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 442 ..... عنبري خالد ي نوشته »الفکرالتکفیري هزیمۀ« کتاب به نسبت هشدار] 143[

 448 ............................... )ساختگی( قوانین و شریعت بین تطبیق حکم ]144[

 449 ................................. وکالت قانون ي رشته در خواندندرس  حکم] 145[

 451 ................................................................ کفار با همکاري: پنجم فصل

 451 .................................. .گردد می کفر به منجر که کفار، با همکاري] 146[

 451 ............................. )باز ابن شیخ( آن وچگونگی براء و والء معناي] 147[

 453 ............................ )عثیمین ابن شیخ از يگفتار( براء و والء مفهوم] 148[

 456 ............................................... آن حکم و کفار با تشبه قتیحق] 149[

 459 ....................................... ها آن با مواالت و کفار به تشبیه تحریم] 150[

 465 .................................... است کفار از کورکورانه تقلید گل، اهداي] 151[

 465عربی جزایر در کفار براي کلیسا مثل عبادتگاه ساختن حکم ي درباره فتوایی] 152[

 470 .................... است؟ کرده جدا کفّار دیگر از را کتاب اهل اسالم، چرا] 153[

 475 ............. .است کافر آن حکومت که کشوري از مسلمان گرفتن تابعیت] 154[

 476 ............................................ العرب جزیرة به کفار آوردن حکم] 155[

 477 ............................. اسالمی کشور در کافر فرد به دادن تابعیت حکم]156[

 477 ................................................... مشرکین براي استغفار حکم] 157[

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

 479 .................................................. نصارا اعیاد بزرگداشت حکم] 159[

 480 ......... .شود می اکبر شرك مرتکب که اسالم به منتسب فرد مت    اما حکم] 160[
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 481 ...................................................... .مرتدین با همکاري حکم] 161[

 483 ...... ها آن  زبان یادگیري قصد به امریکایی هاي خانواده با نشینی هم حکم] 162[

 484 ........ است؟ واجب وقت چه هجرت چیست؟ کفار بین سکونت حکم] 163[

 نیست جایز شود می انجام بوضوح درآن کفر و شرك که شهري در اقامت] 164[
 485 .......................................................... اهللا سوي به دعوت براي مگر

 490 ............................ دین اظهار معناي و مشرکین بین در اقامت حکم] 165[

 491 ............................................... کفر کشورهاي در اقامت شرایط] 166[

 499 .......................... کفر هاي کشور در واقامت دین اظهار شرط معناي] 167[

 503 ........................... دارالکفر در اقامت براي دین اظهار شرط توضیح] 168[

 505 ......................................... کفر کشورهاي به تفریحی سفر حکم] 169[

 506 ....................... .ندارد شرعی جواز غربی کشورهاي به تفریحی سفر] 170[

 507 ...................... خواندن درس قصد به غربی کشورهاي به سفر حکم] 171[

 510 ................ عسل ماه گذراندن براي فسق و کفر کشورهاي به مسافرت] 172[

 512 ....................... دارد باز کفر کشور به مسافرت از را پسرش باید پدر] 173[

 باز کفر هاي کشور به مسافرت از را دخترش که است زوجه پدر ي وظیفه] 174[
 512 ....................................................................................... دارد

]175 [لیقرار شرط ازدواج در را کفر کشورهاي به مسافرت عدم تواند می زن و 
 513 ....................................................................................... دهد

 513است جایز گردند، می باز کفر کشورهاي در تفریح از که کسانی با رابطه قطع] 176[

 513 ....................... آنان با رفتار ي شیوه و مسلمانان برابر در کفار موضع] 177[

 514 .......................................... کافر بر سالم در شدن پیشقدم حکم] 178[

 از رفتن هب شان  کردن مجبور روش و ونصاري یهود به کردن سالم حکم] 179[
 516 .................................................................... راه قسمت ترین تنگ

 517 .................................. سالمش جواب و کافر به کردن سالم حکم] 180[
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 حق از که برکسی سالم: يالهد اتبع من یعل السالم: بگوید که کسی پاسخ] 181[
 519 ............................................................................... .کند پیروي

 520 .................... نیکوکاري و داري امانت صداقت، به کفار وصف حکم] 182[

 521 ............................................... نصاري اعیاد گفتن تبریک حکم] 183[

 522 .................................................... کریسمس عید گفتن تبریک] 184[

 525 ................................................... کافر ورود و قدوم به تبریک] 185[

 526 ................................ نصارا به قرآنی، آیات حاوي هاي کتاب دادن] 186[

 526 ....... است؟ جایز رجیخا کشورهاي به پست، بوسیله قرآن فرستادن آیا] 187[

 527 ...................................... قرآن ي ترجمه به کافر زدن دست حکم] 188[

 527 ... کفار معبد به مسلمان شدن داخل و مسجد به مسلمان غیر ورود حکم] 189[

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

 براي مسلمان غیر روي به خندیدن یا من دوست من، برادر: گفتن حکم] 191[
 529 .......................................................... چیست؟ ها، آن دوستی جلب

 530 ............................................ .کند می کار کفار با که کسی حکم] 192[

 امید به ها آن با کردن رفتار نرمی به و کفار با برخاست و نشست حکم] 193[
 531 ....................................................................... شان شدن مسلمان

 532 ............................... »دانند نمی ناپسند را اسالم غربیها« گفتن حکم] 194[

 استفاده شویم؛ ناروا عمل مرتکب که این بدون دارند کفار آنچه از چگونه] 195[
 533 ..................................................................................... کنیم؟

 535 .............................................. دین در نوپیداي مسایل و بدعتها -ششم فصل

 535 ................ است؟ کدام سیئه و حسنه بدعت چیست؟ بدعت از منظور] 196[

 536 ................................... است؟ عبادي مسایل به منحصر بدعت آیا] 197[

 537 ..................................................................... بدعی قوانین] 198[

 539 ........................................................ چیست؟ بدعت حقیقت] 199[
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 540 ................................................ ارتش در پرچم به احترام حکم] 200[

 541 ................................................... نظامی قوانین از برخی حکم] 201[

 541 ............................................... ملی پرچم احترام یا ملی احترام] 202[

 542 ................................................. مدارس در پرچم تعظیم حکم] 203[

 543 ................................................................ تولد جشن حکم] 204[

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

 551 ......................................... ...و ملی روز مناسبت به جشن حکم] 206[

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

 555 .......................... )محبت روز( دوستی عید مناسبت به جشن حکم] 208[

 556 .................................................. دوستی عید روز جشن حکم] 209[

 558 ................................................... مادر) عید( روز جشن حکم] 210[

 559 .............. غیره و نصاري میالدي) 2000( سال مناسبت به جشن حکم] 211[

 569 ................................... گردهمایی و جلسه با مساجد افتتاح حکم] 212[

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

 576 .................................... وسلم هیعل اهللا یصل پیامبر به توسل حکم] 214[

 578 ............ عنهما اهللا یرض عباس ابن حدیث شرح و اولیا به توسل حکم] 215[

 580 ... شان وفات از بعد... و وسلم هیعل اهللا یصل پیامبر به نامه فرستادن حکم] 216[

 583 ....... ها آن براي نذر و اولیا قبور روي المپ و چراغ کردن روشن حکم] 217[

ً  مطلقا ها آن از پیروي آیا و کنند می شفاعت اهللا پیشگاه در) پیران( مرشدان آیا] 218[
 583 ............................................................................ است؟ واجب

 587 .................................................................. تصوف حقیقت] 219[

 588 ............................. چیست؟ ندارد،)  پیري( مرشدي که کسی حکم] 220[

 یاد را او معصیت وقت در خواهد می مریدانش از که) پیري( مرشدي حکم] 221[
 589 ........................................................................... چیست؟ کنند،
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 یا صوفیه، طرق براساس بیعت براي) پیران( مرشدان برخی نزد به سفر حکم] 222[
 590 ............................................................ ها آن به قربانی کردن تقدیم

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

 594 ............ مسجد در وسلم هیعل اهللا یصل پیامبر قبر عکس گذاشتن حکم]  224[

 598 .................... وسلم هیعل اهللا یصل پیامبر قبر زیارت بقصد سفر حکم] 225[

 600 ......... مسجد در وسلم هیعل اهللا یصل پیامبر قبر وجود ي شبهه به پاسخ] 226[

 601 ...........................................منوره مدینه تاریخی مساجد زیارت] 227[

 610 ............................................................. اسالمی آثار احیاي]  228[

 612 ......................................................... اهللا غیر به سوگند حکم] 229[

 614 .................................... عبدالنبی و عبدالرسول به گذاري نام حکم] 230[

 614 .... دارد وجود عبد ي کلمه ها آن در که هایی نام کردن برعکس یا تصغیر] 231[

 615 ..................... قرآن تالوت اتمام از بعد گفتن العظیم اهللا صدق حکم] 232[

 616 ........................................................ است؟ بدعت تسبیح آیا] 233[

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

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

 619 .................................................................... قرآن بوسیدن] 236[

 620 ........................ اموات روح شادي جهت ایستاده سکوت قیقهد یک] 237[

 620 ...............................................افتتاحیه مراسم نوار بریدن حکم] 238[

 622 ................................................................ عکاسی و عکس: هفتم فصل

 622 .......................................................... اسالم در تصویر حکم] 239[

 624 .................................................... تصویر انواع از برخی حکم] 240[

 626 ............................................................. :است مسئله چند اینجا

 627 ....................................................... مجسم غیر تصاویر حکم] 241[

 628 ........................ تلویزیون کردن نگاه و دوربین با عکسبرداري حکم] 242[
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 628 ....................................... آن تماشاي و تلویزیون نگهداري حکم] 243[

 629 ................................ :تلویزیونی تصاویر و عکس پیرامون شبهاتی] 244[

 633 ................................................................. :سعک و نقاشی] 245[

 633 ............................ :ویدئو دستگاه با سخنرانی از برداري فیلم محک] 246[

 634 ............................................................ معاصر تصاویر حکم] 247[

 636 ....................... مشهور هاي چهره و حکام عکس کردن آویزان حکم] 248[

 636 .................................................... دیوار بر عکس نصب حکم] 249[

 637 ..................................... است آن در صلیب نقش که فرشی حکم] 250[

 637 ............................... ها آن شرعی لباس کیفیت و زنان عکس حکم] 251[

 638 ...................................... شناسایی براي زندانی زنان عکس حکم] 252[

 639 .......................... عبرت و پند براي میت غسل از فیلمبرداري حکم] 253[

 640 ...................................................... اسالمی هاي کارتون حکم] 254[

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

 642 .................................. نمود اطاعت دیگران از نباید تصویر امر در ]256[

 643 .................. شود؟ می منازل از فرشتگان خروج باعث هایی عکس چه] 257[

 644 ............................................................. عکس با نماز حکم] 258[

 645 ................. مسجد در آن با شدن داخل و اسکناس روي عکس حکم] 259[

 645 ..................................... درسی هاي کتاب و ها مجله عکس حکم] 260[

 646 ........................................................ تعلیم براي عکس حکم] 261[

 646 .............................................. توضیحی وسایل بر عکس حکم] 262[

 646 ................................................. زنده موجودات عکس کشیدن] 263[

 647 ...................................................... کتاب داخل تصاویر حکم] 264[

 648 ............ آن آوردن مسجد به و دار عکس هاي مجله داشتن همراه حکم] 265[

 648 ............................................. شیشه و قوطی روي عکس حکم] 266[
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 648 ............................................ تصاویر داراي لباس پوشیدن حکم] 267[

 649 .......... کودکان به دارد زنده موجودات عکس که  لباسی پوشاندن حکم] 268[

 649 ........................................................یادگاري عکسهاي حکم] 269[

 650 .................................................... خانوادگی هاي عکس حکم] 270[

 650 ............................. ها مجله هاي عکس و یادگاري هاي عکس حکم] 271[

 651 ................................................. عروسی جشن عکسهاي حکم] 272[

 654 ......................................... کودکان يها عروسک نگهداري حکم] 273[

 655 ....................................................... تزئینی يها مجسمه حکم] 274[

 656 ....................... تصاویر کشیدن و تراشی پیکر و سازي مجسمه حکم] 275[

 657 ................... آید می دست به تصاویر کشیدن راه از که درآمدي حکم] 276[

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

 658 ............................................................. سازي مجسمه حکم] 278[

 659 ........................................... کودکان براي سازي عروسک حکم] 279[

 659 ............................................................. عکاسی شغل حکم] 280[

 660 .............................................. دستگاه با عکس از فتوکپی محک] 281[

 661 .................................................. عکاسی دوربین فروش حکم] 282[

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

 662 ................................ است حرام حیوانات کردن خشک و مومیایی] 284[

 663 .............................................. اولیا و السالم و الصاله علیهم ایانب: هشتم فصل

 664 ..................................... وفات از بعد وسلَّم علَیه اللَّـه صلَّىپیامبر] 285[

 669 ......... است رفته معراج به جسد و روح با وسلَّم علَیه اللَّـه صلَّى پیامبر] 286[

 670 ........................... السالم هیعل عیسی مورد در مسلمان فرد ي عقیده] 287[

 677 ..........................................السالم هیعل خضر مورد در سئواالتی] 288[

 679 .................................. تابعین و صحابه و انبیا تصویرسازي حکم]  289[
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 680 ......................................... کرام صحابه مورد در مسلمان دیدگاه] 290[

 689 ..................................................................... اولیا کرامات] 291[

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

 693کنند می انکار انسان بدن به را آن شدن وارد و جن وجود که کسانی حکم] 292[

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

 694 ................................................. آن عالج و تأثیر جن، حقیقت] 293[

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

 707 ................................. :دارد بستگی چیز دو به دیوانگی نوع این عالج

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

 713 ...... آن از پرهیز چگونگی و انسان به جن رساندن اذیت و آزار هاي راه] 296[

 قتل به را گریکدی اشتباه یا عمد به و کنند می اذیت را همدیگر جن و انسان] 297[
 714 ................................................................................ رسانند می

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

 720 ..................... است شرك شیاطین و جن زدن صدا و خواستن کمک] 299[

 722 ....................... ها جن و ها انسان امبرپی وسلَّم علَیه اللَّـه صلَّى محمد] 300[

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

 چه مغناطیسی خواب و جنیان از خواستن کمک غیبی امور شناختن براي] 302[
 724 ............................................................................. دارد؟ حکمی

 728 ........................ مغناطیسی یا مصنوعی خواب و ارواح احضار حکم] 303[

 738 ......... کند حفاظت جنیان از را او تا کودك کنار در قرآن گذاشتن حکم] 304[

 738 ... کند می احضار مدفون هاي خزانه استخراج براي را جن که کسی حکم] 305[

 739 .................است ممکن دو آن از مثل تولید و جن با انسان ازدواج آیا] 306[

 740 .............................. دارند مخصوصی حیوانات ها انسان مثل ها جن] 307[

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

 744 .............................................. ها فتنه شیوع زمان در ما ي هوظیف] 309[

 746 ...................................................................... دجال مسیح] 310[

 748 ..................................... است رو پیش یهود بر مسلمانان پیروزي] 311[

 751 ................................................................... قدر و قضاء: یازدهم فصل

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

 753 .............................................. مجبور؟ یا است مختار انسان آیا] 313[

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

 756 ....................................................... اسباب به وابستگی حکم] 315[

 757 .................................................. است گناهان ي نتیجه مصایب] 316[

 758 ..................................................... تقدیر برابر در شدن راضی] 317[

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

 759 ............................................... مصایب از نارضایتی ابراز حکم] 318[

 761 ....................................................... زمان به ناسزاگویی حکم] 319[

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

 762 ............................ انسان بر »کاتبین کراماً« فرشتگان تعیین ي فلسفه] 321[

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

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

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

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

 767 ........................................................ کیست؟ مقلد غیر و مجتهد] 4[

 769 ............................................... دینی و فقهی مسایل آموختن آداب] 5[

 فتوا تواند می آیا است، ناآگاه ها آن دالیل از و علماست اقوال ناقل که کسی] 6[
 770 .................................................................................... بدهد؟
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 771 ................................................ باشد؟ گروهی باید فتوا صدور آیا] 7[

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

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

 774 .............................. گروهی و حزبی اختالفات برابر در گیري موضع ]10[

 775 ............ گرفت؟ باید موضعی چه علما اختالفات و مشاجرات مقابل در] 11[

 776 .............................. بگیرد پس را اشتباهش که است واجب مفتی بر] 12[

 بر آن مسئولیت... بشود دیگري بر ضرر متضمن مفتی فتواي بر عمل اگر] 13[
 778 ......................................................... بود؟ خواهد کسی چه ي عهده

 778 .......................................... است؟ واجب مفتی فتواي به عمل آیا] 14[

 779 .......................................... دیگر مذهبی به مذهبی از انتقال حکم] 15[

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

 782 ............................................................. علما فضیلت و جایگاه] 1[

 782 ................. .کنند صحیح را شان نیت که است الزم دینی علوم طالب بر] 2[

 785 ...... را معاصرین هاي کتاب سپس و خواند را سلف هاي کتاب باید نخست] 3[

 786 .............................................. ها آن نخواندن و کتاب کردن انباشته] 4[

 787 ......................................................... زن و مرد معلمین وظایف] 5[

 787 .................. دبیران و آموزگاران با راهنما معلم برخورد و توجیه ي نحوه] 6[

 788 ................................ شخصی کارهاي براي مدرسه مدیر شدن خارج] 7[

 789 ........................... شخصی امور براي مدرسه کامپیوتر از استفاده حکم] 8[

 درس مکان یک در دختران و پسران که هایی دانشگاه درمورد اسالم حکم] 9[
 789 ................................................................................ خوانند می

 دارد وجود اختالط دختران و پسران بین که مدارسی در تدریس و تعلیم حکم] 10[
 791 ............................................................................ توبه شرایط و

 797 . -مردان و زنان آمیختگی-مختلط آموزش طرفداران و دعوتگران به پاسخ] 11[
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 به دارد وجود اختالط دختران و پسران بین که هایی دانشگاه به شدن ملحق] 12[
 804 ............................................................. »اهللا« سوي به دعوت قصد

 805شوند می حاضر کالس یک سر دختران و پسران که مدارسی در تدریس حکم] 13[

 806 ............ ابتدایی مقطع در زنان توسط پسران آموزش نامطلوب پیامدهاي] 14[

 808 .................................. اسالمی کشورهاي در بیگانه مدارس ساختن] 15[

 812 ................................... انگلیسی زبان ي ماده امتحان در تقلبی حکم] 16[

 812 ...................... آموز دانش قبولی براي قانونی غیر شرایط کردن فراهم] 17[

 814 .......................................................... آموزان دانش بدنی تنبیه] 18[

 815 . بیاورد او براي قیمت گران اشیاي تا معلم توسط آموز دانش کردن مجبور] 19[

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

 818 ....... باشد عذري برایش تواند نمی جهل است، یادگیري به قادر که کسی] 21[

 818 ...................................... ...و عقیده ي درباره ضروري هاي دانستنی] 22[

 819 ............. :است ذیل شرح به است واجب مسلمانی هر بر که آنچه حداقل

 819 .......................... علماست از آن آموختن علم، دریافت صحیح روش] 23[

 820 ........................................... آن آداب و علما اشتباهات کردن بیان] 24[

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

 821 ...................................................... قرآن تجوید یادگیري حکم] 26[

 822 .................................................................. کریم قرآن حفظ] 27[

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

 ثوابش نیز انسان مرگ از پس که است علمی همان جزء شرعی کتب چاپ]  29[
 823 .............................................................................. است جاري

 824 ....................................................... شرعی علم فراگیري حکم] 30[

 825 ... آن به نکردن عمل از ترس ي بهانه به شرعی علوم تحصیل از خودداري] 31[

 826 ..................................................... خارجی زبان یادگیري حکم] 32[
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 826 ................................................... وضعی قوانین فراگیري حکم]  33[

 827 ................................ کننده گمراه هاي کتاب خواندن و مطالعه حکم] 34[

 828 ...................................... ها جشنواره از لمیف و عکس گرفتن حکم] 35[

 830 .................................. آموزش در ساز و موسیقی از استفاده تحریم] 36[

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

 833 .................................................................... اخالص و نیت: اول فصل

 834 .................................................. زبان به نیت گفتن و تلفظ حکم] 1[

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

 837 ..................................................................... کاري ریا حکم] 3[

 838 ............................................................عبادت در ریا ايپیامده] 4[

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

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

 842 ........................................................... شده تصفیه آبهاي حکم] 6[

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

 845 ................................................................ مفروش زمین تطهیر] 7[

 845 .......................................................................... خون حکم] 8[

 847 ......................................................... است عنويم کافر نجاست] 9[

 848 ............................ آن کردن پاك چگونگی و) عشق آب( مذي حکم] 10[

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

 849 ........ .کند می پیدا تماس آن با سگ دهان آب که چیزي کردن پاك روش] 12[

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

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

 852 ......................................................................... ختنه حکم] 14[

 853 ............................... است؟ شرط ختنه اسالم دین پذیرفتن براي آیا] 15[
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 854 ........................................................... ختنه براي مناسب سن] 16[

 854 .......... فطرت سنن دادن انجام و ناف زیر موهاي کردن زایل و تراشیدن] 17[

 855 ........................................... آن از یقسمت یا ریش تراشیدن حکم] 18[

 856 ............................................................ ریش کردن بلند حکم] 19[

 858 .................................................................. ریش ي محدوده ]20[

 859 ............................................ هستند؟ ریش جزء ها کناره موي آیا] 21[

 860 ............. )عثیمین ابن شیخ از( مشکی رنگ به صورت موي کردن رنگ] 22[

 863 ............... )فتوا دایمی انجمن. (مشکی رنگ با صورت موي کردن رنگ] 23[

 863 .............. .تراشد می را خود ریش که امامی سر پشت خواندن نماز حکم] 24[

 864 .................................... شود؟ می تفسیق زمانی چه تراش ریش فرد] 25[

 865 .................................................... تراشی ریش به اشتغال حکم] 26[

 866 .............................................................. ناخن گذاشتن حکم] 27[

 867 ................................. بغل زیر موهاي کردن کوتاه یا تراشیدن حکم] 28[

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

 868 . آن دیگر هاي بخش بودن  کوتاه و سر موي از هایی بخش بودن بلند حکم] 30[

 869 .......... )آن دیگر هاي قسمت ترك و سر، از قسمتی تراشیدن( قزع حکم] 31[

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

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

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

 871 ......................................... دندان خمیر و مسواك از استفاده حکم] 34[

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

 873 ....................... مدرن هاي دستشویی در ایستاده صورت به ادرار حکم] 35[

 873 ............................... کردن ادرار و خوردن آب گرفتن، وضو ایستاده] 36[

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

 875 ................................................. است؟ کافی سنگ با استنجا آیا] 38[

 876 ..................................................................... وضو کیفیت: هفتم فصل

 877 .............................................................. کامل وضوي کیفیت] 39[

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

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

 878 .......................................... وضو در] استنشاق[ بینی شستن حکم] 42[

 879 .......................................... شود؟ می کرده خالل زمانی چه ریش] 43[

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

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

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

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

 885 .......................... چرم از شده ساخته و بلند هاي کفش بر مسح حکم] 47[

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

 چپ پاي که آن از قبل و شوید می را راستش پاي که کسی براي مسح، حکم] 49[
 886 ....................... دهد می قرار جوراب یا موزه داخل را راستش پاي بشوید را

 887شود؟ می مسح شدن باطل یا وضو نقص موجب جوراب یا موزه درآوردن آیا] 50[

 888 ........................................ کند؟ می باطل را وضو موزه، کشیدن آیا] 51[

 889 ....................................... شود؟ می شروع زمانی چه از مسح مدت] 52[

 890 ..................... شود؟ می وضو شدن شکسته باعث مسح مدت پایان آیا] 53[

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

 893 .................................. کند؟ می باطل را وضو تناسلی ي آله لمس آیا] 54[

 894 ................................................. شکند؟ می را وضو زن لمس آیا] 55[

 895 ................................................. .کند نمی باطل را وضو بوسیدن] 56[
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 896 ...................................................... است تأثیر بی وضو در شک] 57[

 897 .................................. شکند؟ می را وضو شتر اعضاي کدام خوردن] 58[

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

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

 899 ............................................. شکند؟ می را وضو خون خروج آیا] 61[

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

 901 ...................................................................... جنابت غسل: مده فصل

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

 904 ........................................................... جنابت غسل چگونگی] 64[

 904 .................. دارد؟ هم گرفتن وضو به نیاز کند می استحمام که کسی آیا] 65[

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

 لمس است شده ضبط قرآن آن روي که را کاستی تواند می جنب شخص آیا] 67[
 906 ...................................................................................... کند؟

 907 ........................................................................... تیمم: یازدهم فصل

 908 .................................................................... تیمم یچگونگ] 68[

 908 .................................................. کند؟ می مباح را تیمم سرما آیا] 69[

 910 ..................................... کند؟ تیمم چگونه یابد نمی خاك که کسی] 18[

 نماز تیمم همین با تواند می کرده تیمم نفل نماز خواندن براي که کسی آیا] 71[
 911 ........................................................................ بخواند؟ را فرض

 911 ........ .بیند می آب آن اتمام از پس یا نماز اثناي در کرده تیمم که شخصی] 72[

 913 ......................... آن؟ آخر در یا بخواند نماز وقت اول در کننده تیمم] 73[

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

 916 ........................................................................ امهاق و اذان: اول فصل

 917 ............................................................... اذان بدون نماز حکم] 1[
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 آواز به را قرائت و بگوید اذان نماز، هنگام که است الزم منفرد شخص بر آیا] 2[
 917 ............................................................................. بخواند؟ بلند

 918 .... دارد؟ وجود) النّومِ منَ خَیرٌ اَلصلوه( بیتثو فجر اذان دو از کی کدام در] 3[

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

 921 .......................... .شود می خوانده االحرام تکبیرة و اقامه نیب که ییدعا] 5[

 923 ................................................................. نماز تارك حکم: دوم فصل

 924 .......................... ست؟یچ حکمش کند یم ترك عمداً را نماز که یکس] 6[

 925جماعت نماز در يانگارسهل نیهمچن و نماز يادا امر در يانگارسهل حکم] 7[

 930 ......................... دارد؟ یحکم چه رود یم ایدن از که روزه و نماز تارك] 8[

 دیگر یبعض در و خواند یم نماز اوقات از یبعض در که یشخص حکم] 9[
 930 ................................................................................ خواند ینم

 932 ........ .دهد یم ترك را آن یگاه و خواند یم نماز یگاه که یشخص حکم] 10[

 934 ....................... کند؟ رفتار چگونه خود نماز یب ي خانواده با شخص] 11[

 از ها آن لیدال کردم، یبررس ستندین لیقا نماز تارك ریتکف به که را یکسان لیدال
 936 ............................................................ :ستین یخال حالت پنج

 936 ...................................... :میکن یم اشاره لیقب نیا از يگرید لیدال به

 939 ................................ کند؟ کار چه خواند نمی نماز شوهرش که زنی] 12[

 940 . چیست؟ دهد می ترك را نماز اوقات گاهی همسرش که خانمی ي وظیفه] 13[

 942 ..................................... کند؟ رفتار چگونه نمازش بی زن با شوهر] 14[

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

 945 ......... اندازند می تأخیر به شب تا را عصر و ظهر نماز که کارگرانی حکم] 15[

 945 .............................................. آن وقت از صبح نماز تأخیر حکم] 16[

 آن وقت در را فجر نماز کارش بودن سخت ي بهانه به که کسی حکم] 17[
 948 ................................................................................ خواند نمی
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 949 ................................................................... جماعت نماز: چهارم فصل

 950 ............................................................ جماعت نماز رضیتف] 18[

 957 .............................................. نماز هاي صف کردن راست حکم] 20[

 957 ......... مسئله دو این حکم و او از گرفتن سبقت امام، از پیروي چگونگی] 21[

 958 ..... )جبرین ابن شیخ از( دارد؟ حکمی چه صف پشت منفرد خواندن نماز] 22[

 959 ........................... )عثیمین ابن شیخ از( صف پشت منفرد نماز حکم] 23[

 961 .................................................... شود؟ می شروع کجا از صف] 24[

 962 ...... .است جدا و منفصل مسجد از که ساختمانی در امام از متابعت حکم] 25[

 962 ......................... کند؟ اقتدا او به مسبوق آیا است، اخیر تشهد در امام] 26[

 963 .......................................... است واجب مسبوق بر تحریمه تکبیر] 27[

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

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

 967 ........................ دیگر فردي مخصوص جاي در شخصی متاما حکم] 29[

 تصحیح حکم و نیست خوب قرائتش که امامی پشت خواندن نماز حکم] 30[
 967 ................................................................................. او قرائت

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

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

 970 ................................................................ فاسق امامت حکم] 33[

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

 971 ..................... سلیقه نه کند می تعیین سنت را امام توسط نماز اختصار] 35[

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

 974 .......................................................... رمضان در قنوت احکام] 37[
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 نفل نماز که کسی سر پشت خواند می فرض نماز که کسی اقتداي حکم] 38[
 975 ................................................................................. خواند می

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

 977 ............... برسند رکوع به متأخر افراد تا امام توسط رکوع ي اطاله حکم] 40[

 978 ..................... هستند آواز خوش ي ائمه داراي که مساجدي قصد حکم] 41[

 978 ........ باخشوع و پرهیزگار امام سر پشت خواندن نماز نیت به سفر حکم] 42[

 در نماز ي ادامه براي را مسبوقی شخص و کند می قطع را نماز امام که هنگامی] 43[
 979 ................................... چیست؟ مسئله این حکم دهد می قرار خود جاي

 رکعت دو همین به آیا رسد، می مقیم امام سر پشت را رکعت دو که مسافري] 44[
 980 .............................................................................. کند؟ بسنده

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

 983 .................................................... مسجد به کودکان بردن حکم] 45[

 985چیست؟ مسجد در وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى پیامبر قبر کردن داخل حکمت] 46[

 988 .................... دارد وجود قبر آن در که مسجدي در خواندن نماز حکم] 47[

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

 990 .......................................... مسجد در کفش با خواندن نماز حکم] 49[

 دیگر یا است کعبه مسجد براي مخصوص نماز ثواب بودن مضاعف آیا] 50[
 991 .................................................... شود؟ می شامل نیز را حرم مساجد

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

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

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

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

 999 .......................... :کند می داللت مذکور عمل بودن مستحب بر چیز دو

 1000 .......... رمضان ماه تراویح در مصحف روي از امام خواندن قرآن حکم] 54[
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 1001 .............................. گیرد  می انجام تراویح نماز اثناي در که بدعاتی] 55[

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

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

 1006 ........................................ نماز قرائت در ها سوره ترتیب رعایت] 58[

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

 1008 ............................................................... تسبیح نماز حکم] 60[

 1009 .......................................... دیگر عبادت در عبادت یک تداخل] 61[

 1013 ............................................. اند شده منع نماز در که چیزهایی: هشتم فصل

 1014 ...................................... نماز در بیهوده کارهاي و حرکت حکم] 62[

 1016 ................ بدهم؟ جواب چگونه زند می در که کسی به نماز اثناي در] 63[

 1017 .................................................... نماز از دل توجهی بی حکم] 64[

 1019 .......................... دارد؟ حکمی چه نماز در نازك هاي لباس پوشیدن] 65[

 1019 ................................................. دار عکس لباس در نماز حکم] 66[

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

 1021 ................................ رکعت به رسیدن براي دویدن و عجله حکم] 68[

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

 1024 ..................................................... شلوار و کت با نماز حکم] 70[

 1024 .............................. بپوشاند؟ نماز در را اعضایش از یک کدام زن] 71[

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

 1027 دارد؟ وجود فرق سالم افراد و مارانیب نماز نیب ثواب و اجر لحاظ از ایآ] 72[

 1028 ........................... .است ناتوان ستادنیا از که سالمند زن نماز حکم] 73[

 1029 ............................. خواند شکسته را نماز توان می که يسفر مدت] 74[

 1033بخواند؟ قصر را نمازش ایآ ماند، یم جا کی در سال دو مدت به که يمسافر] 75[

 1035 ....... است؟ یخاص طیشرا تابع نماز دو نیب وجمع نماز قصر مسئله ایآ] 76[
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 1037 ...................................................... مایهواپ در نماز یچگونگ] 77[

 رکعت دو رسد، یم میمق امام به را یرکعت چهار نماز از رکعت دو که يمسافر] 78[
 1039 ........................................................... بکند؟ دیبا کار چه را گرید

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

 1041 .... کند؟ شرکت مسجد در جماعت نماز به که است واجب مسافر بر ایآ] 80[

 بسنده رکعت دو نیهم به ایآ رسد، یم میمق امام با را آخر رکعت دو مسافر] 81[
 1041 .................................................................................... کند؟

 1042 ................ است مقیم مکانی در که يمسافر يبرا نماز دو جمع حکم] 82[

 1042 کند؟ جمع را ها آن خواهد یم مسافر که ينماز دو نیب فاصله جادیا حکم] 83[

 1043 ................ بخواند یزمان چه در را دعاها و اذکار نماز، دو کننده جمع] 84[

 1044 ............................................... سفر در نماز از بعد اذکار حکم] 85[

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

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

 1047 .................. باشد جمعه نماز ترك يبرا يعذر توان ینم حرفه و کار] 87[

 1047 ............................ )باز ابن خیش از گفتاري( جمعه روز غسل حکم] 88[

 1049 .......... )نیمیعث ابن خیش از گفتاري( دارد؟ یحکم 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 حکم] 92[

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

 1053 .................................................... یکشت در جمعه نماز حکم] 94[

 1056 ......................................... )یأضح و فطر دیع( نیدیع احکام: ازدهمی فصل

 1057 ......................................................... نیدیع احکام از یبرخ] 95[



   

 29 فهرست مطالب
 

 1064 ..................................... .آن وقت و قربان دیع ردریتکب یچگونگ] 96[

 1064 ............................................................ .یگروه ریتکب حکم] 98[

 1065 ................................... مردان حق در قربان و فطر دیع نماز حکم] 98[

 1065 .................................... زنان حق در قربان و فطر دیع نماز حکم] 99[

 1066 ................................. شود؟ خوانده المسجد تحیۀ دگاهیع در ایآ] 100[

 1066 ............... آورد؟ بجا را آن یقضائ توان یم شد فوت دیع نماز اگر آیا]101[

 1069 .............................................. ادیاع و ها جشن ییبرپا احکام] 102[

 1071 ............................................ آن امثال و یمل روز جشن حکم] 103[

 نماز( استسقاء و) یگرفتگماه( خسوف ،)یدگرفتگیخورش( کسوف نماز: دوازدهم فصل
 1073 ......................................................................................... )باران

 1074 ... شود؟ یم محسوب بیغ علم از کسوف و خسوف وقت شناخت ایآ] 104[

 1075 .......................................... کسوف و خسوف ينمازها روش] 105[

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

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

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

 1081 ..................................................................... جنایز احکام: اول فصل

 1082 ..هاست آن از یکی میرد می زایمان اثر در که زنی و اند  قسم هفت یدانشه] 1[

 1083 ...................................... مسلمان میت دفن و کفن و تجهیز روش] 2[

 1087 ................................................................ میت تکفین روش] 3[

 1087 ............................. او مفاصل کردن نرم و میت هاي فک بستن حکم] 4[

 1088 ............... خویشاوندان حضور خاطر به جنازه نماز و دفن تأخیر حکم] 5[

 1089 .......... شود؟ می رفتار چگونه میرند، می که وقتی نماز تارك هاي انسان با] 6[

 1089 ...................................... دیگر شهر به شهري از میت انتقال حکم] 7[

 1090 ......................................... بایستد؟ کجا جنازه نماز هنگام به امام] 8[
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 1091 ................................. جنازه نماز هنگام در میت جنس اعالن حکم] 9[

 1091 .................................................. قبر یک در میت چندین دفن] 10[

 1092 .................................. قبرپرستان ي جنازه تشییع در شرکت حکم] 11[

 1094 ....................................... کافران ي جنازه تشییع در شرکت حکم] 12[

 1095 ............................. شود؟ کرده دفن مسلمانان گورستان در کافر آیا] 13[

 1095 ......................................... دفن از بعد میت قبر نزد ماندن حکم] 14[

 1096 .............................. کند می خودکشی که کسی بر جنازه نماز حکم] 15[

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

 دفن جنازه نماز بدون را اش شده فوت کودك فراموشی روي از شخصی] 17[
 1097 ..................................... بکند؟ باید کار چه شخص این حال... کند می

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

 1099 ............................است؟ جایز زنان براي جنازه نماز در شرکت آیا] 19[

 1100 ....................................................... آن الفاظ و تسلیت حکم] 20[

 1101 ............................. کند می فوت شوهرش که زنی به مربوط احکامِ] 21[

 1102 ..................................... رسد؟ می مرده به نیک اعمال کدام ثواب] 22[

 1103 ......................... کند؟ می همراهی را او مرگ از بعد انسان قرین آیا] 23[

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

 1107 ....................................... مرده بر ناجایز و جایز اندوه پیامدهاي] 24[

 1108 ..................... او بر نزدیگانش ي گریه ي بواسطه مرده تعذیب معناي] 25[

 1110کنندگان شرکت براي خوراك کردن درست و خوانی تعزیه اجتماع بودن بدعت] 26[

 1113 ........................... عزاداري براي شدن جمع پیرامون شبهاتی کشف] 27[

 1115 ............ .بخواند قرآن میت روح براي تا قرآن قاريِ کردن اجاره حکم] 28[

 1116 .......................... تعزیه هنگام در یکدیگر بوسیدن و مصافحه حکم] 29[

 1117 ................................ آن مجلس در نشستن و تعزیه به رفتن حکم] 30[



   

 31 فهرست مطالب
 

 1118 .......................................................... تعزیه براي سفر حکم] 31[

 1118 ................................................... قبور بدعیِ و شرعی زیارت] 32[

 1123 ............ زیارت دعاي و قبور زیارت براي جمعه روز اختصاص حکم] 33[

 1125 ...... .اند معروف بزرگان و اولیاء اسم به که قبوري زیارت به رفتن حکم] 34[

 1126 ......................................... قبور میان در کفش با رفتن راه حکم] 35[

 1127 .............. ها آن روي بر نوشتن و قبور بر ساختمان کردن درست حکم] 36[

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

 1130 ............................. شود کرده خارج مسجد از قبر که است واجب] 38[

 رسول قبر گنبد از توان می عمل این جواز براي آیا و... قبور بر گنبد بناي حکم] 39[
 1130 ........................................ کرد؟ استدالل وسلَّم وآله علَیه اللَّه صلَّى اهللا

 1132 .............................................. ها روزنامه در تعزیه انتشار حکم] 40[

 1133 .................... میت بر سوگواري خاطر به مشکی لباس پوشیدن حکم] 41[

 1133مناسبتی خاطر به سکوت دقیقه یک حکم و قبرها روي بر گل گذاشتن حکم] 42[

 1136 .................................................. دفن از بعد مرده تلقین حکم] 43[

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

 1138 ........... قبر در مردگان حاالت پیرامون اساس بی احادیثی بررسی و نقد] 45[

 1143 ..................................... زنده و میت عکس کردن آویزان تحریم] 46[

 1144 ................................................................... زکات: هفتم باب

 1145 ....................................................... آن طیشرا و زکات حکم: اول فصل

 1146 .............................................. آن تیفرض زمان و... زکات حکم] 1[

 1148 ............................................................ زکات وجوب شروط] 2[

 1152 ....................................................................... زکات اهل: دوم فصل

 1153 ...................................................... زکات نیمستحق يهاگروه] 3[

 1154 ............................................................. نیمسک و ریفق یمعن] 4[
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 1154 ................................. کنندگان سؤال و انیگدا به زکات دادن حکم] 5[

 1155 ........................................................... نفر کی به زکات دادن] 6[

 1156 .......................... شود؟ یم داده آن کارمندان به سازمان کی زکات ایآ] 7[

 1156 ...................................... ازدواج نهیهز کمک عنوان به زکات دادن] 8[

 1156 .......................... آن راه در صدقات و زکات صرف و جهاد لتیفض] 9[

 1161 ............................. نیمجاهد ریسا و چچن مبارزان به زکات دادن] 10[

 1162 ............................................ مسلمان ریاس يبرا زکات فرستادن] 11[

 آن از يمقدار تواند یم است، گرانید لیوک زکات مال اخراج يبرا که یکس ایآ] 12[
 1162 ............................................................. بردارد؟ خود يبرا را مال

 پرداخت زکات مال از را زکات عیتوز دفتر يها نهیهز و مخارج توان یم ایآ] 13[
 1162 ................................................................................... نمود؟

 1163 . )نیمیعث ابن خیش از( یاسالم دعوتگر يها سازمآن به زکات دادن حکم] 14[

 1164 ..... )یمیدا انجمن از( یاسالم دعوتگرِ يها سازمآن به زکات دادن حکم) 15[

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

 1169 ................................................ هاشم یبن به زکات دادن حکم] 17[

 1169 ..................................... زکات مال از مرده یبده پرداخت حکم] 18[

 1171 ............................................ زکات تین به وام از گذشت حکم] 19[

 1173 ............................................ نماز یب افراد به زکات دادن حکم] 20[

 1174 ...................................................... کافر به زکات دادن حکم] 21[

 1175 ..................... مسلمانان ریغ يبرا هیریخ امور در زکات صرف حکم] 22[

 1175 . )نیجبر ابن خیش از( يگرید شهر به شهر کی از زکات مال بردن حکم] 23[

 1176 ........... )نیمیعث ابن خیش از( يگرید شهر به زکات مال فرستادن حکم] 24[

 1176است؟ زکات مال ن،یا که میده خبر مستحق به زکات، ياعطا هنگام به ایآ] 25[

 1178 ................................................................ نقد اموال زکات: سوم فصل
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 1179 ................. شود؟ یم داده چگونه حقوق از شده انداز پس پول زکات] 26[

 1179 .............................................. قرض زکات پرداخت یچگونگ] 27[

 1180 ................................... یاقساط يوامها زکات پرداخت یچگونگ] 28[

 1180 ................................... شود؟ یم داده چگونه معامله اقساط زکات] 29[

 1181 ............................... شود؟ یم پرداخت چگونه اجاره اقساط زکات] 30[

 1182 ............................................. زنان ورآالتیز در زکات وجوب] 31[

 1184 .. است؟ واجب زکات است، کرده هیته استفاده يبرا که زن يطال در ایآ] 32[

 و استعمال يبرا که یآالت وریز زکات مسئله در راجح گفتار اختالف لیتفص] 33[
 1185 ....................................................................... است زن شیآرا

 باشد، استفاده يبرا که یآالت وریز در زکات: میابراه بن محمد خیش يفتوا] 34[
 1189 .......................................................................... ستین واجب

 1192دارد؟ را نقره و طال حکم ربا، و زکات مورد در يامروز يها اسکناس ایآ] 35[

 1193 ............... .ناداران نیب آن عیتوز و زکات پول با اجناس دنیخر حکم] 36[

 1193 ...... رهیغ و پوشاك ،یخوراک مواد صورت به زکات مال پرداخت جواز] 37[

 1194 ................................ اجناس صورت به زکات مال پرداخت حکم] 38[

 1195 ................................. آن عیتوز از قبل) راثیم( ترکه زکات حکم] 39[

 1195 ....................................... موعد از زکات میتقد ای و ریتأخ حکم] 40[

 1196 ......................................... يعذر بر بنا زکات يادا ریتأخ حکم] 41[

 1197 ............. شود یم يآور جمع ازدواج يبرا که یمال و پول زکات حکم] 42[

 1198 .............................. است؟ واجب زکات رات،یخ و تبرعات در ایآ] 43[

 1198 ...................................... است؟ واجب یوقف اموال در زکات ایآ] 44[

 1199 ............................. است؟ واجب زکات کودك ثروت و مال در ایآ] 45[

 1199 ................................ است؟ واجب زکات میتی و وانهید مال در ایآ] 46[

 1200 ................................................... آن تیفیک و وام زکات يادا] 47[
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 1202 ............................... يتجار يکاالها و ینیزم محصوالت زکات: چهارم فصل

 1203 ............................................... دارد؟ زکات خانه يها نخل ایآ] 48[

 1204 ............................................................ ها سهم زکات حکم] 49[

 1206 ........................ یزراع ينهایزم و يتجار مراکز ها، ساختمآن زکات] 50[

 1207 ......................................... نقل و حمل يها نیماش زکات حکم] 51[

 1208 ............................................................... نیزم زکات حکم] 52[

 1209 ............................................ روزه مسایل و احکام: هشتم باب

 1210 .........................................................آن شرایط و روزه حکم: اول فصل

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

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

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

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

 1213 ................................... .رمضان ماه رسیدن فرا گفتن تبریک حکم]  4[

 1214 ......................................................................... روزه نیت]  5[

 1215 .................................................................... نیت چگونگی] 6[

 1215 .................................. رمضان ماه دخول اثبات براي شرعی روش]  7[

 بگیرند روزه مکان یک در رمضان هالل رؤیت با توانند می مسلمانان تمام آیا]  8[
 1217 ......................................................................... کنند؟ عید یا و

 هالل سپس و کرده کامل خود شهر از غیر در را رمضان از روز 28 شخصی] 9[
 1220 .................................................................. شود می رؤیت شوال

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

 1222 ........................ دارد؟ حکمی چه نماز تارك افراد براي گرفتن روزه] 11[

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

 1226 .............................................. کند؟ می فاسد را روزه دیالیز آیا]  12[
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 1227 ................................................ دار روزه براي حجامت حکم]  13[

 1227 ............ فراموشی روي از دار روزه شخص آشامیدن یا خوردن حکم]  14[

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

 1228 ...................................................... است؟ الزم کفاره من بر آیا

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

 1229 ................................. دار روزه براي) ارضایی خود( استمنا حکم]  17[

 1230 ...................... رمضان ایام در خون کشیدن و دندان درآوردن حکم]  18[

 1231 ....................... .شود می خارج بدن از خود به خود که خونی حکم]  19[

 1231 ................................. .دار روزه براي تنقیه داروي استعمال حکم]  20[

 1232 ........................................ .دار روزه براي شیاف استعمال حکم]  21[

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

 1233 ................ .دار روزه شخص براي رمضان ایام در آمپول تزریق حکم]  23[

 1233شود؟ می باطل استفراغ با روزه آیا شود؟ می باطل قطره ریختن با روزه آیا]  24[

 1234 .............................. .قاعدگی از جلوگیري داروي از استفاده حکم]  25[

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

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

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

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

 1237 ....................................... .دار روزه براي خوراك چشیدن حکم]  30[

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

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

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

 1242 .............................. .کند می جایز را روزه خوردن که سفر مسافت]  33[

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

 روزه کند، ترك را شهرش که آن از قبل و کند می سفر نیت که کسی حکم]  36[
 1244 ................................................... شکند می جنسی آمیزش با را اش

 تا روز از هایی ساعت هنوز و گردد می بر شهرش به مسافرت از شخصی]  37[
 یا کند امساك خوردن از مانده باقی هاي ساعت این در آیا است مانده غروب وقت
 1245 .................................................................................... خیر؟

 واجب مسافر بر را امساك روز در خود شهر به رسیدن یا و موقّت اقامت]  38[
 1246 ............................................................................... کند؟ نمی

 1246کند؟ استفاده قصر از تواند می روز چند تا است شده مقیم موقتاً که مسافري]  39[

 1246 ........................... رمضان روز در همسرش با مسافر آمیزش حکم]  40[

 1247 ............................بخورد؟ را اش روزه تواند می وقت چه مریض]  41[

 1248 ............ .دهد می را روزه خوردن دستور مریض به که پزشکی شرایط]  42[

 1248چیست؟ حکمش شود، می پاك قاعدگی از صادق فجر طلوع از بعد زنی]  43[

 1248 .............................. شیرده و باردار زنان و سالمندان ي روزه حکم]  44[

 1250 .................................. کار سختی خاطر به رمضان در افطار حکم] 45[

 1250 ............................ امتحانات سختی بخاطر رمضان در خوردن حکم]46[

 1251 .......................................................... کفاره و قضا احکام: چهارم فصل

 1252 ................................. .باشد فاصله بدون و پیاپی رمضان قضاي آیا]47[

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

 1252 ....... است نگرفته روزه سال چندین که کسی براي رمضان قضاي حکم] 49[

 1253 .......................... .آن از بعد کمی یا صبح اذان هنگام خوردن حکم] 50[

 شب هنوز که گمان این به خورد می سحري فجر طلوع از بعد که کسی حکم] 51[
 1253 .................................................................................... است

 1254 ........................... نمود افطار آفتاب غروب گمان به که کسی حکم] 52[
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 1255 ........... نکرد امساك یا و نمود افطار گمان و شک بر بنا که کسی حکم]53[

 1256 ........................... .نمود اعتماد شرعی اوقات جدول به توان می آیا] 54[

 1258 ................... .کنم چکار باید اکنون ام، کرده قضا را زیادي هاي روزه] 55[

 1259 ............ )عثیمین ابن شیخ( دیگر رمضان تا رمضان قضاي تأخیر حکم] 56[

 1259 ............. )جبرین ابن شیخ( دیگر رمضان تا رمضان قضاي تأخیر حکم] 57[

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

 1261 ....................................... میت جانب از روزه آوردن بجا کیفیت] 59[

 1261 ................................... آن ي کفاره و روزه هنگام همسر با آمیزش] 60[

 1262 ............................ .رمضان ماه روزهاي در آمیزش پیرامون مسایلی] 61[

 1264 ................................. است؟ الزم کفاره تکرار آمیزش تکرار با آیا] 62[

 1264 ............................................ است شب که این گمان به آمیزش] 63[

 1264 .............................................. رمضان روز در نادانی به آمیزش] 64[

 1265 ....................................................... انزال بدون آمیزش حکم] 65[

 1265 ..................................................... قضایی ي روزه در آمیزش] 66[

 1267 ...................................... اعتکاف و تراویح نفلی، ي روزه احکام: پنجم فصل

 1268 ............................... خویشاوندان خاطر به نفلی ي روزه شکستن]  67[

 1268 .......................... ...و گیرد می روزه همیشه را معین روزي که کسی] 68[

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

 1270 ...................... .رمضان قضاي بر شوال روز شش کردن مقدم حکم]  70[

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

 1271 .......................................... میت براي روزه ثواب اهداي حکم]  72[

 1271 .............................................................. تراویح نماز حکم]  73[

 1272 ..................................................... تراویح نماز رکعات تعداد ]74[

 1274 ............................... است؟ جایز منزل در تراویح نماز خواندن آیا] 75[
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 1276 ..................................................... مسافر براي تراویح جواز]  78[

 1277 ................................................... بیابان در تراویح مشروعیت]  79[

 1278 ................................................. رمضان غیر در اعتکاف حکم]  80[

 1278 ............................................... آن ممنوعات و اعتکاف شرایط]  81[

 1279 ........................................................... اعتکاف شروع زمان]  82[

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

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

 1282 ...................................................................... حج فضیلت: اول فصل

 1283 .............................................. بردمی بین از را کبیره گناهان حج] 1[

 1284 .. مسلمانان سایر به دادن فرصت و رعایت خاطر به نفلی، حج ترك حکم] 2[

 1285 ........................................ دارد؟ هایینشانه عمره و حج قبولی آیا] 3[

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

 1288شود؟می فرض او بر حج بالفاصله آیا دارد، را حج، به رفتن توانایی که کسی] 4[

 1288 ............................................ است؟ جایز حج، براي استخاره، آیا] 5[

 1288 ......................... .رودنمی حج به ولی دارد حج توانایی که کسی گناه] 6[

 1290 .............................................. ازدواج؟ یا حج: است مهمتر کدام] 7[

 1290 ....... کند؟می ساقط انسان از را فرضی حج بلوغ، از قبل حج، به رفتن آیا] 8[

 1290 ............................................. کودك یا نوزاد با همراه حج روش] 9[

 1291 .......................................... است بدهکار که شخصی حج حکم] 10[

 1292 ......................... کند؟ حج همسرش با که است واجب شوهر بر آیا] 11[

 1293 ............ بپردازد؟ را فرزندانش حج يهزینه که است واجب پدر بر آیا] 12[

 1294 ........................... حج سفر يهزینه براي پدر از پول دریافت حکم] 13[

 1295 ......................................... شرکت حساب به حج به رفتن حکم] 14[

 1296 ...........................................کردن حج براي گرفتن قرض حکم] 15[
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 1296 ......................... شود؟می ساقط محرم نداشتن بدلیل زن، از حج آیا] 16[

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

 1297سفرکند عمره یا و حج براي اگرچه محرم، بدون هواپیما با زن سفر تحریم] 18[

 1299 .............................. دیگر زنان با همراه محرم بدون زن سفر حکم] 19[

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

 1302 ........................................ محرم بدون خدمتکار زنان حج حکم] 21[

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

 1304 .......... باشد حج تأخیر در عذري تواندمی شیرخوار يبچه به رسیدگی] 23[

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

 1306 ..................................................... تقلبی روادید با حج حکم] 25[

 1306 ...................................... برود؟ حج به تواندمی نشینعده زن آیا] 26[

 1307 ............................... :بردمی سر به وفات يعده غیر در که زمانی اما

 1308ايانگیزه هیچ بدون هم آن حج به رفتن از را زنش شوهر، کردن منع حکم] 27[

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

 1310 ...................................... احرام؟ براي است میقات جده شهر آیا] 28[

 مکانی چه هستند جده در والدینش و است ریاض مقیم که کسی میقات] 29[
 1313 .................................................................................. است؟

 1313 ..... است جده در اشخانواده و کندمی کار) شرقیه( در که کسی میقات] 30[

 میقاتش است جده در اشخانواده و خواندمی درس شرقیه در که کسی] 31[
 1314 ...............................................................................کجاست؟

 1314 ...... چیست؟ حکمش بگذرد ترطرف آن به میقات از اشتباه به که کسی] 32[

 1315 ......................................... هواپیما در میقات از قبل احرام جواز] 33[

 1315 ......... کندنمی کامل را مناسک سپس و بنددمی احرام که کودکی حکم] 34[

 1315 ................................. عذر بر بنا محرِم، براي شلوار پوشیدن حکم] 35[
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 1316 ........................ گفتن لبیک چگونگی و حج دو نیت به احرام حکم] 36[

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

 1318 ......................... شودمی پاره که هنگامی احرام، سلبا دوختن حکم] 37[

 1318 ............. )شوندمی ممنوع احرام از پس که کارهایی( احرام محظورات] 38[

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

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

 1321دارد؟ حکمی چه طواف هنگام شانزنان دور کنندگان طواف زدن حلقه حکم] 40[

 1322 ... ابراهیم مقام نزد نمازخواندن يبوسیله کنندگان طواف به رساندن آزار] 41[

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

 ضرورت بنابر را افاضه طواف تواندمی بردمی بسر ماهانه عادت در که زنی آیا] 43[
 1324 ....................................................................... دهد؟ انجام سفر

 دهدمی انجام را سعی و طواف و خواندمی نماز قاعدگی وجود با که زنی] 44[
 1325 ...................................................................... چیست؟ حکمش

 1326 ................کند؟ کار چه شودمی قاعدگی دچار و است حج عازم زنی] 45[

 1326 .......... حج اداي بخاطر قاعدگی از جلوگیري هايقرص مصرف حکم] 46[

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

 1327 .................................... کعبه هايپرده به خود کردن آویزان حکم] 48[

 1328 ................... سعی و طواف اثناي در علمی هايبحث و مناقشه حکم] 49[

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

 1329 .................................... طواف براي معینی دعاي اختصاص حکم] 51[

 1330 ............... کند طواف) حطیم( اسماعیل حجر داخل از که کسی حکم] 52[

 1331 ............. دهدمی ترك جهل روي از را مروه و صفا بین سعی که کسی] 53[

 1332 ............................................ طواف بر سعی نمودن مقدم حکم] 54[

 1333 ....................................... مزدلفه در گذراندن شب ترك يکفاره] 55[
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 1334 ...................... جا نبودن بعلت منی از بیرون در گذراندن شب حکم] 56[

 1335 ......................................... موها کردن کوتاه براي درست روش] 57[

 1335 ............................. است؟ جایز قربانی در گاو یا شتر هفتم یک آیا] 58[

 1336 ............................................ مکه از بیرون در قربانی ذبح حکم] 59[

 1337 ................................................... شب در جمرات رمیِ حکم] 60[

 1338 .......................................... جمرات رمی در گرفتن وکیل حکم] 61[

 1339 ................................... مستعمل هايسنگ يوسیله به رمی حکم] 62[

 1340 .............................................. جمرات رمی قضاي و ادا اوقات] 63[

 1341 .................................... سیزدهم روز تا جمرات رمی تأخیر حکم] 64[

 1342 ........................... تشریق ایام در جده سوي به حجاج خروج حکم] 65[

 1342 .. دهدمی ترك را حج واجبات از برخی ناآگاهی، روي از که کسی حکم] 66[

 طواف براي دوباره که اراده این به وداع، طواف بدون مکه از حاجی خروج] 67[
 1343 ............................................................. گرددمی باز مکه به وداع

 1345 ............................. مسجدالحرام در بیگانه زنان به کردن نگاه حکم] 68[

 1346 ........................ عمره و حج در ناجایز و لهو آالت از استفاده حکم] 69[

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

 1349 ...................................... شوند؟می برابر چند مکه در گناهان آیا] 71[

 1350 ............................... است؟ مکه اهل ضرر به یا نفع به که احکامی] 72[

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

 1353 ............................ دیگران از نمایندگی به حج اداي شرایط و حکم] 73[

 1353 .. است بهتر مستحبی، حج براي وکالت از نکرده، حج که کسی به کمک] 74[

 1354 ................................. حج مناسک از بعضی انجام در نیابت حکم] 75[

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

 1356 .................................. زنده فرد جاي به حج اداي در نیابت حکم ]77[
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 1357 ................. کند حج دیگري جاي به حج يادا از قبل که يفرد حکم] 78[

 1357 ........................... جمرات یرم يبرا را مرد زن، گرفتن لیوک حکم] 79[

 1358 ................................... عبادات دیگر و طواف ثواب اهداي حکم] 80[

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

 1360 .......................................................... عمره احکام از بعضی: پنجم فصل

 1361 ...................................................................... عمره حکم] 82[

 1361 ................................................ سال یک در عمره تکرار حکم] 83[

 1362 .......................... انهیماه عادت سبب به عمره گذاشتن ناتمام حکم] 84[

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

 1363 ........................................... گذار عمره براي وداع طواف حکم] 86[

 1366 ........................................................... ذبح احکام از برخی: ششم فصل

 1367 .................................... خوردن از قبل ذبح کیفیت از سؤال حکم] 87[

 1368 ................................. معاصر کتاب اهل يذبیحه از خوردن حکم]  88[

 1369 .............................. پوست خاراندن یا ناخن مو، کردن کوتاه حکم] 89[

 1371 ....................................................... تراش شیر قربانی حکم] 91[

 1372 ................. .نیست جاآن کننده، قربانی که جایی در قربانی ذبح حکم] 92[

 1374 .......................... است؟ زیجا کسانی چه براي قهیعق... عقیقه حکم] 93[

 1375 .................................. است؟ جایز قهیعق يبرا گاو یا شتر ذبح آیا] 94[

 1375 ................................................ شود؟می ذبح عقیقه زمانی چه] 95[

 1376 .........................................................عقیقه در شراکت حکم] 96[

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

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

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

 1380 ........................... .است زیجا شرایط، رعایت با زمان هر در هجرت] 2[
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 1381 .......................................عصر این در هجرت چگونگی و کیفیت] 3[

 1381 .......................... است واجب آن از هجرت که سرزمینی هايویژگی] 4[

 1383 ....... کندمی واجب را هجرت اسالمی، احکام از یبعض انجام از ممانعت] 5[

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

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

 1393 ........................................ است جهاد ایمان، از پس اعمال برترین] 7[

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

 1397 ............................................................. اسالمی جهاد مراحل] 9[

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

 1405 ......................... نصاري و یهود ریغ از جزیه و اسالم رشیپذ حکم] 11[

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

 1408 ............................................... جهاد يبرا والدین ياجازه حکم]13[

 1410 ..............................................شود؟ یم گفته یکس چه به شهید] 14[

 1412 ........................................ ند؟یگو یم شهید مقتول، به زمانی چه] 15[

 1413 ...................شودمی کشته مخدر مواد با مبارزه راه در که کسی حکم] 16[

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

 1415 ..................................... مسلح نیروهاي در زیناجا امور از برخی] 18[

 1416 ............................................. منافقین و کفار با جهاد چگونگی] 19[

 1417 ...................................................... ها یفلسطین جهاد نوعیت] 20[

 1420 .................................................... فلسطین يقضیه سرنوشت] 21[

 1421 ................................... شمشیر با یا بوده دعوت با اسالم پیشرفت] 22[

 1422 ........................................................................... بردگی: دوم فصل

 1423 ................................................... کفار اسیران بردگی حکمت] 23[

 1424 .............................................. حاضر عصر در داري برده حکم] 24[
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 1425 ............ .کندمی آزاد دولت که یبردگان و بردگان يآزاد شرعیِ شرایط] 25[

 1427 .............. ندارد وطن و رنگ به یارتباط و است عارضی يامر بردگی] 26[

 1427 ................................................. برده بر مالک اختیارات حدود] 27[

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

 1429 .................... منکر از نهی و معروف به امر و دعوت: یازدهم باب

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

 1431 ....................................................... یتعال اهللا یال دعوت حکم] 1[

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

 1433 .............. ندارد دعوت با منافاتی کند،می حفظ را دین یتعال اهللا که این] 3[

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

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

 1437 ............................................ یتعال اهللا يسو به یواقع دعوتگران] 6[

 1442 ............................................ تکفیر مبناي بر نه... نیکی به دعوت] 7[

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

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

 1446 ..................................... اسالمی هايحرکت از حمایت ضرورت] 10[

 1447 ..................................... دعوت براي اسالمی گروههاي قیام حکم] 11[

 1447 ................................................. یاسالم يگروهها به نصیحتی] 12[

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

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

 1450 ..................................................تبلیغ جماعت مورد در يگفتار

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

 1457 .......................................... بصیرت و بینش با اهللا بسوي دعوت] 16[

 1458 ....................... کنندمی کوتاهی دعوت امر در که دعوتگرانی تشویق]17[
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 1460 .................... دهد؟ یم دعوت را گرانید چگونه ندارد، علم که کسی] 18[

 1461 .............................. کندنمی عمل و دهدمی دعوت که کسی حکم] 19[

 1462 ....................................دعوتگران نقد روشهاي پیرامون توضیحی] 20[

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

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

 1469 ...................................... دهند دعوت اهللا يسو به توانند یم زنان] 23[

 1470 ................................ روي میانه به آنانتشویق و یمذهب افراد مدح] 24[

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

 1475 ............................................................. جوانان به ینصیحت] 26[

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

 1478 .................... است؟ ممکن عنهم اهللا یرض صحابه مقام به رسیدن آیا] 28[

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

 1481 ............................. اسالمی دعوت به افزون روز گرایش و احتیاج]  30[

 1482 ............................................ اسالمی بیداري کنترل و ییراهنما] 31[

 1483 ............................................ اهللا  الی دعوت امر در شیوه بهترین] 32[

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

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

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

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

 1489 ............................................ بیگانه فرهنگ به فریفتگان دعوت] 37[

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

 1491 ... شود گناه مرتکب عام مأل در که کسی و گناه به متجاهر دعوت روش] 39[

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

 1500 ..................................... خیر؟ یا است، توقیفی دعوت لیوسا آیا] 41[
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 1502 ..................................... یاسالم) نوارهاي( هاي کاست با دعوت] 42[

 1503 .............................................. اسالمی افزارهاي نرم از حمایت] 43[

 1504 ..................................................... دعوت در اینترنت اهمیت] 44[

 1505 ..........................................گروهی هاي رسانه از استفاده شرایط] 45[

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

 1508دهد دعوت را دیگران داند می دین از که را آنچه است واجب دعوتگر بر] 47[

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

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

 1512 ..................................................... ازمنکر ونهی معروف به امر: دوم فصل

 1513 .............................................................. منکر تغییر مراحل] 50[

 1514 .............................................................. قلب با منکر تغییر] 51[

 1515 ................................................... آن روش و منکر رد وجوب] 52[

 1516 .............................. آنان نصیحت و مردم مورد در نظر اظهار آداب] 53[

 1520 ............................................ اختالفی لیمسا در منکر رد قواعد] 54[

 1521 ................. توانایی وجود با منکر از نهی و معروف به امر ترك حکم] 55[

 ﴿: آیه معناي] 56[         ﴾ .............................. 1523 

 1523 ...... دهد می انجام را منکر آن خودش که دلیل این به منکر از نهی ترك] 57[

 1523 .......................................................... ناپسند يکارها ترك -1

 1524 ................................................ آن ي دهنده انجام بر راضاعت -2

 1524 ............... دارد آدابی و اصول آنان نصیحت اما.. نیستند معصوم حکام] 58[

 1528 ........................................................ ریا بیم از نصیحت ترك] 59[

 1529شود ترك منکر از نهی و معروف به امر نباید مخالف، شدن ناراحت خاطر به] 60[

 1531 ............................ منکر از نهی و معروف به امر براي شیوه بهترین] 61[

 1534 .......................کنند می منکر از نهی که کسانی براي مهم هاي توصیه] 62[
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 1536 .......................... فروشد می حرام چیزهاي که کسی از خرید حکم] 63[

 1537 ............................................... نصیحت از پس مجرمان معرفی] 64[

 1538 ........................ بخورد فراموشی يرو از که داري روزه به اعتراض] 65[

 1540 ................................................ معامالت فتاواي: دوازدهم باب

 1541 .......................................................................... معامالت: اول فصل

 1542 .......................................................... فروشنده براي نصیحتی] 1[

 1543 .................................... است معامله صحت شرط ن،یطرف رضایت] 2[

 1543 ........................................... فروشنده فریب سبب به معامله فسخ] 3[

 1544 .................................................. فروش و خرید در دروغ حکم] 4[

 1545 ...................................................... مسلمان غیر از خرید حکم] 5[

 1545 اسرائیلی و آمریکایی کاالهاي تحریم درخصوص جبرین، ابن شیخ فتواي] 6[

 1547 .............................................. خرید قصد بدون قیمت بردن باال] 7[

 1547 ........................................................... کاال عیب کردن مخفی] 8[

 1548 ............................................. دیگران ي معامله روي معامله حکم]9[

 1549 ........................................... خود نفع به خریداران کردن متفرق] 10[

 1549 .................. )شود نمی گرفته پس شده فروخته کاالي( ي جمله حکم] 11[

 1550 ..................................................... تجاري مراکز جوایز حکم] 12[

 1552 ..................................... ]هینس[قسطی معامالت در ربا صورتهاي] 13[

 1553 ....................... .است یهود با مشابهت الهی، محرمات در کاري فریب

 1555 ............................................................ فاسد قسطیِ معاملهء] 14[

 1556 ........................................... قسطی هاي شرکت با معامله روش] 15[

 1559 ................................................ )ها نتیکاف( اینترنتی يها دکه] 16[

 1560 ................................................................. اینترنتی تجارت] 17[

 1561 ....................................... اینترنت طریق از سهام فروش و خرید] 18[
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 1562 ........... .شود می گرفته بکار حرام در گاهی که لییوسا فروش و خرید] 19[

 1562 .............................. دهیخشک حیوانات جسد فروش و خرید حکم] 20[

 1563 .......................................... آن فروش و دخانیات مصرف حکم] 21[

 1564 .......................................... آن فروش و دخانیات مصرف حکم] 22[

 1566 ........................................................... الکل فروش و خرید] 23[

 1567 ............ الکل يماده حاوي هاي ادکلن و عطر تجارت و استفاده حکم ]24[

 1568 ............................................ ویدیویی نوارهاي فروش و خرید] 25[

 1568 .............................................. اسب لقاح بر کرایه گرفتن حکم] 26[

 1570 ............................................................... بانکی لیمسا و ربا: دوم فصل

 1571 ......... ربا هدف با آن در گذاري سپرده و ربوي هاي بانک سهام تحریم] 27[

 1577 .................................................... بانک در کار و بانکی سهام] 28[

 1579 .................................... ربوي هاي بانک سهام از ییرها چگونگی] 29[

 1580 ......................................... خیر امور در مصرف براي ربا گرفتن] 30[

 1584 ........................................ خارجی هاي بانک سود از نجات راه] 31[

 1586 .......................................... ربوي هاي بانک از مباح ي استفاده] 32[

 1586 ........................................................ ربوي يها بانک در کار] 33[

 1587 ........................................................ ربوي هاي بانک در کار] 34[

 1588 ................................................ ربوي هاي بانک در کار حکم]  35[

 1589 ...........................................ربوي ها بانک در کار تحریم دالیل] 36[

 1589 ................................................... بانک کارمندان حقوق حکم] 37[

 1590 .................................... ربوي هاي قسط آوري جمع کارمند حکم] 38[

 1591 ........................................................ ربوي مؤسسات در کار] 39[

 1591 ............................................. ربوي هاي بانک در ربا  بدون کار] 40[

 1592 ................................................... ربوي هاي بانک در نگهبانی] 41[



   

 49 فهرست مطالب
 

 1592 ............................... بانک هاي ساختمآن کاري رنگ و نقاشی حکم] 42[

 1593 ..................................................... بانک تجهیزات از حفاظت] 43[

 1594 .............................................................. پول تجارت حکم] 44[

 1594 ..................................................................... پول رتتجا] 45[

 1594 ............................................ سیاه بازار در پول ستد و داد حکم] 46[

 1595 ................................................اسکناس با سکه تعویض شرط] 47[

 1596 .............................................................................. قمار: سوم فصل

 1597 ............................. خیر کار در آن سود انفاق و ییآزما بخت حکم] 48[

 1599 .. )رسيامل من االستثامر شهادات یعل السحب( مشارکت اوراق کشیِ قرعه] 49[

 1600 ............................................................ تجاري مراکز زیجوا] 50[

 1602 ...................................................................... معامالت: چهارم فصل

 1603 .................................................................................... بیمه بخش

 1604 .................................................... کاال بیمه و عمر بیمه حکم] 51[

 1604 ................................................................. کاال بیمهء حکم] 52[

 1605 ............................... ماشین بخصوص تجاري، اموال ي بیمه حکم] 53[

 1606 .................................. .است قمار حکم در بیمه شرکت با قرارداد] 54[

 1607 .............................. ناجایز تجاري ي بیمه و تعاونی بیمه بین فرق] 55[

 1608 ....... :است ذیل بشرح» افتا و علمی مباحث دایمی انجمن« ياعالمیه متن

 1609 .............................................................. درمانی بیمهء حکم]56[

 1610 ....................................................... اجتماعی هاي بیمه محک]57[

 1612 ................................ ماشین تعمیرات عضویت کارت گرفتن حکم]58[

 1613 ..................... بیمه هاي شرکت از فرسوده هاي ماشین خرید حرمت]59[

 1613 ......................................................... بیمه شرکت فریبی عوام]60[

 1614 ................................. تجاري بیمه هاي شرکت در کردن کار حکم]61[
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 1616 .................................................. »پایه بلند علماي هیأت« بیانیه]62[

 1619 ................................................. سامبا فیزا اعتباري کارت حکم]63[

 1620 ............................. تجاري ي غرفه از تخفیف کارت دریافت حکم]64[

 1624 ...................................................................... ها شرکت: ششم فصل

 1625 .............................................. ها شرکت در سهام گرفتن حکم] 65[

 1626 .......................................... مشخص بصورت مضاربه سود حکم]66[

 1627 ................................................ حرام قرارداد از رهایی حل راه] 67[

 1628 ............................................................................ اجاره: هفتم فصل

 1629حرام معامالت براي) اداري دفاتر و مسکونی واحدهاي( امالك ياجاره حکم] 69[

 1630 ................................................ هابانک به امالك اجاره تحریم] 70[

 1631 ......................................... هاخانهقهوه به امالك ياجاره تحریم] 71[

 1631 .................................... آرایشگاه و عکاسی به ملک اجاره تحریم] 72[

 1632 است حرام فروشدمی ترانه و موسیقی نوار که کسی به مغازه دادن اجاره] 73[

 1633 . نیست جایز مبتذل هايمجله و دخانیات يفروشنده به ملک دادن اجاره] 74[

 1633 .......................................................... کیتمل شرط به اجاره] 75[

 1635 ....... .اندشده بنا حرم يمحدوده در که هایی ساختمآن دادن اجاره حکم] 76[

 1637 ........................................................................... وقف: هشتم فصل

 1638 ..................................... الحرام مسجد از قرآن کردن خارج حکم] 77[

 1638 ................... است ناجایز آن امثال و وقفی هايکتاب فروش و خرید] 78[

 1638 ............ آن ندادن تحویل و مدرسه يکتابخانه از هاکتاب گرفتن حکم] 79[

 1639 ................................................... وقفی هايکتاب تبادل حکم ]80[

 1640 .............. دهد اجاره را مسجد يخانه است جایز مسجد امام براي آیا] 81[

 1640 ...........................................................وقف در رجوع حکم] 82[

 1642 .............................................................................. هدیه: نهم فصل
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 1643 ..................................................................... هدیه شرایط] 83[

 1643 ................................... است مستحب هدیه دادن هدیه، مقابل در] 84[

 1644 .......................... اندداده هدیه او به که کسی از هدیه خریدن حکم] 85[

 1644 ........................................... سوم شخص از هدیه خریدن حکم] 86[

 1645 ............................. است واجب دادن هدیه در فرزندان بین عدالت] 87[

 1647 ..................... است جایز هدیه در فرزندان بین تمایز صورتی چه در] 88[

 1647 ............................................... فرزند مال در پدر تصرف حکم] 89[

 1649 ........... ربوي هاي بانک در خیریه هاي صندوق حساب افتتاح حرمت] 90[

 1649 .................................. پسران دادن همسر در عدالت رعایت حکم] 91[

 1650 .............................................................. مسابقات يبرگزار: دهم فصل

 1651 .............................................. علمی مسابقات در شرکت حکم] 92[

 1651 .................. .کنند می برگزار مجالت و ها روزنامه که مسابقاتی حکم] 93[

 1651 ........................................ ها مجله و ها روزنامه مسابقات حکم] 94[

 1652 ................ کنند می برگزار تجاري مراکز که مسابقاتی در شرکت حکم] 95[

 1652 ............................................ )بیشتر سهم( نام به اي برگه حکم] 96[

 1653 ................................................. ورزشی مسابقات جوایز حکم] 97[

 1654 ............................................... ورزشی مسابقات تماشاي حکم] 98[

 1655 ............................................................... بندي شرط حکم] 99[

 برنده هاي اسب تعیین کشی قرعه در شرکت مخصوص فرم کردن پر ریمتح] 100[
 1655 ............................................................................ مسابقات در

 1656 ............. .است شده گرفته حرمتش دانستن از قبل که جوایزي حکم] 101[

 1658 .................................... کارگران و کارمندان مورد در احکامی: یازدهم فصل

 1659 ......................... بدانیم خود اعمال مراقب را تعالى اهللا کار، هنگام] 102[

 1661 ................................................. رئیس آشنایان مراعات حکم] 103[
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 1662 ........................................... مدیران به کارمندان هدایاي حکم] 104[

 1663 ......................... .است مسئول امرش تحت پرسنل مورد در رئیس] 105[

 1664 .................. .دارند مسئولیت کارگران مورد در سرکارگر و فرما کار] 106[

 1664 ................... شخصی امور در را کارمندان رئیس، کارگیري به حکم] 107[

 1665 ........................ اداري وسایل و ماشین از شخص ي استفاده حکم] 108[

 1665 ............................................. مسؤلیت انجام در کوتاهی حکم] 109[

 1665 ........................... مأموریت انجام بدون کاري اضافه گرفتن حکم] 110[

 1666 .....................................دادي قرار کاري اضافه مصرف حل راه] 111[

 1666 ..................................... وقت اتمام از قبل کار محل ترك حکم] 112[

 1667 ......................... جعلی مدارك با شرکت حساب به معالجه، حکم] 113[

 از قبل و گیرد می مرخصی اداره از بیماري، ي معالجه منظور به که کسی] 114[
 1667 ..................... چیست؟ حکمش... شود می تمام اش معالجه مرخصی پایان

 1668 .............................................................. بازي پارتی حکم] 115[

 1669 ................................ کار محل در فراقت اوقات از استفاده حکم] 116[

 1669 ........................... اداري وقت در ذکر و عبادت به پرداختن حکم] 117[

 1670 ........................اداري ساعات در جانبی کارهاي به پرداختن حکم] 118[

 1671 .......... .ندارد کاري که وقتی اداره در حضور از کارمندان غیبت حکم] 119[

 1671 ............................................... کارمندان انجمن تشکیل حکم] 120[

 1672 ................ است حرام راه از درآمدش که کسی غذاي خوردن حکم] 121[

 1672 .......................... شغل چندین گرفتن تحویل و بازي زرنگ حکم] 122[

 1673 ............................... دینی مشاغل و مناصب از گیري کناره حکم] 123[

 1675 .............................................. اذان مقابل در مزد گرفتن حکم] 124[

 1676 .............................................. اذان براي حقوق دریافت حکم] 125[

 1677 .... دهد می امتحان دیگري جاي به استخدامی آزمون در که کسی حکم] 126[
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 1678 ............................................. استخدام منظور به مدارك جعل] 127[

 1678 ......................................... دولت کارمندان براي تجارت حکم] 128[

 1679 ................. دولت کارمندان توسط تجاري دفتر افتتاح و بازي زرنگ] 129[

 1681 ......... پردازد می محرمات انتشار به که اي روزنامه در کردن کار حکم]130[

 1681 ............................................. قانونی حسابدار کردن کار حکم] 131[

 زنان پوشش و دارد وجود ومرد زن بین اختالط که اماکنی در کارکردن حکم] 132[
 1683 ......................................................................... است نامناسب

 1684 ............................................ هواپیما مهماندار کردن کار حکم] 133[

 1685 ............................................. آن شرعی حکم و رشوه تعریف] 134[

 1685 ........................................... آن گرفتن و رشوه پرداخت حکم] 135[

 1686 ................................ مسلمانان دینی باورهاي در رشوه پیامدهاي] 136[

 1687 ..................................................... رشوه اجتماعی پیامدهاي] 137[

 1688 ................................................... ظلم دفع براي رشوه حکم] 138[

 1688 ....................... العرب جزیرة به مسلمان غیر کارگران آوردن حکم] 139[

 1694العرب جزیرة به مسلمان غیر آوردن مورد در باز ابن شیخ طرف از اي اعالمیه] 140[

 1697 .............................. فروشنده توسط اجناس قیمت بردن باال حکم]141[

 1697 ...... ...فاکتور در قیمت بردن باال و مشتري با مغازه شاگرد توافق حکم] 142[

 1698 ............................ آن کردن قبول و کارگران به هدایا تقدیم حکم] 143[

 1699 ........................................ است ممنوع نماز وقت در کردن کار] 144[

 1700 ............................... کنند مقدم کاري هر بر را نماز باید کارگران] 145[

 1701 .............................................. رمضان روز در کردن کار حکم] 146[

 1702 .............................. کارش وقت از خارج کارگر کردن کار حکم] 147[

 1703 ............. يکار طیشرا خاطر به همسرش از کارگر بودن بیغا جواز] 148[
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 نماز ایآ بخواند شکسته را نمازش تواند یم دور اریبس مناطق در کارگر ایآ] 149[
 1703 ....................................................... شود؟ یم ساقط او از را جمعه

 1704 ................................................ کارگر با داد قرار نقض حکم] 150[

 1705 ........ است مکتوب قرارداد در آنچه از ریغ يکار به کارگر الزام حکم] 151[

 1706سود صد در صورت به حقوق پرداخت يبرا کارگران با لیکف توافق حکم] 152[

 1706 ................................ یاصل شغل رازیغ در کارگر يبرا کار جواز] 153[

 صورت به رجوع ارباب امور به یدگیرس در که یمسؤول و کارمند حکم] 154[
 1707 ................................................................... کند یم عمل يزیمم

 1708 .......... است واجب مسلمان ریغ و مسلمان کارگر نیب عدالت تیرعا] 155[

 1708 است ساز مشکل یت دیعق نظر از مسلمانان يبرا مسلمان ریغ سرکارگر] 156[

 1709 ................................................ کارمندان رحقوقیتأخ میتحر] 157[

 1711 .......................................... کارگر بر ماه در یمبلغ نییتع حکم] 158[

 1711 ............................ است ظلم آنان آزار و تیاذ کارگران به اهانت] 159[

 1712 .............. نفل و فرض نماز يادا جهت کارگران به دادن اجازه حکم] 160[

 1713 .............................. عمره و حج يادا جهت کارگران با يهمکار] 161[

 1714 .............................................. شگاهیآرا مغازه کردن باز حکم] 162[

 1714شود یم استفاده ها آن از زیناجا و حرام امور در غالباً که یلیوسا ریتعم میتحر] 163[

 1715 ................................................. تیمعص اماکن در کار حکم] 164[

 1716 ......................... آن درآمد میوتحر یقیموس ویاستر در کار میتحر] 165[

 1716 ........................................ فسق و کفر مراکز از ینگهبان میتحر] 166[

 1717 ................................... ضرورت از بدون خدمتکار آوردن حکم] 167[

 1718 .................................................. ارث و تیوص: زدهمیس باب

 1719 .................................................................... وصیت احکام: اول فصل

 1720 .......................................................... آن متن و تیوص حکم] 1[
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 1721 .......................................................... تیوص احکام از یبرخ] 2[

 1722 ............................................................... واجب تیوص: اول

 1724 .................................. )ۀیالشرع یتیوص هذه( کتاب رامونیپ یمطلب] 3[

 1724 ............................................................. تیوص ذیتنف وجوب] 4[

 1725 ............................................................... یوص نییتع تیفیک] 5[

 1725 .................................................. وارثان يبرا تیوص منع سفهفل] 6[

 1727 ......................................... سوم کی به تیوص مقدار نییتع حکم] 7[

 1727 ..... باشد کرده تیوص که آن بدون تیم ترك ما از سوم کی اخراج حکم] 8[

 1728 . است نموده فوت پدرش اتیح در که يپسر فرزندان يبرا تیوص جواز] 9[

 1729 ............................................................................ راثیم: دوم فصل

 1730 ................... برند ینم ارث او از وارثان برود ایدن از شرك با هک یکس] 10[

 1730 .................................. است حرام ارث میتقس در شرع با مخالفت] 11[

 1731 ............................... ارث از دختران کردن محروم مورد در هشدار] 12[

 1732 ............... برند ینم راثیم و هستند االرحام يذو جزو دختر، فرزندان] 13[

 1733 ..................................... .برند یم ارث پسران فقط یتن برادران از] 14[

 1733 .............................................. وفات از قبل یدارائ میتقس حکم] 15[

 1734 ..................................................... شود ینم ارث سبب رضاع] 16[

 1735 .................. برد؟ یم ارث کرده وفات شوهرش که يا مطلقه خانم ایآ] 17[

 1736 .......................... شود پرداخته تیم ونید دیبا راثیم میتقس از قبل] 18[

 1737 .........................شود جدا راثیم میتقس از قبل واجب، حج ي نفقه] 19[

 1738 .... شود یم الزم او بر هعد و برد یم راثیم شوهر از عقد مجرد به همسر] 20[

 1741 ............................................................ ]نکاح: [چهاردهم باب

 1742 ..............................................................................نکاح: اول فصل

 1743 ...................................................................... ازدواج حکم] 1[
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 1744 ......................................................... کند؟ چکار مجرد انسان] 2[

 1745 ....................................................................... استمنا حکم] 3[

 1748 ................................................ دختران ازدواج از ممانعت حکم] 4[

 1749 ......................... حقوقشان افتیدر بخاطر دختران ازدواج از ممانعت] 5[

 1750 ....... اند نشده لیالتحص فارغ که نیا لیدل به دختران ازدواج ریتأخ حکم] 6[

 1751 ............. .هستند محروم آن از مجرد افراد که است ییهایخوب ازدواج در

 1754 .................................................... شاوندانیخو با ازدواج حکم] 7[

 1755 .................................... همسر شاوندانیخو با ازدواج از منع قانون] 8[

 1756 . است؟ محرم دوم رشوه از اش مطلقه همسر دخترانِ يبرا اول شوهر آیا] 9[

 1757 ......................................................... یرافض با ازدواج حکم] 10[

 1758است زیناجا و حرام کفار گرید و کتاب اهل مردان با مسلمان زنان ازدواج] 11[

 1760 ......................................................... آن حکم و شغار نکاح] 12[

 1760 ............................................. موقت ازدواج ای متعه نکاح حکم] 13[

 1761 ................................. موقت ازدواج مورد در اشکال کی به پاسخ] 14[

 1762 ....................................................... طالق تین با نکاح حکم] 15[

 1768 ....................... »اریالمس زواج« بنام است معروف که یازدواج حکم] 16[

 1770یخارج کشور کی تیتابع گرفتن منظور به يوظاهر یتقلب ازدواج میتحر] 17[

 1770است یاسالم شریعت با مخالف که یلبنان شهروندان ازدواج قانون با مخالفت] 18[

 1771 ........................... همسر انتخاب در مادر و پدر از اطاعت محدوده] 19[

 1772 ................................ دهد شوهر زور به را دخترش تواند ینم پدر] 20[

 خود رضایت بدون است سال نه از کمتر سنش که را دختر تواند می پدر آیا] 21[
 1775 .................................................... درآورد؟ دیگري ازدواج به دختر

 1776 ..................................... یکدیگر با خردسال دختر و پسر ازدواج] 22[

 1777است؟ وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى پیامبر به مختص سن کم دختر ازدواج آیا]23[
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 1778 ............................ است ساز مشکل ازدواج امر در سنی تفاوت آیا] 24[

 1779 ............... دهد ازدواج پیشنهاد نیکوکار و صالح انسان به تواند می زن] 25[

 1779 ............................... است؟ ضروري مورد این در نکاتی چه رعایت

 1779 ......................................................... نیست ازدواج مانع فقر] 26[

 1781 ....................................... است؟ الزم نسب در کفو نکاح، در آیا] 27[

 1783 ........................................................... نسب به تفاخر حکم] 28[

 1783 .................................................. چیست؟ مورد این در شما نظر

 1783 ......................................... .است جاهلیت امور از نسب به افتخار

 داراي که اصیل غیر وافراد ها زاده کنیز با قبیله، اصیل افراد بین ازدواج حکم] 29[
 1787 ................. عربی با شده آزاد وبردگان عجمی ازدواج ویا هستند پایین نژاد

 شده آزاد بردگان مانند داشته پائین نژاد که مسلمانی بر کتاب اهل ترجیح حکم] 30[
 1791 .........................................................بوده کنیز مادرش که کسی یا

وا«: حدیث معنی] 31[ لَّمُ عَ نْ  تَ مْ  مِ ابِكُ ا أَنْسَ لُونَ  مَ مْ  بِهِ  تَصِ كُ امَ حَ  1791 ............... )(»أَرْ

وا«: حدیث معنی] 32[ ُ ريَّ َ مْ  ختَ كُ  1792 ................................................ »لِنُطَفِ

 1793 ............................................. شرع نظر از مولی ي واژه توضیح] 33[

 1793 ....................................................... نامزد به کردن نگاه حکم] 34[

 1795 ندببی را او خواهد می خواستگار که دختري به نگاه ي محدوده و شرایط] 35[

 1796نامزدش به پسر طرف از هدیه دادن حکم و نامزدش براي دختر آرایش حکم] 36[

 1797 ...................... هستند نامزد باهم که نفري دو بین تلفنی تماس حکم] 37[

 1799 ........................................................... نکاح در مهریه حکم] 38[

 1800 ............................... است شده مشخص شریعت در مهر مقدار آیا] 39[

 1803 ....................................................... ها مهریه بردن باال حکم] 40[

 1805 ............است نموده وفات دخول از قبل شوهرش که زنی مهریه حکم] 41[
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 دختر که تامادامی بردارد چیزي خودش براي دخترش مهریه از تواند می پدر] 42[
 1805 ............................................................... نشود متضرر کار این از

 عروس منزل به نامزدي هدایاي بردن جهت سرور، و جشن برگزاري حکم] 43[
 1806 ................................... دارند اختالط باهم مرد و زن که حالی در خانم

 به آن بردن و عروس به داماد طرف از هدایایی تقدیم مورد در شرعی حکم] 44[
 1807 ...................... باشد اختالط مردان و زنان بین که این بدون عروس، خانه

 1808 .......................................................... )الملکۀ( مراسم حکم] 45[

 1808 ....................................... مسجد در آن اعالن و نکاح عقد حکم] 46[

 1810 ......................................... شود؟ می حیصح یتلفن نکاح عقد ایآ] 47[

 1810 ............ رد؟یبگ برعهده را نکاح عقد یسرپرست تواند می خواستگار ایآ] 48[

 1811 ..................................................... نکاح و عقد مسنون قهیطر] 49[

 1812 .....................................قبول و جابیا به تلفظ بدون عقد بطالن] 50[

 1813 .................................................... یول بدون نکاح عقد بطالن] 51[

 1814 ....................................................... است؟ یکس چه زن یول] 52[

 1815 ......................................... است عقد صحت شرط شاهد وجود] 53[

 1816 ............... ینسب و یسبب افراد بجز است حیصح شاوندانیخو شهادت] 54[

 1816 ..............است نکاح اعالن ي منزله به نکاح عقد بر شاهد چند حضور] 55[

 1817 .......................................... ينامزد انگشتر کردن دست به حکم] 56[

 1818 ........... است زیجا شوهر يبرا يموارد چه زفاف از قبل و عقد از بعد] 57[

 1819 .................................................. یعروس دعوت اجابت حکم] 58[

 1820 ......................... است منکرات آن در که يا یعروس به رفتن حکم] 59[

 1821 ...... یعروس در زنان و مردان اختالط و ترانه وخواندن رهیدا زدن حکم] 60[

 1821 ................................................................. :لیذ طیشرا با اما

 1823 ...... بپردازند یکوبیپا و رقص به یعروس مراسم در ندارند اجازه مردان] 61[
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 1823است واجب نعمت شکر سرور، و جشن و یعروس مراسم در اسراف حکم] 62[

 1827 ..................................................... :است درجه سه يدارا شکر

 ابن شیخ از گفتاري( سرور و جشن مراسم و ازدواج مراسم در اسراف حکم] 63[
 1827 ................................................................................ )عثیمین

 1828 ..................................... ها هتل در ازدواج مراسم يبرگزار حکم] 64[

 1830 ........ یعروس در بلند يصدا با يشاد و سرور اظهار و زدن کف حکم] 66[

 1830 ........................................... ویژه جایگاه در عروس بردن حکم] 67[

 1832 ................ گانهیب زنان حضور و حجله در داماد و عروس بردن حکم] 68[

 1833 ............................................ یعروس مراسم در یسخنران حکم] 69[

 1834 ................................................ )الزوارة( یعروس مراسم حکم] 70[

 1834 .......................................................... )التِّحوال( جشن حکم] 71[

 1835 ................................................. شوهر طرف از یهمانیم حکم] 72[

 زفاف يگرید ي زوجه با اشتباهاً عروسی شب اولین در که نفري دو حکم] 73[
 1836 ..................................................................................... شود

 1837 ...................... خطاً؟ اآلخر بزوجة منهام كل دخل زوجني يف احلكم ما] 73[

 1839 ................................................................... خانواده احکام: دوم فصل

 1840 ..................................................... شوهر و زن متقابل حقوق ]74[

 1841 ................ کند؟ خدمت خود عروس به است موظف شوهر، مادر ایآ] 75[

 شیآسا تا کند صرفنظر ش،یخو ي خانواده با یزندگ از تواند می متأهل فرزند] 76[
 1842 ....................................................... کند فراهم را همسرش و خود

 1842 ........ اند نکرده ازدواج که شوهر، برادران منزل در زوجه سکونت حکم] 77[

 1843نشید و عقل نقصان و) پهلو( دنده بخش نیتر کج از زن نشیآفر: مفهوم] 78[

 1845 .................................................... نافرمان همسر بیتأد نحوه] 79[

 1847 ............................... عذر بر بنا شوهر نیتمک از زوجه امتناع حکم] 80[
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 1847 .........است آورده ایدن به دختر که لیدل نیا به همسر کردن تیاذ حکم] 81[

 1849 ...................................................... همسر نینفر و لعن حکم] 82[

 1850 ........................................... شیدارائ غصب و همسر زدن حکم] 83[

 1851 .............................. شاوندانیخو دیبازد و دید از همسر منع حکم] 84[

 1852 ................................................... شوهر اخالقی بد ي معالجه] 85[

 1855 ....................................... شوهر آزار و تیاذ برابر در کردن صبر] 86[

 1856 ............................ غیرت امر در شوهر تیحساس با برخورد روش] 87[

 1857 ........................................... خواند ینم نماز که يمرد با یزندگ] 88[

 1858 ........................................................... نماز یب زن با یزندگ] 89[

 1859 ................................... مخارج ي نهیزم در شوهر و زن ي فهیوظ] 90[

 1860 ................... کند ینم خرج زنش بر که يمسافر شوهر نداشتن اریاخت] 91[

 1861 ....................................................... ضیمر همسرِ ي معالجه] 92[

 1862 ................................. او ي اجازه بدون بخیل شوهر مال برداشتن] 93[

 1863 ........................................................ شوهر هیعل زن کیتحر] 94[

 1863 .......................... باشد کانینزد از اگرچه است ملعون دهنده بیفر] 95[

 1864 ........................ دهد انجام خودش را منزل يکارها خانم است بهتر] 96[

 1865 ................................................. ازدواج سالگرد در دادن هیهد] 97[

 1866 ................................................................ زفاف شب آداب] 98[

 1866 ....................................... شوهر و زن یهمخواب و زشیآم آداب] 99[

 1867 ............................................... شوهر و زن شدن لخت حکم] 100[

 1868 ..................................... بخواند را یهمخواب يدعا تواند یم زن] 101[

 1869 است مردان مخصوص ،یجنس یکینزد تکرار از قبل گرفتن وضو حکم] 102[

 1869 ...................... ردیبگ کام تواند یم زنش بدن يقسمتها کدام از مرد] 103[

 1870 .............................................. )دبر( عقب راه از زن با زشیآم] 104[
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 1872 ............................................. ندارد یاشکال پستان ریش دنیمک] 105[

 خواست به شدن دار بچه و شد یراض باید فرموده، نصیب یتعال اهللا آنچه به] 106[
 1872 .................................................................................. اوست

 1873 .............................................. شدن باردار از يریجلوگ حکم] 107[

 1874 ................... عذر بدون ای عذر سبب به يباردار از يریجلوگ حکم] 108[

 1875 ............................................................... آن حکم و عزل] 109[

 1877 ......................................................... یمصنوع حیتلق محک] 110[

 1878 ................................ است بهتر آن انجام از یمصنوع حیتلق ترك] 111[

 1879 ........................................................... يهمسر چند حکم] 112[

 1880 ........................................... يهمسر چند بودن زیجا حکمت] 113[

 1883 ...................... است؟ شرط مجدد ازدواج يبرا اول زن تیرضا ایآ] 114[

 1885 ............................... آن حکمت انیب و زوجات تعدد ي هیآ شرح] 115[

 1887 ....................................... زوجات تعدد اتیآ در عدالت يمعنا] 116[

ه صلَّى امبریپ ازدواج حکمت] 117[  1888 ............... زن نه با وسلَّم وآله علَیه اللـَّ

 1890 .............................................. زنان نیب نوبت یشرع ي قهیطر] 118[

 را عدالت دیبا همسران از یکی بودن معذور صورت در گذراندن شب در ایآ] 119[
 1891 ........................................................................... کرد؟ تیرعا

 1892 ............................... ماند شب کی از شیب یزن هر شیپ توان یم] 120[

 1893 .................................................................. هاعده و طالق: سوم فصل

 1894 ....................... طالق از قبل شوهر و زن نیب سازش يها حل راه] 121[

 1896 .............. شوهر دست در آن بودن حکمت و لیدل بدون طالق حکم] 122[

 1898 . نباشند یراض مادر و پدر هرچند مصلحت، خاطر به طالق بودن زیجا] 123[

 او از دینبا دهد، طالق را زنش که خواست فرزندش از لیدل بدون مادر اگر] 124[
 1899 ............................................................................ کرد اطاعت
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 1900 ............................. شوهر بودن میعق بخاطر طالق يتقاضا حکم] 125[

 واقع شده، ثابت آن خالف بعداً که شده داده يکار براساس که یطالق] 126[
 1900 ................................................................................ شود ینم

 1901 .............................................. آن حکم و یبدع طالق تیفیک] 127[

 1901 ............................................... کلمه کی با ثالث طالق حکم] 128[

 1902 ................................... آن احکام و کردن طالق سه يها حالت] 129[

 1906 .............................. شود؟ یم واقع طالق اراده، و یقلب تین با ایآ] 130[

 1906خانه از شده داده یرجع طالق که یزن کردن رونیب ای رفتن رونیب حکم] 131[

 1907 ........................................................ یرجع طالق احکام از] 132[

 1908 .... شود ینم واقع طالق آن سبب به که یناراحت و خشم حاالت تیفیک] 133[

 1909 ....................................... :دارد حالت سه شدن نیخشمگ نیبنابرا

 1910 ............................ شوهر نداشتن دوست زمان در آن جواز و خلع]134[

 1910 ......................... است ضیح کی فقط اش عده کرد، خلع که یزن] 135[

 1912 ........................................... هیمهر از شیب با کردن خلع حکم] 136[

 1912 ............................................................... آن حکم و الءیا] 137[

 1913 ...................................................... آن حکم و ظهار تیفیک] 138[

 1914کند ینم قطع است واجب ها آن در افطار که روزهایی ظهار ي کفاره ي روزه] 139[

 1914 ................................. آن از کی هر ي اندازه و یشرع يها عده] 140[

 1916 ............................................ زنان يبرا عده گذراندن حکمت] 141[

 1918 ................................. یپزشک يها روش با یحاملگ تشخیص -]142[

 1918 ............. ندارد يا عده شده داده طالق یجنس زشیآم از قبل که یزن-]143[

 1919بگذارند عده دیبا ردیبم شوهر اگر نشده همبستر او با شوهرش هنوز که یزن-]144[

 1920 . ستین يگرید ي عده به ازین و گردد یم واقع عده ياثنا در دوم طالق] 145[
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 نشسته اش عده به و یافته وفات شوهرش که زنی براي نبایدها و بایدها] 146[
 1920 .................................................................................... است

 1920 ........................................... رهبران و پادشاهان براي عزاداري] 147[

 1922 ........................... ست؟یچ حکم شود مسلمان یحیمس شوهر اگر] 148[

 1924 .............................. ست؟یچ حکم شود مسلمان یحیمس زن اگر] 149[

 1925 ................................................................. رضاع و نسب: چهارم فصل

 1926 ......... پدرش به آمده ایدن به ماه شش از بعد که یکس انتساب صحت] 150[

 1926 ......................... شود یم داده نسبت مادرش به فرزند لعان، از بعد] 151[

 1927 ...................... هستند؟ مشروع خواند ینم نماز که یزن فرزندان ایآ] 152[

 به مادرش تابع یاساس چه بر و شود یم پدرش تابع فرزند یاساس چه بر] 153[
 1927 ........................................................................ د؟یآ یم حساب

 1928 ............................................................. پدر نام دادن رییتغ] 154[

 رفته،یپذ یخواندگ فرزند به را او که یکس نسب به خوانده پسر کردن ملحق] 155[
 1930 ............................................................................. است حرام

 1931 ............................ شود؟ یم ثابت پدرش به وقت چه فرزند نسب] 156[

 1932 .................. است حرام شوهرش اسم به را خودش زن دادن نسبت] 157[

 1932 .................................. د؟یآ یم شمار به نسب در یبیع شغل، ایآ] 158[

 1933 ........ )هستند اعتماد مورد شانیها نسب مورد در مردم: (عبارت یمعن] 159[

 1933 ............................................................... رضاعت طیشرا] 160[

 1935 ............................ باشد یسالگ دو از قبل که است معتبر یرضاعت]161[

 1936 ................................................ ]بزرگسال به ردادنیش حکم] [162[

 1937 ............................ گردد یم مترتب یشرع رضاعت بر که یاحکام] 163[

.... باشد یم او یرضاع خواهر زنش، یشخص که شود مشخص چنانچه -]164[
 1938 ............................................................... کند؟ چکار یکس نیچن
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 1939 ....................................................... مشکوك رضاعت حکم]165[

 1939 ............. ستین محرم اش یرضاع فرزند همسر يبرا یرضاع پدر –] 166[

 1942 ....................................................................... پانزدهم باب

 1943 ................................................................. سوگندها احکام: اول فصل

 1944 ............................... آن شکستن و یتعال اهللا به خوردن سوگند ادیز] 1[

 1944 .............................................. خورد یم قسم ادیز که یکس حکم] 2[

 1946 ......................................... دروغ و راست به خوردن سوگند ادیز] 2[

 1948 ....................... نیمی ءکفاره و....مستمر صورت به) واهللا( گفتن حکم] 4[

 میگو یم من که آنچه ها آن اما کنند؛ نیچن دیبا فرزندانم که خورم یم سوگند] 5[
 1949 ...................................................... ست؟یچ حکم دهند، ینم انجام

 1950 ................................................... قرآن به خوردن سوگند حکم] 6[

 1951 ......................................... تعالى اهللا نام ریغ به خوردن قسم حکم]7[

ه صلَّى امبریپ به خوردن سوگند] 8[  1954 .......................... وسلَّم وآله علَیه اللـَّ

 که حالی در دهم؛ می انجام را کار فالن بخوردکه سوگند طالق به که یکس حکم]9[
 1956 ...................................................................... ندهد انجام را آن

 1958 ............................................................. نیمی کفارهء احکام: دوم فصل

 کفاره کی فقط آن در ایآ بخورد، قسم نوع کی از متعدد يها زیچ بر یکس اگر] 10[
 1959 .................................................................. نه؟ ای کند یم تیکفا

 1960 ....................................... کفاره در دادن غذا از قبل گرفتن روزه] 11[

 1961 ............ شود؟ یم الزم براو کفاره ایآ بخورد سوگند دروغ به یکس اگر] 12[

 را کار آن یفراموش يرو از سپس و کند ینم را کار فالن که خورد سوگند اگر]13[
 1962 ............................................................................... داد انجام

 1964 ....................................................................... نذر احکام: سوم فصل

 1965 .................................... است الزم آن به وفا اما است؛ مکروه نذر] 14[
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 1966 ........................................................... نذر جهت تغییر حکم]15[

 1968 ........................................................ نذر به يوفا ریتأخ حکم]16[

 1969 ................................................. شهادت و قضا: شانزدهم باب

 1970 ...........................................................................قضاوت: اول لفص

 ارجاع یاسالم ریغ يدادگاهها به را خود قضاوت است مجبور که یکس حکم] 1[
 1971 ..................................................................................... دهد

 1971 ............................. دعوا طرف دو از یکیاز یقاض يِِدار جانب حکم]2[

 اجتهادش در که یکس يبرا اجر دو داشتن« ثیحد از استفاده با که یکس حکم] 3[
 را خودش خواهد یم »کند اشتباه که یکس يبرا اجر کی و دیمایپیم را ثواب راه

 1972 ................................................ کند هیتوج را شیخطا و دینما تبرئه

 1973 .. کند افتیدر رشوه تا کند یم یتراشمانع حکم، ياجرا در که یکس حکم] 4[

 که لیدل نیا به عموم، یمدع يبرا نامناسب و زننده کلمات بردن کار به حکم] 5[
 1974 .................................. کند ثابت هیعل یمدع بر را جرم تا کند یم تالش

 1977 ........................................................ یگواه و شهادت احکام: دوم فصل

 1978 .............................................. گناهکار افراد از یپوش پرده حکم] 6[

 1978 ..................... مسلمانان از یپوش پرده خاطر به شهادت از امتناع حکم]7[

 وعده خالف اما دهد؛ ینم شهادت يگرید هیعل دهد یم وعده که یکس حکم]8[
 1980 .................................................................................. کند یم

 1980 ................................................ يگرید شهادت بر شهادت حکم]9[

 1982 ................................................................. آداب: هفدهم باب

 1983 ......................................................... آن آداب و میکر قرآن: اول فصل

 1984 ..................................................... میکر قرآن گفتن ترك حکم] 1[

 1986 ........................................................ میکر قرآن حفظ لتیفض] 2[

 1989 ................................................... میکر قرآن کردن حفظ روش] 3[
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 1989 .............................. قرآن دادن ادی و میتعل برابر در مزد گرفتن حکم] 4[

 1990 ................................................ میکر قرآن کردن فراموش حکم] 5[

 1991 .............................. آن گفتن ترك مفهوم و میکر قرآن تالوت حکم] 6[

 1992 .......................... شود؟ یم خوانده بلند يصدا با قرآن مسجد، در ایآ] 7[

 1993 ................................................. میکر قرآن تالوت يبرا اجتماع] 8[

 1994 .................................. میکر قرآن خواندن هنگام به شدن کج حکم] 9[

 1995 ........................................................ قرآن يرو نوشتن حکم] 10[

 1996 ...................................................... قرآن يرو گذاشتن ستاره] 11[

 1996 ................ انتظار در یتلفن تماس در قرآن شده ضبط يصدا گذاشتن] 12[

 1998 ........... اخبار به دادن گوش خاطر به قرآن يصدا کردن خاموش حکم] 13[

سفره عنوان به شده نوشته يذکر ای قرآن آن در که ییکاغذها از استفاده حکم] 14[
 1998 .................................................................................. غذا ي

 1999 ....................................... ندارد یاشکال یقرآن اتیآ با زدن مثال] 15[

 2000 ...................... .ستین زیجا یشوخ در میکر قرآن اتیآ بردن کار به] 16[

 2001 ییدستشو به میکر قرآن) صوت ضبط نوار( يکاستها با شدن وارد حکم] 17[

 2001 ..................... یعرب ریغ حروف با اذکار و یقرآن اتیآ نوشتن حکم] 18[

 2003 ....................................... شاوندانیخو و فرزندان و نیوالد حقوق: دوم فصل

 2004 .................................................. مادر و پدر از ینافرمان حکم] 19[

 2004 .............................................. آن ضوابط و مادر و پدر با یکین] 20[

 2006 ........................ مادر و پدر از ،یخصوص امور از یبعض کردن پنهان] 21[

 2007 ........................... یتعال اهللا تیمعص در مادر و پدر از اطاعت حکم] 22[

 2008 ..................................................... گناهکار پدر با فرزند ادب] 23[

 2010 ............... است بهتر ها آن يسو از دادن صدقه از ومادر پدر يبرا دعا] 24[

 2011 ............ هاست آن به یکین ي زمره از مادر و پدر وفات از بعد کار پنج] 25[
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 2012 ........................................... جهاد در ومادر پدر از گرفتن اجازه] 26[

 2015 ............................................. اسالم در فرزندان تربیت فضیلت] 27[

 2016 ............................................................ دختران تیترب ثواب] 28[

 2018 ............................. مادر؟ ای است پدر حق ایآ...فرزندان يگذار نام ]29[

 2019 ............................... برادرانش گرید بر پسران از یکی دادن حیترج] 30[

 2020 ..................................... مجرّد و متأهل فرزندان مخارج پرداختن] 31[

 2021 ........... داد حیترج هبه دادن در را پسران از یبعض توان یم که يموارد] 32[

 2022 ........................ ها آن گفتن ناسزا و فرزندان بر فرستادن لعنت حکم] 33[

 2024 .................................. ست؟یچ آن حکم و ست؟یچ کردن مجبور] 34[

 2024 ................................................................. رحم صله حکم] 35[

 2026 ................................................................. واناتیح حقوق: سوم فصل

 2027 ............................ )باز ابن خیش پاسخنامه( اسالم در وانیح حقوق ]36[

 2033 ........................................... :است مستحب لیذ امور جمله آن از

 بر یعلم يها تجربه و شاتیآزما انجام مورد در هیپا بلند يعلما ئتیه هیانیب] 37[
 2035 ................................................................................ واناتیح

 2036 ........................................................................... :تذکرات

 2038 ................................ وانیح گوش کردن سوراخ و پاره داغ، حکم] 38[

 2040 .................................. قفس در آن گذاشتن و پرندگان با یسرگرم] 39[

 2040 ............................................................. سگ پرورش حکم] 40[

 2041 ............................................... واناتیح یمصنوع يساز بارور] 41[

 2042 ........................................ خانه در موجود حشرات کشتن حکم] 42[

 2044 ................................................................. نتیز و لباس: چهارم فصل

 2045 ................................................................. ازار اسبال حکم] 43[

 2047 .... است؟ تکبر مخصوص پا شتالنگ از شلوار گذاشتن تر نییپا حکم ایآ] 44[
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 2049 ................................................. الماس و طال از مردان استفاده] 45[

 2052 ....................... .است شده داده طال آب که ساعتی از مردان استفاده] 46[

 2053 .................................................. نقره و طال ظروف از استفاده] 47[

 2055 ............................................. مردان براي طال بودن حرام علت] 48[

 2057 ................................................... کوتاه شلوار با کردن ورزش] 49[

 2058 ...................... )جبرین ابن شیخ( کوتاه شلوار با کردن ورزش حکم] 50[

 2058 ....................................................... پوستی هايکت پوشیدن] 51[

 2060 ............................................. مردان براي ابریشم پوشیدن حکم] 52[

 2060 ................................... مردان براي زنجیر آویختن گردن به حکم] 53[

 2061 ................................................................. مو کاشتن حکم] 54[

 2062 ..................................................... زیبایی جراّحی عمل حکم] 55[

 2063 .......................................... سیاه رنگ با ریش کردن رنگ حکم] 56[

 2064 ..................................................... الکلی هاي عطر از استفاده] 57[

 2065 ............................................... مردان براي کشیدن سرمه حکم] 58[

 2065 ................................ زینت براي ها قفسه در پرندگان حبس حکم] 59[

 2066 ........... حمام از ییقسمتها به دادن طالیی روکش و عکسها زدن حکم] 60[

 2068 ................................................... سرگرمی و بازي و موسیقی: پنجم فصل

 2069 ................................................................... موسیقی حکم] 61[

 2070 ................................................... ترانه کاستهاي جارتت حکم] 62[

 2072 ........................... موسیقی هاي جشنواره و کنسرت يبرگزار حکم] 63[

 2073 ...................................................... مردمی هاي نمایش حکم] 64[

 2073 ...................................................... اسالمی هاي سرود حکم] 65[

 2076 ............................................... سرگرمی و موسیقی آالت حکم ]66[

 2078 ........................ گردد یم بر آن مضمون حکم به واقع در شعر حکم] 67[



   

 69 فهرست مطالب
 

 2078 ...................................... آن دالیل و ترانه و کشیدن سیگار حکم ]68[

 2079 ............................................................ سیگار کشیدن حکم ]69[

 2080 ............................................... است جاهلیت نماد از زدن کف] 70[

 2081 .................................... حیوانات براي زنگوله کردن آویزان حکم] 71[

 2082 ......................................................... شطرنج و ورق با بازي] 72[

 2082 .................................... نماز اوقات غیر در شطرنج با بازي حکم] 73[

 2084 ........................................................... رومیزي فوتبال حکم] 74[

 2085 ................................................................. أونو بازي حکم] 75[

 2085 ....................... )مونوبولی( بازي مورد در افتا یدائم انجمن ي هیبیان] 76[

 2087 ......................................... اسالم در جایز هاي ورزش از بعضی] 77[

 2087 ............................................................ بوکیمون بازي حکم] 78[

 2089 ............... بوکیمون هاي بازي و ها فیلم مورد در افتا دایم کمیته بیانیه ]79[

 2090 .................................................................... چیست؟ بوکی

 2090 ........................................................................ :آن شیدایپ

 2091 ............................................................. :بوکیمون بازي روش

 2092 ............................................ :بازي این در شرعی هاي ممنوعیت

 2094 ....................................................................... :صلیب -ب

 2094 ......................................................... :ها زاویه و ها مثلث -ج

 2094 ...................................... :شنتوي عقیده از یینمادها و ها اشاره -د

 2095 ...................................................... یورزش يها زهیجا حکم] 80[

 2096 .............................. کوال پپسی ورزش دوره در شدن شریک حکم] 81[

 2098 ..................يباز گاو و آزاد کشتی و) یزن مشت( بازي بوکس حکم] 82[

 2099 ................................................................. :بازي بوکس: اول

 2100 .................................................................. :آزاد کشتی: دوم
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 2101 ....................................... ):يباز گاو( گاوها با گرفتن کشتی: سوم

 2101 ........................................... اینترنت ي شبکه در وقت گذراندن] 83[

 و مبتذل هاي مجله مورد در افتا و علمی هاي پژوهش دایم کمیته بیانیه] 84[
 2103 ............................................................................. آن خطرات

 2108 ................................................ صحابه نقش کردن بازي حکم] 85[

 2108 ......................................... تلویزیونی هاي سریال تماشاي حکم] 86[

 2109 .....................)ماطاش طاش( سریال مورد در افتا و دایم کمیته بیانیه] 87[

 2113 ..................... )باز ابن عالمه از يگفتار( اي ماهواره هاي آنتن حکم] 88[

 2116 ...... )عثیمین ابن شیخ از يگفتار) (اي ماهواره( بشقابی هاي آنتن حکم] 89[

 2117 .................................... ییویدئو و مبتذل نوارهاي تجارت حکم] 90[

 2118 ...................................... آن تماشاي و تلویزیون نگهداري حکم] 91[

 2119 ......................... .نیست جایز آنچه و است جایز تلویزیون در آنچه] 92[

 2120 ................................................ اخالقی هاي زشتی و ها خوبی: ششم فصل

 2121 ................................................................ روي میانه مفهومِ] 93[

 2123کنیم محافظت و پاسداري اسالمی شریعت اجراي و امنیت نعمت از چگونه] 94[

 2124 ..................................باشد شکلی و هیأت چه به بایستی مسلمان] 95[

 2125 ................................. است بهتر و برتر باشد تر پرهیزگار کس هر] 96[

 2125 .............................. .است برتري مالك و افتخار نشانه الهی تقواي] 97[

 2134 .................. شود می مجلس وارد که کسی براي کردن سالم در سنت] 98[

 2139 ........................................ آید می که کسی براي شدن بلند حکم] 99[

 2140 .............................. :دارد حالت سه اند گفته علما چنانکه شدن بلند

 2141 ............................. بزرگان هاي دست بوسیدن و شدن کج حکم] 100[

 2143 .......................................... دست با اشاره با کردن سالم حکم] 101[
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 ناپسند را ها شغل آن مردم چه گر است جایز مباح هاي شغل در کردن کار] 102[
 2144 ................................................................................... بدانند

 2145 ........................... کودکان براي دروغین هاي داستآن نوشتن حکم] 103[

 2145 ........................................ ناطق حیوان به انسان توصیف حکم] 104[

 2146 .................................................................... توریه حکم] 105[

 2147 .............................................. خود از تعریف و تمجید حکم] 106[

 2148 ................................................... :دارد حالت چهار ستایی خود

 2148 ............ باشد آن به نیازي که آن بدون عربی غیر کلمات بردن کار به] 107[

 2149 ................................. حافظی خدا هنگام به شهادتین تلفظ حکم] 108[

 2150 ............................................... دین از جوانان انحراف اسباب] 109[

 2151 ............................... جوانان گریزي دین يمعالجه راههاي مهمترین

 2152 ....................................... نیست ما مشکالت حل راه تظاهرات] 110[

 2152 .................... آنان به رساندن زیان هدف به دیگران آوردن سخن به] 111[

 2153 ........................ آن گرفتن پس سپس و دادن بخشیدن وعده حکم] 112[

 2154 ............................................. آن مضرات و چینی سخن حکم] 113[

 2155 ......................................................... چهره دو انسان حکم] 114[

 2155 ............................... کننده غیبت و چین سخن با همنشینی حکم] 115[

 2157 ..................................... نصیحت و خواهی خیر خاطر به غیبت] 116[

 2158 ........................................................... علما از جویی عیب] 117[

 2160 ... ایشان ينماینده و حاکم به ظالم علیه شکایت و دادخواست يارائه]  118[

 2161 ................ کرد نصیحت را او باید کند می غیبت دیگران از که کسی] 119[

 2161 ..................... کند می غیبت دیگران از که کسی با رابطه قطع حکم] 120[

 2163 ................................................... آن سوء آثار و غیبت حکم] 121[

 2165 ........................................... یکدیگر بر زشت لقبهاي گذاشتن] 122[
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 شیرین با شود خاطر انبساط و شادي باعث که پسندیده و نیکو سخنان گفتن ]123[
 2165 ................................................................. گویی لطیفه و سخنی

 2166 ....... آنان بر زشت لقبهاي گذاشتن و معلمها خانم کردن مسخره حکم] 124[

 2167 ...............................................خفی شرك و حساسیت عالج] 125[

 2168 ...................... هست؟ خوبی چیز حسادت در آیا... حسادت حکم] 126[

 2170 ....................................... نمود دور خود از را حسادت چگونه] 127[

 2171 ........................... است حسادت بیماري قلبش در که کسی عالج] 128[

 2173 ....................................................................... دعا و توبه: هفتم فصل

 2174 .................. )عثیمین ابن شیخ از گفتاري( آن شرایط و توبه تعریف] 129[

 2175 .......... :باشد فراهم آن در شرط پنج این که است اي توبه نصوح، ي توبه

 2176 ............................... آن عالج راه و ایمان حالوت و لذت فقدان] 130[

 2178 ...................... کنم؟ کار چه... شکنم می را توبه سپس کنم می توبه] 131[

 2181 ............................................... .استقامت از بعد انحراف عالج]132[

 2183 ............................. آورد می دلیل تقدیر از و کند می گناه که کسی] 133[

 2185 ..................................... حرام کارهاي ارتکاب براي تفکر حکم] 134[

 2186 ............................................ دادنش فریب چگونگی و شیطان] 135[

 2187 .......... .شوند می برکت رفتن بین از سبب و عقوبت اسباب از گناهان] 136[

 2189 ...................................................... کبیره گناه مرتکب حکم] 137[

 2191 ......... است کبیره گناه مرتکب که حالی در کند وفات که کسی حکم] 138[

 2192 .......................................................... ایمان تقویت کیفیت] 139[

 2193 .......... دهد نمی انجام را آن اما داند می را نوافل پاداش که کسی حکم] 140[

 2193 ................................................................. سنگدلی عالج] 141[

 2194 .............................................. کنیم دفع را ها وسوسه چگونه] 142[

 2196 ............................................... دعا در دستها کردن بلند حکم] 143[
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 2198 .......................................... دعا از بعد) شاءاهللا ان( گفتن حکم] 144[

 2199 .................................... غیره و منازل درب بر دعا کردن آویزان] 145[

 2199 ....................................................... دعا اجابت عدم اسباب] 146[

 2203 ................... کند؟ کار چه نشود اجابت دعایش و کند دعا که کسی] 147[

 2204 .......................................... کانیون صالحان از دعا طلب حکم] 148[

 2205 ..................................................... فرزندان حق در بد دعاي] 149[

 2207 ........................................................ طب يفتاوا: هژدهم باب

 2208 .....................................................................دارو و درمان: اول فصل

 2209 ............................................................. مداوا و معالجه حکم] 1[

 2210 ........................................ ندارد منافاتی تقدیر به ایمان با معالجه،] 2[

 2211 ........................................................... مریض طهارت کیفیت] 3[

 2211 ........................................................ :مریض گرفتن وضو: اول

 2213 ........................................................................ ریضم نماز

 2215 ................................................... پزشک فتواي به مریض عمل] 4[

 2215 ............................................ سنتی پزشکان قبال در اسالم موضع] 5[

 2216کافر؟ زن پزشک به یا کند مراجعه مسلمان مرد پزشک به زن است بهتر آیا] 6[

 2217 ............................... ماهانه عادت انیجر براي دارو از استفاده حکم] 7[

 2217 ..................... کنند کار چه ها بیمارستآن در را انسان شده قطع اعضاي] 8[

 2218 ...................................... سقط از بعد احکام و جنین اسقاط حکم] 9[

 2219 ................................................................. :اسقاط حکم اول

 2220آورند می دنیا به ناقص فرزندان که زنانی براي رحم هاي لوله بستن حکم] 10[

 2221 ........................................................... جمعیت کنترل حکم] 11[

 2222 ..................................... معوج و کج هاي دندآن کردن برابر حکم] 12[

 2223 ............................................................دندان طالیی روکش] 13[
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 2223 ..................................... عیب کردن دور براي پالستیکی جراحی] 14[

 2225 ......................................... زیبایی براي پالستیکی جراحی حکم] 15[

 2226 ........................................... پزشکی آموزش براي شکافی کالبد] 16[

 2228 ........................................ پزشکی آموزش قصد به شکافی کالبد] 17[

 2229 .................................... شکافی کالبد قصد به اجساد خرید حکم] 18[

 2229 ............................................ کافر مرده استخوان شکستن حکم] 19[

 2230 ....................... است مشکوك قتلش که جسدي شکافی کالبد حکم] 20[

 2230 ...................... اعضا پیوند مورد در رتبه یعال علماي مجلس مصوبه] 21[

 رأي. نیست جایز شده مغزي مرگ دچار که انسانی اعضاي آوردن بیرون] 22[
 2231 ............................................................... :پایه بلند علماي هیئت

 2232 .......................... کنند می اهدا خون که کسانی هدایاییبه دادن حکم] 23[

 2232 ........................................ :داد پاسخ بررسی از پس افتا دایم کمیته

 شود، اهدا بیمارستانی به خون، که این به گذاشتن شرط خون اهداي در آیا] 24[
 2233 ............................................................................ است؟ جایز

 2234 ................................................... مسلمان به کافر خون تزریق] 25[

 2235 ........................ مداوا قصد به دیگر جایی به مکه از زمزم آب بردن] 26[

 2235 .................................. روماتیسم معالجه براي النگو پوشیدن حکم] 27[

 2237 ........ )نیمیعث ابن از يگفتار( روماتیسم معالجه براي دستبند از استفاده] 28[

 2239 ..................................... حیوان موي و ها دستبند با معالجه حکم] 29[

 2240 ......................................................... مخدرات با مداوا حکم] 30[

 2241 ........................................................ موسیقی با معالجه حکم] 31[

 2241 ...... مجذوم از فرار به امر حدیث و بیماري ریتأث عدم حدیث بین جمع] 32[

 قرآن آیات با است مادر شکم در که يا بچه مورد در پزشکان صیتشخ آیا] 33[
 2243 .......................................................................... دارد؟ تعارض
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 2245 ................................... جراحی عمل در بیماران وفات و پزشکان] 34[

 2246 ............................................................... درمانی بیمه حکم] 35[

 2248 ....................................................................... تعویذ و دم: دوم فصل

 2249 ....................... دارد؟ منافات خدا بر توکل با) افسون و دم( رقیه آیا] 36[

 2249دهید انجام را ذیل کارهاي... مسنون روش با زدن دم و شرعی رقیه زمینه در] 37[

 2250 .................. آن فروش و تعویذ ،)افسون و دعا( رقیه احکام از یبرخ] 38[

 2254 ..................... شود می خوانده دعا او بر که کسی و خوان دعا شرایط] 39[

 2256 ................................... شد؟با علما از خوان دعا که است الزم آیا] 40[

 2257 ........................... کند دم را خودش شخصاً انسان که است آن بهتر] 41[

 2258 .......... دیگران از آن طلب کراهت و دیگران بر خواندن دعا بودن جایز] 42[

 2259 .............................. .شود معالجه شرعی يدعاها با مریض 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(... حدیث توضیح] 46[  2264 ............................... ..)بعضنا بريقةِ  أرضِ

 دعا به مسلمان تشویق( و) شرك به خوان دعا توصیف( حدیث بین جمع] 47[
 2264 ............................................................... )برادرش براي خواندن

 2266 ............................................ دارد؟ خاصی دعاهاي کردن دم آیا] 48[

 2267 ................. مشخصی بیماریهاي براي مشخصی آیات تخصیص حکم] 49[

 2269است ثابت وسلم وآله هیعل اهللا یصل پیامبر از که شرعی يدعاها از بعضی] 50[

 2270 ................ اند شده خوانده شفا طلب براي است ثابت که هایی سوره] 51[

 2272 ................................................... است جایز آب در کردن دم] 52[

 2274 ....................... آن امثال و مرهم و روغن و برآب خواندن دعا حکم] 53[

 کردن دم البته است، جایز شده دم آن يرو قرآن آیات خواندن با آب نوشیدن] 54[
 2276 .............................................................. است بهتر ماریب يرو بر
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 2279 ................................................................... وسواس عالج] 55[

 2280 .......................................................... روانی افسردگی عالج] 56[

 2282 ........................................ دعا خواندن با روانی بیماریهاي عالج] 57[

 2284 ............................................. قرآن با جسمی بیماریهاي معالجه] 58[

 2285 .................................. بلندگو با زیادي افراد بر خواندن دعا حکم] 59[

 2285 ............ قرآن آیات خواندن هنگام به درد محل بر کشیدن دست حکم] 60[

 2287 ................ کند؟ برهنه کننده دم و خوان دعا براي را درد محل زن آیا] 61[

 2287 ............................... زن بر خواندن دعا هنگام چشمها بستن حکم] 62[

 2288 ............... نیست خلوت حکم در بیشتر و زن دو بر همزمان کردن دم] 63[

 خوانده دعا آن بر که آبی از دارد نفاس که زنی و حائض و جنب استفاده حکم] 64[
 2289 .............................................................................. است شده

 2289 ................................... خوانی دعا مخصوص هاي مطب بازکردن] 65[

 2290 ................................................... آب ظرفهاي بر خواندن دعا] 66[

 2290 .......................... خواندن دعا هنگام بیمار کردن اذیت و زدن حکم] 67[

 2291 ............ هستند شریعت مخالف که دعاهایی خواندن از داشتن حذر بر] 68[

 2293 ......................... شود می خوانده زدگی عقرب براي که دعایی حکم] 69[

 2294 ..................................................... قرآنی آیات با تعویذ حکم] 70[

 2295 ............................................................. »السم بطاسۀ« حکم] 71[

 2296 ............................... »الزلزلۀ« سوره با کردن دم مورد در اي خرافه ]72[

 2297 ........................ پرندگان از مزرعه حمایت براي تعویذ نوشتن حکم] 73[

ى إِنَّ «: حدیث معنی] 74[ قَ ئِمَ  الرُّ التَّامَ لَةَ  وَ التِّوَ كٌ  وَ ْ
 2298 ............................... »رشِ

 2300 ............................................................................. سحر: سوم فصل

 2301 ............................................... آن عالج و زخم چشم قتیحق] 75[

 2306 ........................ )نیمیعث ابن خیش( آن عالج و یزدگ چشم قتیحق] 76[
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 چشم عالج انیب. ندارد یمخالفت قرآن اتیآ با زخم چشم ریتأث به بودن معتقد] 77[
 2308 .................................................................................... زخم

 2310 ............................................ زند یم چشم را انسان جن یگاه] 78[

 2311بکنند؟ دیبا چه شده زده چشم و زننده چشم ست؟یچ زدن چشم و سحر فرق] 79[

 2312 ..... کار نیا ي معالجه و زند یم زخم چشم را گرانید که یکس يسزا]  80[

 2314 ................................. آن تیفیک و خوردن چشم از اطیاحت جواز]  81[

 2315 .................... رساند ینم بیآس یکس به یاله حکم بدون زننده چشم] 82[

 2316 .................................. خوردن چشم ترس از چوب کردن سوراخ] 83[

 زیجا یزدگ چشم ي معالجه ي برا اهانیگ و یمعدن نمک با گرفتن بخور ایآ] 84[
 2317 .................................................................................... است

 2317شد؟ خواهد شتریب او پاداش ردیبم بد چشم اصابت سبب به که یکس هر ایآ] 85[

 2318 ............................................ زند؟ یم چشم را مسلمان کافر ایآ] 86[

 2318 .......................................... زند یم چشم قصد بدون فرد یگاه] 87[

 و کند غسل که بخواهند زننده چشم از زخم چشم عالج يبرا که است زیجا] 88[
 2318 ......................................................... دهد انجام را کار نیا دیبا او

 2319 ....................................... جمادات بر خواندن بد نظر دفع يدعا] 89[

 2320 ... سحر عالج يبرا شود دم که یکس و خواننده دعا يبرا یراهنمائ چند] 90[

 2321است؟ یگرفتگ مثالًجن که دهد صیتشخ را يماریب تواند یم خواننده دعا ایآ] 91[

 2322 ......................................... آن وعالج یزدگ جن و جن قتیحق] 92[

 2328 ................ است شده جادو که يفرد ي معالجه يبرا کامل يا نسخه] 93[

 2332 .................................................... سحر عالج یشرع يراهها] 94[

 نیا شود همبستر زنش با تواند ینم جادو سبب به یکس يبرا مجرّب عالج] 95[
 2335 ..................................... است سحر انواع نیتر دردناك و نیتر سخت

 2336 ................. کنند یم حفاظت حسادت و جادو از را انسان که يکار از] 96[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   78 
  

 2337 ................................. آن عالج و بد چشم و جادو اصابت اسباب] 97[

 2338 ...................... میده نجات ها جن آزار و تیاذ از از را خود چگونه] 98[

 2339 ... بخواند قرآن و دعا خودش بر دیبا و کند يرویپ جن از دینبا زده جن] 99[

 2340 ....................................... سحر ي لهیبوس سحر کردن باز حکم] 100[

 2342 ....................................... کاهنان شیپ معالجه يبرا رفتن حکم] 101[

 2343 ......................................... کاهنان نزد معالجه يبرا رفتن حکم] 102[

 2344دهد یم انجام ساحرانه يکارها و دهد یم ذیتعو که يا خواننده دعا حکم] 103[

 2347 ............. باشد دیمف اگر یحت است حرام مشرك، خوانِ دعا نزد رفتن] 104[

 يدور دیبا بازها شعبده گرید از و کنند یم احضار را ها جن که یکسان از] 105[
 2348 .................................................................................... نمود

 2350 ........................... بازان شعبده و جادوگران و ساحران يها نشانه] 106[

 2351 ................ بازان شعبده و جادوگران و ساحران يها نشانه از برخی] 107[

 2353 ......... بدن حفظ يبرا ذیتعو ای و مالئکه ای جن از گرفتن کمک حکم] 108[

 2354 ........ شوند یم استفاده مداوا يبرا که زیآم شرك يها لهیوس از یبعض] 109[

 2355 ................................ شفا قصد به اهللا ریغ يبرا وانیح ذبح حکم] 110[

 2359 ..................................................... بانوان احکام: نوزدهم باب

 2360 ................................................................... یعیطب يخونها: اول فصل

 2361 .................................... نفاس و استحاضه و ضیح خون نیب فرق] 1[

 2361 ............................................... :دیآ یم مانیزا بدون که یخون اما

 2364 ................................................. نفاس و ضیح به متعلق احکام] 2[

 2366 ............................ :دانند یم مردم همه را نماز اوقات که است یهیبد

 2369 ........... دیآ یم شیپ شیبرا یشرع عذر و است قرآن معلّم که یزن حکم] 3[

 2370 ................... کند؟ کار چه شود نوسان دچار زن، ي انهیماه عادت اگر] 4[

 2371 ................................................... ضیح از قبل رهیت خون حکم] 5[
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 2371 ................................................... شود؟ یم قاعده حامله، زن ایآ] 6[

 2372 ........... ست؟یچ آن حکم دیایب دوباره سپس شود، قطع ضیح خونِ اگر] 7[

 2372 ................... کنند یم يریجلوگ ضیح آمدن از که ییقرصها از استفاده] 8[

 2373 ............ ندیب یم ضیح خون نماز، وقت رسیدن فرا از بعد که یزن حکم] 9[

 2374 .......... دهد انجام یسع و طواف و نماز ضیح حالت در که یزن حکم] 10[

 2375 ............................... ببندد؟ احرام تواند یم ضیح حالت در زن ایآ] 11[

 انجام را افاضه طواف هنوز او و شود یم شروع اش یقاعدگ امیا که یزن حکم] 12[
 2376 ................................................................. کند سفر دیبا و نداده

 2377 ........... ست؟یچ آن حکم شود پاك حیض از رمضان روز در زنی، اگر] 13[

 2377 ندارد را مساجد در ذکر يها حلقه در حضور حق ض،یح حالت در زن] 14[

 2378 ........... دارد کفّاره و است حرام حیض، امای در زن با مقاربت و جماع] 15[

 2379 .................. ردیبگ وضو ينماز هر يبرا مستحاضه زن که است یکاف] 16[

 2380 ............................................. ضیح از بعد خون استقرار حکم] 17[

 از بعد که یخون -شد پاك روز چهل از قبل و دارد نفاس خون که یزن حکم] 18[
 2381 ..................................................... -شود یم مشاهده فرزند والدت

 2382 افتی ادامه يزیر خون دوباره سپس و شد پاك دارد نفاس که یزن حکم] 19[

 مورد در افت،ی ادامه روز چهل از بعد خونش و داشت نفاس که یزن اگر] 20[
 2382 ........................................................... کند؟ عمل چگونه عبادتش

 2383 ................ ست؟یچ نیجن اسقاط حکم شود؟ یم ضیح حامله زن ایآ] 21[

 2384 ............................. شدن پاك از قبل خانه از زن رفتن رونیب حکم] 22[

 2384یپاک از قبل است نفاس حالت در که یزن يبرا قیرق و رنگ زرد خون حکم] 23[

 2385 .....................است کرده مانیزا یجراح عمل با که یزن نفاسِ حکم] 24[

 2385 ................... ست؟یچ آن حکم ندینب خون و کند حمل وضع زن اگر] 25[

 2386 .......................................................... نتیز و حجاب احکام: دوم فصل
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 زن ضد یمطبوعات حمله تیماه مورد در) ارشاد و افتاء( دائم انجمن هیانیب] 26[
 2387 ................................................................ ما نیسرزم در مسلمان

 نیچهارم مورد در سعودي عربستان کشور هیپا بلند يعلما أتیه ي بیانیه] 27[
 2390 ................................................................... زن یجهان کنفرانس

 2393 .................................................. آن یچگونگ و حجاب حکم] 28[

 2397 ................................................................. :سنّت از لیدال اما

 2400 ............................................. آن تیاهم و حجاب بودن فرض] 29[

 2404 ........................................................... یشرع حجاب روش] 30[

 2407 ............................................... شود یم واجب حجاب که یسنّ] 31[
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 جبرین ي شیخ ابن تقریظ و اجازه

، و نشهد أن ال إله إال اهللا، و نؤمن به و نتوكل عليه، احلمد هللا نحمده و نستعينه و نستهديه

 :حممداً عبده و رسوله و علی آله وصحبه و بعدنشهد أن و ، حده ال رشيك لهو
 از زیادي فتاواي گردآوري به )1(الجریسی عبدالرحمان بن خالد دکتر که جا آن از

 الشرعیه الفتاوي« نام با بزرگ اي مجموعه در را آن و نموده اقدام کشور مشهور علماي
 در اکنون هم و است چاپ نموده» الحرام البلد علماء فتاوي من العصریه المسائل فی

 مختلف زبان چند همزمان به و دارد عرضه کتاب از مجددي چاپ تا برآمده صدد
 تأکید با ـ جانب این.گمارده همت کشور خارجِ و داخل در آن پخش به و نموده ترجمه

 به که فتاوایی را، رددا می مختار و مجاز را ایشان ـ مندرجات مناسبت و صحت حفظ بر
 مجدد چاپ در را ها آن، خیر یا رسیده چاپ به قبل از هرچه است؛یعنی منسوب بنده

 بگنجاند.

 نشر جهت، هزینه وصرف فراوان تالشِ، انتخاب حسنِ خاطر به ایشان از] پایان در[
 بهتر پاداشی او اهللا تعالی به. دارد را قدردانی و تشکّر نهایت، مسلمین به آن نفعو  دانش

 مسیرِ در هم و است مسلمین صالحِ به که! گرداند استوار خیر کار این بر و برساند
 آن بر! فرماید عطا وتأیید توفیق، عامل برادرانِ دیگر و ومربیانش ایشان به امت اصالحِ

 .دپسند می و رددا می دوست چه
 »سلّم و صحبه و آله و محمد علی اهللا صلی و«

 9/1421/ 12 الجبرین عبدالرحمان بن عبداهللا
 ق.هـ

                                                           
 عربستان سعودي  (مترجم). -1



 

 پیشگفتار

 بی وي درباره نظر طرح و گفتن سخن که وار استسزا اهللا تعالی را ستایش و سپاس
 :فرمود کتابش قرآن در راستا همین در، است حرام آگاهی و علم

﴿                              

                         ﴾ :األعراف]

٣٣[ 
و چه پنهان و گناه و ] باشد[بگو پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکارش «

سازید که دلیلى بر  اهللا اینکه چیزى را شریک] نیز[ستم ناحق را حرام گردانیده است و 
 ».نسبت دهید اهللادانید به  آن نازل نکرده و اینکه چیزى را که نمى] حقانیت[

﴿                                 

  ﴾ :و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و « ]٣٦[اإلسراء

 ».همه مورد پرسش واقع خواهند شد، چشم و قلب
 و ندارد همتایی و شریک اهللا وجود ندارد. جز معبودي برحق هیچ مده می گواهی و
 سالم و درود] پس[اوست رسول و بنده - صلی اهللا علیه وسلّم -محمد، کنم می اقرار

 !باد آلش و او بر قیامت روز تا اهللا تعالی
 دیدگاه، آمده پیش امــور در که دارند نظر اجماع درایت و خـرد صاحبانِ: بعد اما

 آن متخصصان و دانشمندان جانب از آنکه نیست؛ جز پذیرفته ها گروه یا افراد ي همه
 او دیدگاه که بپذیرد را چوپانی تجویز، بیمار فرد نیست شایسته پس .شود عرضه علم
 تاجر یک نیست صحیح همچنین .اشدب میدرست ن دام چراي و چرانی گوسفند در جز
 جز که بپذیرد را کسی نظر بیشتر مــوفقیت یا سود افزایش براي خویش ستد و داد در
 براي[دکن می صدق هم ما مورد در مهم این .ندارد اي رشته سر و مهارت کشاورزي در

 مشکل بروز باشد؛ هنگام داشته ارزشمند و قیمت گران ماشینی ما از یکی وقتی] مثال
 کارانی تعمیر به باید بلکه، بسپارد ناشی و کار تازه اي عده دست به را ماشین نباید فنّی
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 جمع که است این ما عصر عجایب و ها شگفتی از اما. نمود مراجعه کاردان و ماهر
 و تحقیق هیچ بدون، دارند خود دنیوي امور به که خاصی عنایت وجود با مردم از زیادي

 ناکسی و کس هــر به روزمره زندگی هاي مدآ پیش یا دینی مشکالت در تفحصی
 گرچه، رنددا می دریافت آنــان از را خود دین رستگاري و صــالح و ندکن می مراجعه

 :ندکن مین عمل آن به اما انندخو می را پروردگار آیات و کالم باب این در

﴿               ﴾ :بپرسید آگاهان از پس« ]٤٣[النحل 

 »نیددا مین اگر
 مصائب و بالیا یا گردد حاصل خللی و رخنه ایشان کار در بسا چه اساس همین بر

 و دوید خواهند سو هر به ناآگاهانه که دید خواهی را مردم آن و شود نازل بزرگی
 چه آن و هست نیز آور زیان بلکه اندرس مین نفعی تنها نه که ندآور می زبان بر چیزهایی

 و آمد خواهد حساب به بزرگ، خداوند پیشگاه در انگارند می کوچک و سهل، اینان را
 نبودشان و بود که ندکن می دریافت کسانی از را خویش فتاواي و احکام مردم همین

 :دست و پا می زنند گمراهی هاي تاریکی در پیوسته و است یکسان

﴿                              ﴾

 ]٨٣[النساء: 
اند که  اولیاى امر خود ارجاع کنند قطعا از میان آنان کسانىو اگر آن را به پیامبر و «

 »آن را دریابند] توانند درست و نادرست مى[
 ]:یدگو می شاعر که همچنان[

ــام ــا الظ ــداء يقتله ــی البي ــالعيس ف  ك
 

 واملـــاء فـــوق ظهورمهـــا حممـــول
 

 که حالی در دکن می هالك را آن تشنگی بیابان در که هستند شتري مانند] مردم این[
 .بگیرد اي بهره آن از اندتو مین اما، دارد آب پشت بر

 فتاواي اي اندیشه و فکر هیچ بدون که را کسانی نویمش می و ینیمب می بسیار چه
 این در آنکه حال، یرندگ می خرده احکام از اي پاره بر و ندکن می دریافت را بزرگان
 می درایت و علم اهـل سخنان اقامه به] راه این در[ و نیستند نظر صاحب، موضوع
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-دهد یاري را ما اهللا تعالی ـ دارند قرار دانش و علم يقافله پایانِ در خود و پردازند
 و کاردان عالمان از جهان که رسیدند؛ هنگامی نیز مقام و صدارت به افراد این از اي عده

 مورد خاشاکی و خس هر نباشد گیاهی زمین در وقتی همچنانکه .ماند خالی شایسته
 .یردگ می 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
 

 دنیا در که مادامی، شد نخواهد منسوب کرم به ناراحتی و رنج !قسم پروردگار به -
 )بود نخواهد زحمتی کریم انسان وجود با( باشد داشته وجود کریم انسان
 مورد خاشاکی و خس هر رفت بین از آن گیاه و شدند نابود ها سرزمین وقتی اما -

 .گرفت خواهد قرار استفاده
 طلب در سستی شد؛ جمع زیر يپدیده دو مردم از زیادي گروه در که زمانی

 و مشکالت به مردم -نیستند افتا الیق که کسانی از پیروي و فقهی و علمی شایستگان
 آن از -صلی علیه و سلّم – پیامبر که اي پدیده همان. وندش می مواجه فراوانی معضالت

 حلّ ثقل مرکز را آنان و برگزیدند را خود نادان مردم بزرگان هرگاه :فرمود و داد خبر
 را مردم بلکه را خود تنها نه دادند؛ فتوا دانش و علم بدون، هم آنان و انگاشتند مسایل

 عمل از قبل مسلمانی هر بر یافتند می در دندکر می تحقیق اینان اگر. ساختند گمراه نیز
نماید. بنابراین مادامی  عمل گاه آن بجوید و بپرسد یعنی است؛ واجب، فراگیري و تعلیم

شایسته نیست که راه عمل در ، که براي یک مسلمان امکان تحقیق و پژوهش وجود دارد
 به چون آن از بعد تحقیق کند آن گاه عمل نماید.، بپرسدپیش گیرد؛ بلکه ابتدا باید 

 گردن بدان خاضعانه و بپذیرد را] خداوند[فرمان باید، آمد نایل درست بینش و آگاهی
 به گونه این قرآن را مؤمنان حاالت و وضع این.باشد او امر مطیع سخن دیگر به نهد؛

 :کشد می تصویر

﴿                    ﴾ :٢٨٥[البقرة[ 
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 سوي به بازگشت و خواهانیم را تو آمرزش! پرودگارا و کردیم اطاعت و شنیدیم«
 »تواست

 و ندارند ازخود اختیاري هیچ دیگر] واقعی[مؤمنان رسید فرا اهللا تعالی فرمان چون 
 :کشند نمی پیش به اي بهانه رسولش و خدا دستور مقابل در

﴿                            

                        ﴾ :٣٦[األحزاب[ 

 از اختیاري باشند کرده داوري رسولش و خدا که کاري در مؤمنی زن و مرد هیچ«
 آشکاري کامالً گمراهی گرفتار کند پیروي ورسولش اهللا دستور از هرکس. ندارند خود
 »رددگ می

 از بسیاري در فتوا نزدیکی و هماهنگی به شدیدي نیاز، مطلوب همین دریافت براي
 ومنبع آبشخور از و برسند واقعیت يدرجه منتها به حقیقت طالبان تا است مسلمین امور

 و اهللا فرمان وهم آیند نایل ثواب و پاداش به آن اعمالِ با و گردند سیراب آن اصلی
 :باشد زالل و گوارا اي سرچشمه، آبشخور آن، خاصه باشند کرده اجابت را رسولش

﴿                            

                                   

         ﴾ :که کردیم می واجب آنان بر ما اگر و« ]٦٧ – ٦٦[النساء 

 از اندك گروهی جز را کار این، روید بیرون خود سرزمین از اینکه یا بکُشید را خویشتن
 بهتر آنان براي دنددا می انجام شد می داده آنان به که هایی پند اگر و دنددا مین انجام آنان
 پاداش ایشان به خود سوي از صورت این در و. کرد می پابرجاتر را ایشان ایمان و بود

 »دیمدا می بزرگی
 جرأت خود به، آموختنمی سخنوري [علیه السالم] سلیمان در پیشگاه هدهد اگر 

 فتاوي حاوي و جامع که وادارد حرکت به کتابی پیشگفتار نگارشِ در را قلم که ددا مین
 یقین به وصولشان و قبول هاي نشانه که همونانی، است بزرگوار دانشمندان و عالمان
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 راه بر را ایشان و ما خداوند. همگانند بزرگواري مقبول و علم در و شد آشکار و رسید
 .فرماید عطا دوام و ثبات، حق
 آوري هاي سخن گرد گنجینه و فتاوي هاي مروارید از که کتاب این در هرکس 

 دید خواهد »احلرام البلد علامء فتاوی من العرصية املسائلفی الرشعيّة الفتـاوی«بنگرد  شده

 جهت را خود تالش نهایت» الجریسی عبدالرحمان بن خالد« آن دکتر يگردآورنده که
 عمل به آن رساندن نتیجه به و بخشی نظم و بندي فصل، مسائل گیري پی و تحقیق
 اندك را آن انتو مین که تالشی و شمرد سهل را آن انتو مین که کاري است. آورده
 و اهللا تعالی عنایت با] اللّه شاء إن[ .دکن می کفایت خود تالش و سعی این و خواند

 دو وي نیک اعمال يصحیفه در کتاب این، است داشته گردآورنده که درونی اخالص
 مگرآن نبخشد سودي فرزند و مال که روزي« براي. رددگ می درج مضاعف و چندان
، ارزشمند يمجموعه این گرچه »باشد آمده تعالی اهللا آستان به پاك قلبی با که کسی

 آن نظایر و فتاوي جمع در نـیز قبل از و نیست راستا این در مؤلّف تالش و اثر نخستین
 و یکدیگرند جاذبِ نیک اعمال که مسلّم است حقیقتی این] گفت باید. [اند بوده پرکار

] مؤلّف مستمر[ تالش این از بعد. بود خواهد دیگري براي اي مقدمه خیر عمل هر
 .ماند نخواهد باقی آن ي بهینه نشر و پخش جز کاري

 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

 لكم يا شهم كالنقش فی احلجر ستبقی

 فكيف بوبل كل صيبه مطر
 

 مرواریدهاي با را آن و ساختی جمع را فقهی گوهرهاي از کتابی تو خالد اي -
 .گردانیدي آراسته درشت
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 خود تالش این با و پرداختی مسافرت به آن بذل و بخش براي شتاب با -
 کتاب این از را همگان یعنی ساختی؛ بهرمند) جا همه( شهر و بیابان در را خوانندگان

 .گردانیدي مند بهره
 می ماه و خورشید بدون که پراکندي جهان در خوشبو مشکی گویی آن پخش با و -

 .است حرکت در و درخشد
 ذي بزرگ و سرور اي رپس، گذاشتی منّت] نیز[نسل مسلمان  بر کار این با تو -
 .بود خواهد ماندگار، سنگ بر نقش چون تو تالش! نیرومند و نفوذ

 شدید باران اگر بود خواهد چگونه، توباشد کتاب ارزش گزار شکر شبنم ریزش اگر
 از شکرگزاري صدد در خود باریزش شبنم زیاد قطرات اگر یا باشد ریزش آن شکرگزار

 بارانی چون تو کتاب برکات که وقتی توانست خواهد چگونه برآید تو کتاب برکات
 زیاد باران گزار شکر تواند نمی خود اندك قطرات با شبنم یعنی است؛ مداوم و شدید

 .است باران ریزاند می فرو هرچه چون توباشد کتاب برکات
-همه و ناشر، خواننده، آورنده گرد به کتاب این با، خواهانم تعالی باري از] پایان در[

 !برساند نفع و سود مسلمین ي
 الهی بخشایش نیازمند يبنده

 البریک عبداهللا بن سعد عبداهللا ابو

 هـ28/8/1418ضریا



 
 مقدمه

و نشهد أن ال إله إال ، و نؤمن به و نتوكل عليه، إنَّ احلمد هللا نحمده و نستعينه و نستهديه

 وبعد:، حممداً عبده و رسولهو نشهد أن ، اهللا

 انسان سوي به را بالها که هستند هایی انگیزه ترین قوي از گناهان، واقع در: بعد اما
-می ارمغان به را دشنمنان سرزنش آن با توأم و بد قضاي و رنج خارهاي و کشند می

 جانب از آالم و ها رنج رسیدن و هاست نعمت رفتن بین از بر قاطع دلیلی این و آورند
 :فرمایدمی که چنان هم تعالی باري

﴿                              

      ﴾ :٤١[الروم[ 

به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشکى و دریا نمودار شده است «
 »اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند بعضى از آنچه را که کرده] سزاى[تا 

 و بال هر پسِ در که ماند نخواهد باقی گمانی هیچ جاي، خردمند مسلمان براي
 است گناهانی ينتیجه و ثمره بالیی هر دارد؛یعنی قرار گناهی ودش می نازل که مصیبتی

 :رمایدف میاهللا تعالی .اند داده انجام بندگان که

﴿               ﴾] :٧اإلسراء[ 

 »یدکن می بدي خودتان به باز کنید بدي اگر و کنید خود به کنید نیکی اگر«
 و ذرندگ می توجهی بی بـا آن از مردم که مسائلی و کارها از بسیاري، یریمگ می نتیجه

 در بود خواهد نابودیشان و هالك سبب سرانجام کندمی جلوه نظرشان در اهمیت کم
 :رمایدف می پیامبر صحیح حدیث در.خبرند بی امر واقعیت از که حالی

اكُم« 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 ومٍ  كَ لُوا قَ َ  فالةٍ  أرضَ  نَزَ  القومِ؛ صنيعُ  فَحرضَ
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لَ  عَ جلُ  فَجَ ا ، عودِ الْـب فيجیء يَنطلقُ  الرّ ادً وَ وا سَ َعُ تَّی مجَ ودِ حَ ِیءُ بِالعُ لُ جيَ جُ الرَّ اوَ ارً وا نَ جُ أَجَّ  و فَ

وا جُ وا ما أنْضَ فُ ذَ ا قَ  )1( »فِيهَ

 هالك سبب ها آن جمعِ و گناهان این انجام کثرت زیرا بپرهیزید؛ کوچک گناهان از«
 و زدند مثالی صلی اهللا علیه وآله وسلم اهللا رسول راستا همین در و. رددگ می آن صاحب
 اتراق بیابانی در که است گروهی مانند ها آن سرانجام و کوچک گناهان: فرمودند

 خود سهم به یک هر بیاورند هیزم تا دکن می مأمور را افرادي، گروه آن بزرگ، ندکن می
-می روشن عظیمی و مهیب آتش و ودش می جمع زیادي هیزم سرانجام ،دآور می اندکی

 ».سوخت خواهد شود انداخته آن در چه هر که اي گونه به کنند
 کندمی بیان نبوي تمثیل و داستان این چگونه -کند رحم شما و من به اهللا -بنگر

 کوچکی گناهان اینگونه و ودش می بدل سوزان آتشی به کثرت صورت در خشک چوبی
 - ساخت خواهد فراهم جهنم به را او ورود اسباب، ماردش می خوار را ها آن انسان که
اهللا  نزد، انگاردمی ناچیز و کوچک را ها آن فرد که نیکی اعمال، مقابل در -اهللا بر پناه

 .است هنگفت و بزرگ تعالی

لَو النّارَ  اتّقوا« :رمایدف می - صلی اهللا علیه وسلم –اهللا رسول  قِّ  وَ رةٍ  بِشِ نْ ، متَ مَ ْ  فَ ِدْ  ملَ  جيَ

بِ  يِّ  ةٍ مَ لِ كَ فَ  .)2(»بَةٍ طَ

 و شد با خرما دانه اي نصف دادن با گرچه برهانید دوزخ آتش ازخویشتن را «
 .»بگویید نیکو و خوب سخنان نشد اگرممکن

 بر و است بسیار مهم مسائل درباب مباحثه و سخن و فراوانند ها آشوب ما عصر در
 .شناسد باز ناحق از را حق میان این در که است الزم مسلمان

                                                           
 اسـت،  صـحیح  حـدیث  کـه  است آورده) 10500( 10/212»الکبیر«در طبرانی) 1/402( احمد امام مسند -1

 )10/189( هیثمی» الزوائد مجمع«ه:نگا همچنین
 ).106( و مسلم )6540( بخاري،  -2
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 در حرام و حالل مسایل باب در اختالف و مباحثه از است که مسلمانی کمتر امروزه
 آنکه حال. گردد طرح دانش و علم منظر از مسایل این طرح اینکه بدون باشد؛ مانده امان
 :است آورده بر بانگ افرادي چنین بر و گفته سخن مورد این در آشکارا قرآن

﴿                               

                                

   ﴾ :١١٧ – ١١٦[النحل[ 

 حرام آن و است حالل این نگویید دروغ به رانید می زبان بر که چیزي خاطر به و«
 .ردندگ مین رستگار بندند می دروغ اهللا بر که کسانی، بندید دروغ، اهللا بر نتیجه در و
پس از پایان زندگی ( دردناکی عذاب و است کمی کااليتمام دنیا با توجه به آخرت) (

 .»دارند دنیوي)
 :رمایدف میتبارك و تعالی  اهللا

﴿                                 

        ﴾ :١٤٤[األنعام[ 

 نادانی و جهل روي از تا بندد دروغ، اهللا بر که است فردي از تر ظالم کسی چه و«
 نخواهد هدایت راست راه به را ستمکاران وقت هیچ خداوند.سازد گمراه را مردم
 .»نمود

ن« :رمایدف می - صلی اهللا علیه وسلم -اهللا رسول بَ  مَ لیَّ  كذَ داً  عَ تَعَمِّ اْ  مُ ليَتَبوّ دهُ  فَ قعَ ن مَ  مَ

 .)1( »النّار

  ».است دوزخ انجامش سر، گوید من جانب از سخنی دروغ به کس هر«
 جهت در اینکه و نمودم مشاهده را مردم از بسیاري انگاري سهل و سستی چون 

 مسایل در است واجب مسلمانی هر بر گرچه، ندکن مین اقدام صحیح احکام جستجوي
                                                           

 ).107( بخاري -1
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 قرآن که چنان هم، نماید پرسش آگاهی صاحبانِ و متخصصان از کوچک و بزرگ
 :رمایدف می

﴿                               

   ﴾ :٤٣[النحل[ 

 از پس فرستادیم وحی ها آن به اینکه جز کردیم روانه را مردانی نیز تو از پیش ما]
 ].نیددا مین اگر بپرسید آگاهان

 اهدا را مجموعه این، مسلمان يخانواده هر به که دیدم مناسب موارد این به عطف
 که است مختلف موضوعات با اجتماعی فتاوي از ايمجموعه يگیرنده بر در که نمایم

 :چون اند؛ کسانی شده صادر ما بزرگوار علماي ازجانب
 )اهللا رحمه( باز عبداهللا بن عبدالعزیز شیخ جناب -
 )اهللا رحمه( العثیمین صالح بن محمد شیخ جناب -
 )اهللا حفظه( -جبرین بن عبدالرحمان ابن عبداهللا شیخ جناب -

 )اهللا حفظه( الفوزان فوزان بن صالح شیخ جناب
 عربستان بزرگ علماي متشکل از» هیأت فتوا«» الدائمۀ لَجنۀ« از شده صادر يافتاو و

 .»العلماء کبار هیئۀ« به موسوم
 کتاب در را آن قبالً که فتاوائی و ها رساله تدوین و جمع به مهم این تحقق براي

 و جدید مسائل در دیگري فتاواي و گماشته همت، بودم کرده جمع يها آنجداگ
 البلد علماء فتاوي من العصریۀ المسائل فی الشرعیۀ الفتاوي« را آن و افزودم بدان روزمره
 مسائل در ارزشمند و برگزیده فتاواي از است اي مجموعه که گذاشتم نام» الحرام
 .معاصر

 :کار يشیوه
 دادن نشان و حکم آن بر تأکید جهت مسأله یک در علما از برخی فتاواي تکرار -1

 و مفید اطالعاتی يدارنده بر در ها دیدگاه از برخی اینکه یا آن بر علما نظر وحدت
 .بودند ارزشمند
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 .آن بودن نافع یا مناسبت خاطر به، کتاب جاي چند یا دو در فتوا یک تکرار -2
 جهت به که جایگاه یک در مسأله یک در متفاوت هاي حکم با فتاوا دادن قرار -3

 .همدیگر با ارتباط یا اختالف و تفاوت بودن باال
 .پذیرد صورت آسانی به مراجعه تا مستقل فصول در فتاوا ترتیب و تنظیم -4
 .قرآنی الخط رسم با ها آن نوشتن و آیات گذاري شماره -5
 .باشد متمایز دیگر سخنانِ از تا) »«( گیومه بین در نبوي احادیث دادن قرار -6
 تقدیم از حدیث الفاظ تعدیل به عنایت با -اکثر – اصلی منابع از احادیث تخریج -7

 است بوده آن حفظی قرائت از ناشی که پذیرفته صورت مفتی يوسیله به که تأخیري یا
 یادآوري را موارد.. و معنا همان به، آن شبیه: چون عباراتی نوشتن با صورت این غیر در

 .ام نموده
 .نیاز صورت در مگر احادیث؛ اخراج در باب بیمورد يمبالغه و روي زیاده عدم -8
 .دشوار مفردات و کلمات از برخی توضیح با همراه احادیث گذاري حرکت -9

، )سلّم و علیه اهللا صلی( محمد :اسامی این از بعد زیر هاي عبارت نمودن اضافه -10
 ).عنه اهللا رضی( صحابی نام از بعد، )السالم علیه( فرشتگان یا انبیا

 .ام کرده أخذ آن از را موضوع که منابعی به علما و بزرگان يافتاو ارجاع -11
 علیها فتوي«: است آمده اینگونه جبرین ابن و عثیمین ابن شیخ يافتاو ذیلِ در: مثال
 تقریر و امال که سخنی یا شده امضا که فتوایی یعنی »امالئه و قوله من«عبارت یا» توقیعه

 است هایی پرسش پاسخ، شرعی هاي پاسخ این يهمه و دیگر چندي و است وي
 دو آن از که تشکّري و سپاس با ـ نموده بزرگواران آن از جانب این که مخصوص

 این نزد سؤاالت آن اصل و ام کرده دریافت را آن تـوجیه و جواب ـ دارم بزرگوار
 .است محفوظ جانب
 .اصلی مصادر به فتاوي ارجاع با علما فتاواي به بخشی استحکام و اعتماد -12
 رسیدن و طوالنی شدن از دوري خاطر به ها سؤال از برخی در تصرّف و دخل -13

 .اصلی مقصود به
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، باشد هماهنگ آن مضمون با فتاوي عناوینِ بود ممکن که جایی تا نمودم سعی -14
 مراجع در که حالی در، اقدام نمودم ها سؤال عناوین از بسیاري تفسیر و تعدیل به لذا
 .بود نشده رعایت التزامی چنین ربط ذي

 و سؤال عالمت، ویرگول نقطه، ویرگول، نقطه« نگارشی؛ چون: عالیم رعایت -15
 .نماید کمک اصلی مفهوم به تا توان ياندازه به» ...و تعجب
 فهرست دیگري و موضوعات نمودم؛ فهرست ارائه فهرست نوع دو، پایان در -16
 .منابع و مآخذ

 عرضه زیبا و آراسته شکلیبه  کتاب این که بود برآن کامل هم و وافر سعی -17
 .ـ اهللا شاء إن ـ باشد نافع نیز مفهوم حیث از آن با همراه و گردد

نهاد؛  منّت ما بر که شد یادآورخواهم شما و برخود را پروردگار کرمِ و لطف، حال
 .بزرگ بس است نعمتی این و ساخت رهنمون و آموخت علم را ما یعنی

ه اِنرتاعاً  العِلمَ  يَقبضُ  ال اهللاَ اِنَّ « :رمایدف می - صلی اهللا علیه وسلم - رسول اهللا عَ ن ينتزِ  مِ

بادِ الْـ بْقِ  ملَ  اذا حتّی العلامءِ  بقَبضِ  العِلمَ  يَقبضُ  لكنْ  و عِ ِذ عاملِاً  يُ هاالً  رؤوساً  الناسُ  إختّ  جُ

ئلوا لُّوا علمٍ  بغريِ  فأفتوا فَسُ أَضَ لّوا وَ  .)1( »فَضَ

 نبود با را آن بلکه، گرفت نخواهد بر مردم قلوب از را علم خداوند که بدرستی«
 آنگاه. ماند نخواهد باقی شایسته دانشمندي که يگونه به، یردگ می پس باز دانشمندان

 فتوا وآگاهی علم بی نیز آنان و گرفت خواهند رهبري به را جاهل و نادان بزرگان مردم
 ».ندکن می گمراه را دیگران و خود غلط فتاوي با و ندده می

 شده روایت علما بزرگی و فضل باب در - صلی اهللا علیه وسلم - اهللا رسول از
 :است
ثل األرضِ  فی العلامءِ  مثلَ  اِنّ « مَ امءِ  فی النّجوم كَ تَدی السَّ  بحرالْـ و الربِّ  الظُّلامتِ  فی هبا هيُ

تِ  فإذا سَ ومُ  إنطمَ داةُ  تَضلَّ  اَن أوشک النّجُ  .)1( »اهلُ

                                                           
 ).100بخاري  ( -1
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 در ها آن از مردم که آسمانند ستارگان مانند جهان در، دانشمندان و علما که بدرستی
 که رود می احتمال رفتند بین از ستارگان هرگاه و یرندگ می راهنمایی دریا و خشکی

 .گراید گمراهی به نیز جامعه، علما رفتن بین از با آن مثابه به و روند بیراهه به مردم
 عملی خود پیشگاه در را مجموعه این خواستارم، اهللا تعالی درگاه از] پایان در[

 کند هدایت دپسند می و رددا می دوست آنچه به را شما و ما و بدارد محسوب خالصانه
 ارزانی را توفیق این و گرداند ما نصیب را آن از پیروي و بنمایاند ما به را حق راه و

 .ورزیم دوري باطل از تا فرماید
 است جهانیان پروردگار که را اهللا تعالی ستایش و است؛سپاس این ما پایانی سخن و

 .اصحابش و بیت اهل بر و محمد ما پیامبر بر اهللا صلوات و
 الجریسی عبدالرحمان بن خالد. د

 

                                                                                                                                                    
و فيـه رشـد بـن سـعد واختلـف فـی «: 1/121» المجمـع «) . قـال الهیثمـی فـی    3/157مسند امام احمد ( -1

 .»االحتجاج به، وأبو حفص صاحب أنس جمهول



 

 جمله چند در، الدائمة اللجنة

 هیأت عربستان پادشاه دستور به ؛1/137 شماره با و هجري8/7/1391 مورخ در* 
 و گشت منشعب آن از» الدائمه اللجنه« و گرفت شکل) العلماء کبار هیئه( بزرگ علماي

 .وندش می انتخاب مذکور هیأت افراد بین از شاهی فرمان براساس اعضایش
 در آن طرح از قبل، بررسی براي مباحث سازي آماده کمیته؛ این اصلی منشور* 
 کنندگان پرسش سؤاالت به گویی پاسخ آن با همراه و فردي فتاواي صدور، علما هیأت

 الدائمۀ اللجنۀ« نام با کمیته این. شخصیه احوال و معامالت، عبادي، عقیدتی امور در

 .شد خوانده »والفتوي للبحوث
، باشند موافق اعضا اکثر اینکه جز شد؛ نخواهد صادر الدائمۀ اللجنۀ از فتوایی هیچ* 

 برابر اي مسأله در آرا تعداد هرگاه. نیست نفر سه از کمتر فتوا در ناظرین تعداد همچنین
 .)1( است کننده تعیین کمیته رئیس رأي و دیدگاه، شد

 هدایت و سرپرستی زیر بزرگانِ را »الدائمۀ اللجنۀ« کنون تا گیري شکل آغاز از* 
 :اند نموده
 ؛)اهللا رحمه( شیخ آل ابراهیم بن محمد بن ابراهیم شیخ جناب -1
 ؛)اهللا رحمه( باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز شیخ جناب -2
 .)اهللا حفظه( شیخ آل عبداهللا بن عبدالعزیز شیخ جناب -3

 باز ابن شیخ زندگیِ از فرازي

 اندوزي؛ علم و نشو، تولّد

 رحمه – باز بن عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمان بن عبداهللا بن عبدالعزیز شیخ جناب
 در، شد متولّد ریاض شهر در هجري 1330 سال يحجه ذي دوازدهم در -علیه اهللا

 .اند شهره دانشوري و علم به آن مردان اکثر که اي خانواده
                                                           

 ) با دخل و تصرّف.1/3مقدمه  ( -فتاوي اللجنه الدائمه -1
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 به کودکی اوان در همان اما، بوده بینا، باز بن عبدالعزیز شیخ جناب امر ابتداي در
 سرانجام. گشت چشمشان تضعیف باعث که)هـ1336( شد مبتال، چشم بیماري از نوعی

 .دادند دست از را خود بینایی همیشه براي ق.هـ 1350 محرّم اول در
 و قرآنی مداوم دینیِ تربیت يسایه در -باد خشنود او از اهللا – باز بن عبدالعزیز شیخ
 چون کریم قرآن و یافت نما و نشو، شتنددا می مبذول آن به خاندان بزرگان که اهمیتی
 همت قرآن يمدارسه و حفظ به ابتدا همان از و گردانید روشن را وي زندگی، نوري

 .گردید قرآن حافظ بلوغ سنّ به نرسیده لذا، گماشت
 تا بخشید استمرار آن به و کرد آغاز ریاض عظام علماي نزد را دینی و شرعی علوم

 :وي استادان از برخی. آورد چنگ فرا را علمی و اخصش میمقا
 بن سعد شیخ، شیخ آل عبدالعزیز بن صالح شیخ، شیخ آلعبداللطیف بن محمد شیخ

 آل ابراهیم بن محمد شیخ -بخاري وقاص بن سعد شیخ، فارس بن حمد شیخ، عتیق
 ..ـ اهللا رحمهم -شیخ

 :باز ابن شیخ تبلیغی و تعلیمی ِ جایگاه
 اصل چندین محور حولِ شانآی میعل افاضات و -اهللارحمه -باز ابن یخش میعل مسیر

 کسب که هایی وممارست ها تجربه اثر بر و بود امام ها آن از یک هر در که است مهم
 .شد افزوده ایشان شخصیتی برابعاد بیشتر هرچه، نمود

) ق.هـ1371 -1357( نمود کار به شروع خرج يمنطقه اي قاضی عنوان به، آغاز در
 اشتغال تدریس به ریاض» علمی معهد« در سال یک مدت به هجري 1372سال از و

 به تا شد منتقل ریاض شریعت يدانشکده به ق.هـ1373 سال در آن از بعد. ورزید
 به هجري 1380 تا یعنی سال؛ هفت انتقال این و. بپردازد حدیث و توحید، فقه تدریس

 .انجامید طول
 این در و شد منصوب مدینه اسالمی دانشگاه رئیسی نائب به ق..هـ1381 سال در

 عهده را دانشگاه ریاست شخصاً، سرانجام و ماند باقی 1390هجري سال تا منصب
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 در شیخ، سعودي پادشاه فرمان به، هجري1395 شوال 14 در). 1395 ـ1390( دارگشت
 .درآمد» اإلرشاد و الدعوة و واإلفتاء العلمیۀ البحوث«ياداره ریاست به وزیر مقام

 »عام مفتی«، سمت حفظ با باز بن عبدالعزیز شیخ جناب ق.. هـ 1414 سال درمحرم
ماند؛  باقی مذکور مقامِ دو در گفت وداع را فانی دارِ که وقتی تا و شد عربستان کشور

 !دهد جاي خود برین بهشت در را او و کند رحم او بر اهللا
 را زیادي اسالمی و علمی هاي هیأت و مجالس ریاست شیخ، فوق موارد بر عالوه

 :چون داشت عضویت آن در یا بود دار عهده
 »هیئۀ کبار العلماء«ریاست  -
- اإلسالمی العالم لرابطۀ التأسیسی المجلس« ریاست« 
- مکرمه مکۀ در اإلسالمی الفقهی المجمع« ریاست« 
 مدینه اسالمی دانشگاه اعالي مجلس در عضویت -

 »اإلسالمیۀ للدعوة العلیا هیئۀ« در عضویت -
 اسالمی جوانان جهانی شوراي مجلس در عضویت -
 .اسالمی هیأت و مجلس چند در عضویت و

 عهده عربستان کشور در را اسالمیهايکنفرانس از تعدادي ریاست، شیخ همچنین
 علماي و داعیان و مبلّغان از بسیاري با نظر تبادل و ارتباط براي را راه که اند بوده دار

 .ساخت می فراهم جهان نقاط اقصی در مسلمین
 آثار و تألیفات؛

 هیچگاه اما، بودند دارعهده را گوناگونی هاي مسئولیت ایشان که این وجود با
از  نکرد؛ راموشف میاسال مبلّغ یک و گذار تأثیر دانمشند یک عنوان به را خود جایگاه

 .گذاشت یادگار به خود از زیادي هاي کتاب و این جهت آثار

 و حج مسائل از بسیاري تبیین و تحقیق -2 الفرضیۀ؛ المباحث فی الجلیۀ الفوائد -1
 زیارت؛ و عمره
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 وما الموجزة العقیدة - 5نماز  و زکات در کوتاه رساله دو -4البدع؛ من التحذیر -3

 یضادها؛

 وجوب -8الدعاة  اخالق و اهللا إلی الدعوة -7الرسول  بسنۀ العمل وجوب -6
 شیخ -10الشغار  نکاح و الحجاب و السفور حکم -9خالفه  ما نبذ و اهللا شرع تحکیم
 من فی اإلسالم حکم -12نماز  در رساله سه -11سیرته  و دعوته عبدالوهاب بن محمد
 علی البراهین اقامۀ -14الباري  فتح بر حاشیه -13 اهللا رسول فی أو القرآن فی طعن
 - 16اهللا  سبیل فی الجهاد -15العرافین  و الکهنۀ صدق او اهللا بغیر استعان من حکم

 -18 الزیارة و العمرة و الحج بأحکام تتعلق فتاوي - 17األمۀ لعامۀ المهمۀ الدروس
 .دیگر فتاواي و رساله چندین و. البدعۀ من الحذر و السنۀ لزوم وجوب

 امت؛ و دین به اهتمام و تبلیغی فعالیتهاي

 مسلمین امور به اهتمام و تبلیغ از متعددي هاي عرصه در بارزي نقش، باز ابن شیخ
 نقاط اقصی در اسالمی مراکز و مؤسسات از پشتیبانی ها آن يجمله نمودند؛ از ایفا

 ...و عقیده، پرستی یکتا، توحیدي مسائل به زیاد توجه و اهتمام، جهان

 و اجتماعات از همین براي داشت قرآن تعلیم و حفظ به خاصی اهتمام، شیخ جناب
 نهایت ها آن تشویق جهت در و دکر می حمایت بسیار، کریم قرآن حفظ هاي تشکّل

 و داشت تمام اهتمام نیز مسلمین امور به همزمان شت ودا می ابراز را تالش و همکاري
 مسائل و ها آنجری بر وي همچنین. نماید برطرف را آنان مسائل و مشاکل کوشید می

 .دکر می حمایت جهان کنار و گوشه در ها آن از و داشت کامل اشراف مسلمانان
و  مختلف مناظرات و گفتگوها تا گرفته تعلیم و ازدرس خود پیگیر تالش با شیخ
 .بکارد مسلمین دل و جان در را صحیح اسالمی مفاهیم نهال توانست، مقاالت نوشتن
، ارشاد و تبلیغ، دعوت رايب میعمو هاي رسانه در ایشان ینیمب می اساس همین بر

 و متنوع مقاالت» سالمیهاإل البحوث« يمجله در وي از و داشت گیر چشم حضوري
 »فیصل ملک«يمؤسسه که بود مداوم تالش همین خاطر به. است رسیده چاپ به زیادي
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 و مداوم تالش و اسالم به شیخ خدمات به گذاشتن ارج خاطر به ق؛.هـ1402 سال در
 .نمود اهدا وي به را» فیصل ملک«يویژه يجایزه، میدان این در بخش اثر

 درگذشت:
 شهر در فجر طلوع از قبل پنجشنبه روز، ق.هـ 1420 سال در، باز ابن شیخ سرانجام

 و شد منتقل مکّه به وي گفت؛ جسد وداع را فانی دار خود شخصی منزل در طائف
 گورستان در گاه آن، گذاردند نماز وي بر الحرام مسجد در مسلمانان از زیادي جمع

 .شد سپرده خاك به» العدل«
 امت و دهد جاي خود برین بهشت در را او خداوند و! باد او بر اهللا فراوان رحمت«

 .»!گرداند مند بهره او دانش و علم از را اسالم

 اهللا علیه رحمهمختصري از زندگی شیخ ابن عثیمین 

 ابو عبداهللا محمد بن صالح بن محمد بن عثیمین المقبل الوهیبی التمیمی :نام و نسب
، هـ1347و زندگی: ایشان در شهر عنیزه یکی از شهرهاي قصیم در سال محل تولد 

 رمضان در خانواده اي متدین چشم به جهان گشود. 27
ابن عثیمین قرآن را نزد پدر بزرگ مادریش شیخ عبدالرحمن بن سلیمان آل دامغ 

ی آنگاه مسیر فراگیري علم را ادامه داد و خواندن و نوشتن و ریاضی و برخ، حفظ نمود
از آداب را فرا گرفت. ایشان از هوش و ذکاوت بسیار خوبی برخوردار بود و از همه 

براي کسب ، مهمتر فردي با عزم و اراده بود و به فراگیري علم عالقه ي زیادي داشت
معلومات بیشتر همراه با طالب دیگر در مجالس علمیِ فقیه عالیقدر شیخ عبدالرحمن بن 

 ناصر السعدي شرکت می کرد.
مدارس علمی در شهر ریاض شروع بکار نمودند به آنجا مسافرت ، هـ1372در سال 

نمود و در آن مدارس به تحصیل علم مشغول شد و تحصیالت خود را در آنجا ادامه 
 داد.
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شیخ ابن عثیمین بعنوان جانشین ایشان ، بعد از وفات استادش عبدالرحمن السعدي
 ار شدند.امامت مسجد جامع و دروس علمی را عهده د

» فتح رب البریۀٍبتلخیص الحمویۀ«اولین تألیف شیخ ابن عثیمین کاري بود با عنوان 
تألیف شیخ االسالم ابن تیمیه.  »الرسالۀ الحمویۀ فی العقیدة«که خالصه اي بود از کتاب

ایشان در شهر ریاض از فرصت استفاده نموده و صحیح بخاري و بعضی از کتابهاي ابن 
 کتابهاي فقه را نزد شیخ ابن باز فراگرفت. تیمیه و برخی از

شیخ ، شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، شیخ ابن سلیمان آل دامغ اساتید ایشان:
، شیخ علی بن محمد الصالحی، شیخ محمد امین الشنقیطی، عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز

 شیخ عبدالرحمن بن علی بن عودان.، شیخ محمد بن عبدالعزیز المطوع
شیخ ابن عثیمین بارها اعالم نموده بود که منهج و روش علمی  علمی ایشان: منهج

همان منهج استادش شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي است که در واقع ، ایشان
برگرفته از منهج اکثر علماي جزیرة العرب است که در فروعات فقهی پیرو مذهب 

است » فی فقه اإلمام أحمد بن حنبلزاد المستقنع «حنبلی هستند و اعتماد آنان بر کتاب 
که در اکثر مسائل مرجع آنان همین کتاب است. باید دانست که شیخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي در بسیاري از مسائل پیرو نظریات شیخ االسالم ابن تیمیه و شاگردش ابن 

، دنددا میو آراء و نظریات این دو بزرگوار را بر مذهب حنبلی ترجیح ، قیم بودند
بنابراین روش ایشان اینگونه بودند که از هر نوع تعصب مذهب بدور بودند و حقیقت 

 –ابن عثیمین  -در شاگرد ، همین خصوصیت بارز استاد، را جستجو می کردند
 اثرگذاشته بود و ایشان نیز اینگونه می اندیشیدند.

 آثار علمی بجامانده از ایشان بیش از پنجاه تألیف است.
هـ در شهر جده بر 1421پانزدهم شوال سال ، بن عثیمین روز چهارشنبهوفات: شیخ ا

اثر بیماري سختی وفات یافتند. بعد از نماز عصر روز بعد در مسجد الحرام در مکه 
 مکرمه برایشان نماز جنازه خوانده شد و در همان شهر در قبرستان عدل دفن شدند. 
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 تعالىاهللا  رحمهشیخ ابن جبرین 

 د الرحمن بن عبداهللا بن ابراهیم بن فهد بن حمد بن جبرین عبد اهللا بن عب
هـ در یکی از روستاهاي قویعیۀ دیده به جهان 1352شیخ عبداهللا بن جبرین در سال 

 بزرگ شد.» الرین«گشود و در شهر 
از آنجایی که در آن زمان مدارس به ، هـ آغاز نمودند1359 فرا گیري علوم را از سال

نشده بودند درسش ناتمام ماند؛ اما با این وجود در سن دوازده شکل امروزي تأسیس 
هـ قرآن را 1367سالگی قرآن و خواندن و نوشتن را در حد ابتدائی فراگرفت و در سال 

کامالً حفظ نمود قبل از آن کتاب اآلجرومیۀ را در علم نحو و متن الرحبیۀ را در میراث 
 و اربعین نووي را در حدیث حفظ نموده بود.

پس از فراگیري کامل حفظ قرآن فراگیري بقیه علوم را نزد استاد بزرگوارش 
بعد از ایشان نزد شیخ صالح ابن مطلق ، عبدالعزیز بن محمد أبی حبیب الشثري ادامه داد

 و شیخ محمد ابراهیم آل الشیخ فراگیري علم را ادامه داد.
، یز بن ناصر بن رشیدعبدالعز، در مدارس نظامی نزد شیخ بزرگوار اسماعیل انصاري

نمودند و به  عبدالحمید عماد الجزائري تلمذ، محمد البیحانی، حماد بن مجد انصاري
فراگیري علوم ادامه دادند. براي دریافت کارشناسی ارشد از محضر اکثر اساتید طراز 

که از علماي عالی  -شیخ عبدالرزاق عفیفی ، امثال شیخ عبداهللا بن محمد بن حمید، اول
شیخ محمد بن عبدالوهاب ، شیخ عمر بن مترك، هستند و شیخ مناع خلیل القطان رتبه

، و شیخ طه الدسوقی العربی -صاحب تفسیر الواضح  -شیخ محمد حجازي ، البحیري
از این ، و از اساتیدي برجسته و صاحب علوم و تبحر در فصاحت و بالغت، مصري

 بزرگواران و دیگران علوم شرعی را فراگرفتند.
علوم ، خ ابن جبرین عالوه از تحصیل در مدارس نظامی از محضر علماي دیگرشی

دینی را فراگرفتند که مشهورترین آنان شیخ عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز بودند که اکثر 
ند و همچنین در نمود میاوقات دروس این بزرگوار را در مسجد جامع ریاض دنبال 
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شیخ عبدالرحمن بن محمد بن هویمل مرتب دروس شیخ محمد بن ابراهیم المهیزع و 
 ند.نمود میشرکت 

 مسئولیت ها:
به دستور ملک سعود و مشوره شیخ  هـ1380همراه با اهل دعوت و تبلیغ در سال  -

 محمد بن ابراهیم با ریاست شیخ عبدالعزیز الشثري به مناطق شمالی اعزام شدند.
الدعوة بعنوان مدرس مشغول به  هـ در معهد امام1395هـ تا سال 1381در سال  -

 تدریس بودند. 
و » التدمریۀ«در ریاض به تدریس متن کتاب  در دانشکده شریعت 1395در سال  -

 کتاب هاي دیگر مشغول شدند. 
هـ به عنوان عضو مرکز بحوث علمی و افتا و دعوت و ارشاد 1402در سال  -

سریعاً باید پاسخ داده  منصوب شدند که مسئول فتاواي شفاهی و تلفنی و کتبی که
مشغول به خدمت شدند. و همچنین مسئول ، و همچنین تقسیم مسائل میراث شد می

بررسی مقاالت و مباحثی بودند که بعنوان مقدمه و یا مقاالت منتشره در فتاواي 
ردید. شیخ ابن جبرین تا پایان مدت مسئولیتش در این گ میکمیسیون دائمی افتا درج 

 یت بودند. مرکز مشغول فعال
ي مختلفی مشغول ها آندر کنار این مشاغل رسمی روزانه یا به صورت هفتگی در مک

 دند.دا میي شرعی مردم پاسخ ها سؤالسخنرانی و ایراد وعظ و ارشاد بودند و به 
 تألیفات:

هـ به نام 1390اولین تألیف ایشان پایان نامه دوره کارشناسی ایشان است در سال 
التدخین «که با کسب امتیاز عالی پذیرفته شد. کتاب » خبار اآلحاد فی الحدیث النبويأ«

و کتاب » الجواب الفائق فی الرد علی مبذّل الحقائق«و کتاب  »حکمه فی االسالمومادته 

 . »التعلیقات علی متن اللمعۀ«کتاب ، »ما تستلزمه کل منهماالشهادات معناهما و«
از » تحقیق شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی«ن با موضوع پایان نامه دکتراي ایشا 

ابتداي کتاب تا باب النکاح را تحقیق کردند. پس از پذیرش پایان نامه تمام کتاب را 
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مورد بررسی و تحقیق قرار دادند که توسط شرکت العبیکان در در هفت جلد بزرگ به 
اند که بارها به چاپ چاپ رسید. ایشان رساله ها و کتابهاي کوچک بسیاري نوشته 

و بعلمه و ، د. حفظ اهللا شیخنا ونفع بهش میرسیده و در ایام حج و رمضان توزیع 
 االسالم و المسلمین.

 شیخ صالح الفوزان

از اعضاي هیأت علماي عالی رتبه در کمیته ، صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان
امام و خطیب مسجد امیر متعب بن عبدالعزیز در ریاض و مدیر ، مباحث علمی و افتا

 معهد عالی قضا هستند. 
از محضر اساتید بزرگواري کسب علم نموده اند که معروف ترین آنان عبارتند از: 

شیخ صالح البلیهی. شیخ ، شیخ محمد امین شنقیطی، شیخ عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز
ند اعم از کن میلفی فعالیت هاي مختلفی را دنبال ي مختها آنصالح الفوزان در مید

 مباحث علمی و مقاالت مختلف در مجالت اسالمی.، خطابه، افتا، تدریس
التحقیقات  .2و1الملخص الفقهی جلد، برخی از تألیفات ایشان: شرح عقیدة الواسطیۀ

ی تعقیبات عل، تنبیهات علی احکام تختص بالمؤمنات، المرضیۀ فی المباحث الفرضیۀ

 ) تألیف بوطی.السلفیۀ لیست مذهباً( کتاب
شیخ صالح الفوزان بر بسیاري از تألیفات شیخ االسالم ابن تیمیه و شیخ االسالم 

و عالوه از این موارد تألیفات دیگري هم ، محمد بن عبدالوهاب تعلیقاتی نوشته اند
 دارند.

 دگان هستند.همواره پاسخگوي سؤاالت شنون» نور علی الدرب«ایشان در برنامه 
إنه سمیع ، و جزاهم عنهم خیر الجزاء و أوفاه، نفع اهللا به و بعلمه االسالم و المسلمین

  قریب مجیب



 

 گفتاري مختصر در مورد فتوا و احکام آن

م املسؤول عنه للسائلذكر «تعریف فتوا: الفَتْوي و الفُتیا:  كْ هي جواب «أو ، )1( »احلُ

عبارت است از جواب «، و یا فتوا» بیان حکم سؤال براي سائل«فتوا و فتیا:  )2(»املفتي

 »مفتی به سائل و مستفتی
که منظور ما ، فتوا شامل پاسخ به سؤاالت شرعی و غیر شرعی است، با این توضیح

 اشد.ب میپاسخ به سؤاالت شرعی 

 .)3( »یاالسم: الفتوجابه. وأذا إفتيه: أفتاهُ يف املسألة ي«يقال: 

زمانی که ، دده میدر موردي به او فتوا ، د: در مسأله اي به او فتوا دادشو میگفته 
 جواب او را بدهد.

جایگاه خطیر فتوا: فتوا داراي جایگاه ارزشمند اسالمی از امور دینی و وظایف خطیر 

که مفتی با فتواي خویش مبلِّغ و  4»املتعلِّقُ بأفعال املتكلِّفني تعاىلحكم اهللا «شرعی است؛ 

اد مردم مفتی در امور شریعت و دین الهی مورد اعتم، سخنگوي رب العالمین است
امانت داري و صداقت است؛ از این رو است که: علما و  است؛ که این مهم مقتضی

بین ، ز جانب رب العالمین هستندمبین احکام دین ا، ندباش میمفتیان وارثان پیامبران 
 خداوند و بندگان در تبلیغ واسطه هستند.

 »فلينظر كيف يدخل بينهم، العامل بني اهللا و خلقه«ید: گو میعالمه محمد بن المنکدر 

                                                           
للمنـاوي   » فـیض القـدیر  «/فتـی)، و  239(ص»  المصباح المنیر«وانظر:  )،1/309للقونوي  (» أنیس الفقهاء« -1

ــبکۀ    1/158( ــی ش ــریف ف ــاکر الش ــن ش ــد ب ــاًال لمحم ــد «)، و مق ــید الفوائ ــرابط: » ص ــذا ال ــت ه  تح
http://saaid.net/Doat/alsharef/3.htm 

 )550(للمناوي ص  » التعاریف« -2
 )،  (فتا)5/3348»  (لسان العرب« -3
 )123للجرجانی ص  (» التعریفات« 4

http://saaid.net/Doat/alsharef/3.htm
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باید بیمناك و اندیشناك باشد که ، عالم دین واسطه اي بین خداوند و مردم است، )1(
 د. کن میچگونه به این وظیفه عمل 

جایگاه افتاء ، که جایگاه افتا بسیار خطیر و رفیع استید: بدانگو میعالمه نووي 
، والسالم است داراي فضیلت بسیار بزرگی است؛ زیرا مفتی وارث انبیا علیهم الصالة

اما باید متوجه شد ، دکن میعمل فتوا فرض کفایه اي است که مفتی در آن انجام وظیفه 
که هر آن احتمال خطا و لغزش وجود دارد. بر این اساس گفته اند: المفتی موقّع عن اهللا 

الهی است. عالمه ابن  یعنی سخنگوي دین -د ده میمفتی از جانب خداوند امضا ، تعالى
ید: گو میشاگرد ارشد ابن تیمیه در مورد جایگاه مفتی و مسئولیت آن  قیم الجوزیۀ

ی که جایگاه و فضیلت کسی که بعنوان سخنگو و امضا کننده از طرف پادشاه مادام
مطرح است قابل انکار نیست و همگان به قدر و منزلت او معترف هستند و فوق العاده 

چگونه است احترام و جایگاه کسی که سخنگوي دین الهی است ، ندکن میبه آن افتخار 
و زمین  ها آند که پروردگار و پادشاه آسمکن میو احکام خداوند را بیان نموده و امضا 

 است؟! 
د باید آمادگی الزم براي این کار را کن میدر جایگاه افتا و قضاوت کار  که کسی

و از طرفی به قدر و منزلت جایگاهی که در ، داشته باشد و ملزومات آن را فراهم آورد
و از بیان حق و سختیهاي آن نهراسد؛ زیرا خداوند او را ، آن قرار دارد واقف باشد

د؛ جایگاه فتوا آنقدر بلند مرتبه است که خداوند خود را کن مید و هدایتش کن مینصرت 

﴿ د:فرمای میدر مقام فتوا قرار داد و                    

          ﴾ :ند و نظر کن میاز تو درباره زنان سوال « ]۱۲۷[النساء

د ساز میو براي شما روشن ، ویدگ میاهند. بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ خو می
  .»رددگ میدر زمینه میراث ایشان) تالوت ( آنچه را که در قرآن

                                                           
و  ،)2/354» (الفقیـه و المتفقـه  «و الخطیب البغدادي فی  ،)821(  »المدخل الی السنن«أخرجه البیهقی فی  -1

 )33/361»  (تاریخ دمشق«من طریق البیهقی أخرجه ابن عساکر فی 
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پروردگار خود را در آن مقام از لحاظ شرافت و ارزش جایگاه فتوا همان بس که 

﴿ قرار داده و فرموده:              ﴾ :از تو « ]۱۷۶[النساء

این باره که مشهور است به) کالله برایتان حکم صادر (بگو: خداوند در ، اهندخو میفتوا 
 .»دکن می

و بداند که از این مسئولیت مورد ، است مفتی باید بداند در مقام فتوا نائب چه کسی
 . )1( یرد و در حضور پروردگار باید پاسخگو باشدگ میبازخواست قرار 

 بزرگان دین و سلف امت از صدور فتوا حذر می کردند.
عادت و مرام سلف صالح و پیشکسوتان نیکو سیرت بر این بود که خود را در مقام  

ید: گو میعالم فرزانه عبدالرحمن بن أبی لیلی  از جمله:، دنددا میصدور فتوا قرار ن
از یکی از  هرگاهیکصد و بیست نفر از اصحاب پیامبر و از انصار را مشاهده کردم که 

د و آن یکی به دیگري تا اینکه سائل دا میسائل را به دیگري ارجاع ، شد میآنان سؤالی 
  .)2( شتگ میبه نفر اول باز 

از انصار را ، مسجد بیست نفر از اصحاب پیامبرید: من در این گو میهمچنین  
 شد میو یا از او سؤالی  نمود مییکی از آنان حدیثی را بیان  هرگاهمالقات نمودم که 

و یا به آن مسئله جواب  نمود میدوست داشت یکی دیگر از اصحاب آن حدیث را بیان 
 .)3(ددا می

از آنان مسئله  هرگاهکه  شخصیت هایی را مالقات نمودم«ید: گو میعطاء بن سائب 
 .)4( ندشد میلرزه بر اندام ، در مقام پاسخ شد میاي پرسیده 

من افتي «عن أيب وائلٍ شقيق بن سلمة؛ قال: قال عبداهللا بن مسعود: ، و روي األعمش
                                                           

 )11-1/10اعالم الموقعین ( -1
 ).13/412»  (تاریخ بغداد«و الخطیب فی  ،)3/115»  (المعرفۀ و التاریخ«اخرجه یعقوب بن سفیان فی  -2
المعرفـۀ و  «)، و یعقوب بن سفیان فـی  135»  (سننه«)، والدارمی فی 58»  (الزهد«اخرجه ابن المبارك فی  -3

 )36/87»  (تاریخ دمشق«فی )، و ابن عساکر 9/215»  (الثقات«)، و ابن حبان فی 3/114»  (التاریخ
 )3/115»  (المعرفۀ و التاریخ«اخرجه یعقوب بن سفیان فی  -4
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عبداهللا بن مسعود فرموده: کسی که به همه سؤاالت » الناس يف كل ما يستفتونه فهو جمنون

 .)1( است د مجنونده میپاسخ 
ید: پس از بیان این روایت ابن عتیبه خطاب به من گفت: اگر قبالً این گو میأعمش 

دم. از ابن دا میسخن را از تو شنیده بودم در بسیاري از مسائل که فتوا داده ام فتوا ن
 .)2( عباس هم مانند قول ابن مسعود روایت شده است

جواب  شد میید: اگر چیزي از آنان پرسیده گو میابو حصین عثمان بن عاصم 
مالک  .)3( نمود میدند؛ اما عمر ابن خطاب براي جواب مسائل اصحاب بدر را جمع دا می

قبل از جواب خود را در برابر ، از کسی سؤالی پرسیده شد هرگاه« :ابن انس می فرمود
گرفتار جهنم شد بهشت یا جهنم قرار دهد آنگاه جواب دهد که اگر در برابر جوابش 

 .)4( چگونه خود را نجات دهد
صیمري و خطیب گفته اند: کسی که به صدور فتوا از خود  :یدگو میامام نووي 

د و شو میتوفیق شامل حالش ن، عالقه نشان دهد و خود را از دیگران پیشتاز کند
مند اما اگر کسی به صدور فتوا بی رغبت بوده و عالقه ، سرانجام پریشان خواهد شد

نباشد و چون در معرض استفتاء قرار گرفت آن را به دیگران ارجاع دهد از جانب 
د. این دو کن میو اکثراً به جواب صحیح دست پیدا ، دشو میخداوند توفیق نصیبش 

التسألِ اإلمارةَ فإنك إن «وده: بزرگوار به این حدیث پیامبر استدالل نموده اند که فرم

نتَ عليها، كِلتَ إليهاعن مسألةٍ أو  عطِيتَهاأ  )1( و )5( »و إن أُعطِيتَها عن غري مسألة أُعِ
                                                           

)، و 320»  (الجعدیات«)، و البغوي فی 171»  (سننه«)، والدارمی فی 903»  (اآلثار«أخرجه أبو یوسف فی  -1
)، و 66-65(ص » إبطـال الحیـل  «)، و ابـن بطـۀ فـی    8924) رقم  (9/188»  (المعجم الکبیر«الطبرانی فی 
الفقیـه  «)، والخطیـب فـی   798»  (المـدخل إلـی السـنن   «)، و البیهقـی فـی   275»  (ذم الکالم«الهروي فی 

 .)165-164و 2/55»  (جامع بیان العلم و فضله«)، وابن عبدالبر فی 417-2/416»  (والمتفقه
 )2/164»  (ان العلم و فضلهجامع بی«) و ابن عبدالبر فی 799»  (المدخل إلی السنن«اخرجه البیهقی فی  -2
 .)803»  (المدخل إلی السنن«و البیهقی فی  ،)62(ص»  إبطال الحیل«اخرجه ابن بطه فی  -3
 .)80 -79أدب المفتی و المستفتی ( -4
 ).1652)، ومسلم  (6622أخرجه البخاري  ( -5
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[خواهان امارت نباش؛ زیرا اگر در صورتی به آن برسی که خواهانش بوده اي کارت به 
از جانب خداوند یاري ( شود بدون تمایل به تو سپرده ود و اگرش میخودت واگذاشته 

 خواهی شد]
، شایسته است که مفتی ظاهري متقی داشته باشد«ید: گو میصفات مفتی: امام نووي 

از لحاظ ظاهري و باطنی فردي متدین باشد. یکی از خصوصیات بارز امام مالک این بود 
که حتی به اموري پایبند بود و عمل می کرد که دیگران را به آن الزام نمی کرد و 

به اموري  د که در عملکرد خویششو میفت: زمانی شخص عالم دین محسوب گ می
آن را  هرگاهد؛ اموري جزئی و معمولی که کن میپایبند باشد که دیگران را به آن ملزم ن

ایشان همین موضوع را از استاد خودش ابن ابی ، دشو میترك دهد گناهکار ن
از صفات مفتی آن است که دچار  .)2( »نمود میعبدالرحمن معروف به ربیعۀ الرأي نقل 

رنگ هاي شیطانی خود را کامالً بر حذر دارد ترفندهائی که تلبیس ابلیس نشود از نی
شیطان با آن فقها را می فریبد؛ مواردي که ابن الجوزي ذکر نموده و گفته: از جمله 

د که علم شرعی کن میتلبیسات ابلیسی براي فقها آن است که براي آنان چنان وانمود 
ید: محدث چیزي گو می، آید و چون نزد فقیهی از محدثی سخن به میان تنها فقه است

  اصل است. اگر براي فقهاء، نمی فهمد؛ و چنین فقهائی فراموش نموده اند که حدیث
د بر مید و قساوت قلب را از بین شو میسخنی ذکر شود که به سبب آن دل نرم 

 یند: این از گفتار واعظان و مبلغان است.گو می
از جمله تلبیسات ابلیسی براي مفتیان این است که در اموري فتوا دهند که هنوز به  

اگر با اموري که ، و چه بسا که فتوایشان معارض با نصوص باشد، جایگاه آن نرسیده اند
 .)3( مشکل هستند توقف نمایند و فتوا صادر نکنند بهتر است

 آداب مفتی و مستفتی:
                                                                                                                                                    

 .)17(ص»  آداب الفتوي« -1
 .)19-18(ص »آداب الفتوي« -2
 .)147(صتلبیس ابلیس   -3
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در میان سلف امت به آن آراسته بودند عبارت  ستفتیبخشی از آدابی که مفتی و م
ترك سؤال و ، است از: ترك سؤال و جواب از اموري که هنوز اتفاق نیفتاده است

و از اموري که هنوز فرض نشده و خدا و ، به آن نیاز ندارد انسانجواب از اموري که 
و اموري که به نوعی در حق سائل شدت عمل ، ما را به آن مکلف ننموده اند، رسول

 د و برایش ناگوار است. شو میمحسوب 
 د که:کن میامام مسلم در صحیح خودش از روایت محمد بن زیاد از ابو هریره نقل 

ولُ « سُ طَبَنَا رَ ـهِ خَ ىلَّ  اللَّ : اللَّـهُ صَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ضَ « عَ دْ فَرَ َا النَّاسُ قَ ـهُ أَهيُّ مْ  اللَّ يْكُ لَ جَّ الْـعَ  حَ

وا جُّ امٍ ، »فَحُ : أَكُلَّ عَ لٌ جُ الَ رَ قَ ولَ ، فَ سُ ا رَ ـهِ يَ تَ اللَّ كَ ا، ؟ فَسَ ثً ا ثَالَ اهلََ تَّى قَ ولُ ، حَ سُ الَ رَ قَ  اللَّـهِ فَ

ىلَّ  : اللَّـهُ صَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ مْ « عَ عَ : نَ لْتُ بَتْ ، لَوْ قُ جَ تُمْ ، لَوَ تَطَعْ ملََا اسْ :، »وَ الَ مْ « ثُمَّ قَ تُكُ كْ رَ ا تَ وينِ مَ رُ ، ذَ

مْ  بِيَائِهِ نْ ىلَ أَ مْ عَ فِهِ تِالَ اخْ مْ وَ اهلِِ ؤَ ةِ سُ ثْرَ مْ بِكَ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ امَ هَ إِنَّ نْهُ ، فَ أْتُوا مِ ءٍ فَ ْ مْ بِيشَ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ فَ

تُمْ  تَطَعْ ا اسْ وهُ ، مَ عُ دَ ءٍ فَ ْ نْ يشَ مْ عَ َيْتُكُ ا هنَ إِذَ  .)1( »وَ

اي مردم «براي ما سخنرانی نمودند و فرمودند:  صلی اهللا علیه وآله وسلم رسول اهللا
شخصی از ، »حج را بر شما فرض نمودند پس فریضه حج را بجا آورید تعالىاهللا 

حاضران سوال نمود: اي رسول خدا آیا هر سال حج را بجا آوریم؟ پیامبر سکوت کرد و 
 صلی اهللا علیه وآله وسلم آنگاه پیامبر، مودسائل سه مرتبه سؤالش را تکرار ن، جوابی نداد
و شما نمی توانستید هرسال  شد میحج بر شما هر سال فرض ، فتم بلهگ میفرمود اگر 

فرمود: اموري را که براي شما  صلی اهللا علیه وآله وسلم حج را بجا آورید. سپس پیامبر
یشان و ها سؤالبیان ننموده ام سؤال نکنید؛ زیرا امت هاي پیش از شما به سبب 

شما را به چیزي امر نمودم به اندازه توان  هرگاه، اختالفاتشان با پیامبران هالك شدند
 .شما را از چیزي نهی نمودم آن را ترك کنید هرگاهو ، خویش آن را انجام دهید

که در آن ، دار قطنی هم این روایت را به اختصار و با سندي دیگر تخریج نموده 

﴿ این آیه را نازل فرمود: تعالى چنین آمده که اهللا            

                                                           
 .)1337مسلم  ( -1
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          ﴾... :اي کسانی که ایمان آورده اید! از « ]۱۰۱[املائدة

 .»دکن میچیزهایی سوال نکنید که اگر برایتان آشکار شود شما را ناراحت و بدحال 
براي ما  صلی اهللا علیه وآله وسلم صحیحین از انس روایت است که رسول اهللادر 

صلی  یا رسول اهللا من فرزند چه کسی هستم؟ پیامبر، مردي سؤال کرد، سخنرانی نمود

 ﴿ آنگاه این آیه نازل شد». شما فرزند فالنی هستید«فرمود:  اهللا علیه وآله وسلم  

   ﴾... )1(. 

ذکر  )2( »جامع العلوم و الحکم«حافظ ابن رجب این احادیث و غیر آن را در کتاب 
ایشان ، یمکن مینموده و با تفصیل سخن گفته است که ما آن را با اندکی تصرف ذکر 

، د که از سؤال بی مورد باید پرهیز نمودکن مید: مجموعه این احادیث داللت فرمای می
مانند سؤال کسی که پرسیده: آیا او از ، ناخوشایند است سؤالی که جواب آن براي سائل

اهل بهشت است یا از اهل جهنم؟ آیا پدرش همان کسی است که به او منتسب است؟ 
ازسؤاالت بیهوده؛ مسخره آمیز و باتکلف باید پرهیز نمود آنگونه که شیوه منافقان بود. 

ن و اهل کتاب عادت آنگونه که مشرکی، همچنین سؤال براي نزول آیات پیشنهادي
ند که این آیه در فالن مورد نازل شده است. همچنین کن میعکرمه و دیگران نقل ، داشتند

سؤال ، سؤال از اموري که خداوند متعال آن را مخفی نموده مانند سؤال از وقوع قیامت
 از روح. 

که مسلمانان  آید میید: از مجموع احادیث چنین برگو میحافظ ابن رجب در ادامه 
، باید از سؤال در بسیاري از امور حالل و حرام بپرهیزند که احتمال دارد بر اثر آن سؤال

مانند سؤال از حج که آیا هرسال باید حج ، جوابی نازل شود که کار بر امت دشوار شود
 نمود؟ 

                                                           
 .)2359و مسلم ( ،)93خرجه البخاري  (أ -1
 .)178-168(ص  -2
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 که فرمودند: روایت است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در حدیث صحیحی از سعد از پیامبر

ظَمَ « نيَ الْـ إِنَّ أَعْ لِمِ سْ أَلَتِهِ  مُ سْ لِ مَ نْ أَجْ مَ مِ رِّ مْ فَحُ َرَّ ْ حيُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ أَلَ عَ نْ سَ ا: مَ مً رْ  )1( »جُ

مجرمترین مسلمانان کسی است که از چیزي سؤال کند که حرام نیست و بر اثر سؤال «
 » .او حرام شود

ال در این ؤس، پرسیده شد )2( »لعان«در مورد  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون از پیامبر 
 .)3( مورد را ناپسند دانست؛ زیرا هنوز چنین موردي اتفاق نیفتاده بود

هصلَّى  پیامبر از قیل و قال و کثرت سؤال و هدر دادن اموال نهی می  علَیه وسلَّم اللـَّ
 .)4( فرمود

هصلَّى  رسول اهللا فقط به بادیه نشینان به منظور جلب نظر آنان اجازه  علَیه وسلَّم اللـَّ
اما مهاجرین و انصاري که ساکن شهر مدینه بودند و در ایمان ، د تا سؤال نماینددا می

از نواس بن سمعان  )5( راسخ بودند از سؤال نهی شده بودند. آنگونه که در صحیح مسلم
در مدینه  صلَّى اللَّـه علَیه وآله وسلَّمید: یکسال در کنار پیامبر گو میروایت است که 

با خانواده ام به مدینه هجرت ننمودم و در مدینه ساکن نشدم ، دم تا از او سؤال کنممان
سؤال نمایم؛ زیرا معمول این بود که  صلَّى اللَّـه علَیه وآله وسلَّم تا بتوانم از محضر پیامبر

 از پیامبر شد میو در آنجا مقیم  نمود مییکی از اصحاب به شهر مدینه هجرت  گاههر
                                                           

 .)2358مسلم  ( ،)7289بخاري  ( -1
: شهادتی که به وسیله سوگند تأیید می شود و همراه با نفـرین اسـت کـه موجـب اسـقاط مجـازات       لعان -2

اصطالحات علم فقه، جالل جاللی زاده، تهمت در حق شوهر و حد زنا در حق زن می شود. [مبادي و 
سوره نـور بیـانگر قاعـده لعـان در فقـه اسـالمی اسـت.         9تا  6] .آیات  208ص1387نشر احسان،تهران،

 مترجم
 .) دون ذکر السؤال5311)، و هو عند البخاري  (1493أخرجه مسلم  ( -3
 .)593مسلم  ( ،)844بخاري  ( -4
 .)2553شماره  ( -5
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لَّمسوآله و هلَیع لَّى اللَّـهد؛ بلکه همواره به احادیث و آیاتی که پیامبرکر میسؤال ن ص 
هصلَّى   .)1( ددا میاند گوش خو می علَیه وسلَّم اللـَّ

روایت است که فرمود: ما از سؤال کردن از محضر همچنین در صحیح مسلم از انس 
خیلی برایمان جالب بود که یکی از صحرا ، نهی شده بودیم علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

سؤال کند و ما گوش  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و خارج از مدینه می آمد تا از محضر پیامبر
 .)2( ....کنیم

هصلَّى  رسول اهللا شما را از چیزي نهی نمودم از آن باز  هرگاه«فرمود:  علَیه وسلَّم اللـَّ
 »شما را به چیزي امر نمودم به اندازه توان آن را انجام دهید هرگاهبیائید و 

ه علَیه وآله وسلَّم بنابراین با این بیان پیامبر  ما را متوجه می سازد که با  صلَّى اللـَّ
مدن از منهیات خود را مشغول سازیم و از طرح سؤال عمل کردن به دستورات و باز آ

تا  . بنابراین شایسته است که مسلمانان تمام اهتمام و توجه خود را بکار ببندندبپرهیزیم
و امور ، را بفهمدآن تالش کند تا  مسلمان باید، دستورات خدا و رسولش را یاد بگیرند

و از منهیات  و امور عملی را به اندازه توانش انجام دهد، اعتقادي را کامالً تصدیق کند
اصحاب پیامبر و تابعین اینگونه بودند و همواره می کوشیدند علم قرآن و ، باز بیاید

حدیث را یاد بگیرند. اگر ذکر و فکر شنونده ي احکام شریعت متوجه امور احتمالی و 
همان چیزي است که از آن نهی شده و باید از آن پرهیز شود؛ زیرا این  این، فرضی شود

شود  د که ذهن شنونده متوجه اصل دستورات شریعتشو میاحتماالت ذهنی مانع از آن 
 تا کامالً به آن عمل نماید. 

سود سؤال کرد؟ عبداهللا بن عمر  بن عمر در مورد استالم حجر األشخصی از عبداهللا
سود را دیدم که استالم حجر األ صلَّى اللَّـه علَیه وآله وسلَّمامبر در جواب گفت: پی

ید. سائل گفت اگر نتوانستم چکار کنم؟ اگر خیلی شلوغ بود بوس میو آن را  نمود می
                                                           

 .)16/111مسلم همراه با شرح آن از امام نووي (روایت از صحیح  -1
 .)12صحیح مسلم  ( -2
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صلَّى  من پیامبر، اگر و اما را در شهر خودت یمن رها کن :چکار کنم؟ ابن عمر گفت
اللَّـه لَّمسو هلَی1( یدبوس میسود را ر األرا دیدم که حج ع(. 

 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  منظور ابن عمر این است که توجه فقط متابعت امر رسول اهللا
فرضیات و احتماالتی را که هنوز اتفاق نیفتاده رها کن؛ زیرا این امور مانع اطاعت ، باشد

ه علَیه وآله اهللا امر رسول د؛ باید دانست که تفقّه دینی و سؤال و شو می وسلَّم صلَّى اللـَّ
جواب علمی زمانی ارزشمند است که به منظور عمل به احکام باشد نه اینکه از روي 

 بحث و جدل باشد.
از علی رضی اهللا عنه روایت است که ایشان در مورد فتنه هاي آخر الزمان سخن  
چه زمانی این فتنه ها ظاهر  !اي علی، فت: عمر رضی اهللا عنه از ایشان پرسیدگ می

ه لغري الدينإ«علی رضی اهللا عنه فرمود: ، ندشو می و التمست ، و تعلّم لغري العمل، ذا تفقّ

و فراگیري علم منهاي ، هر زمانی که تفقه براي غیر دین باشد .)2(»الدنيا بعمل اآلخرة

 و اعمال آخرت با انگیزه ي دنیا طلبی باشد.، عمل باشد
ید: چه حالی خواهید داشت آن زمانی که فتنه هائی گو میابن مسعود رضی اهللا عنه 

امور منکر ، شما را فراگیرد که خرد ساالن در آن فتنه ها بزرگ شوند و بزرگان پیر شوند
د شو میاعتراض همه بلند ، اگر روزي بخواهند منکر را تغییر دهند، جایگزین سنت شود

ید؟ مر دم عرض نمودند: ده مینیست چرا این کار را انجام  یند: این کار درستگو میو 
، آن زمان کی فرا می رسد؟ فرمود: آنگاه که افراد امین و مورد اعتماد کم شوند

، تفقّه براي غیر دین باشد، قرّاء زیاد شوند، فقها اندك شوند، فرمانروایان بسیار شوند
 .)3( عمل به دین با انگیزه رسیدن به متاع دنیا باشد

سؤال در مورد حوادثی که هنوز اتفاق نیفتاده را ، بر همین اساس بسیاري از صحابه
  .دنددا میي پاسخ نها سؤالنستند و اصالً به چنین دا میمکروه 

                                                           
 .)1/16و قد اخرجه البخاري ایضاً  ( ،)861الترمذي  ( -1
 .)20743و20742»  (المصنف«الملحق بـ » جامع معمر«عبد الرزاق فی  -2
 .)20743و20742»  (المصنف«الملحق بـ » جامع معمر«عبد الرزاق فی  -3
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ید: عمر رضی اهللا عنه در میان مردم رفت و خطاب به آنان گفت: گو میعمروبن مرّة 
یرا ما با اموري درگیر هستیم که اتفاق از اموري که هنوز اتفاق نیفتاده سؤال نکنید؛ ز

  .)1( باید چاره جوئی کنیم ها آنافتاده و براي 
، وید: از چیزي که اتفاق نیفتاده سؤال نکنید؛ زیرا شنیده ام که عمرگ میابن عمر 

 .)2( لعنت کرده است واقع نشدههنوز که  سوال میکند سائلی را که از چیزي
فت: آیا این اتفاق افتاده؟ اگر گ می، شد میاز زید بن ثابت سؤالی پرسیده  هرگاه

فت: اکنون این مسئله را رها کنید هرگاه اتفاق افتاد آنگاه از آن گ می، فتند خیرگ می
 .)3(بپرسید

فرمود: آیا همچنین چیزي ، ید: از أبی بن کعب مسئله اي را پرسیدمگو میمسروق 
این مسئله اتفاق افتاد  هرگاه، گفت: پس ما را اذیت نکن، خیر اتفاق افتاده است؟ گفتم:

 .یمکن میآنوقت ما براي جواب آن جست و جو 
گفت: آیا این امر اتفاق افتاده است؟ ، ید: از عمار مسئله اي پرسیده شدگو میشعبی 
گفت: چیزي که اتفاق نیفتاده از آن سؤال نکنید هر وقت اتفاق افتاد آنوقت ، گفتند خیر

 .)4( بپرسید تا ما جوابی براي آن پیدا بکنیم
با عصبانیت ، ید در مورد مسئله اي از طاوس سؤال کردمگو میصلت بن راشد 

گفت: ترا به خداوند سوگند! آیا این ، گفتم آري، پرسید آیا این مسئله اتفاق افتاده است
اصحاب ما از معاذ بن جبل روایت کرده  :فرمود، چنین است؟ گفتم سوگند به خداوند

جو نکنید که ا که هنوز اتفاق نیفتاده است جستاند که ایشان فرمود: اي مردم مشکالتی ر
ید. بدانید که اگر شما در پی مشکالتی نباشید که هنوز اتفاق نیفتاده شو میسرگردان 

                                                           
 )2/12»  (الفقه و المتفقه«الخطیب البغدادي فی اخرجه  -1
 )2/13مرجع سابق  ( -2
 )2/14مرجع سابق ( -3
 )2/15مرجع سابق ( -4
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ود خواهد آورد که آنگاه که اتفاق افتاد خداوند در میان مسلمانان کسانی را بوج، است
 .)1( ندکن میند و جواب صحیح را پیدا کن میبراي حل مشکل چاره جوئی 

 مردم در این موضوع به چند گروه تقسیم شده اند:
جوي فرضیات و احتماالت نبودند و همواره تالش می پیروان اهل حدیث در جست

نارل فرموده است به خوبی بفهمند و علم دین را حاصل  تعالىکردند تا آنچه را که اهللا 
و امور قائل به توسعه بودند ، کنند. فقهاء اهل رأي در جستجوي مسائل قبل از وقوع

و با تکلف تمام تالش می کردند تا براي  ،جو می کردندمحتمل و غیر محتمل را جست
و جدال و افتراق بین در مواردي این امور منجر به خصومت ، جوابی پیدا کنند ها آن

و مقترن بود به فخر و مباهات و جلب توجه مردم  شد میقلوب و بغض و عداوت 
بدیهی است که چنین اعمالی از نظر علماي ربانی مذموم است و از نظر ، بدور خود

 سنت نبوي محکوم است. 
ن ند تا معانی و مفاهیم قرآنمود میهمواره تالش ، فقهاي اهل حدیث و علماي عامل

احادیث صحیح ، را در پرتو احادیث رسول اهللا و سخنان صحابه و تابعین دریافت کنند
فقهاء و ، را از میان روایات ضعیف تفکیک کنند. آنگاه احکام مسائل فقهی را تبیین کنند

ند تا در مرحله بعد سخنان صحابه و نمود میهمواره تالش ، اهل حدیث و علماي عامل
و زهد و رقائق و امور  تفسیر و مسائل حالل و حرام و اصول سنتتابعین را در علوم 

منهج امام احمد و موافقانش اینگونه بود. بدیهی است که این علوم و ، دیگر را فراگیرند
را از جست جوي آراء و نظریات و امور  ها آنو  دکن میبراي اهل علم کفایت  معارف

موري که چه بسا به جدال و خصومت و رداند. اگ میاحتمالی و غیر احتمالی بی نیاز 
در بسیاري از موارد از امام احمد در مورد مسائلی که اتفاق ، کثرت قیل و قال منجر شود

ثةد می فرمود: شو مینیفتاده است پرسیده  دَ نْ هذه املسائل املُحْ  .دَعونا مِ
                                                           

السنن «) و ابوعمرو الدوانی فی 23-2/22) و الخطیب فی الفقیه و المتفقه (155اخرج الدارمی فی سننه  ( -1
 )363»  (الواردة فی الفتن
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متوجه ، وید: چون به دقت در این موضوع نگریستمگ مییونس بن سلمان السقطی 
 رأي. و طرف دیگر حدیث است.، شدم که یک طرف

از عرش و ، از خداوند و ربوبیتش و جالل عظمتش سخن رفته است، در حدیث
ترغیب به صله رحم و امور خیر ، بهشت و جهنم و انبیاء و مرسلین وحالل و حرام

اما در رأي: سخن از مکر و عذر و حیله و قطع ارحام و امور ، سخن به میان آمده است
 .)1( ر استش

جوي آخرت است به احادیث و روایات وید: کسی که در جستگ میبویه احمد بن شَ
لقمه اي نان و رسیدن به دنیاست دنباله رو  چنگ بزند و کسی که در جست و جوي

 .)2( باشد رأي و نظر
غالباً به جواب ، آیات و احادیث و فهم صحابه طلب کند براساسکسی که علم را 

اقوال اصول مسائل جدید در قرآن و حدیث و یراد؛ زکن میدست پیدامسائل جدید 
همچون امام  اي راه و روش ائمه براساسالبته باید این مسیر را ، جود استصحابه مو

جو نمود؛ زیرا این ها أئمه اق و ابی عبید و رهروانشان جستو امام احمد و اسح شافعی
و روش أئمه ي هدي تخطی کند در اي بودند که بر هدایت بودند و کسی که از راه 

را عمل میکند و و اجب را و در عملکردش ناجایز ، هالکت و گمراهی بسر خواهد برد
 د.ده میترك 

اصوالً هدف باید رضاي الهی و تحصیل قرب خداوند باشد؛ عالم دین باید تالش 
لَّى ص کند تا علم قرآن و حدیث را دریافت کند و خود را در مسیر سنت رسو ل اللّه

اللَّـه لَّمسو هلَیقطعاً کسی ، دیگران را به آن دعوت دهد، و به آن عمل کند، قرار دهد ع
نا آموخته ، دکن میخوبیها را به او الهام ، که این گونه باشد خداوند او را موفق میگرداند

                                                           
الحجـۀ فـی بیـان    ") و أبوالقاسـم األصـبهانی فـی    75( "اب الحـدیث  شـرف اصـح  "أخرجه الخطیب فی  -1

 )1/264( "المحجۀ
 أخرجه الخطیب فی الموضع السابق -2
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 فرموده:ها را به او می آ موزد و از زمره ي عالمانی خواهد بود که خداوند در مدح آنان 

﴿             ﴾ :خواهد شد.... و از راسخان در علوم ]۲۸[فاطر 

خاطراللّه ه وید: گفته شده که راسخان در علم کسانی هستند که بگ مینافع بن یزید 
دستان بر دیگران و زیر ، ندکن میبراي کسب رضاي الهی اظهار عجز ، ندکن میتواضع 

 .)1( ندکن میدیگران را تحقیرن، خویش فخر و مباهات نمی ورزند
بر همین امر داللت می نماید آنجا که فرمود:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گفتار رسول اللّه

ا، أتاكم أهلُ اليمن« م أَبَرُّ قلوبً ةً ، هُ قُّ أفئِدَ  )2( »واحلكمةُ يامنيَّة، والفقهُ يَامنٍ ، اإليامنُ يَامنٍ ، و أَرَ

تر است. ایمان از یمن اید بگویم قلب هایشان از همه نرمب، اهل یمن نزد شما آمدند«
و غرور و تکبر در میان صاحبان شتر است و آرامش و وقار ، است. دانش از یمن است

 »در میان صاحبان گوسفند است
هصلَّى  گفتار پیامبر است به ابو موسی اشعري و پیروانش از اشاره  علَیه وسلَّم اللـَّ

وهب ابن منبۀ و دیگر ، طاوس، اویس قرنی، امثال ابو موسی الخُوالنی، علماي یمن
برخی از ، ربانی و خدا ترس بودند، تمام این افراد عالمانی فرزانه، علماي سرزمین یمن

آنان از دیگران به ر دیگران برتري داشتند؛ اما باید در نظرداشت که امتیاز ب مینظر عل
بلکه رمز موفقیت و توفیقات آنان را  -خاطر کثرت قیل و قال و یا بحث و جدل نبود

 باید در تواضع و خوف و خشیت الهی جست و جو کرد.
رضی اهللا عنه) در شناخت مسائل حالل و حرام ( جلیل القدر معاذ بن جبل صحابیِ

 .)3( سرآمد همگان بود
                                                           

 )1/384أخرجه ابن المنذر فی تفسیره کما فی تفسیر ابن کثیر ( -1
 )52)، و مسلم  (4388»  (صحیحه«أخرجه البخاري فی  -2
) و غیره، وهو ضعیف، 3791و3790؛ أخرجه الترمذي  (»کر...أرحم أمتی بأمتی أبوب«ورد هذا فی حدیث: -3

دراسـۀ حـدیث أرحـم أمتـی     «و قد فصل طرقه و بین علَّته الشیخ مشهور حسن سلمان فی رسالۀ بعنـوان  
 ».بأمتی أبوبکر
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) همان کسی است که روز قیامت پیشاپیش همه علما و رضی اهللا عنه( معاذبن جبل
اما علم این بزرگوار به معناي تکثیر مسائل و  )1( دانشمندان در جایگاه بلندي قرار دارد

بلکه ایشان بحث کردن در مسائلی را که هنوز اتفاق نیفتاده ، توسعه در این باب نبود
در مورد اهللا تعالی و اصول  جبلنست؛ بلکه معاذ ابن دا میاست امري ناپسند و مکروه 

 دین اسالم داراي علم و دانش بود.
از امام احمد ابن حنبل پرسیده شد: بعد از شما مسائل دینی را از چه کسی بپرسیم؟ 
فرمودند: از عبد الوهاب الوراق. گفته شد ایشان که اطالعات زیادي ندارند. امام احمد 

قطعاً چنین افرادي در رسیدن به حق موفق  ی نیکو سیرت هستند وانسانفرمود: ایشان 
 .)2( خواهند شد

كان معه أصلُ العلم: از معروف کرخی در این مورد پرسیده شد در جواب فرمود: 

 .)3( خشيةُ اهللا

 اشد.ب میایشان داراي خشیت الهی هستند که اصل و اساس علم 
خوف و  )4( گفته اند:به این نکته بسیار ظریف اشاره دارد که سلف ، این گفتار وزین

 خشیت الهی باالترین علم و غرور و تکبر باالترین جهالت است.
                                                           

من طریق سعید بن أبی عروبۀ،  )3/590)، و (2/348( "الطبقات"اخرجه ابن سعد فی  ورد هذا فی حدیث -1
عن شهر بن حوشب؛ قال: قال عمر: لو استخلَفت معاذ بن جبل رضی اهللا عنه فسألنی عنه ربـی عزوجـل:   

إن العلمـاء إذا حضَـروا   «ما حملک علی ذلک؟ لقلت: سمعت نبیک صلی اهللا علیـه وآلـه وسـلم یقـول:     
جةً بحتوم عزوجل؛ کان معاذٌ بین أیدیهم رهو سنده ضعیف؛ فشهر بن حوشـب لـم یـدرك عمـر     ». ررب

. 
 )4رقم 7(ص»  الورع«أخرجه المرُّوذي فی  -2
)من طریق المعافی بن زکریا الجریري، قال: حدثت عن عبداهللا بن 13/201أخرجه الخطیب فی تاریخه  ( -3

 فذکره هکذا بإبهام شیخ المعافی. ،أحمد بن حنبل...
)، و ابـن أبـی   46»  (الزهد«لّه بن مسعود رضی اهللا عنه؛ أخرجه ابن المبارك فی ورد هذا القول عن عبد ال -4

»  الکبیر«)، و الطبرانی فی 158(ص»  زوائد الزهد«)، و عبداهللا بن أحمد فی 35535»  (المصنف«شیبۀ فی 
 ).8927رقم 9/189(
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 این موضوع بسیار طوالنی است که سخن گفتن در پیرامون آن به درازا می کشد.
سخن را در مورد شرح حدیثی که ابوهریره رضی اهللا عنه روایت نموده از سر 

 وییم:گ میو ، یریمگ می
که خود را مشغول به مسائلی نکند که در قرآن و سنت نیامده  همه باید بدانند کسی

و هدفش اطاعت امر ، بلکه تمام توان خود را بکار بگیرد تا قرآن و حدیث را بفهمد، اند
هصلَّى  رسول چنین شخصی در واقع به گفتار پیامبر تمسک  –باشد  علَیه وسلَّم اللـَّ

و ، توجهش به فهم ما انزل اللّه نباشد م وکسی که اهتما جسته و عمل نموده است.
مشغول به ایجاد صورت مسائل و مواردي باشد که امکان دارد اتفاق بیفتند و یا اصالً 

 ها آناتفاق نیفتند و با تکلیف در پی اثبات دیدگاه شخصیش در جست و جوي جواب 
پیامبر را ترك  و امر، بیم آن می رود که در مسیر مخالف قرآن و حدیث قرار گیرد، باشد

 گوید و مرتکب نهی ایشان شود.
باید دانست بسیاري از مسائل و جریاناتی که اصلی در کتاب و سنت ندارند و در 

ما اوامر رسول را ، زندگی ما اتفاق می افتند دلیلش عدم اطاعت ما از قرآن و سنت است
و ، چنین حوادثی شویمبدیهی است که گرفتار ، یمآی مییم از منهیاتش باز نکن میاطاعت ن

از طرفی اگر شخصی بخواهد مطابق با دستورات شریعت عمل کند و از منهیات اجتناب 
 .افتد میکند حوادث مطابق با اصول کتاب و سنت اتفاق 

کسی که مطابق با هوا و هوس و امیال شخصی خود رفتار کند حوادث و جریانات 
کاري ، نیز مطابق با اصول ها آنالّجی که ح افتد میبطور عموم مخالف با شریعت اتفاق 

دشوار خواهد شد؛ بخاطر فاصله ي زیادي که با کتاب و سنت دارند. چکیده ي سخن 
این که: کسی که این رهنمود پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم را نصب العین خود قرار 

باز بیاید در  دهد و از دستورات پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم پیروي کند و از منهیات
 دنیا و آخرت رستگار خواهد شد.

هاي  یافتهو با، و کسی که خالف امر پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم زندگی نمود
فقط همان را زیبا دید و دل ، آنچه را که خودش تشخیص داد، ذهنی خویش مشغول شد
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انبیاي الهی ي آن شد. همانند اهل کتاب است که با کثرت مسائل و مخالفت با  بسته

آگاه باشید که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم امت خویش را از چنین ، هالك شدند
 امري برحذر داشته تا به چنین سرنوشتی دچار نشوند. پایان سخن عالمه ابن رجب

 رحمه اللّه تعالی.



 

 د؟کن میآیا با تغییر زمان و مکان فتوا تغییر 

در حال حاضر اوضاع جهان اسالم بیانگر این واقعیت است که مسلمانان شیفته ي 
ند تا راه آنان کن میتمدن و پیشرفت مادي آن هستند و با تمام توان تالش ، فرهنگ غرب

 متعهد و ملتزمی که لطف الهی شامل حال آنان شود.را ادامه دهند؛ مگر مسلمانان 
راههاي دنیا طلبی ثروت اندوزي اعم از حالل و حرام به روي مسلمانان گشوده شده 

به طوري که اگر کسی بخواهد فقط از راه حالل به نوائی برسد بدون اینکه ، است
اخگر با  شود امري بسیار سخت است و همانند گرفتنب میمرتکب امر ناجایز و حرا

وجود ، آنچه مو ضوع ثروت اندوزي از راههاي حرام را بیشتر دامن می زند، دست است
که با استناد به رخصتهایی که علما در برخی از مسائل اختالفی  بسیاري از مفتیان است

دایره تلفیق بین مذاهب را توسعه داده اند و آمیزه اي از فقه را ترتیب  -بیان داشته اند
که ما حصل آن رخصتهائی است که علما بیان نموده اند و آن را در قالب  داده اند

صرف ، مذهب جدیدي شکل داده اند؛ تا با گمان خود کار را بر مسلمین آسان سازند
 پیرامون دالیل و مستندات احکام شرعی! نظر از بحث

بن عمیره د که یزید کن میابو ادریس عائذُ اللّه بن عبد اللّه خوالنی رحمه اهللا نقل 

، عدلٌ  اهللا حكمٌ فت: گ میفت: هرگاه ایشان در مجلس ذکر می نشست گ میشاگرد معاذ 

 .هلک املرتابون، تبارک اسمه

د که روزي معاذ در مجلسی فرمود: در آینده اي نزدیک کن مییزید بن عمیرة نقل 
حرف یرد که دنیا گرایی و مال اندوزي در آن گ میموجی از فتنه جامعه ي شما را فرا 

کوچک و  ،مرد و زن، آزاد و برده، در این زمان پر خطر مؤمن و منافق، اول را می زند
وید: مردم را چه شده گ میدر این میان شخصی ، بزرگ همه از قرآن حرف می زنند

انم؟! قسم به خدا این مردم خو میند؛ در حالی که من قرآن کن میاست که از من پیروي ن
د چاره اي دیگر بجویم و بدعتی ایجاد کنم. معاذ رضی اهللا عنه ند بایکن میاز من پیروي ن

گمراهی است. از ، فرمود: اي مسلمانان خویشتن را از بدعت دور نگاه دارید؛ زیرا بدعت
لغزش عالم و دانشمند بپرهیزید؛ زیرا شیطان گاهی سخنان گمراه کننده را از زبان عالم 
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وید. ابو ادریس گ میکه منافق سخن حقی را  تداف مید. گاهی اتفاق کن میو دانشمند بیان 
وید و عالم و دانشمند گ میوید: به معاذ گفتم: از کجا تشخیص دهم که منافق حق گ می

ناحق؟! معاذ رضی اهللا عنه فرمود: از سخنان شبهه آمیز عالم و دانشمند بپرهیز! سخنانی 
نگیر و ارتباط خود را با او که شما را در شک می اندازد؛ اما با این وجود از او فاصله 

به آن ، قطع نکن. چرا که امید است به اشتباه خود پی ببرد و چون حق را دریافت کند
 .)1( رجوع کند؛ زیرا حق با نور همراه است

تَغريَّ «مستند این آقایان گفتار برخی از اهل علم است که گفته اند:  إن الفتوی قد تَ

 .»واألحوال والنيَّات والعوائدبِتَغَريُّ الزمان و املكان 

از  انندتو می آنان این مطلب را به خوبی نفهمیده اند و گمان کردند هرگاه بخواهند
ود که برخی در صدد آن ش میدر مواردي شنیده ، ثقل و سنگینی تکالیف شرعی بکاهند

 »هستند تا قرائت جدیدي از متون دینی ارائه دهند
منظورشان چیزي نیست که اینها ، را بیان نموده انددر حالی که علمایی که این اصل 

ثابت و قطعی در حق مکلّفین غیر قابل تغییر و تبدیل ، در نظر دارند؛ زیرا احکام کلی
 هستند.

، بنا بر این منظور از تغییر فتوا تغییر احکام کلی و ثابت از قبیل تغییر حالل به حرام
غییر فتوي و حکم شرعی در رابطه با امور و یا عکس آن نیست؛ بلکه منظور ت امر به نهی

د و یا بر حسب ده میبر حسب زمان و مکان رخ  جدیدي است که در میان مسلمانان
 افرادي به خصوص.

وید: گ میامام شاطبی رحمه اللّه در مورد اکمال شریعت و شمولیت آن چنین سخن 
عام آن خاص ، دده میدیگر تغییري در آن رخ ن، بعد از این که شریعت کامل شده است

هیچ حکمی از احکام شریعت در مورد هیچ فردي از ، ودش میمطلق آن مقید ن، ودش مین
                                                           

) و 4611»  (سـننه «فـی   )، و أبـوداود 20750»  (المصنف«الملحق ب » جامع معمر«أخرجه عبدالرزاق فی  -1
) مـن طریـق   4/466»  (المستدرك«) واللفظ له. و سنده صحیح. و أخرجه الحاکم فی 10/210البیهقی  (

 أبی قالبۀ، عن یزید بن عمیرة، به مع بعض االختالف، و فیه زیادة، وصححه علی شرط مسلم.
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موارد شریعت اعم از شرط  ي همهبلکه ، ودش میمکلّفین در هیچ زمان و حالتی برداشته ن
بدون اینکه تغییر و ، و سبب و واجب و مندوب براي همیشه به قوت خود باقی هستند

 نهایت بیحتی اگر فرض را بر آن بگیریم که تکلیف تا ، به وجود بیاید تبدیلی در آن
 .)1( ماند میادامه دارد باز هم احکام شریعت ثابت 
، با تغییر زمان را مطرح نموده است ابن قیم است ااولین کسی که مو ضوع تغییر فتو

در هیچ مکان نوعی که ، با این وجود ایشان تأکید دارند که احکام شرعی دو نوع هستند
، د. مانند واجباتده میو در هیچ زمانی و با اجتهاد هیچ امامی تغییري در آن رخ ن

حتی در ، این امور غیر قابل تغییر و تبدیل هستند، حدود شرعی و امثال آن، محرمات
 مقام اجتهاد ائمه مجتهدین.

انی نوع دوم: اموري که بر حسب اقتضاي مصلحت مسلمانان در مقاطع زمانی و مک
اجناس قابل تعزیر و صفات آن؛ ، قابل تغییر هستند. مانند: قانون تعزیرات و مقدار آن

 .)2( وندش میاین امور بر حسب مصلحت مسلمانان کم و زیاد 

وید: تغییر احکام گ می )3(»درر الحکام شرح مجلۀ األحکام«شیخ علی حیدر در کتاب 
عرف و عادت است؛ زیرا با  ها آنبه تبعیت از زمان مر بوط به احکامی است که مستند 

بر حسب این تغییر عرف و عادت ، ودش میتغییر زمان نیازهاي مردم دستخوش تغییر 
و با تغییر عرف و عادت احکامی که مستند آن ، مردم هم دچار تغییر و دگر گونی میشود

بر خالف احکامی که مستند آن عرف و عادت ، دکن میعرف و عادت است تغییر 
بدیهی است که چنین احکامی ، نیست؛ بلکه مستند آن دالئل محکم و متقن شرعی است

، وقتی که مرتکب قتل عمد شود، مانند: قصاص قاتل، غیر قابل تغییر و تبدیل است
تند این حکم شرعی عرف و عادت نیست و با تغییر عرف و زمان هم قابل تغییر مس

                                                           
 .)79-1/78الموافقات  ( -1
 .)331-1/330»  (إغاثۀ اللهفان«فی  -2
)، و جمیع هذا نقالً عن مقال 1/36لسلیم رستم  (» شرح مجلۀ األحکام العدلیۀ«). وقریب منه ما فی 1/47( -3

تحــــت هــــذا الــــرابط: » اإلســــالم ســــؤال و جــــواب«جــــاء جوابــــاً عــــن ســــؤال فــــی موقــــع 
http//63,175,194,25/index.php?ds=browse&QR=39286&dgn-4&1n=ara 
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عرف و عادت است با گذشت زمان  ها آنم احکامی که مبناي کن میباز هم تأکید ، نیست
نزد فقهاء متقدمین  –شخصی منزلی می خرید  هرگاه، به عنوان مثال، قابل تغییر هستند

نیازي نبود تا تک تک اتاق ها را جداگانه رؤیت  د وکر میبازدید از چند اتاق کفایت 
این اختالف از ، اما نزد فقهاء متأخرین باید از تمام اتاق ها جدا گانه بازدید کند، کند

بلکه ناشی از اختالف عرف و زمان است که در گذشته تمام ، روي دلیل شرعی نیست
ا با گذشت زمان ساخت و ام، اتاقهاي منازل از نظر ساخت و ساز و اندازه مثل هم بوده

تغییر شد و مردم در یک منزل اتاقهایی با متراژ و مساحت متفاوت می  ساز دستخوش
د. بنابراین شرط در رؤیت مبیع بر حسب ش میساختند که هر کدام باید جداگانه رؤیت 

 تغییر پذیر است. عرف و عادت
این ، بر حسب تغییر زمان اشیخ مصطفی الزَّرقاء براي روشن شدن موضوع تغییر فتو

یعنی { شخص ، عدالت است، مثال را ذکر نموده: یکی از شرایط پذیرفتن شهادت شاهد
عرف و عادت دوري کند و بر  از گناهان کبیره و از کارهاي خالف مروت برحسب

گناهان صغیره اصرار نورزد و درست کاري اش بر او غالب باشد} اما از آنجایی که در 
ي ها انساند و کن میریف عدالت با این شاخص ها کمتر مصداق عملی پیدا تع، این زمان

األمثل ( شهادت افراد را بر حسب بهترینها، علما، عادل با این اوصاف اندك هستند
یعنی هر کس کمتر مرتکب گناه و فجور شود شهادت او را در ، ندکن میفاألمثل) قبول 
قسم دادن شاهد را در ، فاألقل) همچنین علمااألقل فجوراً ( ندده میاولویت قرار 

اند تو میصورت اصرار خصم جائز دانسته اند و اگر حاکمی هم نظرش بر تحلیف بود 
فراگیر شدن فساد در سطوح مختلف جامعه ، را قسم دهد؛ دلیل بر جواز این عمل ها آن

 .)1( است
دکتر محمد الزّحیلی یکی از اساتید بر جسته ي فقه اسالمی در رابطه با ضوابط تغییر 

 وید:گ میفتوا با تغییر زمان و اشخاص 
                                                           

 »االسالم سؤال و جواب.« ؛ نقالً عن الرابط السابق لموقع ) 229شرح القواعد الفقهیه  (ص  -1
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امر و ، ) احکام اساسی و اصولی شریعت اسالمی که مستند آن قرآن و سنت است1( 
وجوب رضایت طرفین در ، سرقت، شراب، ربا، حرمت زنا، نهی مانند حرمت ظلم

همه این موارد از جمله اموري  –وجوب قلع و قمع جرائم و حفظ حقوق ، ملهمعا
هستند که با گذشت زمان قابل تغییر و تبدیل نیستند؛ زیرا این اوامر و نواهی جزء 

شریعت هستند که اصالح جامعه بشري در گذر تاریخ فقط با  مسائل زیر بنائی و اساسی
ته با گذشت زمان فقط ابزار و وسائل تغییر الب، اجراي همین فرامین امکان پذیر است

 د{ که در آن بحثی نیست}.کن می
) ارکان اسالم و ضروریات دینی براي همیشه غیر قابل تغییر و تبدیل هستند و 2( 

 براي همیشه باقی خواهند ماند. رسول اللّه نازل شده اند همان گونه که در عصر رسالت
...} که نظریات فردي و اجتهادي را ، حج، روزه ،) تمام احکام تعبدي مانند{نماز3( 

و شهرها و به نسبت تمام افراد غیر قابل  ها آنو مک ها آندر تمام زم، در آن مجالی نیست
 تغییر و تبدیل هستند.

امور اعتقادي از ، ) امور اعتقادي جزو امور ال یتغیر و امور اجتهاد ناپذیر هستند4( 
 انبیاء پیشین تا قیام قیامت غیر قابل تغییر وتبدیل هستندزمان نزولشان از عهد رسالت 

)1(. 

بدون هیچ اشکالی به قوت  »تغيري الفتوی بتغيري الزمان واملكان«با این تفاصیل قاعده 

اهند خو میاند دلیلی باشد براي کسانی که تو میو از طرفی این قاعده ن، خود باقی است
ربا را حالل کنند و یا اختالط زنان و مردان را با عنوان کردن موضوع تغییر زمان مثالً 

نصوص  امري مباح جلوه دهند و یا حدود و جرائم را الغاء کنند؛ زیرا این امور از طریق
، واضح و روشن از کتاب و سنت ثابت هستند و مجالی براي تغییر وتبدیلشان نیست

 .)2( مگر فردي که کامالً به دین پشت کند و آن را ترك دهد
                                                           

االسـالم سـؤال و   «)؛نقالًعن الـرابط السـابق لموقـع   319القواعد الفقهیه علی المذهب الحنفی و الشافعی  ( -1
 »جواب

 »اإلسالم سؤال و جواب «پایان نقل قول از سایت  -2
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چیز جدیدي در بر ندارد؛ مگر این که  »تغيري الفتوی بتغيري الزمان واألحوال«قاعده 

نند که بعضی از افراد دا میجدید است و االّ همه مسلمانان از کوچک و بزرگ  ،این تعبیر
حاالتی پیش  انسانبراي ، براي عمل نمودن به برخی از اعمال شرعی معذور هستند

مانند: مسافر یا مریض که اجازه دارد در ماه مبارك رمضان ، ودش مید که معذور آی می
واجب است ، و حتی در مواردي که در بر گیرنده ي ضرر جانی باشد، روزه را بخورند

زیرا بناي تمام این موارد این ارشاد پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلّم ، که روزه را بخورند

؛ «است که فرمود:  مْ تُكُ كْ رَ ا تَ وينِ مَ عُ ىلَ دَ فُهمْ عَ تِالَ اخْ مْ وَ اهلُ ؤَ مْ سُ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ امَ أَهلَكَ مَ إِنَّ

مْ  بِيَائِهِ نْ تَنِبُوهُ ، أَ اجْ ءٍ فَ ْ نْ يشَ مْ عَ َيْتُكُ ا هنَ إِذَ تُمْ ، فَ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ رٍ فَ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ  .)1( »وَ

سؤال ، علت هالکت امتهاي پیشیناز مواردي که براي شما بیان نکردم سؤال نکنید؛ «
از آن اجتناب ، هرگاه شمارا از چیزي نهی کردم، کردن واختالفشان با پیامبران شان بود

 »کنید و هرگاه شما را به چیزي امر نمودم به اندازه ي توانتان آن را انجام دهید.
مورد یکی دیگر از دالیل شرعی که به رعایت مصالح و ترك مفاسد تأکید دارد؛ این  

است: مثالً عمل کردن به چیزي که سنت است؛ اما انجام آن مفسده اي به دنبال خواهد 
 –داشت 

پیامبر صلی اهللا علیه وآله  د: کهکن میآن را نقل  روایتی است که عایشه رضی اللّه عنها

لِيَّةٍ « وسلم به عایشه فرمود: اهِ دٍ بِجَ هْ يثُو عَ دِ كِ حَ مَ وْ الَ أَنَّ قَ رٍ  -لَوْ فْ الَ بِكُ نْزَ  -أَوْ قَ قْتُ كَ فَ َنْ ألَ

بِيلِ الْـ بَةِ يفِ سَ عْ ـهِ كَ ا بِ ، اللَّ َ اهبَ لْتُ بَ عَ جلََ ضِ الْـوَ نْ ، أَرْ ا مِ لْتُ فِيهَ َدْخَ ألَ رِ الْـوَ جْ اي عایشه! « )2( »حِ

جاهلیت و ، تازه به دین اسالم گرویده اند -قریش -توود که قبیله ي ب میاگر غیر از این 
یعنی از آنجایی که قریش تازه مسلمان هستند و هنوز ( را رها کرده اند، یا فرمود: کفر

دین اسالم کامالً در قلوبشان رسوخ نکرده و بیم آن می رود که دوباره به کفر بازگردند 
کعبه را ، دمکر میرا در راه خدا انفاق  و به اسالم پشت کنند) من گنجینه و خزانه ي کعبه

                                                           
 ).1337ومسلم  ( ،)7288أخرجه البخاري  ( -1
 ).1333و مسلم  ( ،)1586و 1585البخاري  (أخرجه  -2
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دم و دروازه آن را با زمین هم سطح کر مینا ب میدم و آن را بر بناي ابراهیکر میمنهدم 
 »دم.دا میدم و حجر را جزو کعبه قرار کر می

روایت سالم بن أبی الجعد از ابن عباس نیز بر جلب مصالح و دفع مفاسد داللت 
زد ابن عباس آمد و گفت: کسی که فردي را عمداً به قتل وید: مردي نگ مید که کن می

﴿ رسانیده است سزایش چیست؟ ابن عباس این آیه را خواند:          

          ﴾ :۹۳[النساء[ 

، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد و هدایت شد، اگر قاتل توبه کرد، دوباره پرسید
حاال چی؟ ابن عباس فرمود: چگونه براي او مجال توبه است؟ در حالی که روز قیامت 

در کنار عرش ، مقتول سرش را به دست گرفته و خون از رگهاي گردنش فواره می زند
 ؟!)1( چه حقی مرا کشته استه وید: بار الها! به این قاتل بگو که بگ میستد و آی میالهی 

آورده  )2( »روضة الطالبني«رحمه اللّه تعالی حدیث ابن عباس را در کتاب  امام نووي

لٍ عنده؛ زجراً و هتديداً «با این عنوان  تأَوَّ دَ فی اجلوابِ بلفظٍ مُ فی ، فرع: للمفتی أن يُشدَّ

 »مواضع احلاجة

اند در تو می، در صورت نیاز و تشخیص، دده میکسی که به سؤاالت شرعی پاسخ 
که قابل تأویل و ، کند والفاظی بازدارنده و تهدید آمیز بکار گیرد سختگیري، جواب

 توجیه باشند.
د: منظور از آن چه که صیمري و ده میامام نووي این موضوع را این گونه توضیح 

دیگران ذکر نموده اند: این است که اگر مفتی مناسب دانست و تشخیص داد که در 
و به  دارنده اي ذکر کند تا از این عمل باز بیاید الفاظ و کلمات تند و باز، جوابِ سائل

معناي صحیحی  داراي قابل تأویل و، البته این الفاظ تند، این کار را بکند، طرف آن نرود
یرد. همان گونه که یکی از ابن عباس در مورد توبه قاتل گ میمفتی در نظر  باشند که

                                                           
 )28182أخرجه ابن أبی شیبۀ فی المصنف  ( -1
 )56»  (آداب الفتوي«)، و نحوه فی 1/102-103( -2
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ابن عباس ، همین سؤال را پرسیدو دیگري ، ودش میفرمود: توبه قاتل پذیرفته ن، پرسید
ود. سپس ابن عباس فرمود: از وضعیت ش میعنهما فرمود: توبه قاتل پذیرفته رضی اهللا 

لذا به او فتوا دادم که توبه قاتل پذیرفته ، فرد اول تشخیص دادم که اراده قتل دارد
د که مرتکب کر میاما نفر دوم در حالی سؤال ، ود تا او را از ارتکاب قتل باز دارمش مین

و برایش  نا امید نکردم لذا او را از رحمت الهی، است توبه کندخو میقتل شده بود و 
 یرد.پذ میتوضیح دادم که خداوند توبه قاتل را 

وید: اگر کسی سؤال نمود که اگر برده ام را بکشم آیا در برابر او گ میصیمري 
ان در جواب گفت اگر برده ات را بکشی تو را در مقابلش می تو میوم؟ ش میقصاص 

هُ قتلناه«کشیم؛ زیرا پیامبر فرمود:  تَلَ عبدَ کسی که غالمش را به قتل برساند او « )1( »من قَ

البته باید توجه نمود که تمام این ، زیرا قتل معانی مختلفی دارد؛ »را در مقابلش می کشیم
 که خالی از مفسده باشند. واهللا أعلمزمانی قابل عمل هستند ، موارد

الزم و ضروري است این است که مفتی ، پیام بسیار مهمی که دانستن آن براي مفتیان
باید قبل از هر چیزي مربی باشد و خود را در جایگاه یک مربی قرار دهد تا مصالح و 

قوع قبل از و، د تشخیص داده و عالج واقعهوش میمفاسدي را که بر فتوایش مترتب 
 نماید.

و آنجایی که می ، مفتی باید تالش کند تا مسیر هدایت را براي مردم هموار کند
از ذکر جواب ، افتد میاتفاق  ترسد اگر جواب سؤالی را ذکر کند مفسده اي بزرگتر

                                                           
) و 1414)، و الترمـذي  ( 4515) و أبـوداود  ( 19و18و12و11و 5/10أخرجه االمام أحمـد فـی المسـند  (    -1

) و صـححه؛  4/367)، والحـاکم  ( 4753،4738،4737،4736)، و النسـائی  ( 2663حسنه، و ابـن ماجـه  (  
جمیعهم من روایۀ الحسن البصري، عن سمرة، عن النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم، به. قال اإلمام أحمـد  

، و أفتی بخالفه. و قال »واخشی أن یکونَ هذا الحدیثُ ال یثبت): «1461بروایۀ ابنه عبداهللا  (» مسائله«فی 
سمعت یحیی یقول: لم یسمع الحسـن مـن سـمرة    ): « 4094»  (اریخ یحیی بن معینت«عباس الدوري فی 

؛ قال فی سماع البغدادین: »من قتل عبده قتلناه«قال یحیی فی حدیث الحسن عن سمرة: ». شیئاً، هو کتاب
 سألت محمداً [یعنی: البخاري]): «401»  (العلل الکبیر«، و قال الترمذي فی »و لم یسمع الحسن من سمرة

 ».عن هذا الحدیث؟ فقال: کان علی بن المدینی یقول بهذا الحدیث. قال محمد: و أنا أذهب إلیه
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آیات و احادیث ، وعظ و ارشاد کند، و فقط باب نصیحت را بگشاید، نظر کندصرف
ما در مطالب گذشته بیان نمودیم  و ترهیب وارد شود. از باب ترغیب، عذاب را ذکر کند

که سلف امت و طبقه صدر اسالم و پیشکسوتان نیکو سیرت در صدور فتوا بین مسائلی 
د؛ اما هنوز ش مید و بین مسائلی که از آن پرسیده ش میسؤال  ها آنکه اتفاق افتاده و از 

 دند.ش میاتفاق نیفتاده فرق قائل 
 الحمد هللا رب العلمینوآخر دعوانا أن 

        



 

 باب اول:
 قیدهع

 ول: ایمان و کفرفصل ا

 ایمان و کفر] 1[

 مرز کفر و اسالم چیست؟ س:
ود کـه بـا   شـ  مـی و از طرفی مرتکب اعمالی ، ویدگ میتوحید را  ي کلمهکسی که  آیا
که اهـل نمـاز و    هرچند، یردگ میتوحید منافات دارند؛ در ردیف مسلمانان قرار  ي کلمه

 روزه هم باشد؟
تلفظ کردن صادقانه و همراه با اخالص کلمـه و عمـل بـه    ، مرز بین کفر و اسالم ج:

لذا کسی که کلمه را صادقانه و مخلصـانه بخوانـد مسـلمان و مـؤمن     ، مقتضاي آن است
اق باشد و صادقانه و خالصـانه کلمـه توحیـد را نخوانـد     و کسی که در کارش نف، است

را بخواند و اعمال شرکی اي که مخالف بـا مفهـوم    اگر کسی کلمه توحید. مؤمن نیست
کمک  تعالی کلمه هستند انجام دهد. مانند کسی که در مشکالت یا در آسایش از غیر اهللا

یـا کسـی   ، لهی ترجیح دهدو یاري بخواهد یا اینکه شخصی قوانین بشري را بر قوانین ا
کـافر  ، را مورد استهزاء قـرار دهـد   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  که قرآن و سنت صحیح پیامبر

را بر زبان جاري سازد و اهل نماز و روزه هـم  ) کلمه توحید( که شهادتین هرچنداست؛ 
 .باشد

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق
 )2/45( پژوهشهاي علمی و افتا دایم فتاواي انجمن

 اسالم ي ادهگانه] بزرگترین نواقض 2[

 نواقض اسالم کدامند؟ س:
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بدان که بزرگترین نواقض اسالم ده مورد : ویدگ می )1( شیخ محمد بن عبدالوهاب ج:
 :است

   ﴿ :اهللا تعالی ي فرمودهشرك در عبادت به دلیل  -1      

         ﴾ :٤٨[النساء[ 

از آن را براي هر کس که بخواهد  تر پایینخشاید و ب میشرك را ن) هرگز( اهللا تعالی«
 »خشایدب می

ذبح براي جن یا قبـور از اقسـام شـرك در عبـادت      :مانند ذبح و قربانی براي غیر اهللا
 .هستند
را به فریاد بخواند  ها واسطهواسطه قرار دهد و آن  تعالی میان خود و اهللاکسی که  -2

 .ودش میکافر ، به اجماع، و از آنان طلب شفاعت کند
یا مـذهب مشـرکین را   ، یا در کفر آنان شک کند، کسی که مشرکان را تکفیر نکند -3

 .ودش میکافر ، به اجماع، صحیح بداند
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   کاملتر از روش رسول اهللا، نکسی که معتقد باشد روش دیگرا -4
، اسـت  علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  یا حکم و دستور دیگران بهتر از حکم پیامبر، است وسلَّم
 علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى آن دسته از افرادي که حکم طاغوت را برتر از حکم پیامبر  مانند

 .فردي کافر استچنین ، ننددا می
هصلَّى  کسی که با یکی از دستورات پیامبر - 5 بغض و عناد داشته  علَیه وسلَّم اللـَّ

 تعالی اهللا ي فرمودهکافر است. به دلیل ، باشد؛ هرچند که بدان عمل نماید به اجماع

﴿                       ﴾ :۹[حممد[  

به عنوان حکـم نـازل کـرده بـود      تعالی این به این دلیل بود که آنان آنچه را که اهللا«
 .»را باطل کرد ها آنتعالی اعمال  نستند و از این رو اهللادا میناپسند 

                                                           
 .)214-212ص  ( "الرسائل الشخصیۀ "  -1
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، یا ثواب و عقاب آن را استهزا نماید کافر است تعالی کسی که بخشی از دین اهللا -6

 ﴿ :تعالی اهللا ي فرموده به دلیل                 

            ﴾ :۶۶ – ۶۵[التوبة[ 

عـذر خـواهی   ) بگـو ( .یـد کن مـی وآیات او و پیامبرش را مسخره  تعالی آیا اهللا: بگو«
 .»آوردن کافر شدیدشما پس از ایمان ) زیرا(، نکنید
بین زن و مرد ، اعمالی که بوسیله ي آن( )1( »الصرف والعطف« سحر و از جمله -7

اشند و انجام دهنده ي آن و رضایت ب میاز اعمال کفر آمیز ) ودش میجدایی و یا توافق 

﴿ :تعالی اهللا ي فرمودهبه دلیل . دهنده به آن کافر هستند           

          ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

مـا سـبب   : فتنـد گ مـی دند مگر اینکه به او دا میاین دو فرشته به هیچ کس آموزش ن«
 .»آزمایش هستیم؛ کافر مشو

حمایت و پشتیبانی از مشرکین و همکاري با آنان علیه مسلمانان به دلیل قول اهللا  -8

﴿ :تعالی                            ﴾ :املائدة]

۵۱[ 
هر کسی از شما با آنان دوستی ورزد بی شک او از جماعت آنان است و بی گمـان  «

 .»دکن میهدایت ن] سوي ایمان[ ستمگران را به تعالی که اهللا
بـراي بعضـی از    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى کسی که معتقد باشد پیروي از رسول اهللا  -9

، خـارج شـوند   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  انند از شریعت پیامبرتو میافراد واجب نیست و 
چنـین   دارنـده ي ، خارج شد علَیه السلَام از شریعت موسی علَیه السلَام آنگونه که خضر

 .عقیده اي کافر است
                                                           

 توضیح این مطلب در فصل سوم در مبحث اقسام سحر خواهد آمد. -1
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، که آن را یاد نگیرد و بدان عمل ننماید، تعالی اعراض و رویگردانی از دین اهللا -10

﴿ :تعالی اهللا ي فرمودهبه دلیل                          

          ﴾ :۲۲[السجدة[ 

و او ، چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پنـد داده شـود  «
 .»ما همگی مجرمان را کیفر خواهیم داد، روي بگرداند؟ مسلماً ها آناز 

ود که به ش میموارد کفر آمیزي که در باال ذکر شد به طور یکسان شامل تمام افرادي 
ترس مرتکب آن شوند؛ مگر کسانی که بـه اجبـار    جدي یا شوخی و یا از روي خوف و

وادار به انجام چنین اعمالی شوند. ارتکاب این اعمال بسیار خطرناك است در حالی که 
ود. بنابراین شایسته است هـر مسـلمانی   ش میانجام ) توسط افرادي( این موارد به کثرت

باهللا من موجبات غضـبه  نعوذ . خود را از آن برحذر دارد و بر نفس خویش بیمناك باشد
 وصلی اهللا علی محمد، و ألیم عقابه
 )10/91( 5/  الدرر السنیۀ ط –شیخ محمد بن عبدالوهاب           

 مفهوم ایمان و کفر] 3[

 مفهوم ایمان و کفر چیست؟ -1س
همان دینی که ، تعالی دین اهللا: ایمان یعنی، ایمان و کفر دو اعتقاد متضاد هستند -1ج

آن را براي بندگانش نازل کرده و بخاطر آن مخلوقات را آفریده و هدایت را  تعالی اهللا
 تعالی آنگونه که اهللا، براي دینداران در دنیا و امنیت را در آخرت مهیا نموده است

﴿ :فرموده                             

 ﴾ :۸۲[األنعام[ 

اسـت   هـا  آنامنیت مـال  ، کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را با شرك نیامیختند«
 .»هدایت یافتگانند ها آنو

﴿ :اهللا تعالی فرموده                      ﴾

 ]۲۵۷[البقرة: 
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را از  هـا  آناهللا تعالی عهده دار و متولی امور کسـانی اسـت کـه ایمـان آورده انـد؛      «

 .»ودش میتاریکی ها بیرون آورده و به سمت نور رهنمون 
، بدبختی است ي آیهکه در دنیا سبب گمراهی و در آخرت م، یعنی: دینِ شیطان، کفر

نپذیرفتند و از آن رویگردان آنگونه که اهللا تعالی در مورد کفاري که هدایت الهی را 

﴿ :فرموده، شدند                      

                      ﴾ :۲۵۷[البقرة[ 

طاغوت است که آنان را از  ها آنو اما کسانی که کفر ورزیده اند متولی و سرپرست «
 .»د؛ اینان دوزخیانند و در آنجا جاودانه می مانندآور مینور به سوي تاریکی ها بیرون 

اسـت ضـرورت    برخوردار اي ویژهبا توجه به این که موضوع ایمان و کفر از اهمیت 
 .دارد تا هر دو را بشناسیم

بـا میـل و رغبـت و تسـلیم شـدن در       تعالی ایمان عبارت است از: پذیرفتن دین اهللا
اعتقاد با قلب و عمل با اعضا و جوارح است که با ، گفتار با زبان، برابرآن؛ در واقع ایمان

ود. بنابراین فـردي کـه مرتکـب گناهـانی     ش میاطاعت افزایش می یابد و با معصیت کم 
ود و از طرفی بـه او  ش میاسم ایمان کامالًً از او سلب ن، دپایین تر از درجه ي شرك شو

 .بلکه او مؤمنی ناقص االیمان است، ویندگ میمؤمن کامل هم ن
یا خروج از دین اسالم و اختیـار دینـی جـز    ، کفر یعنی: امتناع از پذیرفتن دین اسالم

و نیاکـان   چه از روي تکبر و عناد و چه از روي تعصب نسبت به پـدران ، تعالی دین اهللا
 .و یا بخاطر طمع در مال و جاه و موقعیت و منصب، گذشته

 موارد کفر

؛ آنگونه که اهللا تعالی صلی اهللا علیه وسلّم و رسول تعالی کفر با تکذیب گفتار اهللا -1

﴿ فرموده است:                           

        ﴾ :١٤٧[األعراف[ 
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ردد آیـا  گـ  میرا تکذیب کنند اعمالشان نابود آخرت وکسانی که آیات ما را و لقاي «
 »!وند؟ش میجز آنچه را عمل کرده اند پاداش داده 

﴿ :چنانکه اهللا تعالی فرموده: کفر با زبان -2              

    ﴾ :۷۴[التوبة[ 

نگفته اند در حالی که قطعاً ) سخنان زننده اي( رند کهخو میمنافقان به اهللا سوگند «
 .»سخنان کفرآمیز گفته اند و پس از اسالم کافر شده اند

 .صدا زدن دیگران به جز اهللا و استغاثه از اموات شامل کفر زبانی است

﴿: استهزا به اهللا و رسول و قرآن؛ آنگونه که اهللا فرموده -3        

                        ﴾ :٦٦ – ٦٥[التوبة[ 

هاي بیهوده عـذر  با چنین معذرت : دید؛ بگوکر میآیا اهللا و رسولش را مسخره : بگو«
 .»خواهی نکنید شما پس از ایمان آوردن کافر شده اید

 :کفر با استکبار و امتناع از اطاعت اهللا؛ آنگونه که اهللا تعالی در مورد ابلیس فرموده -4

﴿               ﴾ :حکم اهللا را انکار نمود و از « ]۳۴[البقرة

 .»گردیدکافران 
. که نه آن را فرا گیرد ونه بدان عمل نماید تعالىاعراض و رویگردانی از دین اهللا  -5

﴿ :رمایدف می تعالىاهللا             ﴾ :۳[األحقاف[ 

 .»ردانندگ میوند روي ش میکافران از آنچه بیم داده «
البته . نددا میناسد و موارد ضد توحید را نش میرا نبنابراین چنین شخصی توحید 

ذبح و قربانی و سجده براي غیر : یرند؛ مانندگ میبسیاري از موارد کفر در عمل صورت 

﴿ :تعلیم وتعلم آن؛ اهللا فرموده، سحر کردن، اهللا             

                              ﴾ :۱۶۲[األنعام–

۱۶۳[ 
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زیستن و مردن من از آن اهللا است که پروردگار جهانیـان اسـت   ، عبادت، نماز: بگو«

در میـان  ( که هیچ شریکی ندارد و به همین کار دستور داده شده ام و من اولین مسلمان
 .»هستم) امت خود

﴿ :رمایدف میاهللا                     

            ﴾۷۷ ج:[احل[ 

رکـوع و سـجده کنیـد و    ) براي پروردگـار خـویش  ( اي کسانی که ایمان آورده اید«
 .»خویش را پرستش نمایید و کارهاي نیک انجام دهید تا رستگار شویدپروردگار 

مشـرك و  ، انجـام دهـد   تعـالی  بنابراین هر کسی چیزي از این اعمال را جز براي اهللا
وند مگر اینکه توبه نماید و بـه  ش میکافراست وقوانین بر خورد با کفار در مورد او اجرا 

 .برگردد تعالی دین اهللا

﴿ :رمایدف میورد سحر در م تعالی اهللا                 

        ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

کفر نورزید بلکه این شیاطین بودند کـه کفـر کردنـد و بـه      -علیه السالم -سلیمان «
 .»مردم سحر آموختند

و همچنین ، دکن میو بقیه موارد کفر آمیزي که با گفتار و یا کردار صورت عملی پیدا 
ود و مورادي که شک و تردید در آن منجر ش میکافر ، انسانمواردي که با اعتقاد به آن 

﴿ :اهللا تعالی فرموده. ودش میبه کفر                  

                                

                                

     ﴾ :۳۷ – ۳۵[الکهف[ 

مـن  : که بر خویشتن ستمگر بود به باغش قدم نهـاد و گفـت  ) این شخص مغرور( «
م کـه قیامـت   کن میو گمان ن، ود که روزگاري این باغ سر سبز به باد فنا رودش میباورم ن
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یقینـاً در  و من بسوي پروردگارم ارجاع داده شوم ) اگر برپا شود، و به فرض( بر پا شود
) با ایمانش( دوست، خواهم داشت) باغ( آنجا سرنوشت بهتري و موقعیت بهتري از این

آیا منکر کسی شده اي که تو را از خـاك و  : د به او گفتکر میدر حالی که با او گفتگو 
 .»سپس از نطفه آفریده و بعد از آن تو را مرد کاملی کرده است

را به کفر  انسان، بلکه بسیاري از امور( گیرد نمیبنابراین کفر فقط با تکذیب صورت 
 .)اندرس می

و کافري که اسالم آورده ، کافر اصلی که هنوز اسالم نیاورده: دو نوع کافر وجود دارد
و با انجام دادن یکی از نواقض اسالم از دین خارج شده و مرتد گشته است؛ انجام دادن 

بخاطر طمـع دنیـوي و رسـیدن بـه     چه به صورت جدي و یا شوخی و یا  نواقض اسالم
د؛ مگـر اینکـه شخصـی از    کنـ  میدر هر حال مسلمان را از دین خارج ، مقام و موقعیت

روي اجبار و اکراه مرتکب یکی از نواقض ایمان شود در حالی که قلبش معتقد به دیـن  
 .و اسالم و ایمان است

 ﴿: اهللا تعالی فرموده                    

                             

                         

    ﴾ :١٠٧ – ١٠٦[النحل[ 

، وند به جز آنان که تحت فشـار و زور ش میکسانی که پس از ایمان آوردنشان کافر «
، ردند و در عین حال دل هایشان ثابت و مطمئن بر ایمـان اسـت  گ میوادار به اظهار کفر 

نـد و بـا میـل بـاطنی     کن مـی ولی کسانی که سینه خود را براي پذیرش مجدد کفر گشاده 
بدان ) خشم( این، وندش مییرند دچار خشم و عذاب بزرگ اهللا تعالی پذ میدوباره کفر را 

ند و اهللا تعـالی گـروه   ده میخاطر است که آنان زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح 
 .»دساز میکافران را رهنمون ن
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هـیچ یکـی از    تعـالی  اهللا: گفتـه اسـت   رحمه اهللاشیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب 
مرتکبین نواقض ایمان را معذور قرار نداده است؛ مگر کسی را که در وضـعیت اکـراه و   

مشروط به اینکه قلبش به ایمان گواهی داده و مطمئن باشد. بجـز ایـن   ، اجبار قرار گیرد
که انجـام آن   هرچند، نواقض ایمان شود کافر شده استمورد اگر کسی مرتکب یکی از 

نـژاد پرسـتی و   ، از روي خوف و ترس و یا از روي مزاح و شوخی و یا وطـن پرسـتی  
آیـه  ). مجبـور ( منظوري که باشد مگر شـخص مکـرَه   کسب ثروت و سرمایه و یا به هر

 قرآن از دو جهت گویاي همین است:

  ﴿ :گفتار الهی که فرموده: اول ﴾ 

فقـط در   انسانو معلوم است که ، را استثنا نموده است) مجبور( اهللا تعالی فقط مکرَه
بر انجام کاري و دیگري بر جاري کـردن  : یردگ میدو مورد در حالت اکراه و اجبار قرار 

ان کسی را در وضعیت اجبار و اکـراه قـرار داد کـه    تو میسخنی؛ اما از نظر اعتقاد قلبی ن
 .حق ندارید اینگونه بیندیشیدشما 

 ﴿ :رمایدف میکه  تعالی دوم: گفتار اهللا           

 ﴾ 

 .»این بدان خاطر بود که آنان زندگانی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند«
عذابی که بدان گرفتار شدند به و ) کافران( کفر: اهللا تعالی با صراحت بیان فرموده که

سبب اعتقادات دینی یا جهل نسبت به دین و یا عداوت و دشمنی با دین و یا محبت به 
کفر نبود بلکه چون کافران گرفتار محبت دنیا شدند و دین را به دنیا فروختند در نتیجـه  

 .)1( دبه پایان رسی» کشف الشبهات«مطلب از  .کافر شدند و گرفتار عذاب الهی گشتند
: ویـد گ میاسالم  ي ادهگانهپس از بیان نواقض  رحمه اهللاشیخ محمد بن عبد الوهاب 

یـا از روي  ، جـدي ، انجام دهنده ي این نواقض بنا به هر هدفی چه به صـورت شـوخی  
                                                           

 )1/181،180»  (کشف الشبهات« -1
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ود؛ مگر درصورت اکراه ش میاز اسالم خارج ، گردد ها آنترس و خوف مرتکب یکی از 
 .استکه به نص قرآن عذرش پذیرفته 

در حالی که به کثـرت انجـام   ، ارتکاب هرکدام از نواقض اسالم بسیار خطرناك است
بـر حـذر داشـته و بـر نفـس       ها آنیرند. بنابراین هر مسلمان وظیفه دارد خود را از گ می

بـه او پنـاه    تعالی از غضب و عذابِ اهللا، خویش بیمناك باشد تا مبادا به آن گرفتار نشود
 .)1( ریمب می

اگر چه انواع گفتارهـا   انسان( :ویندگ میبعضی از منتسبین به علم در این زمان  -2س
ود؛ مگر زمانی که با قلبش دیـن و  ش میو کردارهاي کفر آمیز را از خود بروز دهد کافر ن

 ).شریعت را تکذیب کند
این سخن با تمام زشتی اي که در بر دارد ابوجهل و ابوطالب و تمام کفار را در  -2ج

را از روي اعتقاد  صلی اهللا علیه وسلّمد؛ زیرا این کفار پیامبرده میردیف مؤمنین قرار 
صلی اهللا  قلبی تکذیب نکردند بلکه به ظاهر از روي تکبر و عناد منکر رسالت پیامبر

 ﴿ :اهللا تعالی فرموده است بودند. چنانکه علیه وسلّم              

                   ﴾ :۳۳[األنعام[ 

مباش ناراحت ، دساز میتو را غمگین ) کفار مکه( نیم که سخناندا میما ! اي پیغمبر«
ند بلکه ستمکاران آیات اهللا کن میتو را تکذیب ن) به صداقت تو ایمان دارند( چرا که آنان

 .»ندکن میتعالی را انکار 

 ﴿ :اهللا تعالی در مورد دشمنان پیامبران گذشته نیز خبر داده و فرموده است

                            ﴾ :النمل]

۱۴[ 
                                                           

ص  » الرسـائل الشخصـیۀ  « )، و 387ص  (» التوحیـد و اإلیمـان  مجموعــۀ رسـائل فـی    «مراجعه کنیـد بـه:    -1
)214.( 
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یقـین و اطمینـان داشـتند؛ امـا سـتمگرانه و       تعـالی  در دل به معجـزات اهللا  هرچند«

 .»مستکبرانه معجزات را انکار کردند؛ بنگر که سرانجام تبهکاران چگونه شد
جاي تعجب است که بعضی از نویسـندگان و سـخن سـرایان معاصـر بـه نیابـت از       

مرجئه خیلی راحت در این مسئله ي خطیر اظهار نظر نموده و اظهارات خـود را   ي فرقه
ند و خیلی زیرکانه بین نظریات متضاد جمع نموده بـه ایـن   ده میبه سلف صالح نسبت 

اینان در واقع مصـداق بـارز   ، قویت نمایندگمان که بتوانند با این کار مسلک خویش را ت
 .)1( اشندب می» یجمع بین الضب و النون« ضرب المثل عربی

علم نـافع و عمـل صـالح عنایـت کنـد و      ، اهیم به همه ما هدایتخو می تعالی از اهللا
توفیق دهد تا از سخن گفتن بدون علم وآگاهی پرهیز نمـاییم و مـا را در راسـتاي قـول     

 .قراردهدحق و عمل به آن 

 .مجلۀ الدعوة، الشیخ صالح الفوزان. و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه
 ق. ه8/3/1419 مورخه) 16048( شماره

 ماند میبطالن این سخن که اگر مسلمان شرك بورزد همیشه در جهنم ن] 4[

هر کسی که مقید به رسـالت پیـامبر صـلی اهللا علیـه و     : ویندگ میبعضی از افراد  س:
باشد و به سوي قبله نماز بخواند اگر چه براي شیخ خود سجده کند باز هم کافر و سلم 

مشرکینی که توبه : که گفته رحمه اهللامحمد بن عبدالوهاب : ویندگ میو ، ودش میمشرك ن
مشـرکین امـت   : وینـد گ میبر اشتباه بوده است و ، نکنند براي همیشه در جهنم می مانند

د و سپس از جهنم بیرون ده میدر جهنم عذاب  تعالی را اهللا پیامبر صلی اهللا علیه و سلم
پیـامبر صـلی اهللا    هیچ یک از افـراد امـت  : ویندگ میو ، دکن مید و به بهشت وارد آور می

 .براي همیشه در جهنم نمی مانند؟ در این باره توضیح دهید علیه و سلم
                                                           

این ضرب المثل کنایه از جمع دو تا ضد در یکجاست، که ضب؛ سوسمار و النون مـاهی؛ کـه یکـی در     -1
 کند. دریا و دیگري در خشکی زندگی می
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تمام امور شـریعت  و  همه کسانی که به رسالت رسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم ج:
صـاحب قبـر یـا شـیخ     ، هرگاه بعد از ایمان براي غیر اهللا اعـم از ولـی  ، ایمان آورده اند

ردند و در ردیـف مشـرکینی   گ میمرتد و از دین اسالم خارج ، طریقت سجده کنند کافر
، هنگام سجده براي غیر اهللا یرند که در عبادت با اهللا شرك ورزیده اند؛ اگر چهگ میقرار 
توحیـد را   ي کلمهزیرا چنین افرادي با سجده کردن براي غیر اهللا ، ین را تلفظ کنندشهادت

 .نقض نموده اند
از عقوبت خروج از اسـالم  ، کسی که با وجود ایمان به اهللا شرك ورزد، در عین حال

تا اینکه حجت بر او قائم شـود و وي را از حکـم   ، یردگ میبخاطر جهالتش معذور قرار 
ند تا به اشتباه خـویش پـی   ده میآن آگاه نمایند و سه روز به او مهلت  ارتداد و عقوبت

اصـرار ورزیـد بـه    ) سجده براي غیر اهللا( اگر باز هم بر عمل خویش، برده و توبه نماید
، ودشـ  مـی عنوان مرتد و کسی که پس از اتمام حجت مصرانه از دین خارج شده کشـته  

تُلُوهُ « :اندفرموده  زیرا پیامبر صلی اهللا علیه و سلم اقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ کسی که دینش را « )1( »مَ

 .»او را بکشید، تغییر داد
توضیح مسئله و اقامه ي حجت و دلیل براي چنـین فـردي قبـل از اجـراي     ، بنابراین

نه اینکه او را بعـد از توضـیح   ، است که هیچ عذري باقی نماند حکم ارتداد بدین منظور
بـراي غیـر اهللا کـافر     زیرا این شخص به دلیل سجده و نذر و قربانیمسئله تکفیر نکنند؛ 

 .شده است
 قرآن و حدیث گویاي همین مطلب هستند. هر کسی که بـا شـرك از دنیـا بـرود اهللا    

 .ماند می خشاید؛ بلکه چنین فردي همیشه در جهنم باقیب میاو را ن تعالی

 ﴿ :رمایدف می تعالیاهللا                    ﴾

 ]۴۸[النساء: 
خشاید که به او شرك شود و گناهان دیگر را براي کسـی  ب میاین امر را ن تعالی اهللا«

 .»خشایدب میکه بخواهد 
                                                           

 )6922،3017بخاري ( -1
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 ﴿ :رمایدف می تعالی اهللا                    

                          ﴾ :۱۷[التوبة[ 

را آباد نمایند در حالی که بـر کفـر خـود     تعالی مشرکین حق ندارند که مساجد اهللا«
 .»گواه اند اینان اعمالشان بیهوده است و در جهنم جاویدان اند

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق    
 )1/220( فتاواي انجمن دائم مباحث علمی و افتا     

 عوامل و پیامدهاي آن، ارتداد] 5[ 

 لطفاً در مورد ارتداد قولی و فعلی به صورت مختصر توضیح دهید؟: 1س
اعتقـادي و  ، فعلـی ، اند قولیتو میارتداد ، ارتداد یعنی کفر ورزیدن بعد از اسالم: 1ج

یا ربوبیت ، شرك ورزید تعالی چنانچه کسی به اهللا، یا با شک و تردید در امور دین باشد
 یـا بـه اهللا  ، یا برخی از پیامبران و کتابهاي آسمانی را انکار نمود، و تعالی و وحدانیت اهللا

رآن اجماع شده انکار نمـود یـا   یا چیزي از محرماتی را که ب، و رسول ناسزا گفت تعالی
، حالل پنداشت یا منکر یکی از ارکان پنجگانه ي اسالم شد و یا در وجوب آن شک کرد

یا در مورد زنـدگی  ، یا در رسالت حضرت محمد و یا یکی دیگر از پیامبران تردید نمود
پس از مرگ و جهان آخرت شک و تردید داشت و یـا بـراي بتـی و سـتاره اي و غیـره      

 .کافر شده و از اسالم خارج شده است، کردسجده 
انید به کتابهاي فقه اسالمی مراجعـه  تو میدر این زمینه بمنظور کسب اطالعات بیشتر 

اعتقادي و ارتـداد از نـوع شـک و    ، عملی، با این توضیح شما با انواع ارتداد قولی. کنید
 .تردید آشنا شدید

ود ارتداد در صورتی قولی است که شخصی الفاظ ارتداد مانند ناسزا ش میگفته  :2س
ود کسی که به این شیوه مرتد شـود  ش میگفتن به دین را بر زبان بیاورد و همچنین گفته 

حـال کـه   . ودشـ  میهمه اعمال نیکش از قبیل؛ نماز و روزه و زکات که انجام داده باطل 
ود یا خیر؟ ش میارتداد از بین رفته اند الزم  چنین است آیا قضاي واجبات قبلی که بر اثر
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و اگر چنانچه قبالً نذري نموده آن را بعد از ارتداد کـه توبـه نمـود وفـا کنـد یـا خیـر؟        
 چنانچه جواب مثبت باشد در مورد قضاي روزه قضا باید پشت سر هم باشد یا خیر؟

ثبات ارتداد الزم نیست جهت ا، در جواب سؤال گذشته اقسام ارتداد بیان شده :2ج
ولی اگرکسی ) از دینم بر گشتم و مرتد شدم( »:ارتددت عن دینی« :حتماً گفته شود

این گفته در انواع ارتداد داخل است پس از اینکه مرتد دوباره به دین اسالم ، چنین گفت
که در ایام ارتداد ترك کرده قضا ...برگشت الزم نیست آنچه را از نماز و روزه و زکات و

مال صالحی که مرتد قبل از ارتداد از اسالم انجام داده است از بین نمی رود اع. آورد
احباط و از بین رفتن  تعالیزیرا اهللا . مشروط به اینکه دوباره توبه کند و به اسالم برگردد

اعمال را معلق نموده به اینکه شخص بعد از ارتداد توبه نکند و در حالت کفر از دنیا 

 ﴿ :و فرموده است، رود          ﴾ :کسانی که کفر « ]۱۶۱[البقرة

 .»مردند، ورزیدند و در حالی که کافر بودند

﴿ :در جاي دیگر فرموده تعالی اهللا                   

                    ﴾ :۲۱۷[البقرة[ 

و با کفر بمیرد پس اعمال اینـان   -از دین خود برگردد - هر کس از شما مرتد شود«
 .»در دنیا و آخرت باطل است

چنانچه نذر طاعت و امر خیـري  ، نذري که شخص در حال اسالم بر خود الزم کرده
همچنین همه مواردي را که از حقوق اهللا و ، باشد الزم است بعد از اسالم به آن وفا کند

 . یا بندگان قبل از ارتداد بر عهده داشته وفا کند
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق      

 )2/3( فتاواي انجمن دائم مباحث علمی و افتا        
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 دهد میحکم مسلمانی که ارکان عملی اسالم را انجام ن] 6[  

شخصی که پدر و مادرش مسلمان هسـتند امـا خـودش تـارك نمـاز و روزه و       س:
ان با چنین فردي بر خوردي ماننـد دیگـر   تو میآیا ، احکام و شعائر اسالمی است ي همه

 یا خیر؟، ....مثالً با او غذا خورد و، مسلمین داشت
تارك نمـاز  چنانچه اصل قضیه این گونه باشد که شما بیان کردید که این شخص  ج:

بنا بر قول صحیح علما چنین فردي کافر و از دیـن  ، شعائر اسالم است ي همه و روزه و
 -اگـر توبـه نمـود   ، به مدت سه روز از او درخواست توبه شود، اسالم خارج شده است

و اگر توبه نکرد پس باید ولی امر مسلمانان احکام مرتدین را در مورد او بـه   -الحمد هللا
و یا به دیـدنش برونـد   ، مسلمانان اجازه ندارند با چنین فردي دوستی کنند، اجرا درآورد

 .مگر به منظور نصیحت و ارشاد و راهنمایی تا شاید توبه کند
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق     
 )2/22( فتاواي انجمن دائم مباحث علمی و افتا      

 و پیامدهاي آن تعالی به اهللا حکم ناسزا گفتن]7[  

یم. کن میبانوي مسلمانی هستم همراه با همسر و سه فرزندم در دانمارك زندگی  س:
 یک بار بر اثر شدت خشم و نـاراحتی بـه ذات پـاك اهللا   . است. م. م. اسمم به اختصار م

 د و معتقد اسـت مـن  کن میناسزا گفتم. از آن هنگام به بعد همسرم با من صحبت ن تعالی
ـ  میاز او ارث ن، ذبیحه ام برایش حرام است ،مرتد شده ام و نکاحم با او فسخ شده ، رمب

تکفین و تدفین ندارم بلکه جسدم در ، و حق غسل، اقامه ي نماز جنازه بر من روا نیست
در حالی ، اموالم متعلق به مسلمین است .بیابان انداخته شود تا سگها آن را تکه پاره کنند

، ومش میکه از این کارم سخت پشیمان هستم و بار اول است که مرتکب چنین اشتباهی 
 -، شده ام نم که مرتکب اشتباه بزرگیدا می، ی فهمیده و اهل علم هستمانساندر مجموع 

آیـا بـراي مـن راه    ، -همسرم از من خواسته تا مسئله ي خود را با شما در میان بگـذارم 
انم دوباره با همسرم زندگی را آغاز کنم؟ لطفـاً  تو میآیا ، وجود داردبازگشت و توبه اي 

 .مرا راهنمائی کنید
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، به اجماع علماي مسـلمین  تعالی بدون هیج تردیدي ناسزا گفتن به ذات پاك اهللا ج:
بـه  ، ارتداد و خروج از دین است و اگر گوینده ي این الفاظ توبه نکند باید کشـته شـود  

ـلِمٍ إِالَّ « :که فرموده اند صلی اهللا علیه وسلّماسالم دلیل گفته ي پیامبر  سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ ِلُّ دَ الَ حيَ

ينِهِ  كُ لِدِ التَّارِ سِ وَ سُ بِالنَّفْ النَّفْ اينِ وَ ثٍ الثَّيِّبُ الزَّ  ثَالَ دَ ةِ الْـبِإِحْ عَ امَ قُ لِلْجَ ارِ فَ  )1( »مُ
سه مورد: فردي که  ریختن خون هیچ مسلمانی جایز نیست؛ مگر بخاطر یکی از این«

از روي ، دیگـري را بکشـد   انسـان اگـر  ، ازدواج کرده باشد و بعد ازآن مرتکب زنا شود
قصاص کشته شود و شخصی که دین و آیین خویش را ترك دهد و جماعت مسـلمانان  

 .»را رها کند
شما اگر واقعاً توبه کرده و از گفته ي خود پشیمان شـده ایـد و تصـمیم داریـد کـه      

انـد همچـون   تو می شما صحیح است و همسرت ي توبهمرتکب چنین اشتباهاتی نشوید 
گذشته با شما ارتباط داشته باشد و تمام پیوندهاي گذشته بین تو و همسرت هـم چـون   

مرتـدین را  ، زیرا صـحابه ) تجدید نکاح باشد بدون اینکه نیازي به(، گذشته برقرار است
ذاشـتند و بـین آنـان و همسرانشـان     گ مـی پس از بازگشت به اسالم بر همان نکاح قبلی 

 .عملکرد صحابه براي ما بهترین الگو است، ندنمود میتفریق و سپس تجدید نکاح ن
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق       
 )2/2( علمی و افتا پژوهشهاي فتاواي انجمن دایم        

 حکم ناسزا گفتن به دین در حالت غضب]8[ 

حکـم شـرعی   ، شخصی که در حالت خشم و غضب به دین اسالم ناسزا گویـد  س:
درمورد او چیست؟ آیا کفاره اي بر عهده ي او الزم است؟ شرط توبـه از چنـین عملـی    

از اسالم خارج ، شما به دلیل ناسزا گفتن به دین: گفته اندچیست ؟ از علما شنیده ام که 
 شده اید و همسرت از شما جدا شده است؟

                                                           
 )1676) و مسلم  (6878بخاري  ( -1
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زیرا ناسـزا گفـتن بـه دیـن و     ، ودش میناسزا گفتن به اسالم سبب خروج از دین  ج:
خداوند در مورد کسانی که دیـن  ، است انساناستهزا به آن از عوامل اصلی ارتداد و کفر 

، وده اسـت ب میهدف ما شوخی و سرگر: فتندگ میدند و دا میتمسخر قرار اسالم را مورد 
و رسـول و   تعـالی  این عمل آنان به منزله ي اسـتهزا بـه اهللا  : چنین حکم صادر فرمودند

 .قرآن است و با این کار کافر شدند

﴿ :اهللا تعالی فرموده                        

           ﴾ :۶۶ – ۶۵[التوبة[ 

بـراي  : وینـد گ مـی باز خواست کنـی  ) آنان را در مورد سخنان مسخره آمیزشان( اگر«
آیـا اهللا و آیـات او پیـامبرش را تمسـخر     : بگـو . فتـیم گ مـی سرگرمی و شوخی سخنانی 

 .»از ایمان آوردن کافر شده اید شما بعد، عذر خواهی نکنید، دیدکر می
کفر محض و خروج ، بنابراین هر نوع استهزاء و یا ناسزا گفتن به اهللا و رسول و دین

 .از دایره ي اسالم است
 تعالی دروازه ي توبه همچنان باز است؛ زیرا اهللا، این مسائل ي همهبا توجه به 

  ﴿ :فرموده                          

                ﴾ :۵۳[الزمر[ 

 از رحمت اهللا! دای کردهاي بندگان من که با افراط در گناه بر خویشتن ستم : بگو«
بی شک اوست که ، خشدب میگناهان را  ي همه تعالی ناامید نباشید همانا اهللا تعالی

 .»آمرزنده و مهربان است
 تعـالی  اهللا، از صمیم قلب توبه نمـوده و شـرایط آن را مراعـات نمایـد     انسان هرگاه 
 .یردپذ میاو را  ي توبه

 :توبه داراي پنج شرط اساسی است که عبارتند از
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از ریـا و خـود نمـایی بـه دور     ، توبه باید خالصانه و داراي انگیزه ي الهی باشـد   -1
زمانی توبـه خالصـانه اسـت کـه     ، توبه از ترس مردم و یا بخاطر امر دنیوي نباشد، باشد

 تقوا و خوف از عذاب الهی و امید ثواب باشد. براساس
احسـاس  ، از کارهایی که انجام داده ناراحـت باشـد  ، ازگناهان خود پشیمان باشد  -2

 اهد هر چه زودتر رهایی یابد.خو میکند گرفتار مشکل بزرگی شده است و 
چنانچه ترك واجـب کـرده   ، از گناه فاصله گیرد، از ادامه و اصرار برگناه بپرهیزد  -3

ده اسـت  شـ  میاگر مرتکب حرا، است آن را انجام دهد و در صورت امکان جبرانش کند
کرده آن را به صاحبش برگرداند و یـا از او  چنانچه حق شخصی را ضایع ، از آن باز آید

 طلب بخشش نماید.
 تصمیم جدي بگیرد تا درآینده هرگز مرتکب چنین گناهی نشود.  -4
چنانچه شخصی بعد از سپري شـدن  ، پذیرش توبه داراي محدودیت زمانی است  -5

 .توبه اش قبول نخواهد شد، توبه کند، وقت آن
طلوع خورشید از جهت مغرب است که پس از آن دروازه ي : وقت عام براي توبه

 ﴿ :رمایدف می تعالی ود و هیچ توبه اي پذیرفته نخواهد شد. اهللاش میتوبه بسته    

                              

   ﴾ :۱۵۸[األنعام[ 

و آنان را به ایمان اجباري ( درس میروزي که پاره اي از نشانه هاي پروردگارت فرا «
یا اینکه با وجود ، اما ایمان آوردن افرادي که قبل از آن ایمان نیاورده اند) وادار می نماید

 .»سودي به حالشان نخواهد داشت، داشتن ایمان خیري نیندوخته اند
که پس از آن توبه ، فرا رسیدن اجل و لحظه ي مرگ است: خاص براي توبهوقت 

﴿ :سودي نخواهد داشت؛ زیرا اهللا تعالی فرموده است            

                              

  ﴾ :۱۸[النساء[ 
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تا آن گاه که مرگ یکـی  ، ردندگ میکسانی پذیرفته نیست که مرتکب گناهان  ي توبه«

کسانی پذیرفته نیست  ي توبههمچنین . مکن میاینک توبه : ویدگ مید و رس میاز آنان فرا 
 .»که بر کفر می میرند

در ، بـا رعایـت شـرایط    -حتی سب دیـن  -از هر گناهی انسانوقتی که ، به نظر بنده
شخصی که در حالت خشم و ، توبه اش پذیرفته خواهد شد، پیشگاه اهللا تعالی توبه نماید

ود؛ امـا نبایـد   شـ  مـی سخنش کفر آمیز و سبب ارتداد ، غضب نسبت به دین ناسزا گوید
یسـت و  بالفاصله و بی درنگ او را کافر شمرد؛ بلکه این مسئله را بایـد بـا تفصـیل نگر   

 .موانع کفر را در نظر گرفت
چنانچه عصبانیت شما به حدي بـوده کـه   : ما در چنین شرایطی از ایشان می پرسیم 

فتید و از وضعیت خود اصًال خبر نداشتید که در آسمان قرار دارید گ مینستید چه دا مین
ود شـ  مینسبت به سخنان شما هیچ حکمی صادر ن، یا در زمین؟ با توجه به این وضعیت

و هر سخنی کـه از  ، وید؛ زیرا سخنان شما از روي اراده و قصد نبودهش میو شما مرتد ن
 .دکن میگوینده ي آن را مؤاخذه نتعالی  اهللا، بدون قصد و اراده گفته شود

 ﴿ :رمایدف میدر مورد سوگند  تعالىاهللا                

           ﴾ :۸۹[املائدة[ 

د؛ ولی شـما را در  کن میاهللا شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و بی اراده مؤاخذه ن«
 .»دده میمورد مؤاخذه قرار ، برابر سوگندهایی که از روي قصد و اراده خورده اید

حکم به ، شدیدي باشدچنانچه گوینده ي این سخنان کفر آمیز در خشم و عصبانیت 
 .یم؛ در نتیجه نکاح همسرش به قوت خود باقی و فسخ نشده استده میارتدادش ن

سفارش  مطابق با، نکته ي حایز اهمیت این است که چون عصبانیت به ما دست داد 
 صلی اهللا علیـه وسـلّم  مردي به پیامبر . آن را معالجه کنیم صلی اهللا علیه وسلّم رسول اهللا

ـب« :فرمـود  صلی اهللا علیه وسـلّم  پیامبر، یحت کنمرا نص: گفت خشـمگین   )1( »ال تَغضَ
                                                           

 یره) و غ6116بخاري  ( -1
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همچنـان   صـلی اهللا علیـه وسـلّم    پیامبر، آن مرد چند مرتبه تقاضایش را تکرار کرد. مشو
 ». خشمگین مشو: «رمودف می

ود باید خونسردي خویش را حفظ کرده و از شـرّ  ش میبنابراین شخصی که عصبانی 
و اگر نشسـته  ، اگر ایستاده است بنشیند: ببرد و به روش ذیل عمل کند شیطان به اهللا پناه
رعایـت نکـات مـذکور در کـاهش     .هنگام شدت غضب وضـو بگیـرد  ، است دراز بکشد

 .شدت عصبانیت مؤثر است
سر انجـام سـخت پشـیمان    ، اکثر افرادي که هنگام عصبانیت تصمیم گیري نموده اند

زیرا فرصـت را از دسـت   ) سودي در بر نداشته استولی پشیمانی براي آنان ( شده اند؛
 .داده اند

 )2/152( مجموع فتاوي و رسائل –الشیخ ابن عثیمین           

 مردم را می خندانند، حکم کسانی که با استهزاء به دین] 9[   

ویند که در آن اسـتهزا بـه   گ میحکم افرادي که از روي مزاح و شوخی سخنانی  س:
 ود چیست؟ش میاهللا و رسول و دین دیده 

و دین و قرآن اگر چه بمنظور  استهزا به اهللا و رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلّم ج:
شوخی ومزاح و خنداندن دیگران باشد کفر و نفاق است. این موضوع دقیقاً شبیه 

در ارتباط با . اتفاق افتاد سلّم جریانی است که در زمان رسول اهللا صلی اهللا علیه و
به گمان  رضی اهللا عنهم و صحابه در مورد پیامبر صلی اهللا علیه و سلّم گروهی که

دروغگوتر و ترسوتر ، شکم پرست تر از اینها: فتندگ میدند و کر میخویش شوخی 

﴿ :اهللا تعالی این آیه را نازل کرد، هنگام روبرو شدن با دشمن ندیده ایم. پس از آن  

                 ﴾ :۶۵[التوبة[ 
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، بـاز خواسـت کنـی   ) درباره ي سخنان ناروا و کردارهاي ناهنجارشان( واگر از آنان«

بـراي سـرگرمی و شـوخی    ) مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر( :ویندگ می
 .»فتیمگ میسخنانی 

اي رسول اهللا صلی اهللا علیه : آمدند و گفتند نزد پیامبر صلی اهللا علیه و سلّم این افراد 
دیم تا دوري سفر و خستگی آن را احساس نکنیم. کر میما در راه با هم صحبت  و سلّم

﴿ :مطابق با فرمان الهی به آنان گفت پیامبر صلی اهللا علیه و سلّم        

                         ﴾ :۶۶ – ۶۵[التوبة[ 

با چنین : بگو(، دیدکر میآیا اهللا و آیات او را و پیغمبرش را تمسخر : اي پیامبر! بگو«
 ».کافر شده اید، شما پس از ایمان آوردن) معذرتهاي بیهوده عذر خواهی نکنید

کسی اجازه نـدارد از  ، هستند اي برخوردار ویژهبنابراین اهللا و رسول و دین از احترام 
اگر کسی چنـین  ، مسخره و خنداندن دیگران آیات الهی را به بازي بگیرد، طریق شوخی

اهللا و رسول و کتـاب و شـریعت را بـه بـاد     ، ود ایشانش مینمود کافر است؛ زیرا معلوم 
 .ملی منافقانه استتمسخر گرفته اند که این ع

، مرتکب چنین اعمالی باید توبه و استغفار نموده و خود را اصـالح نمایـد و محبـت   
 .تعظیم و خوف اهللا را در قلبش جاي دهد

 )2/156( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین           

 ندکن میحکم کسانی که افراد متدین و پایبند به شریعت را مسخره ] 10[ 

نـد  ده مـی حکم کسانی که افراد متدین و پایبند به دیـن را مـورد اسـتهزاء قـرار      س:
 چیست؟

ي الهی را به باد مسخره ها آنکسانی که افراد ملتزم به دین اسالم و مجریان فرم ج:
ي منافق ها انساندر مورد  در وجودشان نوعی نفاق نهفته است؛ زیرا اهللا تعالی، یرندگ می

﴿ :رمایدف می                         
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                            ﴾ :التوبة]

۷۹[ 
یی را که ها آنند و کن میعیب جویی ، کسانی که که از صدقات مؤمنان اطاعت پیشه«

را مسـخره   هـا  آن دسترسی جز به مقدار توانایی شان ندارند مسخره می نمایند اهللا تعالی
 .»د و براي آنان عذاب دردناکی استکن می

، در صورتی که تمسخر ایشان به افراد ملتزم از روي حقیقت تمسک به شریعت باشد
ریعت است که کفر محسـوب  بدیهی است که تمسخر ایشان در واقع تمسخر به اصل ش

ولی اگر مسخره ي آنان متوجه خود شخص صـرف نظـر از اعمـال اسـالمی و     ، ودش می
ود؛ زیرا اتفاق ش میدر این صورت حکم به تکفیر مسخره کنندگان ن، التزام به سنت باشد

 -بدون توجه به اعمال و افعالش -دده میکه فردي دیگري را مورد تمسخر قرار  افتد می
 .صورت مسخره کردن ملتزمین به شریعت بسیار خطرناك استدر هر 

چنانچه متوجه اشتباهی در ، بلکه ما مؤظف هستیم ملتزمین به شریعت را تشویق کنیم
را راهنمایی و توجیه نماییم تا اینکه بـر مسـیر صـحیح تـري قـرار       ها آن، کارشان شدیم

 .گیرند
 )1/75( المجموع الثمین -الشیخ ابن عثیمین          

 حدود دوستی با کفار ] 11[ 

انند با کفار روابط دوستانه داشته باشند که بـراي  تو میمسلمانان در چه حدودي  س:
نویم هر کسی با ش میخود آنان خطر کفر و خروج از اسالم را نداشته باشد؟ در مواردي 

چـراغ  یا از نـور  ، یا همراه آنان غذا بخورد، افراد مشرك نشست و برخاست داشته باشد
در ، ودشـ  میخودش مشرك ، حتی اگر به آنان قلم و دواتی تقدیم کند، آنان استفاده کند

بنابراین توضیح ، حالی که ما با یهود و نصاري به دلیل زندگی در یک کشور تعامل داریم
خطر خروج از ایمان را نداشته باشـد تـا    انساندهید حد و مرز دوستی با کفار که براي 

بهایی در این زمینه به شرح و توضیح پرداخته اند؟ آیا دوسـتی جـزو   کجا است؟ چه کتا
 توحید است؟ ي کلمهشرایط 
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محبت با : د عبارت است ازکن میرا از ایمان خارج  انسانمیزان دوستی با کفار که  ج:
، فقط با داشتن روابط عادي و معمول با کفـار . کمک و نصرت کفار علیه مسلمانان، کفار

انیم به منظور دعوت و تبلیغ دین اسالم بـا  تو میبلکه ما ، ودش میاز ایمان خارج ن انسان
در مجالس آنان شرکت کنیم و بـه شـهرها و کشـورهاي آنـان     ، کفار ارتباط داشته باشیم

 .سفر کنیم

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق       
 )2/47( مباحث علمی و افتافتاواي انجمن دائم         

 ودش میچه زمانی کافر ، که استفاده کننده ي آن حکم استفاده از صلیب و این] 12[

د با هم به جـر  کن میاستفاده  - نصاريآرم  - در مورد مسلمانی که از صلیب، ما س:
: و بحث پرداختیم. برخی از ما یکسره فتواي کفر او را صادر کردند و برخی دیگر گفتند

ود که بر او اتمام حجت گردیده و توجیه شود که صلیب از ش میاین شخص زمانی کافر 
 ود؟ش میچنانچه بر عملش اصرار ورزد کافر ، ویژگی هاي نصاري است

چنانچه براي چنین فردي ، در چنین مواردي باید با تفصیل و توضیح سخن گفت ج:
نصاري است و کسی که  حکم استفاده از صلیب توضیح داده شده که این عمل شعار

افعال و اعمال نصاري ، د در واقع دوست دارد به نصاري منتسب شودکن میصلیب حمل 
ان او را تکفیر تو می، با تمام این موارد اگر باز هم بر آن اصرار ورزید، را دوست دارد

﴿: رمایدف می تعالی کرد. زیرا اهللا                        

    ﴾ :٥١[املائدة[ 

دوستی ورزد و آنان را به سرپرستی بپذیرد ) یهود و نصاري( هر کس از شما با آنان«
افـراد   بی گـمان او از زمره ي ایشـان به شمار مـی رود و شـکی نیسـت کـه اهللا تعـالی     

 .»دکن میستمگر را بسوي ایمان هدایت ن
از . منظور شرك اکبر است، استفاده شود ظلم در قرآن بصورت مطلق ي واژه هرگاه

علیه مبنی بر قتل عیسی ، نصاريطرفی استفاده از صلیب بیانگر موافقت شخص بر پندار 



   

 157 باب اول: عقیده
 

﴿ :آن را رد کرده و فرموده است در حالی که اهللا تعالی، است السالم      

          ﴾ :در حالی که او را نکشتند و به دارش نزدند؛ « ]۱۵۷[النساء

 .»بلکه بر آنان مشتبه شد
 .و باهللا التوفیق       

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم
 )2/78( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا          

 اندخو میکفر کسی که نماز ن ]13[ 

ـ  مـی شخصی که خانواده ي خویش را به نمـاز امـر    س: د؛ امـا آنـان تـوجهی بـه     کن
 آیا در همان منزل با آنان سکونت کند یا از منزل خارج شود؟، صحبتهاي او ندارند

مرتـد و خـارج از اسـالم    ، اننـد کـافر  خو میدر صورتی که اهل منزل اصالً نماز ن ج:
فقها ( و دیدگاه صحیح رضی اهللا عنهمزیرا طبق آیات و احادیث و اقوال صحابه ، هستند

تارك نماز کافر است. بنابراین شـما اجـازه نداریـد بـا آنـان در یـک منـزل        ) و محدثین
را بـه خوانـدن نمـاز فـرا      هـا  آن، بر شما الزم است با دلسوزي و اصـرار ، سکونت کنید

 .را هدایت دهد ها آن تعالی امید است که اهللا. خوانید

﴿ :رمایدف میمورد مشرکان  در قرآن در تعالی اهللا           

                  ﴾ :۱۱[التوبة[ 

در ایـن صـورت   ، توبه کردند و نمـاز خواندنـد و زکــات دادنـد   ) از کفر( اگر آنان«
 .»یمده میما آیـات خود را براي اهل دانـش شـرح . برادران دینـی شما هستند

ند جزو بـرادران  ده میآیه بیانگر این مطلب است که چنانچه آنان این امور را انجام ن
هم بزرگ باشـند اخـوت و بـرادري ایمـانی را      هرچند گناهاندر صورتی که ، ما نیستند

 .دبر میبلکه تنها خروج از اسالم رشته اخوت دینی را از بین ، ندساز میمنتفی ن
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ـكِ وَ « :رمایدف می صلی اهللا علیه وسلّم رسول اهللا ْ َ الرشِّ بَـنيْ لِ وَ جُ َ الرَّ كَ الْــإِنَّ بَنيْ ـرْ رِ تَ فْ كُ

ةِ  الَ    )1( »الصَّ
 .»ترك نماز است، مرز بین شخص و شرك و کفر«

 :فرمودند صلی اهللا علیه وسلّم است که پیامبرروایت  رضی اهللا عنه از بریده، در سنن

رَ الْـ« فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ ةُ فَ الَ مْ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ  )2( »عَ

کسی که نماز را ترك دهـد قطعـاً کفـر ورزیـده     ، عهد میان ما و مشرکین نماز است«
 .»است

ـالَمِ « :رمایدف می رضی اهللا عنه عمر، امیر المومنین، از میان صحابه سْ ـظَّ ىفِ اإلِ ملَِـن  الَ حَ

ال کَ الصَّ  .»کسی که نماز را ترك دهد هیچ بهره اي در اسالم ندارد« )3( » ِةتَرَ

به صورت نکره در » حظ« ي واژه. در لغت عرب به معناي بهره و نصیب است»: حظ«
 .دکن میبهره ي کم یا زیاد را نفی  د و هر نوعده میسیاق نفی آمده است که معناي عام 

هـیچ عملـی را کفـر     صـلی اهللا علیـه وسـلّم    اصحاب پیـامبر : عبداهللا بن شقیق گوید
 .)4( نماز ترك نستند جزدا مین

: قول صحیح علما بر این است که تارك نماز کافر است بـه دلیـل اینکـه   ) گفتیم که( 
از عظمت نمـاز و اهمیتـی   مگر ممکن است شخصی که ذره اي ایمان در قلبش باشد و 

این غیر ! مطلع باشد باز هم همواره نماز را ترك دهد؟، براي نماز قائل شده تعالی که اهللا
بنده دالیل کسانی را که معتقد هستند تارك نماز کافر نیست مورد مطالعـه  ، ممکن است

 :سخنان از پنج حالت بیرون نیستند ي همهو باز بینی قرار دادم و متوجه شدم 
 دالیلی که بیان کرده اند به هیچ عنوان در موضوع تارك نماز نیستند.  -1

                                                           
 )82مسلم  ( -1
حسـن صـحیح   ") و قال الترمذي 1079) و ابن ماجه  (464) و نسائی  (2621) و ترمذي  (5/346احمد  ( -2

 "غریب
 )84مؤطا مالک  ( -3
 ). در باب الصالة در این مورد بحث خواهد شد2757ترمذي  ( -4
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این دالیل مقید به حالت و وضعیتی هستند که درآن حالت نماز خوانـدن ممکـن     -2
 نیست.

 ود.ش میصاحب عذر محسوب ، دالیل مقید به حالتی هستند که تارك نماز  -3
 ند.وش میخاص ، دالیل عام هستند و با احادیث کفر تارك نماز  -4
 .اشندب میدالیل ضعیف هستند و قابل استدالل ن  -5

ود. در شـ  مـی احکام مرتدین بـر او جـاري   ، وقتی که ثابت شد تارك نماز کافر است
یا به بهشت وارد شود یا از ، آیات و روایات مطلبی مبنی بر اینکه تارك نماز مؤمن باشد

رد تـارك نمـاز را بـه کفـرِ     آتش جهنم رهایی یابد و مانند این موارد که الفاظ کفر در مو
 .وجود ندارد، نعمت و یا کفرِ اصغر تأویل نمائیم

 :اشندب میاحکام مرتدین که شامل تارك نماز 
نکاحش باطل ، چنانچه عقد کرد و اهل نماز نبود، تارك نماز حق ازدواج ندارد -1

 :استدر مورد زنان مهاجر فرموده  است و همسرش بر او حالل نیست. زیرا اهللا تعالی

﴿                            

 ﴾]۱۰ه: نَ حِ تَ مْ مُ اْلـ[ 

ایـن زنـان بـراي آن     .ایشان را مؤمن یافتید آنان را بسوي کافران بر نگردانید هرگاه«
 .»مردان و آن مردان براي این زنان حالل نیستند

ازدواج کرد پس از آن تارك نمـاز شـد نکـاحش    ، چنانچه شخصی اهل نماز بود -2
، قبل و با توضیحی که علما ذکر نموده اند که بعـد از نکـاح   ي آیهود به دلیل ش میفسخ 

 .ودش مینیز ، شامل قبل از زفاف و بعد از آن
، چنانچه یهودي یـا نصـرانی  ، ودش میذبیحه ي تارك نماز حرام است و خورده ن -3

از ، بنـابراین ذبیحـه ي تـارك نمـاز    ، حیوانی را ذبح نماید ما اجازه داریم از آن بخـوریم 
 .ذبیحه ي یهودي و نصاري هم بدتر است
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عالی تارك نماز حق ورود به شهر مکه و حدود حرم را ندارد. به دلیل اینکه اهللا ت -4

﴿ :رمایدف می                        

                               

      ﴾ :۲۸[التوبة[ 

لذا نباید پس از ، نجس هستند) از لحاظ عقیده( بی گمـان مشرکان! 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  زیرا اهللا تعالی) نترسید( از فقر می ترسید )با شما

 .»آگاه و داراي حکمت است رداند چرا که اهللا تعالیگ میخود بی نیاز 
اگـر شخصـی وفـات کـرد و از بـین      ، ردب میتارك نماز از خویشاوندان میراث ن -5

پسـرش هرچندکـه وارث   ، وارثانش پسري تارك نماز و پسر عمویی اهـل نمـاز داشـت   
ود و پسـر  شـ  میاز میراث پدر محروم ، اینکه تارك نماز بودهدرجه ي اول است به دلیل 

 .ود؛ زیرا اهل نماز بوده استش می صاحب میراث، عموي میت بعنوان عصبه

ثُ « :نقـل شـده اسـت    صـلی اهللا علیـه وسـلّم    به دلیل حدیثی که از رسول اهللا ـرِ الَ يَ

لِمُ الْـ سْ الَ الْـمُ افِرَ وَ افِرُ الْـكَ لِمَ الْـكَ سْ  )1( »مُ

 »ردب میمسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث ن«

وا الْـ« :فرموده صلی اهللا علیه وسلّم در حدیثی دیگر پیامبر قُ قِيَ الْـحِ امَ بَ ا فَ لِهَ ائِضَ بِأَهْ رَ فَ

رٍ  كَ لٍ ذَ جُ ىلَ رَ َوْ وَ ألِ هُ  )2( »فَ

به و باقی مانده ي آنان را . سهمیه هاي معین شده ي ارث را به صاحبان آنان بدهید«
 .»نزدیکترین خویشاوند مرد میت بدهید

تارك نماز چون بمیرد حـق غسـل و کفـن و نمـاز جنـازه نـدارد و در قبرسـتان         -6
بلکه در بیابان گودالی بکنند و با همان لباسی که بر تـن دارد او را  ، مسلمانان دفن نشود

                                                           
 )1614) و مسلم  (6764بخاري  ( -1
 )1615) و مسلم  (6732بخاري  ( -2
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احتـرام و  فاقـد  ) به دلیل هتک حرمت به فرمـان الهـی مبنـی بـر نمـاز     ( خاك کنند؛ زیرا
) در خـانواده اي و بـین افـرادي   ( تشریفات ویژه ي مسلمانان اسـت. بنـابراین چنانچـه   

بسـتگان و اطرافیـانش حـق ندارنـد او را در جمـع      ، شخصی که تارك نماز است بمیرد
مسـاوي  ، زیرا مسـلمانی منهـاي نمـاز   ( .مسلمانان آورده تا نماز جنازه بر او خوانده شود

 )است با کفر
قارون وابی بن خلف ، هامان، فرعون: روز قیامت با سران کفر همچونتارك نماز   -6

هیچ کسی حق ندارد براي . و به بهشت نخواهد رفت -پناه بر اهللا -ودش میمحشور 
زیرا بی نماز کافر است و مستحق رحمت و ، تارك نماز دعاي مغفرت و رحمت نماید

 ﴿ :اهللا ي فرمودهبه دلیل ، مغفرت نیست              

                          

 ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

و مؤمنان نبایستی بـراي مشـرکان طلـب آمـرزش کننـد       صلی اهللا علیه وسلّم پیامبر«
 .»که خویشاوند باشند هنگامی که براي آنان واضح شود که اینها اهل دوزخ اند هرچند

متأسـفانه بعضـی از مـردم در امـر     . بسیار خطرناك است اي مسئلهترك نماز ، برادران
ند کـه از  ده مینماز را اجازه ورود به منازل خود  و افراد بی، نهایت سهل انگارند بینماز 

  )واهللا اعلم( .استدیدگاه شریعت ناجایز 
   و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم            

 )29، 30( ص، رسالۀ صفۀ صالة النبی -الشیخ ابن عثیمین        

 حکمش چیست؟، اند کافر خطاب کندخو میکسی که برادر مسلمانش را که نماز ن] 14[

از مـن  : شدم و بـه او گفـتم   ناراحت، اختالف شد اي مسئلهبین من و برادرم در  س:
مثـل حضـور   ، به دلیل اینکـه بـرادرم جـز در مناسـبت هـاي خاصـی      . دور شو اي کافر

 حکمش چیست؟ آیا او کافر است؟، اندخو مینماز ن، ....خویشاوندان و
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إِنَّ « :وارد شده که فرمودند صلی اهللا علیه وسلّم در روایت صحیحی از رسول اهللا ج:

لِ  جُ َ الرَّ كِ وَ بَنيْ ْ َ الرشِّ بَنيْ ةِ الْـوَ ـالَ كَ الصَّ رْ رِ تَ فْ مرز بین شخص و شـرك و کفـر تـرك    » )1( »كُ

 »نماز است
 امام احمد و اصحاب سنن با سند جید از بریده بن حصیب رضـی اهللا عنـه از پیـامبر   

مْ الْـ« :روایت نموده اند که فرموده صلی اهللا علیه وسلّم يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ ـنْ  عَ مَ ةُ فَ الَ الصَّ

رَ  فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ  )2( »تَ

کسی که نماز را ترك کنـد قطعـاً کفـر ورزیـده     ، عهد میان ما و مشرکین نماز است«
 .»در تأیید این موضوع احادیث بسیاري وارد شده است.) است

بلکه بـا او از  ، دیددا میاما بهتر آن بود که شما برادرتان را اینگونه مورد خطاب قرار ن
دید و او را متوجه می ساختید که ترك نماز کفـر  ش میراه خیر خواهی و نصیحت وارد 

 .یرفتپذ میبلکه نصیحت را ، توبه نماید تعالی و باید بسوي اهللا، و ضاللت است
 )10/262( مجموع فتاوي -الشیخ ابن باز

 ایشان شرك اکبر استو کمک خواستن از  صلی اهللا علیه وسلّم صدا زدن پیامبر] 15[

فتند. میـان  گ میگروهی را دیدم که در مسجد حلقه زده بودند و ذکر اهللا و رسول س:
تمام ، یا رسول اهللا؛ دستم را بگیر: فتندگ مید و ش میاذکارشان کلمات ضد توحید شنیده 

کلید اي ( :»يا مفتاحاً لكنوز اهللا«: فتگ میدند و سر گروه آنان کر میجمعیت آن را تکرار 

اي ، »أيا عرشاً الستواء اهللا« ).تجلی اهللا ي قبلهاي ( :»يا كعبة لتجلی اهللا« ).خزانه هاي اهللا

تو و فقط تـو  ، اي محبوب اهللا تعالی، تو مقصود ما هستی ما را بی نیاز گردان، رسول اهللا
بفرماییـد حکـم اینگونـه الفـاظ و کلمـات      ، و کلماتی آمیخته بـا شـرکیات  ، یا رسول اهللا

 ست؟چی
                                                           

 )82مسلم  ( -1
حسـن صـحیح   ") و قال الترمذي 1079) و ابن ماجه  (464) و نسائی  (2621) و ترمذي  (5/346احمد  ( -2

 "غریب
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ذکر اهللا بصورت اجتماعی و یک صدا به روش صـوفیان بـدعت   : مورد اول اینکه ج:

ـا لَـيْسَ « :رمایدف میدر حدیثی  صلی اهللا علیه وسلّم پیامبر، است ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نهُ فَ  )1( »مِ

 .»استپس مردود ، هر کس در دین ما چیزي را ایجاد کند که از آن نیست«
صدا زدن دیگران بجز اهللا تعالی و کمک خواستن از آنان بـه منظـور   : مورد دوم اینکه

شدن مشکالت و غم و ناراحتی شرك اکبر و ناجـایز اسـت؛ زیـرا صـدا زدن و      برطرف
که مخصوص اهللا تعالی است و انجام دادن آن جز براي ، اشدب میکمک خواستن عبادت 

 .العیاذ باهللا. خروج از اسالم است اهللا تعالی شرك اکبر و مساوي با

 ﴿ :فرموده تعالی اهللا                        

                                 

                     ﴾]س:يون 

١٠٧ – ١٠٦[ 
و به جاي اهللا کسی و چیزي را پرستش مکن و صـدا نـزن کـه بـه تـو نـه سـودي        «

اگـر اهللا   و، اند و نه ضرري اگر چنین کنی از ستمکاران و مشـرکان خـواهی شـد   رس می
و اگـر بخواهـد   ، گردانـد  برطـرف انـد آن را  تو میزیانی به تو برساند هیچ کس جز او ن

اهللا تعـالی  ، اند فضل و لطف او را از تـو برگردانـد  تو میهیچ کس ن، خیري به تو برساند
د و او داراي مغفـرت  کن میفضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش که بخواهد 

 .»و مهر فراوان است

 ﴿ :رمایدف می تعالی اهللا                ﴾ :۱۸[اجلن[ 

تعـالی   کسـی را بـا اهللا  ) هـا  آندر ( و تعـالی هسـتند   مسجدها مختص پرسـتش اهللا «
 .»پرستش نکنید

                                                           
 )1718) مسلم  (2697بخاري  ( -1
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﴿: رمایدف می اهللا تعالی                        

              ﴾ :١١٧[املؤمنون[ 

و مسلماً هیچ دلیلی بر حقانیت آن  -معبود دیگري را به فریاد خواند، هر کس با اهللا«
 .»ردندگ میقطعاً کافران رستگار ن. حساب او با اهللا است -نخواهد داشت

ا سَ « :فرموده اند صلی اهللا علیه وسلّم در حدیثی پیامبر أَلِ الْـإِذَ سَ نْتَ  اللَّـهَ تَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ وَ

تَعِنْ بِ  اسْ ـهِ فَ  )1( »اللَّ

 ».هنگام سؤال کردن از اهللا سؤال بکن و هنگام کمک خواستن از اهللا کمک بخواه«

وَ « :فرموده است صلی اهللا علیه وسلّم پیامبر اءُ هُ عَ ةُ الْـالدُّ بَادَ عبادت ، دعا همان« )2( »عِ

 .»است
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق       

 )1/77( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا          

 حکم استغاثه از اولیاء] 16[ 

حکم شرع درمـورد کسـانی کـه در گرفتـاري هـا و مشـکالت از اولیـا کمـک          س:
 انند چیست؟خو میاهند و آنان را به فریاد خو می

یا در حال غیبتشان از آنان کمک ، هر شخصی که از اولیاء بعد از مرگشان ج:

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی . مرتکب شرك اکبر شده است، بخواهد      

                               

                                                           
 ) و قال حسن صحیح2516) ترمذي (1/307،303،293احمد  ( -1
ــوداود  (4/279،271،167احمــد ( -2 ــذي  (1479) اب ــن ماجــه  ( )3372،3247،2969) ترم ــال 3828اب ). وق

 الترمذي: حسن صحیح
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          ﴾١٠٧ - ١٠٦ س:[يون[ 

و به جاي اهللا کسی یا چیزي را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سـودي  «
اگر چنین کنی از ستم کاران ومشرکان خواهی شد. اگـر اهللا تعـالی    .اند ونه زیانیرس می

اند فضل و لطـف او را از تـو برگردانـد. اهللا    تو میهیچ کس جز او ن، به تو زیانی برساند
ـ  مـی تعالی فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش که بخواهـد   د و او داراي کن

 .»مغفرت و مهر فراوان است
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق       

 )1/87( علمی و افتا پژوهشهايانجمن دایم             

 یا گیالنی، یا علی، یا محمد: ویدگ میحکم شرع در مورد کسی که ]17[ 

 چیست؟، یاگیالنی، یا علی، یا محمد:ویدگ میحکم شرع در مورد کسی که  س:

، یا خواستن و طلب کمک از آنان باشد، چنانچه منظور از صدا زدن این افراد ج:
پیشگاه اهللا توبه نموده و باید به ، چنین شخصی مشرك خالص و از دین خارج است

﴿ :آن گونه که اهللا تعالی فرموده است، زند فقط ذات پاك یگانه را صدا    

                                

    ﴾ :۶۲[النمل[ 

د و بـال و گرفتـاري را   رسـ  مـی یا کسی که به فریـاد درمانـده   ) بتها بهتر هستند( آیا«
در ) یکـدیگر ( را جانشـین ) هـا  انسان( هرگاه او را به کمک طلبد و شما. دکن می برطرف
 .»یریدگ مید آیا معبودي با اهللا است؟ واقعاً شما بسیار کم اندرز ساز میزمین 

چنین شخصی در حالی که مشرك است فردي سفیه و نادان هم هست که خود را 

﴿ :اهللا فرموده است. دکن میتباه                  ﴾:البقرة] 

۱۳۰[ 
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که خود را خوار و ) نادانی( چه کسی از آیین ابراهیم رویگردان خواهد شد مگر آن«

 .»دانسته است کوچک

﴿ :اهللا فرموده است                      

            ﴾ :۵[األحقاف[ 

 چه کسی گمراه تر از کسی است که افرادي را به فریاد بخواند و پرستش کنـد کـه  «
ویند و گ میپاسخش ن) هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند( تا روز قیامت) اگر(

 .»اصالً آنان از پرستشگران و به فریاد خوانندگان غافل و بی خبرند
 )2/163( مجموع فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 حکم ذبح براي غیر اهللا] 18[ 

 حکم ذبح براي غیر اهللا چیست؟ س:

تنها اهللا را عبادت : موارد متعدد بیان داشته ایم که توحید در عبادت یعنیدر  ج:
ذبح و سر بریدن حیوان ، و هیچ یک از انواع عبادات را براي غیراهللا انجام ندادن، کردن

زیرا اهللا ، دکن میمؤمن خود را به اهللا نزدیک  انساننوعی عمل ثواب و تقرب است که 

﴿ :فرموده          ﴾]براي پروردگار خود نماز بخوان  پس تنها« ]۲کوثر: ال

 .»و قربانی بکن
هر عملی که منظور از آن کسب ثواب و تقرب به سوي اهللا باشد عبـادت محسـوب   

براي تعظیم و اظهار تواضع و تقرب بـراي غیـر اهللا حیـوانی را     انسانود؛ زمانی که ش می
د؛ شرك ورزیده است. اهللا در قرآن فرموده است کن میآنگونه که براي اهللا ذبح ، ذبح کند

 .که بهشت را بر مشرکین حرام کرده وجهنم جایگاه آنان است
به گمـان خودشـان قبـور     -حیوانی که بعضی از مردم در کنار قبور: ویمگ میبنابراین 

ند عملی شرك آمیز و خارج کننده ي شخص از دایره ي ایمـان اسـت.   کن میذبح  -اولیا
زمـانی کـه   ، این افراد آن است که از عمل خود به پیشگاه اهللا توبه نماینـد  بهنصیحت ما 
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روزه ، انندخو میتوبه کردند و فقط براي اهللا ذبح نمودند همانگونه که فقط براي اهللا نماز 
 .شته ي آنان را مغفرت می نمایداهللا تعالی هم گناهان گذ، یرندگ می

﴿ :اهللا فرموده است                        

          ﴾۳۸: ل[األنفا[ 

ود و شـ  میاعمال گذشته شان بخشوده ، اگر دست بردارند:به کافران بگو! اي پیغمبر«
اهللا تعـالی دربـاره ي پیشـینیان از مـدنظر      برگردند قانون) به کفر و ضالل خود( اگر هم

 .»گذشته است
اهللا تعالی باالتر از این را هم به آنان عطا می نماید و سیئات آنـان را بـه   ، پس از توبه
 .دکن میحسنات تبدیل 

﴿ :گونه که اهللا تعالی فرموده آن                   

                               

                             

                        ﴾ :۶۸[الفرقان – 

۷۰[ 
معبود دیگري را صدا نمی ، کسانی هستند که با اهللا) بندگان خوب پروردگار رحمان«

بـه قتـل   ، اهللا تعالی خونش را حرام کرده استی را که انسانزنند و پرستش نمی نمایند و
این کارهاي زشـت را  ) یکی از( چرا که هر کس، ندکن میو زنا ن ؛انند مگر به حقرس مین

، خـوار وذلیـل  ، رددگـ  مـی عذاب او در قیامت دو چنـدان  ، یندب میانجام دهد کیفر آن را 
و کـار شایسـته کــند    ؛ مگر کسی که توبـه کند و ایمـان آورد ماند میجاودانه در عذاب 

و اهللا آمرزنده ومهربـان  ، پـس آنـانند که اهللا تعالی بدي هایشان را به حسنات تبدیل کند
 .»است
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نصیحت ما براي کسانی که با ذبح بسوي اصحاب قبور تقرب می جویند ایـن اسـت   
خویش از جانب اهللا  ي توبهو با ، که توبه نمایند وتمام عبادات را براي اهللا خالص نمایند

 .ودش میبندگانش خوشحال  ي توبهبشارت دریافت نمایند؛ زیرا اهللا تعالی از 
 220-221 فتاوي العقیدة ص -الشیخ ابن عثیمین           

 ودش میحیوانی که براي غیر اهللا ذبح ) گوشت( حکم] 19[ 

ما افرادي هستند که به زیارت قبور اولیاء می روند و براي آنان  ي منطقهدر  س:
سپس گوشت آن حیوان را بین همسایگان قبرستان و ، ندکن میحیوانی را نذر و ذبح 

آیا خوردن چنین گوشتی حالل است؟ یا ، ندکن میکسانی که در کنار گنبد هستند تقسیم 

﴿ :ده استاز موارد حرامی است که اهللا تعالی در قرآن فرمو             

                ﴾ :۳[املائدة[ 

گوشت خوك و حیوانی که به هنگام ذبح نام غیر اهللا برآن بـرده شـود   ، خون، مردار«
 »؟است شده بر شما حرام

خوردن گوشت چنین حیواناتی ، بیان شدهاگر حقیقت ماجرا آن چیزي است که  ج:
آنچه که به نام غیر اهللا ذبح ». ما اهل لغیر اهللا به« زیرا این حیوانات شامل، جایز نیست

﴿ :زیرا اهللا تعالی فرموده است: چنین کاري شرك اکبر است. شود است     

                ﴾ :۱۶۲[األنعام[ 

 .»زندگی و مرگ من از آن پروردگار جهانیان است، نماز من: بگو«

نَ « :فرموده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر  ـهُ لَعَ ِ  اللَّ ريْ بَحَ لِغَ نْ ذَ ـهِ مَ اهللا تعالی کسی ( )1( »اللَّ

 .)را که براي غیر اهللا ذبح نماید لعنت کرده است
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفیق      

 )1/134( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا        
                                                           

 )1978مسلم  ( -1
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هصلَّى  حکم گوشت حیواناتی که به مناسبت جشن میالد پیامبر] 20[  ذبح  علَیه وسلَّم اللـَّ
 شود

علَیـه   اللَّـهصلَّى  پیامبر آیا خوردن گوشت حیواناتی که به مناسبت جشن میالد: 1س
لَّمسیا دیگران ذبح شود جایز است یا خیر؟ و 
و یـا یکـی از    علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   آنچه که به مناسبت جشن میالد پیامبر: 1ج

از موارد ذبح بـراي غیـر اهللا اسـت و شـرك اکبـر      ، ودش میبزرگان به عنوان تعظیم ذبح 
 :فرموده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و پیامبر، بنابراین خوردنش جایر نیستود ش میمحسوب 

نَ « ـهُ لَعَ ِ  اللَّ ريْ بَحَ لِغَ نْ ذَ ـهِ مَ  )1( »اللَّ

 ).کسی را که براي غیراو ذبح نماید لعنت کرده است، اهللا( 
وید مسلمان هستم ولی در عمل با اهل بدعت و شـرك  گ میکسی که با زبانش : 2س

 ود؟ آیا خوردن ذبیحه اش حالل است؟ش میآیا مسلمان واقعی محسوب ، همراه است
معنـی و مفهـومش را تصـدیق نمـوده و بـه      ، توحید را بخواند ي کلمهکسی که : 2ج

انـد و از  خو مـی توحید را  ي کلمهمسلمان ومؤمن است. کسی که ، مقتضایش عمل نماید
توحیـد را   ي کلمـه که  هرچند، کافر استاو گفتارها و کردارهاي شرك آمیز سر می زند 

بخواند و نماز و روزه هم داشته باشد؛ مثالً از مردگان کمـک مـی طلبـد یـا بـه منظـور       
بنابراین خوردن ذبیحه ي چنـین فـردي   . بزرگداشت و تعظیم آنان حیوان ذبح می نماید

 .حرام است
 سلم و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و. و باهللا التوفیق     

 )1/135( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا          

هصلَّى  حکم شخصی که معتقد است پیامبر ]21[   بشر نیست علَیه وسلَّم اللـَّ

شخصی که معتقد است توسل به اولیاء و مردگان و زندگان سبب تقـرب بـه اهللا    س:
ود آیا چنین فردي مشرك و اهل جهنم است؟ با توجه بـه اینکـه ایـن شـخص در     ش می

                                                           
 )1978مسلم  ( -1
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حکم ، علما و اهالی آنجا داراي چنین اعتقادي هستند ي همهد که کن میمنطقه اي زندگی 
حکم صدقه از او و احسان براي او بعـد از مـرگش   ، شرع در مورد چنین فردي چیست

 چیست؟
بشر نیسـت؛ یعنـی از بنـی     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  کسی که معتقد است که محمد ج:

این عقیده کفر ، نددا میعلم غیب  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  یا معتقد است پیامبر، آدم نیست
صـلَّى   همچنین شخصـی کـه پیـامبر   ، دساز میاست و شخص را کافر و از اسالم خارج 

اللَّـه لَّمسو هلَیلَّى  براي پیامبر، اند و از او کمک می طلبدخو میبه فریاد  را عصاللَّـه  هلَیع
لَّمسد و بر این عقیده بمیردکن میمالئکه و بتها نذر ، جنها، صالحین، انبیا، و دیگر اولیا و ،

زیرا این امور از جنس عمل مشرکین سابق مانند ابوجهل و ، کافر و از اسالم خارج است
که بعضی از مردم این عمل را توسـل   هرچند، این شرك اکبر است، مشرکین استدیگر 

البته نوعی دیگر از توسـل وجـود دارد   ، در حالی که این عین شرك اکبر است، می نامند
ـ  مـی که شرك اکبر نیست؛ ولی در ردیف بدعت و مقدمات شرك بـه حسـاب    کـه  ، دآی

 آنـان ین یا توسل به حق انبیا و به ذات عبارت است از توسل به جاه و مقام انبیا و صالح
 . ما موظفیم از هر دو نوع توسل دوري جوییم. و افراد صالح

، اولیا، صدا زند و از آنان کمک و مدد بخواهد یا براي انبیاء را کسی که انبیا و اولیا
از نظر شرعی غسل و کفن و ، جنها و مالئک نذر نماید و بر این اعتقاد بمیرد، صالحین

، و براي او دعاي مغفرت نکنند، جنازه ندارد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود نماز

 ﴿ :صدقات و خیرات ندهند؛ به دلیل اینکه اهللا تعالی فرموده است    

                              

        ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

و مؤمنان نسزد که براي مشـرکان طلـب آمـرزش     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  براي پیامبر«
روشن شده کـه آنـان دوزخـی     ها آنکه خویشاوند باشند بعد از آنکه براي  هرچندکنند 

 .»اند
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و از اسباب ، و به توحید و ایمان جایز است تعالىتوسل به اسماء و صفات اهللا 

﴿ :لیل این که اهللا تعالی فرمودهدبه  .اشدب میاجابت دعا           ﴾

 ]۱۸۰[األعراف: 
 .»نامهاي خوب دارد و او را با آن بخوانید تعالىاهللا «

 :فتگ میدعاي او را شنید که وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  د و پیامبرکر میشخصی دعا 

دُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّـهُ « هَ أَلُكَ أَينِّ أَشْ ـهُ مَّ إِينِّ أَسْ ولَدْ الْـالَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ  اللَّ ْ يُ ملَ لِدْ وَ ْ يَ ي ملَ دُ الَّذِ مَ دُ الصَّ أَحَ

ا وً فُ نْ لَهُ كُ كُ ْ يَ ملَ الَ لَقَدْ سَ  وَ قَ دٌ فَ ـهَ تَ الْـأَحَ يَ بِهِ  اللَّ عِ ا دُ إِذَ طَى وَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ ي إِذَ مِ الَّذِ سْ بِاالِ

ابَ   )1( »أَجَ

جز تو معبودي بر ، م به اینکه تو معبود یگانه و یکتاییکن میمن از تو سؤال ، بار الها( 
آنکه نـزاده  ، کننده ي نیازمندي ها هستی برطرفتو یکتایی و ! بار الها، حق وجود ندارد

بـا   علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صلَّى  پیامبر، )اشدب میاست و زاده نشده است و کسی همتاي او ن
همان اسـمی  ، را با اسم اعظمش سؤال نمود تعالىایشان اهللا : شنیدن این جمالت فرمود
 ).نند اجابت می نمایدد و چون او را صدا زکن میعطا  که چون با آن سؤال شود
اداي امانت و عفـت و پاکـدامنی از   ، مانند نیکی به پدر و مادر، توسل با اعمال صالح

آنگونه کـه در  ، از اقسام توسل مشروع هستند، آنچه که اهللا حرام نموده است و امثال آن
 :حدیث غار در صحیح بخاري و مسلم آمده است

سنگ  گامدر این هن، چون درون غار رفتند، سه نفردر شبی بارانی به غاري پناه بردند
وقتـی  ، و مانع بیرون آمدن آنان از غار شد، بزرگی غلطید و درِ غار را برآنان مسدود کرد

 با هم گفتند تنها راه نجات از این گرفتاري این است که بوسـیله ي ، این وضع را دیدند
را کمک کند. لـذا متوجـه اهللا   بخواهید شما  تعالىاعمال صالحی که انجام داده اید از اهللا 

شدند و بعضی از کارهاي خوبی را که انجام داده بودند بـه عنـوان وسـیله ي نجـات و     
 رهایی به درگاه اهللا تقدیم کردند.

                                                           
) و ابـن ماجـه    1300و النسـائی  (  "حسن غریـب  ") و قال :3475) و اللفظ له و ترمذي  (1495ابوداود  ( -1

 )1326(  "صحیح سنن أبی داود ") و آخرون. و صححه األلبانی فی 3858(
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کـه قبـل از   ، من پدر ومادر پیر و از کار افتاده ي داشـتم  بار الها! :یکی از آنان گفت 

یک شب به دلیـل تهیـه ي   ، دمدا میام شیر نایشان به هیچ یکی از بچه ها و افراد خانواه 
دیـدم خـواب   ، را به نزدشان بـردم  پدر و مادرمسهمیه ي شیر ، علوفه دیر به خانه آمدم

قبل از پدر و مادرم بـه بچـه    استخو میو از طرفی دلم ن، را بیدار نکردم ها آن، رفته اند
ه داشـت. پـس از طلـوع    تا طلوع فجر این وضع ادام، ها و افراد خانواده ام شیر بنوشانم

چنانچـه  ! بـار الهـا  ، خورشید بیدار شدند و اول از همه سهمیه ي شیر خود را نوشـیدند 
نید که این کار را صرفاً براي رضاي تو انجام داده ام ما را از درون این غـار نجـات   دا می
 .دانستند خارج شونتو میسنگی که دهانه ي غار را بسته بود تکانی خورد اما هنوز ن، بده

زمانی کـه عاشـق   ، توسل براي نجات قرار داد، از زنا را نفر دوم عفت وپاکی خویش
است تا به انجام عمل زنـا تـن دهـد ولـی دختـر      خو میدختر عمویش شده بود و از او 

پس ازمدتی دختر عمویش نیاز مالی شدیدي پیدا کرد و براي ، ددا میعمویش رضایت ن
مشـروط بـه اینکـه دختـر      .شد کمکش کندکمک و مساعدت نزد وي رفت و او حاضر 

عمویش اجازه دهدتا با او عمل زنا را انجام دهد آن دختر بنا به نیاز مـالی شـدیدي کـه    
چون پسر جوان خواست بـا او عمـل    .داشت در برابر یکصدو بیست دینار رضایت داد

ارتم را به جـز  از اهللا بترس و بک، اهللا! ي بندهاي : آن دوشیزه به او گفت، زنا را انجام دهد
همین که جوان این سخن را شنید خـوف اهللا در قلـبش   ، حالل و حق شرعی از بین مبر

افتاد فوراً صحنه را ترك کرد و از خوف اهللا یکصد و بسیت دینار را براي دختر عمویش 
نی که مـن ایـن کـار را تنهـا     دا میبار الها! چنانچه ) نفر دوم چنین دعا کرد( .واگذار کرد

ولـی  ، سنگ تکانی خـورد ، ما را از این مشکل نجات بده، رضایت تو انجام داده امبراي 
 .انستند بیرون روندتو میهنوز ن

آنان را پرداخت  ي همهمزد ، من کارگرانی را اجیر کرده بودم، بار الها: نفر سوم گفت
کرده بودم جز یک نفر که مزدش را پیش خود نگهداشته بودم و بـا آن سـرمایه گـذاري    

و گوسـفند و بـرده رسـید. در یکـی از      ردم تا اینکه سرمایه اش به چندین شتر و گـاو ک
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این شترها و گاوهـا و   ي همه: روزها آن کارگر براي دریافت مزدش نزدم آمد به او گفتم
 .مزد تو است) ینیب میکه ( گوسفندها و غالمان
من تـو را  : به او گفتم، از اهللا بترس و مرا مسخره نکن، اهللا ي بندهاي : آن کارگر گفت

 .او همه را با خودش برد، م اینها همه از آن تو استکن میمسخره ن
مـا را از درون ایـن   ، نی این کار را براي رضایت تو انجام داده امدا میچنانچه ! بارالها

سنگ از روي دهانه غار تکانی خورد و راه باز شد و آن سه نفر از درون  .غار نجات بده
 .)1( ندغار بیرون رفت

دالیل بیانگر این مطلب هسـتند کـه توسـل بـا اعمـال صـالح امـري جـایز و          ي همه
آنگونه که در حدیث فوق براي آن سـه  ، دساز میپسندیده است و اهللا مشکالت را آسان 

 .ولی توسل به جاه و مقام یا به حق و ذات افراد ناجایز و بدعت است. نفر اتفاق افتاد
 .)5/319، ۀمجموع فتاوي و مقاالت متنوع، شیخ ابن باز(       

هصلَّى  صورتهاي مختلف غلو در مورد رسول اهللا] 22[  علَیه وسلَّم اللـَّ

کسـی کـه اسـمش    : خوانـدم  علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  در حدیثی منتسب به پیامبر س:
روایت صحیح است یا  لطفاً توضیح دهید این. محمد است او را نزنید و به او بد نگویید

 خیر؟
علَیه  اللَّـهصلَّى  این حدیث ساختگی است و دروغی بیش نیست که به نام پیامبر ج:
لَّمسگفته شده است و در کتاب هاي حدیث هـیچ اصـل و سـندي نـدارد و از جملـه       و

کسی که نامش محمـد  : مثل این گفتار، دروغ هایی است که دراین مورد ساخته شده اند
علَیه  اللَّـهصلَّى  عهد و پیمانی دارد امید است پیامبر علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شد با پیامبربا

لَّمسکسی که نامش محمد باشد منزلش چنـین  : یا مانند این گفتار. او را به بهشت ببرد و
صـلَّى   پیـامبر  مهم اطاعت از، همه این گفته ها مبناي درستی ندارند. و چنان خواهد بود

اللَّـه لَّمسو هلَیچه بسیار کسانی هسـتند کـه محمـد نـام     ، است نه نامگذاري به اسمش ع
                                                           

 ) بمعناه2743(  ) و مسلم3465بخاري  ( -1
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صـلَّى   از دستورات رسول اهللا زیرا، اشندب میدارند در حالی که افرادي خبیث و بد کردار
اللَّـه لَّمسو هلَیبلکه تقوا و ، اشدب مین ها انساننامگذاري سبب پاکی ، اطاعت ننموده اند ع

 شخص کافر و یا فاسق تنهـا بـه نامگـذاري شـدن بـه     ، عمل صالح یگانه راه پاکی است
ود مگر اینکه خلق و خوي محمـدي بـه   ش میاهل نجات ن» احمد و محمد و ابو القاسم«

خود گرفته و راه تقوا و خدا ترسی در پیش بگیرد و خویشتن را ملتزم به شریعتی نماید 
 .از جانب اهللا تعالی مأمور به تبلیغ آن بوده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  که پیامبر

 :گفته) بردیه( جناب آقاي بوصیري در قصیده ي

يَتي ــــةً منــــهُ بِتَســــمِ  فــــإن يل ذِمَّ
 

م مَ  حممــداً و هــو أوف اخللــق بالــذِّ
 

عهد و پیمـانی دارم و بدانیـد    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون نامم محمد است با پیامبر[
 ].در امر وفاي به عهد و پیمان از همه با وفاتر است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  که پیامبر

و بـاالتر از اشـتباه   ، شما سـخت در اشـتباه هسـتید   : وییم کهگ میبه آقاي بو صیري  
 :اشتباه کسی است که گفته است، بوصیري

 ألــوذ بــهيـا أكــرم اخللــق مــا لـی مــن 

ــدی ــذا بي ــادی آخ ــی مع ــن ف  إن مل تك

 فـــإن مـــن جـــودک الـــدنيا وذرهتـــا
 

ــمِ  ــواکَ عنــد حلــول احلــادث العِمَ  سِ

ـــدم ـــة الق ـــا زل ـــل ي  فضـــال وإال فق

ــم ــوح والقل ــام الل ــک عل ــن علوم  وم
 

مصیبت ها سرازیر شـوند جـز تـو بـه چـه       ي همهآنگاه که ! اي گرامی ترین آفریدها
از روي فضل و مهربانی مـرا دسـتگیري ننمـایی قـدم     چنانچه در قیامت ، کسی پناه ببرم

آنچه در لوح محفوظ نگـارش یافتـه از   ، دنیا و آخرت از سخاوت تو هستند، هایم بلغزد
 .دانسته هاي تو است

پنـاه بـرده    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گوینده ي این اشعار بجاي پناه بردن به اهللا به پیامبر
او را دستگیري نکنـد   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اگر در قیامت پیامبراست و معتقد است که 

تنهـا او اسـت   . ود و فراموش کرده است که مالک ضرر و نفع فقط اهللا استش میهالك 
: خشد؛ این گوینده معتقد است کهب میکه فرمانبرداران و اولیا را از عذاب آخرت رهایی 

به نظـر  ، است که آن را سخاوت نموده علَیه وسلَّم اللَّـهى صلَّ مالک دنیا و آخرت پیامبر
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 .عالم الغیب است و از علم لوح و قلم با خبـر اسـت   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ایشان پیامبر
کسی که با چنـین افکـار و   ، این نوع افکار از بدترین غلو و در ردیف کفر صریح هستند

بر مسلمانان واجب است از غلـو و افـراط   ، کفر و ضاللت مرده استاعتقاداتی بمیرد بر 
 .بپرهیزند و فریب گفته هاي صاحب قصیده بردیه را نخورند

 )371، 6/370 -ۀمجموع فتاوي و مقاالت متنوع -شیخ ابن باز(      

صلَّى  حکم اعتقاد به حاضر بودن رسول اهللا در هر جا و هر مکان و این که پیامبر] 23[
ه  نددا می علم غیب علَیه وسلَّم اللـَّ

علَیـه   اللَّـهصلَّى  آیا پیامبر همه جا حاضر است؟ علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  آیا پیامبر س:
لَّمسند؟دا میعلم غیب  و 
 اللَّــه صـلَّى  با توجه به دالیل شرعی و اعتقادات دینی واضح است که رسول اهللا  ج:

لَّمسو هلَیبلکه جسد ایشان در مدینه منوره داخـل قبـر مـدفون    ، همه جا حاضر نیست ع

همراه با  -»علـیالرفيق األ يف« در بهشت علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اما روح رسول اهللا. است

در آخـرین لحظـات    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  قرار دارد به دلیل اینکه رسول اهللا -سایر انبیا

ـهُ « :زندگی سه بار فرمودند فِيقِ اللَّ ىلَ الْـمَّ يفِ الرَّ بـه  . آنگاه از دنیـا رحلـت نمودنـد    )1( »أَعْ

در  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صلَّى  رسول اهللا، اجماع صحابه و علماي مسلمین در طول تاریخ
مدینه تا اآلن مدفون هستند و روح آن بزرگوار و منزل عایشه در کنار مسجدش در شهر 

بر حسب درجـاتی کـه اهللا   ، ارواح بقیه ي انبیا و مرسلین و مؤمنین در بهشت قرار دارند
به آنان از روي ایمان و صبر بر مشکالت در مسیر دعوت بسوي حـق اختصـاص    تعالى

 .داده است
صلَّى  نند پیامبردا مین علم غیب مخصوص اهللا تعالی است و جز او دیگران علم غیب

اللَّـه لَّمسو هلَینند که در قرآن وحدیث بیان دا میودیگران از امور غیبی همان چیزي را  ع
، خـروج دجـال  ، احوال قیامت، آنچه در مورد بهشت و جهنم، به عنوان مثال. شده است

                                                           
 )2444)  (87) مسلم  (4437بخاري  ( -1
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در آخـر   نزول عیسی علیـه السـالم  ، خروج دابۀ االرض، طلوع خورشید از جهت مغرب
 .الزمان و مواردي از این قبیل

﴿ :رمایدف میاهللا تعالی در سوره نمل                    

               ﴾ :۶۵[النمل[ 

نند که چه وقتی از قبرها دا مینند بجز اهللا و ندا میغیب ن اهل آسمان و زمینیان: بگو«
 .»زندخی برمی

﴿ :رمایدف میاهللا تعالی                       ﴾ :األنعام]

۵۰[ 
ویم گنجینه هاي خداوند در تصـرف مـن   گ میمن ن: بگو )به این کافران! اي پیغمبر«

 .»نمدا می ویم که من غیبگ میومن ن است؛

﴿ رماید:ف میوقول اهللا تعالی که                       

                              

      ﴾ :١٨٨[األعراف[ 

 تعـالى اهللا من براي خودم مالک سود و زیان نیستم مگـر همـان مقـداري کـه     : بگو«
دم و شر و بال به کر مینستم حتماً منافع زیادي براي خودم جمع دا میاگر غیب ، بخواهد

 .»من کسی جز بیم دهنده و مژده دهنده ي مؤمنان نیستم، یدرس میمن ن
 .در این مورد نازل شده اندو بسیاري آیات دیگر که 

احادیث بسیاري ثابت شده اسـت مبنـی بـر     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از خود رسول اهللا
در  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صلَّى  نند؛ از جمله جواب رسول اهللادا میاینکه ایشان علم غیب ن

ا « :که فرمودند، سوال جبرئیل در مورد قیامت ائِلِ الْـمَ نْ السَّ مَ مِ لَ ا بِأَعْ نْهَ ئُولُ عَ سْ   »مَ
 .نددا میدر مورد قیامت چیز بیشتري ن )جبرئیل( کننده از سوال )محمد( شونده سوال( 
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هصلَّى  در این حدیث که پیامبر نَّ إِالَّ « :فرمودند علَیه وسلَّم اللـَّ هُ لَمُ عْ ْسٍ الَ يَ يفِ مخَ

ـهُ  ىلَّ  ثم تال النبی). نددا میرا ن ها آنپنج چیز هستند که کسی جز اهللا ( )1( »اللَّ يْهِ  اللَّـهُ صَ لَ عَ

مَ  لَّ سَ  ﴿: وَ                            

                           ﴾

 ]۳۴[لقمان: 
آگاهی از فـرا رسـیدن   «: این آیه را تالوت نمود علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  آنگاه پیامبر( 

و آگاه است از آنچـه در  ، اراندب میو او است که باران را ، است تعالىقیامت ویژه ي اهللا 
ـ  مـی ند فردا چه چیزي کسـب  دا میو هیچ کس ن، است) مادران( رحم هاي د و هـیچ  کن

 .»با خبر و آگاه است تعالىمی میرد قطعاً اهللا  ند که در کدام سر زمیندا میکس ن
نـد  دا مـی علـم غیـب ن   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  د که پیامبرکن میاز مواردي که داللت 

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   )رضـی اهللا عنهـا  ( منافقین به عایشهجریان تهمت و افترایی است که 
لَّمسلَّى  رسول اهللا، نسبت دادند وصاللَّـه لَّمسو هلَیاز برائت همسـرش عایشـه از ایـن     ع

 .نور مذکور است ي سورهتهمت مطلع نشد مگر از طریق وحی که آیاتش در 
در بعضی از غزوات کـه  ) رضی اهللا عنها( جریان گم شدن گردن بند عایشه، از جمله

افرادي را  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر، محل آن را ندانستند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر
از جا برخاست دیدنـد  ) رضی اهللا عنها( چون شتر عایشه، موظف کرد تا آن را پیدا کنند

این نمونه اي است از بسیاري از اتفاقاتی کـه بیـانگر   . تکه گردن بند زیر شتر افتاده اس
 .همین موضوع هستند

ند این دا میعلم غیب  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بعضی از صوفیان معتقدند که رسول اهللا
هنگـام  وسـلَّم  علَیـه   اللَّــه صـلَّى   عده از صوفیان همچنین بر این باورند کـه رسـول اهللا  

، بایـد گفـت کـه ایـن    ! ودشـ  مـی برگزاري جشن مولود خوانی در جلسه ي آنان حاضر 
                                                           

 ) من  حدیث أبی هریرة رضی اهللا عنه9) مسلم  (50بخاري  ( -1
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پوچ و بی اساس است که دلیل آن جهل آنان به کتاب و سـنت و عقیـده   ، اعتقادي باطل
 .دباش میي سلف صالح 

مسلمین را از اعتقـادات جاهالنـه نجـات دهـد و      ي همهاهیم ما و خو میاهللا تعالی از
 .به صراط مستقیم رهنمون سازد؛ همانا اهللا شنوا و اجابت کننده ي دعا استما را  ي همه
 ).هجري 1412محرم و صفر)34و 33( شماره سال سوم 66المجاهد -شیخ ابن باز( 
 

 را نازل کرده است ها آنحکم اعتراض بر احکام شرعی که اهللا تعالی ] 24[ 

زیـرا  ، تعدیل و تجدید نظر دارندبعضی از احکام شرع نیاز به : ویندگ می اي عده س:
این عده به مسایلی همچون سـهم االرث مـرد   ، این احکام مناسب با زمان کنونی نیستند

حکم شرع در مورد چنین سـخنانی  . ندکن میاشاره ... که دو برابر سهم االرث زن است و
 چیست؟

آن ، علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  احکامی که اهللا تعالی در قرآن و یا به وسیله ي پیامبر ج:
روزه ، زکـات ، نمازهاي پنجگانه، آیات تقسیم ارث: مانند، را براي مردم بیان نموده است

را ندارد زیرا  ها آنکه امت بر آن اجماع نموده است هیچ کسی حق اعتراض و تغییر ... و
قیام قیامت به عنوان قوانین پایـه و   تا علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  چنین مواردي از زمان پیامبر

 .اصول شریعت اسالم براي امت مسلمان تصویب شده اند
دو در مقابـل سـهم دختـران و     انموضوع میراث و دو برابر بودن سهم پسر، از جمله

 بـرادران  بـرادران شـقیق و   دو برابر بـودن سـهم  فرزندان پسر و هچنین  برابر بودن سهم
مسایل را در قرآن توضیح داده است و علمـاي جهـان اسـالم     پدري؛ زیرا اهللا تعالی این

بنابر این باید با ایمانی راسخ و یقینـی کامـل و    .برصحت و قطعیت آن اجماع نموده اند
هر کسی که فکـر کنـد قـوانین وضـع     ، استوار این مسایل را پذیرفت و بر آن عمل نمود

شـک کـافر اسـت؛ و اگـر کسـی      بدون ، دباش میشده ي بشري از قوانین اهللا تعالی بهتر 
اجازه دهد با قوانین الهی مخالفت شود او نیز کافر است؛ زیرا چنین فردي در واقـع بـر   

 .اهللا و رسول و اجماع امت معترض است
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اگر فرد مسلمانی مرتکب چنین اشتباهی شود بر ولی امـر مسـلمین الزم اسـت او را    
به دلیـل اینکـه   ، کافر و مرتد کشته شودچنانچه توبه نکرد به عنوان ، وادار به توبه نماید

تُلُوهُ « :فرموده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر ـاقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ هـرکس دیـنش را   ( )1( »مَ

 ).تغییر داد او را بکشید
 .اهیم ما را از فتنه ها و مخالفت با شرع محافظت کندخو میاز اهللا تعالی 

 )2/415( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -بازشیخ ابن           

 حکم منکر آخرت] 25[ 

حکم شرع در مورد منکر آخرت و کسی که معتقد است زندگی پس از مرگ از  س:
 ان منکرین آخرت را قانع نمود؟تو میچیست؟ و چگونه ، اشدب میخرافات قرون وسطی 

کسی که منکر زندگی آخرت باشـد و فکـر کنـد ایـن از خرافـات قـرون وسـطا         ج:
 .کافر است، دباش می

﴿ :زیرا اهللا تعالی فرموده است                 

                               

            ﴾ :۳۰ – ۲۹[األنعام[ 

 جز همین زندگی دنیاییِ ما زندگی دیگري نخواهد بود و ما هرگـز : و کافران گفتند«
هنگام که در پیشگاه پروردگارشان اگر آنان را ببینی آن ، زنده نخواهیم شد) بعد از مرگ(

به ، آري: ویندگ می! آیا این حق نیست؟: ویدگ میبه ایشان )اهللا تعالی( نگاه داشته شده اند
پـس بـه سـبب    : ویـد گ مـی ) حق است آنگاه اهللا تعالی باز بدیشان( پروردگارمان سوگند

 .»کفري که می ورزیدید عذاب را بچشید

﴿ :رمایدف میاهللا تعالی در سوره مطففین                  

                        

                                                           
 )6922)  (3017بخاري  ( -1
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                         ﴾

 ]١٧ – ١طففني: [امل
آن کسانی که  .)قیامت و سزا وجزاي آخرت( درآن روز واي به حال دروغ نامندگان«

مگـر آن  ، روز سزا و جزا را دروغ نمی نامند. را دروغ می نامند) قیامت( روز سزا و جزا
آن کسانی چون آیات بر آنان . وبسیار بزهکار باشندکسانی که در بدکاري از حد بگذرند 

 اصالً کردار و تالش! هرگز! هرگز. افسانه هاي پیشینیان است: ویندگ می، ودش میخوانده 
قطعاً ایشان در آن روز از ! هرگز! هرگز. ایشان دلهایشان را زنگ زده کرده است) زشت(

ردند و بدان گ میش دوزخ سپس آنان داخل آت. پروردگارشان محجوب و محروم هستند
ایـن همـان چیـزي اسـت کـه آن را دروغ مـی       : ودش میآنگاه بدیشان گفته . می سوزند

 .»نامیدید

﴿ :رمایدف میاهللا تعالی                    

 ﴾]۱۱فرقان: ال[ 

این کافران قیامت را تکذیب کردند و ما براي کسی که قیامت را دروغ بداند آتـش  «
 .»مای کردهشعله ور و سوزانی را آماده 

﴿ :رمایدف میاهللا تعالی                       

          ﴾ :۲۳[العنکبوت[ 

کسانی که آیات اهللا تعالی و مالقات او را باور ندارند ایشان از رحمت من مـأیوس  «
 .»اشند و آنان عذاب دردناکی دارندب می
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 :ان منکرین آخرت را قانع نمودتو میبا روشهاي زیر 
و  قیامت و زندگی پس از مرگ از همه پیامبران در کتاب هاي آسـمانی  موضوع: اول

شـما  ، ادیان الهی به صورت متواتر نقل شده اسـت و امـت هایشـان آن را پذیرفتـه انـد     
از ، در حالی که چنـین موضـوعی ایـن همـه طرفـدار دارد     ! چگونه منکر قیامت هستید؟

طرفی شما نظریات یک فیلسوف یا متفکر و اندیشمندي را که طرفـدارانش بـه مراتـب    
که ناقالن نظریـات   هرچندیرید پذ میبه راحتی کمتر از طرفداران موضوع قیامت هستند 
و موضوعات مطرح شـده از طـرف آنـان بـا     ، متفکرین و فالسفه به مراتب کمتر هستند

 !واقعیت ها کمتر امکان عملی دارد؟
موضوع قیامت از مواردي است که عقل از چنـد طریـق بـه امکـان آن گـواهی      : دوم

 :دده می
نداشته و بعـداً آفریـده شـده اسـت یعنـی      هر کسی قبول دارد که ابتدا وجودي  -1

همان خالقی که ابتـدا  ، وجودش حادث است که ابتدا عدم بوده سپس بوجود آمده است
وهو «:آفرینش دوباره براي او آسان تر است؛ چنانکه اهللا تعالی فرموده، او را آفریده است

  ]27:روم[»لَیهخَلْقَ ثُم یعیده وهو أَهونُ عالْـالَّذي یبدأُ 
رداند و این کار بـراي  گ میاوست که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز ( 

 ).او آسان تر است
یوم نَطْوِي السماء کَطَیِّ السّجِلِّ للْکُتُبِ کَما بـدأْنَا أَولَ خَلْـقٍ نُعیـده    «:اهللا تعالی فرموده

 ] 104:االنبیاء[ »)104( فَاعلینَ وعدا علَینَا إِنَّا کُنَّا
روزي که آسمان را در هم می پیچیم به همان صورت که طومـار نامـه هـا در هـم     ( 

خلقت را آغاز کردیم آفرینش را دوباره بـاز   -نخستین بار -ود همانگونه کهش میپیچیده 
 ).انیمرس مییم و ما قطعاً آن را به انجام ده میگشت 

 هـا  آنو زمـین نیسـت زیـرا آفـرینش      ها آنآفرینش آسمهیچ فردي منکر عظمت  -2
بدیهی است کـه آن  ، دساز میآنقدر عظیم و بدیع و شگفت انگیز است که همه را متحیر 
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بـراي او آسـانتر    انسـان که ابتدا چنین دستگاه عظیمی را آفریده است آفرینش دوباره ي 
 .خواهد بود

﴿ :اهللا تعالی فرموده است                  ﴾]املؤمن :

 .»ستها انسانو زمین ها بزرگ تر از آفرینش  ها آنالبته آفرینش آسم« ]۵۷

﴿ :رمایدف میباز اهللا تعالی                       

                          ﴾ :۳۳[األحقاف[ 

وزمـین را آفریـده اسـت و از     هـا  آنآیا ندیده اند که اهللا تعالی همان ذاتی کـه آسـم  «
آري او بـر هـر   ! درمانده نشده است قادر است که مردگـان را زنـده کنـد؟    ها آنخلقت 

 .»استچیزي قادر 

﴿ :اهللا تعالی فرموده                     

                                     

 ﴾٨٢ – ٨١ س:[ي[ 

ي خاکستر شده ها انسان( و زمین را آفریده است قدرت ندارد ها آنآیا کسی که آسم«
چراکه او آفریدگار بس آگاه و ) اندتو می( !آري فریند؟به شکل خودشان بیا) را دوباره
کار او تنها این است که خطاب بدان  .هرگاه اهللا چیزي را بخواهد که بشود .دانا است

 .»دشو میبگوید: بشو! و آن هم 
یند که زمین خشک است و بر اثر بارش باران گیاهان خشـکیده  ب میهرآدم بینایی  -3
همان ذاتی که قدرت زنده کردن زمین مـرده را دارد پـس توانـایی زنـده     ، وندش میزنده 

 .را دارد ها آني مرده و برانگیخته کردن ها انسانکردن 

﴿ :اهللا تعالی فرموده است                       

                                  ﴾

 ]۳۹[فصلت: 
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ینـی؛  ب میاین است که تو زمین را خشک و برهوت  تعالىاهللا )قدرت( از نشانه هاي«
آن کس که ایـن  . دکن مید و رشد آی میرستیم به جنبش در ف میهنگامی که آب برآن فرو 

رداند چرا که او بـر  گ میزنده )در قیامت( هم مردگان را نیز، دکن میرا زنده  زمین خشک
 .»هر چیزي توانا است

 .عمالً اتفاق افتاده است مرگ در عالم حسمسئله ي زنده شدن مرده پس از : سوم

 ﴿ ي آیهاز جمله  .بقره خبر داده است ي سورهاز پنج مورد در  تعالىاهللا      

                              

                             

                            

                            

              ﴾ :٢٥٩[البقرة[ 

، که به دهکده اي گذر کرد که خراب و ویران شـده بـود   )عزَیر( یا به مانندآن کس«
را پـس از  ) اجساد فرسوده وازهم پاشیده ي مردمان اینجـا ( این تعالىچگونه اهللا : گفت

 او را صد سال میراند وسپس زنده اش گردانـد و  تعالىاهللا د؟ پس کن میمرگ آنان زنده 
نم شاید روزي یـا قسـمتی از روز؛   دا مین: ؟ گفتاي کردهچه مدت درنگ : گفت) به او(

ببـین   و( نوشیدنی خود نگاه کنبه خوردنی و .اي کردهبلکه صد سال درنگ ) نه( :فرمود
کـه  ( تغییر نیافتـه اسـت و بنگربـه االغ خـود    ) اهللا ي ارادهبا گذشت این زمان طوالنی به 

) گویایی از رستاخیز( ي نشانهتا تو را ) ما چنین کردیم. چگونه از هم متالشی شده است
ریم و به دا میرا بر  ها آنبنگر که چگونه  ها آنبه استخو) اکنون( .براي مردمان قرار دهیم

بـرایش  ) این حقایق( گوشت می پوشانیم هنگامی که ها آنیم و سپس بر ده میهم پیوند 
 .»نم که اهللا بر هر چیزي توانا استدا می: گفت، آشکار شد
دوبـاره زنـده شـوند و حسابرسـی و      هـا  انساند تا کن میعقل و خرد ایجاب : چهارم

امري بیهـوده و عبـث    ها انساندر غیر این صورت آفرینش ، احقاق حقوق صورت گیرد
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در این صورت تفـاوتی بـین زنـدگی    ، ود که فاقد ارزش و مزیت خواهد بودش میتلقی 
 .و حیوانات نخواهد بود ها انسان

﴿ :اهللا تعالی فرموده است                       

                             ﴾:۱۱۵ [املؤمنون - 

۱۱۶[ 
. ویدشـ  میبرده اید که شما را بیهوده آفریده ایم و به سوي ما بر گردانده ن آیا گمان«

وهـیچ معبـود بـر حقـی جـز او      که فرمانرواي راستین اسـت   تعالىواال و برتر است اهللا 
 .»نیست و صاحب عرش و گرامی است

 ﴿ :اهللا تعالی فرمود                  ﴾

 ]۱۵طه: [
هان خود پن) از بندگان( آن را) موعد( اهمخو می. قیامت به طور قطع خواهد آمد«

 .»ودش میبر تالش وکوشش خود جزا داده هرکسی در برا، سرانجامکنم و 

﴿ :اهللا تعالی فرمود                         

                               

                             

  ﴾ :۴۰ – ۳۸[النحل[ 

هرگز کسـی را کـه    تعالىند که اهللا کن میسوگند یاد  تعالىبا تأکید به اهللا ) کافران( و«
همه مردگان را  تعالىبلکه اهللا ) ویندگ میچنین نیست که ( رداند خیرگ میمی میرد زنده ن

تا اینکه براي ایشان روشن گرداند . است تعالىواین وعده ي قطعی اهللا . رداندگ میزنده 
. دروغگوینـد چیزي را که درباره آن اختالف می ورزند واین که کافران بدا نند که ایشان 

 .»ودش میپس فوراً ! ما هرگاه چیزي را بخواهیم پدید آوریم کافیست به آن بگوییم باش
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﴿ :اهللا تعالی فرموده است                      

                  ﴾ :۷[التغابن[ 

بـه پروردگـارم   : کافران می پندارند که هرگز زنده و برانگیخته نخواهند گردید بگو«
ـ  کرده می زنده و برانگیخته خواهید شد و سپس از آن چیزهایی که! سوگند د باخبرتـان  ای

 .»خواهندکرد و این کار براي اهللا ساده و آسان است
منکرین قیامت و زندگی پس از مـرگ بـر عقیـده و     با وجود این همه دالیل چنانچه

معلوم است که قصد پذیرش دلیـل را ندارنـد بلکـه در عنـاد     ، نظر خود اصرار ورزیدند
و به زودي خواهند دانست که بازگشـت شـان بـه    ، رندب میومکابره و انکار حقایق بسر 

 !کجا و سرنوشت شان چگونه است
 )25- 2/22، و رسائلمجموع فتاوي  -شیخ ابن عثیمین(       

 مسلمانان تمسک به دین است ماندگی عقبد علت کن میحکم کسی که فکر ] 26[ 

مسلمانان تمسک  ماندگی عقببعضی از افراد ضعیف االیمان مدعی هستند علت  س:
با این استدالل که چون غربی ها خود را از تمام ادیان رهـا سـاختند و در    .به دین است

ما مسلمانان چـون پایبنـد   ، آزادي کامل از قید و بندهاي دین بسر بردند پیشرفت کردند
چگونه ، دین شدیم از نظر تمدن وپیشرفت و صنعت عقب ماندیم و تابع غربی ها شدیم

 ان پاسخ داد؟تو میبه این شبهات 
ـ  مـی چون در مناطق غرب همواره باران : ویندگ میطرفی و از  ارد و سـرزمین هـاي   ب

ایـن دلیـل   ، آنجا حاصلخیز و سرسبز است و انـواع میـوه هـا و سـبزیجات وجـود دارد     
 .ها آندیگري است بر صحت عملکرد وحقانیت 

وییم مطرح کننده ي چنین نظریه و سؤالی یا ضعیف االیمان و یـا  گ میدر جواب  ج:
اصالً فاقد ایمان است و از تاریخ هم بی خبر است و از اسباب دریافت کمک و نصـرت  

، پیـروزي ، ند که عامل اصـلی موفقیـت  دا مین) این بیچاره( بی اطالع است؛ تعالىاز اهللا 
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صلَّى  و رسول اهللا تعالىاهللا  دستوراتعزت وسر بلندي مسلمانان صدر اسالم پیروي از 
اللَّـه  هلَیع لَّمسو عمل به شریعت بوده استو. 

برخی بر این عقیده اند که علت پیشرفت غربی ها در زمینه ي علـوم و فنـون توجـه    
آنان به علم ودانش مسلمانان صدر اسالم بوده است؛ متأسفانه چون مسلمانان از عمل به 

در نتیجه ، عملی وقولی از اصل دین فاصله گرفتند، و در مسایل اعتقادي، دین باز ماندند
 .نصیب آنان شد و از پیشرفت باز ماندند ماندگی عقبسیر قهقرایی و ، بجاي پیشرفت

اگر در دین بـه روش اسـالف و نیاکـان خـود     ، یریمگ میما یقین داریم و اهللا را گواه 
از همـین رو زمـانی کـه    ، نصیب ما خواهد شد کرامت و پیروزي، برگردیم دوباره عزت

که روم در آن زمان یکی از دولـت هـاي   ( »پادشاه روم«با هرََقل عنْه اللَّـهرضی  ابوسفیان
پادشاه روم ، دکر میو اصحابش گفتگو وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  در مورد پیامبر) بزرگ بود

، حقیقـت داشـته باشـد   ، اگر آنچه را که گفتی: گفت عنْه اللَّـهرضی  خطاب به ابوسفیان
چون ابوسفیان و همراهـانش از  ، روزي فرا رسد که همین فرد جاي پاي مرا تصرف کند

خطـاب بـه دوسـتانش     عنْه اللَّـهرضی  ابوسفیان، پادشاه روم خارج شدند»هرَقل«مجلس
نیز از )روم( پادشاه زرد پوستانچنان پیشرفت کرده که )محمد( دین ابن ابی کبشه: گفت

 .)1( »آن به وحشت افتاده است
دین اسالم مانع رسـیدن بـه   ، فناوري و صنعتی که غرب به آن دست پیدا کرده است
) دسـتورات ( داده ایـم وگرنـه   آن نیست؛ اما متأسفانه ما مسلمانان دین و دنیا را از دست

بلکه اگر ما خـوب بیندیشـیم   ، ندارددین اسالم تعارضی با پیشرفت امور مادي و دنیوي 
 .ویم که اسالم بدان ترغیب نموده استش میمتوجه 

﴿ :رمایدف میدر قرآن  تعالىاهللا                 

                 ﴾ :۶۰[األنفال[ 
                                                           

 )1773) مسلم  (7،2941بخاري  ( -1
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اسب هاي ) مادي ومعنوي ازجمله( انید نیرويتو میآنان تا آنجا که  )بامقابله ( براي«
 .»ودشمن خویش را بترسانید تعالىورزیده آماده سازید تا بوسیله ي آن دشمن اهللا 

 ﴿ :رمایدف میاهللا تعالی                   

          ﴾ :۱۵[امللک[ 

در اطراف و ، همان کسی است که زمین را براي شما رام کرده است تعالىاهللا «
 .»ویدش میبخورید و به سوي او حشر  تعالىجوانب آن راه بروید و از رزق اهللا 

 ﴿ :رمایدف میاهللا تعالی             ﴾ :۲۹[البقرة[ 

 .»او همان کسی است که همه آنچه را که در زمین است براي شما آفریده است«

 ﴿ :رمایدف میاهللا تعالی        ﴾ :۴[الرعد[ 

ي یـک   که هر یکی شایسـته ( در روي زمین قطعه زمین هایی در کنار هم قرار دارد«
 .»محصولی است

در امور مـادي و دنیـوي    ها انسانرد که دا میبسیاري از آیات قرآن به صراحت اعالم 
 اي مسـئله اما متوجه باشند که پیشرفت در امور مادي  .تالش و فعالیت کنند و نفع ببرند

است که بستگی به خودشان دارد و سود و زیانش به پاي خود آنان است نه به حسـاب  
اساس کافر هستند و دیانتی که مدعی آن هستند مسـاوي بـا   ملت هاي کفرپیشه از . دین

 .بی دینی است الحاد و

﴿ :رمایدف می تعالىاهللا                  ﴾ :۸۵[آل عمران[ 

 هرکس دینـی غیـر از دیـن اسـالم را جسـتجو کنـد آن دیـن هرگـز از او پذیرفتـه         «
 .»ودش مین

از  عقیـدتی که نسبت به بقیـه ادیـان و مکاتـب     هرچند) نصاري یهود و( کتاباهل  
آنان ودیگران یکسـان هسـتند. بنـابراین    ، امتیازاتی برخوردار هستند اما به نسبت آخرت

هر فردي از ایـن امـت چـه یهـودي     : قسم یاد فرمودندوسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا
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به او برسـد و ایمـان نیـاورد    وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  محمد رسالتوچه نصرانی که خبر 
 .)1(»ودش میوارد آتش جهنم 

بجز پیروان دین اسالم پیروان بقیه ي ادیان اعم از یهـود و نصـاري و دیگـران همـه     
 !کافر هستند

هسـتند  اما در مورد این مسئله که مناطق سرزمین هاي کفار دائماً پرباران وحاصلخیز 
باید گفت که این امتحان و آزمایش الهی است و آنان را از نعمـت هـا و خـوبی هـا در     

 .همین دنیا بهره مند ساخته است
را دیـد کـه بـر حصـیري     وسـلَّم  علَیـه   اللَّـهصلَّى  پیامبر )رضی اهللا عنه( روزي عمر

عمر با ، نقش بسته بودوسلَّم ه علَی اللَّـهصلَّى  خوابیده است و اثر حصیر بر پهلوي پیامبر
فارس و : گفتوسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  دیدن این وضعیت به گریه افتاد و خطاب به پیامبر

ایـن گونـه زنـدگی     درحالی که شما اي رسـول خـدا  ، رندب میروم در ناز و نعمت بسر 

ـكٍّ « :جـواب فرمـود  در  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   پیامبر! ید؟کن می ـنَ  أَوَ يفِ شَ ـا ابْ أَنْـتَ يَ

طَّابِ الْـ ُمْ يفِ ، خَ يِّبَاهتُ مْ طَ لَتْ هلَُ جِّ مٌ عُ وْ يَاالْـأُولَئِكَ قَ نْ يَاةِ الدُّ  »حَ

) تعـالى اهللا ( اینها ملتی هسـتند کـه   .آیا تو در شک و تردید هستی؟، اي پسر خطاب«
 .)2(»خوبی ها را در دنیا نصیبشان کرده است

زلزلـه و تنـد    ،مصـیبت ، گرفتار خشکسـالی ، سرانجام، ملت هاي بی خبر از دیناین 
همواره این نـوع خبرهـا در روزنامـه هـا و     . وند که بر همگان معلوم استش میبادهایی 

از دیدن حقیقت کور است و ، این سؤال کننده اما .ودش میاخبار رادیو و تلویزیون پخش 
م کـن  مییند. من به او سفارش ب میواقعیت ها را ن، بصیرت را از او گرفته است تعالىاهللا 

و این تصورات را از خود دور کند و بداند که عزت و کرامت و  قبل از مرگ توبه نموده
ود که کامالً به تعالیم دین اسالم برگـردیم  ش میسروري براي ما مسلمانان زمانی حاصل 

اقعی باشیم و یقین داشته باشیم که کفار بر باطل و از حـق  و در گفتار و کردار مسلمان و
                                                           

 ) من حدیث ابی هریرة153مسلم  ( -1
 )2468،5191بخاري  ( -2
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و رسول به ما چنین  تعالىدور هستند و سر انجام جایگاهشان جهنم خواهد بود زیرا اهللا 
رنـد  ب مـی ینیم کفار در رفاه و آسایش و ناز نعمت به سـر  ب میاگر امروز ما . خبر داده اند

را مورد آزمایش قرار دهد و نعمت هـا وخـوبی   اهد آنان خو مییقین بدانیم که اهللا تعالی 
و چون از دنیا رفتند و هالك گشتند و سرازیر . رددا میها را در همین دنیا به آنان ارزانی 

بـاالخره بایـد   ، جز حسرت وپشیمانی و درد و رنج نصیبشان نخواهد شـد ، جهنم شدند
 .پذیرفت خوشی کفار از حکمت هاي الهی است

تند بادها وعـذابهاي آسـمانی و   ، از عذابهاي الهی همچون زلزلهکفار ملتی هستند که 
وند؛ مـا هـم از اهللا تعـالی    شـ  مـی ي الهـی ن هـا  آنمـ یرند و تسـلیم فر گ میزمینی عبرت ن

اهیم این سؤال کننده را از نعمت هدایت و فهم حق و همـه مـا را نیـز از فهـم و     خو می
 .بصیرت دینی برخوردارسازد

 ).9-4( :الفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ ص، شیخ ابن عثیمین(     

 حکم کسی که از اسالم در جهت اغراض و اهداف شخصی استفاده نماید] 27[ 

نظر علماي بزرگوار درمورد کسانی کـه از اسـالم در جهـت اغـراض شخصـی       س:
 ند چیست؟کن میاستفاده 
 :به پیامبرش فرمود تعالىنند که اسالم دین حق است به دلیل اینکه اهللا دا میهمه  ج:

﴿              ﴾ :۱۱۹[البقرة[ 

 .»ما تو را به حق به عنوان مژده دهنده و ترساننده فرستاده ایم«
جایگاه دین اسالم باالتر از این اسـت کـه کسـی بخواهـد از طریـق دیـن بـه منـافع         

ی کـه ادعـا دارد از حامیـان و نصـرت     انسانما معتقدیم هر . شخصی و امور مادي برسد
ایستی گفتارش را با کـردارش مطابقـت داد تـا صـداقتش     ب میکنندگان دین اسالم است 

نـد کـه   نمود مـی مشخص شود؛ به دلیل اینکه منافقین همواره تا جایی تظاهر بـه اسـالم   
 .دندکر میرا باور  ها آندیگران ایمان 
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﴿ :فرموده است تعالىاهللا                        

                              

                 ﴾ :۲ - ۱[املنافقون[ 

یم ده میگواهی  ما: ویندگ میرند و خو میسوگند ، ندآی میهنگامی که منافقان نزد تو «
 تعـالى  اهللا، ولی .اشیب میند که تو فرستاده ي اهللا دا میاهللا ، هستی اهللاکه تو حتماً رسول 

آنـان سـوگندهاي خـود را    * د که منافقان در گفته ي خود دروغگو هستندده میگواهی 
رند ایشـان چـه کـار بـدي     دا میاز راه اهللا باز ) خود را و مردمان را( ردانند وگ میسپري 

 .»ندکن می

 ﴿ :رمایدف میدر ادامه آیات  تعالی اهللا             

                                  

            ﴾ :۴[املنافقون[ 

و ، ردب میینی جسم و قیافه ي آنان تو را در شگفتی فرو ب میهنگامی که ایشان را «
آنان انگار چوب هاي خشکی هستند ، یده میاگر سخن بگویند به سخنانشان گوش فرا 

تکیه داده شده باشند هر فریادي از هر جا بلند شود بر ضد خویش می ) بر دیوار( که
را بکشد  ها آن تعالىاهللا ! دشمنان واقعی تو هستند از آنان بر حذر باش ها آنپندارند 

 .»دونش میچگونه از حق منحرف 
د دا مـی هر کسی به سخنانشان گوش فـرا  ، منافقین خیلی چرب زبان و سخنور بودند

 .ویندگ مید راست کر میفکر 
اجازه ندارد دین را در خدمت دنیا و رسیدن به منافع مادي آن قرار  انساندر هر حال 

بلکه موظف است به دین تمسک جسـته تـا از ثمـرات آن بهـره منـد گـردد و در       ، دهد
 .دینداري قبل از رسیدن به ثواب آخرت به عزت و قدرت در زمین نایل آید ي آیهس
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﴿ :رمایدف میاهللا تعالی                        

                                

                                

             ﴾ :۵۵[النور[ 

داده انـد   آورده اند و کارهـاي شایسـته انجـام   اهللا تعالی به کسانی از شما که ایمان «
همان گونـه  ) به جاي کافران( رداندگ میوعده داده است که حتماً آنان را در زمین خلیفه 

و دین و آیینی ) از قوم بنی اسرائیل( که جانشین ساخت کسانی را که پیش از آنان بودند
سـاخت و خـوف و تـرس    پسندیده است پا برجا و ریشه دار خواهـد   ها آنرا که براي 

آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزي را براي ، دکن میرا به امنیت و آرامش مبدل  ها آن
 .»من شریک نخواهند ساخت

 ﴿ :اهللا تعالی فرموده است                   

                     ﴾ :۹۷[النحل[ 

در این زندگی ( چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد به او، هر کس چه زن«
پاداش آنان را بر طبق بهترین ) در آن دنیا( خشیم وب میزندگی پاکیزه و خوشایندي ) دنیا

 .»کارهایشان خواهیم داد
 )هجري 11/10/1411تاریخ)1288( شماره مجلۀ الدعوة، شیخ ابن عثیمین(

 حکم کسی که کافر را تکفیر نکند]28[

 کسی که کافر را تکفیر نکند حکمش چیست؟ س:

چنانچـه  ، کسی که کفرش به اثبات رسـیده اسـت الزم اسـت او را تکفیـر نمـود      ج:
را بر او اجرا کند وکسی کـه  ولی امر مسلمین حکم ارتداد ، شخصی از کفرش توبه نکرد

ود؛ مگر ش میخودش کافر ، در تکفیر افرادي که کفرشان به اثبات رسیده است تردید کند
 .البته الزم است نوع شبهه بیان شود، این که شبهه اي باشد که مانع صدور حکم باشد
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 )2/93( )فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا(

 غیر معین ن وتکفیر افراد بصورت معی] 29[ 

 انند فرد مشخصی را تکفیر کنند؟تو میآیا علما  س:
مثالً کسی در اموري که فقط در محدوده ي ، تکفیر بصورت غیر معین جایز است ج:

از دیگران کمک بخواهد کافراست؛ کسی که از انبیـاء و اولیـاء شـفاي    ، قدرت اهللا است
 .مرض خود و فرزندش را بخواهد کافر است

ـ  روزهنماز یا : مثالً کسی که یکی از ضروریات دین مانند: مشخص تکفیر بصورت ا ی
البته این زمانی است که حکم شرعی و وجوبش به آن ، ودش میکافر ، زکات را انکار کند

اگر نصیحت را پـذیرفت و  ، منکر ضروریات دین را باید نصیحت کرد. فرد رسیده باشد
اما در صورتی که توبه ننمود و همچنان بـر  ود ش میتوبه نمود حکم تکفیر از او برداشته 

عمل و اعتقادش اصرار می ورزید بر ولی امر مسلمین واجب است او را به عنوان مرتـد  
چنانچه عنوان شود تکفیـر بـه صـورت معـین جـایز نیسـت در جـواب        ( .و کافر بکشد

ـ  مـی اگر تکفیر معین با وجود شرایط و موجباتش جـایز ن ) وییمگ می  اقامـه ي حـد   ،ودب
 .دش میفرد مرتدي جاري ن شرعی برهیچ

 )2/92)انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا(          

 حکم کشتن مأموران امنیتی و انتظامی] 30[ 

بین جوانان فتواهایی منسوب به افرادي مبنی بر جـواز کشـتن نیروهـاي امنیتـی      س:
نیروهـا در حکـم افـراد    ود با این استدالل که ایـن  ش میمنتشر و پخش ، بویژه اطالعات

 مرتد هستند لطفاً حکم شرعی را در این مورد و پیامدهاي آن را بیان نمایید؟
و بزرگـان   رضـی اهللا عنـه  علـی  ، خوارج اسـت؛ خـوارج   ي فرقهاین همان تفکر  ج:

صحابه بعد از ابو بکر و عمر و عثمان را به قتل رساندند؛ آیا کسانی که علی را بـه قتـل   
این تفکر همان فکر خوارج است کسی که این ! امنیتی را نمی کشند؟ نیروهاي، رساندند
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د او هم از خوارج اسـت نیروهـاي امنیتـی و اطالعـاتی از مسـلمانان      کن میفتوا را صادر 
 .ندکن میو به منظور تامین امنیت شهروندان فعالیت ، هستند

 94، 1/95 اإلجابات المهمۀ -الشیخ الفوزان          

پیرامون خطر تکفیر و عملیات انفجاري و » هیأت علماي عالی رتبه« ي اعالمیه] 31[
و تخریب منازل و مراکز  ها انسانانتحاري و پیامدهاي ناگوار آن تا مرز ریختن خون 

 ...غیره فعالیتهاي تجاري و خدماتی و فرهنگی و

امـا ، و علی آله وصحبه ومن اهتـدی هبـداه، و السالم علی رسول اهللا ةوالصال، احلمد هللا

 :بعد

 2/4/1419 ت علماي عالی رتبه در چهل و نهمین نشست خود در مورخهأمجلس هی
هجري در شهر طائف اعالمیه اي صادر نمود در مورد خطر تکفیر افراد وعملیات بمـب  

، ي بـی گنـاه  هـا  انسـان و پیامدهاي ناگوار آن که منجر به کشته شـدن  ، گذاري و انفجار
به هدر رفـتن امـوال عمـومی و ایجـاد فضـاي رعـب و       ، تخریب مراکز شهري و منازل

مجلـس  ، با توجه به اهمیت موضـوع ، ودش میو به خطر انداختن امنیت جامعه ، وحشت
علما تصمیم گرفت تا از روي خیرخواهی و نصیحت براي مردم و بیـان حکـم الهـی و    

أي خود ر، انجام وظیفه وتبیین حکم شرعی براي کسانی که امر بر آنان مشتبه شده است
 :را در چند بند صادر نماید

رعی اسـت و صـدور آن بـه اهللا و    شـ  میحک، تکفیر مانند حالل و حرام و واجب -1
این گونه نیست که هرگاه در ) یعنی باید مستند به دلیل شرعی باشد( رددگ میبر شرسول

 .منظور از آن کفرِ اکبر و خروج از دین باشد، کفر به کار رفته باشد ي واژهموردي 
با توجه به این اصل که بازگشت حکم تکفیر به اهللا و رسول است مـا اجـازه داریـم    

صـلَّى   حکم تکفیر را فقط در مورد کسانی صادر کنیم که آیات قرآن و احادیـث پیـامبر  
اللَّـه  هلَیع لَّمسان تـو  میبه محض گمان و شبهه ن، به صورت واضح بر آن داللت دارندو

در بحث حدود و قصاص  .ودش می احکام مهمی اجرا، ود؛ زیرا بر تکفیرافراد را تکفیر نم
درصورتی که احکـامی کـه بـر حـدود مترتـب      ، ودش میبا وجود شبهه حکم شرعی لغو 
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بنابر این در صورت وجود شبهه از بـاب  ، وند کمتر از احکام مترتب بر تکفیر استش می

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   رسـول اهللا  از همین جهت است که، ودش میاَولی حکم تکفیر صادر ن

ـدْ « :و فرموده، از تکفیر 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 يْهِ  وَ ، بَ لَ عَتْ عَ جَ إِالَّ رَ الَ وَ امَ قَ انَ كَ  )1(»إِنْ كَ
، رددگـ  مـی این گفته بریکی از آن دو بر، اي کافر: هرکسی به برادر مسلمانش بگوید(

اما اگر کفر را بـه غیـر مـوردش    ) حکم صادره وارد است( چنانچه گفته اش به جا باشد
 ).ودش میخودش کافر ، نسبت دهد

ان از قرآن وسنت حکم تکفیر را برداشت نمـود امـا بـه    تو میچه بسا که در مواردي 
 .ان حکم تکفیر را براي افراد صادر کردتو مین، دلیل وجود یکی از موانع کفر

زمـانی قابـل اجـرا اسـت کـه      ، باید توجه داشت که حکم تکفیر مانند بقیه ي احکام
قرابـت  ، یکی از اسـباب ارث : کامل باشند؛ به عنوان مثال، شروط و انتفاي موانع، اسباب

ـ  . ودشـ  مـی حکم ارث لغو ، مانند اختالف دین، است اما درصورت وجود مانع الی بـه مث
کـافر  ، چنانچه شخص مؤمنی را با اجبـار واکـراه وادار بـه کفـر کننـد     : دیگر توجه کنید

از شـدت خوشـحالی یـا     انسانزیرا اسباب و شرایط کامل نیست. در مواردي  ؛ودش مین
زیرا قصد و اراده اي نداشـته   ؛ودش میاما کافر ن، دآور میکفر را بر زبان  ي کلمهناراحتی 

آنگونه که در داستان شخصی که در صحیح مسلم روایت شده آمده است؛ ایشـان   .است

ـهُ « :گفت ةِ اللَّ دَّ نْ شِ طَأَ مِ بُّكَ أَخْ ا رَ نَ أَ ي وَ بْدِ حِ الْـمَّ أَنْتَ عَ رَ  )2(»فَ
تو بنده من ومن رب تو هستم؛ ایشان از شدت خوشحالی کلمات را جابجا ! بار الها«

 .»و اشتباه بر زبان آوردند
شتاب زدگی و عجله در صدور حکم تکفیر پیامدهاي ناگواري دربر خواهد داشت از 

و کلیه مواردي که بـر  ، فسخ نکاح، محرومیت از ارث، حالل شمردن خون و مال: جمله
پس در قضیه اي با این اهمیت چگونـه مـومن اجـازه دارد بـا     ، وندش مییک مرتد اجرا 

                                                           
 له) و اللفظ 60) مسلم  (6104بخاري ( -1
 )2747مسلم  ( -2
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حال اگر لبه ي تیـز تکفیـر متوجـه    ، اقدام نمایدکوچکترین شبهه اي اظهار نظر نموده و 
زیرا مردم علیه آنان خروج نموده  ؛حکام مسلمین شود خطرش چندین برابر بیشتر است

قتـل و  ، هرج ومرج و بی نظمی همه جا را فرا گرفته، ندکن میو از فرمان حاکم سرپیچی 
 اللَّــه صـلَّى   پیـامبر ، از همین رو، یردگ میکشتار و فساد همه شهرها و شهروندان را فرا 

از پیمان شکنی با حکام اسالمی و خروج علیه آنان منـع نمـوده اسـت و در     علَیه وسلَّم

عَ « :رمایدف میحدیثی  نَازِ أَنْ الَ نُ ـنْ الْـوَ مْ فِيـهِ مِ كُ نْـدَ ـا عِ احً وَ ا بَ رً فْ ا كُ وْ رَ هُ إِالَّ أَنْ تَ لَ رَ أَهْ ــهِ أَمْ  اللَّ

انٌ  هَ رْ  )1(»بُ
درگیر شویم مگر زمانی که کفر آشکاري ، به خاطر حکومت، با والیان و حکامنباید (

انید تو میدر این صورت (. دلیل و برهانی داشتید تعالىرا دیدید و براي آن از جانب اهللا 
 .)مخالفت کنید

انید علیـه  تو مین، بیانگر این مفهوم است که به مجرد گمان و شایعه »إِلَّا أَنْ تَرَوا« قید
 .امر مسلمین خروج نمایید ولی

: مبین این مورد است که در صورت مشاهده ي فسق و گناهان کبیره مانند »کُفْرًا« قید
 .باز هم خروج جایز نیست، معامالت حرام، ظلم و شرابخواري و قمار بازي

یعنی کفري که صریح و آشکار باشد بنا براین با کفر غیر صـریح و غیـر    »بواحا« قید
 .وج جایز نیستخر، آشکار
جهت اقدام علیه حکومت باید دالیل کـافی موجـود    »برْهانٌ اللَّـهعنْدکُم فیه منْ « قید

بنابراین دلیلی که سندش ضـعیف یـا در   ، باشد که صحیح الثبوت و صریح الداللۀ باشند
 .داللتش پیچیدگی و ابهام باشد کافی نیست

است که گفته ي هـیچ فـردي از علمـا هرچنـد کـه      بیانگر این مطلب  »اللَّـهمنْ « قید
وده و مورد اعتماد باشد بدون دلیل صـریح و صـحیح از کتـاب اهللا و    ب میداراي مقام عل

زمـانی ضـمانت   ، زیرا فتواي عالم(. معتبر نیست، علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  سنت رسول اهللا
 ).د که مستند به دالیل شرعی باشدکن میاجرایی پیدا 

                                                           
 )1841) قبل  (1709) مسلم (7056بخاري ( -1
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بیانگر اهمیت موضوع و پیامدهاي ناشی از صدور حکـم  ، این حدیث با این پنج قید
 .تکفیر و خروج علیه حکام است

 اي مسئلهشتاب زدگی و عجله در صدور حکم تکفیر : خالصه مطلب این که

﴿ :رمایدف میخطرناك است؛ زیرا اهللا تعالی                  

                                 

         ﴾ :۳۳[األعراف[ 

 کـرده اسـت و  حـرام  ، چـه آشـکار باشـد چـه پنهـان     ، بگو اهللا تنها اعمال زشت را«
و اینکه چیزي را که اهللا تعـالی دلیلـی بـراي آن نـازل     ، گناه و ستم بدون حق) همچنین(

 .»نیددا میو به اهللا مطلبی نسبت دهید که ن، نکرده شریک او قرار دهید
پیامدهایی که این طرز فکر اشتباه بـه دنبـال خواهـد داشـت و منجـر بـه حـالل         -2

، سلب اموال شخصی و دولتـی ، آبرو و حیثیت افرادهتک حرمت ، ها انسانشمردن خون 
این امور به  ي همهخواهد شد که ، تخریب مراکز خدماتی، منفجر کردن منازل و ماشینها

اجماع مسلمانان حرام هستند؛ زیرا این امور منجر به تجاوز به جان و مال مردم و سلب 
ود کـه  ش میصالح عمومی آسایش و امنیت عمومی و ایجاد ناامنی اقتصادي و تجاوز به م

 .روز مره ي مردم در زندگی است نیاز
دین اسالم مال و جان و آبروي مسلمانان را محترم شمرده است وتجاوز به هر کدام 

 .از آن را به شدت حرام شمرده است
در حجۀ الوداع و در آخرین سفارشاتش به امـت چنـین    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

ا يفِ « :فرمودندخطاب  ذَ مْ هَ كُ رِ هْ ا يفِ شَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ امٌ كَ رَ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ إِنَّ دِمَ فَ

الَ  مْ قَ عَ الُوا نَ غْتُ قَ لَّ لْ بَ مْ أَالَ هَ بَّكُ نَ رَ وْ قَ لْ مِ تَ وْ ا إِىلَ يَ ذَ مْ هَ كُ لَدِ ـهُ بَ دْ اللَّ هَ  .)1(»مَّ اشْ
                                                           

ــاري  ( -1 ــلم  7447،7078،6785،6043،5550،4406،4403،1741،1740،1738،105،67بخـــــــ ) مســـــــ
)1679،1218( 
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محترم هستند وکسی ، مانند این روز و این ماه و این سرزمین همانا مال و جان شما(
سـپس  (. حرمت مال و جان برادر مسلمان خـود را پایمـال کنـد   ، حق ندارد که به ناحق

 تـو گـواه بـاش   ! آیا دین را به شما رساندم؟ بار الها :)فرمود علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر
 ).که دین تو را به مردم رساندم(

لُّ « :فرموده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر ىلَ الْـكُ لِمِ عَ سْ الُهُ الْـمُ مَ هُ وَ مُ امٌ دَ رَ لِمِ حَ سْ مُ

هُ  ضُ رْ عِ  )1(»وَ

 ).تعرض به جان و مال و ناموس هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است(

مَ « :فرمـوده اسـت   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پیامبر ـوْ تٌ يَ ـامَ لُ ـمَ ظُ ـإِنَّ الظُّلْ ـمَ فَ ـوا الظُّلْ قُ اتَّ

ةِ الْـ يَامَ  )2(»قِ
 ).سبب تاریکی ها در روز قیامت است همانا ظلم، از ظلم بپرهیزید(

اهللا تعالی براي آدمکشانی که بدون حق و حساب دست به قتل و کشتار می زنند 
 :که مؤمن است فرمودهو در مورد مقتولی ، سخت ترین عذاب را در نظر گرقته است

﴿                                   

        ﴾ :۹۳[النساء[ 

هرکس مومنی را عمداً به قتل برساند جزاي او جهنم است که در آن ماندگار «
د و براي او عذاب بزرگی مهیا نموده کن میود اهللا بر او غضبناك شده و او را لعنت ش می

 .»است

﴿ :رموده استف میدر حق کافر ذ                 

                 ﴾ :۹۲[النساء[ 
                                                           

 )2564مسلم  ( -1
) 2447) و قـد أخرجـه البخـاري  (   20237،11281) البیهقـی فـی الکبـري (   2/92) احمـد  ( 2578مسلم  ( -2

 "الظلم ظلمات یوم القیامۀ "بلفظ  مختصراً
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میان شما و ایشان پیمانی برقرار ) کافر بودند و( ود کهب میاگر مقتول از زمره قو و«
پرداخت خون بها به کسان مقتول و آزاد  )همچون اهل ذمه و هم پیمانان مسلمانان( بود

 .»مؤمنی دیه او است ي بردهکردن 
الزم  مادامی که کافر ذمی از روي خطا و اشتباه کشته شود بر قاتـل خونبهـا و کفـاره   

طبیعی است ! را بکشد؟ آي میچگونه است زمانی که شخصی از روي عمد کافر ذ، است
 .که جرم و گناهش به مراتب بیشتر است

نقـل شـده اسـت کـه ایشـان       علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در روایت صحیح از رسول خدا
جنَّۀِ وإِنَّ رِیحهـا تُوجـد مـنْ مسـیرَةِ أَربعـینَ      الْـمنْ قَتَلَ معاهدا لَم یرِح رائحۀَ « :فرمودند

 .)1(»عاما
، را بکشـد ، هر کس فرد معاهدي؛ کافري که با مسلمانان عهد و پیمـان بسـته اسـت   (

به ، حال آنکه که بوي بهشت از مسافت چهل سال راه، درس میبوي بهشت به مشامش ن
 ).درس میمشام 
در رابطه با موضوع تکفیر » مجلس هیئت علماي عالی رتبه«با توجه به رأي نهایی -3

براي تمـام جهانیـان اعـالم    ، و پیامدهاي ناگوارآن، مسلمانان بدون دلیل از قرآن و سنت
ماشـینها و  ، رد آنچه که امروزه در بعضی از شهرها از قتل و کشتار و انفجار منـازل دا می

عملی ضد اسـالمی و  ، افتد میق امالك خصوصی و دولتی و تخریب مراکز خدماتی اتفا
مسلمانان چنین اعمالی را به ، اسالم از چنین اعمالی بیزار است، جرمی نابخشودنی است

یرنـد کـه   گ میاین کارها توسط افرادي منحرف و گمراه صورت ، ندکن میشدت محکوم 
به هیچ عنـوان آنچـه   ، خود آنان باید پاسخگوي جنایت هایشان باشند و مجازات گردند

یرد به حساب اسالم و مسلمانان ملتزم به کتاب و سـنت  گ میسط این جانیان صورت تو
زیرا دین اسالم و فطرت بشري از چنـین کارهـایی    ؛و متمسک به شریعت اسالم نیست

 .بیزار است
                                                           

 ) بزیادة فیه.6914،3166بخاري  ( -1
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بـا قاطعیـت آن را    علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  بنابر این آیات قرآن و احادیث رسول اهللا
 .رددا میند و از هر نوع همراهی و همکاري با این افراد برحذر دا میحرام 

﴿ :رمایدف می تعالىاهللا                   

                                

                                  

           ﴾ :۲۰۶ – ۲۰۴[البقرة[ 

تو را به شـگفت مـی   ، ود که سخن او در زندگی دنیاش میدر میان مردم کسی یافته «
یرد و حال آنکـه او سرسـخت تـرین    گ میاندازد و اهللا را بر آنچه در دل خود دارد گواه 

و یا در دنیا به ریاست و حکومتی ( د و می رودکن میو هنگامی که پشت ، دشمنان است
و  ها انسان( تا درآن فساد و تباهی ورزد و زرع ونسل دافت میدر زمین به تالش ) درس می

و هنگامیکـه بـه او   ، رددا میفساد و تباهی را دوست ن تعالىرا نابود کند و اهللا ) حیوانات
عظمـت و تکبـر او را فـرا    ) و به جـاي افسـاد اصـالح کـن    ( از اهللا بترس: ودش میگفته 

پس دوزخ او را بسنده است و ، دکن می) او را به بزهکاري وادار( گناه) غرور( یرد وگ می
 .»بد جایگاهی است

، همه مسلمانان هر جا که باشند بایستی همدیگر را به تمسک به حق سفارش کنند
در راه نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاري و ، نسبت به همدیگر خیرخواه باشند

امر به معروف و نهی  و با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نیکو و زیبا، پشتیبانی نمایند
از منکر نمایند و با همدیگر به شیوه ي هر چه نیکوتر و طریقی بهتر استدالل و مناظره 

﴿ :آن گونه که اهللا تعالی فرموده است، کنند                 

                      ﴾ :۲[املائدة[ 

در راه گنـاه و تعـدي   ) هرگـز ( در راه نیکی و پرهیز گاري با هم همکـاري کنیـد و  «
 .»بپرهیزید که مجازاتش شدید است تعالىاهللا همکاري ننمایید و از 
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﴿ :و اهللا تعالی فرموده است                      

                        

                      ﴾ :۷۱[التوبة[ 

امر به معروف و نهـی از منکـر   ، یکدیگرند) ویار ویاور( زنان با ایمان ولیمردان و «
و رسولش را اطاعت مـی   اهللاو ، و زکات را می پردازند، رنددا میو نماز را برپا ، ندکن می

د. اهللا توانا و حکـیم  ده میرا مورد رحمت خویش قرار  ها آنبه زودي  تعالىاهللا ، نمایند
 .»است

﴿ :فرموده است تعالىاهللا                      

                       ﴾۳ - ۱: [العصر[ 

و اعمـال  ، مگر کسانی که ایمـان آورده ، همه در زیانند ها انسانکه ، به عصر سوگند«
و یکـدیگر را بـه شـکیبایی و    ، صالح انجام داده اند و یکدیگر را به حق سـفارش کـرده  

 .»استقامت توصیه نموده اند

هصلَّى  پیامبر ولِهِ « :فرموده علَیه وسلَّم اللـَّ سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ الَ هللاَِِّ وَ نَا ملَِنْ قَ لْ ةُ قُ يحَ ينُ النَّصِ الدِّ

ةِ  َئِمَّ ألِ مْ الْـوَ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ   )1(»مُ

 اللَّــه صلَّى  براي چه کسانی؟ پیامبر: پرسیده شد) دین نصیحت و خیر خواهی است«
لَّمسو هلَیدوسـتی بـا دوسـتان اهللا و    ، بوسیله ي ایمـان آوردن بـه اهللا  ( براي اهللا: فرمود ع

تـالوت و عمـل   ، اهللا استکه کالم ( و براي قرآن) داشتن اخالص، دشمنی با دشمنانش
ونصیحت بـراي  ) با تصدیق رسالت رسول و پیروي از سنت او( و براي پیغمبرش) برآن

و نصـیحت بـراي   ) تکریم و احترام اهل علـم ، فراگیري دین از علما( پیشوایان مسلمین
بوسیله ترغیب و تشویق آنان به آنچه کـه بـه صـالح دنیـا وآخرتشـان      ( عموم مسلمانان

 .»است
                                                           

 )57) و علقه البخاري فی کتاب اإلیمان، قبل حدیث رقم  (55مسلم  ( -1
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ثَلُ « :فرموده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر مْ الْـمَ هِ فِ ـاطُ عَ تَ مْ وَ ِهِ امحُ ـرَ تَ مْ وَ هِ ادِّ ـوَ نِنيَ يفِ تَ مِ ؤْ مُ

ثَلُ  ائِرُ الْـمَ ى لَهُ سَ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ ى مِ تَكَ ا اشْ دِ إِذَ سَ رِ وَ الْـجَ هَ دِ بِالسَّ سَ ىالْـجَ مَّ  )1(»حُ

مهربانی با یکدیگر مانند اعضاي یک پیکرنـد کـه اگـر    دوستی و ، مومنان در شفقت(
 . )2(دونش میردند و تب گ میسایراعضا بی قرار ، عضوي از آن بدرد آید

 .آیات و احادیث در این موضوع بسیار هستند
به اسماء و صفات اهللا توسل می جوییم تا جنگ و اختالف و قتل و کشتار را از میان 

 .مسلمانان ریشه کن نماید
 مجلـه ي ، هیأت علماي عالی رتبه به ریاست شـیخ عبـدالعزیز بـن بـاز رحمـه اهللا     ( 

 .)357وص 56ش». بحوث اسالمی«

 حکم تجاوز و سوء قصد به گردشگران خارجی در کشورهاي اسالمی] 32[ 

برخی از جوانان معتقدند که کشتن یا ربودن کفاري که در کشـورهاي اسـالمی    :1س
مقیم هستند یا افراد خارجی کـه بـراي تفـریح و گردشـگري وارد یکـی از کشـورهاي       

به خصوص اگر مرتکب اعمال خالف شـرع شـوند؛ لطفـاً    ، وند جایز استش میاسالمی 
 حکم شرعی را بیان فرمایید؟

ه کفاري که مقیم کشور اسـالمی هسـتند یـا گردشـگران     کشتن و یا سوء قصد ب: 1ج
و همچنین کشتن مجرمـان و  ، ندکن میخارجی که بصورت قانونی به کشور اسالمی سفر 

قضیه ، چنانچه مرتکب منکرات و امور خالف شرع شدند .جایز نیست سوء قصد به آنان
                                                           

 ) و اللفظ له2586) مسلم  (6011بخاري  ( -1
 سعدي شیرازي چه زیبا سروده است: -2

ــی  ــد بنـــــ ــاي یـــــــک دیگرنـــــ  آدم اعضـــــ
ــه درد آورد    ــوي بــ ــو عضــ ــارچــ  روزگــ

 غمــــی تــــو کــــز محنــــت دیگــــران بــــی
 

 کـــــــه در آفـــــــرینش زیـــــــک جوهرنـــــــد
 دگـــــــر عضـــــــوها را نمانـــــــد قـــــــرار
ــی    ــد آدمـــ ــت نهنـــ ــه نامـــ ــاید کـــ  نشـــ

 
 [مترجم]      
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ذیصـالح تصـمیم    تـا مراجـع  ، را باید به دادگاههاي شرعی و متولیان امر گزارش نمـود 
 .بگیرند
 حکم سوء قصد به اتباع بیگانه و گردشگران خارجی چیست؟: 2س
اعم از کـارگران و گردشـگران   ، سوء قصد و تعدي به هیچ فردي از اتباع بیگانه: 2ج

جایز نیست؛ زیرا این افراد در پناه و حمایت دولت وارد کشور شده انـد و از مصـونیت   
مرتکب خالفی شدند موارد را به متولیان امـر گـزارش    چنانچه، قانونی برخوردار هستند

انند خود سـرانه دسـت   تو مینمود تا مراجع ذیصالح تصمیم گیري نمایند؛ افراد عادي ن
زیرا این افراد با حمایت دولت و اخذ  .به قتل و ضرب و جرح و اذیت و آزار آنان بزنند

دند و مرتکب خـالف شـرع   چنانچه این افراد مسلمان بو، مصونیت وارد کشور شده اند
انند آنان را نصیحت و به اعمال اسالمی دعوت دهند که این تو میمسلمانان دیگر  .شدند
 .است مطلوبپسندیده و  کاري

 ، کلمات مضیئۀ ألصحاب الفضیلۀ العلماء فی اإلرهاب -شیخ بن باز(    
 ).عمرو عبدالمنعم سلیم( :جمع و ترتیب از، 112 و 110 ص       

 حرمت اقدام به عملیات خرابکارانه در شهرهاي اسالمی و غیر اسالمی] 33[ 

ي دولتی در کشورهاي غیـر  ها آنآیا ترور شخصیت ها و بمب گذاري در ساختم س:
 د؟آی میاسالمی جهاد به حساب 

ترور و تخریب امري نا جایز است و از طرفی این امور سـبب گرفتـاري و   ، خیر ج:
بلکـه  ، این نوع کارها جـواز شـرعی ندارنـد   ، ودش میدربه دري و کشته شدن مسلمانان 

مسلمانان وظیفه دارند در میدان جنگ علیه کفار جهاد نماینـد زمـانی کـه تـوان تجهیـز      
 بتواننـد علیـه دشـمنان اهللا و رسـولش    ارتشی منظم و منسجم و نیرومندي را داشتند که 

اما تخریب و ترور . عمل نمودند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  مبارزه کنند آنگونه که رسول اهللا
 .نتیجه اي جز بدبختی و ضرر براي مسلمانان در بر نخواهد داشت
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دستور داشتند ، بودند زمانی که قبل از هجرت در مکه علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

﴿ :اهللا تعالی فرموده است، دست به شمشیر نبرند و نجنگند             

            ﴾  :۷۷[النساء[ 

از آن کـه اجـازه ي   پـیش  ( ازکسانی که) یکن میو تعجب ن !اي محمد( ینیب میآیا ن«
 :دشـ  میبدیشان گفته ) هرچنددند و دا مینسبت به جنگ عالقه نشان ، جنگ صادر شود

دست از جنگ بردارند و نماز را بر پا دارید و زکات مال ) وقت جهاد فرا نرسیده است(
 .»بدر کنید
زیرا مسـلمانان از   ؛در عهد مکی اجازه ي جهاد نداشتند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

چنانچـه  ، نظر قدرت و توان در حدي نبودند که توان مقابله با مشرکین را داشـته باشـند  
دنـد؛  کر مـی قتل عام  مسلمانان را یکسره ي همهکفار ، اندندرس مییکی از کفار را به قتل 

 زیرا مشرکین از قدرت و سلطه ي کافی برخوردار بودند.
نتحـاري و بمـب گـذاري نتیجـه اي جـز فشـار بـر        بنابراین عملیات تروریستی و ا 

چنین اموري به منزلـه ي دعـوت و جهـاد    ، مسلمانان و کشتار آنان در بر نخواهد داشت
بلکه سبب گرفتاریهاي بزرگی براي مسلمانان خواهند شـد؛ توجـه    ؛فی سبیل اهللا نیستند

فرمان جهاد را پـس از هجـرت بـه    زمانی  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  داشته باشید رسول اهللا
 مدینه صادر کرد که از افراد و حامیان الزم برخوردار بود.

و صحابه در دوران مکه با کفار می جنگیدند؟ خیر؛  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  آیا پیامبر 
 .دندکر میبلکه جداً از مقابله و نبرد خودداري 

و صحابه در عهد مکی به تخریب اموال کفار دسـت   وسلَّم علَیه اللَّـهصلَّى  آیا پیامبر
قتال و جهاد پس از هجـرت بـه   ، بلکه فقط مشغول دعوت و تبلیغ بودند، ند؟ خیرزد می

مدینه آنگاه که مسلمین صاحب قـدرت و حکومـت شـدند بـه عنـوان یـک فریضـه ي        
 .کل عملی به خود گرفتش میاسال

 ألصحاب الفضیلۀ العلماء فی کلمات مضیئۀ -الشیخ الفوزان       
 عمرو عبدالمنعم سلیم:جمع) 113، 114( اإلرهاب          
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هصلَّى  توکل براهللا نموده ام و به رسول اهللا: ویدگ میحکم کسی که ] 34[   علَیه وسلَّم اللـَّ
 بردم پناه

ذات او بر اهللا توکل نموده ام و در حفاظت : ویدگ مینظر شما در مورد کسی که  س:
 پناه گرفته ام چیست؟ علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  هستم و به رسول اهللا

دو جمله ي اول که ایشان بر اهللا توکل نموده و خویش را در حفاظت اهللا قرار  ج:
اما در مورد جمله ، هرمؤمنی باید این گونه عمل نماید اتفاقاً، کلماتی صحیح هستند، داده

 در پناه رسول اهللا خود را »علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  استجرت برسول اهللا« آخر که گفته
هصلَّى  پس از فوت  .قرار داده ام باید گفت که سخنی نادرست است علَیه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  رسول اهللا صلَّى  رپناه بردن به ایشان ناجایز است. زمانی که پیامب علَیه وسلَّم اللـَّ
اللَّـه لَّمسو هلَیدر قید حیات بودند پناه خواستن از ایشان در اموري که بر آن قدرت  ع

﴿ :داشت جایز بود؛ اهللا تعالی فرموده             

    ﴾ ۶: [التوبة[ 

 »مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم اهللا را بشنودو اگر کسی از «
شرك اکبر محسـوب  ، پس از وفات ایشان علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پناه گرفتن به پیامبر

ود هر زمانی که از شخصی چنین سخنانی شنیده شد باید او را نصیحت نمود؛ زیرا ش می
ند از معنـا و مفهـوم آن بـی خبرنـد     آور میبعضی از کسانی که چنین سخنانی را بر زبان 

ـ  مـی وقتی که شما از روي خیر خواهی براي او توضیح دهید که دارد اشـتباه   امیـد  ، دکن
 .است که اصالح شود

 217، 218:ص، فتاوي العقیدة -الشیخ ابن عثیمین           

 حکم دعوت به آزادي فکر] 35[ 

 آزادي اندیشه و عقیده و دعوت به آن را توضیح دهید؟ »حرية الفكر« موضوع س:

از نظر اعتقادي کامًال آزاد است و هر دینی را  انسانچنانچه کسی معتقد باشد که  ج:
نظر ما چنین آزادي مسـاوي بـا کفـر اسـت؛ بـا ایـن       از ، اند اختیار کندتو میکه بخواهد 
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علَیـه   اللَّــه صـلَّى   توضیح که اگر مسلمانی معتقد باشد انتخاب دینی به جز دین محمـد 
لَّمساین فرد کافر است باید فوراً توبه نماید چنانچه توبه نکرد بـه عنـوان   ، جایز است و

 .مرتد واجب القتل است
بـر   تعالىغیر از افکار هستند بدلیل اینکه دین از طرف اهللا ، باید توجه نمود که ادیان

تـا سـبب هـدایت بنـدگان     ، از طریق وحی نازل شده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر
 .باشد

فکر را باید از فرهنـگ   ي واژهمن معتقدم ، یافته ها و تجربیات بشر هستند، اما افکار
اطـل  ب میفکر مساوي بـا دیـن باشـد داراي مفهـو     هرگاها زیر، واژگان دینی حذف نمود

همـه افکـار   ، یهودیـت ، مسـیحیت ، اسـالم : بدلیل اینکه چنانچه گفته شـود ، خواهد بود
ی و افکـار  انسـان مفهوم این سخن آن خواهد بود که ادیان مساوي با ایده هـاي  ، هستند

در ، را پـذیرفت یـا رد نمـود    ها آنان تو میاشند و ب میبشري هستند که قابل تجدید نظر 
صورتی که این اعتقاد نسبت به ادیان الهی بخصوص دین اسالم که آخرین ادیان اسـت  

 ود.ش میکفر مطلق محسوب 
اننـد هـر دینـی را کـه     تو مـی  اگر کسی معتقد باشـد افـراد  : خالصه ي جواب اینکه 

 رخوردار هستند.یا به تعبیري در انتخاب دین از آزادي کامل ب، بخواهند انتخاب کنند

﴿ :است که فرموده تعالىاین کفر به آیات اهللا                  

 ﴾  :۸۵[آل عمران[ 

 .»ودش میهرگز از او پذیرفته ن، و هر که دینی غیر از اسالم برگزیند«

  ﴿ :فرموده تعالىاهللا        ﴾  :۱۹[آل عمران[ 

 .»در حقیقت دین در نزد اهللا تعالی همان اسالم است«
، بنابراین هیچ کس اجازه ندارد که معتقد باشد انتخاب دینی غیر از اسالم جایز است

 .چنین اعتقادي کفر و به منزله ي خروج از اسالم است
 )99، 3/100( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین        
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 مبتالیان به بیماریهاي صعب العالج و مزمن مظلوم هستند: ویدگ میحکم کسی که ] 36[ 

در ، افراد مبتال به بیماریهاي صعب العـالج و مـزمن  : ویندگ میکسانی هستند که  س:
زیرا حقشان این بود که مانند افراد سـالم و تندرسـت زنـدگی    ، حق آنان ظلم شده است

 براي آنان رقم زده است؟چنین سرنوشتی  اما تقدیر ؛کنند
و زمین  ها آناعتراض به رب العالمین است که مالک آسم، اعتراض بر قضا و قدر ج:

احکامش قابل تعطیل ، دکن میآنچه را که صالح بداند عمل ، و صاحب اختیار است
چه بسا که چنین بیماریهایی براي افراد مبتال به ، کافر است تعالىمعترض بر اهللا  .نیست

مصیبتی رسد  انسانزیرا اگر به ، سرتاسر خیر است مشروط به اینکه صبر پیشه کنندآن 
مصایب سبب کفاره ي ، و به امید کسب اجر و ثواب صبر نماید مأجور خواهد بود

ی که صبور باشد از زمره ي صابرینی خواهد بود که اهللا تعالی در انسان، وندش میگناهان 

﴿ :حقشان فرموده                ﴾ :تردید بی« ]۱۰[الزمر 

 .»ودش میپاداش شکیبایان بی حساب و به طور کامل داده 

﴿ :فرموده تعالىاهللا                     

                                     

﴾  :۱۵۷[البقرة[ 

: وگوینـد ) صبر کننـد ( رسد ها آنمصیبتی بد هرگاهکه  ها آن، و صابران را بشارت ده«
آناننــد کــه درودهــا و رحمتــی از ، ردیمگــ مــیو بــه ســوي او بــاز  پروردگــاریممــا از 

 .»همین ها هدایت یافتگانند) تنها( ست وها آنپروردگارشان بر 
 )فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین(           

 به نام نژاد و قبیله، به نام ملت، به نام وطن :حکم بکار بردن جمالتی همچون] 37[ 

  رد؟دا میچه حک »نام نژادبه ، به نام ملت، به نام وطن«استفاده از عبارتهاي س:
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، اشـکالی نـدارد  ، یا تعبیر از مردم سرزمینی باشد، تعبیر از ملت عرب، اگر منظور ج:
ود و شـ  مـی اما اگر منظور از این واژگان تبرك یا استعانت باشد نوعی شـرك محسـوب   

چنانچه بکارگیري این عبارت ها همراه با تعظیم قلبی و استعانت از وطن و ملت باشـد  
 .مساوي با شرك اکبر است

 .)3/88/مجموع فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین(       

 آیا جهل درمسایل عقیدتی عذر است؟] 38[ 

 ود؟ش میآیا عدم آگاهی از مسایل عقیدتی عذر محسوب  س:

: اصـول اعتقـادات عبارتنـد از   ، ندآی میمسایل عقیدتی از مهم ترین امور بحساب  ج:
 .تقدیر خوب و بد آن، روز قیامت، پیامبران، کتابهاي آسمانی، فرشتگان، ایمان به اهللا

اعتقاد به اینکه تنها ذات اهللا مستحق عبادت است و شهادت بـه اینکـه   »: ایمان به اهللا«
 تعـالى فرستاده ي اهللا  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  معبود بر حقی جز اهللا وجود ندارد و محمد

ایمان به همـه امـوري کـه اهللا    ، و جنها است و او خاتم النبیین است ها انسانبسوي تمام 
بـر زن و مـرد   : بیان فرمـوده اسـت   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نازل نموده و رسول اهللا تعالى

وزن اعمـال و  ، حسـاب و جـزا  ، بهشت و جهنم، ایمان به آخرت: واجب است از جمله
 .دست راست و بدان به دست چپتحویل اعمال نامه ي نیکان به 

ود؛ بلکه یـادگیري ایـن امـور واجـب     ش میعدم آگاهی از این موارد عذر محسوب ن
زرگ شده است و قرآن و حدیث به او رسیده باشـد  ب میکسی که در محیطی اسال، است

چنین فردي جاهل نیست بلکه متجاهل و بی اعتنا به امور دیـن  ، دآی میمعذور بحساب ن
 .ودش میمحسوب 

 ﴿ :فرموده است تعالىاهللا                 

             ﴾  :۴۴[الفرقان[ 

جزماننـد چهارپایـان    نوند یا می اندیشند؟ آنـان ش میید که بیشترشان کن میآیا گمان «
 .»گمراه ترندبلکه ، نیستند
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﴿ :فرموده است تعالىاهللا                       

                                    

                 ﴾  :۱۷۹[األعراف[ 

دل هایی دارند که ) زیرا( همانا بسیاري از جنیان و آدمیان را براي دوزخ آفریده ایم«
و گوش هـایی دارنـد کـه بـا آن     ، ینندب میهمند و چشم هایی دارند که با آن نف مین با آن

 .»هم اینانند غافالن، چون چهارپایانند بلکه گمراه ترند ها آن. نوندش مین

﴿ :فرموده است اهللا                       

               ﴾  :۳۰[األعراف[ 

شـیاطین را بـه    هـا  آنمحقق شد؛  ها آنهدایت کرد و گروهی گمراهی بر گروهی را«
 .»جاي خداوند ولی خود گرفتند و می پندارند راه یافته اند

ظالمـان و سـتمگرانی را کـه از     تعالىآیاتی که ذکر شد و بسیاري آیات دیگر که اهللا 
ار نـداده  روي غفلت و بی توجهی از دستورات خداوند رویگردان شده انـد معـذور قـر   

 .است
نرسـیده   ها آنند و قرآن وحدیث به کن میاما کسانی که در میان غیر مسلمانان زندگی 

مدت زمان طوالنی  -. است) اهل فترة( و حکمشان حکم، ندآی میمعذور بحساب ، است
درنتیجـه نسـل هـاي     -فاصله ایجاد کند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  که میان دعوت دو پیامبر

نرسـیده   هـا  آنبعدي از احکام دین بی خبر بمانند؛ بنابراین کسانی که احکام شریعت به 
کسی . دده میروز قیامت خداوند آنان را مورد امتحان قرار ، باشد و بر این حالت بمیرند

ود و کسی که نافرمانی کرد ش میکه اجابت نمود و امر اهللا را اطاعت کرد به بهشت وارد 
زکات و یا حج که بعضی ، اما مسایلی همچون بعضی از احکام نماز، ودش میوارد جهنم 

عذرشان پذیرفته است؛ طبیعـی اسـت کـه چنـین     ، ندکن میاز افراد از آن اطالع حاصل ن
 .انند فقیه باشندتو مین زیرا همه مردم، ماند میمسائلی بر خیلی از افراد مخفی 
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فرموده  تعالىاهللا ، از علما سؤال نماید، فرا گیردمؤمن وظیفه دارد مسائل دینی را 

﴿ :است              ﴾  :پس از آگاهان بپرسید « ]۴۳[النحل

 .»نیددا میاگر ن
صـلَّى   بدون علم فتوا داده بودند پیامبر علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گروهی در زمان پیامبر

اللَّـه لَّمسو هلَیاءُ «: فرمود ع فَ امَ شِ إِنَّ وا فَ لَمُ عْ ْ يَ أَلُوا إِذْ ملَ الُ الْـأَالَ سَ ؤَ  )1(»عِيِّ السُّ

 .نستند چرا سؤال نکردند؛ همانا شفاي جاهل پرسیدن استدا میوقتی که ن( 

دْ « :در حدیثی فرمودند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر  ـرِ ـنْ يُ ــهُ مَ ـهُ يفِ  اللَّ هْ قِّ فَ ا يُ ً ـريْ هِ خَ بـِ

ينِ   )2(»الدِّ

نصـیب خواهـد   ، در حق او اراده خیر نماید به وي فهم دین تعالىکه اهللا  یهر کس( 
 ).کرد

مردان و زنان مسلمان وظیفه دارند مسائل دینی را بیاموزند؛ در مواردي کـه برایشـان   
آفریـده   هـا  انسـان زیـرا  ، بی توجه نباشند، بپرسندد از علما آی میسؤال و یا اشکال پیش 

در  انسـان تـا زمـانی کـه    ، را عبادت کنند و عبادت نیاز به علم دارد تعالىشده اند تا اهللا 
ود؛ بنابراین طلب علم و پرسیدن از علما الزم ش میغفلت و بی توجهی به سر برد عالم ن

 .اصل کنداز جهالت نجات یابد و آگاهی ح انسانو ضروري است تا 
 .)9/398. مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز (    

 دکن می] حکم مجتهدي که در اصول دین با دیگران مخالفت 39[

ند شـو  مـی یند: غالب کسانی کـه مرتکـب شـرك    گو میبعضی از جوانان مذهبی  س:
هستند کـه  یا علماي بزرگواري ، مشرك نیستند؛ زیرا این افراد از دو گروه خارج نیستند

                                                           
) . 631،630)  (1/178) حــاکم  (572) ابــن ماجــه  (337،336) ابــوداود (752) دارمــی  (1/330احمــد  ( -1

 )326،325وحسنه األلبانی فی صحیح ابی داود (
 )1719) مسلم  (69خاري  (ب -2
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بنا بر نظریه ي اجتهادي خویش بر این باورند که اسـتغاثه از غیـر اهللا شـرك محسـوب     
 د؛ مانند عالمه سیوطی و نبهانی و...شو مین

در هر حال مجتهد اگر نظرش صحیح باشد دو اجر دارد و اگر بر خطا باشد باز هـم  
و ( ننـد دا میشتر از این نیک اجر دارد؛ یا این افراد مقلد و از عموم مسلمین هستند که بی

 لطفاً در این مورد توضیح دهید)؟، دشو میمسؤلیتی هم متوجه آنان ن
یرد پیرامون مسـایل نظـري و   گ میبحث اشتباه در اجتهاد که شخص معذور قرار  ج:

 اجتهادي است نه در ضروریات و اصول دین و یا مواردي که نص صریح موجود باشد.
 و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد      

 )2/39( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا           

 ند؛ مگر با شرایط خاصکن می] مسلمانان حکم به جهنمی بودن افراد ن40[

یک دختر تحصیلکرده ي بودائی پس از هفت سال تحقیق و بررسی مشـرّف بـه    س:
کـه تعـدادي از   ، در حال حاضر مسلمانی فعال و اهـل دعـوت اسـت   ، اسالم شده است

مردان و زنان توسط ایشان به اسالم گرویده اند؛ در یکـی از سـفرهایش کـه بـه منظـور      
شما چگونـه  ، ا از ایشان سؤال نموددعوت به اسالم به مناطق داشته است یکی از بودائیه

در حالی که تـا اآلن دعـوت اسـالم بـه منـاطق مـا       ، نیددا میغیر مسلمانان را اهل جهنم 
 نرسیده است با توجه به این امر آیا پدران ما اهل جهنم هستند؟

در حالی که شما مسلمانان کوتاهی کرده اید و دین ، در این صورت گناه آنان چیست
ده اید؛ این خانم مسلمان با ما تماس گرفته و در مورد سؤالی که از طـرف  را به ما نرسان

 یک مرد تازه مسلمان مطرح شده تقاضاي جواب نموده است.
ند مگر زمانی که کن میباید توجه نمود که مسلمانان حکم به جهنمی بودن افراد ن ج:

 فرموده: تعالى احکام قرآن مستقیماً یا بوسیله ي اهل دعوت به آنان برسد؛ زیرا اهللا

﴿                 ﴾ ۱۹نعام: [األ[  
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مـی   هـا  آناین قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این قرآن بد«
 »رسد بدان بیم دهیم

﴿ فرموده تعالىاهللا          ﴾  :۱۵[اإلسراء[. 

بـراي  ( مگر این که پیغمبـري ، مجازات نخواهیم کرد)هیچ شخص و قومی را( و ما«
 .»آنان مبعوث و) روان سازیم

برسد و پس از آن بـر کفـر خـویش     ها آنبنابراین تمام کسانی که دعوت اسالمی به 
 اصرار ورزند اهل جهنم هستند.

عُ يبِ «در حدیثی فرمود:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر مَ هِ الَ يَسْ دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ حمُ الَّذِ وَ

هِ  ذِ نْ هَ دٌ مِ نْ الْـأَحَ انَ مِ لْتُ بِهِ إِالَّ كَ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ ْ يُ ملَ وتُ وَ مُ ٌّ ثُمَّ يَ اينِ َ الَ نَرصْ ُودِيٌّ وَ ةِ هيَ أُمَّ

ابِ النَّارِ  حَ  .)1(»أَصْ

هر فردي از ایـن امـت چـه یهـودي و چـه      ، ذاتی که جانم در اختیار اوستقسم به 
 د.شو مینصرانی که خبر رسالت مرا دریافت کند و بدون ایمان بمیرد وارد جهنم 

 دالیل از قرآن و حدیث در این مورد بسیاراند.
نرسد و حجـت برآنـان قـائم نباشـد نتیجـه ي       ها آنتمام کسانی که دعوت اسالم به 

از میان نظریات علما صحیح ترین نظریه ایـن اسـت کـه روز    ، است تعالىکارشان با اهللا 
هر کس که اطاعت کند به بهشت می رود و ، یرندگ میقیامت این افراد مورد امتحان قرار 

 د.شو میهر کس که نافرمانی کند وارد جهنم 

﴿ ي حافظ ابن کثیر در تفسیر آیه            ﴾  :اإلسراء]

 ص طبقات املكلفني)( تحت عنوان »طريق اهلجرتني«و عالمه ابن القیم در کتاب . )2(]۱۵

، پیرامون این موضوع سخن گفته اند الطبقة الرابعة عرشة)(، ) و بعد از آن در بحث570(

 براي بحث بیشتر به آن مراجعه شود.
                                                           

 ).153)، و مسلم (2/317،350احمد ( -1
 ).33-3/29تفسیر ابن کثیر  ( -2
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 وآله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد      
 )2/95( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا           

 »کسانی که دعوت به آنان نرسیده است«]حکم اهل فترت 41[ 

آیا روز قیامت اهـل نجـات   دو نفر در مورد اهل فترت با هم گفتگو کرده اند که  س:
 هستند یا خیر لطفاً جواب صحیح را ذکر نمائید.

و بدون ایمان از دنیا برود اهـل  ، کسی که دعوت اسالم به او برسد و ایمان نیاوردج:
آن ، یـرد گ مـی اما کسی که دعوت به او نرسد روز قیامت مورد امتحان قرار ، جهنم است

  روایت شده است. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گونه که در احادیث صحیح از رسول اهللا
 وآله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد       

 )3/363( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا            

 از اهل جهنم است؟، ]آیا فردي نصرانی که دین اسالم به او نرسیده باشد و بمیرد42[ 

انچه خبرهاي نادرستی در مورد اسالم به او برسد کـه بـر اثـر ایـن خبرهـاي      چن س:
 نادرست از اسالم رویگردان شود حکمش چیست؟

کسی که اصالً دعوت اسالم به او نرسیده باشد حکمش حکم کسی است کـه نـه    ج:
صـحیح  ، پیامبري بسویشان مبعوث شده و نه خبر رسالت رسولی بدیشان رسـیده باشـد  

یرند؛ امام احمد در گ میترین نظریه این است که این افراد روز قیامت مورد امتحان قرار 
علَیـه   اللَّــه صلَّى  د که پیامبرکن میمسند خویش از اسود بن سریع رضی اهللا عنه روایت 

لَّمسمَ «فرمود:  و وْ ونَ يَ تَجُّ ْ ةٌ حيَ عَ بَ رَ الْـأَرْ مُّ وَ لٌ أَصَ جُ ةِ رَ يَامَ ـاتَ قِ لٌ مَ جُ رَ مٌ وَ رِ لٌ هَ جُ رَ َقُ وَ لٌ أَمحْ جُ

ةِ الْـيفِ  َ رتْ ي ... ، فَ الَّـذِ وَ ـالَ فَ ـوا النَّـارَ قَ لُ خُ ـوالَ أَنِ ادْ سُ مْ رَ لُ إِلَيْهِ سِ ْ ريُ نَّهُ فَ مْ لَيُطِيعَ هُ اثِيقَ وَ ذُ مَ يَأْخُ فَ

ا الَمً سَ ا وَ دً رْ مْ بَ يْهِ لَ انَتْ عَ ا كَ لُوهَ خَ هِ لَوْ دَ يسِ بِيَدِ  .)1(»نَفْ
                                                           

)، و آخـرون. و شـیخ آلبـانی آن را صـحیح     841)، و طبرانی در الکبیر (7357)، ابن حبان (4/24احمد  ( -1
 )1434شماره (» سلسله الصحیحه « و »  881«شماره» صحیح الجامع«دانسته در کتاب 
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ند: مردي که کـر و  کن می) اقامه ي دلیل تعالىبه پیشگاه اهللا ( [چهار گروه روز قیامت
 ید: بار الها! اسالم آمد اما من چیزي نشنیدم).گو می( ناشنوا بوده است

اسالم آمد اما من بازیچـه ي کودکـان    ید: بار الها!گو می( شخص بی عقل یا کم عقل
اسـالم آمـد امـا مـن در اثـر       ید: بار الها!گو می( بودم) شخص پیر و سالخورده و فرتوت

 زنـدگی کـرده اسـت   » فتـرت «پیري و فرتوتی چیزي نفهمیدم) و شخصی که در زمـان  
در ، رسول و کسی که احکام دین تو را به من برساند مالقات ننمودم) ید: بار الها!گو می(

 تعـالى ماینـد؛ اهللا  یردکـه بایـد اطاعـت ن   گ مـی از آنان عهد و پیمـان   تعالىاین هنگام اهللا 
 تعـالى در واقع با صدور ایـن فرمـان اهللا   ( آنان پیام می فرستد که وارد آتش شوند بسوي

ند یا خیر) چنانچه اطاعـت نمودنـد و   کن مید که اطاعت ده میآنان را مورد امتحان قرار 
 د.]شو میآتش بر آنان سرد و سالم ، وارد آتش شدند

در حدیثی که امام احمد در مسند خویش از ابوهریره رضی اهللا عنـه روایـت نمـوده    

ا «است در پایان روایت چنین آمده:  هَ لْ خُ ـدْ ْ يَ ـنْ ملَ مَ ا وَ مً ـالَ سَ ا وَ دً ـرْ يْهِ بَ لَ انَتْ عَ ا كَ هَ لَ خَ نْ دَ مَ فَ

ا بُ إِلَيْهَ حَ  .)1(»يُسْ

کسی که وارد نشـود او  د و شو میآتش بر او سرد و سالم ، کسی که وارد آتش شود«
 »ند.کن میرا کشیده و در آتش داخل 

مَ «در مسند ابو یعلی از انس رضی اهللا عنـه مرفوعـاً روایـت شـده:      ـوْ ـةٍ يَ عَ بَ تَى بِأَرْ ـؤْ يُ

: بِ الْـ ةِ يَامَ بِ الْـقِ لُودِ وَ وْ اتَ يفِ الْـمَ نْ مَ بِمَ تُوهِ وَ عْ يْخِ الْـمَ الشَّ ةِ وَ َ رتْ اينِ الْـفَ مْ ، فَ هُ لُّ هِ كُ تـِ جَّ مُ بِحُ لَّ ـتَكَ ، يَ

بَادِ  عَثُ إِىلَ عِ نْتُ أَبْ مْ إِينِّ كُ يَقُولُ هلَُ زْ فَ رُ : ابْ نَ النَّارِ نُقٍ مِ اىلَ لِعُ عَ تَ كَ وَ بَارَ بُّ تَ يَقُولُ الرَّ ـنْ فَ ال مِ سُ ي رُ

مْ  هِ سِ فُ نْ مْ ، أَ يسِ إِلَيْكُ ولُ نَفْ سُ إِينِّ رَ تِبَ عَ ، وَ نْ كُ يَقُولُ مَ هِ. فَ ذِ لُوا هَ خُ ـنَ ادْ بِّ أَيْ ـا رَ : يَ اءُ ـقَ يْـهِ الشَّ لَ
                                                           

السلسـلۀ  « ) و 8811رقـم  ( » صـحیح الجـامع  «فـی   ) بعد الحدیث السابق. و صححه األلبـانی 4/24د  (احم -1
 )1434شماره حدیث ( »الصحیحۀ
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ا؛ فَ  ـعً ِ رسْ ـا مُ مُ فِيهَ يَـتَقَحَّ يضِ فَ ةُ يَمْ ادَ عَ يْهِ السَّ لَ تِبَتْ عَ نْ كُ مَ الَ وَ ؟! قَ رُّ فِ نَّا نَ ا كُ نْهَ مِ ا وَ هَ لُ خُ ـولُ نَدْ يَقُ

يَةً  عْصِ مَ يبًا وَ ذِ دُّ تَكْ يلِ أَشَ سُ تُمْ لِرُ نْ : أَ اىلَ عَ تَ كَ وَ بَارَ لُ هَ ، تَ خِ يُدْ الءِ فَ الءِ النَّارَ الْـؤُ ؤُ هَ نَّةَ وَ  .)1(»جَ

کسی که در دوران ، مجنون، ند: طفل و خردسالشو میروز قیامت چهار گروه آورده «
اهللا ، نـد کن مـی تمام این افراد براي دفاع از خود دالیلـی ذکـر   ، پیر و فرتوت، فترت مرده

و خطاب به این چهار گـروه  ، دده میبه شعله هایی از آتش فرمان ظهور  تعالىتبارك و 
، خودم بسوي شما پیـام رسـانم  ، برانگیختم، ید: براي بندگانم پیامبرانی از خودشانگو می

ما از آتش فرار ، گویند: پروردگارا، آنان که اهل شقاوت هستند، در این آتش وارد شوید
و بـا   ندکن میاطاعت ، چگونه به آن وارد شویم؟! آنان که اهل سعادت هستند، می کردیم

، کسانی که از فرمان سرپیچی کردید( ید:شماگو می تعالىند؛ اهللا شو میسرعت وارد آتش 
و به آتش وارد نشـدید) پیـامبران مـرا بیشـتر تکـذیب مـی کردیـد و مرتکـب عصـیان          

گروهی که وارد آتش شدند به بهشـت مـی رونـد و گروهـی کـه وارد آتـش       ، یدشد می
 »نشدند به جهنم می روند.

﴿ مورد ابن کثیر احادیثی را در تفسیر آیهدر این          

﴾  :طریق ( همچنین عالمه ابن القیم در کتاب )2(ذکر نموده است؛ ].۱۵[اإلسراء

الهجرتین) در مبحث طبقات المکلفین پیرامون موضوع فوق به تفصیل سخن گفته 
 )3(است.

اسالم از آغاز ظهورش در تمام دنیا در شرق و غـرب انتشـار یافتـه    بدون تردید دین 
است و همه ي مردم از دعوت آن باخبر شده اند؛ بنابراین کسانی کـه دعـوت بـه آنـان     

                                                           
رواه أبویعلی و البزار بنحوه، و ): « 7/216»  (مجمع الزوائد«). قال الهیثمی فی 4224» (مسنده«ابو یعلی فی  -1

 ».بقیۀ رجال أبی یعلی رجال الصحیح فیه لیث بن أبی سلیم و هو مدلس، و
 )33-3/29ر.ك تفسیر ابن کثیر  ( -2
 ) و پس از آن570ص  (» طریق الهجرتین«ر.ك کتاب  -3
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عـذري از آنـان پذیرفتـه    ، رسیده باشد و از پذیرش اسالم سر باز زده و عناد ورزیده اند
 نیست.

ه آنان رسیده است وظیفه داشـتند تحقیـق   کسانی که در مورد اسالم اخبار نادرستی ب
با وجود قدرت بر این کار بدلیل این که تحقیق و بررسی ننموده اند بعنوان کسانی ، کنند

بنـابراین روز قیامـت عـذري    ، ند که در انجام وظیفـه کوتـاهی کـرده انـد    شو میشناخته 
 نخواهند داشت.

) بـا  79/80( السـالم ص فتاوي و احکام فی نبی اهللا عیسـی علیـه    -یخ ابن جبرینش
 کوشش: علی العماري

 ] حکم فرزندان کفار43[

 فرزندان کفار روز قیامت چه سرنوشتی خواهند داشت؟ س:

روز قیامت آنان را مورد امتحان قـرار   تعالىاهللا ، نظر صحیح علما بر این است که ج:
بـه جهـنم مـی    ، چنانچه نافرمانی کردند، اگر اطاعت نمودند به بهشت می روند، دده می

ـهُ «روند. این گفتار رسول اهللا  لِنيَ  اللَّ امِ انُوا عَ مُ بِامَ كَ لَ در ( داناتر است کـه  تعالىاهللا « )1(»أَعْ

فرزندان  ي بارهدر جواب شخصی است که از ایشان در  »دنددا میآینده)چه عملی انجام 
 ؤال شده بود.   کفار س

 وآله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد       
 )3/365( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا           

 ] حکم کسی که در خردسالی بمیرد44[

د نیک بخت اسـت یـا   شو مید پس از تولد نوزاد بر پیشانیش نوشته شو میگفته  س:
 بمیرند حکمشان چیست؟ در این صورت آنان که در خردسالی، بدبخت
در دنیا حکم چنین کودکانی حکم خانواده ي آنان است؛ اگر از مسلمانان بودنـد   ج:

د و در آخـرت  شـو  مـی تشریفات ویژه 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 مشـرکان باشـند در امـور دنیـا همچـون بقیـه ي        ، حکم مسلمانان را دارند
 اللَّــه صـلَّى   از ندارند؛ زیرا تابع مشرکان هستند؛ بدلیل این که پیامبرمشرکان غسل و نم

لَّمسو هلَیم«در مورد کشته شده گان فرزندان مشرکان فرمود:  ع ـنهُ م مِ ایشـان از آنـان    »هُ

 د؛ بدلیل این که از پیامبرشو می واگذار تعالىبه اهللا  در آخرت نتیجه ي کارشان )1(هستند.

ــهُ «فرمودنـد:  ، در مورد فرزندان مشرکان پرسیده شد علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  امَ  اللَّ ـمُ بـِ لَ أَعْ

لِنيَ  امِ انُوا عَ  دند.دا میدر آینده)چه عملی انجام ( داناتر است که تعالىاهللا  )2(»كَ

 وآله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد       
 )3/365( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا           

 ] تأثیر گناهان کبیره در ایمان45[

گناهان کبیره در ایمان چه تأثیري دارند؟ آیا در تمسک فرد به دیـن اسـالم تـأثیر    س:
 دارند؟
سخن چینی؛ و دیگر ، غیبت، ربا، قتل ناحق، شراب، بله؛ گناهان کبیره همچون زنا ج:

ایمـان ضـعیف   ، بـر اثـر ارتکـاب گناهـان    ، ایمان و توحید افراد مؤثر هسـتند گناهان در 
شخص با انجام دادن گناهان کبیـره از ایمـان   ، اهل سنت و جماعت ي عقیدهد. در شو می

د و همیشه در جهنم نمی ماند مگر زمانی که گناه را حالل و جـایز بدانـد   شو میخارج ن
نافرمانی پـدر  ، سرقت، گناه کبیره همچون زنا که مسلمانان را با انجام، بر خالف خوارج

نـد خـوارج در   کن مـی تکفیر ، که آن را حالل نداند هرچندو مادر و بقیه ي گناهان کبیره 
 این مسئله مرتکب اشتباه بزرگی شده اند.

که کافر نیست ولی فـردي نـاقص االیمـان     هرچندمرتکب گناه کبیره نزد اهل سنت 
، اسالم براي زناکار صد تازیانـه شـالق و یکسـال تبعیـد    از همین رو در شریعت ، است

حد سرقت قطـع  ، حد شرابخوار شالق است نه قتل، بعنوان حد شرعی تعیین شده است
                                                           

 ).1745). مسلم (3012،3013بخاري ( -1
 .)2260،2659)، مسلم  (6598،6597،1384،1383البخاري  ( -2
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ند باید شخص شد میچنانچه زنا و شراب و دزدي منجر به کفر اکبر ، دست است نه قتل

تُلُوهُ «مود: فر علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ؛ زیرا پیامبرشد میکشته  اقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ کسی که ( )1(»مَ

 دینش را تغییر داد او را بکشید).
د بلکـه ایمـان را نـاقص و ضـعیف     شـو  مـی بنابراین ارتکاب معاصی منجر به کفـر ن 

دستور داده است تا بر مرتکبین این گناهان حد شرعی اجرا  تعالىند؛ از این رو اهللا کن می
 شود تا توبه کنند و از محرمات دست بردارند.

معتزله معتقدند که فرد گناهکار در منزلتی بین منزلتین قرار دارد و اگر در هنگام 
معتزله در مورد همیشه جهنمی بودن ، انجام معصیت بمیرد براي همیشه جهنمی است

معتزله و خوارج هر دو در ، خوارج موافق و با اهل سنت مخالف هستندگناهکار با 
که گناهکار ایمانش ضعیف است و ، اشتباه هستند قول صحیح نظریه ي اهل سنت است

و براي همیشه همچون کفار در ، اما کافر نیست، بر او است تعالىخشم و غضب اهللا 
است که او را ببخشد یا به  تعالى بلکه آینده ي او در مشیت اهللا، جهنم باقی نمی ماند

 اللَّـهصلَّى  سپس او را از جهنم نجات دهد. احادیث پیامبر، مقدار جرمش عذابش دهد
لَّمسو هلَیتعالىمؤید همین مطلب است بر خالف نظریه ي خوارج و معتزله؛ اهللا  ع 

  ﴿ د:فرمای می                   ﴾  :۴۸[النساء.[ 

این را که براي او شریک قائل شوند نمی بخشد و آنچـه فروتـر از    تعالىمسلماً اهللا «
 ».آن باشد براي هر که بخواهد می بخشد

شت بر او حرام کسی که با شرك از دنیا رود براي همیشه در جهنم می ماند و به

﴿ تعالىي اهللا  است؛ بدلیل فرموده                       

            ﴾  :۷۲[مائده.[  

اهللا بهشت را براي او حرام کرده است و جایگاه ، هر کس شریکی براي اهللا قرار دهد«
 »ستمکاران یار و یاوري ندارند.او دوزخ است و 

                                                           
 )307بخاري ( -1
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  ﴿ فرموده:» اهللا تعالی«                    

                         ﴾  :۱۷[توبه.[ 

در حالی که بـه کفـر خـویش گـواهی     ، مشرکان حق ندارند مساجد اهللا را آباد کنند« 
جاودانه خواهنـد  ، دوزخ)( و بی ارزش) شده؛ و در آتش( اعمالشان نابود ها آنند! ده می

 ».ماند. آیات در این مورد بسیارند
آن مدتهاي طوالنی تا ، ي گناهکار براي همیشه در جهنم نمی مانند بلکهها انسان

هنگام که مشیت الهی بر آن باشد خواهند ماند؛ در هر صورت گناهکارانِ با ایمان 
در جهنم عذاب می بینند بر عکس کفار که بصورت ، طوالنی هرچند، بصورت موقت

در مورد مشرك و ، ي فرقان در سوره تعالى دائمی در جهنم خواهند ماند؛ آن گونه که اهللا

﴿ قاتل و زانی بیان فرموده است:                

﴾ ] :۶۹، ۶۸الفرقان.[  

] چنین کسی عذاب او در قیامـت  68و هر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید[«
 ».و با خواري همیشه در آن خواهد ماند، رددگ میمضاعف 

موقتی است که داراي نهایت است. اما ، ذکر شده، همیشه ماندن، آنچه در آیه بعنوان
 عزوجل در مورد آن گونه که اهللا، مشرك براي همیشه و ابد در جهنم خواهند ماند

﴿ ي بقره بیان فرموده اند: مشرکین در سوره                   

        ﴾  :۱۶۷[البقره.[ 

زا و انـدوهباري نشـان    را بـه صـورت حسـرت    هـا  آناعمـال   تعـالى اهللا این چنین « 
 »خارج نخواهند شد) دوزخ( دهدو آنان هرگز از آتش مى

 ﴿ :دفرمای میدر سوره ي مائده در حق کفار  تعالىاهللا       

                ﴾  :۳۷[مائده.[ 
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اهند از آتش خارج شوند ولی نمی توانند خارج شوند و بـراي  خو میپیوسته  ها آن« 
 ».مجازات پایداري است ها آن

 )134-132( ). ص:41( شماره، مجلۀ البحوث –شیخ ابن باز        

و دیدگاه شیخ ، در عقاید مذهب مرجئه» انجمن مباحث علمی و افتا« ي اعالمیه] 46[
 در مورد ایشان» ابن تیمیه«االسالم

والصلوة والسالم علی من ال نبی بعده... و بعد: انجمن دائمی مباحث ، الحمدهللا وحده
علمی و افتا از چندین سؤال کننده استفاء اتی را دریافت نمود که این سؤاالت بصـورت  

) 5411( شـماره ، با شماره هاي ذیل موجود هسـتند » هیئت بلند پایه ي علما«نزد امانت 
 شـــماره .هــــ17/2/1421) مورخـــه ي 1026( هــــ. شـــماره7/11/1420مورخـــه ي 

) 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 

موضوع سؤاالت: در این اواخر عقاید مرجئه به صورت مخفی در حال شکل گیـري  
با این شـیوه کـه   ، است. تعداد زیادي از نویسندگان براي این منظور دست بکار شده اند

مـردم  ند؛ که خیلی از کن میرا بصورت قطع و بریده نقل ، سخنان شیخ االسالم ابن تیمیه
 در تعریف ایمان به اشتباه می افتند.

تالش این گروه بر آن است تا ایمان و عمل را دو مقوله ي جداي از هم معرفی کنند 
یند: ایمان عبارت است از تصدیق قلبی منهـاي  گو میبدین صورت که در تعریف ایمان 

ن تعاریف اعمال که با ای، عمل؛ یا ایمان: تصدیق قلبی و تلفظ شهادتین با زبان را گویند
فقـط ایمـان کـافی    ، بـراي نجـات  ، این گروه معتقدند، ندکن میرا از تعریف ایمان خارج 

، دشو میاین اعتقاد باعث ، در نتیجه، دباش میکه فرد تارك تمام اعمال اسال هرچند، است
مردم خیلی راحت دست به ارتکاب معاصی و محرمات بزنند و گرفتار شـرك و ارتـداد   

 شوند.
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براي نجات تنهـا ایمـان کـافی اسـت ارتکـاب محرمـات و تـرك        ، مکتب مرجئهدر 
کسانی که به احکـام  ، واجبات تأثیري در ایمان و نجات افراد ندارد؛ پس از تحقق ایمان

اسالمی عمل نکنند باز هم روز قیامت اهل نجات هستند؛ این تفکر با خطراتی که جامعه 
د. از ده میی و عبادي را نیز تحت الشعاع قرار مسایل عقیدت، دکن میي اسالمی را تهدید 

شما انتظار می رود حقیقت مذهب مرجئه و پیامدهاي ناگوار آن را بـا دلیـل از قـرآن و    
سنت توضیح دهید. لطفاً نظریه ي شیخ االسالم ابن تیمیه را بصورت مسـتند و مسـتدل   

 داشته باشند.تا مسلمانان در این زمینه بصیرت و آگاهی الزم را ، بیان نمائید
 والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته)(             

 نظر انجمن مباحث علمی و افتا پس از بررسی سؤاالت بشرح زیر است:
و معتقدند: ایمان ، مبنی بر این که اعمال از دایره ي ایمان خارج هستند، گفتار مرجئه

با زبـان را گوینـد. از دیـدگاه     فقط تصدیق قلبی را گویند؛ یا ایمان تصدیق قلبی و اقرار
این گروه اعمال جزو ایمان نیستند؛ بلکه اعمال شرط کامل شدن ایمان هستند. بنـابراین  

را  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   و رسـالت رسـول اهللا  » اهللا«شخصی که با قلبش وحدانیت 
کـه واجبـات را تـرك کنـد و      هرچندو با زبانش اقرار نمود؛ مؤمن کامل است ، تصدیق

که هیچ عمل خیـري انجـام    هرچندمستحق دخول بهشت است ، محرّمات را انجام دهد
به ، محدود کردن کفر، از جمله، دشو میندهد؛ بر این اعتقاد جاهالنه لوازم باطلی مترتب 

کفر تکذیب و حالل شمردن قلبی؛ بدون هیچ تردیدي چنین اعتقادي باطـل و گمراهـی   
 مخالفت با قرآن و حدیث و مخالفت با تمام اهل سنت و جماعت است. و، آشکار

و افـراد را  ، دکنـ  میدین را تجزیه ، شایدگ میچنین اعتقادي دروازه ي شر و فساد را 
 د.کن میدر پیروي از شریعت و رعایت تقوا بی توجه و بی پروا 

خـوب و بـد    ،دشـو  مـی امر به معروف و نهی از منکر تعطیـل  ، با پذیرش این اعتقاد
ي فاسد و فاسق و بی توجه ها انسانکسی که پایبند به شریعت است با ، ندشو مییکسان 

زیرا بنا بر اعتقاد مرجئه گناهان تأثیري ، یردگ میبه دستورات شریعت در یک مرتبه قرار 
گناهان هر مقدار که باشند به ایمان خلل نمی رسانند. از این رو همواره ، در ایمان ندارند
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علماي اسالم چه در گذشته و چه در حال در رد اعتقاد مرجئه و بطالن نظریاتشان توجه 
ویژه اي داشته و در باب عقاید عنوان مستقلی براي معرفی فرقـه ي مرجئـه اختصـاص    

حتی در این موضوع تألیفات مستقلی داشته اند از جمله شیخ االسالم ابن تیمیه ، داده اند
 و دیگران.

 )1(می نویسد: عقيدة الواسطية)( کتابابن تیمیه در 

از جمله ي اصول اهل سنت و جماعت این است که دین و ایمـان: گفتـار و کـردار    
ایمـان بـا   ، زبانی و جـوارحی هسـتند  ، عملی قلبی، دین و ایمان، با قلب و زبان، هستند

 د.شو مید و با معصیت کم شو میطاعت و فرمانبرداري اضافه 
می نویسد: اقوال سلف و ائمـه ي حـدیث در تفسـیر     )2(»االیمانکتاب «ابن تیمیه در 

قول و عمـل  ، در مواردي گویند: ایمان، ایمان چنین آمده است: ایمان قول و عمل است
گفتار با زبان و اعتقاد بـا قلـب و   ، و نیت و اتباع سنت است و در مواردي گویند: ایمان
 ست است.عمل با جوارح را گویند؛ که همه ي این تعاریف در

عمل را از ایمـان حـذف   ، : زمانی که مرجئه)3(می نویسد -رحمه اهللا-همچنین ایشان 
سلف به شدت این عمل مرجئه را انکار کردند. شکی نیست که این گفتار مرجئه ، کردند

بـوده اسـت. مـردم در     هـا  آننستند از بـدترین اشـتباهات   دا میکه ایمان مردم را یکسان 
 برابر نیستند؛ بلکه در بسیاري از موارد با هم تفاوت دارند. خشیت و علم، حب، تصدیق

خارج نمودن عمـل از ایمـان)   ( : مرجئه در این موضوع)4(یدگو میهمچنین ابن تیمیه 
از بیان کتاب و سنت و اقوال صحابه و تابعین سرپیچی کردند. بر آرایشان و آنچه کـه از  

 د.باش میتأویل کردند؛ نیز بر آن اعتماد نمودند که این روش اهل بدعت ، فهم لغت
                                                           

 ).39ص  (» العقیدة الواسطیۀ«  -1
 ).162کتاب االیمان ص  ( -2
 )7/556،555»  (مجموع الفتاوي« ). أو 447ص  (» کتاب اإلیمان األوسط« -3
 )114،113ص  (» کتاب اإلیمان« -4
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مبنی بر این که اعمال جزو حقیقت ایمان هستند و ایمان زیاد و ، از جمله ي دالیل

 ﴿ است که فرموده: تعالىقول اهللا ، دشو میکم                

                                  

                             ﴾ ] :۲انفال - 

۴.[ 
ردد؛ گـ  میدل هایشان ترسان ، نام اهللا برده شود هرگاهمؤمنان تنها کسانی هستند که « 

و تنهـا بـر   ، رددگـ  مـی ایمانشـان فـزون تـر    ، خوانده شود ها آنو هنگامی که آیات او بر 
روزي  هـا  آنرند؛ و از آنچـه بـه   دا میکه نماز را بر پا  ها آنند. کن میپروردگارشان توکل 

 ».هستند ها آنمؤمنان حقیقی ، آري)( ند.کن میانفاق ، داده ایم

 ﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                        

                         

                                

                                  

             ﴾  :۹ -۱[مؤمنون.[  

کـه از لغـو و    هـا  آنکه در نمازشان خشـوع دارنـد. و    ها آنمؤمنان رستگار شدند. « 
که دامـان خـود را از    ها آنند. و ده میکه زکات را انجام  ها آنبیهودگی روي گردانند. و 
ند. تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند کـه  کن میآلودگی به بی عفتی حفظ 

ند. و هر کس غیر این طریق را طلب کند تجاوزگر شو میمالمت ن ها آندر بهره گیري از 
 ».ندکن میکه از نمازها مواظبت  ها آناست. و 
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بْعُونَ الْـ«فرموده اند:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر عٌ وَ سَ نُ بِضْ عبَةٌ إِيامَ : الَ شُ لُ وْ ا قَ هَ ؛ أَعالَ

ـهُ إِلَهَ إِالَّ  ةُ  اللَّ اطَ ا إِمَ اهَ نَ أَدْ : وَ الْـوَ يقِ نْ الطَّرِ نْ الْـأَذَ عَ بَةٌ مِ عْ يَاءُ شُ نِ الْـحَ  )1(»إِيامَ

اهللا معبود بر حـق جـز   ( قول: ال اله اال اهللا، برترین آن، ایمان هفتاد و چند شعبه دارد«
برداشتن خاك و خاشاك از سر راه است. حیا شعبه ، وجود ندارد) است و پائین ترین آن

 »اي از ایمان است.
اصـل ایمـان در قلـب     )2(گویـد:  »کتاب االیمان«شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا در 

ایمان عملی قلبی است؛ که با تصدیق و حب و انقیاد به مرحله ي ظهور می رسد. ، است
است در ظاهر باید شکل عملی بـه خـود گرفتـه و شـخص بـه       انسانکه در قلب  آنچه

مقتضاي اعتقادش عمل نماید؛ در غیر این صورت یا اصالً اعتقادي وجود ندارد یـا ایـن   
، برخاسته، ندده می) در ظاهر انجام ها انسان( ضعیف است. بنابراین اعمالی که، که اعتقاد

دلیلـی و گـواهی بـر    ، تصدیق نموده است. اعمال ظاهراز ایمان قلبی است که اموري را 
 تأیید اعتقاد درونی هستند. اعمال ظاهري شعبه اي از مطلق ایمان و بخشی از آن هستند.

 به خـوبی ، و مرجئه در باب ایمان کسی که در نظریات خوارج )3(ید:گو میابن تیمیه 
 فرموده هاي رسـول اهللا  بیندیشد متوجه خواهد شد که اعتقادات این دو گروه مخالف با

ند که اطاعت اهللا و رسول از تمـام  دا میاگر خوب بیندیشد ، است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
این گونه نبود که هر کس مرتکب گنـاهی شـد    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ایمان است. پیامبر

 او را تکفیر کند.
بگویند: هر چه شما از جانب  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اگر فرض کنیم گروهی به پیامبر

بـا زبـان هـم کلمـه ي توحیـد را      ، براي ما آورده اید به آن ایمان قلبـی داریـم   تعالىاهللا 
روزه ، انیمخـو  مـی یم؛ نمـاز ن کنـ  مـی انیم؛ اما در هـیچ مـوردي از شـما اطاعـت ن    خو می

ـ  میبه امانت خیانت ، ئیمگو میراست ن، یمکن میحج ن، یریمگ مین وفـاي بـه عهـد    ، یمکن
                                                           

 )35مسلم ( -1
 )7/644مجموع فتاواي ( -2
 )272کتاب االیمان. ص ( -3
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به کارهـاي خـوبی کـه دسـتور داده ایـد عمـل       ، یمده میصله ي رحم انجام ن، یمکن مین
ـ  مـی با محارم خویش نزدیکـی و نکـاح   ، ریمخو میشراب ، یمکن مین هـر کـس از   ، یمکن

با ، یمبا تو می جنگ، دستبرد می زنیم ها آنبه اموال ، اصحاب تو را که توانستیم می کشیم
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   د که پیـامبر کن میآیا هیچ عاقلی فکر ، یمکن میدشمنان علیه تو مبارزه 

لَّمسروز ، و ایمانتان هم کامـل اسـت  ، با این وضعیت به آنان بگوید: شما مؤمن هستید و
امیدوارم هـیچ کـس از شـما وارد جهـنم نشـود؛ هـر       ، مکن میقیامت براي شما شفاعت 

فـت: شـما کـافرترین    گ میبه این افراد  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ند که پیامبردا میمسلمانی 
 اللَّــه صلَّى  هستید؛ اگر این افراد توبه نمی کردند رسول اهللا تعالىافراد به دستورات اهللا 

لَّمسو هلَیا می زد.گردن همه ر ع 
شیخ االسالم ابن تیمیه گوید: هرگاه واژه ي ایمـان در قـرآن و حـدیث بـه صـورت      

و پایین ترین آن برداشتن خـاك و خاشـاك از   » ال اله اال اهللا«برترین آن ، مطلق بکار رود
، دوسـت دارد داخـل در اسـم ایمـان اسـت      تعالىسر راه است؛ بنابراین هرآنچه که اهللا 

بصورت مطلق بکار روند  هرگاهیا دین اسالم ، دین، تقوي، نیکی)( همچنین واژه هاي بر
 ند که مورد پسند اهللا عزوجل است.باش میشامل تمام مواردي 

در مورد ایمان سؤال  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در روایتی آمده است که از رسول اهللا

   ﴿ این آیه را نازل فرمود: تعالىاهللا ، شد        ﴾  :۱۷۷[البقره.[ 

 »نیکى نیست.، آنکه رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید«
ید: ایمانی مورد مدح و ستایش است که همراه با عمل باشد. گو می ابن تیمیه در ادامه

در هیچ موردي ایمان منهاي عمل مورد ستایش قرار نگرفته است. آنچه ذکر شد دیدگاه 
، اگر کسی مطلبی غیر از آنچه ذکر شد از ایشان نقل کنـد ، تیمیه در باب ایمان استابن 

 به ایشان دروغ نسبت داده است.
اما آنچه که در حدیثی آمده است: گروهـی بـدون هـیچ عمـل خیـري وارد بهشـت       

د که با وجود تـوان و  شو میند؛ باید گفت این حدیث بصورت عام شامل کسانی نشو می
بلکه این حدیث در مورد کسانی اسـت کـه بنـا بـه عـذري      ، ا ترك کننداعمال ر، قدرت
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و یا معنـاي حـدیث را بگونـه اي توجیـه نمـود کـه بـا        ، نتوانسته اند عملی انجام دهند
انجمن دایم پژوهشهاي علمی «نصوص محکم شرع و اجماع سلف صالح سازگار باشد. 

قـادي نبایـد بـه جـدال و نـزاع      در مسـایل اعت ، دکن میتوصیه ، در ضمنِ این فتوا» و افتا
 را به جاهاي خطرناك و باریک می کشاند. انسانزیرا این کار ، پرداخت

مطالعه ي کتابهاي ائمه ي دین و سلف صالح که ، به منظور فراگیري مسایل اعتقادي
انجمـن دایـم پژوهشـهاي    «الزامـی اسـت؛    اند      مطابق با منهج قرآن و سنت نگارش یافته 

از مطالعه ي کتابهاي مخالفین اهل سنت و جماعت و کتابهایی که جدیـداً  » علمی و افتا
توسط افرادي عالم نما که علم را از مسیر صحیح فرا نگرفته اند تألیف شده اند بر حـذر  

 رد.دا می
خفی کاري در باب اصـول  و با م، بی پروا و بدون اندیشه، این افراد به اصطالح عالم

اعتقادات قلم فرسایی نموده اند و خود تفکرات مذهب مرجئه را پذیرفتـه و دیگـران را   
بـا ایـن   ، و از روي ظلم آن را به اهل سنت نسبت داده انـد ، ندده میبه سوي آن دعوت 

تیمیه و ظالمانه و ستمگرانه با قطع و بریده اقوال ابن ، شیوه مردم را در اشتباه انداخته اند
و علماي سلف و با بهره برداري از سخنان اجمالی بدون در نظر گرفتن مـوارد تفصـیل   

نصیحت ما به این افراد این است کـه تقـوا پیشـه    ، مذهب خود را تقویت نموده اند، آن
و با این مذهب باطل مسیر صحیح را مسدود ، کنند و در فکر رشد و ترقی خویش باشند

د تـا  دهـ  مـی همه ي مسلمانان را هشدار » هشهاي علمی و افتاانجمن دایم پژو«و ، نکنند
 فریب مخالفان اهل سنت و جماعت را نخورند.

 عمل صالح و فهم دین نصیب کند.، به همه علم سودمند تعالىاهللا 
 و صلی اهللا و سلم علی نبینا محمد وآله و صحبه اجمعین.          

 از کتاب  -انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا
 )14-7( التحذیر من اإلرجاء و بعض الکتب الداعیۀ إلیه) ص( 
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حقیقه االیمان بین «در مورد کتاب » انجمن دائمی فتوا و مباحث علمی«ي اعالمیه] 47[
در » جمعیۀ الشریعۀ«از انتشارات ، تألیف: عدنان عبدالقادر» المرجئۀ غلو الخوارج و تفریط

 کویت.

 علی من ال نبی بعده... السالمو الصالة و ، الحمد هللا وحده
سؤاالتی در مورد کتاب مذکور در یافت نمود که » انجمن دایمی مباحث علمی و افتا«

با شماره هاي ذیـل موجـود    »هیأت بلند پایه ي علما«این 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 کـه ایـن      پس از تحقیق و بررسـی » انجمن دایمی مباحث علمی و افتا«

کسانی که معتقدند عمل جزو حقیقت ایمـان  ، مذهب مرجئه است ي کنندهکتاب تقویت 
  بلکه اعمال شرط تکمیلی ایمان هستند.، نیست

اقوال علمـا و نقـل گفتـه    نویسنده ي این کتاب تالش کرده تا با دخل و تصرف در  
) 9( آن گونـه کـه در صـفحه ي   ، هاي آنان تأییدي داشته باشد بر مذهب باطـل مرجئـه  

در حالی که گوینده ي آن ابو جعفر ، مطلبی را بنام امام احمد ابن حنبل نقل نموده است
 باقر است.

ایــن ، از جملـه ، عنـاوینی را ذکـر نمـوده اسـت کـه بــا توضـیحات مطابقـت نـدارد        
مطلبـی از  ، در ادامه ي همـین عنـوان  » اصل االیمان فی القلب فقط من نقضه کفر«عنوان

مطـالبی را  ، شیخ االسالم ابن تیمیه ذکر نموده که با عنوان مـذکور هـیچ ارتبـاطی نـدارد    
) کتـاب از مجمـوع فتـاواي    9( بصورت قطع و بریده آورده است از جمله در صفحه ي

) مطلبـی را ذکـر   17ص( ابن قـیم » دة الصابرینع«) و از کتاب 7/644/7/377( ابن تیمیه
حذف نموده اسـت. در صـفحه   ، نموده و ادامه ي مطلب را که در رد اعتقاد مرجئه است

) نقـل نمـوده و قسـمتی را حـذف     11/87( ) سخن ابن تیمیه را از مجموع فتـاوا 33( ي
) 7/638/639( ) نیز مطلبی از ابن تیمیه از مجموع فتـاواي 34( نموده است در صفحه ي

) مطـالبی ذکـر و مـواردي را    7/494( ) از مجموع فتاواي ابن تیمیـه 37( و در صفحه ي
 »الصـالة «) پایـان سـخن ابـن قـیم را از کتـاب      38( حذف نموده اسـت. در صـفحه ي  
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) و در 969-3/967( »الصارم المسلول«) و نیز پایان سخن ابن تیمیه را از کتاب 59ص/(
 ) حذف نموده است.2/971( ) از کتاب مذکور67( صفحه ي

جالـب ایـن کـه    ، و خیلی موارد دیگر که نویسنده کوشیده تا مرجئه را تقویـت کنـد  
بنابراین الزم اسـت  ، انتشار داده است، این کتاب را به اسم اهل سنت و جماعت، مؤلف

 این کتاب توقیف شده و جلوي انتشار آن گرفته شود.
کـه در مـورد اشـتباهاتش تجدیـد نظـر      یم کن میما نویسنده ي این کتاب را نصیحت 

 نموده و تقوا پیشه کند و به حق برگردد و از ضاللت و گمراهی خود را حفاظت کند.
 و صلی اهللا و سلم علی نبینا محمد وآله و صحبه اجمعین      

 انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا.        
 )24-23( ص». عیۀ الیهالتحذیر من إال رجاء و بعض الکتب الدا«نقل از کتاب     

 »ضبط الضوابط«] هشدار در مورد کتاب 48[

والصالة و السـالم علـی نبینـا محمـد و علـی آلـه و صـحبه        ، الحمد هللا رب العلمین
 اجمعین... و بعد.

ضبط الضوابط فـی االیمـان و نواقضـه)    ( کتابی به اسم» انجمن مباحث علمی و افتا«
متوجه این واقعیـت  ، د مطالعه و تحقیق قرار دادرا مور» احمد بن صالح الزهرانی«تألیف 

زیـرا بـه اعتقـاد    ، شد که این کتاب در تأیید مذهب باطل مرجئـه نگـارش یافتـه اسـت    
جـزو   -که دین اسـالم بـه آن امـر نمـوده اسـت      -اعمال ظاهري، نویسنده ي این کتاب

 اهل سنت و جماعت اسـت. اهـل سـنت    ي عقیدهحقیقت ایمان نیستند؛ و این برخالف 
که ، یعنی: گفتار با زیان و اعتقاد با قلب و عمل با جوارح و اعضا، معتقد است که ایمان

بنایراین جلوي انتشار چنین کتـابی بایـد گرفتـه    ، با اطاعت افزوده و با معصیت کم شود
شود. مؤلف و ناشر این کتاب از عمل خود پشـیمان شـده و توبـه کننـد. بـه مسـلمانان       

محتویات این کتاب که مروج مذهب باطل مرجئـه اسـت خـود را    یم تا از ده میهشدار 
دور نگه دارند و به منظور حمایت و صیانت از اعتقادات خویش خود را از آن بر حـذر  

چـه رسـد بـه    ، علمـا باشـند   -علمی و اعتقـادي  -بلکه همواره مواظب لغزشهاي، دارند



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   228 
 

و مـورد اعتمـاد حاصـل    اشتباهات طالب درجه ي پائین که هنوز علم را از منابع اصلی 
 نکرده اند؛ اهللا عزوجل همه را در تحصیل علم نافع و عمل صالح تو فیق دهد.

 و صلی اهللا و سلم علی نبینا محمد وآله و صحبه اجمعین          
 فتاواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا؛ از کتاب           
 )19( الیه) صالتحذیر من االرجاء و بعض الکتب الداعیه (        

 »صیحۀ نذیر«و کتاب » التحذیر من فتنۀ التکفیر«] هشدار در مورد کتاب 49[    

انجمن دایم پژوهشـهاي  «.. اما بعد: .الحمد هللا و الصالة و السالم علی من ال نبی بعده
علـی  «مطلع شد که سؤاالتی از مفتی عام در رابطه با دو کتاب فوق تـألیف ، »علمی و افتا

» هیأت بلند پایه ي علما«پرسیده شده که این سواالت بصورت امانت نزد  »حسن الحلبی
) 2929( و شـماره  .هــ 13/5/1421) مؤرخه ي 2928( با شماره هاي ذیل موجود هستند

 .هـ13/5/1421مورخه ي 
ند که مرجئه معتقدند که عمل شـرط  ده میدو کتاب مذکور دعوت به مذهب مرجئه 

 عقیده را به اهل سنت نسبت داده است. این، نویسنده، صحت ایمان نیست
اساس این دو کتاب مطالب تحریف شده اي است که به شیخ االسـالم ابـن تیمیـه و    

همـه را مـورد رحمـت     تعالىحافظ ابن کثیر و برخی از علما نسبت داده شده است. اهللا 
خویش قرار دهد. علماي دلسوز و خیرخواه به منظور آشنایی خواننـدگان و بـه منظـور    

پـس از  » انجمـن «موضوع این دو کتاب را پیگیري کـرده انـد...   ، تشخیص حق از باطل
بـه  » علی حسـن الحلبـی  «تألیف » التحذیر من فتنه الکفر«تحقیق و بررسی مطالب کتاب 

مطالب کتاب را به ترتیب ذیل تقسیم ، اضافه ي اقوال علما در مقدمه و پاورقیهاي کتاب
 بندي نموده است.

ت تا در این کتاب مذهب باطل مرجئه را تقویت کند که کفـر  مؤلف کوشیده اس -1
 ) پـاورقی 6( تکذیب و حالل دانسـتن قلبـی؛ صـفحه ي   ، د به کفر انکارکن میرا محدود 

 ).22( و صفحه ي، )2(
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اهل سنت است. از دیدگاه اهل سنت  ي عقیدهمرجئه در این مورد مخالف با  ي عقیده
کفر بـا شـک و تردیـد در    ، کفر عملی، کفر گفتاري، از: کفر اعتقادي، موارد کفر عبارتند

 امور شرع.
) نقـل  13/118( »البدایـۀ و النهایـۀ  «در » ابن کثیر«نویسنده ي کتاب مطلبی را از -2
چنگیز خـان در قـانون اساسـی    «) چنین نوشته است که 15( در حاشیه ي صفحه، نموده

مـا بـه   » راین کافر شـدند. بناب، است تعالىموسوم به یاسا مدعی شد که آن از جانب اهللا 
چنـین مـوردي وجـود    ، آدرسی که مؤلف این کتاب حوالـه داده بـود مراجعـه نمـودیم    

 نداشت.
) کتاب به دروغ به شیخ االسالم ابـن تیمیـه چنـین نسـبت     18، 17( در صفحه ي -3

مگر زمانی کـه ایـن کـار از روي    ، دشو میکفر محسوب ن، داده است. تغییر حکم شرعی
 و حالل دانستن باشد.اعتقاد ، معرفت

زیـرا ایشـان ناشـر مـذهب     ، این دروغی است که به ابن تیمیه نسبت داده شده است
در حالی کـه آنچـه بـه ایشـان نسـبت داده شـده       ، سلف و اهل سنت و جماعت هستند

 مذهب مرجئه است.
تحکـیم  «تحریف ایشان منظور نوشته ي شیخ محمد بـن ابـراهیم را در رسـاله ي    -4

شـیخ  » التحذیر مـن فتنـۀ التکفیـر   «بنا به اعتقاد نویسنده ي این کتاب ». عیهالقوانین الوض
در حالی که سـخن  ، استحالل قلبی را بعنوان یک شرط پذیرفته است، محمد ابن ابراهیم

شیخ محمد ابن ابراهیم خیلی واضـح و روشـن اسـت و موافـق بـا اعتقـاد اهـل سـنت         
 وجماعت است.

نـد مراجعـه   کن میذکرکرده که به هیچ وجه صدق نبرسخنان اهل علم تعلیقاتی را  -5
 ).2( ) پاورقی110(، )21( ) پاورقی109( ) صفحه1( ) پاورقی108( شود به صفحهاي

آسـان و  ، امري ساده، مسئله ي حکم بغیرآن چه که اهللا نازل فرموده، دراین کتاب -6
. نوشته شـده اسـت  ، )1( ) پاورقی5( بخصوص درصفحه ي، توجیه شده است، سطحی
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توجه و اهتمام به محقق ساختن توحید مشابهت با شیعه ي روافض است؛ که اشـتباهی  
 بسیار بزرگ است.

از همین مؤلف مانند کتاب سابقش در تأیید مذهب مرجئه و » کتاب صیحۀ نذیر« -7
 با همان سبک نگارش یافته است.

رد چاپ و نشر وتوزیع این کتـاب  دا میاعالم » انجمن دائمی فتوا و مباحث«بنابراین 
باطل مرجئه جـایز نیسـت. مـا وظیفـه ي      ي عقیدهبدلیل تحریف مسایل اعتقادي وتبلیغ 

نیم به نویسنده ي این دوکتاب نصیحت کنیم تا تقـواي الهـی را پیشـه کننـد و     دا میخود
مسلمانان بخصوص جوانان را از راه حقیقت منحرف نسازند. از علماي مـورد اعتمـاد و   

و بدانند که علم نزد صـاحبش امانـت   ، صحیح اسالمی کسب علم نمایند ي عقیدهراي دا
 انتشارعلم باید در مسیرکتاب و سنت باشد.، است

 تألیف مراد شکري» إحکام التقریر فی أحکام التکفیر«] هشدار در مورد کتاب 50[  

  :.. و بعده.الحمد هللا و الصلوة والسالم علی من ال نبی بعده
ائم پژوهشهاي علمی و افتا با خبر شدند که آقاي ابراهیم حمـدانی از مفتـی   انجمن د

استفتاء نموده اند؛ الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن      )شیخ عبد العزیز بن عبداهللا بن باز( عام
ه.ج نـزد هیـأت فتـوا بـه صـورت امانـت        1/2/1419)مورخه 942( استفتاء با شماره ي

جنـاب آقـاي مفتـی عـام عربسـتان      ( یـن کـه:  موجود است. متن استفتا عبارت است از ا
.. پـس  .اهللا و برکاته رحمه.. السالم علیکم و .سعودي شیخ عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز

از سالم: جناب شیخ: ما در کشـور عربسـتان سـعودي از نعمتهـا و موهبتهـاي فراوانـی       
مـذهب  ، امـا در مسـأله تکفیـر   ، نعمت توحیـد اسـت   ها آنبرخوردار هستیم که برترین 

 یم.کن میخوارج و مرجئه را به شدت رد 
تـالیف  » إحکام التقریر فی أحکام التکفیر«در این روزها کتابی به دست من به نام در 

متوجه شدم کـه نویسـنده ي    )پس از مطالعه کتاب( آقاي مراد شکري اردنی تبار؛ رسید.
ا موضـوع مـورد   آن از علماي شریعت نیست. ایشان در این کتاب مذهب غالة مرجئـه ر 

بحث قرار داده اند. مبنی بر اینکه مورد کفر تنها محدود به کفر تکذیب است؛ در حـالی  
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که این اعتقاد بر خالف عقیده اهل سنت و جماعت و فتواي علماي عربستان است؛ زیرا 
ود. از شـما تقاضـا داریـم    ش میاعتقادي وتکذیب تقسیم ، کفر به انواع کفر زبانی؛ عملی

توضیح دهید تا احدي فریفته ي مطالب این کتـاب نشـود و از طرفـی ایـن      دراین مورد
کتاب منسوب به جماعت سلفیهاي اردنی است. در پناه پروردگار باشید. والسالم علیکم 

 اهللا و برکاته.)رحمهو
 هیأت فتوا پس ازتحقیق و برسی در جواب این سوال چنین پاسخ دادند: 

شدیم که موضوع مورد بحـث آن مـذهب مرجئـه    پس از آگاهی از این کتاب متوجه 
است مبنی بر این که مسئله ي تکفیر محدود به کفر تکذیب و انکار اسـت. انتشـار ایـن    
مذهب باطل به اسم مذهب اهل سنت و جماعت و انتساب آن به علماي سلف محـدود  
 اهل تحقیق بیانگر جهالت به حقیقت است و تضلیل ذهن جوانان و نو باوگان اسـت. در 

اند. رسـ  میواقع این عقیده ي مرجئه است که معتقدند با وجود ایمان هیچ گناهی ضرر ن
از دیدگاه مرجئه ایمان عبارت اسـت از تصـدیق قلبـی و کفـر عبـارت اسـت از مجـرد        
تکذیب. مرجئه دچار تفریط کامل شده اند که در مقابل آنان خوارج در مسئله ي تکفیـر  

که مر تکب گناه کبیره کافر است). مرجئه و خوارج هردو مبنی بر این ( به افراط رفته اند
ود. اهللا تعالی اهـل  ش میاز مذاهب باطل هستند که لوازم باطلی بر این دو مذهب مترتب 

سنت و جماعت را هدایت نصیب فرمود که در مسئله ي تکفیرراه اعتـدال و حقیقـت را   
ت آبـروي مسـلمانان و   پیمودند و از افراط و تفریط بـه دور ماندنـد. اهـل سـنت حرمـ     

قداست دین را حفظ کردند؛ زیرا معتقدند تکفیرهیچ مسلمانی جایز نیست؛ مگر با حق و 
 همراه با دلیل.

ترك اعتقاد و شک وتردیـد صـورت   ، فعل، اند با قولتو میاهل سنت معتقدند تکفیر 
 پذیرد. آنگونه که در قرآن و سنت آمده است.

کتاب ناجایز است. انتساب مضامین باطـل آن بـه   بنا بر مطالب فوق چاپ و نشر این 
نویسنده و ناشر ایـن   قرآن و سنت و به عنوان عقیده ي اهل سنت امري نادرست است.

ود. باید توجه نمود کسانی که ش میکتاب باید توبه کنند؛ زیرا توبه سبب مغفرت گناهان 
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چنـین   در علوم شرعی تخصص و مهارتی کسب نکرده انـد حـق ندارنـد در حـوزه ي    
مسایلی وارد شوند زیرا ضرر و مفاسد عقیدتی چنین کاري بـه مراتـب بیشـتر از نفـع و     

 اصالحی است که مد نظر دارند.
  آله و صحبه وسلموصلی اهللا علی نبینا محمد و  و باهللا التوفیق...       

 برگرفته از کتاب  -انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا           
 )18-16( ن اإلرجاء و بعض الکتب الداعیۀ إلیه) صالتحذیر م(       

 ] استفسار از کتاب هاي مفید51[

شـرح حـدیث النـزول) از    ( منهـاج السـنۀ)و کتـاب   ( دیدگاه شما در موردکتاب س:
 تألیفات ابن تیمیه چیست؟

این دوکتاب از بهترین کتابهاي علمی هستند که باسبکی زیبا و بسیارقوي همـراه   ج:
نظریات مخالفین و اهل باطل را مورد نقد و بررسی قرارداده اند و از عقیـده  ، با استدالل

نیم تاکنون کتابی در نقد عقیده ي روافـض  دا میي صحیح دفاع نموده اند تا جایی که ما 
شـرح حـدیث   ( ( منهـاج السـنۀ))تألیف نشـده اسـت و کتـابی بهتـر از کتـاب       ( ( مانند

 .)در این موضوع نگارش نیافته است)النزول
 ..وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم.و باهللا التوفیق     

 )2/175( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا          
 ]معرفی کتاب هاي عقیدتی52[      
 چه کتاب هاي در بیان مسایل عقیدتی مفید هستند؟ س:

کتاب هاي مفید در مسایل عقیدتی به نسبت افراد و سطح معلوماتشـان متفـاوت    ج:
ناسـد و بـه آنـان دسترسـی دارد     ش میاند با مراجعه به علمایی که تو میاست. هر فردي 

العقیدةالواسـطیۀ) بـا   ( ان این کتاب ها را نام برد:تو میراهنمایی بخواهد. به طور خالصه 
کتاب التوحیـد)  (، شرح العقیدةالطحاویۀ)(، ته شده استاستفاده از شروحی که برآن نوش

تیسـیر العزیـز   ( فـتح المجیـد) و  ( تألیف شیخ محمد بن عبدالوهاب همراه بـا شـرح آن  
 التدمریـۀ) و ( کشف الشـبهات و ثالثـۀ األصـول) از محمـد بـن عبـدالوهاب.      (، الحمید)
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العقیـدة النونیـۀ   ، خزیمه کتاب التوحید) از ابن(، الحمویۀ) تألیف شیخ االسالم ابن تیمیه(
 همراه با شرح آن.

باید دانست که بهترین و ارزشمندترین کتاب قرآن مجید است. قرآن کالم الهی در 
وید. گ میبرگیرنده ي عقیده ي صحیح است و به بهترین وجه استدالل مخالفان را پاسخ 

معناي آن را  یم که به کثرت قرآن را تالوت کنید و بکوشید تاکن میما شما را سفارش 
اند رس میرا به خیر و خوبی  انسان، و قرآن، بفهمید؛ زیرا قرآن مرکز نور و هدایت است

قُرْآنَ الْـإِنَّ هذَا «د. آن گونه که اهللا تعالی فرموده است: کن میو از شر و بدي حفاظت 
مأَقْو یی هلَّتي لدهآن استوارتر این قرآن به راهى هدایت مى کند که «] 9[اسراء: »ی

 »است
 

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا نبینا محمد و آله و صحبه وسلم      
 )2/875( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا       

  ] اموري که در مقابل وسوسه هاي شیطان پیرامون مسایل عقیدتی مفید است.53[

در مسایل اعتقادي از جملـه ذات اهللا و امـور تکـوینی دچـار      انساندر مواردي  س:
 در چنین مواردي چه باید کرد؟، ودش میوسوسه هاي شیطان 

سؤال شد. در صحیح مسلم به  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در این موضوع از رسول اهللا ج:

حَ « روایت ابوهریره رضی اهللا عنه آمده است: نْ أَصْ اءَ نَاسٌ مِ ـىلَّ جَ ــهُ ابِ النَّبِيِّ صَ يْـهِ  اللَّ لَ عَ

مَ بِهِ  لَّ تَكَ ا أَنْ يَ نَ دُ مُ أَحَ اظَ تَعَ ا يَ نَا مَ سِ فُ نْ دُ يفِ أَ ا نَجِ أَلُوهُ إِنَّ سَ مَ فَ لَّ سَ ـالُوا: ، وَ ؟ قَ ُوهُ متُ ـدْ جَ ـدْ وَ قَ : وَ ـالَ قَ

مْ  عَ يحُ قَ ، نَ ِ اكَ رصَ : ذَ نِ الْـالَ  .)1(»إِيامَ

، نزد ایشان آمدند و پرسـیدند  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبراز یاران ، گروهی از مردم«
صـلَّى   افکاري) را می یابیم که گفتن آن بر ما دشوار است. پیـامبر ( ما در وجود خودمان

                                                           
 )132مسلم  ( -1
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اللَّـه لَّمسو هلَیلَّى  پیامبر، د؟ گفتند: بلهای کردهفرمودند: آیا شما آن را یافته و احساس  عص
اللَّـه  هلَیع لَّمسفرمود: این صریح ایمان است. و 

بْدِ « نْ عَ ـهِ عَ ئِلَ النَّبِيُّ  اللَّ الَ سُ ىلَّ قَ ـهُ صَ مَ  اللَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ـنْ  عَ ْـضُ الْــعَ : تِلْـكَ حمَ ـالَ ةِ قَ سَ وَ سْ وَ

نِ الْـ  .)1(»إِيامَ

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   پیامبردر روایتی از عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه آمده است که 
لَّمسفرمود: این خود ایمان است. و 
 علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   از ابوهریره رضی اهللا عنـه روایـت اسـت کـه رسـول اهللا      

لَقَ «فرمودند: ا خَ ذَ : هَ الَ قَ تَّى يُ لُونَ حَ اءَ تَسَ الُ النَّاسُ يَ زَ ـهُ الَ يَ لْقَ الْـ اللَّ لَقَ ، خَ نْ خَ مَ ـهَ فَ نْ اللَّ مَ ؟ فَ

نْتُ بِ  : آمَ يَقُلْ لْ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ دَ مِ جَ ـهِ وَ  .)2(»اللَّ

ود: اهللا تعـالی مخلوقـات را   شـ  مـی ند تا جایی که گفتـه  کن میهمواره از مردم سؤال «
، پس چه کسی اهللا را آفریده است؟ هر کس از شما چنین موردي را یافـت ، آفریده است

 » آمنت باهللا) به اهللا ایمان آوردم.( در جا بگوید:
علَیـه   اللَّـهصلَّى  در روایتی دیگر از ابوهریره رضی اهللا عنه آمده است که رسول اهللا 

لَّمسا«فرمود:  و ذَ لَقَ كَ نْ خَ : مَ يَقُولُ مْ فَ كُ دَ يْطَانُ أَحَ أْيتِ الشَّ ا، يَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ ـنْ ، مَ : مَ ـولَ قُ تَّـى يَ حَ

لَقَ  تَعِذْ بِ خَ يَسْ لْ هُ فَ غَ لَ ا بَ إِذَ ؟ فَ بَّكَ ـهِ رَ لْيَنْتَهِ  اللَّ  .)3(»وَ

وید: چـه کسـی ایـن را آفریـده     گ مید و آی میشیطان نزد یکی از شما ، بدون تردید«
ویـد: چـه کسـی پروردگـارت را     گ مـی چه کسی آن را آفریده است؟ تا جایی که  است؟

 »تعالی پناه ببرد و از این افکار باز بیاید.به اهللا ، آفریده است؟ چون کار بدین جا رسید
                                                           

 )133مسلم  ( -1
 )134مسلم ( -2
 )214) و  (134) مسلم  (3274بخاري ( -3
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 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در روایتی دیگر از ابوهریره رضی اهللا عنه آمده است که پیامبر 

لَقَ «فرمود:  نْ خَ : مَ يَقُولُ مْ فَ كُ دَ أْيتِ أَحَ يْطَانَ يَ : الْـإِنَّ الشَّ يَقُولُ ضَ ؟ فَ ـهُ أَرْ نْ ، اللَّ : مَ يَقُولُ لَقَ  فَ خَ

ـهَ  نْتُ بِ اللَّ : آمَ يَقُلْ لْ ا فَ ذَ نْ هَ ءٍ مِ ْ مْ بِيشَ كُ دُ سَّ أَحَ ا أَحَ إِذَ ـهِ ؟ فَ لِهِ  اللَّ سُ بِرُ  .)1(»وَ

وید: گ میوید: چه کسی زمین را آفریده است؟ گ مید و آی میشیطان نزد یکی از شما «
چنـین   وید: چه کسی اهللا را آفریده اسـت؟ چـون یکـی از شـما متوجـه     گ میاهللا. سپس 
 »فوراً بگوید: آمنت باهللا و برُسله: به اهللا و پیامبرانش ایمان آوردم.، موردي شد

 اللَّــه صلَّى  از ابن عباس رضی اهللا عنه روایت شده که گفت: شخصی نزد رسول اهللا 

ولَ «آمد و گفت:  علَیه وسلَّم سُ ا رَ ـهِ يَ ـهِ اللَّ سِ فْ دُ يفِ نَ ـِ ا جيَ نَ ـدَ ـءِ  -! إِنَّ أَحَ ْ ضُ بِاليشَّ ـرِّ عَ َنْ  -يُ ألَ

 : الَ قَ ؛ فَ مَ بِهِ لَّ تَكَ نْ أَنْ يَ بُّ إِلَيْهِ مِ ةً أَحَ َمَ ونَ محُ كُ ـهُ يَ ُ  اللَّ ربَ ـهُ ، أَكْ ُ  اللَّ ربَ ــهُ ، أَكْ ُ  اللَّ ـربَ دُ هللاَِِّ الْــ، أَكْ مْ حَ

هُ إِىلَ  يْدَ دَّ كَ ي رَ سَ الْـالَّذِ وَ سْ  .)2(»ةِ وَ

مطلـب و مـوردي را احسـاس    ، اي رسول اهللا! یکی از مـا در وجـود و روان خـود   « 
بهتر اسـت از ایـن کـه آن را بـر زبـان      ، د که اگر وجودش سوخته و خاکستر شودکن می

سـپاس  ، اهللا اکبـر ، اهللا اکبـر ، فرمودنـد: اهللا اکبـر   علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   پیامبر، بیاورد
 »و کاهش داد).( را سزد که مکر شیطان را در حد وسوسه رد نمودپروردگاري 

 مضامین احادیث فوق بیانگر این نکات است که افکاري که در مورد مسایل غیبـی و 
از وسوسه ي شیطان هسـتند تـا مسـلمان را    ، ذردگ می انساناعتقادي) در ذهن و خیال (

 دچار شک و تردید نمایند. العیاذ باهللا.
 اللَّـهصلَّى  طبق ارشاد پیامبر، هرگاه شخصی گرفتار چنین وسوسه هاي شیطانی شود 

 این گونه عمل نماید:  علَیه وسلَّم
 به اهللا پناه ببرد. -1

                                                           
 )5/214(  ،)2/331) و احمد  (1341مسلم  ( -1
) و الطبرانی فی 10504-10503) و اللفظ له،  و النسائی فی الکبري (5112) ابوداود (1/235،340احمد  ( -2

) و صـححه األلبـانی   147،6188حیحه  () و ابن حبان فی صـ 10838( 10/338) و الکبیر (1090الصغیر (
 )4264(  "صحیح سنن ابی داود"فی 
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 از ادامه ي این افکار باز بیاید.  -2
 بگوید: آمنت باهللا. بنا به روایتی دیگر بگوید: آمنت باهللا و رسله.  -3
در مورد ذات اهللا یا در قدیم بودن جهان یا در عدم نهایت جهـان یـا    بنابراین هرگاه 

در برانگیخته شدن از قبور و محال بودن آن یا در مورد ثواب و عقاب و مواردي از ایـن  
ایمـان مجمـل) الفـاظ    ( بصورت اجمـالی ، دچار وسوسه و خیاالت شیطانی شدید، قبیل

 ایمان را تکرار کن. 

و علـی مـراد اهللا... ، و بام جـاء عـن اهللا، آمنت باهللابنابر آنچه که در روایات آمده بگو: 

و ، و ما علمت منه أقول به، و علی مراد رسول اهللا، آمنت برسول اهللا و بام جاء عن رسول اهللا

 بام جهلتُ أتوقف فيه و أكِلُ علمه إلی اهللا.

منجر به شک و تردیـد و سـرگردانی   ، باید دانست چنانچه این وسوسه ها ادامه یابد 
 ود که در واقع مقصد اصلی شیطان همین است. ش می

، بدون تردید اگر فردي از این وسوسه ها و تخیالت کوتاه نیایـد و آن را ادامـه دهـد   
د؛ امـا اگـر از   کنـ  میود در نهایت از انجام عبادات صرف نظر ش میگرفتار شک و تردید 

از شر آن رهایی می یابـد.   "ان شاء اهللا "ول نکرد و باز آمدابتدا ذهن خود را به آن مشغ
باید توجه نمود که این وسوسه از طرف شیطان است تا مسلمان را گرفتار شک و تردید 

 نماید. بنابراین به کثرت باید از شر شیطان به اهللا پناه برد و ابلیس را از خود دور نمود.
 )201-1/199( -الکنز الثمین -شیخ ابن جبرین           



 

 عقیده

 :فصل دوم
 ادیان و فرق ضاله

 انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا در مورد فراخوان وحدت ادیان ي بیانیه] 54[

من تبعهم و علی آله و صحبه و ، و السالم علی من ال نبی بعده ةاحلمد هللا وحده والصال

 . أما بعد:.بإحسان إلی يوم الدين

انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا در مورد سؤاالت و مقاالتی کـه در رسـانه هـاي    
در موضوع فراخوانِ وحدت ادیانِ اسـالم  ، ودش میمجالت و روزنامه ها منتشر ، گروهی

، کنار هـم و همزمان ساخت مسجد و کلیسا و معبد یهودیت در ، و مسیحیت و یهودیت
و دعوت به چاپ و نشر قرآن و تـورات  ، ي عمومیها آنفرودگاهها و مک، در دانشگاهها

و انجیل در یک جلد و برگزاري کنفرانسها و نشست هاي علمی در نقاط مختلف جهان؛ 
رأي و نظر خویش را در این مورد این گونه اعـالم  » انجمن دائم«در جریان قرار گرفت. 

 رد:دا می
بـر روي کـره ي   ، دین اسالم این است که دیـن حـق   ي اولیهل بدیهی و از اصو اول:

منسوخ گشته ، ادیان و مکاتب با ظهور دین اسالم خاکی فقط دین اسالم است و بقیه ي
 اند. دین یکتا پرستی فقط دین اسالم است؛ دین اسالم آخرین دین آسمانی است.

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                          

    ﴾  :۸۵[آل عمران.[ 

ود و او در آخـرت  شـ  میهرگز از او پذیرفته ن، وهر کس دینی غیر از اسالم برگزیند«
 »از زیانکاران است

بـه دینـی گفتـه     علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   بعد از بعثت محمد رسول اهللا، دین اسالم
ود که در پرتو تعالیم و دستورات این پیامبر باشد. نه آنچه کـه دیگـر ادیـان عنـوان     ش می
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دیگـر بـه یهودیـت و     علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  یعنی بعد از بعثت محمد رسول اهللا( کنند

 ود)ش میدینِ اسالم اطالق ن، مسیحیت
آخرین کتاب آسمانی اسـت کـه از   ، از اصول اعتقادي اسالم این است که قرآن دوم:

جانب پروردگار نازل شده است. ناسخ تمام کتب سماوي و الهی است که از قبـل نـازل   
 شده است؛ اعم از تورات و زبور و انجیل و بقیه ي کتب الهی.

یگانگی پرستش نمود. ان پروردگار را به تو میقرآن یگانه کتابی است که در پرتو آن 

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

                                     

  ﴾  :۴۸[مائده.[ 

 نگهبـان  و مصـدق  کـه  کـردیم  نـازل  تـو  بر حق و راستی به را) قرآن( کتاب این ما«
 و، کـن  داوري، فرموده نازل اهللا آنچه طبق بر ها آن میان پس. است خود از پیش کتابهاي

 »مکن پیروي آنان هوسهاي از آمده تعالی اهللا جانب از که حقی جاي به
 گشـته  منسوخ قرآن نزول با انجیل و تورات باشیم که داشته ایمان است واجب :سوم

تغییـر و تبـدیل شـده    ، تحریف دستخوش انجیل و تورات، کریم قرآن گواهی به بنا. اند
 اند.

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

                          

            ﴾  :۱۳[مائده.[ 

را از رحمت خویش دور خویش دور ساختیم  ها آن، پس به خاطر پیمان شکنی شان«
دنـد و  کر مـی کلمات را از جایگاههاي خـود تحریـف   ، و دلهایشان را سخت گردانیدیم

فرامـوش کردنـد و تـو همـواره بـه      ، بخشی از آنچه را که به آن یـادآوري شـده بودنـد   
 »وي؛ مگر عده ي کمی از آنان.ش میخیانت[تازه اي] از ایشان آگاه 
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 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                     

                             

  ﴾  :۷۹[البقره.[ 

وینـد: ایـن از   گ میسپس ، که کتاب را با دستهاي خود می نویسند ها آنپس واي بر «
از دسـت نوشـته هـاي     هـا  آنجانب اهللا است تا آن را به بهاي ناچیزي بفروشند. واي بر 

 »ندکن میاز آنچه کسب  ها آن شان و واي بر

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                      

                        

               ﴾  :۷۸[آل عمران.[ 

ردانند گ میزبان خود را چنان ، کتابتالوت) ( هستند که به ها آنو همانا گروهی از «
انند) از کتاب اهللا است؛ در حالی کـه آن از کتـاب نیسـت و    خو میآنچه ( که گمان کنید

ند که آن از جانب اهللا تعالی است؛ در صورتی که از طرف اهللا تعالی نیست. و کن میادعا 
 »ننددا میندند و خودشان هم ب میبر اهللا تعالی دروغ 
که مطالبی به صورت و تحریف نشده در تورات و انجیل بـاقی مانـده   جان کالم این 

صـلَّى   توسط قرآن منسوخ گشته و بقیه ي موارد تحریف شده اسـت. رسـول اهللا  ، است
لَّم اللَّـهسو هلَیرضی اهللا عنه صحیفه اي از تورات را مشاهده  در دست عمر بن خطاب ع

ا ابْنَ «فرمود:نمود. بر عمر رضی اهللا عنه خشم گرفت و  ا يَ ونَ فِيهَ كُ وِّ تَهَ ي الْـأَمُ الَّذِ طَّابِ وَ خَ

ـىلَّ  ـى صَ وسَ هِ لَـوْ أَنَّ مُ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ .... وَ يَّةً قِ اءَ نَ يْضَ ا بَ َ مْ هبِ ئْتُكُ دْ جِ هِ لَقَ يسِ بِيَدِ ــهُ نَفْ يْـهِ  اللَّ لَ عَ

تَّبِعَ  هُ إِالَّ أَنْ يَ عَ سِ ا وَ يًّا مَ انَ حَ مَ كَ لَّ سَ  .)1(»نِيوَ

                                                           
رواه أحمد و أبـویعلی  : «  1/174 "المجمع الزوائد").و دیگران.  قال فی 435) و دارمی  (3/387احمد  ( -1

اه. و صـححه العجلـونی فـی    » و البزار، و فیه مجالد بن سعید، ضعفه أحمد و یحیی بـن سـعید وغیرهمـا   

ثوا عن بنی إرسائيل و ال«) عند الکالم علی حدیث: 1119( 1/422 "کشف الخفا" دَّ جحَ رَ  ». حَ
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خـود را بـه مطالعـه ي تـورات مشـغول      ، اي پسر خطاب! آیا بدون فکر و اندیشـه «
ی؟ در حالی که سوگند به ذاتی جانم در دست کن میی؟ خود را حیران و سرگردان کن می

سوگند بـه ذاتـی کـه     ،کتابی آورده ام که آیاتش واضح و روشن است اوست؛ براي شما
چاره اي نداشت جز این کـه  ، ودب میجانم در دست اوست اگر موسی علیه السالم زنده 

 »از من پیروي کند.
 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از اصول اعتقادي ما مسلمانان این است که محمد چهارم:

  ﴿ خاتم االنبیا و المرسلین است. آن گونه که اهللا تعالی فرموده است:      

                          ﴾ 

 ].۴۰[االحزاب: 
پدر هیچ یک از مردان شما نیست و لیکن فرسـتاده ي   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  محمد«

 »اهللا تعالی و خاتم پیامبران است و اهللا تعالی بر هر چیزي دانا است.
وجود ندارد. اگر  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بعد از محمد، پیامبري که واجب االتباع باشد

هصلَّى  ره اي نداشت جز این که از محمدود چاب مییکی از انبیاي الهی زنده  علَیه  اللـَّ

    ﴿ پیروي کند. همان گونه که اهللا تعالی فرموده است: وسلَّم    

                             

                                     

        ﴾  :۸۱[آل عمران.[ 

کتـاب و حکمـت   و هنگامی که اهللا تعالی از پیامبران پیمان گرفت که چون به شـما  «
آنگاه پیامبري سویتان آمد که تصدیق کننده ي کتاب آسمانی شماست. باید بـه  ، بخشیدم

اهللا تعالی آنگاه گفت: آیا گردن نهادید و پیمـانم را  ، او ایمان آورید و حتماً یاریش دهید
 »گردن نهادیم. گفت: پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم، پذیرفتید؟ گفتند: آري

علَیـه   اللَّــه صلَّى  از محمد، پیامبرِ الهی عیسی علیه السالم در آخرالزمان پس از نزول
 د.کن میو شریعت ایشان پیروي  وسلَّم
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 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                

            ﴾  :۱۵۷[االعراف.[ 

ند که [وصف] او کن میپیروي ، پیامبر درس ناخوانده، همان کسانی که از این رسول«
 »مکتوب می یابند.، را نزد پروردگار خویش در تورات و انجیل

بـراي تمـام جهانیـان از اعتقـادات مـا       علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بعثت محمد رسول اهللا
 مسلمانان است.

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                      

      ﴾  :۲۸[سبأ.[ 

مردم؛ لیکن بیشتر  ي همهو ما تو را نفرستادیم جز بشارتگر و هشدار دهنده براي «

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی » ننددا میمردم ن               

 ﴾  :۱۵۸[االعراف.[ 

 »بگو: اي مردم! من فرستاده ي اهللا به سوي همه ي شما هستم.«
از اصول اسالم است معتقد بودن به کفر کسانی که از یهود و نصارا و دیگـران   پنجم:

قطعاً کافر هستند و دشمن اهللا و رسول او و مؤمنین هسـتند و  ، که دین اسالم را نپذیرند
 اشند.ب میجهنمی 

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

         ﴾ ۱نه: [البي.[ 

کافرانِ اهل کتاب و مشرکان [از آئین خود] دست بردار نبودند تا اینکه دلیل روشنی «
 »برایشان بیاید

  ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

                  ﴾  :۶[البينه.[ 
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بـراي همیشـه در آتـش    ، کسانی از اهل کتاب که کافر شـدند و مشـرکان  ، تردید بی«

 »بدترین آفریدگانند ها آندوزخند و 

هِ « فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در صحیح مسلم آمده که پیامبر دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ حمُ الَّذِ وَ

هِ  ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ يبِ أَحَ مَ هِ إِالَّ الْـالَ يَسْ ـلْتُ بـِ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ 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  .)1(»كَ

در اختیار اوست؛ هر یهـودي یـا    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  جان محمدقسم به ذاتی که «
به آنچه من به آن فرستاده شده  نصرانی که دعوت مرا بشنود و سپس در حالی بمیرد که

 »اهل جهنم خواهد بود. از قطعاً، ایمان نیاورد ام
ي  اعـده طبـق ق خودش کـافر اسـت.   ، تکفیر نکند را بنابراین اگر کسی یهود و نصارا

وَ كافِرٌ « شرعی هُ رِ الكافِرَ فَ فِّ ن ملَ يكَ  »خودش کافر است.، کسی که کافر را تکفیر نکند« »مَ

فراخوان به وحدت ادیان و تقارب ، با توجه به اصول اعتقادي و حقایق شرعی ششم:
آمیخـتن  ، توطئه شومی است کـه هـدف از آن  ، و کنار هم قرار دادن این ادیان ها آنبین 
 با باطل است. در نهایت نابودي کامل دین اسالم و ارتداد کامل مسلمانان است. حق

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی               

   ﴾  :۲۱۷[البقره.[ 

 ».از دینتان باز گردانندشما را ، پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند ها آنو « 

  ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی           ﴾  :۸۹[النساء[       

 »یکسان شوید ها آنکافر شوید تا با  ها آندوست دارند شما هم مانند  ها آن« 
موارد شناخت کفر و اسـالم  برداشتن ، از آثار و نتایج بد این دعوت و فراخوان هفتم:

تا حق و باطل و معروف و منکر از هم قابل تشخیص نباشد؛ انزجار مسـلمانان از  ، است
 کفار برداشته شود. والء و براء و جهاد و قتال براي اعالي دین اهللا از بین برود.

                                                           
 ).153مسلم  ( -1
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 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                   

                       

             ﴾ ] :۲۹التوبه.[ 

و آنچـه را اهللا و رسـولش حـرام     ندآور میبا کسانی که به اهللا و روز واپسین ایمان ن«
تا زمانی کـه بـا ذلـت و    ، کارزار کنید، رایندگ میرند و به دین حق ندا میحرمت ن، کرده

 »جزیه دهند خواري

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                   

              ﴾  :۳۶[التوبه.[ 

شـما هـم همگـی بـه     ، زندخی میهمان طور که مشرکان جملگی به جنگ با شما بر «
 .»و بدانید که اهللا تعالی با پرهیزکاران است، برخیزید ها آنجنگ با 

مسـاوي اسـت بـا    ، دعوت به وحدت ادیان اگر از طرف مسلمانی مطرح شود هشتم:
دعوت به وحدت ایمان بـا اصـول اعتقـادي اسـالم ناسـازگار      ارتداد وي از اسالم؛ زیرا 

، است؛ گویا شخص به کفر راضی گشته و آن را پسندیده اسـت. ایـن دعـوت و اعتقـاد    
، رد. قرآنی که ناسخ کتابهـا و ادیـان پیشـین اسـت. بنـابراین     ب میصداقت قرآن را از بین 

طبق نصوص قـرآن و سـنت و   د. کن مییرد و به شدت آن را رد پذ میاسالم این ایده را ن
 باطل و مردود است.، این تفکر، اجماع

 ود:ش میبا توجه به مطالب گذشته قطعنامه ي ذیل به عنوان رأي نهایی تصویب  نهم:
 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  مسلمانی که به ربوبیت اهللا تعالی و رسالت رسول اکرم -1

غ این فکر آلوده و غلـط باشـد و آن را بـین    و دیانت اسالم معتقد است؛ اجازه ندارد مبل
مسلمانان پخش کند. چه رسد بـه پـذیرفتن آن. مسـلمان اجـازه نـدارد در کنفرانسـها و       

 شرکت کند.، وندش میسمینارها و نشستهایی که به این منظور تشکیل 
هیچ مسلمانی اجازه ندارد تورات یا انجیل را جداگانه چاپ کند؛ چه رسد بـه   -2

چاپ تورات و انجیل همراه با قرآن در یک جلد!! مرتکب چنـین عملـی در ضـاللت و    
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رد؛ زیرا حق و باطل را یکجا جمع نموده اسـت. حـق یعنـی: قـرآن و     ب میگمراهی بسر 
 گشته.باطل یعنی: تورات و انجیل منسوخ شده و تحریف 

مسلمان اجازه ندارد به فراخوان بناي مسجد و کنیسـه و معبـد در یـک مکـان      -3
ان تـو  مـی پاسخ مثبت دهد؛ زیرا این کار به منزله ي پذیرش دینی غیر از اسالم است که 

عبادت و بندگی نمود. چنین عملی متضاد با عقیده ي ، اهللا تعالی را با دینی غیر از اسالم
 ر ادیان است.غلبه ي دین اسالم بر دیگ

، بناي معابد سه گانه در یک مکان براي مسلمانان و یهود و نصاري ي نظریهپذیرفتن 
اند به هـر یکـی از ایـن    تو میبرابر است با پذیرش هر سه دین بطور مساوي که شخص 

امري مشروع و جایز را انجام داده است. چنین فردي در واقع معتقـد  ، ادیان ایمان بیاورد
مسـاوي بـا کفـر و    ، ناسخ ادیان دیگر نیست؛ این عقیده و رضایت به آناست که اسالم 

گمراهی است؛ چرا که مخالفت آشکار با قرآن و سنت و اجماع مسلمانان است. این کار 
یعنی: اعتراف به این مسأله که تحریفات یهود و نصـاري از جانـب اهللا تعـالی اسـت در     

 حالی که او تعالی برتر و واالتر از آن است.
بیوت اهللا) بنامند و معتقد باشند که یهودیان ( مسلمانان اجازه ندارند کلیسا و معابد را

ند و عبادتشان نزد اهللا کن میاهللا تعالی را عبادت ، و مسیحیان با شیوه اي صحیح و مقبول
 رماید:ف میتعالی پذیرفته است؛ زیرا عبادت آنان بر غیر شریعت اسالم است. اهللا تعالی 

﴿                              ﴾  آل]

 ].۸۵عمران: 
ود و او در آخـرت  ش میهرگز از او پذیرفته ن، دینی غیر از اسالم برگزیند، وهر کس«

 ».از زیانکاران است
نعوذ بـاهللا مـن    -محلی است براي کفریات و کفر به اهللا ، بلکه معابد یهود و نصاري

  -الکفر و أهله
وید: معابد یهـود  گ می) 22/162( در مجموع الفتاوي رحمه اهللاشیخ االسالم ابن تیمیه 

 هـا  آنکـه در   هرچنـد بیوت اهللا) نیستند؛ بلکه بیوت اهللا فقط مساجد هستند؛ ( و نصاري
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 –نزله ي اهل آن خانه هسـتند و اهـل ایـن بیـوت     ذکر پروردگار انجام گیرد. بیوت به م
 ود.ش میکافرند. بنابراین اینها بیوتی هستند که عبادت کفار در آن انجام  -یهود ونصاري

دعوت کفار عموماً و اهل کتاب خصوصاً به دین اسالم طبـق نصـوص صـریح     دهم:
، کتاب و سنت بر مسلمانان واجب است. باید دانست که دعوت اهـل کتـاب بـه اسـالم    

ان از اصول و احکام اسالم گذشت نمـود.  تو میهمراه با حکمت و جدال احسن باشد. ن
قانع شوند و یا حجت و دلیل بـر  ، بایستی اهل کتاب را دعوت نمود تا به پذیرش اسالم

 هدایت شود.، از روي دلیل و حجت، دشو میتمام شود تا هرکه گمراه  ها آن

  ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                            

                             

          ﴾  :۶۴[آل عمران.[ 

بگو: اي اهل کتاب! بیایید بر سخنی که میان ما و شما مشترك است روي آوریم کـه  «
، شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگري را به جاي اهللاجز اهللا را نپرستیم و کسی را با او 

 »بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم، نددیصاحب اختیار نگیرد. پس اگر روي گردان
کوتاه آمدن در مقابل خواسته هاي آنـان و   براساساما مجادله و گفتگو با اهل کتاب 

تحقق اهدافشان و گسستن زنجیره ي به هم پیوسته ي اسالم و اصول ایمان امري باطـل  
واهللا «آن را نخواهنـد پـذیرفت.  ، و غیر قابل قبول است؛ زیرا اهللا تعالی و پیامبر و مؤمنان

 »المستعان علی ما تصفون

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                   ﴾  :مائده]

۴۹.[ 
و از ایشان برحذر باش که مبادا تو را از برخی چیزها که اهللا تعالی بر تو نازل کـرده  «
 »غافل سازند، است

انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا با تصویب موارد فوق و بیان آن بـراي مـردم بـه    
د که تقـواي الهـی را پیشـه کننـد و     کن میعموماً و علما خصوصاً توصیه ، همه مسلمانان
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حامی دین اسالم باشند. از عقیده ي مسلمانان دفاع کنند تا گمراه نشوند و گرفتـار فتنـه   
د تـا  ده میي گمراهان و دعوتگران به گمراهی و کفار نشوند. به تمام مسلمانان هشدار 

و گرفتار شدن در دام آن برحـذر دارنـد. بـه اهللا     خود را از این دسیسه ي وحدت ادیان
ریم از این که مسلمانی فریفتـه ي ایـن فراخـوان باطـل شـود و آن را در      ب میتعالی پناه 

 شهرها و کشورهاي اسالمی رواج دهد.
نسأل اهللا تعالی سبحانه تعالی بأسمائه الحسنی و صفاته العـال أن یعیـذنا جمیعـاً مـن     

حماة لإلسالم علی هدي و نور من ربنا حتـی  ، نا هداة مهتدینو أن یجعل، مضالت الفتن
 نلقاه و هو راضٍ عنا.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه أجمعین، وباهللا التوفیق    
ه. ر.ك 25/1/1425) مورخـه  19402( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتـاء شـماره  

 )7( ص، با اجازه ي إدارة اإلفتاء "نشر دار عالم الفوائد "فتاوي و بیانات مهمۀ"
 
 

هصلَّى  ] کفر اهل کتابی که به رسالت محمد55[   ایمان ندارند علَیه وسلَّم اللـَّ

صلَّى  قرآن صراحتاً اهل کتاب را کافر دانسته است؛ مگر آنان که به رسالت پیامبر س:
لَّم اللَّـهسو هلَیعزیر علیه السالم پسر اهللا تعالی است و یهود معتقدند که ، ایمان بیاورند ع

 والعیاذ باهللا.، نصاري که معتقدند عیسی علیه السالم پسر اهللا تعالی است

﴿ قرآن کریم به کفر یهود و نصاري تصریح نموده و فرموده است:       

         ﴾  :۷۳[مائده.[ 

بلکه فقط اهـل کتـاب   ، نیستند کافر کتاب اهل: ویندگ می علما از برخی، وجود این با
 دهید؟ توضیح مورد این در لطفاً بوده اند.
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کافر نیستند و فقط اهل کتاب هسـتند خـودش کـافر    ، کسی که بگوید: اهل کتاب ج:
، مبنی بر کفر اهل کتـاب ، است؛ زیرا این شخص آن چه را که قرآن و سنت به صراحت

 تکذیب نموده است. بیان داشته

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                    

﴾  :۷۰[آل عمران.[ 

] آن حقانیـت  بـه [شـما  کـه  ایـن  بـا  یدکن می انکار را الهی آیات چرا! کتاب اهل اي« 
 »یدده می گواهی

﴿ :رمایدف می تعالی اهللا                    ﴾ 

 ].۷۲[مائده: 
 ».کافر شدند، همان مسیح پسر مریم است، که گفتند: اهللا تعالی ها آن«

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                 ﴾  :۷۳[مائده.[ 

 .»شدند کافر، است کس سه سوم، اهللا: گفتند که کسانی، تحقیق به«

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                        

                                

  ﴾  :۳۰[التوبه.[ 

و یهود گفتند: عزیر پسر اهللا اسـت و نصـاري گفتنـد: مسـیح پسـر اهللا اسـت. ایـن        «
، ند و به گفتار کسانی که پیش از این کـافر شـدند  آور میسخن[باطلی] است که بر زبان 

 »وند؟ش میبه کجا منحرف ، شباهت دارد. اهللا بکشدشان

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

         ﴾  :۱[البينه.[ 
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اهل کتاب و مشرکان [از آئین خود] دست بردار نبودند تا اینکه دلیل روشنی ، کافران«

 ».بیاید برایشان

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                    

                       

             ﴾  :۲۹[التوبه.[ 

ند و آنچـه را اهللا و رسـولش حـرام    آور میبا کسانی که به اهللا و روز واپسین ایمان ن«
تا زمانی کـه بـا ذلـت و    ، کارزار کنید، رایندگ میرند و به دین حق ندا میحرمت ن، کرده

 »جزیه دهند خواري
 در این مورد آیات دیگري در قرآن وجود دارد.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه أجمعین، وباهللا التوفیق     
 )2/18( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتاء           

 )1(] سازمان فراماسونري56[

                                                           
فراماسون: این کلمه در قرن سیزدهم میالدى به پیشه ورانى که با تیشه کار مى کردند گفته مى شد. تیشه  -1

دار. هیزم شکن.از قرن سیزدهم به بعد بـه کسـانى گفتـه شـده کـه در حـوزه هـاى سـازمان اسـرارآمیز          
ى که هدفش به ظاهر تبلیغ برادرى،تعـاون  فراماسونرى شرکت مى کردند.عضو یک جامعه جهانى سرّ

اجتماعى و کمک هاى متقابل است.در سازمان فراماسونرى حوزه هائى به نام لژ وجـود دارد کـه همـه    
این لژها از یک کمیته مرکزى دستور مى گیرند.فراماسونرى در عین حال که یک سازمان سرّى نیست 

یست، دیگر آثارى از فعالیت ایـن سـازمان بـه چشـم     اسرار پنهان بسیار دارد. امروز در کشورهاى کمون
نمى خورد ولى در کشورهاى اروپاى غربى و آمریکـا هنـوز حـوزه هـاى آن وجـود دارد. تشـکیالت       
فراماسونها از قرن سیزدهم م. به بعد سر و سامانى گرفـت و تأسـیس آن از قـرن چهـاردهم م. در لنـدن      

فراماسونرى در آمریکـا و آسـیا هـم    1717وص از سال آغاز گردید. از اوایل قرن هیجدهم م. و به خص
نفوذ کرد و حوزه هاى وسیع آن در همین قرن در ایرلند، هند و دیگر کشورها بوجود آمـد و همـواره   

سال در تمام شهرهاى معروف هندوستان از جمله  40فعالیت خود را گسترش داد تا جایى که در طول 
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أ) شخصی مرده و وصـیت نمـوده تـا او را در تـابوتی دفـن کننـد... حکمـش        ( س:
 چیست؟

فراموشـخانه) بـوده   ( فراماسـونري  ب) فردي از مسلمانان که جزو اعضاي سازمان( 
مرده و نماز جنازه بر او خوانده شده است. بعد از آن شعایر و مراسم فراماسـونی  ، است

نـد کـه شـعایر    ده مـی بر او اجرا شده است.حکم اسالم در مورد مسـلمانانی کـه اجـازه    
 چیست؟، فراماسونري بر آنان اجرا شود

 چه نظري دارد؟ج) فراماسونري چیست؟ اسالم در مورد آن ( 
گذاشتن میت در تابوت در زمان پیـامبر و صـحابه سـابقه نداشـته اسـت. بـراي        ج:

پیـروي کننـد. بنـابراین     علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  مسلمان بهتر است که از سنت رسول اهللا
نـرم یـا مرطـوب باشـد.     ، نهادن میت در تابوت مکروه است؛ اعم از این که زمین سفت

وصیتش قابل اجرا نیست. نـزد  ، کسی وصیت نمود که او را در تابوتی دفن کنندچنانچه 
جایز است که زمین نرم و یا مرطوب باشد. ، در صورتی گذاشتن میت در تابوت، شافعیه

                                                                                                                                                    
 1732اماسونرى تأسیس شد.در فرانسه نخستین حوزه در سال بنگال، کلکلته، مدرس و بمبئى لژهاى فر

 ى فراماسونى بوجود آمد:ها آنم. برپا شد و در کشورهاى دیگر به ترتیب زیر سازم
 -م  1763ایتالیـا   -م  1745دانمـارك   -م  1740سویس  -م  1735هلند  -م  1735پرتقال  -م  1733آلمان 

م. به همین ترتیب نفوذ فراماسونرى تا دورتـرین نقـاط    1773م و سوئد  1771روسیه  -م  1765بلژیک 
ــدیها و      ــازونى ایرلن ــده، ات ــاالت متح ــًا در ای ــاى شــمالى و مخصوص ــت. در امریک ــترش یاف ــین گس زم
اسکاتلندى ها از اوایل قرن هیجدهم براى ایجاد لژهاى این سـازمان دسـت بـه کـار شـده بودنـد. و در       

وزگار بیست و هشت ساله بود رهبر ماسون هاى پنسیلوانیا شـد و  م. بنیامین فرانکلین که در آن ر 1734
در همان سال نخستین کتاب مربوط به این سازمان را در آمریکا به چاپ رسانید.به دنبال ایـن کوشـش   

مخصـوص  « لژهـاى آبـى  »ها در فراماسونرى، حوزه هـاى رمـزى پدیـد آمـد. مـثال در آمریکـا شـمالى       
ى کشورى بودند  (نقل بـه اختصـار از دایـرة المعـارف بریتانیـا).      ها آنفراماسونهایى بود که عضو سازم

ظاهراً فراماسونرى در زمان ناصرالدین شاه قاجار در ایران هم نفوذ یافت. .[دایرة المعارف بزرگ شیعه 
 ]  (مترجم)90ص 43ج
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فقط در چنـین  ، اگر شخصی وصیت نمود که جسد او را در تابوت بگذارند و دفن کنند
 ود.ش میموردي وصیتش اجرا 

یت: سازمانی سرّي و سیاسی است که هدفش دین زدائـی و اخـالق   ج) ماسون، ب( 
زدائی و حاکم نمودن قوانین بشري و نظم غیر دینی است. حرکت فراماسونري همـواره  

انقالبهایی در دنیا به راه اندازد و حکـومتی را  ، می کوشد به بهانه ي آزاديِ فکر و عقیده
سـازمان فراماسـونري در کنفـرانس    جایگزین دیگري کند. مؤیـد گفتـار مـا اعالمیـه ي     

یکی از مراکز ایـن سـازمان برگـزار     "لییج"م است که در شهر 1865دانشجویان در سال
، بر اله پیروز شود و با تمـام قـوا بـه جنـگ پرودگـار بـرود       انسانباید «اعالم نمود:، شد
 »را بشکافد و مانند برگ کاغذ پاره کند ها آنآسم
، بـا تمـام وجـود   «م چنین اعـالم گردیـد:  1922در مجلس بزرگ ماسونیت در تاریخ  

یم. بـا تمـام تـالش و تـوان سـعی      کن میحرکت آزادي فکر و اندیشه را در افراد تقویت 
حمله نموده و جنگی تمام عیار راه اندازیم؛ همانا ، خواهیم نمود بر دشمن اصلی بشریت

 »دشمن اصلی بشریت دین است
نفس و هـوا  ، ماسونیت«ویند:گ میست که ها آنگفتار ماسونی ها دال بر همین اعتقاد  

مـا بـه پیـروزي بـر     «وینـد: گ می». د تا او را بپرستدده میرا معبود او قرار  انسانو هوسِ 
ـ  مـی را بـراي همیشـه ریشـه کـن      ها آنیم؛ بلکه کن میمتدینین و مراکز آنان اکتفا ن  ».یمکن

 ].102م صفحه 1903الماسونی العالمی سنه مضابط المؤتمر [
ـ  مـی ماسونیت به جاي ادیـان در جامعـه رواج پیـدا    «ویند:گ میفراماسونري ها  د و کن

تمـام مـواردي کـه     .»مجالس و مراکز این سازمان جایگزین معابد متدینین خواهد شد...
ن را نشان بیانگر شدت دشمنی ماسونیها براي ادیان و جنگ همه جانبه ي آنان علیه ادیا

 د.ده می
جمعیت فراماسونري و تنظیم آن از قدیمی ترین تنظیمات سري و پنهانی است کـه   

د. مؤسس این سازمان و هدف از تأسیس آن همچنان بر ده میهمچنان به فعالیتش ادامه 
مردم پوشیده است. حتی ماهیت این سازمان بر بسیاري از اعضاي آن پوشیده است. بـه  
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محکم کاري رهبران آن در مورد مکر و نیرنگ درونیشـان وتـالش    خاطر مخفی کاري و
 آنان در جهت مخفی نگه داشتن چشم انداز و برنامه هایی که مد نظر دارند.

بنابراین اکثر برنامه هاي فراماسونیها شفاهی است. اگـر شخصـی بخواهـد چیـزي از     
ـ  ا رهبـران فراماسـونري در   افکار و ایده هاي آنان را بنویسد و یا انتشار دهد باید آن را ب

 میان بگذارد که اجازه دهند یا خیر؟!
قانون اساسی سازمان فراماسونري برگرفته از نظریات متعددي اسـت کـه بیشـتر آن     

براساس تقلید و پیروي از یهودیـت تنظـیم شـده اسـت. برنامـه هـا و تعـالیم آموزشـی         
م جهـت  1717سـال   اساس کار این سازمان است که بزرگترین نشست آن در، یهودیت

تصویب اساسنامه و برنامه هاي راهبردي سازمان فراماسونري تشکیل شد. فراماسـونري  
رند. دا میذارند. هیکل و معبد آنان را مقدس گ میها همواره به مقدسات یهودیت احترام 

یی ها آننشستهاي سازمان فراماسونري جهت تقلید و احترام به مقدسات یهودیت در مک
وند که بناي ظاهري آن مانند معابد یهودي هاست. باید دانسـت کـه سـتون    ش میبرگزار 

، اصلی اعضاي سازمان فراماسونري یهودي هستند که در برگزاري نشستهاي این سازمان
ند. انتشار ماسونیت و رابطـه ي همکـاري بـین آنـان     کن مییهودیان نقش اصلی را بازي 
طراحان و مجریان برنامـه هـاي   ، اصلی ود. گردانندگانش میتوسط رهبران یهودي انجام 

یهودیان هستند. در واقع یهودیت و فراماسونري همگی سـروته یـک   ، سري این سازمان
کـه  » اکاسـیا «ان به سندي استناد نمود که در مجله ي تو میکرباسند. در تأیید این مطلب 

ي هـا  نآآمده است که هیچ کدام از ارگـ ، ودش میتوسط اعضاي سازمان فراماسون منتشر 
خالی از افراد یهودي نیست. امر مشترك ماسونیت و ، زیر مجموعه ي سازمان فراماسون

یهودیت در این است که یهودیت معتقد به مذهب نیست؛ بلکـه فقـط ظـاهر مـذهب را     
حفظ نموده است. ماسونی ها نیز داراي چنین اعتقادي هستند. بنـابراین معابـد و مراکـز    

 فراماسونی است. بسـیاري از اعضـاي آن یهـودي تبـار هسـتند.      یهودیان جانشین مراکز
 ] 66م شماره ي 1908مجله ي اکاسیا سال [
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در اسناد منتشره ي فراماسونري آمده است که یهود معتقد است که ماسونیت بهترین 
.. .ابزار براي انهدام ادیان است. تاریخ ماسونیت از نظر اعتقادي مشـابه یهودیـت اسـت.   

، ا سـتاره شـش گـوش داوودي اسـت. در واقـع یهودیـت و ماسـونیت       شعار ماسونی ه
 فرزندان معنوي بناي هیکل سلیمان هستند. 

د کـه  ده میدین زدایی است به یهودیت اجازه ي کامل ، ماسونیت که شعار اصلی آن
دین خود را تبلیغ کند. یهودیت از سادگی و خوش بـاوري ملتهـا اسـتفاده نمـوده و در     

به فعالیت خویش ادامه داده اند تا جایی که مراکز اصلی و حسـاس   سازمان فراماسونري
ماسونیت را در اختیار گرفته اند. روح یهودیت را در کالبد ماسونیت دمیـده انـد و آن را   
سکوي پرتابی براي شلیک اهداف خود برگزیده اند تا اهداف و خواسته هاي خود را از 

 »این طریق تحقق بخشند.
سرّي بودن سازمان فراماسون و مخفـی کـاري جهـت برنامـه     سندي دیگر در جهت 

مطـالبی اسـت کـه در    ، ریزي دین زدایی و راه اندازي کودتاي سیاسی در برابر حکومتها
نویسنده ي این کتـاب از قـول رهبـران     :آمده است )1(برتوکالت حکماء صهیون)( کتاب

وید: به زودي این مجموعه هـا را تحـت فرمانـدهی واحـدي کـه فقـط       گ میصهیونیسم 
یا رهبري جهان) توسـط رهبـران و   ( یم. این فرماندهیده میسامان ، ناسیمش میخودمان 

 اي ویـژه نماینده ي ، دانشوران و کارشناسان باتجربه ي ما اداره خواهد شد. هر مجموعه
. حـق تصـمیم گیـري فقـط از آن مـا      خواهد داشت تا دفتر فرماندهی کامالً مخفی بماند

خواهد بود که به چه کسی اجازه حرف زدن بدهیم و چه کسی به امور جامعه رسیدگی 
کند و برنامه ي روزانه را ترسیم نماید. در این مجموعه ها براي تمـامی افـراد جامعـه و    

مـا   سترانیم. اکثر نقشه هاي سیاسی سري بـراي گ میسایر طبقات انقالبی جامعه دامهایی 
آن را اجـرا خـواهیم کـرد؛ امـا     ، شناخته شده اسـت و بالفاصـله پـس از برنامـه ریـزي     

نمایندگان ما در پلیس مخفـی بـین المللـی بایـد از اعضـاي ایـن مجموعـه باشـند.... و         

                                                           
قـدس  توسط حمید رضـا شـیخی و انتشـارات     "پروتوکلهاي دانشوران صهیون "این کتاب تحت عنوان -1

 رضوي مشهد چاپ شده که مطالعه ي آن در این زمینه بسیار مفید است.
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ود؛ یکـی از زبـده تـرین ومخلصـترین     شـ  مـی طئه ها در سطح جهـانی آغـاز   تو میهنگا
همه آن توطئه ها را رهبري خواهد کرد. طبعاً ما ملت یگانه اي هستیم کـه  ، نمایندگان ما

نیم چگونه آن را دا مییم و ما یگانه ملتی هستیم که ده میطرحهاي فراماسونري را جهت 
جهت دهیم و از اهداف نهایی هر طرحی آگاه هستیم. در صورتی که غیر یهـود چگونـه   

انند نتایج نزدیک کارهاي خودشان را تو میحتی ناز بیشتر امور فراماسونري نا آگاهند و 
  حدس بزنند.

مواردي دیگر که بیانگر همکاري تنگاتنگ یهودیت و ماسونیت و راه انداختن انقالبها 
 اشد.ب میدر نقاط مختلف جهان ، و کودتاهاي سیاسی و تشکیل گروههاي خرابکار

اصـالحات اجتمـاعی    فعالیت ظاهري ماسونیت براساس آزادي فکر و عقیده و ایجاد
ایجاد ، ایجاد هرج و مرج، افسار گسیختگی، بی بند و باري، است؛ اما در واقع اهداف آن

 نابودي پایه هاي ارزشهاي اخالقی جامعه و تخریب و فساد است.، اختالف
عضو آن شـده و  ، بنابراین هر مسلمانی که از روي آگاهی و علم به اهداف ماسونیت

خارج گشته و کافر اسـت.  ، بر او اقامه شود؛ از دایره ي اسالم شعائر و مراسم ماسونیت
واجب القتل است. چنانچه بر عضویت در این سازمان بمیرد؛ ، باید توبه کند و اگر نکرد

سزایش کفر است. اما کسانی که بدون شناخت و علم و اطـالع از اهـداف ماسـونیت و    
ریب شعارهاي ظاهري و سـخنان  عضو آن شده و ف، برنامه هایش علیه اسالم و مسلمین

را بخورد؛ کافر نیستند. بلکه به دلیـل   -که به ظاهر با اسالم متضاد نیست –دلنشین آنان 
جهل و عدم آگاهی از اهداف آنان معذورند. چون در اصولِ عقاید و مقاصـد شومشـان   

 از دایره ي اسالم خارج نیستند.، با آنان همگام و همسو نبوده اند

ا الْـإِنَّامَ «رماید:ف می علَیه وسلَّم اللَّـهى صلَّ رسول اهللا ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ لُ بِالنِّيَّاتِ وَ امَ أَعْ

  ود.]ش می[اعمال به نیت ها بستگی دارند و با هرکسی مطابق نیتش برخورد  )1(»نَوَ

                                                           
 )1بخاري ( -1
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خـویش را  اما هرگاه متوجه واقعیت شوند باید خود را از آن دور نگه داشته و برائت 
از آنان اعالم دارند و در جهت شناسایی و رسوایی شان تالش نمایند تا مسلمانان دیگـر  
را در مورد اهداف آنان آگاه نمایند. مسلمان باید هوشیار باشد و در مورد کسانی کـه در  

جنبه ي احتیاط را رعایت نماید. ، مسائل دین و دنیاي خویش با آنان همکاري می نماید
دوستان دقت کند تا در آینده گرفتار کید و مکر و اهداف سوء آنـان نگـردد.   در انتخاب 

ها و احزاب و افراد را بخورد. با کلمـات   مسلمان نباید فریب سخنان زیبا و دلرباي گروه
دل به آنان بسپارد تا مرتکب شرك نشود و گرفتـار دام حیلـه گـران و مکـارانی     ، شیرین

 افراد ساده لوح و ضعیف العقل گسترانده اند.نشود که دام خود را براي شکار 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه أجمعین، وباهللا التوفیق      

 )315-2/312( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتاء        

 مجمع فقهی در مورد انتساب و عضویت در سازمان فراماسونري ي بیانیه] 57[

 .. أما بعد:.و علی آله و من اهتدی هبداه، والسالم علی رسول اهللاوالصالة ، احلمد هللا

مجمع فقهی در اولین نشست خود در مکه ي مکرمـه در تـاریخ دهـم شـعبان سـال      
موضوع سـازمان فراماسـونري و عضـویت در آن را در    ، م15/7/1978ه.ق برابر با 1398

ق و تفحص در بـاره  ررسی کرد. اعضاي مجمع فقهی پس از تحقیب میپرتو شریعت اسال
ي این سازمان و مطالعه ي کتابهایی که در گذشته و زمـان معاصـر در مـورد آن تـألیف     

ود. مقـاالت و  شـ  مـی شده و همچنین نشریات و مجالتی که از طرف این سازمان منتشر 
مجمع فقهی بـه طـور   ، کتبی که اعضاء و رهبرانش نوشته اند؛ پس از بررسی همه جانبه

 ن جمع بندي و نتیجه گیري رسید:قطع و یقین به ای
سازمانی سرّي است که متناسب با زمان و مکان بـه فعـالیتش   ، سازمان ماسونیت  -1

د. اما اصول و اهداف آن همواره سرّي است. ماهیت اصلی ده میمخفیانه و آشکارا ادامه 
این ارگان حتی بر اعضایش مخفی است. مگر اعضاي خصوصی که بر حسب فعالیتشان 
به مراتبی برسند که جزو گروه ویژه قرار گیرند آنگاه در جریان برنامه هاي مهم سازمان 

 یرند.گ میقرار 
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ط تگاتنگی برقرار است تا افـراد سـاده   بین اعضاي این سازمان سرتاسر دنیا ارتبا  -2
لوح را شکار تفکرات خود گردانند؛ حربه ي اصـلی آنـان داشـتن رابطـه ي بـرادري و      

 صرفنظر از عقاید و گرایشهاي مختلف است.، همکاري میان اعضاي سازمان
را به عضـویت   ها آناین سازمان در صدد است تا افراد مهم را شناسایی نموده و   -3

نـد. هـر بـرادر    کن مـی اعضا با افراد در جهت منـافع شخصـی همکـاري     آن دعوت دهد.
ماسونی تحت حمایت برادران ماسونی دیگر در تمام نقاط جهان در اهـداف و نیازهـا و   
مشکالت با هم تعاون دارند. اگر فردي از اعضاي ایـن سـازمان داراي فعالیـت سیاسـی     

و را یـاري مـی نماینـد. ایـن     براساس دفاع از حق مظلوم ا، باشد و دچار مشکالت شود
بزرگترین حربه اي است کـه افـراد زیـادي را از مراکـز مختلفـی فریفتـه ي ایـده هـا و         

 ند.کن میمبالغ قابل توجهی کمک دریافت  ها آنردانند و از گ میي خود ها آنآرم
ود؛ در ش میورود عضو جدید به سازمان فراماسونري با تشکیل جلسه اي برگزار   -4

ود که مبادا با تعلیمات و آموزه ش میتهدید و ارعاب ، عضو جدید، فیانهاین جلسه ي مخ
 مخالفت کند.، ودش میهاي سازمان که از مقامات باالتر به او ابالغ 

وند در برگـزاري  شـ  مـی اغفـال  ، افرادي که بر اثر سادگی توسط اعضاي سـازمان   -5
مراسم دینی و مذهبی خویش کامالً آزادند و متناسب با استعداد و صالحیت هایشان بـه  

ود؛ اما مالحده و کسانی که آمادگی پذیرش عقیـده ي الحـادي   ش میآنان وظایفی محول 
را دارند بتدریج موقعیتشان ترفیع می یابـد. برحسـب تجربـه و کـارآیی کـه بـه دسـت        

ند. در اجراي نقشه هاي کن میقیتهایی که در آزمونهاي مختلف کسب ند و در موفآور می
 مهم سازمان به موفقیت دست می یابند.

سازمان داراي اهداف کامًال سیاسی است؛ در اکثر نظامهاي سیاسی و کودتاهـاي    -6
 ند.کن میمردمی و دولتی و تغییرات مهم بین المللی نقش ایفا 

ت دارد. مدیران ارشدش سراسر دنیا یهودي ریشه در یهودی، اساس تنظیم سازمان  -7
 اشند.ب میاند. داراي فعالیتهاي صهیونیستی 
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دین زدایی و دین ستیزي است. براي ، بزرگترین هدف سرّي سازمان بطور عموم  -8

 دارد. اي ویژهاز بین بردن دین اسالم از میان مسلمانان و فرزندان شان برنامه هاي 
د تا اصحاب ثروت و سیاسـت و منتفـذین اجتمـاعی را بـه     کن میسازمان تالش   -9

د که کن میعضویت در آورد. به دنبال افراد معمولی جامعه نیست. بنابراین همواره تالش 
 رؤسا و وزراء و دولتمردان را به عضویت سازمان در آورد.

سازمان تحت عناوین و اسامی مختلفی به فعالیت خود مشغول است تا اگـر در   -10
با اسم و رسم جدیدي به فعالیت خود ادامه ، نام ماسونیت نتوانست فعالیت کندجایی به 

لُـژ و عنـاوین دیگـري کـه     ، روتاري، دهد. از مهمترین شعبه هاي سازمان: سازمان أُسود
فعالیتهاي خرابکارانه و اصول و مبادي کامالً متضاد با قوانین اسالمی مشغول به فعالیـت  

                اشند.ب می
براي مجمع فقهی بطور واضح و شفاف مشخص است کـه بـین سـازمان ماسـونیت     
ویهود و صهیونیزم جهانی رابطه ي نزدیـک و تنگـاتنگی وجـود دارد. از همـین طریـق      
توانسته در قضیه ي فلسطین بر فعالیت هاي مسئولین کشورهاي عربی چیره شـود و بـر   

 سر راه اجراي برنامه هایشان مانع تراشی کند.
فقهی بنا بر دالیل واضح و آشکار و اطالعات کامل در مورد فعالیـت سـازمان    مجمع

ارگـان ماسـونی را یکـی از    ، مذکور و خطر بزرگ و اهـداف و برنامـه هـاي مرمـوز آن    
علیه اسالم و مسلمین شنـاخته و بـه همـگان معرفی و اعـالم  ها آنخطرناك ترین سازم

عضو آن  نقشه هایش از ماهیت و اهـداف ومـی دارد کـسی کـه از روي علـم و اطالع 
 کافر و از امت اسالم خارج گشته است.، شود

 )117-1/115( فتاوي اسالمیه لمجوعۀ العلماء -المجمع الفقهی      

از  انسان ي اولیهپیدایش نسل  ي نظریه] ادعاي انتقال روح یک فرد در دیگري و نقد 58[
 میمون

ود. آیـا  شـ  مـی : استاد فلسفه به ما گفته که روح از یک فرد به فردي دیگر منتقل 1س
 با توجه به این کـه روح محاسـبه  ، این نظریه صحیح است؛ در صورت صحت این گفته
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فـرد دوم چگونـه محاسـبه    ، در صورت انتقال روح به دیگري، یندب مید و عذاب شو می
 یند؟ب مید و عذاب شو می

 الهی است: ي فرموده، تاد شما اشتباه است. اصل در این موضوعاس ي نظریه: 1ج

﴿                                 

                         ﴾  :األعراف]

۱۷۲[ 
 برگرفـت  را هـا  آننسـل و نـژاد   ، از پشت ایشـان ، آنگاه که پروردگار تو از بنی آدم«

اوالد او را پیـدا کـرد و از ایشـان اوالد ایشـان را بـه      ، یعنی روز میثاق اهللا تعالی از آدم(
پروردگار ، را بر خودشان گواه کرد که: آیا من ها آنترتیبی که در خارج محقق گشت) و 

گفتند: آري! گواهی دادیم. تـا روز رسـتاخیز نگوییـد مـا از آن غافـل       ها آنشما نیستم؟ 
 .»بودیم

رضی اهللا عنه در مورد این آیـه پرسـیده    در تفسیر این آیه آمده که از عمربن خطاب
در ایـن مـورد    علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  شد؛ عمررضی اهللا عنه پاسخ داد که از رسول اهللا

ـهَ إِنَّ « ایشان فرمودند:، سؤال شد نْـهُ  اللَّ جَ مِ رَ اسـتخْ هِ فَ ينـِ هُ بِيَمِ رَ هْ حَ ظَ سَ مَّ مَ مَ ثُ لَقَ آدَ تعالی خَ

ةً  يَّ رِّ لِ ، ذُ لِ أَهْ مَ بِعَ نَّةِ وَ ءِ لِلْجَ الَ ؤُ قْتُ هَ لَ : خَ الَ قَ لُونَ الْـفَ مَ عْ نَّةِ يَ نْـهُ ، جَ جَ مِ رَ تَخْ اسْ هُ فَ رَ هْ حَ ظَ سَ مَّ مَ ثُ

ءِ لِلنَّارِ  الَ ؤُ قْتُ هَ لَ : خَ الَ قَ ةً فَ يَّ رِّ لُونَ ، ذُ مَ عْ لِ النَّارِ يَ لِ أَهْ مَ بِعَ  .)1(»وَ

آدم علیه السالم را آفرید و پشت او را با یمین خود مسح نمود و نسلی از ، اهللا تعالی«
نـد.  ده مـی آن بیرون آورد و فرمود: اینها را براي بهشت آفریدم و عمل بهشـتیان انجـام   

دوباره پشت او را مسح نمود و ذریه اي از آن بیرون آورد و فرمود: اینها را براي جهـنم  
 »ندده میم و عمل جهنمیان را انجا، آفریدم

                                                           
حـاکم   "حدیث حسن ")، و گفته3075)، ترمذي  (4703)، أبوداود  (898)، مؤطا مالک (1/44أحمد  ( -1

 )28(  "الرد علی الجهمیۀ")    ابن منده فی 1/44(  "الشریعۀ ")، اآلجري فی 2/544،324)، و (1/27(
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 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ابن عبدالبر گوید: معناي این حدیث از چندین طریق از پیامبر
ابوهریره و ، علی بن ابی طالب، عبداهللا بن مسعود، ثابت است. از حدیث عمر بن خطاب

دیگران رضی اهللا عنهم. اهل سنت بر این حدیث و مفهوم آن اجماع نموده و آن را ذکـر  
 کرده اند.

سخن کسانی است که معتقد به تناسخ ، موضوع انتقال روح از یک فرد به فردي دیگر
ارواح هســتند. ایــن گــروه از بــدترین کفــار انــد و داراي بــدترین و فاســدترین عقیــده 

 .)1(اشندب می
در گذشته هاي دور میمون بوده و بـه مـرور زمـان بـه      انسان: گروهی معتقدند 2س
 تبدیل شده است. آیا این نظریه بر مبناي دلیل است یا خیر؟ انسان
را ذکر نموده و  مراحل آفرینش آدم، : این گفتار نادرست است. اهللا تعالی در قرآن2ج

﴿ فرموده است:                          

  ﴾  :۵۹[آل عمران.[ 

حکایت عیسی علیه السالم نزد اهللا تعالی چون حکایت آدم علیه السالم است کـه او  «
 »پس وجود یافت، را از خاك آفرید؛ سپس به او گفت: باش

مرطوب گشت تا این که به گلی چسبنده تبدیل شد که به دست می ، سپس این خاك
 چسبد.

﴿ فرموده: تعالىاهللا                   ﴾  :و « ].۱۲[مؤمنون

﴿ و فرموده:» را از عصاره ي گل آفریدیم انسانهمانا              ﴾ 

 .»را از گلی چسبنده آفریدیم ها آن« ].۱۱[الصافات: 
 گردید.ي بعد این گل چسبنده به گلی خشک و بدبو تبدیل  در مرحله

                                                           
 )6/6با اندکی تفاوت  ( "التمهید " -1
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﴿ اهللا تعالی فرموده:                    ﴾  :حجر]

۲۶.[ 
 »همانا من آدمی را از گلِ خشک بوي گرفته آفریده ام«

 این گل پس از خشک شدن به گلِ خشکیده ي سفال مانند تبدیل شد.

﴿ و فرموده:              ﴾ ]را از  انسان« ].۱۴ن: الرمح

 »گلِ خشکیده ي سفال مانند آفرید
 آفرید و در آن روح دمید.، را به شکلی که اراده فرمود انسان، اهللا تعالی

  ﴿ اهللا تعالی فرمود:                      

                   ﴾  :۲۸[احلجر - 

۲۹.[ 
 )   ویاد کن) هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من برآنم بشـري از گـل

بیافریدیم. پس چون راست کنمش و بدمم در وي از  نوع گلِ سیاه بو گرفتهاز ، خشکیده
 .)1(»روح خود پس براي او به سجده در افتید

مراحل آفرینش آدم علیه السالم در پرتو آیات قرآن ذکر گردید. اما مراحـل آفـرینش   
 نسل آدم علیه السالم به شرح ذیل است:

                                                           
) سپس با آب آمیخته شده است و به صورت گل در آمده 5در آغاز آفرینش، خاك بوده  (حج/ انسان -1

) سپس حالت چسبندگی 28) و بعد به صورت گل بدبو یا لجن تغییر شکل داده  (حجر/2است  (انعام/
و سفال گونه اي شده است که این آیه بـدان اشـاره   ) و بعد گل خشکیده 11پیدا کرده است  (صافات/

دارد. اما هریک از این مراحل چه اندازه طول کشیده است، و این حالتهاي انتقالی تحت چه عواملی به 
) از حوزه ي 29وجود آمده است، و نفخه ي ربانی چیست و کی به کالبدش دمیده شده است  (حجر/

، 1137می داند و بس. [تفسیر نور، دکتر مصـطفی خرمـدل، ص   علم بشر خارج است و آن را اهللا تعالی
 ،تهران]1387ششم نشر احسان، چاپ
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﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                            

                                  

                               ﴾ 

 ].۱۴ - ۱۲[املؤمنون: 
سپس او را به صـورت نطفـه اي در   ، را از عصاره اي از گل آفریدیم انسانو همانا «

ولخته ي خون را به پـاره  ، جایگاهی استوار قرار دادیم. آنگاه نطفه را لخته خونی کردیم
گوشـتی   هـا  آنآنگـاه بـه اسـتخو   ، کـردیم  هـا  آنپس آن را استخو، گوشتی مبدل نمودیم

واال و داراي پـس  ، سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم [و در آن روح دمیـدیم] ، پوشاندیم
 »اهللا که بهترین آفرینندگان است، است خیر فراوان

 اهللا تعالی بیان داشته است که او را از آدم آفرید.، حوا)( در مورد آفرینش همسر آدم

﴿                              

                                 

﴾  :1[النساء.[ 

آفرید و همسـرش را از او   نفسکه شما را از یک  بترسید مردم! از پروردگارتاناي «
و بترسـید از آن خـدا کـه از    ، مردان و زنان بسیاري را منتشر سـاخت ، آفرید و از آن دو

همانا اهللا تعـالی مراقـب   ، ید و بترسید از قطع خویشاونديکن مییکدیگر به نام او سؤال 
 »شماست.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه أجمعین، وباهللا التوفیق       

 )309، 2/308( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتاء          

 ي دروزیه ] بیان اعتقادات فرقه59[ 

 والسالم علی رسوله وآله وصحبه...وبعد: ۀاحلمد هللا والصلو
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نایب وزیر داخلی براي مدیر کل انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتاء از نامه اي که 
ه.ق پیوست نامه 1397مورخه ي ، 5400س 2اطالع یافت. با شماره، انجمن فرستاده بود

دو نشریه است که حاوي دو مقاله بصورت گفتگو بین دو نفر که یکی دانشجویی پیـرو  
اعتقادات فرقه دروزیه است است که در االزهر مشغول به تحصیل است و بین شخصـی  

  د.کن میاو را شیخ المشایخ االزهر معرفی ، مصطفی الرافعی که این دانشجو به نام
ي دوم گفتگویی است بین شخصی سنی به نام شیخ الحـق حسـینی و یکـی از     مقاله 

اساتید به نام اباحسن هانی زیدان کـه داراي اعتقـادات فرقـه ي دروزیـه اسـت. بنـا بـر        
در مـورد فرقـه    دو مقاله و توضـیحاتی تقاضاي نایب رئیس داخلی راجع به بررسی این 

رد. خالصـه ي  دا میرا بیان  ها آنانجمن خالصه اي از مذهب دروزیه و ماهیت ، دروزیه
 دو گفتگو را می نویسد:

 دروزیه ي فرقهاوالً: خالصه ي اعتقادات 
اصل این فرقه از فرقه هاي قرامطه باطنیه است که اساس کار آنان بـر تقیـه و پنهـان    

ند. خود آور میدر مواردي خود را به شکل متدینین و اهل زهد و تقوي در کاري است. 
می نامنـد. وانمـود    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  را رافضی و متصوفه و دوستدار آل بیت پیامبر

امـر را بـر   ، ند که هدفشان اصالح و ایجاد وحدت میان مردم است تا با این شـیوه کن می
منتظر فرصت باشند که هر وقـت قـوي شـدند و احسـاس کردنـد      مردم مشتبه نموده و 

عقاید خود را اظهار دارنـد و چهـره ي اصـلی    ، دولتمردان با آنان همدل و همراه هستند
 شان را آشکار سازند.

عقیـده و  ، این فرقه جزو دعوتگران به شرّ و فساد است. در صدد از بین بـردن دیـن  
ود شـ  میمتوجه این واقعیت ، العه و بررسی کنداخالق هستند. کسی که تاریخ آنان را مط

را پی ریزي نمـود. از آن روز   ها آناصول و اعتقادات ، که عبداهللا بن سبأ حمیري یهودي
این گروه از گذشتگان خویش این اصـول و اعتقـادات را نسـلی بعـد از     ، تا زمان حاضر

کـه فرقـه    هرچنـد نسل دیگر به ارث بردند و همدیگر را به این اصول توصیه نمودنـد.  
قرامطه ي باطنیه هستند؛ اما از نظر پیدایش و آغاز فعالیت  شاخه اي از، دروزیه در اصل
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داراي هویـت خـاص   ، و شرایطی که به آنان کمک کرد تا فعالیت خود را گسترش دهند
 ند.باش میخود 

توضیحی مختصر پیرامون پیدایش و مراحل فعالیت دروزیه و فتواي علمـا در مـورد   
 :آنان

فرقه دروزیه منتسب به ابو عبداهللا محمد بن اسماعیل درزي اسـت. و نیـز گفتـه     -1
عبداهللا درزي و دروزي بن محمد است. و نیـز گفتـه شـده محمـد بـن      ، شده نام ایشان

اسماعیل درزي همان تشتکین یا هشتکین درزي است. گفته شده که این گروه منسـوب  
یدي در کتاب تاج العـروس تصـریح نمـوده    به طیروز یکی از شهرهاي فارس هستند. زب

است که به افراد طبقـه پـایین   » درزه«منسوب به خاندان ، با فتح دال "الدرزي"است که 
 ود.ش میاطالق  خیاطها و ریسندگان، جامعه
محمد بن اسماعیل درزي در زمان حکومت ابی علی منصور بن العزیز یکـی از   -2

نزدیک به دویست سال بر مصر حکومت کردند. پادشاهان عبیدیین ظهور نمود. عبیدیان 
 علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صلَّى  به دروغ خود را از نسل فاطمه رضی اهللا عنها و آل بیت پیامبر

 نستند.دا می
محمد بن اسماعیل درزي ابتدا از فرقه ي اسماعیلیه باطنیه بود کـه فرقـه اسـماعیلیه     

ند. وي علیـه  باشـ  میر صادق رضی اهللا عنه مدعی پیروي از محمد بن اسماعیل بن جعف
ادعاي  -علی المنصور-اسماعیلیه خروج نمود و به حاکم عبیدي پیوست. حاکم عبیدي 

الوهیت نمود. محمد بن اسماعیل از او حمایت نمود و مردم به عبادت و پرستش حاکم 
وح ایشان فرا خواند و اعالم داشت که پروردگار در علی رضی اهللا عنه حلول نموده و ر

به اوالدش یکی پس از دیگري منتقل شده تا این که به بدن حاکم وقت علـی المنصـور   
 رسیده است.

حاکم امور مصر را به محمد بن اسماعیل سپرد تا مردم در ایـن عقیـده از او پیـروي    
مسـلمانان مصـر   ، کنند. پس از این که بین مردم شناخته شد و کارش به رسوایی کشـید 

او ، حاکم، چون خواستند او را بکشند، ردند. با او و پیروانش جنگیدندعلیه او شورش ک
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را مخفی نمود و مقداري اموال به او داد تا به منظور ادامه دعوتش به سرزمین شام برود. 
محمد بن اسماعیل درزي به آنجا رفت. در قسمت غربـی دمشـق در وادي تـیم اهللا بـن     

 ي فرقهثعلبه ساکن شد. مردم را به پرستش حاکم عبیدي دعوت نمود. اصول و اعتقادات 
بـین مـردم   ، لیغ کرد. اموالی را که حاکم عبیدي به او سپرده بـود دروزیه را میان مردم تب

 تقسیم نمود. بسیاري از مردم دعوتش را اجابت نمودند.
مردي فارسی تبـار بـه نـام    ، ددا مییکی دیگر از کسانی که به الوهیت حاکم دعوت  

حمزه بن علی بن احمد حاکمی درزي از بزرگان باطنیه است. این شخص با دعـوتگران  
خفی ِ حاکم ارتباط برقرار نمود. بصورت مخفیانه دعوت الوهیت حاکم را ادامه داد تـا  م

به عنوان رکنی از ارکان این گروه در آمد و عقیده اش را اعالم نمود. ادعـاي رسـالت از   
جانب حاکم را نمود. حاکم نیز او را تأیید کرد. پس از مرگ حاکم و جانشینی فرزندش 

اعتقاد الوهیت پدرش را رد نمود. سـرانجام  ، به جاي پدر» دين اهللا الظاهر إلعزاز«با لقب 

این دعوت در مصر بر چیده شد. حمزه بن علی از مصـر بـه شـام گریخـت. بعضـی از      
پیروانش با او به شام رفتند و در محلی ساکن شدند که بعدها به [جبل الدروز] معـروف  

 شد.
 

 :»دروزیه« ي فرقهبرخی از اصول و اعتقادات 
این فرقه معتقد به حلول و اتحاد است؛ معتقدند پروردگـار در علـی رضـی اهللا     - أ

در اوالدش یکی پس از دیگري حلول کرد تـا ایـن کـه در حـاکم عبیـدي       عنه و سپس
حلول نمود. این فرقه اعتقاد به رجعت حاکم دارد کـه حـاکم زمـانی در غیبـت بـه سـر       

 د.کن میرد و سپس ظهور ب می
قت مذهب خویش را جز بـراي خـواص و کسـانی کـه از     حقی، تقیه: این گروه - ب

 ند.کن میبیان ن، نباشند ها آنپیروان و هم کیشان 
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اشند. معتقدند که آنان از خطـا  ب میاین گروه معتقد به عصمت ائمه ي خویش   - ت
نـد. آن  کن مـی نند و آنان را پرستش دا میو اشتباه معصوم هستند؛ بلکه ائمه خویش را اله 

 یدي را می پرستیدند.گونه که حاکم عب
داراي ظـاهر و  ، ویند: نصـوص قـرآن و شـریعت   گ میمدعی علم باطن هستند.  - ث

معناي باطنی آیات است نه معناي ظاهري. این گروه این گونه الحاد ، باطن است و اصل
 در نصوص شریعت و تحریف اخبار و اوامر و نواهی شرع را بنا نمودند.

به طور کامل منکـر ایـن صـفات    ، در نصوصی که مربوط به صفات پروردگار است 
بهشت و جهنم هستند. در عوض معتقد به تناسـخ  ، جزا، حساب، اشند. منکر قیامتب می

روح او بـه بـدن   ، یـا حیـوانی   انسـان اشند؛ یعنی هنگام فرا رسیدن مرگ یک ب میارواح 
تولدش روح شخص مرده در بـدن فـرد دوم   ود. هنگام ش مییا حیوان دیگر منتقل  انسان

دهر دائم و عامل قائم و أرحام تُدفع و « ویند:گ میرد. این گروه ب میدر نعمت یا عذاب بسر 

بلع  .»أرض تُ
منکر فرشتگان الهی و رسالت پیامبران هسـتند. پیـرو فالسـفه ي مشـائی و اصـول و      

را تحریف نمودند. نمـاز   اوامر و نواهی، ند. نصوص تکلیفی قرآنباش مینظریات ارسطو 
را از نمازهاي روزانه به معرفـت اسـرار خـود تحریـف نمودنـد. روزه را از خـودداري       
مفطرات از طلوع فجر تا غروب به کتمان اسرار خود تحریف کردند. معتقدند که منظور 

 زیارت شیوخ و افراد مقدس نزد آنان است.، از حج
و نکاح مادران و دختـران را جـایز قـرار     اباحی گري و بی بند و باري را رواج دادند

دادند. نصوص کتاب و سنت را بازیچه ي افکار و اعتقادات باطل خود نمودنـد و کلیـه   
 ي عبادات را انکار کردند.

ظاهر مـذهبهم الـرفض و   «و دیگران در مورد آنان گفته اند: ابوحامد غزالی رحمه اهللا
 ». باطنهم کفر المحض



   

 265 فتاوي علماء البلد الحرام
 

 مشابهت دارد. )1(»رسائل اخوان الصفاء« ي طریقهاعمال و ، عقائد عقائد این گروه با
عامل پیـدایش زنـدگی اسـت.     ،ویند: طبیعتگ میمعتقد به ماده و طبیعت هستند.  -ه
چیزي جز تمام شدن حرارت غریزي در وجود آدمی نیست؛ مانند خاموش شـدن  ، مرگ

 مگر کسی که کشته شود.، نور چراغ بر اثر تمام شدن سوخت آن
نفاق در دعوت و فریبکاري سرلوحه ي کارشان است؛ ابتدا محبت آل بیت رضی  -و

او را بـه رفـض و اظهـار    ، ند. چون کسی با آنان هم عقیده شدهکن میاهللا عنهم را مطرح 
او را به بیان ، ند. پس از پذیرش این اعتقادده میرضی اهللا عنهم دعوت  معایب صحابه 

، نـد. در مرحلـه ي بعـد   ده میمعایب علی رضی اهللا عنه و طعن در شخصیت او دعوت 
وینـد: انبیـا داراي   گ مـی نـد و  ده میطعن و عیبجویی در شخصیت پیامبران الهی دعوت 

ي زیـرك و  هـا  انسـان ، بواطن و اسراري بوده اند که مخالف با دعوتشان است. پیـامبران 
اصـول و  ، وق العاده اي بوده اند کـه بـراي خـام کـردن ملتهـا     داراي هوش و استعداد ف

 قواعدي را وضع نموده اند تا از این طریق به مصالح و منافع دنیوي برسند.
 دوم: حکم فرقه ي دروزیه:
در مورد دروزیه و نصیریه سؤال شد. ایـن گونـه    رحمه اهللاز شیخ االسالم ابن تیمیه 

کافر هستند. خوردن ذبیحه ي آنان ، پاسخ داد: گروه نصیریه و دروزیه به اتفاق مسلمانان
د؛ زیـرا  شـو  میجایز نیست. نکاح با دختران و زنانشان حرام است. از آنان جزیه گرفته ن

 اشند.ب میمرتد هستند. نه مسلمان و نه جزو یهود و نصاري 

                                                           
سیاسی بودند که به احتمال زیـاد در اواخـر    –دینی  –اخوان الصفاء: اعضاي یک جمعیت سري فلسفی  -1

سده ي سوم و نیمه ي سده ي چهارم در بصـره نشـأت گرفـت، و آن را در اکثـر بـالد فروعـی بـود. و        
شریعت به نادانی ها آلوده شـده  « انگیزه ي تشکیل جمعیت مذکور این بود که آن جماعت می گفتند:

را جز به فلسـفه نمـی تـوان: زیـرا فلسـفه حـاوي        و به گمراهی ها در آمیخته و شستن و پاك کردن آن
سیاسی معاصر، نوشـته ي دکتـر    –تاریخ نهضتهاي دینی ». حکمت اعتقادي و مصلحت اجتهادي است

 . مترجم185، صفحه1382علی اصغر حلبی، انتشارات زوار، تهران،
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دروزیه و نصیریه به ارکان اسالم معتقد نیستند. منکر محرمات الهـی از قبیـل    ي فرقه
شهادتین را بخوانند؛ اما  هرچندمردار و دیگر محرمات هستند. این گروه ، تحریم شراب

نصیریه از پیروان ابی شـهیب   ي فرقهکافر هستند. ، با داشتن این عقاید به اتفاق مسلمانان
اهللا است ، الة در مورد شخصیت علی رضی اهللا عنه معتقدند که علیمحمد بن نصیر از غ

 ویند:گ میو 
 اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أن ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال

 

 حيــــــــــــــــــــــــــــدرة األنــــــــــــــــــــــــــــزع البطــــــــــــــــــــــــــــني
 

م که هیچ معبودي نیست مگر حیـدري کـه مـوي پیشـانیش از هـر دو      ده میگواهی 
 طرف رفته و تنومند است.

 وال حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال
 

 حممـــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــادق األمـــــــــــــــــــــــــــني
 

 حجابش محمد صادق األمین استحیدري که 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال  وال طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق إلي

 

 ســـــــــــــــــــــــــــلمان ذوالقـــــــــــــــــــــــــــوة املتـــــــــــــــــــــــــــني
 

 

 سلمان نیرومند است، راه رسیدن به سویش
فرقه درزیه: پیروان هشتکین درزي از همپیمانان حاکم عبیدي هستند؛ حـاکم عبیـدي   

هشتکین درزي را به سـرزمین  ، باطنیه است که حاکم وقت ي فرقهیکی از حکام مصر از 
تیم اهللا بن ثعلبه در سوریه فرستاد تا اهالی آنجا را به الوهیت حاکم عبیدي و پرستش او 

ردند. این گروه خو مینامیدند و به نام او سوگند  می )1(دعوت دهد و او را [الباري العالم]
صـلَّى   ناسخ شریعت محمد بن عبـداهللا ، از پیروان اسماعیلیه معتقدند محمد بن اسماعیل

لَّم اللَّـهسو هلَیاعتقاد به قدیم بـودن  ، است. فرقه اسماعیلیه در کفر بدتر از غالة هستند ع
واجبات و محرمات اسالم هستند. ایـن گـروه از قرامطـه باطنیـه     ، عالم دارند. منکر معاد

 نصاري و مشرکین عرب هم کفرشان بدتر است.، هستند که از یهود

                                                           
رت صـحیح آن [ البـاري   در متن کتاب [الباري الغالم] نوشته بود. با مراجعه بـه فتـاواي ابـن تیمیـه، صـو      -1

 العالم] است. مترجم
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اسـت. از   )1(سفه ارسطو و امثـالش و مجـوس  در نهایت اعتقادات شان ترکیبی از فال
 .)2( روي نفاق مدعی تشیع هستند. واهللا أعلم

وید: مسلمانان در کفر ایـن  گ میدر رد فرقه دروزیه  رحمه اهللاشیخ االسالم ابن تیمیه 
خودش کافر ، فرقه تردیدي ندارند؛ بلکه اگر کسی در کفر آنان شک و تردید داشته باشد

ند. باشـ  مـی است. این گروه جزو اهل کتاب و مشرکین نیستند؛ بلکه جزو کافران گمـراه  
خوردن ذبیحه ي آنان حالل نیست. زنان شـان اسـیر و امـوال شـان بـه غنیمـت گرفتـه        

ود. هر جا پیـدا  ش میآنان قبول ن ي توبهکه  ود. اینها جزو زندیقان و مرتدانی هستندش می
، بـه عنـوان نگهبـان    هـا  آنقابل لعن و نفرین هستند. به کار گـرفتن  کشته شوند؛ ، شدند

.. جایز نیست. کشتن علما و بزرگان شان واجب است تـا دیگـران را   .کارگر و، کشاورز
 هـا  آنگمراه نکنند. همراهی و رفاقت و خوابیدن در منزلشان و شرکت در تشییع جنـازه  

 حرام است.
حـرام  ، امر نموده ها آنبه اقامه ي  تعالىبر اولیاي امور مسلمین ترك حدودي که اهللا 

نه کسـی کـه حـد بـر او     ، نددا میرا مناسب  ها آناجراي ، است. حدودي که اقامه کننده
 د.شو میجاري 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه أجمعین، وباهللا التوفیق       
 ) با اندکی دخل و تصرف288-2/292( هاي علمی و افتاءانجمن دائم پژوهش    

 تیجانی ي طریقه] 60[

نـور  ( تیجانی هستند؛ بنـده در برنامـه ي   ي طریقهشهریان ما پیرو  بسیاري از هم س:
تیجانی از فرقه هـاي مبتـدع اسـت و     ي طریقهفتید: گ میعلی الدرب) از شما شنیدم که 

معـروف بـه صـالة    ، پیروي از آن جایز نیست. خانواده ي بنده ورد شیخ احمـد تیجـانی  
                                                           

قائل بـه   ها آنقوم آتش پرست که از تابعان زرتشت مى باشند و به فارسى آنان را گبر گویند.  س:مجو -1
دو مبدء نور و ظلمت و یزدان و اهرمن بوده اند و ایشان پیش از ظهور زردشت هم بوده اند و مجـوس  

 ] مترجم160ص48خوانده مى شدند.[ دایرة المعارف بزرگ شیعه، ج
 ).1/161مجموع الفتاوي  ( -2
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 علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  همان درود بر پیامبر، ویند؛ صالة الفاتحگ میانند. خو میالفاتح را 
، بخواند و سپس ترك کند ویند کسی که صالة الفاتح راگ میاست. آیا این صحیح است؟ 

مالمتـی بـر او نیسـت؛ امـا اگـر      ، ردد. کسی که صالة الفاتح را از ابتدا نخواندهگ میکافر 
ود. بـه  شـ  مـی کافر ، چنانچه آن را ترك نماید، صالة الفاتح را شروع کرد و مدتی خواند

پدر ومادرم گفتم: این سخن درست نیست. در جواب به من گفتند: تو وهـابی هسـتی و   
 ه من بد و بیراه گفتند. لطفاً ما را راهنمایی کنید.ب

بدعت است. اهل اسالم اجـازه ندارنـد از بـدعت    ، تیجانیه ي طریقه، بدون تردید ج:
دیگر. بلکه واجب است مسلمانان از  ي طریقهچه طریقه تیجانی باشد یا هر ، پیروي کنند

 پیروي کنند. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                      

         ﴾  :۳۱[آل عمران.[ 

گناهانتان بگو: اگر اهللا را دوست دارید از من پیروي کنید تا اهللا نیز دوستتان بدارد و «
 »و اهللا آمرزنده ي مهربان است، را بیامرزد

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                    

        ﴾  :۳[االعراف.[ 

اولیـا و  از آن چه از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شـده پیـروي کنیـد و از    «
 .»ریدیپذ میواقعاً که شما دیر پند ، معبودانی غیر از او پیروي نکنید

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                 ﴾  :احلشر]

۷.[  
 
بـاز  ، منعتـان کـرد  ، از آنچـه  بگیرید و، به شما داد علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر ، چه آن«

 .»ایستید
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 ﴿: رمایدف میاهللا تعالی               ﴾ 

 ].۱۵۳[االنعام: 
متفرقـه)  ( هـاي  آن پیـروي کنیـد و از راه   پس از، و همانا راه راست من همین است«

 .»پیروي نکنید
، سبل: عبارت از اهواء و شبهات و شهوات حرام و روشهاي نو پیدا است. پروردگـار 

علَیه  اللَّـهصلَّى قرآن و سنت صحیح رسول اهللا ، ما را موظف کرده تا پیرو صراط مستقیم
 باشیم. وسلَّم

، ماننـد: شـاذلی  ، دیگر ي طریقهي تیجانی و یا هر  طریقهپیروي از ، این آیات براساس
جایز نیست؛ مگر آنچه که موافق بـا  ، قادري و آنچه ساخته و پرداخته ي ذهن بشر است

شرع مطهر اسالم باشد. نه بر این اساس که در فالن طریقه آمده؛ بلکه چـون موافـق بـا    
 شریعت اسالمی است.

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                     

            ﴾  :۲۱[االحزاب.[ 

، سرمشـقی نیکوسـت   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  رفتار) رسول اهللا( قطعاً براي شما در«
 »دکن میبراي کسی که به اهللا و روز واپسین امید دارد و اهللا را فراوان یاد 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                    

                          

                    ﴾  :۱۰۰[التوبه.[ 

 اهللا، کردند پیرویشان نیکی به که کسانی و انصار و مهاجرین از نخستین پیشگامان و«
 پـاي  از کـه  کرده آماده هایی باغ آنان براي و، خوشنودند او از ها آن و خوشنود ایشان از

 .»بزرگ کامیابی است این، آنند در همیشه و است جاري نهرها درختانش
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ـوَ « :رمایدف می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول هُ نْـهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ   .)1(»رَ

 .»عملش مردود است، ما نیستهر کس در دین ما چیزي به وجود آورد که از دین «

دٌّ « :رمایدف می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ  .)2(»وَ

 ».عملش مردود است، دین ما نباشد براساسهر کس عملی انجام دهد که «

َ « ي جمعـه فرمـوده:   در خطبـه  علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا ـريْ ـإِنَّ خَ ـدُ فَ عْ ـا بَ أَمَّ

يثِ كِتَابُ الْـ دِ ـهِ حَ ُ  اللَّ ريْ خَ ُّ الْـوَ رشَ دٍ وَ َمَّ  حمُ دَ  هُ دَ لَةٌ الْـهُ الَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ ا وَ َ اهتُ ثَ ْدَ ورِ حمُ  .)3(»أُمُ

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   روش رسول اهللا، کتاب الهی است و بهترین روش، بهترین گفتار«
 »بدعتها هستند و هر بدعتی گمراهی است، است؛ بدترین امور وسلَّم

صـلَّى   همان درود و سالم بـر پیـامبر  ، احادیث در این مورد بسیار است. صالة الفاتح
لَّم اللَّـهسو هلَیوینـد: گ میاست؛ اما الفاظ صالة الفاتح در احادیث وارد نشده است که  ع 

 »و النارص احلق بـاحلق، صل وسلم علی سيدنا حممد الفاتح ملا أُغلِق و اخلاتم ملا سبقاللهم «

 این الفاظ در احادیث وارد نشده است.
د که صحابه رضـی  کن میدر صحیحین آمده که کعب بن عجره رضی اهللا عنه روایت 

پرسیدند که یا رسول اهللا! اهللا تعالی بـه امـر    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا عنهم از رسول اهللا
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   چگونه بر شما درود بفرستیم؟ پیامبر، نموده که بر شما درود بفرستیم

ولُوا«فرمودند:  وسلَّم ـهُ قُ ىلَ آلِ اللَّ 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 ـهُ إِبْ ىلَ آلِ اللَّ عَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ كْتَ عَ ارَ امَ بَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ مَّ بَ

يمَ إِنَّكَ  اهِ رَ يدٌ  إِبْ ِ ِيدٌ جمَ  .)4(»محَ

                                                           
 )171)  (1718مسلم  ( ،)2697بخاري  ( -1
 )18-1718مسلم  ( -2
 )868مسلم  ( -3
 )406) مسلم  (3370بخاري  ( -4
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همچنین در صحیح بخاري و مسلم از أبی حمید الساعدي رضی اهللا عنه روایـت کـه   

ولُوا « فرمودند: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا ـهُ قُ هِ اللَّ تـِ يَّ رِّ ذُ ـهِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ

يمَ  اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ يمَ إِنَّـكَ  كَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ كْتَ عَ ارَ امَ بَ تِهِ كَ يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ بَ وَ

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ  .)1(»محَ

روایـت   در حدیث سوم مسلم در صحیحش از أبی مسعود انصـاري رضـی اهللا عنـه   

ولُوا « فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  است که رسول اهللا ـهُ قُ ـىلَ آلِ اللَّ عَ ـدٍ وَ َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ

ـىلَ آلِ إِ  كْتَ عَ ارَ امَ بَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ بَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ دٍ كَ َمَّ يمَ حمُ اهِ ـرَ بْ

يدٌ الْـيفِ  ِ ِيدٌ جمَ ِنيَ إِنَّكَ محَ املَ  .)2(»عَ

داراي معناي صحیحی اسـت؛ امـا تـرك نمـودن     ، نظر معنیاما صالة الفاتح گرچه از 
به آن امر نموده و اختیار شیوه اي دیگر بجـا و   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شیوه اي که پیامبر

ق] که لفظ هرچندمناسب نیست.  داراي معناي مبهمی است که بعضـی از   [الفاتح ملا أُغلـِ

 یرند. واهللا ولی التوفیقگ میهوا پرستان از آن معناي غیر صحیحی مراد 
 )148-145( ص، )39( شماره -مجلۀ البحوث –شیخ ابن باز        

 بریلوي ي فرقه] 61[

وند. لطفاً در مورد این گروه و اعتقـادات  ش میگروهی در پاکستان بریلوي نامیده  س:
 توضیح دهید تا مردم نسبت به آنان و حقیقت امرشان آگاه شوند. ها آن

پیـامبر   -2زنده اسـت.   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر -1ها:  برخی از خرافات بریلوي
 -3بخصـوص بعـد از نمـاز جمعـه     ، همه جا حاضر و ناظر است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

معتقـد بـه    -4در امر شـفاعت پیشـقدم اسـت.     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  معتقدند که پیامبر
بر قبور بارگـاه   -5 ند.کن میطلب حاجات و نیاز  ها آناولیاء و اصحاب قبور هستند و از 

                                                           
 )407) و مسلم  (3369بخاري  ( -1
 )405مسلم  ( -2
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 -7 ست.ها آنیا رسول اهللا یا محمد ذکر دائمی  -6 ند.کن میرا چراغانی  ها آنند و ساز می

بـد رفتـاري    ،وینـد گ میند و آمین را با صداي بلند کن میبا کسانی که در نماز رفع یدین 
ند کن میاز زدن مسواك قبل از نماز خیلی تعجب  -8 را وهابی می نامند. ها آنند و کن می

 وسند. ب میهنگام وضو و اذان و بعد از نماز انگشتان خود را  -9 نند.دا میو آن را ناپسند 

 ﴿ دکن میامام بعد از نماز این آیه را تکرار  -10             

﴾  :پس از آن همه مردم به صورت گروهی و با صداي بلند درود « ].۵۶[االحزاب

 .»انندخو می

 انند.خو میبعد از نماز جمعه حلقه می زنند و اشعار  -3
نـد و  کن میطعام و خوراك بسیار تقسیم ، از ختم قرآندر ماه مبارك رمضان بعد  -4

 ند.کن میشیرینی توزیع ، در مسجد
 ند و باالي محراب می نویسند: یا محمدکن میمساجد را بسیار تزئین  -5
ــیخــود را اهــل ســنت و جماعــت   -6 ــراه دا م ــد و دیگــران را گم ــینن ــد.دا م                     نن

در اختیـار همـین   ، انمخـو  میانم و مسجدي که در آن نماز خو میبنده در کراچی درس 
 فرقه است.

اگر کسی از حالت و ، نماز پشت سرش جایز نیست، کسی که چنین صفاتی دارد ج:
نمازش پشت سر چنین فردي جایز نیست. چـرا کـه   ، وضعیت چنین فردي با خبر باشد

ند که اهللا تعالی به خاطر باش میکفر و بدعت هستند و منافی با توحیدي ، اکثر این صفات
 آن پیامبران و کتابها را نازل فرموده است. این عقاید با آیات صریح قرآن تعارض دارند.

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی           ﴾  :۳۰[الزمر.[ 

 »نیز)خواهند مرد( ها آنقطعاً تو خواهی مرد و «

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                ﴾ ]۱۸ن: اجل.[ 

 .»پس هیچ کس را با اهللا نخوانید، ویژه ي اهللا است، وهمانا مساجد«
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ند باید با روشی نیکو با آنان صحبت نمود. اگـر  ده میدر مورد بدعت هایی که انجام 
ترك کنید و در مساجد اهل سنت نماز  را، ودرغیر این صورت آنان -الحمدهللا -پذیرفتند
 بخوانید.

﴿ بهترین الگو ابراهیم علیه السالم درکالم الهی است:           

                  ﴾  :۴۸[مرمي.[ 

یرم و پروردگار خود را گ میکناره ، انیدخو میواز شما وآن چیزهایی که به جاي اهللا «
 »انم. امیدوارم که در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانمخو می

 أحباش] جماعت 62[

           :.. أمـا بعـد.و علی آلـه وصـحبه، والسالم علی من النبی بعده ۀاحلمد هللا وحده والصلو

دایم پـژوهش هـاي علمـی و افتـا سـواالتی در موضـوع گـروه احبـاش         به دفتر انجمن 
آقاي عبداهللا حبشی مقیم لبنان رسـید. ایـن گـروه در بعضـی از     ، وشخص منسوب به آن

افکـار  ، امریکا و اسـترالیا فعالیـت دارد. بـا چـاپ کتابهـا و مقـاالتی      ، کشورهاي اروپایی
د. انجمن پس از اطالع وتأمل در ده مید. دیگران را دعوت ساز میوعقاید خود را منتشر 

 د:کن میبراي عموم مسلمانان چنین بیان ، افکار و عقاید این گروه
 اللَّــه صلَّى  رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا اوالً: درصحیحین از ابن مسعود

مَّ « فرمود: علَیه وسلَّم ُمْ ثُ لُوهنَ ينَ يَ مَّ الَّذِ ينِ ثُ رْ ُ النَّاسِ قَ ريْ ُمْ خَ لُوهنَ ينَ يَ  .)1(»الَّذِ

، صـحابه) و بعـد  ( رنـد ب میکسانی هستند که درعهد و زمان مـن بسـر  ، بهترین مردم«
تبـع  ( نـد آی مـی  هـا  آنتابعین) وسپس کسانی کـه بعـد از   ( ندآی می ها آنکسانی که بعد از

 »تابعین).

 « رمایند:ف می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا وَ مْ بِتَقْ يكُ ـهِ أُوصِ ـةِ ، اللَّ الطَّاعَ عِ وَ مْ السَّ وَ

بْدٌ  م عَ يكُ لَ رَ عَ أَمَّ إِنْ تَ ا، وَ ريً
ثـِ ـا كَ فً تِالَ  اخْ َ ـريَ مْ فَسَ ـنْكُ عِشْ مِ نْ يَ هُ مَ إِنَّ ـنَّةِ ، فَ سُ ـنَّتِي وَ مْ بِسُ ـيْكُ لَ عَ فَ
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ينَ الْـ دِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ يِّنيَ الْـخُ دِ هْ يمَ ن بَعدِ وا ، مِ ضُّ ذِ عَ اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ ثَاتِ ، عَ ْدَ حمُ مْ وَ اكُ إِيَّ ورِ الْــوَ ، أُمُ

لَةٌ  الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ  .)1(»فَ

م؛ اگر چه برده اي بـر  کن میشما را به تقواي الهی و شنیدن و اطاعت کردن سفارش «
، شما حاکم و فرمانروا باشد. بدون تردید هر کسی که از شـما بعـد از مـن زنـده بمانـد     

بزودي اختالفات زیادي را مشاهده خواهد نمود. پس سنت مرا و سنت خلفاي راشـد و  
چنگ بزنید. از بدعتها و امور ناپیدا در دیـن   ها آنمحکم به ، هدایت یافته را الزم بگیرید

 »در دین) ضاللت و گمراهی است.( بپرهیزید. زیرا هر بدعتی
تابعین حاکمیـت کتـاب و سـنت     تابعین و تبع، برترین امتیاز و ویژگی عصر صحابه

 علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  گفتار اهللا و رسول، بوده است. درتمام امور در این دوران طالیی
مقدم بر تمام گفته ها بوده و فهم نصوص کتاب و سنت مطابق با قواعد شرعی و لغـت  

 رفته است.گ میعرب انجام 
مسلمانان در این دوران به تمام امور شـریعت عامـل بـوده انـد. بـه تمـام کلیـات و        

دند. و نصوص متشـابهات را بـه نصـوص    کر میجزئیات و آحاد و عموم شریعت عمل 
شتند و عامل بودندو محکـم  دا میدند. بنابراین برشریعت استقامت دا میمحکمات ارجاع 

نـد و نـه چیـزي را اضـافه     نمود مـی م به آن چنگ زده بودند. نـه چیـزي از شـریعت کـ    
ند. چگونه امکان دارد مسلمانان دراین عصرطالیی چیزي در دین اضـافه و کـم   نمود می

در حالی که آنان متمسک به گفتار پیامبري هستند که از هـر گونـه خطـا واشـتباه     ، کنند
 درامان است.

آمدند که بدعتهاي  ها آنتابعین وتبع تابعین کسانی بعد از ، ثانیاً: پس ازعصر صحابه 
زیادي در میانشان رواج پیدا کرد وهر شخص رأي و نظر خویش را برگزید. نصوص 

وگروههاي تأویل و تحریف شد. شریعت را  شریعت مطابق با امیال و خواسته هاي افراد

﴿ رماید:ف میرها نمودند وراه مؤمنین را ترك گفتند. اهللا تعالی       
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     ﴾ ۱۱۵ :[النساء.[ 

 کند و راهی غیـر  مخالفتبا پیامبر ، وهرکس پس ازروشن شدن راه هدایت براي او«
و او را وارد رو کـرده برگـردانیم    وي را به همـان سـو کـه   ، پیش گیرد مؤمنان دراز راه 
 .»یم که جایگاه بدي استکن میجهنم 

در هر دورانی علماي توانایی را در مقابل ، پروردگار از روي فضل وکرم خویش
بدعت هایی که چهره ي دین را زشت جلوه داده اند برمی انگیزد تا زنگار از جمال 

ن بزدایند و سنت هاي اصیل دین را احیا کنند و این همان وعده ي الهی است زیباي دی

﴿ که فرموده:                 ﴾  :۹[احلجر.[ 

 »ما خود قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما خود نگهدار آنیم«

رِ « رماید:ف میدر حدیثی  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر أَمْ ةً بـِ ائِمَ تِي قَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ الَ تَ

ـهِ  رُ  اللَّ َ أَمْ أْيتِ تَّى يَ مْ حَ هُ الَفَ مْ أَوْ خَ هلَُ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ـهِ الَ يَرضُ ىلَ النَّاسِ  اللَّ ونَ عَ رُ اهِ مْ ظَ هُ  .)1(»وَ

و  مخالفـت مخالفـان  ، هسـتند همواره گروهی از امت من فرمان اهللا تعالی را عامـل  «
این شیوه تا صدور فرمان الهـی همچنـان   ، اندرس میضرري به آنان ن یاري نکردن ایشان

 »ند.باش میادامه دارد و این گروه همواره پیروز میدان 
در اواخر قرن چهاردهم هجري گروهی به ریاست عبداهللا الحبشی ظهورنمـوده   سوم:

ا از حبشه به سرزمین شـام و از آنجـا تـا لبنـان     اند که پیام ضاللت و گمراهی خویش ر
د و بسیاري از مردم از دعوت او پیروي نموده ده میگسترش داده است. مردم را دعوت 

 اند.
قبوریـه و صـوفیه اسـت. از    ، معتزلـه ، ترکیبی ازاعتقادات جهمیـه ، عقیده ي این فرد 

اسـت و خیلـی تعصـب     د مناظره اي تشکیل دادهکن میعقیده ي باطل خود بشدت دفاع 
 کتاب ها و مجالتی نیز به چاپ رسانده اند. دارد. این گروه
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متوجه خواهد شد که ایـن  ، کسی که اعتقادات این گروه را به دقت بررسی قرار دهد
 گروه از اهل سنت والجماعت خارج هستند.

 مختصري از اعتقادات این گروه:
حالی که اعتقاد مسلمانان  در، این گروه در مسئله ي ایمان پیرو مذهب مرجئه .1

اعتقـاد بالقلـب و عمـل    ، از عصر صحابه تا امروز این بـوده کـه: االیمـان: قـول بالسـان     
 اعتقاد به قلب و عمل به اعضاء.، ایمان عبارت است از: گفتار با زبان، بالجوارح

انقیاد و خضوع براي شرع مطهر الزمی است. در ، موافقت، بنابر این همراه با تصدیق 
صحیح نیست. سلف امت در مورد تعریف ایمـان همـین   ، این صورت ادعاي ایمان غیر

ید اجماع صحابه و تابعین و گو میعقیده را داشته اند از جمله قول امام شافعی است که 
یند: االیمان قول و عمل گو میبوده ایم بر این است که  ها آنتبع تابعین و کسانی که ما با 

این سه مـورد  ، عمل و نیت است، الثالث إال باآلخر. ایمان قولالیجزي واحد من ، و نیۀ
 ند.کن میبدون یکدیگر ناقص هستند و کفایت ن

گروه حبشی ها معتقد به استغاثه و استعاذه از اموات هستند و معتقدند که می  .2
درخواست طلب و کمک نمود و به آنان  تعالىتوان از مرده ها و دیگران به جز ذات اهللا 

شـرك اکبـر   ، د؛ در حالی که این کار طبق نص صحیح قـرآن و اجمـاع مسـلمانان   پناه بر
 است. این همان اعتقاد مشرکین صدر اسالم است.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا               

           ﴾ ۱۸ س:[يون.[  

و ، و غیر از اهللا چیزهایی را می پرسـتند کـه نـه سودشـان مـی رسـاند و نـه زیـان        «
 »اینها شفیعان ما نزد اهللا هستند.:یندگو می

﴿ فرموده: تعالىاهللا                
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                         ﴾  :۲[الزمر 

– ۳.[ 
آگـاه بـاش کـه    ، کرده ايپس اهللا را بندگی کن در حالی که دین را براي او خالص «

 گرفتـه انـد   دوستان و یاورانی، وکسانی که جز اهللا، عبادت و دین خالص براي اهللا است
یم جز براي این که ما را بـه اهللا نزدیـک کننـد. بـه     کن میرا عبادت ن ها آن) ما  یند:گو می(

 تعالىاهللا ، ند میانشان داوري خواهد کرد. بی تردیدکن میآنچه اختالف  ي بارهیقین اهللا در
 »د.کن میآن کسی را که دروغ پرداز کفر پیشه است هدایت ن

﴿ :فرموده تعالىاهللا                         

                                

     ﴾  :۶۴ - ۶۳[انعام.[ 

در حـالی کـه او را   ، بگو: چه کسی شما را از ظلمـات خشـکی و دریـا مـی رهانـد     «
بـی گمـان از   ، برهانـد  )مهلکه( انید که اگر ما را از اینخو می[آشکارا] و نهانی به زاري 

اهوال و شدائد) و از هر غم و اندوهی ( شما را از آن تعالىشاکران خواهیم شد. بگو اهللا 
 »با این وجود براي او) شما شریک و انباز می سازید.( می رهاند. سپس

 ﴿ :فرمود تعالىاهللا              ﴾  :۱۸[اجلن.[ 

 »پس هیچکس را با اهللا نخوانید.، ژه ي اهللا است     همانا مساجد ویو «

 ﴿ :فرمود تعالىاهللا                    

                           

                     ﴾  :۱۴ - ۱۳[فاطر.[ 

و کسانی را که غیـر  ، این است اهللا که پروردگار شماست. فرمان روایی از آن اوست«
صـداي  ، را بخوانید ها آنمالک پوست هسته ي خرمایی هم نیستند. اگر ، انیدخو میاز او 
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و روز قیامـت شـرك شـما را    ، دنـد دا میشما را نمی شنوند و اگر می شنیدند پاسختان ن
 »ند.کن میتو را خبر دار ن، اهللا) آگاه( هیچ کس) مثل( ند؛ وکن میانکار 

وَ « :فرموده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا اءُ هُ عَ ةُ الْــالدُّ بَادَ دعا همان عبـادت  « .)1(»عِ

 »است.
 تعـالى نستند کـه اهللا  دا میآیات قرآن بر این امر داللت دارند که مشرکین صدر اسالم 

معبودان باطل خـود را عبـادت    ها آنخالق و رازق و نفع دهنده و ضرر دهنده است؛ اما 
شفاعت کنند؛ و آنان را به پروردگار نزدیـک کننـد.    تعالىمی کردند تا براي آنان نزد اهللا 

دند تکفیر نمود و دا میبا وجود داشتن آن عقیده و شرکی که انجام  مشرکین را تعالىاهللا 
 انجام پذیرد. تعالىبه پیامبر دستور داد با آنان بجنگد تا عبادت تنها براي اهللا 

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                 ﴾ 

 ].۳۹[انفال: 
طـور کامـل از آن اهللا   بـه  نباشـد و دیـن    شرکی)( بجنگید تا دیگر فتنه اي ها آنو با «

 »گردد.
 تعـالى علما در مسایل عقیدتی کتاب هاي زیادي تألیف و اسـالم حقیقـی را کـه اهللا    

بخاطر آن پیامبران و کتاب هاي آسمانی را نازل فرموده بیان نموده اند. همچنین علمـاي  
بیان نموده ، دین در مورد عقاید واعمال اهل جاهلیت که مخالف با شریعت الهی هستند

کتاب هاي شیخ االسالم ابن تیمیه اسـت. یکـی از   ، اند. از بهترین کتاب ها در این زمینه
 د و مختصر کتاب [قاعدةٌجلیلۀفی التوسل و الوسیلۀ] است.کتاب هاي بسیار مفی

نیست؛ در حالی که به نص قرآن و  تعالىکالم حقیقی اهللا ، قرآن نزد این گروه .3
داراي صفت کالم است. هر وقت و به هر کیفیتی که  تعالىاهللا ، سنت و اجماع مسلمانان

قرآن کریم کـالم الهـی   ید. گو میبخواهد آنگونه که شایسته ي ذا ت پاکش است سخن 
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حروف و معانی قـرآن پـاك   » حقیقۀً حروفه و معانیه تعالىالقرآن الکریم کالم اهللا «است.
 است.  تعالىکالم حقیقی اهللا 

﴿ :دفرمای میپروردگار در قرآن               

    ﴾ :۶ [التوبه.[ 

 »را بشنود. تعالىپناهش ده تا کالم اهللا ، و اگر کسی از مشرکان از تو پناه خواست«

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا         ﴾ ۱۶۴ :[نساء.[ 

 »سخن گفتنی، با موسی سخن گفت تعالىو اهللا «

﴿ فرموده: تعالىاهللا                ﴾  :۱۱۵[االنعام.[ 

 »تمام و کمال است.، و سخن پروردگارت از لحاظ صدق و عدل«

﴿ فرموده: تعالىاهللا                        

        ﴾  :۷۵[البقره.[ 

تحریفش می کردنـد در  ، سخن اهللا را می شنیدند و بعد از درك آن، گروهی از آنان«
 »نستند.دا میحالی که خود 

﴿ فرموده: تعالىاهللا                  

    ﴾  :۱۵[الفتح.[ 

اهللا از پیش ، از ما پیروي نخواهید کرداهند سخن اهللا را تغییر دهند بگو: هرگز خو می«
 »چنین گفته است.

آیات در این موضوع بسیار هستند. این عقیده از سلف صالح به تواتر نقل شده است 
 همانگونه که نصوص قرآن و سنت بیانگر آن هستند.

این گروه معتقد به تأویل نصوص قرآن و سنت در مورد صفات الهی هستند؛  .4
تـابعین و  ، مسلمانان از زمان صـحابه  اجماعی ي عقیدهدر حالی که این عقیده بر خالف 

تابعین و... معتقد هستند که ایمان به آیات و ، تا به امروز هست؛ زیرا صحابه ها آنپیروان 
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تکییف و تمثیل. ، تعطیل، واجب است. بدون تحریف ىتعالاحادیث اسماء و صفات اهللا 
مثل و مانند ندارد و در عین حال  تعالىتابعین و پیروانشان معتقد هستند که اهللا ، صحابه

 هـا  آنذات پـاك خـود را بـه    ، تعـالى صفاتی را کـه اهللا  ، سمیع و بصیر است. اهل سنت
ند و تغییـر  کن میتحریف ن ،ندکن میرا نفی ن ها آنمعترف هستند و ، موصوف نموده است

ند و صـفات الهـی را بـا صـفات     کن میند. براي صفات الهی کیفیت و مثال بیان نده مین
 ند؛ زیرا ذات احدیت مثل و مانند و شریک ندارد.ده میمخلوق مشابهت ن

آمنـت  ، علـی مـراد اهللا  ، آمنت باهللا وبما جاء عـن اهللا «ید:گو می رحمه اهللامام شافعی 
 »علی مراد رسول اهللا، بما جاء عن رسول اهللابرسول اهللا و 

نؤمن بها و نصدق و النرد شیئا «ید: گو میدر مورد آیات صفات  رحمه اهللامام احمد 
و نعلم ان ما جاء به الرسول حق و صدق و النرد علی رسـول اهللا و ال نصـف اهللا بـأکثر    

 »مما و صف به نفسه.
از عقاید باطل این گروه: نفی صفت علو الهی بر مخلوقات است؛ در حالی که  .5

مسلمانان به استناد آیات قطعی قرآن و احادیث پیامبر و پذیرش عقـل سـلیم و    ي عقیده
ذات پاك ، از مخلوقات برتر و باالتر و واالتر است تعالىفطرت صحیح این است که اهللا 

 .چیزي از امور بندگان از او پنهان نیست، مستوي علی العرش است تعالىاهللا 

 ﴿ د:فرمای میدر هفت جا در قرآن  تعالىاهللا       ﴾ ۳ س:[يون.[ 

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                     ﴾ 

  ].۱۰فاطر:[
 »د.بر میسخنان پاکیزه به سوي او باال می رود و عمل صالح آن را باال « 

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا       ﴾ ] :۱۶االنعام.[ 

 »باالي بندگان خود.، و اوست غالب«

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا         ﴾  :بلند مرتبه و او « ].۲۵۵[البقره

 »قدر است. بزرگ



   

 281 فتاوي علماء البلد الحرام
 

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا            ﴾  :دکن نام به پاکی یا« ].۱[االعلی

 .»پروردگار بزرگوار خود را

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                    

                             ﴾ 

  ].۵۰[النحل: 
جملگی اهللا را سجده ، و در زمین از جنبندگان و فرشتگان است ها آنهر چه در آسم«
می ترسند از پروردگار خـود از بـاالي خـویش و هـر چـه      ، ند و تکبر نمی ورزندکن می

 »ند.کن میدستور می یابند همان 
بر همین مطلب داللت دارد. از جمله  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بسیاري از احادیث پیامبر

صـلَّى  که به تواتر ثابت است که رسول اهللا  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى قصه معراج رسول اهللا 
لَّم اللَّـهسو هلَیرا یکی پس از دیگري بـاال رفـت تـاآن کـه بـه پروردگـار        ها آناز آسم ع

پنجاه نماز را بر او فرض گردانید و پیـامبر پیوسـته بـین موسـی      تعالىنزدیک شد و اهللا 
علیه السالم و پروردگار رفت و آمد می کرد و موسی علیه السالم از پیامبر می پرسید که 

و موسـی علیـه   ، ددا مـی چند نماز براو فرض گردانیده و پیامبر به موسی خبـر   تعالىاهللا 
فت: نزد پروردگـار برگـرد و از او بخـواه تـا     گ می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  السالم به پیامبر

ی رفـت و از او  بسوي پروردگار باال مـ  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نمازها را کمتر کند. پیامبر
 تقاضاي تخفیف می کرد. 

در صحیح بخاري و مسلم از حدیث ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که رسـول  

لَقَ « :فرمود علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا ـهُ ملََّا خَ تَـبَ يفِ كِتَـابالْـ اللَّ لْقَ كَ قَ ، خَ ـوْ هُ فَ نْـدَ ـوَ عِ هُ فَ

تِي الْـ َ محْ : إِنَّ رَ شِ رْ بِيعَ ضَ لِبُ غَ غْ  .)1(»تَ

بـاالي عـرش    تعـالى مخلوقات را آفریده در کتابی که نـزد اهللا   تعالىهنگامی که اهللا «
 »د.کن میغلبه پیدا ، : همانا رحمت من بر خشمم است؛ نوشت

                                                           
 )1751)  مسلم   (7404بخاري   ( -1
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علَیـه   اللَّــه صلَّى  در بخاري مسلم از حدیث ابو سعید خدري روایت است که پیامبر

ءِ  أَالَ « :فرمود وسلَّم امَ نْ يفِ السَّ نيُ مَ ا أَمِ نَ أَ نُوينِ وَ أْمَ نید درحالی دا میآیاشما مرا امین ن« .)1(»؟ تَ

 »که من امین اهل آسمان هستم.
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   درصحیح ابن خزیمه و سنی ابو داود روایت است که رسـول اهللا 

شُ فَوقَ الْـ« :فرمود وسلَّم رْ ءِ الْـعَ ـهُ وَ ، امَ شِ الْـفَوقَ  اللَّ رْ يْهِ ، عَ لَ تُمْ عَ نْ ا أَ مُ مَ لَ عْ وَ يَ هُ  .)2(»وَ

علَیه  اللَّـهصلَّى  در صحیح مسلم و دیگران در داستان جاریۀ آمده است که رسول اهللا

نَ « :به اوگفت وسلَّم ـهُ أَيْ در  تعـالى اهللا  :او در جواب گفـت » کجاست؟ تعالىاهللا « »؟ اللَّ

ـا « فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر، آسمان است نَ نْ أَ مـن چـه کسـی هسـتم ؟      »؟مَ

ا فَ « :جاریه در جواب گفت: تو پیامبر خدا هستی ؛ پیامبر فرمود هَ تِقْ نَـةٌ  هـا آنأَعْ مِ ؤْ او را  »مُ

 ».آزاد کن زیرا این کنیز با ایمان است
تبـع تـابعین و   ، تابعین، صحابه، ي صحیح روزگار گذرانده اند مسلمانان با این عقیده

پیروان آنان تا به امروز بر همین عقیده بوده اند؛ علمـاي مسـلمین بخـاطر اهمیـت ایـن      
تألیفات مستقلی در این زمینـه ارائـه   ، موضوع و کثرت دالیل که بیش از هزار دلیل دارد

لغفار] و حافظ ابـن  العلو للعلی ا]داده اند؛ مانند حافظ ابی عبداهللا الذهبی در کتابش بنام 

 .»اجتامع اجليوش اإلسالمية«القیم در کتابش 

فرقه ي احباش در مورد برخی از صحابه رسول اهللا سخنان ناروائی بـه زبـان    .6
نند و در این قضیه با روافـض  دا میرض) را به صراحت تمام فاسق ( ند و معاویهآور می

زبـان  ، مورد مشاجرات صحابههم عقیده هستند؛ درحالی که مسلمانان مؤظف هستند در 

                                                           
 )1064)  مسلم  (4351بخاري   ( -1
) گفته:  (قال الذهبی : رواه عبـداهللا ابـن   1/154این گفتار از عبد اهللا ابن مسعود است، در معارج القبول  ( -2

احمد العسال و ابوالقاسم الطبرانی و ابو الشیخ و ابوالقاسم الـال  احمد فی السنۀ و ابوبکر بن المنذر و ابو 
لکائی و ابو عمر و الطلمنکی  و ابوبکر البیهقی و ابو عمر بن عبدالبر فی تـوالیفهم  و إسـناد صـحیح) و    

 ) فی المقدمۀ341) در کتاب السنۀ، و حدیث الدارمی  (4726یشهد له حدیث ابو داود  (
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به فضایل صحابه و برتري و بزرگی اصحاب رسول اهللا معترف و ، خود را حفاظت کنند
 معتقد باشند.

مْ « :ندفرمای میدر حدیثی  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر كُ ـدَ وْ أَنَّ أَحَ لَ ايبِ فَ حَ بُّوا أَصْ الَ تَسُ

بًا  هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ قَ مِ فَ نْ هُ أَ يفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ لَغَ مُ ا بَ  .)1(»مَ

طال انفاق کند ، اصحاب مرا دشنام ندهید. زیرا اگر یکی از شما به اندازه ي کوه احد«
پیمانـه اي  ،  مـد ( »د.کنـ  مـی برابري ن، ندکن میبا یک یا نصف مدي که اصحاب من انفاق 

 ).اند است که برخی آن را به اندازه ي پر و دو کف دست دانسته

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                     

                               

   ﴾  :۱۰[احلشر.[ 

مـا و آن بـرادران مـا را کـه در      !یند: پروردگاراگو میوکسانی که پس از آنان آمدند «
ایمان آورده انـد   بیامرز؛ ودر دل هایمان نسبت به کسانی که، ایمان بر ما پیشی گرفته اند
 »به راستی تو رئوف ومهربانی. !کینه اي مگذار. پروردگارا

صحابه همین بوده است. امـام ابـو   شان نسبت به  ي عقیده، اهل سنت در طول تاریخ
صـلَّى   ید: اصحاب رسول اهللاگو میاهل سنت و جماعت  ي عقیدهجعفر طحاوي در بیان 

لَّم اللَّـهسو هلَیاز ، را دوست داریم بدون آنکه درحق کسی از آنان غلو و افـراط کنـیم   ع
بـا دشـمنان صـحابه بغـض مـی      ، یمکنـ  میهیچ فردي از صحابه اعالم برائت و بیزاري ن

مخالفـت  ، ندکن میورزیم. با کسانی که در مورد صحابه سخنان ناشایست بر زبان جاري 
سخنی جز خیـر و   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در مورد یاران رسول اهللا، و دشمنی می ورزیم

 یم.کن میخوبی بر زبان جاري ن

                                                           
گـرم   675). مد از پیمانه هاي قدیمی اسـت و برخـی مقـدار آن را تقریبـاً     2540(  ) مسلم3673بخاري  ( -1

 دانسته اند.
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، مان و احسان است و بغض با صـحابه ای، محبت صحابه و یاران جان نثارش از دین
 طغیان و نفاق است.، کفر

راه تکـروي و مخالفـت بـا    ، دکن میگروه احباش در مورد فتواهایی که صادر  چهارم:
 .جمع مسلمانان و مخالفت با نصوص قرآن و سنت را در پیش گرفته است

ننـد تـا از ایـن طریـق بتـوان اموالشـان را       دا مـی عنوان مثال: قمار با کفار را جایز ه ب
نند؛ مشروط دا میتصاحب نمود؛ سرقت حیوانات و محصوالت کشاورزي کفار را جایز 

نند؛ معتقدند افراد نیاز دا مینشود. ربا با کفار را جایز  به این که منجر به فتنه و در گیري
 !!مند در بخت آزماییهاي حرام شرکت کنند

! !ننـد دا مـی یگانه را از طریق تلویزیون و یا نگاه در آیینه جـایز  نگاه شهوانی به زنان ب
 نند.دا میاستمرار نگاه به زنان بیگانه را جایز 

! خروج زنان در اماکن عمومی همراه با !ننددا مینگاه مرد به بدن زن نامحرم را جایز 
ان را نند به شرطی که زن قصد جلـب توجـه مـرد   دا میآرایش و استفاده از عطر را جایز 

ننـد. و فتـاوایی از ایـن قبیـل کـه      دا مینداشته باشد!! اختالط بین مردان و زنان را جایز 
ند. نسأل اهللا العافیۀ من کن مینند و دستورات شریعت را نقض دا میگناهان کبیره را جایز 

 أسباب سخطه و عقوبته.
این گروه با وقاحت تمام سب و شتم علماي ربانی و زبـان درازي نسـبت بـه     پنجم:

آنان می پردازند تا مردم را از توجه به کتاب ها و اقوال علماي واقعی متنفر سازند؛ بلکه 
علماي امت و در رأس آنان شیخ االسالم ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بـن عبدالسـالم   

جایی که آقاي عبداهللا الحبشی رئیس فرقه احباش کتابی را تا  ند.کن میبن تیمیۀ را تکفیر 
و اقوالی را ، در رد ابن تیمیۀ تألیف نموده است و این امام بزرگوار را گمراه دانسته است

را نگفته است. به دروغ سخنانی را به او نسـبت   ها آنبه او نسبت داده است که او هرگز 
د؛ بدون تردید بدون تردید طرفین دعـوا  کن یمخودش او را کفایت  تعالىداده است؛ اهللا 

 جهت فیصله و حسابرسی حاضر خواهند شد. تعالىنزد او 
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به شخصیت امام مجدد شیخ بن محمد بن عبدالوهاب و دعوت اصـالحی ایشـان در   
ند. شخصیتی که با شرك با تمـام ابعـادش مبـارزه    کن میبسیار حمله ، قلب جزیرة العرب

قام قرآن و سنت رنجها کشید و جهت زدودن بدعات و احیاي نمود و به ارج نهادن به م
 شبانه روز تالش نمود. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  سنت هاي زیباي رسول اهللا

پروردگار آثار دعوت اصالحی شیخ محمد بن عبـدالوهاب را در تمـام نقـاط جهـان     
اسالمی انتشار داد و افراد زیادي را توسط ایشان هـدایت نمـود. امـا ایـن گـروه نـادان       

نـد تـا   کن میتیرهاي خود را بسوي این منهج صحیح نشانه گرفته اند و شبانه روز تالش 
ـ  ران آن را تخریـب کننـد و در صـدد شـبهه     چهره ي اصلی این حرکت اصالحی و رهب

افکنی هستند. با تمام توان با عقاید این منهج که بر گرفتـه از آیـات و احادیـث صـریح     
 اهند سد راه آن باشند.خو میاست مخالفت می ورزند و مردم را متنفر می سازند و 

ست مخالفت و لجاجت این گروه با این دسته از علماي امت دلیل واضح و روشنی ا
بر حقد و کینه ي قلبی ایشان با تمام دعوتگران بسوي توحید و کسانی که مردم را ارشاد 

ند تا به عصر صحابه بر گردند و اعتقاد و عمل آن بزرگواران و کسانی کن میو راهنمایی 
برگزیننـد.  ، را که در قرون پرخیز و برکت صحابه و تابعین و تبع تابعین می زیسـته انـد  

 ل اسالم و حقیقت آن خیلی فاصله دارند.این گروه از اه
انجمن دائـم  ، بنابر مطالبی که بیان شد و مواردي که از ذکر آن خود داري شد ششم: 

 رد:دا میبیانیه ي ذیل را صادر نموده و اعالم  پژوهش هاي علمی و افتا
اهل سـنت  ( . جماعت احباش فرقه اي گمراه و خارج از اسالم و جماعت مسلمین1

 است. )و جماعت
یم که به حق و عقیده و عمل صحابه و پیروان راستین آنـان  ده میما ایشان را دعوت 

 این کار براي آنان بهتر و سودمندتر است.، در تمام زمینه ها برگردند
. اعتماد بر فتواهاي این گروه جایز نیست؛ زیرا گفته هایشـان مخـالف بـا آیـات و     2

در ، نـد کن مـی را تأویـل و تحریـف    احادیث صریح است. این گـروه نصـوص شـریعت   
 .د که نمی توان به گفته هایشان اعتماد نمودشو میمجموع اعمال و اقوال ایشان سبب 
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نه از جهت ، ند نمی توان بر آن اعتماد نمودکن می. آنچه را که به عنوان حدیث بیان 3

 سند حدیث و نه از جهت معانی و مفاهیم.
 هـا  آن. مسلمانان در هر جا که هستند باید هوشیار باشند که گرفتار گمراهـی هـاي   4

نشوند و با هر اسم و شعاري کـه وارد میـدان شـوند آنـان را شناسـایی کننـد و فریـب        
 خوردگان را توجیه و ارشاد نمایند و افکار و عقاید فاسد آنان را بر مال سازند.

از پروردگار مسـئلت دارد  ، ر این اعالمیهانجمن دائم پژوهش هاي علمی ضمن صدو
مسلمانان را از تمام فتنـه هـا در امـان نگـه     ، که با اسماء حسنی و صفات علیاي خویش

دارد و گمراهان را هدایت نصیب فرمایـد؛ و حـال و روز آنـان را سـامان بخشـد. مکـر       
بـر   تعالىاو ، دمکاران را به خودشان برگرداند و مسلمانان را از شر آنان در امان نگه دار

 هر چیز قادر است.
 صلی اهللا وسلم علی نبینا محمد و آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان.      
  )39فتاوي و بیانات مهمه ص ( کتاب، انجمن دائم پژوهش هاي علمی وافتا    

ید: مقام علی مقام نبوت است و جبرئیل علیه السالم به اشتباه گو میاي که  ] حکم شیعه63[
هصلَّى به محمد ، جاي نزول وحی به نزد علی به وحی نمود. و فرق بین  علَیه وسلَّم اللـَّ

 علما و عوام شیعه چیست؟

حکم شما در مورد شیعه بویژه کسانی که معتقدند مقام علی رضی اهللا عنه مقام  :1س
 اللَّــه ى صـلَّ  نبوت است و جبرئیل علیه السالم در هنگام نزول وحی به اشتباه بر محمـد 

 چیست؟،  وحی را نازل نمود علَیه وسلَّم
باید دانست که شیعه فرقه هاي زیادي دارد و کسانی که از ایشان معتقد هسـتند   :1ج

مقام علی رضی اهللا عنه مقام نبوت است و جبرئیل علیه السالم در مورد ایشـان مرتکـب   
 قطعاً کافر است.، اشتباه شده است

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، التوفیقو باهللا       
 )2/266( انجمن دائم پژوهش هاي علمی و افتا        
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: حکم عوام الناس روافض امامیه اثنی عشري چیست؟ آیا بین علما و عوام فرقه 2س
 هایی که از دین اسالم خارج هستند در تکفیر آنان فرقی وجود دارد؟

همکـاري داشـته باشـند و از    ، مردم که با ائمه ي کفر و ضاللت : کسانی از عموم2ج
آنان نیز کافر ، روي تعدي و دشمنی با بزرگان و سادات خود همراهی و همکاري نمایند

 و فاسق هستند.

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا        ﴾  :مردم از تو « ].۶۳[االحزاب

﴿ :دفرمای میتا آن جا که  .»وقت و رستاخیز می پرسند ي بارهرد         

                                  

   ﴾  :۶۸ - ۶۷[االحزاب .[ 

مـا را از راه بـدر    ها آنما پیشوایان و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و  !پروردگارا«
 »لعنتی بزرگ.، کردند. پروردگارا آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن

سوره  39،  38، 37و آیات ، سوره بقره مراجعه نمایید 167و  166، 165شما به آیات 
سوره فرقـان و   29و  28سوره ابراهیم و آیات  22، 21اعراف را بخوانید. همچنین آیات 

 36تـا   20سوره سبأ و آیـات   33و  32و 31سوره قصص و آیات  64و  63و  62آیات 
غافر را بخوانید و بسیاري دیگر از آیات و احادیـث کـه    50تا 47سوره صافات و آیات 

 بیانگر همین مطلب هستند.
با رهبران مشرکین و پیروانان آنان همگی جنگیـد و   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

 نیز صحابه ي او در امر قتال بین رهبران و پیروان فرق قایل نشدند. 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق      
 )2/267( فتاواي انجمن دائم پژوهش هاي علمی و افتا        

 روافض: ي ذبیحهحکم خوردن    ]64[
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قبیله ي ما و برخی قبایل عراقی که داراي مذهب شیعه هستند در نواحی شـمال   س:
ند و بارگاه ها را به اسـم  کن مییم. این گروه شیعی گنبد و بارگاه را پرستش کن میزندگی 

حسـین.  یند: یا علی یا گو میند؛ هنگام برخاستن کن میحسن و حسین وعلی نام گذاري 
برخی از افراد قبیله ي ما با برخی از این افراد ازدواج کرده اند ودر جمیع موارد بـا هـم   

، بنده با این ها صحبت نموده ام؛ اما گوششان بـدهکار نبـود  ، ارتباط و رفت و آمد دارند
بنده اهل علم نیستم تا با آنان صحبت کـنم؛ امـا   ، ندکن میاکثر این ها در روستاها زندگی 

، ایـن افـراد حـالل نیسـت     ي ذبیحـه با این افراد رفت و آمد ندارم و شنیده ام که خودم 
رند و بی توجه هستند! از شما تقاضا داریم ما را توجیـه و  خو میآنان را  ي ذبیحهبرخی 

 ارشاد نمایید.
، طبق اظهارات شما مبنی بر به فریاد خواندن علی و حسـن و حسـین و دیگـران    ج:

و از دایره اسالم خارج هستند. ما مسلمانان اجازه نداریم بـه آنـان   این افراد مشرك بوده 
 این افراد بخوریم. ي ذبیحهزن بگیریم و نمی توانیم از  ها آنزن بدهیم و از 

 ﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                      

                                

                                         

            ﴾  :۲۲۱[البقره.[ 

 و بی گمان کنیـز مـؤمنی از زن آزاد  ، و با زنان مشرك تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید«
شـگفتی انداختـه    زیبایی یا ثروت یا موقعیت او) شما را به( اگرچه، مشرك) بهتر است(

مادامی کـه ایمـان   ، ازدواج مردان مشرك در نیاوریدزنان و دختران خود را) به ( و، باشد
نیاورند. و بی گمان غالم مؤمنی از مرد مشرکی بهتر اسـت اگرچـه شـما را بـه شـگفتی      

نـد و اهللا بـه سـوي بهشـت و     کن مـی دوزخ) دعـوت  ( انداخته باشد. آنان به سوي آتـش 
بـراي مـردم   و اهللا آیات خـود را  ، دکن میآمرزش به فرمان خود و توفیق خویش دعوت 

 »روشن می سازد تا این که یاد آور شوند.
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق      
 )2/264( فتاواي انجمن دائم پژوهش هاي علمی و افتا        

 ] حکم دعوت به وحدت و همبستگی بین اهل سنت و اهل بدعت:65[

حکم وحدت و تقارب بین اهل سنت و شیعه از فرقه هاي دروزیه و نصـیریه و   س:
 اسماعیلیه چیست؟ 

، از بابیـه و بهائیـه   هـا  آناسـماعیلیه و هـم مسـلکان    ، نصـیریه ، فرقه هاي دروزیه ج:
نصوص شرع را بازیچه قرار داده اند و اموري را به نام دیـن تجـویز کـرده انـد کـه اهللا      

به آن اجازه نداده این گروه ها هم مسلکان یهود و نصـاري هسـتند و ماننـد آنـان      تعالى
عبـداهللا  ( ند پیرو هوا و هوس و مقلد رهبر خـود ده مینصوص شرع را تحریف و تغییر 

هستند. شـخص فتنـه انگیـزي کـه فتنـه اش       )بن سبأ الحمیري رأس االبتداع و االضالل
رانجام از دین اسالم خارج شد و سبب اختالف بسیاري از مسلمانان را در بر گرفت و س

و فرقه گرایی بین مسلمانان شد. دعوت به وحدت و همبستگی بین ایـن گـروه هـا بـی     
تالش در جهت نزدیک کردن مسلمانان راستین و این گروه هـاي انحرافـی   ، فایده است

ود و نصاري راه به جایی نخواهد برد و تالشی بی نتیجه است؛ زیرا این گروه ها مانند یه
که اهـداف   هرچند، ندبر میو حقد و کینه علیه مسلمانان بسر  در کفر و الحاد و ضاللت

با هم مختلف است؛ امـا داراي وضـعیتی    ها آنو خواسته ها و اشکال ظاهري و عقیدتی 
 یکسان و مشابهی با وضعیت یهود و نصاري با مسلمین هستند. 

بنابراین می بینیم بعد از جنگ جهانی دوم گروهی از علماي أزهر در مصر با یکی از  
وحدت و همبستگی ایجاد شـود   ها آنرهبران شیعی رافضی در قم تالش نمودند تا بین 

و بسیاري از علماي صادق و عالی شأن مصر فریب خوردند و مجله اي را با اسم مجلۀ 
این موضوع با شکست مواجه شد و فریب خوردگان  التقریب صادر نمودند و خیلی زود

تعجبی در این کار نیست؛ مگر امکان دارد در حـالی کـه افکـار و     متوجه واقعیت شدند.
را یکجـا جمـع    ها آنعقاید با هم مختلف است و قلب ها از همدیگر فاصله دارد بتوان 

 یتفق الضدان.نمود و وحدت و همبستگی ایجاد نمود؟ هیهات أن یجتمع النقیضان أو 
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق      
  )87، 2/86( قسمتی از فتواي .فتاواي انجمن دائم پژوهش هاي علمی و افتا    

 سکوالریسم)( ] حقیقت علمانیت 66[ 

 علمانیت چیست؟ حکم اسالم در مورد طرفداران این تفکر چیست؟ س:

علمانیت مذهب جدیدي است و در ردیف حرکت هـا و فعالیـت هـاي فاسـد و      ج:
خرابکاري است که تز اصلی آن جدایی دین از حکومت اسـت و اسـاس کـارش شـکم     

 پرستی و شهوت رانی است.
این حرکت مصداق  .توجه آن فقط به زندگی مادي و دنیوي و غفلت از آخرت است

مِ « است که فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گفتار رسول اهللا هَ رْ بْـدُ الـدِّ عَ ينَارِ وَ بْدُ الدِّ تَعِسَ عَ

بْدُ  عَ تَقَشالْـوَ الَ انْ يكَ فَ ا شِ إِذَ سَ وَ تَكَ انْ طَ تَعِسَ وَ خِ عْطَ سَ ْ يُ إِنْ ملَ َ وَ
يضِ طِيَ رَ ةِ إِنْ أُعْ يصَ مِ  .)1(»خَ

پارچه ي نفیس و زیبا؛ زیرا اگـر  هالك باد بنده ي دینار و نابود باد بنده ي درهم و «
چنـین  ( د.شـو  مـی خشـمگین و ناراحـت   ، ردد و اگـر ندهنـد  گ میخرسند ، به او بدهند

کسـی پیـدا   ، اگر خاري به پایش فـرو رود  )تا جایی که( هالك و سرنگون باد )شخصی
 »نشود که آن را در آورد.

همه کسانی که در چیزي از دستورات اسالم در گفتار و یـا در عمـل عیـب و طعـن     
یرند؛ بنابر این کسی که اجراي احکام شـرعی را  گ میوارد کنند مصداق این حدیث قرار 

 لغو کند و قوانین بشري را جایگزین قوانین شرعی کند او علمانی و بی دین است.
و موسیقی و معامالت ربوي را حالل بداند کسی که امور حرام را مانند زنا و شراب 

ی است و ممنوعیت انسانو معتقد باشد حرمت اینها نوعی تحجر و ضرر بر روح و روان 
 ست. او علمانی و الئیک است. ها انسانآن بر خالف مصلحت 

                                                           
) این حدیث، دعایی است علیه چنین بنده اي که هرگاه به مصیبتی گرفتار شود، رحمت 2887بخاري  ( -1

 الهی شامل حالش نشود
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کسی که مانع و یا منکر اجراي حدود شرعی مانند قصاص از قاتل و رجم زنا کار و  
زنا کار و قطع دست دزد و محارب باشـد و یـا مـدعی باشـد کـه       اجراي حد شرعی بر

ی اسـت او نیـز   انساناجراي حدود الهی بر خالف شأن و شخصیت و کرامت و شرافت 
 علمانی و بی دین است.

بنا بر این از نظر شریعت اسالمی کسی که از امور شرع مواردي را که می پسندد و 
د و مواردي را که کن میرا قبول  ها آنمانند: احوال شخصیه و ، نددا میآن را به نفع خود 

 یرد.گ مید. مانند یهود مصداق این آیه قرار کن مینمی پسندد و باب طبعش نیست رد 

﴿                               

                                  

   ﴾  :۸۵[البقره.[ 

ید؟ پس سزاي کسـی  کن میید و بخشی را انکار آور میآیا به بخشی از تورات ایمان «
جز خواري در زندگی دنیا نیست و روز قیامت بـه سـخت تـرین    ، از شما که چنین کند

 »ید غافل نیست.کن میو اهللا از آنچه ، ندشو میعذاب باز گردانده 

 ﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                       

                               

          ﴾  :۱۶ - ۱۵[هود.[ 

هر که زندگی این دنیا و تجمل آن را بخواهد [مزد] اعمالشان را به تمامی در همین «
د. ایشان کسانی هستند که در آخرت شو مییم و چیزي از آن کم داده نده می ها آندنیا به 

جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه در دنیا انجام داده اند بر باد رفته و آنچه عمل مـی  
 »کردند باطل است.

که مرتکب حرام  هرچندشکم پرستی و شهوترانی است ، هدف علمانی ها دنیا طلبی
 شوند و سبب فوت واجبات شرعی و دینی شود.
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 ﴿ :فرموده تعالىاین ها مصداق عملی این آیه هستند که اهللا        

                            ﴾ 

 ].۱۸[اإلسراء: 
به زودي هـر کـه را خـواهیم نصـیبی ازآن     ، هر کس خواهان دیناري زود گذر است«
 »یم تا نکوهیده و مطرود در آن وارد شود.کن می رسپس جهنم را برایش مقر، یمده می

 )40، 39( ص، فتواي فی التوحید _شیخ ابن جبرین           

 پان عربیسم)( ] حکم دعوت به نژاد پرستی و عربیت67[

ید: پدیده ي نژاد پرستی هدیه ي نصاري گو می اهللا علیه رحمهشیخ عبدالعزیز بن باز 
و غربیهاست تا با این ترفند و دسیسه با اسالم مبارزه و مقابله کنند و اسـالم را در مهـد   

ملت ها و توده ها ، آن نابود کنند. نژاد پرستان با شعارهاي زیبا و فریبنده و انواع ترفندها
ي غیـر مسـلمان بمنظـور مقابلـه بـا اسـالم       ها آنند و بسیاري از عرب زبده میرا فریب 

نـد؛ و  ده میجریان عربیسم و عربیت را مطرح نموده و افراد نادان و ساده لوح را فریب 
 ند.کن میبا این کار دل دشمنان اسالم را شاد 

و قوم گرایی محلی از اعراب ندارد و  نژاد پرستی، در احکام الهی و آموزه هاي دینی
نظریه اي باطل و مردود است؛ شعار قومیت و ملـی گرایـی از بقایـاي دوران    ، از اساس

آن را در جهت نـابودي اسـالم و مسـلمین    ، جاهلیت است و حربه اي است که دشمنان
 یرند.گ میبکار 

 :بنابه دالیل ذیل
برتري نژاد عـرب  ، مسلمانان است اول: دعوت به عربیسم دعوت به تفرقه افکنی بین

د؛ شو میبر غیر عرب است و از طرقی باعث ایجاد تفرقه و دوگانگی بین خود عرب ها 
زیرا گروهی از عرب ها مخالف ملی گرایی هستند. بنـابراین هـر ایـده اي کـه وحـدت      

باطل و مردود است؛ زیرا دعوت اسالم به همبستگی ، مسلمانان را مورد تهدید قرار دهد
 )....وحدت است و
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 ید: گو میشیخ ابن باز در ادامه  
دلیل محکوم بودن ملی گرایی این است که دین اسـالم امـور جاهلیـت را منـع      دوم:

دین اسـالم در دسـتورات خـویش بـا احیـاي        هشدار داده است؛ ها آننمود و نسبت به 
د. بدون باش یمفرهنگ جاهلیت مبارزه نموده است مگر اموري که مورد تأیید دین اسالم 

تردید دعوت به ملی گرایی و قومیت و عربیت از امور جاهلیت است؛ زیرا ملی گرایـی  
با روح اسالم در تضاد است و دعوتی غیر اسالمی است و بمنزله ي انکـار حـق اسـت.    
بخاطر نژاد پرستی و ملی گرایی بسیاري از ملت ها و دولت ها بـا هـم جنگیـده انـد و     

ن ریخته شده است. سرمایه هاي زیادي به هـدر رفتـه اسـت و    خون هاي زیادي بر زمی
یـد: هـر   گو مـی نتیجه اي جز دشمنی و کینه دوزي نداشته است. شیخ االسالم ابن تیمیه 

مـذهب و  ، وطن، شعاري و عملی که با اصل اسالم و قرآن فاصله بگیرد و معیار آن نژاد
از مسـلمانان یـک مهـاجر و     طریقه باشد از امور جاهلیت است؛ هنگامی که بین دو نفر

 رسـول اهللا ، یک انصار مشاجره اي در گرفت و هر کدام گروه خود را بـه کمـک طلبیـد   

مْ « فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  كُ رِ هُ َ أَظْ ليةِ وأنا بَنيْ اهِ  اجلَ وَ عْ بِدَ آیا در حالی که من « .)1(»أَ

هده ي با مشـا  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر» ید؟ده میبین شما هستم فریاد جاهالنه سر 
 .)2(این موضوع بسیار ناراحت شد

سوم: از مواردي که بر بطالن جریان ملی گرایی داللت دارد: این است که مطرح 
این ، دشو میمنجر به دوستی با کفار و غیر مسلمانان ، نمودن موضوع قومیت و عربیت

انتقام جویی بخاطر قومیت و ملیت بین مسلمانان تقویت د تا حس شو میجریان سبب 
شود و منجر به در گیري مسلمانان با مسلمانان دیگر خواهد شد. بدیهی است که این 

و از طرفی مخالف با نصوص صریح قرآن و ، کار فساد و تباهی را بدنبال خواهد داشت
اوت با کفار دعوت مسلمانان را به کینه توزي و عد، م قرآن و سنتتعالىسنت است 

                                                           
.  وانظـر  2/278،279» الدر المنثـور «ا فی: أخرجه: ابن اسحاق و ابن منذر و ابن أبی حاتم و أبوالشیخ، کم -1

 1/390» تفسیر ابن کثیر«
 )329 ،28/328»  (مجموع الفتاوي« -2
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اهد با کفار دوستی نکنند. خو میعرب باشند یا غیر عرب. اسالم از مسلمانان ، دده می

 ﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                          

                                 

                      ﴾  :۵۱[مائده - 

۵۲.[ 
دوستان  ها آناي کسانی که ایمان آورده اید! یهود و نصاري را دوستان خود نگیرید؛ «

سـت. همانـا اهللا   ها آنرا به دوستی گیـرد از   ها آنو هوادار یکدیگرند و هر که ازشما که 
 ها آند. و لیکن بیمار دالنی را می بینی که در [دوستی] با کن میظالمان را هدایت ن تعالى

 »یند: می ترسیم حادثه ي بدي براي ما پیش آید.گو میمی شتابد و 
سبحان اهللا! بیان قرآن چقدر واضح و صریح است؛ اما این نژاد پرستان و ملی گرایان 

اهند مسلمانان و غیر مسلمانان خو میند و ده میفریاد دعوت به قومیت و عربیت را سر 
یند: گو میملی گرایان   ؛فقط معیار عرب بودن است و بس، زیر یک پرچم گرد هم آیند

د که همه با هم متحد شویم تمام اعراب اعم از کن میضرورت وحدت ملی ایجاب 
یهودي و نصرانی و مجوس و بت پرست و دیگران با هم اعالم همبستگی کنیم تا از 

مبادا دشمن بر ما بتازد و ثروت و سرمایه و ذخایر ما را به ، حمله دشمن در امان بمانیم
. بنا بر این می طلبد که همه اعراب باهم با وجود گرایشها و مذاهب مختلف با تاراج برد

هم متحد شوند؛ آیا مگر چنین چیزي مخالف دستور شرع و فرمان قرآن نیست؟ آیا مگر 
این کار تعدي از حدود الهی نیست؟ مگر غیر از این است که چنین دوستی و دشمنی 

و  )مؤمنین( است که دوستی با دوستان اهللاي خارج از اسالم است؛ پیام قرآن این 
در حالی که قانون عربی مبتنی بر قومیت و نژادپرستی ، )کافران( دشمنی با دشمنان اهللا

﴿ مخالف با دستور پروردگار است         ﴾  :بگو آیا شما « ].۱۴۰[البقره

 »دانا ترید یا اهللا؟
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﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                     

         ﴾  :۱[ممتحنه.[ 

اي کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوسـت نگیریـد کـه    «
 »اظهار محبت کنید. ها آننسبت به 

﴿ :دفرمای میتا آنجا که                ﴾  :۱[ممتحنه.[ 

 »را گم کرده است. راستراه  قطعاً، و هر کس از شما چنین کند«
مسلمان و کافر با هم دوست و یاور همدیگر ، ر فرهنگ ملی گرایان و نژاد پرستاند

 ﴿ د:فرمای می تعالى؛ در حالی که اهللا  هستند           

                              

﴾  :۱۳[شوری.[ 

و آنچـه  ، توصیه کرده بوداحکام) دین همان را تشریح کرد که به نوح ( براي شما از«
که دین را بـر پـا   ، به تو وحی کردیم و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم

 »دارید و در آن تفرقه نکنید.

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                    

                                        

               ﴾  :۴[ممتحنه.[ 

، بودند سرمشق خوبی اسـت همانا براي شما در [حاالت ] ابراهیم و کسانی که با او «
آیـین ]  ]آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه بجاي اهللا می پرستید بیزاریم و 

و میان ما و شما براي همیشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا وقتی که ، شما را منکریم
 »به اهللا یکتا ایمان بیاورید.
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 ﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                   

                        ﴾  :۲۲[جمادله.[ 

حـالی کـه در   هیچ قومی را نمی یابی که به اهللا و روز واپسین ایمان آورده باشند در «
 هـا  آن هرچنـد ، حالی که با کسانی که با اهللا و رسولش مخالفت کرده انـد دوسـتی کننـد   

 »پدران یا پسران یا برادران یا خویشانشان باشند.
ید: دین را از دولت و ملت جـدا کنیـد. حلقـه    گو میقانون ملی گرایان و نژادپرستان 

کنیـد و بـه مجـد و سـروري و      گرد ملیت زنید تا به منافع و مصالح خویش دست پیـدا 
بزرگی برسید؛ گویا اسالم سد راه رسیدن آنان به اهدافشـان اسـت؛ ایـن عـین جهالـت      
است. این سخنان به ظاهر زیبا و فریبنده نوعی تلبیس و وارونه کـردن موضـوع اسـت.    

 سبحانک هذا بهتان عظیم.
و معـادات و   در قرآن کریم بسیاري از آیات داللت بر مواالت و دوستی بـا مـؤمنین  

دشمنی با کفار دارد و از دوستی با کفار بر حذر داشته است؛ این پیـام هـاي قرآنـی بـر     
 قرآن پژوهان نهفته نیست.

کدامین عقل و هوش می پذیرد که سرمداران کفر و شرك امثال ابوجهل و ابولهب و 
دوسـتان و   عقبۀ بن أبی معیط و نضر بن الحارث و امثالشان از زمان پیامبر تا بـه امـروز  

برادران ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بقیه ي صحابه باشند؛ قسـم بـه پروردگـار ایـن     
سخنی باطل و جهالتی بس بزرگ است؛ قانون ملی گرایی خواهان چنـین چیـزي اسـت    

 که برخی از ملی گرایان از روي جهل ویا تجاهل منکر آن هستند. هرچند
مبستگی خود را زیر پرچم اسالم حفظ کننـد  اهد اتحاد و هخو میاسالم از مسلمانان 

و علیه دشمنان یدي واحد باشند تا نصرت و پیروزي و عزت و سعادت ابدي نصیبشان 
ید: مسلمانان اجازه ندارند با کفـار دوسـتی و رفاقـت    گو میگردد. شیخ ابن باز در ادامه 

مانان دشمن هستند داشته باشند و علیه دشمنان با آنان متحد شوند؛ زیرا همه کفار با مسل
کسی که با کفار دوستی و  ید:گو میو نمی توان از عداوت آنان در امان ماند؛ دین اسالم 
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مواالت داشته باشد او نیز از آنان است به نص آیات قرآن از ستمکاران خواهند بـود. در  
 علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  صحیح مسلم از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که رسول اهللا

مردي از پهلوانان عرب بـه  ، رسید )1()حرة الوبرة( در مسیر به، به سمت بدر حرکت کرد
این مـرد پـس از   ، اصحاب چون او را دیدند خوش حال شدند، گروه پیغمبر ملحق شد

همراه باشـم  آمده ام تا با تو  :به ایشان گفتند، علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  مالقات با رسول اهللا

نُ بِ « فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و به شما کمک کنم. پیامبر مِ ؤْ ـهِ تُ ؟ اللَّ ـولِهِ سُ رَ آیا به « »وَ

عْ «فرمـود:   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پاسخ داد: خیر؛ پیامبر »اهللا و رسول ایمان داري جِ ـارْ فَ

كٍ  ِ رشْ تَعِنيَ بِمُ لَنْ أَسْ  رضی اهللا عنهـا عایشه  »یرمگ میمن هرگز از مشرك کمک نبرگرد « »فَ

با ما بر خورد کرد  )الشجرة( ید: آن مرد برگشت و در مسیر دوباره در مکانی به نامگو می
آن مـرد   »و همان خواسته ي اولی را مطرح نمود و پیامبر دوباره پاسخ اولی را به او داد.

ـكٍ «فرمود:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در جواب گفت: خیر. پیامبر ِ رشْ تَعِنيَ بِمُ لَنْ أَسْ عْ فَ جِ ارْ  »فَ

در بار سـوم دوبـاره   ، یرم. آن مرد دوباره برگشتگ میبرگرد من از مشرك هرگز کمک ن
و همان صحبتهاي دفعه اول رد ، برخورد نمود علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  با پیامبر )بیداء( در

نُ بِ «به او فرمود:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و بدل شد و پیامبر مِ ؤْ ـهِ تُ ؟ اللَّ ولِهِ سُ رَ آیا به اهللا  »وَ

طَلِقْ «فرمـود:   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  و رسولش ایمان داري؟ گفت: بله؛ پیامبر ـانْ در  »فَ

 .)2(رکاب ما حرکت کن
اسـتعانت از مشـرکین اسـت.    بهترین راهنمـا بـراي بـراي تـرك     ، این حدیث شریف

  مسلمانان نباید در ارتش خود غیر مسلمان استخدام کند اعم از عرب و یـا غیـر عـرب؛    
نمی توان بـه او اعتمـاد نمـود. تـا دشـمنان بداننـد کـه        ، زیرا کافر دشمن مسلمان است

بنابر این هرگاه مسلمانان به ریسمان الهـی چنـگ زننـد و    ، مسلمانان به آنان نیاز ندارند
قطعاً پیروز خواهنـد شـد. زیـرا    ، صداقت و راستی را سرلوحه ي کار خویش قرار دهند

                                                           
 معروف است.» الحرة الغربیۀ« ن مکان امروزه به نام ای -1
 )1817مسلم  ( -2
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نصرت در دست پروردگار است نه دیگران. و بـه مؤمنـان وعـده داده کـه بـا نیروهـا و       
که نیرو و تجهیزات اندکی داشته باشـند.   هرچندتجهیزات اندك آنان را یاري می رساند 

 این آیه بیانگر همین مطلب است.، م اتفاق افتادآنگونه که براي مسلمانان صدر اسال

﴿                            

                                

   ﴾  :۱۱۸[آل عمران.[ 

از هیچگونه آسـیب رسـانی    ها آنچون ، بیگانگان را همراز خود مگیرید !اي مؤمنان«
همانا کینه از گفتارشـان  ، ند؛ دوست دارند شما در رنج باشیدکن میدر حق شما کوتاهی ن

رد بزگتر است به راستی ما آیات را براي شـما بیـان   دا میآنچه دلهایشان پنهان ، پیداست
 » کردیم اگر اندیشه کنید.

مسلمانان از قرآن و سنت درس بگیرند و بیاموزند که چگونه قرآن و سـنت  ، بنابراین
با موضوع دوستی و مواالت با کفار با جدیت برخورد نموده است و از کمک گـرفتن از  

دانست که پروردگار به مصالح و منافع بنـدگانش آگـاه    کافران بر حذر داشته است؛ باید
تر است و به آنان مهربانتر از خودشان است. چنانچـه در ایـن کـار فایـده اي مـی بـود       

د. اما چون پروردگار از انجام و عاقبت این کـار  دا میپروردگار آن را براي ما جایز قرار 
از آن نهی فرمـوده و مرتکـب   ، خبر دارد و از مفسده و عواقب وخیم این کار آگاه است

را توبیخ نموده است و در آیات قرآن خبر داده است کـه اطاعـت از کفـار و خـروج      آن
 د.آور میآنان با ارتش مسلمانان به ضرر مسلمانان است و جز رسوایی چیزي به بار ن

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                    

                           ﴾  آل]

 ].۱۵۰ - ۱۴۹عمران: 
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رداننـد و آنگـاه   گ مـی شـما را بـه عقـب بـاز     ، اگر از کافران پیروي کنید  اي مؤمنان!«
موالي شماست و هـم او بهتـرین یـاري     تعالىردید. آري فقط اهللا گ میخسارت زده باز 

 » کنندگان است.

 ﴿ :فرموده است تعالىاهللا                

                      ﴾  :۴۷[التوبه.[ 

و در بـین  ، اگر با شما بیرون آمده بودند جز تردید و تباهی در کارتان نمی افزودنـد «
و در میـان شـما بـراي خـود جاسوسـانی      ، تفرقه و فتنه می انداختند، ندکن میشما رخنه 

 »به [حال] ستمکاران آگاه است. تعالىو اهللا ، دارند
همین تعداد از آیات قرآن در مورد دوري از کافران و عـدم اسـتعانت از آنـان کـافی     

همه مسـلمانان را   تعالىد که اهللا کن میاست و ما را متوجه عواقب وخیم دوستی با کفار 
 .از آن نجات دهد

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                  ﴾  :۷۱[التوبه.[ 

 »با ایمان یار و دوست یکدیگرند. مردان و زنان«

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                      

     ﴾  :۷۳[انفال.[ 

یکدیگرند اگر [این همیاري ] را انجام ندهید ف فتنـه  و کافران نیز دوست و حامی «
 » .و فساد بزرگی در زمین روي خواهد داد

د که مؤمنان دوست و برادر یکدیگرند و کافران دوست و برادر کن میبیان  تعالىاهللا 
مسلمانان دوستی و برادري میان خودشان را فراموش کنند و  هرگاههمدیگر هستند. 

فتنه و فساد فراگیر ، دست دوستی به سوي دشمنان دراز کنند، بجاي دوستی با یکدیگر
ند و توجه و اعتماد بسوي کفار تقویت شو میزیرا دلها دچار شک و تردید ، خواهد شد

در نتیجه مسلمانان با کفار  ند وکن مید و مسلمانان به سوي کفار تمایل پیدا شو می
د. آنگونه که امروزه به کثرت شو میبر مسلمانان پوشیده  همنشین شده و حق و حقیقت
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یم که اکثر مدعیان ایمان و اسالم با کفار رابطه ي کن میدر میان مسلمانان مشاهده 
ق حق برآن مشتبه شده است که بین ح، دوستانه برقرار کرده اند و در بسیاري از مسائل

هدایت و گمراهی و اولیاي رحمن و اولیاي شیطان فرقی قائل نیستند؛ و در ، و باطل
نتیجه ضرر و فساد جبران ناپذیري بر پیکر امت اسالمی و مسلمانان وارد شده است. 
برخی از رهبران ملی گرایان معتقد به دوستی با نصاري که می توان از آنان طلب کمک 

 ﴿ ن آیه:و یاري نمود با استناد از ای               

                            ﴾ 

 ].۸۲[مائده: 
و ، با مؤمنان سخت تر خواهی یافـت یهودیان و مشرکان را از همه مردم در دشمنی «

کسانی را خواهد یافت که گفتند: ما ، بی تردید نزدیک تر از همه به مهر و محبت مؤمنان
 »نصاري هستیم.

ملی گرایان بر این باور هستند که این آیه بیانگر جواز دوستی با نصاري است؛ زیـرا  
ـ   ن تفسـیر اشـتباه اسـت و    نصاري در دوستی از دیگران به مسلمانان نزدیکتر هسـتند. ای
ذکـر شـد مخـالف     هـا  آنتأویلی بیش نیست؛ چرا که با بقیه ي آیات قرآن که برخی از 

کمـک گـرفتن از آنـان در     و از طرفی دوستی با کفار اعم از اهل کتاب و دیگران، است
 بسیاري از احادیث منع شده است. 

الَ يفِ « د:فرمای می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر نْ قَ ـنْ الْــمَ هُ مِ ـدَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَـوَّ لْ يِـهِ فَ أْ آنِ بِرَ رْ قُ

 .)1(»النَّارِ 

یعنـی  ( هر کس قرآن را تفسیر به رأي کند باید جایش را در جهـنم مشـخص کنـد   «
 »)جهنمی است

                                                           
» حدیث حسن :« و فی الموضع الثانی  ،»حس صحیح :« ) و قال فی الموضع االول 2950،2951ترمذي  ( -1

 )327 ،269 ،1/233) و احمد فی المسند  ( 8084 ،8085»  (الکبري« و النسائی فی 
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د نـه اینکـه   شو میقانون کلی این است که برخی از آیات قرآن با برخی دیگر تفسیر 
گرفتن آیات دیگر تفسیر شود. جایز نیست که یک آیه چنان تفسیر  یک آیه بدون در نظر

شود که با قسمتهاي دیگر تضاد داشته باشد. در آیات دیگر قرآن کریم دوستی با کفار و 
یهود و نصاري حرام اعالم شده است و این آیه همسو با آیات دیگر مبین همـان حکـم   

دچار سوء ، عدم تدبر در مفهوم آیه است نه چیزي دیگر. ملی گرایان بدلیل کج فهمی و
 برداشت شده اند. 

آیـه را توضـیح   ، ما با کمک اقوال مفسرین و اصحاب علم و امامت و امانت در دین
أن النصاري أقرب «مفهوم آیه و الفاظ صریح آیه این است که ، یم. بنابر تفسیر علماده می

و ال إن ، یـوادون المؤمنـون  لـیس معناهـا انهـم    ، مودة للمؤمنین من الیهـود و المشـرکین  
نصاري در امر دوستی و محبت با مسلمانان نزدیکتر هستند تا یهود «» المؤمنین یوادونهم

از دیگران به مسلمانان نزدیکتر هستند. معنـاي آیـه   ، و مشرکین یعنی نصاري در دوستی
بـا  این نیست که نصاري با مؤمنین دوست هستند و مسلمانان با آنان دوست هستند و یا 

بر فرض این که نصـاري بـا مـؤمنین دوسـتی کننـد امـا        »همدیگر دوستی داشته باشند.
زیرا پروردگـار در آیـات     مسلمانان اجازه ندارند با آنان دوستی و همکاري داشته باشند؛

    گذشته از این کار منع کرده است.

 ﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                        ﴾ 

 ].۵۱[مائده: 
 »اي کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصاري را دوستان خود نگیرید.«

 ﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                   

    ﴾  :۲۲[جمادله.[ 

و روز قیامت ایمان آورده باشد در حالی کـه   تعالىهیچ قومی را نمی یابی که به اهللا «
 .»با کسانی که با اهللا و رسولش مخالفت کرده اند دوستی کنند
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بدیهی است که یهود و نصاري با اهللا و رسولش دشمن هستند شریعت الهی را نمـی  
ند؛ بنابراین چگونه جایز اسـت مسـلمان بـا چنـین     کن میپذیرند؛ اهللا و رسول را تکذیب 

کسی طرح دوستی و همکاري داشته باشد؟ نعوذ بـاهللا مـن الخـذالن و طاعـۀ الهـوي و      
 الشیطان.

گروهی از ملی گرایان معتقدند که پروردگار در مورد دوستی با کفاري که با ما سر 
و آسان نموده؛ استدالل جنگ نداشته اند و علیه ما اقدامی ننموده اند؛ مسئله را سهل 

 ﴿ فرموده: تعالىآنان این آیه است که اهللا                  

                             ﴾ 

 ].۸[ممتحنه: 
شما را از نیکی کردن و دادگـري بـا کسـانی کـه در [امـر] دیـن بـا شـما          تعالىاهللا «

 تعـالى د. بـی تردیـد اهللا   کنـ  مـی نهی ن، نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند
 »رد.دا میدادگران را دوست 

 د. شو میاین استدالل نیز باطل بوده و تفسیر به رأي است و تأویل نابجا محسوب  
دوستی با کفار و همراز بودن با آنان را بـر مسـلمانان حـرام نمـوده اسـت.       تعالىاهللا 

بدون اینکه بین یهود و نصاري و کفار و مشرکین فرقی قایل شود و همچنین بدون فرق 
د و کسانی که با ما نجنگیده اند. چگونه مسلمان سخنی را بین کسانی که با ما جنگیده ان

آن سخن را نفرموده است و قـرآن را بگونـه اي    تعالىد که اهللا ده مینسبت  تعالىبه اهللا 
تفسیر نماید که مخالف با مدلول آیات و احادیث است؟! چه سخن بـی ربطـی! معنـاي    

د نسبت به کفاري که با ما عهـد  حقیقی آیه نزد اهل علم این است که مسلمانان می توانن
احسان و نیکی داشته باشند و به آنان صدقه بدهنـد. در حـدیث   ، و امان و ذمه اي دارند

ـىلَّ  أن أسامء بنت ايب بكر قدمت عليها امها يف املدينة يف عهد النبـي« :آمده که ــهُ صَ يْـهِ  اللَّ لَ عَ

لَّم سَ ىلَّ  فأمر النبي، و هي مرشكة تريد الدنيا وَ ـهُ صَ لَّم اللَّ سَ يْهِ وَ لَ لَ أمه عَ  .)1(»اأسامء أن تَصِ

                                                           
 ) بمعناه1003مسلم  ( ،) و اطرافه فیه2620بخاري  ( -1
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ید: مادرش در حالی که مشرك بود و به خاطر مال دنیا در گو میاسماء بنت ابی بکر «
 پیـامبر ، در مدینـه بـود   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا، این زمان، مدینه نزد ایشان آمد

حق خویشاوندي را ( به اسماء دستور داد با مادرش صله رحم کند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 » )رعایت نماید

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   و این زمانی است که در روایت صحیح آمده است که رسـول اهللا 
ا بـه بـرادر   به عمر رضی اهللا عنه جبه اي هدیه دادنـد؛ عمـر رضـی اهللا عنـه آن ر     وسلَّم

 .)1(ددر مکه هدیه کر مشرکی
معنـاي  (، دشو میاین نوع احسانات و نیکی ها سبب دخول غیر مسلمانان در اسالم  

شته باشیم و حق خویشاوندي را به جـا  دا میکه ما نسبت به آنان صله رح )آیه این است
این کار به نفع مسلمانان است نـه بـه ضـرر    ، آوریم و با نیازمندان سخاوت داشته باشیم

ي صاحب فکر و اندیشه تأیید خواهند کرد که این کار در حکم مواالت و ها انسانآنان. 
یند: وحدت و همبستگی ملی و احیاي قومیـت  گو میدوستی با کفار نیست. ملی گرایان 

و عربیت بین مسلمانان و غیر مسلمانان آنان را تبدیل به نیرویی قوي در برابـر دشـمنان   
، تا حساب ببرند و حقوق و منافع آنان را محترم بشـمارند د کن مید و آنان را وادار کن می

و اگر مسلمانان عرب با غیر مسلمانان عرب اتحاد و همبستگی ملـی نداشـته باشـند در    
مقابل دشمنان ناتوان خواهند شد و در نتیجه دشمنان به منافع آنان چشم طمـع خواهنـد   

 داشت.
ند: اگر عرب ها فقط به اسـالم  یگو مییکی دیگر از شبهات ملی گرایان این است که 

دشمنان ، و همگان زیر پرچم اسالم گرد هم آیند و نداي اسالمیت سر دهند، چنگ بزنند
اسالم به آنان حسادت می ورزند و در مقابل آنان قد علم نموده و مانع رسیدن آنـان بـه   

جنـگ  منافع و خواسته هایشان خواهند شد تا مبادا مسلمانان قـوي شـوند و بتواننـد در    
هاي اسالمی علیه دشمنان اسالم پیروز شوند و مسلمان به عزت و سـر افـرازي پیشـین    

یند همبسـتگی بـا معیارهـاي اسـالمی موجـب عقـب       گو میملی گرایان   دست پیدا کند؛

                                                           
 ) بمعناه2068و مسلم  (  ،) و اطرافه فیه886بخاري  ( -1
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راند. در پاسخ این شبهه باید گفت: بـدون  شو مید و دشمنان را علیه ما شو میماندگی ما 
مون اسالم و چنـگ زدن آنـان بـه دیـن الهـی و تحکـیم       تردید همبستگی مسلمانان پیرا

پیـام آور عـزت و   ، و اعالم عداوت و دشـمنی بـا دشـمنان دیـن و اسـالم     ، شریعت اهللا
رعـب و  ، تعالىپیروزي ازجانب پروردگار یکتاست و با همبستگی اسالمی است که اهللا 

آنان حساب ببرنـد  تا از مسلمانان بترسند و از ، دآور میوحشت مسلمانان را در دل کفار 
اینگونه در گذشته براي مسلمانان این اتفاق ، و حقوق مسلمانان را کامل پرداخت نمایند

 افتاد. 
امـا    در صدر اسالم در بین مسلمانان بسیاري از یهود و نصاري زنـدگی مـی کردنـد؛   

هرگز مسلمانان با آنان دست دوستی ندادند و از آنان در برابر دشـمنان تقاضـاي کمـک    
کمک و نصـرت   تعالىرا مد نظر قرار دادند و فقط از باري  تعالىبلکه فقط اهللا ، ودندننم

و مدد خواستند. پروردگار هم آنان را نصرت و یاري رسـاند و آنـان را بـر دشمنانشـان     
شاهد قضایاي مجد و عظمت مسلمانان در گذشته هستند. ، پیروز گردانید. قرآن و سنت

مان و غیر مسلمان می پذیرند که مسـلمانان در گذشـته   تاریخ گواه و شاهد است و مسل
، در زمان غزوه بـدر  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  صاحب چه عظمت و عزتی بودند. رسول اهللا

از مدینه بسوي بدر هجرت نمود بدون اینکه از یهود مدینه تقاضاي نیروي کمکـی کنـد   
اما با این وجود پیامبر و مسـلمانان از  ، ددر حالی که مسلمانان شدیداً به کمک نیاز داشتن

در عین حالی که شدیداً به کمـک  ، یهود درخواست کمک ننمود نه در بدر و نه در احد
 نیاز داشتند بخصوص در روز احد. 

بهتـرین دلیـل اسـت بـر ایـن کـه        علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  جریانات زمان رسول اهللا
دشـمنان دسـت دوسـتی دراز کننـد و اجـازه دهنـد غیـر        مسلمانان اجازه ندارند بسوي 

مسلمانان در ارتش اسالم وارد شوند و از آنان تقاضاي کمک و یاري نمایند؛ زیـرا نمـی   
و از طرفی ورود نیروهـاي غیـر مسـلمان بـه کشـور هـاي       ، توان بر دشمن اعتماد نمود

این کار تهدیدي است بـراي رفتـار و   ، دشو میاسالمی باعث ترویج فساد بین مسلمانان 
منش و اخالق مسلمانان. این کار سبب ترویج شبهات و عدوت و دشمنی بین مسلمانان 
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و یارانش سـر   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  د. بنابر این کسانی که راه و روش رسول اهللاشو می
 د. کن میآنان ن هم نصرتش را شامل حال تعالىباري ، یردگ میمشق و الگو قرار ن

همان چیزي است کـه اهللا  ، اما خشم کفار از همبستگی مسلمانان بر آموزه هاي دینی
 د.کن مید و نصرتش را قطعاً شامل حال آنان شو میمی پسندد و از آن راضی و خشنود 

زیرا مسلمانان بـه خـاطر رضـایت اهللا ذو     ، اتحاد اسالمی پیام آور نصرت الهی است 
دین اسالم را از خود نـاراض نمـوده انـد و بخـاطر نصـرت دیـن اهللا و       الجالل دشمنان 

 دشمنان را خشمگین نموده اند. ، حمایت از شرع مطهر اسالم
باید دانست که خشم و کینه ي کفار علیه مسلمانان زمانی فروکش خواهـد کـرد کـه    

م را مسلمانان از دین و اعتقادات خویش دست بردار شوند و دین و آئین دشمنان اسـال 
اما باید دانست که این کار کفر و ضاللت کامل ، اختیار نمایند و همه تن به آنان بپیوندند

 است و سبب عذاب و شقاوت دنیا و آخرت خواهد شد. 

﴿ د:فرمای میهمانگونه که پروردگار                  

  ﴾  :۱۲۰[البقره.[ 

ند تا این کـه از دیـن ایشـان پیـروي     شو میهرگز یهود و نصاري از تو خوشنود ن و«
 » کنی

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                         

                        ﴾  :۱۲۰[البقره.[ 

است و اگر پس از دانشی که تـو را   هدایت حقیقی تعالىبگو: بی تردید هدایت اهللا «
هیچ سرپرسـت و یـاوري    تعالىپیروي کنی در برابر اهللا  ها آنحاصل شده است از امیال 

 » نخواهی داشت.
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 ﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                 

                                    

                   ﴾  :۲۱۷[البقره.[ 

شما را از دینتان باز گردانند و هر که ، پیوسته با شما می جنگد تا اگر بتوانند ها آنو «
آنان اعمالشان در دنیا و آخـرت تبـاه شـده و    ، از شما از دین خود برگردد و کافر بمیرد

 »اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند ماند. ها آن

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                      

                             

          ﴾  :۱۹ - ۱۸[جاثيه.[ 

پس از آن پیـروي کـن و از   ، سپس تو را بر شریعتی که از امر [اهللا] است قرار دادیم«
از تو حمایتی  تعالىهرگز در برابر اهللا  ها آن،  نند پیروي مکندا میهوس هاي کسانی که ن

 »همانا ستمگران یار و یاور یکدیگرند و اهللا یاور پرهیزکاران است.، نتوانند کرد
این آیات مبارك بیان فرموده است که کفار هرگز از ما راضی نخواهنـد  پروردگار در 

شد؛ مگر اینکه ما مسلمانان از دین و آیین آنان پیروي نموده و از شریعت اسالم دسـت  
کفار پیوسته و به استمرار با ما خواهند جنگید تا ما را از دین و آیینمـان تـا     بردار شویم.

 جایی که بتوانند منحرف کنند.
از کفار اطاعت نمـودیم و از خواسـته هـاي     هرگاهبه ما خبر داده است که  تعالىهللا ا

همیشه در جهنم خـواهیم مانـد. نسـأل    ، بر این اعتقاد از دنیا بمیریم، آنان پیروي نمودیم
 اهللا العافیۀ من ذلک و نعوذ باهللا من موجبات غضبه و أسباب انتقامه. 

ستدالل ملی گرایان و نژادپرستان این است که چهارمین دلیل بر بطالن ا وجه چهارم:
همبستگی ملی منجر به تشکیل جامعه اي خواهد شد که مبناي آن راي اجتمـاع خواهـد   
بود و این یعنی کنار گذاشتن حکم قرآن. زیرا ملیت غیر مسلمان نخواهـد پـذیرفت کـه    
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قـوانینی تصـویب   قوانین الهی جامعه را اداره کنند. بنابراین می طلبـد   براساسمسلمانان 
آن اداره شود. از طرفـی بـدیهی اسـت کـه ایـن       براساسشود تا جامعه به طور مساوي 

بسیاري از ملی گرایان به صراحت چنین چیزي  قوانین با شرع اسالم متضاد خواهند شد.
کفر ، را عنوان نمودند. آن گونه که در مطالب گذشته بیان شد. بدون تردید این کار فساد

 ، و ارتداد است

 ﴿ فرموده: تعالىآنگونه که اهللا               

                         ﴾  :۶۵[النساء.[ 

ند تـا تـو را در درگیـري هـا و     آور میکه آنان ایمان ن، به پرودگارت سوگند، پس نه«
 .» و سپس ماللی از داوري تو در دل نداشته باشند، اختالفات خود داور قرار ندهند

 ﴿ فرموده: تعالىاهللا                  

  ﴾  :۵۰[مائده.[ 

حکـم چـه کسـی از    ، خواهان حکم جاهلیتند؟ و براي قومی که یقین دارند ها آنآیا «
 »حکم اهللا بهتر است

﴿ :فرموده تعالىاهللا                       ﴾  :مائده]

۴۴.[ 
 » واقعاً کافرند ها آن، و هر که مطابق آیات الهی حکم نکند«

﴿ فرموده:و                      ﴾  :۴۵[مائده.[ 

   ».حقا ستمگرند ها آنو هر که مطابق آیات الهی حکم نکند «

﴿ :و فرموده                       ﴾  :مائده]

۴۷.[ 
   »پس ایشانند فاسقان.، و هر که مطابق آیات الهی حکم نکند«



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   308 
  

حکم نکند و به تحکیم شریعت الهی راضی  تعالىشریعت اهللا  براساسهر دولتی که 
کافر و ظالم و فاسق است. بر مسلمانان واجب است با چنین ، به نص آیات قرآن، نباشد

بغض و عداوت و دشمنی داشته ، تعالىحکومت هایی بخاطر رضایت و خوشنودي اهللا 
ایمان بیاورند و قانون  تعالىحرام است تا اینکه به اهللا  ها آنباشند دوستی و مواالت با 

شریعت الهی در جامعه پیاده نموده و از اجراي دستورات شرع مطهر راضی و 

 ﴿ :فرموده تعالىخوشنودباشند؛ آنگونه که اهللا            

                                  

                        ﴾  :۴[ممتحنه.[ 

، حاالت ] ابراهیم و کسانی که با او بودند سر مشق خوبی است]همانا براي شما در «
می پرستید بیـزاریم و   تعالىآنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جاي اهللا 

و میان ما و شما براي همیشه دشمنی و کینه پدید آمده است تـا  ، آیین ] شما را منکریم]
 »وقتی که به اهللا یگانه ایمان بیاورید.

  )306 – 1/285( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ، شیخ ابن باز       

مهم در موضوع گروه هاي تبشیري و دعوت به نصرانیت. از طرف انجمن  اي اعالمیه] 68[
 دائم پژوهش هاي علمی و افتا

خاتم األنبياء ، لناس أمجعني رمحهو الصالة و السالم عيل املبعوث ، احلمد هللا رب العاملني 

نبينا و رسولنا حممد و عيل آله و صحبه و من تبعهم بإحسـان ايل يـوم الـدين أمـا ، سلنيو املر

 بعد: 

مسلمانان که داراي فهم و بصیرت هستند شدت عداوت و دشمنی یهود و نصاري و 
ند؛ و مسلمانان و هوشیار و بیدار متوجه این واقعیت هستند کن میدشمنان اسالم را درك 

که دشمنان اسالم نیروهاي خود را متحد نموده علیه اسالم با تمام تـوان و نیـرو مقابلـه    
را شکسـت داده و مسـلمانان    -اسالم عزیز -کنند و آخرین دین توحیدي براي جهانیان 

ن اسـالم از هـر وسـیله اي علیـه     را از حق و حقیقت دور سازند. بدیهی است که دشمنا
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ند. دشمن براي این منظور فعالیت هاي مختلفـی را آغـاز   کن میاسالم و مسلمین استفاده 
را با گروه هاي مختلفی وارد میدان نموده  ها آننیروهاي زیادي را آموزش داده و ، نموده

اي فنـده است؛ بویژه در عصر حاضر به ایـن فعالیـت هـا جـان تـازه اي بخشـیده؛ و تر      
 جدیدي را آغاز نموده است.

خویش جمعیتی را در  ي کنندهدر این اواخر دشمنان به منظور گسترش دعوت گمراه 
ایـن   )معهد اهل الکتاب فی دولـۀ جنـوب إفریقیـا   ( شمال آفریقا تشکیل داده اند با اسم

جمعیتها و مؤسسات در جزیرة العـرب نشـریه   ، مرکز از طریق صندوق پست براي افراد
این نشریه متضمن برنامه هاي درسی که  -اصل االسالم و معقله األخیر -فرستد اي می 

کارت عضویت مجانی می ، براي افراد، از طریق مراسالت پستی به دست افراد می رسد
، رنـد دا مـی زبور و انجیل را بصورت رایگان برایشان ارسال ، فرستد و کتاب هاي تورات

  .تاب هاي مذکور نوشته شده استپشت جلد این نشریه ها خالصه اي از ک
، این تهاجم سازمان یافته خوشبختانه مسلمانان با تمام نیرو و توان خویش علیه

نامه ها و مکالمات زیادي توسط دفتر انجمن دائم  ي خویش را آغاز نموده اند. مبارزه
استه خو میپژوهش هاي علمی و افتا دریافت گردید و از انجمن دائم پژوهش هاي عل

مسلمانان را در مورد این دعوت گمراه کننده هشدار دهند و پخش این نشریات ، بودند
ذیل را صادر  ي اعالمیهمتوقف شود. انجمن هم بمنظور پاسخ درخواست این برادران 

دشمنان اسالم با ، نمود. از ابتداي آغاز اسالم و طلوع اولین شعاع آفتاب درخشان اسالم
ش نموده و منتظر فر صت نشسته اند تا مسلمانان را از نور وجود اختالف شبانه روز تال

بسوي تاریکیها بکشانند و حکومت اسالمی را از ریشه برکنند و یا حداقل کار آیی 

  ﴿ قرآن است: ي همصداق آن فرمود، را ضعیف نمایندحکومت اسالمی   

                           ﴾  :البقره]

۱۰۵.[ 
 »کفار اهل کتاب مشرکان خوش ندارند که از پروردگارتان خیري بر شما نازل شود«
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 ﴿ :فرموده تعالىاهللا                  

                  ﴾  :۱۰۹[البقره.[ 

به انگیزه ي حسدي که ، بسیاري از اهل کتاب با اینکه حق بر ایشان روشن شده بود«
 » در نهادشان است آرزو داشتند شما را بعد از ایمانتان به کفر باز گردانند

﴿ :فرموده تعالىاهللا                        

         ﴾  :اي مؤمنان! اگر فرقه اي از اهل « ].۱۰۰[آل عمران

 »ردانند.گ میشما را بعد از ایمانتان به کفر باز ، کتاب را فرمان برید
نصاري هستند. همان کسانی که قلبشان مملو از کینه ، از بارزترین دشمنان دین اسالم

علیه اسالم و مسلمین است. همواره در تالش هستند تـا در مقابـل بیـداري اسـالمی در     
تمام نقاط مختلف دنیا کارشکنی کنند و بلکه در صدد هسـتند مسـلمانان را در شـهر و    

تهاجم قرار دهند. بخصوص در شرایطی که مسلمانان در ضـعف  دیارشان مورد حمله و 
 ند. مانند: شرایط امروز دنیاي اسالم. بر میبسر
و ایمـان   ي عقیـده متزلـزل سـاختن   ، هدف دشـمنان از ایـن تهـاجم سـازمان یافتـه      

مقدمه سازي بـراي دیـن زدائـی بـین مسـلمانان      ، ایجاد شک و شبهه در دین، مسلمانان
ویج نصرانیت بین آحاد جامعه ي اسـالمی کـه بـه غلـط از آن بـه      و در نهایت تر، است

د. اما در حقیقت دعوت به بت پرستی در قالـب نصـرانیت   شو میگروههاي تبشیري یاد 
تحریف شده است که پرودگار آن را نازل نفرموده است و پیامبر الهی عیسی علیه السالم 

 از این نصرانیت تحریف شده بري و بیزار هستند.
نصاري مبالغ هنگفتی هزینه نموده اند تا جهان را عموماً و مسلمانان را مخصوصاً  

 ﴿ اما پروردگار در مورد آنان چه زیبا فرموده:، نصرانی کنند        

                       

              ﴾ ]۳۶نفال: أ.[ 
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باز دارند؛ و باز  تعالىند تا مردم را از راه اهللا کن میهمانا کافران اموال خود را صرف «
حسرتی براي آنان خواهد گشت و ، هم [براي حذف اسالم] خرج خواهند کرد و عاقبت

 .» وندش میو کافران به سوي جهنم رانده  ندشو میسرانجام مغلوب 
نشستهاي داخلـی و بـین المللـی زیـادي     ، دشمنان اسالم بخاطر رسیدن به این هدف

تشکیل داده اند و سمینار ها و کنفرانس هاي مختلفی برگزار کرده اند. کسانی که سـنگ  
نصرانیت را به سینه می کوبند از سرتاسر جهان در این سمینارها بـه رأي زنـی مشـغول    

نتیجـه و  شده اند تا بتوانند کار آمـدترین ابـزار و وسـایل را بـراي رسـیدن بـه بهتـرین        
سریعترین راه حل را بدست آورند. براي این منظور نقشه کشیده اند و چشم انداز برنامه 

 هاي خویش را جهت عملی ساختن اهدافشان تصویب نموده اند. 
 از جمله برنامه ها ي عملی و اجرایی آنان موارد ذیل است:

اعم از کتاب  ،تا در قالب مطبوعات، ارسال گروه هاي تنصیري به کشورهاي اسالمی
به معرفی و دعوت فرهنگ نصرانیت اقدام نمایند. چاپ و نشر انجیل با ترجمه ، و نشریه

به منظور شبهه افکنی علیه اسالم تا دین اسالم را در ، راه اندازي مطبوعات، هاي مختلف
انظار جهانیان زشت جلوه دهند. چاپ نشریات و کتاب هایی که بـه معرفـی نصـرانیت    

 بپردازند. 
از ، صاري تالش دارند تا بصورت غیر مستقیم مردم را بـه نصـرانیت دعـوت دهنـد    ن

  :خطرناك ترین این روشها عبارتند از
و اعزام تیم هاي پزشکی به کشورهاي اسـالمی بـه    ها آن. از طریق ساخت بیمارست1 

مع دلیل نیاز روزانه ي مردم را به دارو و درمان و شیوع انواع بیماري هاي کشنده در جوا
خصوصاً در وضعیتی کـه پزشـکان مسـلمان بـه دلیـل کمبـود پرسـنل نتواننـد         ، اسالمی

جوابگوي مردم باشند؛ تا جائی که در برخـی از شـهرهاي اسـالمی حتـی یـک پزشـک       
 د. شو میمسلمان هم پیدا ن

 . ترویج نصرانیت از طریق ساخت مدارس و مراکز آموزشی.2
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ند و یا به ساخت مدارسی که به کن میدارس با این شیوه که رسماً اقدام به تأسیس م 

بـه نحـوي   ، ندکن میظاهر فقط جنبه ي آموزشی؛ اما در باطن برنامه هاي تنصیري دنبال 
نـد تـا در آن درس   کن مـی که بسیاري از مسلمانان فرزندان خود را راهـی ایـن مـدارس    

بخوانند با این استدالل که تدریس زبان خارجی در این مدارس بهتـر اسـت و فرزنـدان    
د کـه در  شـو  مـی بهتر می توانند آن را یاد بگیرند و یا در این مدارس دروسـی تـدریس   

زیـرا  ، مدارس دیگـر خبـري از آن نیسـت؛ نتیجـه ي ایـن کـار از اآلن مشـخص اسـت        
وگان خویش را در سن نوجوانی که زمینه و اسـتعداد هـر نـوع    مسلمانان فرزندان و نوبا

د کـه آمـوزش   کنـ  مـی فرقـی ن ، یادگیري براي آنان فراهم است به این مراکز می فرستند
 دهنده چه کسی باشد و یا چه چیزي آموزش دهد.

کـه مکـر و    هرچنـد مواردي از آنان ذکر گردیـد:  ، بصورت مختصر و بمنظور هشدار
 نگ کنندگان بسیار وسیع است.نیرنگ ماکران و نیر

﴿ :فرموده تعالىاهللا                     ﴾  :۳۰[انفال.[ 

 تعـالى می کردند و نقشه می کشیدند و اهللا هم تـدبیر مـی کـرد و اهللا     وطئهت ها آنو «
 » بهترین تدبیر کنندگان است.

﴿ فرموده: تعالىاهللا                  

         ﴾  :۳۲[التوبه.[ 

ارد تا گذ مین تعالىي خود خاموش کنند و اهللا ها آنرا با ده تعالىاهند نور اهللا خو می«
 »کافران خوش ندارند. هرچنداینکه نور خود را کامل کند 

اینها ترفندهاي دعوتگران نصرانی بودنـد کـه جهـت گمـراه کـردن مسـلمانان از آن       
ند؛ حال وظیفه ي ما مسلمانان چیست؟ چگونـه مـی تـوان در مقابـل ایـن      کن میاستفاده 

حمالت دشمن علیه اسالم و مسلمین دفاع نمود؟ بدون تردید جهت مقابله و مبارزه بـا  
، گـروه هـا و افـراد   ، ه نیاز به بسیج عمومی است همگان باید برخیزنداین حمالت توفند
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تمام  )بدن( دولت ها و ملت ها؛ همه قیام کنند و جلوي این سم کشنده را که می رود تا
 بگیرند.، افراد امت اسالمی را اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ را مسموم کند

 حسبنا اهللا و نعم الوکیل 
اما در مجموع می تـوان بـه ایـن    ، خاص زمان خودش را می طلبدهر شرایطی تدبیر 
 گزینه ها اشاره نمود:

اسالمی در وجود مسـلمانان از طریـق برنامـه هـاي آموزشـی و       ي عقیده. تحکیم 1 
بـراي نوجوانـان در مـدارس و مراکـز     ، بویژه داشتن برنامه هاي خـاص ، تربیتی عمومی

 آموزشی رسمی و مکاتب و مدارس سنتی.
تبلیـغ در جهـت   ، اال بردن فرهنگ صحیح بیداري اسالمی در همه طبقات جامعه. ب2

 برانگیختن غیرت دینی و ایمانی مردم و حفظ حرمت مقدسات دینی و شعائر اسالمی.
نبایـد  ، .... شناسائی راه هاي نفوذ دعوت نصرانیت از طریق فیلم و نشریه و مجله و3

داد و با متخلفان بـه گونـه اي برخـورد    به محصوالت فرهنگی نصرانیت اجازه ي ورود 
 کرد که مجبور شوند دست از این نوع فعالیت بردارند. 

درمقابـل خطـر دشـمن و روش     هـا  آن. روشنگري افراد جامعه و آگاهی بخشـیدن  4
گرفتـار نشـوند و بتواننـد خـود را نجـات       ها آنند؛ تا مردم در دام بر میهایی که به کار 

 دهند.
. اهمیت دادن به نیازهاي زندگی مادي مسلمانان از جمله: نیازهاي دارو و درمان و 5

معالجه بیماري ها و بویژه نیازهاي آموزشی؛ مسائل پیش آمده بیانگر این مطلـب اسـت   
توانسته اند قلب و عقل افـراد را   –نیاز داروئی و آموزشی  -که نصاري از این دو زاویه

 ش را در بین افراد نیاز مند و جوامع فقیر گسترش دهند. بدست بیاورند و دعوت خوی
نـد در تمـام شـرایط بـه دیـن و ایمـان       کن می. تمام مسلمانان در هرکجا که زندگی 6

خویش پایبند باشند و شعائر اسالمی را در خانواده هاي خود تحکیم بخشند و بـا تمـام   
که عقیده و اخالق آنان را توان تالش نمایند تا در مقابل تهاجم فکري و فرهنگی دشمن 

 د مقابله نمایند. ده میهدف قرار 
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. مسلمانان خودشان و خانواده هایشان از سفر به کشورهاي کفر خـود داري کننـد   7

مگر اینکه نیاز مبرم داشته باشند؛ ماننـد معالجـه و یـا تحصـیل در رشـته هـایی کـه در        
رزمین هاي غیر اسـالمی  سرزمین هاي اسالمی نیست؛ در هر حال در صورت رفتن به س
 آمادگی قبلی براي پاسخ گویی به شبهات دینی را داشته باشند. 

. داشتن فعالیت ها و مراکز تعاونی بین مسلمانان به این صورت کـه ثروتمنـدان در   8
جهت رفع نیاز هاي افراد فقیر جامعه تالش کنند. آنان را یاري رسانند تا مسلمانان فقیـر  

مجبور نشوند بسوي نصاري دست دراز کنند و این مهم می طلبد که بر اثر فقر و ناداري 
مسلمانان فعالیت هاي خیریه و مؤسسات حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه گسـترش  

 دهند. 

و أن ، و ختاماً نسأل اهللا الكريم بأسامئه احلسني و صفاته العـيل أن جيمـع شـمل املسـلمني

و أن حيمـيهم مـن مكائـد ، هيـدهيم سـبل السـالم و، 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، اللهم من أراد اإلسالم و املسلمني بسوء فأشـغله بنفسـه 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 علمی و افتا              
  )15( ص – )...فتاوي و بیانات مهمۀ( کتاب            

انجمن دائمی پژوهش هاي علمی و افتا در مورد تاسیس مدارس خارجی در  ي بیانیه] 69[
 کشور هاي اسالمی 

 و عيل آله و صحبه و بعد: ، و الصالة و السالم من النبي بعده نبينا حممد، احلمد هللا

به دفتر انجمن دائم پژوهش هاي علمی و افتا نامه هـا وسـؤاالتی رسـیده اسـت در      
مورد روند رو به گسـترش تأسـیس مـدارس و دانشـکده هـاي خـارجی در شـهرهاي        
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مدارسی که بر مبناي منهج و روش غربی تأسیس شده و با آموزه هاي اسـالمی  ، اسالمی
 و رضاي پروردگار تأسیس نشده است. بیگانه است؛ در واقع این مدارس بر پایه ي تقوا 

شدت عـداوت و دشـمنی یهـود و    ، هر مسلمان آگاهی که داراي بصیرت دینی باشد
و متوجه این واقعیت خواهـد شـد کـه دشـمنان پیوسـته و بـه       ، دکن مینصاري را درك 

استمرار علیه اسالم و مسلمین نقشه می ریزند تا آنان را گرفتـار مشـکالت نمـوده و از    
 بسوي ضاللت و گمراهی سوق دهند!! ، تقیمصراط مس

علیه مسـلمانان حملـه ي مسـلحانه و عملیـات     ، ي گذشتهها آندشمنان اسالم در زم
پس از مدتی تاکتیک خود را عوض کـرده و تهـاجم فرهنگـی را    ، دنددا مینظامی انجام 

آغاز نمودند به این صورت که مسائل عقیدتی و قرآنی و نبوت را به چـالش کشـیدند و   
ند تا اینکه در این اواخـر بـه روش   نمود میعلیه این ارزش هاي مسلمانان شبهه پراکنی 

نـدان آنـان را از طریـق    فکـر مسـلمانان و فرز  ، تازه اي دست زدند و به صـورت علنـی  
تأسیس مدارس الحادي از یک طرف و ترویج اباحی گري و بی بند و بـاري از طریقـی   

دشمنان ایـن بـار فعالیـت خـود را بـا شـکل و         مورد حمالت خویش قرار دهند.، دیگر
محتواي جدیدي آغاز نمودند و در شهرهاي مسلمانان بمنظور جلب فرزندان مسـلمانان  

اکز آموزشی و دانشگاهی نمودند. فرزندان مسـلمانان اعـم از پسـر و    اقدام به تأسیس مر
اننـد و  خو مـی ی که در این مـدارس إلحـادي و بـی دینـی درس     کن میدختر را مشاهده 

عقیده و اخالق امت اسالمی را مورد تهدیـد  ، دشمنان رفته رفته از طریق همین فرزندان
که امت اسالم را در محاصـره   جدي قرار داده اند. این تالش ها جهتی در حرکت است

 ... و حسبنا اهللا و نعم الوکیل.، ي دشمن قرار داده
خوشبختانه جمع کثیري از علماي جهان اسالم ایـن خطـر را احسـاس نمـوده و در     

خطر این مراکز آموزشـی و دانشـگاهی را   ، مصر و کشورهاي عربی و غیر عربی، سوریه
امت اسالم را متوجه نموده اند که ، اي دلسوزبه جوامع اسالمی هشدار داده اند. این علم

د. در واقع لبـه  کن میخطر بزرگی از جانب دشمنان آینده ي اسالم و مسلمانان را تهدید 
 ي تیز این خطر متوجه فکر و اندیشه ي مسلمانان است.
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انجمن دائم پژوهش هاي علمی و افتـا اعـالم   ، در راستاي همین مبارزات روشنگرانه
 رد:دا می

: تاسیس مدارس و دانشگاه هاي غربی و غیر اسـالمی در کشـور هـاي اسـالمی     اوالً
 مراکـزي کـه توسـط   ، بخشی از تهاجم فرهنگی دشمنان علیـه مسـلمانان اسـت؛ بـویژه    

د؛ در شـو  مـی تأسـیس   )گروه هاي تبشیري، مسیحیت تحریف شده و به اصطالحِ غلط(
بـاغیرت و باهمـت و دلسـوزِ    واقع این ترفند کثیف و نقشه ي خبیثی است کـه علمـاي   

آن را کشف نموده و برمال ساخته اند. در گذشته از طرف دفتر انجمـن دائـم   ، مسلمانان
بیانـه اي   )20096( هت بـا شـماره ي   22/12/1418پژوهش هاي علمی و افتا در تاریخ 

از جملـه ترفنـدها و نیرنـگ    ، صادر گردید مبنی بر هشدار در مورد ترفندهاي نصرانیت
تأسـیس مراکـز آموزشـی و دانشـگاهی توسـط       :انیت علیه اسالم و مسـلمانان هاي نصر

 بیگانگان در شهر هاي اسالمی است.
ثانیاً: بنا به آنچه که گفته شد؛ مسلمانان موظف هستند با ایـن خطـر مبـارزه نماینـد.     
جایز نیست با تأسیس این مراکز همکاري نمایند یا زمینه ي آن را فراهم نمایند و بـدان  

زیرا همه ي این فعالیت ها ، ی باشند و یا فرزندان خویش را به این مدارس بفرستندراض
و اخالق. این جنایتی است ظاهري و فسادي است  ابزاري است در جهت نابودي عقیده

 باید جلوي آن از هر طریق ممکن گرفته شود.  آشکار که
ـ   را رسـول اهللا حرمت تأسیس مدارس غربی در جزیرة العرب بمراتب بیشتر است؛ زی

ةِ «فرموده:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  يرَ زِ عُ دِينَانِ يفِ جَ تَمِ ْ بِ الْـالَ جيَ رَ دو آئین در جزیـرة  « .)1(»عَ

 »دشو میالعرب جمع ن
کفار را از جزیرة العرب ، سفارش نمودند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و از طرفی رسول اهللا

 .)2(خارج سازند

                                                           
 )18531(   9/208بیهقی در  ( (سنن الکبري))  ،)1584(   2/892موطأ مالک  -1
 1767 ،1637مسلم  ،)4431 ،3168 ،)3053بخاري  ( -2
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ي خود را به کسانی اجاره دهند کـه  ها آنثالثاً: مسلمانان اجازه ندارند اماکن و ساختم
نـد؛ زیـرا اجـاره دادن    کن مـی در آن جا مراکز آموزشـی و دانشـگاهی بیگانگـان را دایـر     

به منزله تعـاون  ، و منازل جهت دایر کردن مراکز آموزش نصرانیان و غربیان ها آنساختم
 ي از احکام شرعی است.و همکاري بر گناه و تعد

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                           

            ﴾  :۲[مائده.[ 

با یکدیگر بر گناه و سـتم مـدد   و با یکدیگر بر نیکوکاري و پرهیزگاري مدد کنید و «
 »سخت است تعالىهمانا عقوبت او ، مکنید و از اهللا بترسید

مورخـه   )20262( در مطالـب گذشـته بیـان شـد شـماره     ، فتوایی بر حرمت این کـار 
3/3/1419   

رابعاً: مسلمانان در سطح حکومت و ملت موظف هستند آموزش پسـران و دختـران   
آداب و اخـالق اسـالمی آمـوزش    ، احکـام ، عقیده، حقیقیمسلمان را با محوریت اسالم 

 م اسالمی را پر نمایند. تعالىدهند و به مذاهب و عقاید باطل اجازه ندهند جاي 
مـورد بـاز   ، او را از امانت دین و عقیده تعالىخامساً: هر مسلمان متوجه باشد که اهللا 

بـه دیگـران آمـوزش داده     خواست قرار خواهد داد که آیا حق دین را ادا نموده و آن را
است یا خیر؟ اگر در این زمینه مسلمانی موفق بوده است باید شکر پروردگـار را بجـاي   

 و اگر در انجام وظیفه کوتاهی نموده است جز خویشتن را مالمت ننماید.، آورد

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                      

     ﴾  :۲۷[انفال.[ 

 »به اهللا و پیامبر خیانت نورزید و دانسته به امانات خود خیانت نکنید. !اي مؤمنان«

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                        

  ﴾  :۶[حترمي.[ 
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، اي کسانی که که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از آتشی کـه هیـزم آن  «

 .»مردم و سنگهاست حفظ کنید

يَّتِهِ « :دفرمای می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ  .)1(»كُ

در مـورد زیـر دسـتانش سـؤال     ، و از هر یک از شما، هر کدام از شما مسئول است«
 » خواهد شد.

يهِ «  :دفرمای می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا عِ ْ رتَ بْدٍ يَسْ نْ عَ ا مِ ـهُ مَ مَ  اللَّ وْ وتُ يَ مُ يَّةً يَ عِ رَ

مَ  رَّ يَّتِهِ إِالَّ حَ عِ اشٌّ لِرَ وَ غَ هُ وتُ وَ مُ ـهُ يَ يْهِ  اللَّ لَ نَّةَ الْـعَ  .)2(»جَ

مسئولیت رعیتی را به او عنایت فرماید و او در حـق آنـان   ، تعالىهر بنده اي که اهللا «
 » رداند.گ میبهشت را بر او حرام  تعالىاهللا ، خیانت کند

إنـه ، و أن يتوفانا مسلمني، و أن يبطل كيد الكائدين، نسأل اهللا أن يصلح احوال املسلمني

و صيل اهللا و سلم عيل نبينـا حممـد و عـيل آلـه و ، كل شئ قدير. و احلمد هللا رب العلمنيعيل 

 صحبه أمجعني.

                              )29( ص -  ) ...فتاوي و بیانات مهمۀ( کتاب انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

هیأت علماي عالی رتبه عربستان سعودي در مورد چهارمین کنفرانس بین  ي بیانیه] 70[
 کنفرانس پکن المللی زن معروف به

للعاملني الذي أويص بالنسـاء  رمحهو الصالة و السالم عيل املبعوث ، احلمد هللا رب العاملني

ا ؛  ...خريً

  جهانیان؛سپاس و ستایش پروردگار جهانیان را درود و سالم بر پیامبر رحمت بسوي 

ا« :پیامبري که امر نموده تا در حق زنان خوبی کنند؛ و فرموده ً ـريْ ـاءِ خَ ـوا بِالنِّسَ صُ تَوْ  »اسْ

 » زنان خوبی کنید. در حق«

                                                           
 ) و اطرافه عنده893بخاري  ( -1
 ) و اللفظ له142) مسلم  (7150بخاري  ( -2
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ـيلِ «فرمـوده:   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر َهْ مْ ألِ كُ ُ ـريْ ـا خَ نَ أَ هِ وَ لـِ َهْ مْ ألِ كُ ُ ـريْ مْ خَ كُ ُ ـريْ  »خَ

پیامبر) بهتـرین  ( من، است که با اهل و خانواده ي خودش بهتر باشدبهترین شما کسی «
 .. و بعد .»شما با اهل و خانواده ي خودم هستم
 در کشـور عربسـتان سـعودي در نهمـین نشسـت     ، مجلس هیأت علماي عالی رتبـه 

هس برگزار شـد.   3/4/1416استثنایی) خود که در شهر طائف در روز سه شنبه مورخه (
پیش نویس کنفرانس جهانی حقوق زن که در پکـن پایتخـت چـین برگـزار     در رابطه با 
اهداف و برنامه هـاي کنفـرانس مـذکور را    ، مجلس هیأت علماي عالی رتبه، خواهد شد

و متوجه تناقضات و عبارات چند پهلو در پیش نـویس  ، مورد مطالعه و بررسی قرار داد
یج بـی بنـد و بـاري و لجـام     اباحی گري و تـرو ، این کنفرانس شد؛ هدف این کنفرانس

د. تز اصلی باش میگسیختگی است. حرکت در جهت خالف فطرت الهی و اخالق سلیم 
 رسیدگی به مشکالت زنان و ترحم بر زن است. ، آزادي زن، این کنفرانس

مسلمانان بر این واقعیت واقف هستند که زن در قوانین اسالم از جایگاه ویژه اي 
تماعی حقوق و منافعش محفوظ هستند؛ زن در جامعه ي است و از نظر اج برخوردار

د و کن میایفاي نقش ، اسالمی در جایگاه مادر مهربان و خواهر عزیز و دختر دلبند
، حرمت و کرامتش محفوظ است. اسالم تمام حقوق و مزایاي زن را حفظ نموده است

تناسب با اسالم زن را از ذلت و هرزگی نجات داده است و از حقوق و منافع زن م

﴿ فرموده: تعالىآنگونه که اهللا   حفاظت و صیانت نموده است؛، خلقتش       

                       ﴾  :۲۲۸[البقره.[ 

و براي این زنان به طور شایسته [حقوقی] است همپاي آنچه [از تکالیف] بر عهده «
 » عزیز و حکیم است. تعالىمرتبتی است و اهللا  ها آنشان است و مردان را بر 

، مردان را بر زنان برتري بخشیده است. مانند ارث، دین اسالم در بسیاري از امور

﴿ فرموده: تعالىاهللا شهادت و برخی از امور دیگر؛ آنگونه که      

                      ﴾  :۳۴[النساء.[ 
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به برخی از آنان در برابـر   تعالىمردان سرپرست زنانند به سبب برتري هایی که اهللا «

 » ند.کن میخرج  )ها آنبراي ( برخی دیگر داده است و به سبب آنکه از اموالشان

﴿ د:فرمای میدر سوره نساء  تعالىاهللا               

  ﴾  :اوالد شما که سهم  ي بارهد شما را در کن میحکم  تعالىاهللا « ].۱۱[النساء

 »چون سهم دو دختر است. )میراث( 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 چیز داناست. تعالىو اهللا ، د تا گمراه نشویدکن میبراي شما تبیین  )احکام را(

﴿ :فرموده تعالىاهللا                    

            ﴾  :۲۸۲[البقره.[ 

و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید و اگر دو مـرد نباشـند یـک مـرد و دو زن از     «
         »یدپسند میگواهانی که 

در تضاد بـا قـوانین   مخالف با شریعت الهی است و مطالب آن ، قطعنامه کنفرانس زن
معتقد اسـت چنانچـه قـوانین الهـی بـا قـوانین و       ، پروردگار است. کنفرانس جهانی زن

قوانین الهی را بایـد کنـار زد. ایـن کـار مخـالف      ، مصوبات این کنفرانس در تضاد باشد
دهن ، صریح و آشکار با دین اهللا و دشمنی با تمام پیامبران الهی است. این قوانین وضعی

ترویج زنا و فواحش است. قـوانین ایـن کنفـرانس خـط     ، ایگاه زن و خانوادهکجی به ج
قرمزي است بر بقایاي ارزش ها و اخالق ملت ها. ایـن کنفـرانس مبلـغ هنگفتـی را در     

د. اهدافی که بـرخالف فطـرت الهـی    کن میجهت تحقق بخشیدن هدف پلید خود خرج 
را آفریده و متضاد با شرع الهی است. چنانچه این مبالغ و این همه پول  ها انساناست که 

براي همه آنـان   شد میي ستم دیده و نیازمند و فقیر خرج ها انسانو سرمایه براي نجات 
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حلقه اي از زنجیره اي است که امتداد آن در گذشته و حـال در   کافی بود. این کنفرانس
ایل اخالقـی اسـت.در هـر حـال مجلـس هیئـت       مسیر نابودي ارزشهاي اجتماعی و فض

در عربستان سعودي از تمام مسلمانان و حکومـت هـا و ملـت هـا و     ، علماي عالی رتبه
اهـد در جهـت آگـاهی    خو مـی مصـرانه  ، و گروه ها و افـراد و شخصـیت هـا    ها آنسازم

بسیج شوند و مردم را از قوانین و مصوبات ایـن کنفـرانس بـر حـذر     ، بخشیدن به مردم
تا مبادا در دام آن گرفتار شوند و بتوانند جلوي برنامه ها و اهـداف آن را بگیرنـد؛    دارند

 تا با منکرات مبارزه کنند و مردم را از افتادن در دام آنان حفاظت نمایند. 

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 مهمة( من كتاب كبار العلامء يف مملكة العربية السعوديةهيئت 

)15( 

 تعریف اصطالحی اهل سنت و جماعت  ]71[

 تعریف اصطالحی اهل سنت و جماعت چیست؟    س:
 آیا بریلویها که مرکزیت آنان در هند است از اهل سنت و جماعت هستند؟ 

صـلَّى   د که بر راه و روش رسـول اهللا شو میاهل سنت و جماعت به کسانی گفته  ج:
لَّم اللَّـهسو هلَیو اصحاب و یاران او باشند. رضوان اهللا علیهم اجمعـین. اهـل سـنت و     ع

 الجماعت فقط همین گروه هستند.
 .و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم       

  )2/1569( فتاوي انجمن دائم پژوهش هاي علمی و افتا          

 شرح حدیث هفتاد و سه گروه ]72[ 

فرمایـد: تمـام    ي امـت مـی   از این که دربـاره  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  هدف پیامبر س:
 چیست؟، شوند  وارد جهنم می، ها به جز یک گروه گروه



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   322 
  

هفتاد و دو گروه به حکم مشرك بودن وارد جهـنم   آیا تمام آن آن گروه کدام است؟
 شوند؟ می

آیا این اصطالح به پیـروان و غیـر    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گویند: امت پیامبر وقتی می
 شود یا فقط پیروانش؟ پیروانش اطالق می

کسـانی کـه بـه شـهادتین     ( امت اجابت، در حدیث فوق امت)( ي منظور از کلمه ج:
هـا هفتـاد و    اند و از این اند) است. و سپس به هفتاد و سه گروه تقسیم شده کرده اعتراف

شان در حدي است که آنـان را از   دو گروه منحرف و مبتدع و نوپیدا هستند. البته بدعت
گرداند؛ ولی به خاطر انحراف و بدعت به عذاب الهـی گرفتـار    ي اسالم خارج نمی دایره

شان شود و سرانجام به بهشـت   و مغفرت الهی شامل حالبجز کسانی که عفو ، شوند می
جماعت است که به سنت رسـول   سنت و اهل، شوند و تنها گروه نجات یافته داخل می

و   پایبنـد  علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  و راه و روش اصحاب پیامبر علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا
فرماید:  می در معرفی آنان  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللاکسانی هستند که  استوارند و

ىلَ « تِي عَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ َ الْـالَ تَ أْيتِ تَّى يَ مْ حَ هلَُ ذَ ن خَ م وَ ال مَ هُ الَفَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ينَ الَ يَرضُ رِ اهِ قِّ ظَ حَ

رُ  ـهِ أَمْ پایبند و پیروز هستند و  قرآن و سنت)( همواره گروهی از امت من بر حق( .)1(»اللَّ

 تا قیامت برپا شود).، رساند یاري ندادن دیگران) به آنان ضرر نمی( مخالفت مخالفان
ي  کسانی که به بدعتی مبتال شده باشند که بـه موجـب آن از دایـره   ، طبق قول راجح

و همیشه مسلمانان) نیستند ( اسالم خارج شوند از امت دعوت هستند؛ اما از امت اجابت
 مانند. در جهنم می

دعوت شدگان به دین اسـالم  ، امت) در این حدیث( ي اند: منظور از کلمه برخی گفته
آنان را دعـوت   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  هستند و این به طور عام تمام کسانی را که پیامبر

امـت  ( ت یافتـه شود. منظـور از گـروه نجـا    اعم از مؤمن و کافر را شامل می، است داده
انـد و بـا    ایمان آورده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  کسانی هستند که صادقانه به پیامبر، اجابت)

                                                           
ــد   -1 ــام احم ــاري (279، 278، 269، 5/34ام ــلم  (7459، 7311، 3639) و بخ ، 1920، 1037، 156)، و مس

 ) با الفاظ متفاوت1925، 1924، 1921،1923
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یابنـد و سـر    این گروه با عذاب یا بدون عذاب از جهنم نجات مـی ، اند ایمان از دنیا رفته
ر و در جهـنم  هفتاد و دو گروه دیگر کـاف ، به جز گروه نجات یافته، انجام بهشتی هستند

 مانند. می
لذا هر کس از ، تر است به این ترتیب مشخص شد که امت دعوت از امت اجابت عام

آید و لیکن هر کس از امت دعـوت   امت دعوت هم به حساب می از، امت اجابت باشد
 باشد از امت اجابت نیست.

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و سلم.          
 )2/157( -انجمن دایم پژوهشهاي علمی وافتا            

 ه از اهل سنت و جماعت هستند؟ ] آیا اشاعر73[

و جماعـت در ایمـان بـه اسـما و      ي اهل سنت یاد گرفتیم که عقیده، در مدارس س:
ایمـان   تکییف و تمثیل بـه اسـما و صـفات   ، تعطیل، صفات این است که بدون تحریف

کنند. اما بعد از آن با گروهی آشنا شدیم  باره را تأویل نمی این دارند و نصوص وارده در
 باره دو مکتب وجود دارد: که معتقدند در این

 مکتب ابن تیمیه و شاگردانش -1
 مکتب اشاعره -2

مکتب ابن تیمیه بوده است. اما دسته دیگري از اهل سنت ، اند آنچه به ما آموزش داده
 ند.ها مشهور هستند که به نام اشعري

با نص شـرعی    ها معتقدند تا زمانی که تأویل در اسما و صفات ها و ماتریدي اشعري
شان به سخنان ابن جـوزي   ي مانعی ندارد و براي اثبات این عقیده، تعارض نداشته باشد

گویند: امام احمد بن حنبل برخی از صـفات اهللا تعـالی    بطور مثال می   کنند. و... استناد می

لُوبُ «مثل:  َنِ الْـقُ محْ ابِعِ الـرَّ نْ أَصَ ِ مِ بُعَنيْ َ أُصْ بَادِ بَنيْ انگشت از  قلوب بندگان میان دو ( »...عِ
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رُ الْـ«و  .)1(انگشتان رحمان است...) جَ نيُ الْـحَ مِ دُ يَ وَ ـهِ أَسْ ضِ الْــيفِ  اللَّ حجراالسـود  ( »...أَرْ

 .)2(دست راست اهللا در زمین است...)

﴿ ي: آیه و       ﴾ اهللا با شماست). ، هر جا که باشید( ].۴د: ي[احلد

 کرده است. را تأویل
آید که آیا دسته بندي اهل سنت و جماعـت بـه دو گـروه بـه      اکنون سؤالی پیش می

 گویند: تأویل اسما و صفات همین صورت صحیح است یا خیر؟ نظر شما در این که می
موضع مـا در برابـر علمـایی    ، تعارضی نداشته باشدمشروط به آن که با نصوص شرعی 

، نووي و ابن جوزي و... که در بـاب صـفات اهللا تعـالی تأویـل دارنـد     ، مانند: ابن حجر
 چیست؟

شان بـه خطـا    آیا اینها از اهل سنت و جماعت هستند یا خیر؟ و آیا آنان با این تأویل
ها بجـز هفـت صـفت     ياند و از گمراهان هستند؟ مشخص و روشن است که اشعر رفته

 کنند. ي صفات را تأویل می بقیه، معین
 اشعري است؟، آیا اگر کسی از علما دو یا سه صفت را تأویل کند

لُوبُ «اند: امام احمد برخی از نصوص صفات مانند:  که گفته این اول: ج: َ الْـقُ بَادِ بَنيْ عِ

َنِ  محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ بُعَنيْ رُ الْـ«و حدیث:  »أُصْ جَ ـنيُ الْــحَ مِ دُ يَ وَ ــهِ أَسْ ضِ الْــيفِ  اللَّ و... را  »أَرْ

 ادعایی نادرست است.، تأویل کرده است
گوید: احمد بـن      ها می گوید: ابوحامد غزالی به نقل از بعضی حنبلی امام ابن تیمیه می

رُ الْـ«حنبل فقط سه صفت:  جَ نيُ الْـحَ مِ دُ يَ وَ ـهِ أَسْ ضِ الْـيفِ  اللَّ لُوبُ «و  »… أَرْ َ الْـقُ بَادِ بَـنيْ عِ

                                                           
 ....»إن قلوب بنی آدم بني إصبعني «)  با لفظ: 2654مسلم  ( -1

به جندي و أزرقی بروایت ابن عباس رضی اهللا عنهمـا نسـبت داده اسـت. ر.     1/324سیوطی در درالمنثور -2
 )33/184) و (5/398) و  (44، 3/43تیمیه  ( الفتاوي ابن ك. مجموع
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َنِ  محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ بُعَنيْ ـنْ قِبَـلِ «و  »… أُصْ َنِ مِ محْ سَ الرَّ دُ نَفَ إِينِّ أَجِ نِ الْــوَ مـن  ( :)1(»… يَمَ

کنم!) را تأویل کرده است. این دروغی اسـت   نفس رحمان را از سمت یمن احساس می
هیچ کس این قول را بـا سـند نقـل نکـرده اسـت      اند؛ زیرا  که به نام احمدبن حنبل گفته

اي از ایشـان نقـل کـرده باشـد. آن      وکسی از یارانش را هم سراغ نداریم که چنین نظریه
که نه سخن   شخصی است مجهول و ناشناخته، حنبلی که ابوحامد غزالی از او نقل کرده

مجمـوع   5 ج 398 از ص( .)2(او مدرکی دارد و نه راست و دروغ بودنش مشخص است
 الفتاوي)

                                                           
ام. ر. ك.  عراقی گوید: براي آن اصلی نیافته τبروایت ابوهریره 1083ش 2/149مسند شامیین طبرانی در  -1

و طبرانـی در االوســط   2/541). و امـام احمــد در مسـند خـود    801، 659(  304، 1/251الخفـاء   کشـف 
گوید: أحمد روایت کرده و رجال  10/56بروایت ابوهریره رضی اهللا عنه و در مجمع الزوائد 4661ش/

 ن صحیح است بجز شبیب که ثقه است.آ
می نویسد: به روایتی خواهیم » القواعد المثلى فی صفات اهللا وأسمائه الحسنى«شیخ ابن عثیمین در کتاب  -2

پرداخت که امام ابوحامد غزالی از بعضی علماي حنبلی نقل کرده است: ایشان می گوینـد امـام احمـد    
و قلـوب  «دوم: » الحجر االسود یمین اهللا فی االرض« -اول جز در سه مورد راضی به تأویل نبوده است:

نِ «سوم: : » العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن نْ قِبَلِ الْيَمَ َنِ مِ محْ سَ الرَّ دُ نَفَ این را ابـن تیمیـه در    »إِينِّ أَجِ

 ند.نقل کرده  وگفته است: این داستان را به دروغ از احمد نقل کرده ا 398ص  5مجموعه فتاوي ج 

[ایـن حـدیث ضـعیف اسـت. شـیخ آلبـانی در        »احلجـر االسـود يمـني اهللا يف االرض«جواب حـدیث اول:  

 ) تضعیف نموده است] 223(   "الضعیفه"
بـه ثبـوت نرسـیده اسـت. ابـن       صلَّى اللَّه علَیـه وسـلَّم   این حدیث، باطل بوده و گفتن آن از جانب رسول اهللا

گفته است: این حدیث صحیح نیسـت. و ابـن العربـی گویـد: ایـن       "العلل المتناهیه "الجوزي در کتاب
حدیث باطل است و به آن اعتنا نمی شود. ابن تیمیه گوید: این حدیث با سـندي از رسـول اهللا روایـت    

آن نیست. ولی ابن تیمیه گوید: مشـهور   شده که ثابت نیست. بنابراین نیازي به تعمق و تالش در معناي

احلجر االسود يمني اهللا يف االرض فمـن «این است که عبداهللا ابن عباس آن را نقل کرده و گفته است: 

]  هرکس در این روایـت  "1/257الضعیفه . البانی "[ر.ك  »صافحه وقبله فكأنام صافح اهللا، و قبل يمينه

وجود ندارد. زیرا گفته، دست راست اهللا در زمـین اسـت و بـه     تدبر کند در می یابد که در آن اشکالی
ظ مقید با حکم لفظ مطلق متفـاوت اسـت. و در ادامـه ي آن مـی     حکم لفطور مطلق نگفته: دست اهللا. 
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گوید: هر کس با آن مصافحه کند یا آن را ببوسد مانند آن است که با اهللا مصافحه نمـوده و یـا دسـت    

 د.راست اهللا را بوسه زده باش
این روایت به صراحت این مطلب را می رساند که شـخص مصـافحه کننـده بـا دسـت راسـت اهللا مصـافحه        
نکرده؛ بلکه به کسی تشبیه شده است که با اهللا مصافحه کند. بنابراین اول و آخر این روایت این مطلب 

(مجموعـه  کند که حجر جزء صفات اهللا نیست، چنان که بـر هـیچ عـاقلی پوشـیده نیسـت       را روشن می
 ) 398ص 6فتاوي ج

این حدیث صحیح اسـت. مسـلم در    »…و قلوب العباد بني اصبعني من اصابع الرمحن«جواب حدیث دوم:  

) از عبداهللا بن عمرو بـن  17)  (2654باب دوم کتاب القدر (باب تعریف اهللا تعالی القلوب کیف شاء)  (

لُـوبَ «مـی گفـت:    ى اللَّه علَیه وسلَّمصلَّعاص آن را روایت کرده که می گوید: شنیدم رسول اهللا  إِنَّ قُ

الَ رَ  اءُ ثُمَّ قَ شَ يْثُ يَ هُ حَ فُ ِّ دٍ يُرصَ احِ لْبٍ وَ قَ َنِ كَ محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ بَعَنيْ َ إِصْ ا بَنيْ هَ لَّ مَ كُ نِي آدَ ـىلَّ اهللاَُّ بَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ

لُو فَ الْقُ ِّ رصَ مَّ مُ هُ لَّمَ اللَّ سَ يْهِ وَ لَ تِكَ عَ ىلَ طَاعَ نَا عَ لُوبَ فْ قُ ِّ همه ي قلوب بنی آدم مانند یـک قلـب   «  »بِ رصَ

».   ها را منقلب می سـازد  میان دو انگشت از انگشتهاي اهللا رحمان قرار دارد و هر طور که اراده کند، آن
قلبهـاي مـا را متوجـه     پروردگارا! اي گرداننـده ي قلبهـا،  « فرمود: صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم سپس رسول اهللا

 » طاعت خود بگردان
اهل سنت[سلف] حدیث را بر ظاهر آن معنی کرده و می گویند: اهللا تعالی داراي انگشتهاي حقیقی بـوده و  

دلهـاي بنـی آدم   « براي اهللا ثابت می دانـیم، و از اینکـه   صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم ما این را به مانند رسول اهللا
کند،  چنین بر نمی آید که انگشتان اهللا تعالی دلهاي بندگان را لمس می» ت اهللا تعالی باشدمیان دو انگش

تا آن وقت بگوییم: این حدیث موهم  (و گمان برنـده ي مسـأله ي) حلـول اسـت، پـس بایـد آن را از       
مسـخر  معنی ظاهریی که دارد صرف نماییم (برگردانیم). براي مثال می گویند: ابر میان آسمان و زمین 

میان مکه و مدینه قـرار  » بدر«است در حالی که نه به آسمان متصل شده و نه به زمین. یا گفته می شود:
صـلَّى   گرفته است. هر چند از هر دو طرف شهر مذکور فاصله ي زیادي دارد. بنابراین اگـر رسـول اهللا  

» ز انگشتهاي اهللا رحمان قرار گرفته استقلوب بنی آدم میان دو انگشت ا« فرموده است: اللَّه علَیه وسلَّم
 نه به معناي تماس.

نِ « جواب حدیث سوم: نْ قِبَـلِ الْـيَمَ َنِ مِ محْ سَ الرَّ دُ نَفَ امـام احمـد در مسـند خـود ایـن حـدیث را از        »إِينِّ أَجِ

أال إن "فرمـود:   صـلَّى اللَّـه علَیـه وسـلَّم     ابوهریره رضی اهللا عنه روایت کرده که می گویـد: رسـول اهللا  

بدانیـد کـه   ] « 2/541. [مسند امـام احمـد   "اإليامن يامن، واحلكمة يامنية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن

 »کنم ایمان و حکمت یمانی هستند و من نفس پروردگارتان را از جانب یمن احساس می
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 توضیح این که تأویل سه معنا دارد:
آن ، شود تفسیر می، گردد می اي که به آن بر  حقیقت و نتیجه، تأویل به فرجام -1

﴿ فرماید: در مورد یوسف علیه السالم می تعالىگونه که اهللا         ﴾ 

[که اتفاق  است که قبالً دیده بودمخوابی فرجام آن ، این حقیقت( ].۱۰۰[يوسف: 
 افتاد]).

 منظور سؤال کننده از تأویل نصوص این نوع تأویل نیست.
رسـد   تأویل به معناي تغییر کالم از معناي ظاهر که به مجرد شنیدن به ذهن مـی  -2

تأویل را به همین ، به ذهن نرسد. علماي کالم و اصول فقه  به معناي دور که بدون قرینه
ي نصوصی کـه منظـور سـؤال کننـده      برند. این معنا درباره اصطالحی آن بکار میمعناي 

شود و ایـن حقیقـت دارد    چون در این جا نیز ظاهر کالم منظور می، کاربرد ندارد، است
 که شرح آن در معناي سوم تأویل خواهد آمد.

تأویل به معنی تفسیر و توضیح معنایی که ظاهر کالم بـر آن داللـت دارد و بـه     -3
چرا کـه  ، شود. در این جا هدف همین است ي آگاه از زبان عربی متبادر می  ذهن شنونده

رُ الْـ«ي  معناي ظاهري جمله جَ نيُ الْـحَ مِ دُ يَ وَ ـهِ أَسْ ضِ الْـيفِ  اللَّ ، ایـن نیسـت کـه حجـر     »أَرْ

                                                                                                                                                    
یب که وي ثقـه اسـت.   در کتاب مجمع الزوائد آمده که رجال این حدیث، رجال صحیح بوده، به غیر از شب

در کتاب التقریب نیز در بـاره ي شـبیب چنـین آمـده اسـت: او مـورد اعتبـار بـوده و از طبقـه ي سـوم           
 محسوب می شود. بخاري نیز در کتاب التاریخ الکبیر چنین روایتی دارد.

فس در آن اسم مصدر بوده و باب آن نفس یـن » نفس«معناي این حدیث بر حسب ظاهر می باشد. و واژه ي 
تنفیساً از باب تفعیل است. مانند فرّج یفرّج تفریجاً و فرجاً. اهل لغت این چنـین گوینـد: و در کتابهـاي    

اهللا تعالی به « نهایۀ و قاموس و مقاییس اللغۀ نیز چنین آمده است. بنابراین، معناي آن حدیث چنین است
نانکه شیخ االسالم ابن تیمیه می همچ». وسیله ي اهل یمن، غم و غصه را از مسلمانان برطرف می سازد

فرماید: در واقع اهل یمن بودند که با اهل رده جنگیدند و شهرها را فتح کردند و اهللا تعالی به وسیله ي 
ص  7اهل یمن شداید و مصائب بزرگی را از سر مؤمنین برداشـت. [مجمـوع فتـاواي شـیخ االسـالم ج     

با  (عنوان اسـماء و صـفات   » ت اهللا وأسمائه الحسنىالقواعد المثلى فی صفا«]  ترجمه فارسی کتاب398
 . [مترجم]1386خداوند متعال) ترجمه: عبداهللا عبداللهی، نشر احسان، تهران،
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است تا معناي ظاهري آن را تغییر داده باشـند؛ بلکـه    تعالىصفتی از صفات و دست اهللا 

أنام صافَحَ اهللا«آن چنان که در ادامه ي روایت آمده که معناي  كَ هُ فَ حَ افَ ـهُ ، فمن صَ بَّلَ ومـن قَ

بَّلَ يمنيَ اهللا هرکس حجر را مصافحه کند با اهللا مصافحه کرده است و هر کس « :»فكأنام قَ

کسی که ابتداي روایـت را بـه انتهـاي آن    ». آن را بوسه زند دست اهللا را بوسه زده است
شود که مقصود آن ظاهر و ثابت است و نیازي به تأویل  براي او مشخص می، وصل کند

ي سلف مثل احمد بن حنبل و غیره نیز همین است و تأویل بـه معنـی    ندارد. سخن ائمه
 تفسیر است نه به معنی تغییر کالم از مفهوم ظاهري آنگونه که متأخرین معتقد هستند.

نیسـت بلکـه اثـر     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رگفتنی است که: آنچه ذکر شد حدیث پیامب
 ابن عباس رضی اهللا عنهما است.

تمـاس و   قلوب بندگان بین دو انگشت از انگشتان رحمان است...).(معناي روایت:  
وصل نیست بلکه بیانگر اثبات انگشت حقیقی بـراي اهللا و اثبـات قلـوب بـراي بنـدگان      

و کمال تصرف اهللا بـر بنـدگان را    بیانگر کمال قدرتاست. ربط اول حدیث به آخر آن 
ي پادشـاه   گویند: فالن شخص در دستان پادشاه یا در قبضـه  کند. بطور مثال می اثبات می

بلکه وجود ، بیانگر این نیست که حقیقتاً آن فرد در دستان پادشاه باشد، است؛ این جمله
و قـدرت   ص نزد پادشـاه کند و حضور شخ شخص و دو دست را براي پادشاه ثابت می

هِ « فرمایـد:  مـی  گـردد و  بـدون لمـس ثابـت مـی    ، پادشاه را براي شـخص  لْكُ الْــبِيَـدِ  »مُ

 فرمانروایی و حاکمیت بدست اوست!).(

 ﴿ و      ﴾ ][این کشتی] تحت نظر ما در حرکت است).( ].۱۴قمر: ال 

 ها و دیگر آیات مانند این
طـور کـه در سـؤال آمـده درسـت       آن، به دو گـروه تقسیم اهل سنت و جماعت  -1

 نیست.
 طور که در سؤال آمده درست نیست. آن، تقسیم اهل سنت و جماعت به دو گروه

توضیح: صحابه رضی اهللا عنهم در مسایل اعتقادي و سیاسی تا زمان خالفت عثمـان   
گشـوده   -نه در عقیده  -ي اختالف در سیاست رضی اهللا عنه یک گروه بودند که دروازه
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جماعتی با علی رضی اهللا عنه و جماعتی با معاویه رضی اهللا عنه ، پس از قتل خلیفه .شد
شان درگرفت و گروهی بنام خوارج بر ضد هـر دو   هاي سیاسی بین بیعت کردند و جنگ

ي اسالم بـا   ي ایمان و ارکان پنج گانه گانه گروه خروج کرد. اما این گروه در اصول شش
ي خالفت و تکفیر مرتکـب   شان در مسأله بلکه اختالف، ختالف نداشتندسایر مسلمانان ا

 مسح پاها در وضو و امثال اینها بود.، گناه کبیره
تا جایی که ، ي ایشان غلو کردند سپس گروهی از اصحاب علی رضی اهللا عنه درباره 

یـک از   علی رضی اهللا عنه را مورد پرستش قرار دادند و اینان به شیعه شهرت یافتند. هر
هایی تقسیم شدند و بعد ازآن گروهی تقدیر را انکـار   ها و شاخه فرقه خوارج و شیعه به

شوند.  کردند و این در اواخر عصر صحابه رضی اهللا عنهم بود و به نام قدریه شناخته می
سپس جعد بن درهم نخستین فردي بـود کـه صـفات اهللا را انکـار و نصـوص آیـات و       

اصلی آن تأویل کرد. سرانجام خالد قسري فرماندار وقـت او را   احادیث را به غیر معناي
ي باطـل و منحـرف او را منتشـر     اعدام کرد. پس از او شاگردش جهم بن صفوان عقیده

شـهرت یافتنـد.   » جهمیۀ«ساخت. به این ترتیب تأویل کنندگان و منکران صفات به اسم 
ي جهمیـه معـروف              بـه فرقـه  ي زشت و گمراه کننده به او نسبت داده شـد و   این عقیده

شدند و بعد از آن گروهی در پوشش و نامی جدید به اسم معتزله ظهور کرد. لیکن ایـن  
جهمیه در تأویل نصـوص اسـماء و صـفات بودنـد و ایـن       ي عقیده ي دهندهگروه ادامه 

در انکار مسأله تقدیر از گروه قدریه پیروي کردند و این بـاور   .یدندنام میتأویل را تنزیه 
نامیدند و در خروج علیه حکام از خوارج پیروي نمودند و این باورشان را امر » عدل«را 

هـا و   شـان را از گـروه   به معروف نامیدند و به همـین ترتیـب دیگـر عقایـد و باورهـاي     
 هاي مختلف گرفتند. دسته

و عقایدشان رشد کرد و پیرو آنان بود.   عیل اشعري بر مذهبابوالحسن علی بن اسما
سپس اهللا او را هدایت کرد و از اعتقادات معتزله توبه نمود. و راه و روش اهل سـنت را  

هـا   هاي مخالفان اهل سنت و مسایل اصولی اسالم تـالش  برگزید و در پاسخ به اعتراض
یل نصوص صفات افعال در او باقی مانـد  کرد. البته برخی از باورهاي معتزلیان مانند: تأو
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ي جهم بن صفوان بود و معتقد بود کـه   ي افعال بندگان تحت تأثیر عقیده و نیز در مسأله
نامیـد و دیگـر    افعال) مـی ( شان مجبور هستند و این را اصطالحاً کسب بندگان در افعال

 مسایلی هم وجود دارد. 
یخ ابوالحسن اشـعري را کـه در آخـر    ش» اإلبانه عن أصول الدیانۀ«هر کس که کتاب 

مطالعه کند. و همچنین کتابهاي شاگردانش را که نسبت به او از ، اش تألیف نموده زندگی
دیگران آگاهتراند و آنچه که ابن تیمیـه در تألیفـات خـویش در مـورد شـیخ ابوالحسـن       

 اشته است.یابد که او در مسایلی با اهل سنت اختالف د  در می، اشعري نوشته مطالعه کند
در عقاید و  شود که اهل سنت و جماعت حقیقی  با توجه به آنچه ذکر شد روشن می

پایبند  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شان به کتاب اهللا و سنت صحیح رسول اهللا دیگر اصول دین
کنند و به ارکان ایمـان   هواي نفسانی رد نمی هستند و نصوص قرآن و سنت را با عقل و

، الم همانند: صحابه رضی اهللا عنهم تمسک جستند و افرادي همچون حسن بصـري و اس
.. و .بخـاري ، اسـحاق ، احمـد ، اوزاعی، شافعی، مالک، ابو حنیفه، مجاهد، مسیب بن سعید

کسانی که به راه و روش آنان که پیشوایان هدایت و سخنگویان حق و دعوتگران به خیر 
اند. در عقیده و استدالل پایبند هستند. اما کسانی که در مسایل اصـولی   و رستگاري بوده

اعتقاد به سنت به همان میزان وجـود دارد کـه بـا     ها آندین از اهل سنت جدا شدند در 
نهم و پیشوایان هدایت از مسایل اصولی دین اسالم موافق هستند. در صحابه رضی اهللا ع

زیاد یا کم به همان میزان وجود دارد که بـا اهـل سـنت مخـالف     ، اعتقاد به بدعت ها آن
ابـو الحسـن   ، در عقیـده و اسـتدالل  ، سـنت و جماعـت   ترین اینان به اهل هستند. نزدیک

 ند.باش میاشعري و پیروانش 
مشخص شد که اهل سنت و جماعت دو گروه نیستند؛ بلکه فقط پس به این ترتیب  

نمایند. مردم را به آن دعوت  ند و از آن دفاع میکن مییک گروه هستند که سنت را یاري 
تیمیـه بنیانگـذار    دهند و این شیوه ي اهل سنت و پیروان آنان است. باید دانست ابـن  می

تمام زندگی خود از این عقیده  اهل سنت و جماعت نیست؛ بلکه از کسانی است که در
ي پیشـوایان هـدایت از صـحابه     تیمیه و همفکرانش از همان عقیده دفاع نموده است. ابن
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بـه   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  ي که پیامبرها آنرضی اهللا عنهم و علمایی که در قرون سه گ
خوبی آن گواهی داده پیروي نموده است. نیز کسـانی کـه بـا ابـن تیمیـه بـه مقابلـه بـر         

سنت منتسب اسـت؛   اند مذهب کسی را حمایت کنند که به اهل اند در تالش بوده خاسته
آن هم بعد از آن که از مذهب معتزله رجوع کرده و ، مانند ابو الحسن اشعري و پیروانش

ترین  توان گفت نزدیک براین می از اهل سنت پیروي کردند؛ بنا به جز در اندکی از مسایل
 ها هستند. گروه به اهل سنت اشعري

ي  ها و همفکرانشان نصوص أسما و صفات را با این گمان که با ادلـه  اشعري –سوم 
کننـد؛ امـا    تأویل می –به گمان آنان  –در برخی از نصوص شرعی ، عقلی مخالف است

چون هیچ یک از نصـوص اسـماء و صـفات بـا عقـل سـالم و       ، طور نیست حقیقت این
 تعـالى نصوص قرآن و سنت منافات ندارد و حتی آیات و احادیث اسماء و صـفات اهللا  

ي این نصـوص بیـانگر    کنند و همه یکدیگر را تصدیق و تأیید می ها آنعلی رغم کثرت 
از  تعـالى هللا بطـور حقیقـی ثابـت اسـت و ا     تعـالى این است که اسما و صفات براي اهللا 

 مشابهت به مخلوقات پاك و منزه است.
ابوالفرج ابن ، بیهقی، هایی مانند: ابوبکر باقالنی ي شخصیت دیدگاه ما درباره – چهارم

ها از دانشمندان بـزرگ اسـالم    .. این است که این.ابن حجر و نووي و، ابوزکریا، جوزي
رحمت اهللا بر آنان ، است  اي فراوان برده بهره ها آنهستند و امت اسالمی از علم و دانش 

ایشان در مسایلی که موافق با صـحابه رضـی    ها را به آنان بدهد! باد و اهللا بهترین پاداش
گواهی  ها آنبه  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ي سلف و خیرالقرون که رسول اهللا  اهللا عنهم وائمه

ما در تأویل اسماء و صفات به خطا رفته و با سلف به خیر داده جزو اهل سنت هستند؛ ا
شان در صفات ذاتی یا فعلی یا مـواردي از   اعم از این که تأویل، امت مخالفت نموده اند

 این قبیل باشد.
فتاواي          و باهللا التوفیق وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم.        

 )178-2/174( علمی وافتا  انجمن دائمی مباحث

 رد؟دا می] ناسزا گفتن دینِ جمادات چه حک74[
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بـه شـدت ناراحـت    ، نویسد برخی کلمات را اشتباه می، شخصی در حال نوشتن س:
دهد! آیا دشنام دادن دین  قلم و کاغذ را دشنام می، دین آسمان، شود و از شدت خشم می
خیـر؟ و آیـا ایـن نـوع      .. اعتبار دارد یا.صندلی و کاسه، درخت، سنگ، کاغذ، ورق، قلم

 دشنام کفر است یا خیر؟
ورق و... دینـی کـه   ، ها حرام است اگر گفته شود قلـم  بدون شک این نوع دشنام ج:

هـا و   اهللا ذاتـی اسـت کـه قلـم     ندارد اما بدیهی است که دین یکی است و، عبادت باشد
آسـان نمـوده اسـت. لـذا بـیم آن       هـا  انسانرا براي  ها آنها را مسخر و استفاده از  دوات

بایـد  ، رود که این نوع دشنام به اهللا برگردد. پس هر کس مرتکب چنین عملـی شـود   می
 توبه و استغفار نماید و دوباره این گناه را تکرار نکند.

 )34( اللؤلؤ المکین ص -شیخ ابن جبرین             

 تقوي در قلب استگوید:  گناهان می] حکم کسی که هنگام سرزنش بر 75[

 هرگاهکنند و  جا کسانی هستند که در انجام فرایض و عبادات کوتاهی می در این س:
نه بـه ظـاهر! و بـراي تأییـد ایـن      ، گویند: تقوي در قلب است می، آنان را سرزنش کنند

بـه  بـا اشـاره    علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  کنند که رسول اهللا شان حدیثی را ذکر می استدالل
 شان فرمودند:[تقوي این جاست] آیا این سخن بجاست؟  ي سینه

بـا اشـاره بـه قلـب خـویش فرمودنـد:        علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  بدون شک پیامبر ج:

نَا« اهُ  هَ وَ  اللَّـهصلَّى  . منظور پیامبر)1(تقوي این جاست یعنی: تقوا درقلب است)(: »التَّقْ

است که هرگاه در قلب تقوي باشد اعضا و اندام بدن نیز از گنـاه پرهیـز   این  علَیه وسلَّم
کند. این استدالل درستی نیست که فرد گناهکار بگوید: تقوي در قلب است. چون ما  می

قطعاً اعضاي بدن مرتکب گناه و معاصـی  ، بود گوییم: اگر تقوي در قلب می در پاسخ می
 شدند.  نمی
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إِنَّ يفِ «فرمایـد:   مـی  علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  چون رسول اهللا ا الْــأَالَ وَ 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 يَ الْـجَ هِ هُ أَالَ وَ لُّ دُ كُ سَ لْبُ الْـجَ  »قَ

ح تمام بـدن اصـال  ، آگاه باشید که در بدن تکه ي گوشتی است که اگر اصالح شود( 
 .)1(شود و بدانید که آن قلب است) فاسد می شود و اگر آن فاسد شود تمام بدن می

 شیخ ابن عثیمین -ي فتوا با امضا                

 رو و اصولگرا به تند، ] حقیقت اتهام دعوتگران و افراد ملتزم به شریعت76[

تندرو واصـولگرا  اتهام جوانان بیداري اسالمی به ، هاي گروهی مختلف در رسانه س:
 باره چیست؟ شما در این مطرح است... استاد محترم! نظر

هـا و   کمونیست، این اتهام غلط است. و از غرب و شرق از سوي نصاري، در کل ج:
شـود. دعـوتگران    یهودیانی که قصد دارند دعوت اسـالمی را از بـین ببرنـد مطـرح مـی     

کنند تا دیگـران را از   می دیگري متهممسلمان را به تندروي و اصولگرایی و یا هر مارك 
متنفر سازند. تردیدي نیسـت  ، یندنما میدعوتگران و از کسانی که با دعوتگران همکاري 

دین پیامبران و راه و روش آنان است. اهل علم باید دعوت الی اهللا را ، که دعوت الی اهللا
کنند. جوانان بایـد   سرلوحه ي کار خویش قرار دهند و در این زمینه با تمام توان تالش

 متقی باشند و بدون کم و کاست به حق عمل کنند؛ نه اهل افراط باشند و نه اهل جمود.
کنند؛ اما بر تمام جوانـان و   البته برخی از جوانان کم علم یا بدون علم زیاده روي می

غیر جوانان از علما واجب است که از اهللا بترسند و با دلیل در جستجوي حـق باشـند و   
قرآن و سنت صحیح پیروي نموده و آن را ابالغ کنند و از بـدعت و افـراط و تفـریط     از

بپرهیزند. باید از نادانی و کوتاهی بر حذر باشند. قابل ذکر است کـه هـیچ کـس از ایـن     
هایی دارند. وقتی که یک  علما و جوانان معصوم نیستند. برخی از برادران کمی و کاستی

ن را به حساب جمع گذاشت؛ بلکه به حساب همـان یـک نفـر    د نباید آکن مینفر اشتباه 
آنـان بـراي ضـربه زدن بـه      از نصاري و همفکـران ، است؛ اما باید دانست که دشمنان اهللا
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دهند تـا راه دعـوت را    گرایی را وسیله قرار می اتهام تندروي و یا اصول، بیداري اسالمی
 مسدود نمایند.

 گرایی چیست؟ بنیاد 
که مـدح اسـت نـه    ، ه معناي پایبندي به قرآن و سنت صحیح استگرایی ب اگر اصول

نه مـذمت  ، بطور قطع مدح است و خیر، مذمت و عمل به دو اصل قرآن و سنت صحیح
و بدگویی. تنها تندروي به معناي فراتر از مقتضیات قرآن و سنت و یا کوتاهی در عمـل  

 به این دو اصل مذموم و نکوهیده است.
پایبنـد   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  بانی معتبر قرآن و سنت پیامبرو هر کس به اصول و م

، ي طـالب  نه تنها برایش عیب نیست بلکه مـدح و نشـانه تکامـل اسـت. وظیفـه     ، باشد
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   دانشجویان و دعوتگران است که به اصول کتاب و سـنت رسـول اهللا  

ي معتبري کـه مـورد    و قواعد معتبر در فقه و عقیده و اصول مصطلح و دیگر ادله وسلَّم
پایبند باشند. باید اصـول و مبـانی مشخصـی داشـته باشـند کـه       ، گیرند استدالل قرار می

سخن مجمل ، گرایی آن عمل کنند؛ بنابراین باید گفت: اتهام دعوتگران به اصول براساس
پس اصـول  ، ز مذمت و عیب و نفرت چیزي نیستو گنگی است که حقیقتی ندارد و ج

وقتی طلبه و دانشجو به اصول و مبانی ، گرایی مذمت نیست بلکه در حقیقت مدح است
عامـل  ، انـد  شریعت پایبند باشد و آنچه در قرآن و سنت صحیح آمده و علما مقرر کـرده 

یـاده روي و  هیچ ایرادي ندارد[و باید این گونه باشد] ولی تندروي در بدعت و ز، باشد
عیب به حسـاب  ، غلو و یا تندروي و یا کوتاهی در عمل به مبانی اسالم از روي جهالت

 آید. می
راه و روش ، لذا بر دعوتگران واجب است که به اصول و مبانی شریعت پایبند باشند

آنان را امت میانه قرار داده است. پس بر دعـوتگران  ، اهللا میانه را در پیش گیرند؛ چرا که
رو باشند و از قرآن و سنت فراتر نروند و کوتاهی نکنند و باید بدون  الزم است که میانه

هیچ گونه افراط و تفریطی بر حق استواربوده و طبق ادلـه ي شـرعی بـر آن ثابـت قـدم      
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ي درست اسـت کـه   ها آنبلکه تنها راه می، باشند و هیچ گونه افراط و تفریطی روا نیست
 است.به آن دستور داده  اهللا

 )233، 8/235( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز       

 به تندروي و اصولگرایی، ] حکم وصف مسلمانان ملتزم و پایبند77[

گرایی و تندروي زیاد شـده   به اصول، در این زمان اتهام مسلمانان پایبند به دین -س
 باره چیست؟ است؛ نظر شما در این

 هاي ناپسند بدهند. که افراد بد به افراد خوب لقببه نظر بنده بعید نیست  - ج

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                

                                  

       ﴾٣٢ – ٢٩ني: [املطفف[ 

خندیدنـد و هنگـامی کـه از کنارشـان      بد کاران [در دنیا] پیوسـته بـه مومنـان مـی    « 
کردنـد و چـون بـه سـوي خـانواده خـود بـاز         گذشتند آنان را با اشاره تمسـخر مـی   می
هـا   گفتنـد: ایـن   دیدند؛ مـی  را می ها آنو هنگامی که ، بودندمسرور و خندان  -گشتند می

 .»گمراهانند
دادنـد. اهللا   هاي ناپسندي می لقب ها آندانند که دشمنان پیامبران به  آگاهان به قرآن می

سـاحرٌ أَو  کَذَلک ما أَتَى الَّذینَ منْ قَبلهِم منْ رسولٍ إِال قَالُوا « فرماید: باره می تعالی در این
 »)52( مجنُونٌ

رسـتاده نشـده؛ مگـر    ف میها به سوي قـو  گونه است که هیچ پیامبري قبل از این این( :
 »52الذاریات/«که گفتند: او ساحر یا دیوانه است).  این

رسـوالنِ اهللا تعـالی را   ، فرستاده شـده اسـت   ها آنلذا تمام کفاري که رسول به سوي 
هـاي   ما لقب علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و کفار قریش به پیامبرساحر یا دیوانه وصف کردند 

دادند آنـان ایـن کـار را بـه      دروغگو و شاعر می، دیوانه، ناپسند و نادرستی مانند: ساحر
کردنـد. لـذا از    شـان مـی   و دیـن  علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  هدف متنفر کردن مردم از پیامبر
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هـاي   مسـلمان لقـب   خبرند جاي تعجبی نیست که بـه دعـوتگران   بیکسانی که از اسالم 
گیر و... بدهند و هدف از وصف دعوتگران مسلمان به اصولگرا این  سخت، مانند: تندرو

ها محبوب است و  است که آنان را به چیزي جز اسالم توصیف کنند چون اسالم در دل
است به هر حال اگـر پایبنـدي    واژه ي اصولگرایان از پایبندي به اصل اسالم گرفته شده

 گرا هستیم! همگان بدانند که ما اصول، گرایی است اصول، به اسالم
 شیخ ابن عثیمین –ي فتوا با امضا                

 گوید: رحمت و مغفرت اهللا گسترده است کند و می ] حکم کسی که گناه می78[

نصیحت  هرگاهي برخی از افراد گناهکاري که  استاد محترم! نظر شما در باره س:

﴿ :ي آیهبگویند گناه نکن  ها آنشوند و یا به              ﴾ :البقرة]

 .»همانا اهللا آمرزنده و مهربان است« ]۱۹۲
 چیست؟، دهند را مورد استناد قرار می

   ﴿ فرموده است: تعالىگوییم اهللا  ما هم در مقابل می -ج       

              ﴾ :بندگانم را آگاه «  ]۵۰ – ۴۹[احلجر

 .»دردناکی استکه) عذاب و کیفر من عذاب  این( کن که من بخشنده و مهربانم و

﴿ فرماید: و می                     ﴾ :املائدة]

۹۸[ 
 .»بدانید که اهللا داراي مجازات شدید و در عین حال آمرزنده و مهربان است«

شان ذکر کنند در مقابل ما آیـات وعیـد و عـذاب را     آیات امید را دلیل گناه هرگاهلذا 
سخن افراد سهل انگار و بی توجـه اسـت و مـا هـم     ، شویم در واقع این پاسخ متذکر می

گوییم از اهللا بترس و از آنچه اهللا بر تو واجب قرار داده اسـت عمـل کـن و مغفـرت      می
 دهند. را انجام نمی بخواه چون همه به طور کامل واجبات دین

 11-10ص »الفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ« -شیخ ابن عثیمین       
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 ] حکم نامگذاري نصارا به مسیحیان79[

 ها چیست؟ ي مسیحی براي نصرانی حکم استفاده از واژه -س

بعد از بعثت پیـامبر اسـالم سـخنی نادرسـت      مسیحی به نصارابدون شک گفتن  -ج
ایمـان   علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   واقعا مسیحی باشـند بـه محمـد    ها آنچون اگر ، است

، بـه مسـیح   هـا  آني ایمـان   نشـانه  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  به پیامبر ها آنآوردند ایمان  می
 عیسی بن مریم است.

﴿ :فرموده تعالىاهللا                       

                             

                 ﴾ :٦[الصف[ 

ي اهللا به سـوي شـما    من فرستاده مریم گفت: اي بنی اسرائیل!هنگامی که عیسی بن «
باشم که قبل از من فرستاده شـده اسـت و    ي تورات می هستم در حالی که تصدیق کننده

هنگـامی کـه او بـا    ، آید و نام او احمد اسـت  بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می
 .»»سحري آشکار است این«گفتند: ، آمد ها آنمعجزات و دالیل روشن به سراغ 

مریم فقط به این دلیل بعثت محمد صلی اهللا علیه وسـلم را بشـارت داده    و عیسی بن
بـود بشـارت بـه چیـزي      چون اگر غیراز این مـی ، است که پیروانش ایشان را قبول کنند

، بدون نفع و بیهوده بود و بشارت به چیز بیهوده از کسی که انـدك عقلـی داشـته باشـد    
از رسـوالن کـرام و پیـامبران اولـی العـزم ماننـد:       ، سد به ایـن کـه فـرد   بعید است چه ر

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   مریم بشارت داده محمـد  بن مریم باشد و آن فردي که عیسی بن عیسی

﴿ فرماید: چون می، است وسلَّم                   ﴾  »   وقتـی بـا

 .»آمد گفتند: این سحري آشکار است ها آندالیل روشن به نزد 
بیانگر آن است که آن پیامبري که عیسی بشارت داده مبعوث شـده  ، این قسمت ازآیه

 اللَّــه صـلَّى   وقتی بـه محمـد   گفتند سحري آشکار است؛    اما آنان کفر ورزیدند و، است
 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  را به محمد ها آنبن مریم که  یسیکافر شدند گویا به ع علَیه وسلَّم
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، کافر شدند. لذا صحیح نیست که به چنـین افـرادي مسـیحی بگوینـد    ، بشارت داده بود
ودند باید به آن چه عیسی بن مریم بشارت داده بود ایمـان  ب میچون اگر حقیقتا مسیحی 

 .. عهد و پیمان گرفت که به محمد.اعم از عیسی و از تمام انبیا تعالىآوردند؛ زیرا اهللا  می
 ایمان بیاورند. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

﴿ فرماید: و می                       

                               

                         ﴾ :آل عمران]

۸۱[ 
از پیامبران [و پیروان آنـان] عهـد و پیمـان     تعالىبه خاطر بیاورید هنگامی را که اهللا «

مؤکدگرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم و سپس پیامبري به سوي شما آمد کـه  
 هـا  آنبـه   آنچه را با شما است تصدیق کرد به او ایمان بیاورید و او را یاري کنید. پـس 

گفتند: اقرار داریم. بـه  گفت: آیا به این موضوع اقرار دارید؟ و بر آن پیمان مؤکد بستید؟ 
 . »گفت: گواه باشید که من نیز ازگواهانم ها آن

 بود. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و آن کسی که آمد و کتاب مسیحیان را قبول کرد محمد

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

                               ﴾ :املائدة]

۴۸[  
را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتـاب هـاي پیشـین را    » قرآن«و این کتاب«

است و سپس طبق احکـامی کـه اهللا نـازل کـرده      ها آنکند و حافظ و نگهبان  تصدیق می
 .»هاي آنان پیروي نکن حکم کن و از هوي و هوس ها آناست در میان 

عیسـی بـن مـریم در واقـع نسـبتی      ، که: نسبت نصارا بـه مسـیح   ي سخن این خالصه
 علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  چون آنان به بشارت عیسی بن مریم یعنی: محمد، دروغین است

 کفر به عیسی است. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  کفر ورزیدند و در حقیقت کفرشان به محمد
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          )179-2/177(، )5( کتاب الدعوة –شیخ ابن عثیمین           

 ] حکم تقسیم دین به پوست و مغز80[

گوینـد: سـخن    به طـور مثـال مـی   ( حکم تقسیم دین به پوست و مغز چیست؟  -س
 سخن از پوست دین است وجزو مسایل اصلی واساسی دین نیست). ازگذاشتن ریش

تقسیم دین به پوست و مغز تقسیمی اشتباه و باطل است. در حقیقت تمـام دیـن    -ج
شـود کـه بـه اهللا     مغز بوده و به نفع بندگان است و همه ي دستورات دیـن موجـب مـی   

تمام احکام دین به نفع بنـدگان  ، شود به ما پاداش داده می ها آننزدیک شویم و در برابر 
بیشتر تسلیم شـوند و حتـی   ، شود تا در برابر پروردگار است و موجب افزایش ایمان می

صـلَّى   امور مربوط به لباس و شکل ظاهري و... اگر براي رضاي اهللا و پیـروي از پیـامبر  
لَّم اللَّـهسو هلَیرسد. میباشد به فرد پاداش  ع 

در اسالم چنـین چیـزي   ، شود فایده است و دور ریخته می بی  بدیهی است که پوست
بلکه سراسر شریعت اسالم مشروط بر این که خالص و مطابق با دستورات ، وجود ندارد

براي همگان سودمند است؛ و کسانی کـه   مغز بوده و، باشد علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر
شان بیندیشـند   هاي دهند باید به طور جدي به حرف و باورهایی را رواج می چنین افکار

هـایی را تـرك کننـد.     اش را بشناسند و از آن پیروي کنند و چنین حرف تا حق و درستی
است که در دین اسالم امور مهم و بزرگ مثل ارکان پنجگانـه ي اسـالم وجـود     درست

نِيَ «فرماید:  می وسلَّمعلَیه  اللَّـهصلَّى  دارد که پیامبر ةِ أَنْ الَ إِلَـهَ الْـبُ ادَ ـهَ ْسٍ شَ ىلَ مخَ مُ عَ الَ إِسْ

ـهُ إِالَّ  ولُ  اللَّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ ـهِ وَ اةِ وَ  اللَّ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ وَ الَ امِ الصَّ إِقَ انَ الْـوَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ جِّ وَ اسـالم  ( :»حَ

یگانه است و جـز او   تعالىاهللا  به این کهبر پنج چیز بنا شده است نخست گواهی دادن 
ي نماز  اقامه، فرستاده اهللا است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  محمد، معبود بر حقی وجود ندارد

 .)1(ي ماه رمضان) حج بیت اهللا و روزه، دادن زکات

                                                           
 )16) و مسلم)8بخاري  ( -1
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 ي دین نیست که براي و دیگر امور مهم در اسالم لیکن در دین مسایلی به نام پوسته
 بشر نفعی نداشته باشد و باید دور انداخته شود و از بین برود.

رود.  داشتن آن عبادت بشمار می شکی نیست که نگه، ي نگاه داشتن ریش در مسأله
علَیه  اللَّـهصلَّى  و آنچه را که پیامبر )1(است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون دستور پیامبر

شود. نگه داشتن ریش از  دستور داده سبب نزدیکی و تقرب به پروردگار می وسلَّم
رون ها آندر داست تعالىو دیگر انبیا است که اهللا  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ارشادات پیامبر

 ﴿ فرماید که هارون به موسی گفت: می           ﴾ :طه]

 .»و اي فرزند مادرم! ریش و سرم را مگیر« ]۹۴
 ثابت است که نگه داشتن ریش از فطرتـی اسـت کـه    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر

. بنابراین نگه داشتن ریـش عبـادت اسـت و عـادت     )2(را بر آن سرشته شده است انسان
 نیست.

 )125، 3/124( مجموع فتاوي و رسایل –شیخ ابن عثیمین        

 وجود ندارد، ] در دین چیزي به نام پوسته81[

گویند: تراشیدن ریش و کوتاه بودن لباس بـه   ي کسانی که می حکم اسالم درباره س:
شود و از اصول نیست و یا افراد پایبند به ایـن مسـایل را مـورد     ي دین مربوط می پوسته
 چیست؟، دهند قرار می استهزا
این سخن بسیار خطرناك بوده و گناه بزرگی است چون در دین چیـزي بـه نـام      ج:

پوسته وجود ندارد بلکه تمـام دیـن مغـز و اصـل اسـت. مجموعـه ي دیـن شایسـته و         
نیکوست و تمام دین به نفع مسلمانان است. مسایل دین به بخش اصول و فروع تقسـیم  

لـیکن جـایز   ، ت است نـه از اصـول  ي ریش و کوتاه بودن لباس از فروعا مسأله شود. می
افرادي که چنین سخنانی را چه به عنـوان   نیست که بخشی از امور دین را پوسته بدانیم.

                                                           
 ابوهریره رضی اهللا عنه)بروایت 260) به روایت ابن عمرو مسلم (259) و مسلم  (5892،5893بخاري  ( -1
 به روایت عایشه 261مسلم ش/ -2
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، از عنوان نمودن چنین مسایلی بپرهیزند ،ندکن میمسخره و چه به عنوان اعتراض مطرح 
 زیرا ممکن است که از دین خارج شوند.

﴿ فرماید: می تعالى اهللا                     

            ﴾ :۶۶ – ۶۵[التوبة[ 

چرا  گیرید عذر خواهی نکنید. بگو آیا اهللا و آیات او و پیامبرش را به باد مسخره می«
 .»که شما پس از ایمان آوردن کافر شدید

رهـا کـردن و کامـل کـردن ریـش و      ، به نگه داشتن علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا
واجب است و  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  امرکرده است. اطاعت از پیامبر، کوتاه نمودن سبیل

وعامـل  ( در تمام امـور احتـرام بگـذاریم    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  باید به امر و نهی پیامبر
 باشیم).

گوید: به اجماع علما گذاشتن ریـش و کوتـاه کـردن سـبیل      می )1(ابو محمد ابن حزم
کرامت و عاقبت نیک در عمل ، عزت، واجب است و بدون شک خوشبختی و رستگاري

اسـت و هالکـت و زیـان و سـر      علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نمودن به دستورات اهللا و پیامبر
است. باال زدن لباس از  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در نافرمانی از اهللا و پیامبرانجام خطرناك 

بـه آن دسـتور داده اسـت. و     علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  دو کعب واجب است؛ چون پیامبر

نْ «فرماید:  می لَ مِ فَ ا أَسْ نْ الْـمَ ِ مِ بَنيْ عْ ي النَّـارِ الْـكَ فِ ارِ فَ تـر از   ازارش پـایین ، هـر کـس  ( :»إِزَ

 .)2(در جهنم است)، شتالنگ باشد

مْ «فرماید:  و در جاي دیگر می هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ ـهُ ثَالَ ـمْ  اللَّ هلَُ مْ وَ يهِ كِّ ـزَ الَ يُ مْ وَ نْظُـرُ إِلَـيْهِ الَ يَ وَ

ابٌ أَلِيمٌ  ذَ بِلُ وَ الْـ.. .عَ سْ نَّانُ وَ الْـمُ تَهُ بِ الْـمَ عَ لْ قُ سِ نَفِّ لِفِ الْـمُ اذِبِ الْـحَ اهللا در روز قیامـت  (: »كَ

 هـا  آنکند و براي  آنان را تزکیه نمی، کند و به آنان نگاه نمی، یدگو میبا سه گروه سخن ن

                                                           
 157ر. ك. کتاب مراتب االجماع ص -1
 )5787بخاري  ( -2
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گذار و کسی که بـا   منت، عذابی دردناك است: کسی که لباسش از دو کعب پایینتر باشد
 .)1(رساند) کاالي خود را به فروش می، سوگند دروغ

نْظُرُ «فرماید:  در حدیثی دیگر می ـهُ الَ يَ ءَ  اللَّ يَالَ هُ خُ بَ وْ رَّ ثَ نْ جَ به کسانی  تعالىاهللا (: »إِىلَ مَ

 .)2(کند) شود نگاه نمی به زمین کشیده می پوشند که که از روي تکبر لباس بلند می
پیراهن و... لذا بر فرد مسلمان واجب است که از اهللا بترسد و لباسش اعم از شلوار یا 

 باالتر از شتالنگ باشد و بهتر است که لباس را تا وسط ساق باال زند.
مرتکب گنـاه  ، شتالنگ) نماید( تر از دو کعب فرد از روي تکبر لباسش را پایین هرگاه

و ، تـر باشـد   گی شده است. هر کس لباسش به خاطر سهل انگاري از دو کعب پایینربز
شـده و گناهکـار اسـت؛ امـا      يمنکـر  عمل ندهد مرتکباین کار را از روي تکبر انجام 

د. لـذا سـهل   دهـ  مـی گناهش کمتر از گناه کسی است که این کار را به قصد تکبر انجام 
صـلَّى   انگاري در این امر درست نیست؛ اما این که ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه به پیامبر

لَّم اللَّـهسو هلَیيْ إِ «گفت:  ع قَّ دَ شِ يُّ إِنَّ أَحَ ـالَ النَّبـِ قَ ؛ فَ نْهُ لِكَ مِ دَ ذَ اهَ عَ ي إِالَّ أَنْ أَتَ خِ ْ رتَ ي يَسْ ارِ زَ

ىلَّ  ـهُ صَ : اللَّ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ءَ  عَ يَالَ هُ خُ نَعُ َّنْ يَصْ تَ ممِ قسمتی از لباسم پـائین   کنم هر کاري می(: »لَسْ

 پیـامبر ، نگـه دارم کنم که آن را بـاال   د؛ اما من همواره تالش میشو میمی افتد و آویزان 
تو از کسانی نیستی که این کار را بـه قصـد تکبـر انجـام     ( فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

 .)3(دهند) می
حق کسی است که مانند ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه بـر   ي بارهحکم این حدیث در 

 باال زدن لباس متعهد و حریص باشد.
عـالوه بـر وعیـد و    ، تر از قرار دهد دو شتالنگ پاییناما کسی که قصداً لباسش را از 

کنـد   شود و با زنان مشابهت پیدا می اسراف نموده و لباسش به نجاست آلوده می، عذاب
 بنابراین بر هر مسلمانی واجب است که از این گناه دوري کند.

                                                           
 )106مسلم  ( -1
 )2085) و مسلم  (5783بخاري  ( -2
 )5784بخاري ( -3
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 واهللا ولی التوفیق والهادي الی سواء السبیل             
 )1607 ( مجلۀ الدعوة شماره –ن باز شیخ اب             

 براي مردگان» مغفورله«] حکم به کار بردن جمالتی مانند 82[

شنویم که  به کار بردن چه جمالتی و چه کلماتی براي مردگان شایسته است؟ می س:
قـرار   مورد رحمـت » مرحوم«گناهانش بخشیده شده است یا »مغفور له«گویند: فالنی می

بردن چنین کلماتی صحیح است یا خیر؟ این کلمات چه تـوجیهی   آیا بکار، گرفته است
 دارد؟
رحمـه اهللا) را  (یـا   غفراهللا له)( شایسته است کلماتی مانند:، مسلمانی بمیرد هرگاه ج:

بکار برند؛ اما کلمات مغفور یا مرحوم صحیح نیست چون گواهی دادن به بهشتی بـودن  
که در قرآن و یا در روایـات صـحیح بـه     جایز نیست به جز کسانی، ودن فردب مییا جهن

 تصریح شده است. ها آنودن ب میبهشتی بودن و یا جهن
ودن افـرادي ماننـد: ابـو لهـب و     ب میتوانیم به جهن اند که می علماي اهل سنت نوشته 

یم. به بهشتی بـودن افـرادي   ده میهمسرش که در قرآن به آن تصریح شده است گواهی 
و کسـانی ماننـد    و سایر عشره مبشره رضی اهللا عـنهم ، علی، انعثم، عمر، مانند: ابو بکر

آنان را بـه بهشـت    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  عبداهللا بن سالم و عکاشه بن محصن که پیامبر
بـراي افـرادي    علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  گواهی دهیم. به گواهی پیامبر، بشارت داده است

گـواهی  ، مانند: عمویش ابو طالب و عمرو بـن لحـی خزاعـی و... کـه جهنمـی هسـتند      
انـد مـا هـم     یم. اما براي کسانی که اهللا و رسولش گواهی به جهنم و بهشت نـداده ده می

دهـیم؛ مگـر بـا     دهیم و نیز به مغفرت و رحمت براي فرد معینی گواهی نمی گواهی نمی
سـنت بـراي نیکـو کـاران امیـد خیردارنـد و از فرجـام         ته اهـل الب، نصی از قرآن و سنت

گواهی ، گناهکاران بیم دارند و بطور عام به بهشتی بودن مؤمنان و به دوزخی بودن کفار
 وعده داده است. تعالىطور که اهللا  دهند؛ همان می
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﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

        ﴾ :۷۲[التوبة[  

هایی از بهشت وعده داده کـه نهرهـا از زیـر     باغ، به مردان و زنان با ایمان تعالىاهللا «
 .»درختان آن جاري است و جاودانه در آن خواهند ماند

﴿ فرماید: و در جاي دیگر می                     

         ﴾ :۶۸[التوبة[ 

جاودانـه در آن  ، ي آتـش دوزخ داده اسـت   به مردان و زنـان منـافق و کفـار وعـده    «
 .»کافی است ها آنخواهند ماند همان براي 

بیشتر و یا کمتر به خـوبی و  ، ي برخی از علما این است که وقتی دو نفر عادل نظریه
بدي شخصی گواهی دهند گواهی به دوزخی و بهشتی بودن چنین فردي نیـز بـه دلیـل    

 جایز است.، احادیث صحیحی که مؤید این موضوع است
 )366، 5/365( مجموع فتاوي ومقاالت ومتنوعۀ –شیخ ابن باز        

 براي وطن ] شعار دوستی83[

مساوي بـا بـت پرسـتی اسـت؛ در     ، یند وطن دوستیگو میبرخی از لفراد تندرو  س:
اسـتاد بزرگـوار!   ، حالی که در کشور اسالمی مردم همدیگر را به خاطر اهللا دوست دارند

 نظر شما چیست؟
بـا  ، باشـد  علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا و رسولش در حقیقت دوستی باید به خاطر ج:

اد به خاطر اهللا باشد. اما اگر کشـور اسـالمی نباشـد    افر  این توضیح که دوستی و دشمنی
اشـد خیـر و خـوبی آن را    ب میچگونه آن کشور را دوست داشته باشد و اگر کشور اسال

دوست بدارد و در این راه تالش کند. پس باید دوستی براي اهللا باشد؛ زیرا هر مسـلمان  
مخالف دیـن اهللا باشـد   باید مطیع اهللا باشد دوست و حامی هر مسلمان باشد و هر کس 
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 وطن او باشد حتی اگر برادر یا عمـو و پـدرش باشـد لـذا بایـد      دشمن اوست گرچه هم
 اهللا باشد. دوستی و دشمنی به خاطر

ي هر فرد است که بـراي   اشد باید آن را دوست داشت و وظیفهب میاما اگر وطن اسال
 ی آن کوشا باشد.اهال وطن خود خیر را بخواهد و در جهت استقرار اوضاع و آرامش

را  صـالح نیــت و عمــل هــدایت و ا، مســلمانان توفیـق  بـراي خــود و شـما و تمــام  
 خواستاریم.

 و آله و صحبه وسلمو صلی اهللا علی نبینا محمد            
     )9/317( ها و فتواها مجموع مقاله –شیخ ابن باز            

﴿: آیه] تالوت 84[                          ﴾ 

 هنگام مرگ افراد

﴿ برخی در هنگام مـرگ افـراد آیـه:    -س                     

       ﴾  :آرامــش روح اي[ مطمئنــه نفــس اي« ]۲۸ – ۲۷[الفجــر 

 تـو  از او هـم  و خشـنودي  او از تـو  هـم  که حالی در گرد باز پروردگارت بسوي!] یافته
 کنند. حکم این عمل چیست؟ را تالوت می »است خشنود
چون تالوت ایـن  ، جایز نیست. مفهوم این آیه را براي فرد مشخصی اطالق کنند -ج

دهیم که این فرد از مصادیق آیـه   آیه هنگام مرگ فرد معینی بدین معناست که گواهی می
 است.

 )3/140( مجموع فتاوا و رسائل–شیخ ابن عثیمین

 شود] حکم کسی که بگوید: زمانه و شرایط خواست که چنین و چنان 85[

 به خواست تقدیر یا زمانه چنین و چنان شد) الفاظ نادرستی است. ( گفتار -ج
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چون ظروف جمع ظرف به معناي زمان است و زمـان داراي اراده و اختیـار نیسـت؛    
ي اهللا  ود به ارادهش میاي از خود نداردبنابراین هر چه  اقدار جمع قدر است قدر هم اراده

 شود. می
امـا  ، ي اهللا چنین و چنان شد ایرادي نـدارد  خواست و اراده آري اگر کسی بگوید: به

همان اراده است و هیچ » مشیت«نسبت دادن خواست و اراده به تقدیر جایز نیست چون
 وصفی داراي اراده نیست بلکه این موصوف است که اراده دارد.

 )114-3/113( مجموع فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 گوید: من آزادم! هنگام نصیحت می] حکم سخن کسی که 86[

 گوید من آزادم حکمش چیست؟ شود می فردي هنگامی که نصیحت می -س
ي مخلوقـات   ید: من آزادم منظورش از آزادي این باشد که بـرده گو میاگر فردي که 

ي مخلوقات نیست ولی اگر هدفش این است که از  نیست که درست است. آري! او برده
در فهم عبودیت و بندگی دچار اشتباه شده است؛ چون بندگی غیر  بندگی اهللا آزاد است؛

و اگر تسلیم اهللا نشود در برابـر   اهللا بردگی است. اما بندگی شخص براي اهللا آزادي است
جا با این گفتارش که من ازاطاعت اهللا آزاد  لذا در این، دیگران تسلیم و ذلیل خواهد شد

 تواند از آن آزاد باشد. ز نمیهستم خودش را فریب داده است؛ چون هرگ
ي  گویـد: مـن در محـدوده    مـی ، از گناه منـع شـود   هرگاهحکم گناهکاري که  -2س

 اختیاراتم آزادم چیست؟
اشتباه است. چون هیچ فردي در نافرمانی آزاد نیست؛ اما وقتـی از اهللا    این حرف -ج

 آید. و هوس در می شود و به بندگی شیطان و هوي نافرمانی کرد از بندگی اهللا خارج می
 )3/81( فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین              

 ها به آفتاب پرست ] نام گذاري بعضی از گل87[

چیسـت؟چون از طلـوع تـا    ، پرسـت  ها بـه آفتـاب   حکم نام گذاري برخی از گل س:
 زند). با خورشید دور می(غروب رو به خورشید است 
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اهللا تعالی ، کنند نه خورشید را جایز نیست؛ چون درختان اهللا را عبادت می ج:

﴿ فرماید: می                           

                     ﴾۱۸ ج:[احل[  

کنند و نیـز   اند براي اهللا سجده می و در زمین ها آنآیا ندیدي تمام کسانی که در آسم«
 .»ها و جنبندگان و بسیاري از مردم... خورشید و ماه و ستارگان و کوه

مراقب خورشید را به کـار بـرد    )1(»مراقبۀ الشمس«توان اصطالح دیگري مانند  اما می
 از عبودیت نیست.که در آن ذکري 

  )3/114( شیخ ابن عثیمین مجموع فتاوي و رسائل          

 هایی که معناي مدح و تعظیم دارد ] حکم نام گذاري فرزندان به نام88[

خالـد  ، علـی ، ماجد، هایی مانند: ناصر ها براي فرزندان خود نام برخی از خانواده س:
دهنـد و نـام یکـی از قبایـل رحمانیـه       میگذارند و برخی به خود لقب حجۀ االسالم  می

 ها جایز است؟ است؛ آیا این
، هـا اشـکالی نـدارد    خالد و شبیه ایـن ، ماجد، هایی 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 این
صـلَّى   جایز نیست؛ چون غیر از پیـامبر کنند. ولی لقب حجۀ االسالم براي هیچ کسی  می

لَّم اللَّـهسو هلَیقول ، ایم و خلفاي راشدین رضی اهللا عنهم که به پیروي از آنان امر شده ع
هیچ کس دیگر حجت نیست و قول خلفاي راشدین حجت است؛ مگر این که با نص یا 

بـر  ، باشند نـص قول صحابی دیگر مخالف باشد. اگر قول خلفاي راشدین مخالف نص 
شان مخالف قـول صـحابی باشـد از دو قـول یکـی را       گفتار آنان مقدم است و اگر قول

 دهیم. ترجیح می
حجۀ االسالم گفتـه شـود و   ، مهم این است که نباید به کسی که قولش حجت نیست

توانـد بـراي    چگونه کسی مـی ، شود کسی که قولش حجت نباشد به او حجت گفته نمی
                                                           

 گویند. (دور زننده با خورشید) که در فارسی آفتاب گردان می»:  دوار الشمس«یا اصطالح  -1
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که نام برخی » رحمانیه«که از گناه معصوم نیست. اما  باشد در حالی حجت و دلیل، اسالم
 ایرادي ندارد.، قبایل است
 )177- 2/176(، )5( کتاب الدعوة –شیخ ابن عثیمین           

 یا طعن است ]حکم استفاده از کلماتی که به ظاهر ناسزا89[

و » فریبنده اسـت ،  زمانه«یا » تیره بخت است، این روزگار«حکم جمالتی مانند:  س:
 چیست؟» ها که از تو ندیدم!؟ اي روزگار! چه ناکامی«

 عبارتی که در سوال آمده به دو صورت است: ج:
حرام و ناجایز است؛ چون هرچه در روزگـار پـیش   ، دشنام و طعنه زدن روزگار اول:

دگـار  آید از جانب اهللا است؛ بنابراین هر کس به روزگار ناسزا گوید در واقع به پرور می

رَ «فرماید:  در حدیث قدسی می تعالىاهللا  ناسزا گفته است و هْ ـبُّ الـدَّ ؛ يَسُ مَ ذِينِي ابْنُ آدَ ؤْ يُ

رُ  هْ ا الدَّ نَ أَ ارَ ، وَ النَّهَ يْلَ وَ لِّبُ اللَّ دهـد   چون زمانه را دشنام می، دده میزاد مرا آزار  آدمی(: »أُقَ

 .)1(در حالی که زمانه منم! گرداننده شب و روز هستم)
ایرادي ندارد. در داستان لوط ، ي خبري داشته باشد اگر این اصطالحات جنبه دوم:

﴿ فرماید: علیه السالم می       ﴾ :وگفت: این روز« ]۷۷[هود 

 .»بسیار سختی است
عموم مردم هم چنین سخنانی مثل این روز سختی است و یا در آن فالن و فالن کار 

ایـن  ( »:هذا الزمن غدار«کنند در این ایرادي نیست. ولی گفتن جمله ي:  تکرار میشد را 
واژه اي زشت و نکوهیده است و » غدر«خیاتکار است) ناسزا است چون ، فریبنده  زمانه

تـو را روز  ، به کار بردن آن براي زمانه و روزگار جایز نیست. اما گفتن ایـن کـه اي روز  
ایـرادي نـدارد و دشـنام دادن    ، این باشد که من ضرر کردم زیان باري دیدم. اگر هدفش

دشنام است و به کار بردن آن ، زمانه نیست. اما اگر مقصود آن خود روزگار یا روز باشد
 جایز نیست.

                                                           
 )با الفاظ متفاوت.2246) و مسلم  (4826(  بخاري -1
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 )199 – 1/198( شیخ ابن عثیمین مجموع فتاوي و رسائل        

تندروي نکن و «گوید:  میدر جواب ، کنند ] حکم کسی که وقتی او را نصیحت می90[
 »سختگیر نباش

، کنند که امور خالف شریعت را انجـام ندهـد   گاه او را نصیحت می کسی که هر س:
حکمش چیست؟ لطفاً معنـاي  ، گوید: تندرو و متعصب نباش! میانه روباش بی درنگ می

 روي را توضیح دهید. میانه
بایـد او را  ، کنـد  ك مـی شود و یا یکی از واجبات را تر هر کس مرتکب حرام می ج:

بلکـه بجـاي پاسـخِ    ، کنـد  نصیحت کنند. اگر این شخص چنین حرفی بزنـد اشـتباه مـی   
باید از او تشکر کند و به کارهاي خود فکر کند. اگر نصـیحت بـه حـق    ، نصیحت کننده

گوید: تندرو  بود باید از عملش باز آید و به وظایف شرعی خود عمل کند. اما این که می
گیـري و میانـه    گیري و آسـان  ي سخت نباش در حقیقت مالك تعیین کنندهگیر  و سخت

روي اسـت و   شریعت موافق باشد میانه شریعت است؛ بنابراین هر چه با دستورات روي
سهل انگاري است. لذا مـالك  ، تر باشد هر چه افزون بر این باشد تند روي و هر چه کم

ه روي آن است کـه بـا شـریعت موافـق     امور شریعت است. اعتدال و میان  ي این در همه
  میانه روي است.، باشد. پس هر چه با شریعت موافق باشد

               شیخ ابن عثیمین -فتواي با امضاي                 

 ] حکم بکار بردن کلمه ي شهید براي افراد91[

 چیست؟، ي شهید براي افراد حکم بکار بردن کلمه س:

 دو صورت دارد:، فالنی شهید است گواهی دادن به این که ج:
که هر کس در راه اهللا یا به خاطر دفـاع از   مانند: این، مقید به وصفی باشد که : ایناول

مال و بر اثر بیماري طاعون و... بمیرد شهید است. در این صـورت جـایز اسـت کـه بـه      
شـهید  چنین فردي شهید گفته شود و براي ما نیز جایز است که بگـوییم چنـین فـردي    
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واجب است که گواهی دهـیم   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  است و حتی به دلیل حدیث پیامبر
 افراد مذکور شهید هستند.

مقید کردن شهید به شخصی معین. به طور مثال جایز نیست که بگویند: فالنـی   دوم:
گواهی به شـهادت آنـان    لَّمعلَیه وس اللَّـهصلَّى  البته به جز کسانی که پیامبر، شهید است

 اند. داده است و یا امت به اتفاق به شهادت فرد معینی گواهی داده

يدٌ «امام بخاري براي این موضوع چنین عنوانی بسته است  ـهِ نٌ شَ ـالَ ـالُ فُ قَ  :»بَـاب الَ يُ

گوید: یعنـی   می 6/90چنین نگویند: فالنی شهید است). حافظ ابن حجر در فتح الباري  (
جز از طریق وحـی  ، شهید است ان براي فرد خاصی گواهی دهیم کهتو میقطع نبه طور 

رسد که امام بخاري با این عنوان به حدیث عمر رضی اهللا عنه اشـاره   و چنان به نظر می
گویید: فالنی شهید است و  تان می هاي کند که روزي سخنرانی کرد و گفت: در جنگ می

هان! بدانیدکـه از  ، ن فرد از سواریش افتاده و مردهچه بسا که آ، فالنی شهید از دنیا رفت
 علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  بلکه همان چیزي را بگویید: که پیامبر، این به بعد چنین نگویید

بِيلِ «:      فرماید در حدیثی می تِلَ يفِ سَ اتَ أو قُ نْ مَ ــهِ مَ يدٌ  اللَّ ـهِ ـوَ شَ هُ هـر کـس در راه اهللا   (: »فَ

، سـعید بـن منصـور   ، . این حدیث حسن است. احمد)1(شهید است)، کشته شودبمیرد یا 
؛ چـون   .. از طریق محمد بن سیرین از ابو العجفا از عمر رضی اهللا عنـه روایـت کـرده   .و

 جایز است. ، گواهی به چیزي به شرط داشتن آگاهی دقیق و یقین
د برود و داشتن به خاطر اعالي کلمۀ اهللا به جها انسانشهادت حقیقی آن است که 

صلَّى  نیت شهادت امري قلبی است که راهی براي دانستن نیت قلبی وجود ندارد. پیامبر

لَّم اللَّـهسو هلَیثَلُ «فرماید:  با اشاره به همین حقیقت می ع بِيلِ الْـمَ دِ يفِ سَ اهِ جَ ـهِ مُ ـهُ وَ  اللَّ  اللَّ

                                                           
ــد ( -1 ــائی (40-48احم ــان  ( 335) نس ــن حب ــن 4620) اب ــعید ب ــور  ( )، و س )، و 2547،597،596،595منص

)، و ضــیاء مقدســی در (المختــارة)   23)و حمیــدي در (مســند) ( 10399عبــدالرزاق در  (مصــنف) ( 
ــت  ) آن ر2752،2521( 175،109,2وحــاکم ( )،295،294،292،291( ــی موافق ــحیح دانســته و ذهب ا ص

 کرده است.
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بِيلِ  دُ يفِ سَ َاهِ نْ جيُ لَمُ بِمَ ـهِ أَعْ و اهللا خود داناتر است که چه ، مثل مجاهد در راه اهللا( :»اللَّ

 کند!) کسی در راه او جهاد می

بِيلِ «فرماید:  می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر دٌ يفِ سَ مُ أَحَ لَ كْ هِ الَ يُ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ ــهِ وَ  اللَّ

ـهُ وَ  مَ  اللَّ وْ اءَ يَ بِيلِهِ إِالَّ جَ لَمُ يفِ سَ كْ نْ يُ مُ بِمَ لَ يحُ الْـأَعْ يحُ رِ الرِّ مِ وَ نُ الدَّ نُ لَوْ وْ اللَّ ةِ وَ يَامَ كِ الْـقِ سْ : »مِ

شود مگـر   سوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست هیچ کس در راه اهللا زخمی نمی(
بوي ، رنگ خون است و بو، گآید در حالی که رن آن که در روز قیامت با همان زخم می

. هر دو حدیث را )1(شود) کسی در راه او زخمی می دانند چه  بهتر می تعالىو اهللا  -مشک
 رضی اهللا عنهتخریج کرده است. را بخاري به روایت ابوهریره

برایش امید خیر داریم امـا  ، فردي نیکو کار و درست کار باشد، البته هر کس به ظاهر
اي بـین   شهید از دنیا رفته است و بد گمان هم نیسـتیم. امیـد مرتبـه   دهیم که  گواهی نمی

ناامیدي و حکم قطعی به شهادت است و با هر فرد به ظاهر نیکوکار که در راه اهللا کشته 
کنیم و هر کس در جهاد در راه اهللا کشته شود؛ بـا خـون و    شود احکام شهید را اجرا می

ا اگر از دیگر انـواع شـهدا باشـد غسـل و کفـن      کنیم. ام لباسش بدون نماز او را دفن می
خوانند و این بدان دلیل است که اگر بـراي فـرد خاصـی     شود و بر او نماز جنازه می می

اش این است که به بهشتی بودنش هم گواهی دهـیم و ایـن    گواهی شهادت بدهیم الزمه
کسـی   ي اهل سنت مخالف است چون به اعتقاد اهل سـنت تنهـا بـراي    گواهی با عقیده

 آن فـرد را بـه   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  توانیم گواهی به بهشتی بودن بدهیم که پیامبر    می
اند: براي فردي که امت به  بهشتی بودن توصیف کرده یا به صراحت نام برده باشد وگفته

ي شـیخ   خوبی او گواهی دهند جایز است که ما هم به شهادتش گواهی دهـیم و نظریـه  
 االسالم ابن تیمیه نیز همین است.

تـوانیم   به این ترتیب روشن شد که هیچ فرد خاصی را بدون نص و اتفاق امت نمـی 
طور که گفته شد  همان –اما هر کس به ظاهر فرد نیکو کار و صالحی باشد ، شهید بدانیم

                                                           
 )2787بخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   352 
  

امیدواریم که شهید شده باشد و براي مدح او همین کافی است و علم و یقین در نزد اهللا 
 است.

 )117-3/115( مجموع فتاوي و رسایل -شیخ ابن عثیمین          

 ] حکم وطن پرستی و مباحث سیاسی92[

حـرام اسـت و    یا فرد مؤمن بگوید: من وطن پرستم! این حرف او انسانآیا اگر  س:
 آیا بحث از سیاست خارجی یا داخلی حرام است؟

مقام و منزلت ارزشـمند در ایـن اسـت کـه همـه خـود را       ، کرامت، افتخار بزرگ ج:
تالش کنند. ، و جهاد براي اعالي کلمۀ اهللا منتسب به اسالم بدانند و در جهت نصرت آن

این مقام و منزلت او را باال تـر و ارزشـمندتر   ، لذا باید فرد مسلمان بگوید: من مسلمانم
گردانـد. سـر و        مسلمانان را با اسالم و برادري اسالمی متحـد مـی  ، تعالىگرداند. اهللا  می

صداها و شعارهاي وطن پرستی ابزار نابودي و پراکندگی جماعت مسلمانان است. ایـن  
در برابـر بـرادران    فخر فروشـی ، در صورتی است که هدف از شعارهاي طرفداران وطن

شان باشد. اما اگر این شعارها فقط بمنظور انتسـاب افـراد بـه کشورشـان باشـد       مسلمان
ي ملی گرایی  ه ي دربار     ا شیخ عبدالعزیز بن باز رساله، ایرادي ندارد. رئیس کل انجمن فتوا

 نوشته است.
لمانان باشد اما سخن از سیاست داخلی یا خارجی تا زمانی که به صالح اسالم و مس

ایـرادي  ، ناکامی و نابودي مسـلمانان نگـردد  ، سستی، اي که موجب تفرقه و منجر به فتنه
 ندارد.

   و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم        
 )2/148( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا           

           گوید: همه می، این کارت مخالف شریعت استگویند:  ] حکم کسی که وقتی به او می93[
 دهند؟ این کار را انجام می
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 ،شـوند  برخی از مردم هنگامی که از مخالفت با شریعت و آداب اسالمی منع می س:
ها  حکم این، کنند  این کارها را می  گویند: همه گیرند و می عمل عموم مردم را حجت می

 چیست؟

﴿ فرماید: تبار است. اهللا تعالی میاین استدالل فاقد اع ج:       

         ﴾ :۱۱۶[األنعام[ 

تـو را از راه اهللا گمـراه   ، و اگر از بیشتر کسانی که روي زمین هستند اطاعـت کنـی  «
 . »کنند می

﴿ فرماید: و می               ﴾] :١٠٣يوسف[ 

، . و فقط قرآن»آورند و بیشتر مردم هرچند حریص باشی [و اصرار کنی] ایمان نمی«
 سنت و عمل سلف صالح حجت است.

 )3/138( شیخ ابن عثیمین مجموع الفتاوي             

هصلَّى  ید: مالك صحت حدیث پیامبرگو می] رد کسی که 94[  عقل است علَیه وسلَّم اللـَّ

ید: حدیث زمانی صحیح اسـت کـه بـا عقـل موافـق و      گو میبه بدعت کسی که  س:
باید به چـه صـورت   ، صحیح نیست، سازگار باشد و هر حدیثی که با عقل موافق نباشد

 پاسخ داده شود؟
عقـل را مـالك قـرار دهـیم از     ، این گفتار باطل است و اگر در صـحت احادیـث   ج:

صـحت احادیـث را   ، بـا کـدام عقـل   ، کنند   هستیم که از هوي و هوس پیروي میکسانی 
در حالی که از نظـر برخـی   ، بسنجیم؟ برخی احادیث از نظر برخی با عقل مخالف است

ها مختلـف اسـت نـه متفـق... عقـل سـالم از        دیگر با عقل موافق است و از طرفی عقل
با سند صحیح  علَیه وسلَّم اللَّـهلَّى ص عقلی است که هر چه از پبامبر، شبهات و شهوات

به ما رسیده قبول کند؛ خواه که حکمت آن را درك بکند یا خیر و هر کس معتقد باشـد  
  مطـابق   اهللا را با هوا و هوس خـود عبـادت نمـوده نـه    ، معیار صحت حدیث عقل است

 او تعالی) دین ( هدایت او
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 )1/389( حرم مکههاي  مجموع درس -ابن عثیمین          

 همه جا هست   در  اهللا  که  حکم اعتقاد به این ] 95[

، ي اهللا سوال کـرد  اي از پدرش درباره اند: که بچه هاي رادیویی گفته در یکی از برنامه
ي چنـین پاسـخی    پدر در جواب گفت: اهللا در همه جـا اسـت! حکـم شـریعت دربـاره     

 چیست؟
جهمیان و معتزلیان و ، اعتقادات مبتدعاناین پاسخ باطل است و از باورها و 

ي قرآن  اهل سنت و جماعت است که با ادله ي عقیده ،ي صحیح پیروانشان است. عقیده
باالي عرش و باالتر از تمام مخلوقات ، و سنت و اجماع سلف معتقدند که اهللا در آسمان

﴿ فرماید: می تعالىاست و علم او تعالی در همه جا هست. اهللا         

                     ﴾ :۵۴[األعراف[ 

سپس روي ، و زمین را در شش روز آفرید ها آنآن اهللا است که آسم، پروردگار شما«
 .»...عرش قرار گرفت

در قـرآن ایـن موضـوع را تکـرار کـرده      ي دیگر نیز  اهللا در شش آیه، عالوه براین آیه
در بـاال قـرار   ( بـاال بـودن) و ارتفـاع   ( از دیدگاه اهـل سـنت یعنـی: علـو    » استوا«است. 

، بجـز اهللا ، ي جالل او تعالی اسـت  گرفتن)روي عرش به همان صورت است که شایسته
 کسی از کیفیت آن خبر ندارد.

کیفیت ، گوید: استوا معلوم است در پاسخ سؤالی در این مورد می رحمه اهللامام مالک 
 د و سـؤال از آن بـدعت اسـت   باش میایمان به آن واجب ، آن مجهول و نامشخص است

)1(. 
بدعت است. و به همـین معنـا قـولی از    » استوا«منظور این است که سوال از کیفیت 

سلمه نیـز روایـت شـده     ت و از امعبدالرحمن نقل شده اس استاد امام مالک ربیعۀ بن أبی

                                                           
 )67 \58 \3/25مجموع الفتاوي ابن تیمیه ( -1
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ي پـس از   سنت اعم از صحابه رضی اهللا عنهم و پیشوایان و ائمه ي تمام اهل است. عقیده
 در آیات دیگر خبرداده است که در آسمان و باالست. تعالىهمین است. و اهللا  ها آن

﴿ فرماید: و می          ﴾ :داوري ازآن  ...پس حکم«  ]۱۲[املؤمن

 .»اهللا است که العلی [بسیار باال] وکبیر است

﴿ فرماید: و می                      ﴾ :۱۰[فاطر[ 

 .»برد آن را باال می، رود و عمل صالح سخنان پاکیزه به سوي او باال می«

  ﴿: فرماید و می             ﴾ :۲۵۵[البقرة[ 

 و علـی  او و، )نیسـت  دشـوار  او بر( دوکن مین راخسته اوها آن نگهداشت و حفظ و«
 .»است عظیم

 ﴿ :فرماید و می                            

                   ﴾۱۸ – ۱۷ [امللک[ 

بـه   پـس ، برد فرود زمین به را شما که اید شده ایمن است آسمان در که کسی از آیا«
اید که بـر سـر شـما تنـد      است ایمن شده  ناگاه زمین بلرزد؟ یا از آن کسی که در آسمان

 .»بار فرو فرستد؟ و زود است که بدانید بیم دادن من چگونه است بادي سنگ
ي مبتدعانی  که عقیده سازگار است؛ به این ترتیب روشن شد، این با بیان آیات استوا

 حلولیان ي  هاست. و این عقیده ترین باطل ست! از زشته گویند: اهللا در همه جا که می
گمراهی و ، کند) مبتدع وگمراه است و این کفر حلول می  اهللا در اشیا  کسانی که معقدند(

اهللا (فرماید:  است. که در احادیث صحیح می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  تکذیب اهللا و پیامبر

ءِ « فرماید: است و از جمله می ها آندر آسم امَ نْ يفِ السَّ نيُ مَ ا أَمِ أَنَ نُوينِ وَ أْمَ آیا مرا «: »؟!أَالَ تَ

. و نیز )1(» ستها آنذات هستم که در آسم   امین آن دانید؟! حال آن که من  امانتدار نمی
 إسرا و معراج.... بیانگر همین حقیقت است. احادیث 

                                                           
 )144( -)1064) و مسلم  (4351بخاري ( -1
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 )1288( الدعوة شمجلۀ -ابن باز              

 در زمین هستید جانشینان اهللا  )ها انسان( : شما ] حکم این گفتار96[

اي مسلمانان شما در زمـین جانشـینان اهللا   «ها دیدم نوشته بود:  در یکی از کتاب س:
 حکم این گفتار چیست؟» هستید!
مالک همه خالق و  چرا که اهللا تعالی ، با این تعبیر) صحیح نیست( جمله معناي این ج:

شود تا در زمین براي خـود جانشـینی    چیز است و از مخلوقات و ملک خود غایب نمی
گروهـی و یـا     یـا  فـردي   هرگاهدهد.  یکدیگر قرار می البته اهللا مردم را جانشین ، پیدا کند

را جانشـین   ها انساندهد. برخی از  امتی از بین برود کسان دیگر را جانشین آنان قرار می
 دهد تا در جهت آبادانی زمین تالش کنند. برخی دیگر قرار می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  

              ﴾ :۱۶۵[األنعام[ 

یکدیگر) نمود و بعضی را بر بعضـی  ( در زمین جانشین و او کسی است که شما را«
 .»در آن چه به شما داده بیازماید..، دیگر به مراتب برتري داد تا شما را

   ﴿ رماید:ف میو                     

                     ﴾:األعراف] 

۱۲۹[  
آزار دیدیم[هم اکنون] پس از آمـدنت نیـز آزار    گفتند: پیش از آن که بسوي ما بیایی«

بینم گفت: امید است پروردگار تان دشمن شـما را هـالك کنـد و شـما را در زمـین       می
 .»کنید سازد تا ببیند چگونه عمل می ها آنجانشین 

﴿ رماید:ف میو                        ﴾ :۳۰[البقرة[ 
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و به خاطر بیاوري) هنگامی را که پروردگارت بـه فرشـتگان گفـت: مـن در روي     («
جانشین مخلوقات قبل از خود  . یعنی: نوعی مخلوق که»زمین جانشینی قرار خواهم داد

 باشد.
 وباهللا التوفیق وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلم.        

 )1/33( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و فتوا             

 رود و از عدم بوجود نیامده است ي ماده از بین نمی عقیده ] حکم97[

رود و از عدم پدید  شود و از بین نمی یگویند: ماده فنا نم حکم این عقیده که می س:
 چیست؟، نیامده است

کفـر  ، شود و از عدم آفریده نشده و بوجـود نیامـده   گویند: ماده فنا نمی که می این ج:
و زمـین   ها آناست. امکان ندارد مؤمنی چنین حرفی را بزند و هر چه غیر از اهللا در آسم

 اند و مخلوق هستند. هستند از عدم آفریده شده

﴿ :فرماید می تعالىاهللا         ﴾ :اهللا خالق تمام چیزها « ]۶۲[الزمر

 .»ست
شـود   غیر از اهللا هیچ چیزي ازلی و ابدي نیست. و اگر منظور از این که ماده فنا نمـی 

چون هر چیـزي کـه وجـود    ، روند. این هم اشتباه است این باشد که اشیا ذاتا از بین نمی
و از بین رفتن است اما اگر منظور این باشد که برخی از مخلوقات بـه    فناشدندارد قابل 

آن از بـین   هـاي  این حق و صحیح است؛ زیرا بهشت و نعمت شوند  ي اهللا نابود نمی اراده
 بگوینـد: مـاده   روند؛ اما این که بطـور مطلـق    رود و بهشتیان و دوزخیان از بین نمی نمی

ییم: مـاده  گـو  میباقی ماندن ندارد) باوري الحادي است. ما  هیچ اصلی در پدید آمدن و (
لذا اصل در هر چیزي غیر از ذات و صفات ، مخلوقی است که از عدم بوجود آمده است

 ایم. بحث فنا پیشتر بطور مفصل بحث کرده اهللا عدم است. در خصوص 
 28الشریعۀ ص/ الفاظ و مفاهم فی میزان، واهللا الموفق شیخ ابن عثیمین     

 دفن فی مثواه األخیر)( گویند: در آخرین آرامگاه خود دفن شد. ] حکم این که می98[
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گویند: در آخرین آرامگاه خـود دفـن شـد     ي میت می حکم این که برخی درباره س:
 چیست؟

است؛ چرا  گفتاري حرام و ناروا» در آخرین آرامگاه خود دفن شد«گویند:  این که می
اسـت. و ایـن بـه نـوعی      انسانآخرین مرحله ي زندگی ، قبراش این است که  که الزمه

براي میت ، مسلمانان مشخص است که قبر آخرین مرحله  انکارِ قیامت است. براي عموم
ایمان ندارند قبر از نظر آنان آخرین جاسـت   قیامت] ]نیست؛ اما کسانی که به روزآخرت

 ولی از نظر مسلمانان قبر آخرین جا نیست. 

﴿ ی این آیات را از کسی شنید:مردي روستای                

 ﴾ :۲ – ۱[التکاثر[ 

میریـد]   تفاخر و افزودن طلبی شما را به خود مشغول داشته است [تا زمانی که می(«
 .»روید) می ها آنبه گورست

که  کسی(مرد روستایی پس از شنیدن این آیات گفت: سوگند به اهللا که زیارت کننده 
رود  مـی ، کند شود) درآن مقیم نخواهد ماند! چون کسی که زیارت می می در قبر گذاشته 

برانگیخته شدن از قبرها در پیش است و این درست است. پس باید از چنین  پس ناگزیر 
بلکـه آخـرین جایگـاه بهشـت یـا      ، نیست  آخرین جایگاه چون قبر، شود  جمالتی پرهیز

 دوزخ در قیامت است.
 )29( الفاظ ومفاهم فی میزان الشریعۀص( شیخ ابن عثیمین        

 این طور خواست!) چیست؟، قدرت اهللا( ]حکم گفتن این جمله99[

 چیست؟، طور خواست) و این خواست تقدیر بود قدرت اهللا این(حکم گفتن:  س:

چـون مشـیت اراده اسـت و    ، طور خواست) درست نیست قدرت اهللا این( گفتن: ج:
کند  اي نیست و این اراده کننده است که اراده می معنا داراي هیچ اراده، قدرت معنا است

توان گفت: حکمت اهللا تعالی چنـین و   البته می، خواهد و مشیت از آن کسی است که می
ي آن بگـوییم:   توانیم دربـاره  می، چیزي که اتفاق افتادچنان اقتضا کرده است و یا هرگاه 
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تـوان   طور کـه مـی   همان، این قدرت اهللا است. یعنی: به تقدیر او تعالی اتفاق افتاده است
لیکن نسبت امري که مقتضـی  ، گفت: این خلقت اهللا تعالی است یعنی: مخلوق اهللا است

گونـه   تقـدیر ایـن  ( گوینـد:  ه میک جایز نیست. مانند: این، کاري اختیاري است به قدرت
خواسته بود) این نیز جایز نیست چون تقدیر و قدرت دو چیـز معنـوي هسـتند و هـیچ     

 و اهللا اعلم)( داراي اراده است.، اي ندارند و فقط فرد قادر و مقدر کننده خواست و اراده
 )3/114( شیخ ابن عثیمین مجموع فتاوي و رسائل

  چیست؟ )،صادفی یا اتفاقی این طور شدت( ي: ] به کار بردن کلمه100[

گویند: تصادفی یـا اتفـاقی ایـن     ي این گفتار که می استاد محترم نظر شما درباره س:
 چیست؟ ، طور شد

کنم  فکر می، به نظر من ایرادي ندارد و استفاده از این کلمه در عرف معمول است ج:
البته  )1(به اثبات رسده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  احادیثی با تعبیر [صادفنا] از رسول اهللا

رسد. مصادف شدن و به صورت  باره به ذهن من نمی هم اکنون حدیث مشخصی در این
علـم غیـب    انسـان چـون  ، طبیعـی اسـت   انسانتصادفی و اتفاقی رخ دادن چیزي براي 

غیـر منتظـره و بطـور    ، داند لذا بدون این که متوجه شود و یا مقدماتی داشـته باشـد   نمی
چرا ، البته این مسئله به نسبت اهللا تعالی واقع نخواهد شد، شود اتفاقی با چیزي روبرو می

ي آن نـزد او تعـالی    معلـوم و مشـخص اسـت و انـدازه     تعالىي در علم اهللا  که هر چیز
مشخص است و هرگز وجود اشیا براي او تعالی اتفاقی نخواهد بود. اما به نسبت مـن و  

آگاهی و پـیش  ، و دیگران وضعیت بدین صورت است که حوادث بدون تعیین وقتتو 
گویند: تصادفی و ایرادي هم ندارد؛ لیکن بـه   افتد؛ به چنین حوادثی می اي اتفاق می زمینه

غیر ممکن و نارواسـت و امکـان نـدارد کـه چیـزي بـراي پروردگـار        ، نسبت اهللا تعالی
 داراي علم کامل است. لىتعاتصادفی و اتفاقی باشد؛ زیرا اهللا 

                                                           
لَّم وافقنا رسول اهللا«ي:  در سنت جمله -1 سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ است بطور مثال بـه  » صادفنا«آمده که به معناي » صَ

 )  2,52و641(  ) و صحیح مسلم ش567،3136صحیح بخاري ش  (
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 )48الشریعۀ ص/ الفاظ و مفاهیم فی میزان( شیخ ابن عثیمین        

 داند!) براي تأکید می اهللا (  اي کار بردن جمله ] به101[

 چیست؟ ، داند!) که چنین و چنان است اهللا می( یند:گو می حکم این جمله که -س

هاي حنفی  است. حتی در برخی از کتابي خطر ناکی  داند) مسئله اهللا می( گفتن: -ج
داند) در حالی که واقعیت بر خالف آن  اهللا می( ي چیزي بگوید: دیدم که هر کس درباره

داند که من فالن کـار را   اهللا می( شود. هرگاه بگویی: کافر است و از دین خارج می، باشد
اسـت کـه اهللا از آن    معناي این سخن ایـن ، انجام نداده ام) در حالی که انجام داده باشی

داند که من با فالنی مالقات نکرده ام) در حالی  اهللا می( گویی: وقتی که می خبر است. بی
خبـر   اهللا از آن چه اتفاق افتـاده بـی   به تصور چنین فردي)( ! در واقعاي کردهکه مالقات 

   .شود کافر می، است. بدیهی است که هر کس داشتن آگاهی و علم را از اهللا نفی کند
آن را انکار  مجادله کیند اگر علم با قدریه  ي  بوسیله( : یند گو  می ي قدریه  در باره شافعی 

با اقرار خودشان مغلـوب  ، اقرار کنند اهللا  داشتن علم براي   و اگر به ، شوند کافر می  کردند
 .)1(رند)خو میشده و شکست 

بزند  چنین حرفی   فردي گاه  داند) هر می اهللا ( جمله ي  که: گفتن ي سخن این  صه خال
حرف بسیار خطرناکی زده و بدون شک حرام ، آن باشد واقعیت بر خالف که  در حالی

  اش چرا که در گفته، ندارد  ایرادي ، اگر حرفش درست و مطابق با واقعیت باشد ،است
 ي یس در سوره  طور که از قول پیامبران همان، و اهللا بر هر چیز دانا است  صادق است

 ﴿ آمده:               ﴾] :داند که ما  گفتند: اهللا می« ]١٦يس

 . »بسوي شما فرستاده شده ایم
    )49ص/( شیخ ابن عثیمین: الفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ

      مومنم!) بخواهد من  اگر اهللا ( ي ] گفتن جمله102[

                                                           
 مراجعه شود. 302شرح عقیدة الطحاویۀ ص/ -1
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 چیست؟ ، اهللا من مؤمنم گوید: انشاء حکم فردي که می س:

  نامند را علما استثناي در ایمان می این مسئله ، اهللا من مؤمنم گوید: انشاء این که می ج:
 و بحثی تفصیلی دارد:

چـون  ، که حرام و حتی کفر است  اگر منشأ این استثنا شک در اصل ایمان باشد اول:
 کند.  و شک آن را نفی می قطعی است   ایمان امري

، گواهی بر محقق نمودن ایمان در گفتـار ، ي نفس اگر این حرف را از بیم تزکیه دوم:
این به خاطر بیم از چیزهاي ممنوع و ناجـایز واجـب اسـت. یعنـی     ، و اعتقاد بزند رفتار 

رفتـار و  ، که بتوانم تمام گفتارداراي ایمان حقیقی و کاملی نیستم   ید: بندهگو میشخصی 
 مسایل اعتقادي خودم را با قوانین شرع انطباق دهم.

یـا بیـان   ، استثنا) تبرك جستن با ذکر مشیئت اهللا( اگر هدف از گفتن این سخن سوم:
با چنـین  ، و خواست اهللا است  اراده که آنچه در قلب اوست با  باشد   نیت علت یا به این 

با تحقق چیـزي کـه    -ق نمودن بدین صورت به هدف بیان علّتنیتی جایز است. و معل
چرا که تعلیق بدین صورت در مسایلی که محقق شده ، منافاتی ندارد، به آن وابسته است
 است وجود دارد.

﴿: فرماید تعالی می که اهللا مانند: این                    

           ﴾ :۲۷[الفتح[ 

شوید در نهایت امنیت  شما به خواست اهللا وارد مسجد الحرام می ي همهبطور قطع «
 . »اید... و در حالی که سرهاي خود را تراشیده یا کوتاه کرده

اهللا بكـم  إن شـاء«فرمایـد:   در دعـاي زیـارت قبـور مـی     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

به خواست اهللا به شما خواهیم پیوست). به این ترتیب روشن شد که به طور (: »الحقون

مطلق حکم کردن در مسئله ي استثنا در ایمان درست نیست: بلکه باید با همین شـرح و  
 حکم شود.، تفصیلی که ذکر شد

 )10( ص، ألفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ -الشیخ محمد بن عثیمین     
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 آیۀاهللا..)، حجۀاهللا( هاي ] حکم لقب103[

 و آیۀاهللا چیست؟، حجۀ االسالم، هایی مانند: حجۀاهللا حکم لقب س:

حجتـی   تعـالى چـون اهللا  ، جدید و ناشایست است، ها خود ساخته این گونه لقب ج:
معناي عام آن باشد کـه همـه    »آیۀاهللا«جز رسوالن بر بندگانش ندارد. البته اگر منظور از 

 گیرد.  چیز را در بر می
در هـر چیـز بـراي او تعـالی     » آیـۀ   و فی کل شـیء لـه  «گوید: طور که شاعر می همان

 .)1(که بیانگر یکتایی و یگانگی اوست) »تدل علی انه واحد«یست ها آننش
ي) خارق العاده است چنین  ها آننش(آیه و ، منظور این است که فرد مورد نظر اما اگر

حاکم براي افـراد  ، قاضی، مفتی، عالم، البته گفتن، آید چیزي فقط از دست رسوالن بر می
 شایسته ایرادي ندارد.

 )11( ص، ألفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ -الشیخ محمد بن عثیمین     

 خواهیم که تقدیر را عوض کنی...؟! ما از تو نمی، بار الها] حکم گفتن: 104[

خـواهیم کـه    گویند: پرودگارا ما از تو نمـی  شنویم بسیاري از مردم در دعا می می س:
ی؟ کنـ  میخواهیم در تقدیرت نسبت به ما لطف و نر لیکن از تو می، تقدیر را عوض کنی

 صحت این تا چه حد است؟ 
بلکـه فقـط   ، خواهیم که تقدیر را عوض کنـی  از تو نمی، گویند بار الها این که می ج:

چرا که دعا تقـدیر را  ، ی این دعا حرام و نارواستکن میخواهیم در آن نسبت به ما نر می

دُّ « فرماید: طور که پیامبر می کند همان عوض می رُ اءُ الْـالَ يَ عَ رَ إِالَّ الدُّ دَ تقدیر را جز دعا ( »قَ

 .  )2(کند) عوض نمی

                                                           
 اند. این شعر از ابوالعتاهیه است، اما برخی آن را به لبید بن ربیعۀ نسبت داده -1
»  مصـنف «) و قال: حسن غریب) و ابن ابی شیبه در2139ي  (و ترمذ ،) با زیادي280/ 5احمد در مسند  ( -2

)، و آن را صحیح دانسته و ذهبی بـا او در ایـن مـورد    1814(  1/670» مستدرك« )،  حاکم در 29867(
 موافق است.
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طلبـد و   کنـد اهللا را بـه مبـارزه مـی     رسد فردي که این گونه دعا مـی  چنان به نظر می
خواهی مقدر کن اما با لطف و نرمی؟ این در حالی است  گوید: هر طور و هر چه می می

خواهم بـه مـن رحـم     از تو می، بطور قطعی باشد وبگوید: خداوندا انسانکه باید دعاي 
کـه   اما ایـن ، برم و مانند این دعاها از این که مرا عذاب کنی به تو پناه می، اخداوند، کنی

خواهی  اي دارد؟ وقتی نمی خواهم تقدیر را عوض کنی... دعا چه فایده بگوید: از تو نمی
کند. و چه بسا کـه   دعا تقدیر را عوض می  چرا دعا؟ حال آن که این، تقدیر عوض شود

بـه هـر   ، ند و سپس براي آن سببی قرار دهدکه مانع آن شـود اهللا تعالی چیزي را مقدر ک
واجـب   انسـان حال آنچه که مهم است این است که چنین دعایی جایز نیسـت و بـراي   

گونـه دعـا    است از چنین دعایی خود داري کند و الزم است که از هر کس بشـنود ایـن  
 او را نصیحت نماید که این طور دعا نکند.، کند می

 )111مسألۀ/( الفاظ مفاهیم فی میزان الشریعۀ -عثیمین شیخ ابن       

 ] حکم استدالل به تقدیر در ارتکاب گناهان105[

گوید: بدبختی یا  ي گناهکاري که با استدالل به تقدیر می نظر جناب عالی در باره س:
 نیکبختی من از پیش نوشته شده؛ چیست؟

راست ، بودنش نوشته شده استنیکبخت و بدبخت ، گوید این که می، از نظرمن ج:
نوشته است که  گوید. اما آیا او بر این امر مجبور است؟ و آیا یقین دارد که اهللا تعالی می

براي ما چه چیزي نوشته شده ، دانیم حقیقت این است که همه ما نمی  او بدبخت است؟
، بد خواهد بودداند که اعمال او  وقتی نمی، مگر بعد از آن که اعمال را انجام دهیم، است

پس باید قبل از انجام عمل چنین تصور کند که اهللا تعالی او را ، مگر پس از انجام اعمال
از نیکان نوشته است و اعمال نیکان را انجام دهد. وانگهی چنین فردي که در گناهان به 

، کند هاي مادي و دنیایی خود به تقدیر استدالل نمی کند در مصلحت تقدیر استدالل می
اي براي رسیدن به مقصود  زند و از هر وسیله بینی که دست به هر کاري می ا او را میلذ

تعالی استدالل به تقدیر را باطل اعالن  کند اهللا کند و به تقدیر استدالل نمی استفاده می
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 ﴿ فرماید: کرده است و می                  

   ﴾ :۱۶۵[النساء[ 

پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند. تا بعد از این حجتی براي مـردم بـر   «
 .»بود قبل و بعد از رسوالن می، بود اهللا باقی نماند) اگر تقدیر دلیل و حجتی می

 نمود. باطل، ندنمود میو اهللا تعالی استدالل مشرکانی را که به تقدیر استدالل 

 ﴿ گفتند: مشرکین می                       

                  ﴾ :اگر اهللا «  ]۱۴۸[األنعام

کردیم و  و نه چیزي را تحریم می، ورزیدیم و نه پدران ما نه ما شرك می، خواست می
ها را  تا آن که عذاب، گفتند نیز همین گونه دروغ می، بودند ها آنکسانی که پیش از 

 .»...چشیدند
 ) 46( ص، ألفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ -الشیخ محمد بن عثیمین     

 ] گفتن: روزگار بد و زندگی تلخ106[

چیسـت؟ ایـن   ، گویند: روزگار بد و زنـدگی تلـخ اسـت    حکم این سخن که می س:
گرفتار و شرح مشکالت و فشارهایی کـه در زنـدگی بـر     انسانجمله را براي بیان حال 

 گویند. حکم آن چیست؟ می، گذرد فرد می
جایز نیست؛ چون اهللا تعـالی  ، اگر به نیت دشنام دادن و بدگویی به روزگار باشد ج: 

رُ «فرماید:  ث قدسی میدر حدی هْ ا الدَّ نَ أَ رَ وَ هْ بُّ الدَّ مَ يَسُ ذِينِي ابْنُ آدَ ؤْ آدمی زاد مرا آزار (: »يُ

 . )1(حال آن که روزگار من هستم)، دهد روزگار را دشنام می، دهد می
 اگر این جمله را فقط به نیت خبر دادن از وضع و حال خود بگوید ایرادي ندارد.

 )28( ي الفاظ و مفاهیم فی میزان االسالم ـ مسئلهابن عثیمین ـ        

 ] حکم گفتن:آخرت دور است!107[
                                                           

 )2246) و مسلم  (7491، 6181، 4826بخاري  ( -1
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منظور این است کـه چـون قیامـت دور    ( آخرت دور است چیست؟:حکم گفتن س:
 است پس نباید به فکر آن باشیم)

را به سـوي آن   انسانگفتن چنین سخنی در واقع فردا فردا کردن است که شیطان  ج:
اما در حقیقت این سخن دروغ است؛ چـون  ، گوید: آخرت دور است دهد و می سوق می

میرد قیامت وي  ی که میانسانشود. به این ترتیب هر  آغاز می انسانآخرت از زمان مرگ 
شود آیا تا شب زنده است یـا خیـر و    داند که وقتی صبح می نمی انسانشود و  شروع می

نداشته باشد و بمیرد چنین سخنی  زندگی ه باشد و اما تا صبح مجالچه بسا که شب زند
 باطل است چراکه:

دارد و توفیـق   را به تسویف و کار امروز را به فردا موکول نمودن وا مـی  انساناوالً:  
 نماید. توبه را از او سلب می

شـود و   ثانیاًً: چنین حرفی دروغ است؛ چون آخرت هر کس از زمان مرگش آغاز می
انـد: هـر    گیرد به همین علت است که علما گفتـه  فرد با مرگش در جهان آخرت قرار می

 گردد. کس بمیرد قیامتش آغاز می
 )29( مسأله ي، ألفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ -الشیخ محمد بن عثیمین    



 

 سحر و ساحران  فصل سوم:

 دارد. واقعیت] سحر 108[

 دارند؟ واقعیتآیا سحر و جادو  س:

دارد و مؤثر است؛ لیکن این که چیزي را تغییر  واقعیتتردیدي نیست که سحر  ج:
ي اهللا تعالی  فرمودهبه ، ندارد واقعیتخیاالت است و ، دهد و ساکنی را متحرك گرداند

﴿ فرماید: در ماجراي جادوگران آل فرعون دقت کنید! آن جا که می     

              ﴾ :۱۱۶[األعراف[ 

 »مردم را چشم بندي کردند و ترساندند و سحري عظیم پدید آوردند، با سحر«

ــیو  ــد: م ﴿ فرمای             ﴾ :ــردم را « ]۱۱۶[األعــراف م

 چگونه مردم را چشم بندي کردند؟  »چشم بندي کردند و ترساندند
 نگاه ها آنعصا و جوب دستی) ( هاي ها و چوب این از زمانی بود که مردم به طناب

﴿ فرماید: اهللا تعالی می، روند و راه می کردند که اژدها هستند تصور می، کردند می   

            ﴾ :۶۶[طه[ 

 .»کنند حرکت می ها آنبر اثر سحرشان چنان به نظرش آمد که «
در حقیقت سحر در تغییر اشیا و بـه حرکـت در آوردن چیزهـاي بـی حرکـت یـا از       

کند و بـر فـرد جـادو     اما در این که جادو می تاثیر ندارد ، ي متحرك حرکت انداختن اشیا
تـأثیري  ، بیند گذارد تا جایی که چیز ساکن را متحرك و متحرك را ساکن می شده اثر می

دارد و روي بدن و روان فرد جادو شـده تـأثیر    واقعیتبنابراین سحر  بسیار آشکار دارد؛ 
 گذارد و چه بسا که وي را هالك کند. می

 )132، 2/131( المجموع الثمین  ابن عثیمین ـ            

 است؟ واقعیت] آیا سحر 109[

 آیا سحر حق است؟  س:
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آن این است که جادو گران شیاطین را عبادت واقعیت دارد و واقعیتى آري سحر  ج:
کنند شیاطین هم در کارهایی که جادوگران قصد انجام آن را  اطاعت می ها آننموده و از 

کنند واهللا تعالی به شیاطین قدرت و توانایی داده است کـه بـا    می  هم کاري ها آندارند با 
 دهند. آن کارهاي شگفت انگیزي انجام می

 )56( ص، الرقی ومایتعلق بها –فتاوي العالج بالقران و السنۀ -شیخ ابن جبرین    

چیست و هر ، گیري از روي ستارگان) فال( بینی طالع ، گري افسون، ] فرق بین سحر11[
 رد؟دا مییک چه حک

.. آیا میانشان در معنی اختالف هسـت؟  .طالع بینی و فالگیري، افسونگري، سحر س:
 آیا حکمشان یکسان است؟

اعم از ، هایی است که جادوگران به قصد تأثیر بر افراد ها وگره دم، ها : تعویذسحر ج:
کفر و عملی پلید و مرضی ، سحردهند.  بیماریها یا جدایی بین زن و مرد انجام می، مرگ

زشت است که در جامعه رواج دارد. باید ریشه کن شود تا مسلمانان از شـر آن راحـت   
 وآسوده گردند.

حسـن   بـن  عبـدالرحمان  شیخ .گیري جن ي بکار ادعاي علم غیب است بوسیله کهانت:
ی است کـه  افتد چیزهای نویسد: بیشتر مسایلی که در کهانت اتفاق می می» فتح المجید«در

دهند.  خبر می، افتد ی خویش از اشیاي پنهانی که در زمین اتفاق میانسانجنها به دوستان 
کند که کشف و کرامت است بسـیاري از مـردم بدینوسـیله فریـب      فرد جاهل تصور می

دهد ولی و دوسـت اهللا   اي که از قول جن خبر می کنند خبر دهنده خورند و گمان می می
 .)1(ی که این فرد از دوستان شیطان استدر حال، است تعالى

گران جایز نیسـت. مسـلم در صـحیح خـود از یکـی از       رفتن به نزد کاهنان و افسون

أَلَهُ «صلی اهللا علیه وسلم فرمود:  کند که پیامبر همسران پیامبر روایت می سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

                                                           
 306فتح المجید شرح کتاب التوحید ص / -1
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عِنيَ  بَ ةٌ أَرْ الَ بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ ةً عَ ي چیـزي از   هر کس به نزد کاهنی برود و دربـاره (: »لَيْلَ

 .)1(شود) چهل شب نماز او قبول نمی، او سؤال کند

ـأَلَهُ «فرمود:   پیامبر صلی اهللا علیه وسلم که   کند می  ابوهریره روایت سَ ـا فَ افً رَّ نْ أَتَـى عَ مَ

ـةً  عِنيَ لَيْلَ بَ ةٌ أَرْ الَ بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ ي  هر کس بـه نـزد کـاهنی بـرود و از او دربـاره     «: »عَ

 .)2(»شود چیزي سؤال کند نمازش چهل روز قبول نمی

ا «کند که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود:  ابوهریره روایت می افً رَّ نًا أَوْ عَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ هر کس به نزد کاهنی برود و او را در آنچه (: »فَصَ

 کفر ورزیده است)، قطعاً به آنچه بر محمد نازل شده، کند گوید: تصدیق می
 .)3(اند احمد و ترمذي روایت کرده، این حدیث را ابوداود 

هُ بِامَ «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می قَ دَّ ا فَصَ افً رَّ نًا أَوْ عَ اهِ نْ أَتَى كَ رَ مَ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ يَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ نْ گویـد:   ي برود و او را در آنچـه مـی   گیر هر کس به نزد کاهن یا فال( : »بِامَ أُ

 کفر ورزیده است)، تصدیق کند قطعاً به آنچه بر محمد صلی اهللا علیه وسلم نازل شده
شـیخین صـحیح   به روایت سنن اربعه و حاکم. حاکم گوید: این روایت مطابق شرط 

 .)4(است
کند کـه مـال    ي شواهد و قراین استنباط می کسی است که بوسیله بغوي گوید: عرّاف

 اند: عرّاف وکاهن یکی هستند. یا حیوان گم شده و... کجاست و گفته دزدیده شده و

                                                           
 2230مسلم ش/ -1
) از یکی از همسران پیامبر این 380/5به روایت ابوهریره با این لفظ آن را ندیدم؛ لیکن در مسند احمد ( -2

قُولُ (روایت وجود دارد، اما در آن آمده:   هُ بِامَ يَ قَ دَّ ءٍ)(به جاي   )فَصَ ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ  فَ

اسـت، بلکـه بـا اضـافه و یـا اخـتالف در مـتن          کسی از سه منبع مورد اشاره با این الفـاظ روایـت نکـرده    -3
، ابـن  135،ترمـذي / 3904)و ابـوداود / 429/2اند که در معنا تاثیري نـدارد. ر.ك. مسـند احمـد (    آورده

 صحیح دانسته است.آن را  3304و آلبانی در صحیح سنن ابوداود / 639ماجه / 
گیر) را قبل از کاهن ذکر کرده  (فال  ذهبی، او را تایید کرده، البته عرّاف و این را صحیح دانستهحاکم  -4

 ).15( 1/8است. مستدرك حاکم 
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منجم[طالع بین]و ، شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا گوید: عرّاف نامی است که کاهن
زننـد؛ اطـالق    هاي مختلـف بـراي شـناخت اشـیا حـدس مـی       ي راه که بوسیلهرمال و... 

 .)1(شود می
ي تغییـر و تحـوالت در حرکـت سـتارگان و      طالع بینی) این است که بوسیله(تنجیم 

کنند؛ این از اعمال جاهلیت است و اگر فـرد بـر    سیارگان در حوادث زمینی استدالل می
 شرك اکبر است.، ی دخل و تصرفی دارنداین باور باشد که ستارگان در نظام هست

 )57، 2/56( المنتقی-شیخ صالح الفوزان              

 آید؟ موارد از طالع بینی به حساب می ستاره شناسی... آیا این، ] حکم آموزش هندسه111[

ماههـا روزهـا و علـم    ، سالها شناخت شمارش، شناسی حکم یاد گیري علم ستاره س:
 زمان باریدن باران و کشت و زراعت و غیره چیست؟هواشناسی براي شناخت 

آید؛ بلکـه از نـوع علـم و دانشـی      طالع بینی) به حساب نمی(امور از تنجیم  این -ج
است که فراگرفتن آن مباح و جایز است. اهللا تعالی خورشید و مـاه را آفریـده اسـت تـا     

 ها) مشخص شود. ها وسال روزها و ماه( شمار

 ﴿ د:فرمای اهللا تعالی می                         

           ﴾ :٥[يونس[ 

و براي آن منزلگـاهی  ، قرار داد و ماه را نور، او ذاتی است که خورشید را روشنایی«
 .»را بدانیدها و حساب کارها  مقدر کرد تا عدد سال

یعنـی دانشـی کـه     –شـود.   مـی  نامیـده  »: علم تسییر«و این علم و دانش در اصطالح 
 .شوند ي آن امور تسهیل و آسان می بوسیله

قابل دریافت اسـت  ، مشاهده و خبر  ي شناسی که به وسیله گوید: علم ستاره )2(خطابی
 لـوم ممنـوع نیسـت.....   جزو ع، کنند می  و با آن زوال خورشید و جهت قبله را شناسائی

                                                           
 )173/35وي (  ) والمجموع الفتا310-309فتح المجید ص ( -1
 393تیسیر العزیز الحمید، شرح کتاب التوحیدص  -2
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 واهللا اعلم)(
 گان به هدف شناخت جهات مختلف ایرادي ندارد. استدالل از ستار 

﴿ فرماید: اهللا تعالی می               ﴾ :۱۶[النحل[ 

 .»شدند می راهنمایی  ها آنستارگان به  ي  است که آنان بوسیله هایی ونشانه«
یـابی و   ي نیـاز بـه قصـد راه    بـه انـدازه  » تسـییر «گوید: یادگیري علم  می )1(رجبابن 

و نیـازي بـه یـادگیري بـیش از     ، جمهـور مبـاح اسـت     گـاه  از دید، ها شناخت قبله و راه
 را فراگرفت. ها آنضرورت نیست؛ زیرا علوم مهمتري وجود دارد که باید 

گوید: قتاده گوید: اهللا تعالی این سـتارگان را بـراي    در صحیح خود می )2(امام بخاري
مـی   هـا  آنهایی که بوسیله ي  سه هدف آفریده است. زینت آسمان زدن شیاطین و نشانه

بدون تردید که اشـتباه  ، توان راهها را شناسایی نمود. هر کس تفسیري غیر از این بفهمد
 و تکلیف انداخته است. کرده و بدون علم و دانش خود را به مشقت

ستاره شناسی) از قرآن گرفته شده است که (گوید: علم   می )3(شیخ سلیمان بن عبداهللا

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                       ﴾

 ]۵[امللک: 
 هـا  آنهـاي فروزانـی زینـت بخشـیدیم و     بـا چـراغ  بدون تردید مـا آسـمان دنیـا را    «

 .»ها] را تیرهایی براي زدن شیاطین قرار دادیم [شهاب

﴿ فرماید: و می              ﴾ :۱۶[النحل[ 

 . »ي ستارگان هدایت شوند هایی قرار داد و[تا شب هنگام] بوسیله آیه و نشانه«
هـا و شـهرها    یابی به جهت هایی براي دست یعنی: نشانه» وعالمات» فرماید: میاین که 

چون از مسایل غیبی است. و فقـط  ، اما شناخت دقیق زمان بارش باران غیر ممکن است

                                                           
 مرجع سابق. -1
 بصورت معلق. 3198بخاري بعد از حدیث ش/ -2
 388تیسیر العزیز الحمید ص/ -3
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اهللا تعالی از آن اطالع دارد و مرتبط دانستن بارش باران به تغییر و تحوالت سـتارگان از  
تارگان و از مسایل جاهلیت اسـت. شـناخت هنگـام کاشـت     ي س نوع طلب باران بوسیله
ي علم ریاضی وحساب شـناخته   گردد که بوسیله هاي سال بر می مزارع به شناخت فصل

 »واهللا اعلم!«شود.  می
 )48، 1/47( کتاب الدعوة الفتاوي، شیخ صالح فوزان           

 ] حکم آموزش سحر112[

 سحر چیست؟ و حکم آموزش آن چیست؟ س:

اند: سحر در لغت: عبارت اسـت از هـر چیـز مخفـی و      ي سحر گفته علما درباره ج:
اي که تأثیر آن پوشیده باشد و مردم از  ظریفی است که سبب آن نامشخص باشد. به گونه

گري) و حتی تأثیر سخن  افسون( خبر باشند. سحر با این مفهوم طالع بینی وکهانت آن بی

نْ «مبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود است: شود. پیا و فصاحت را نیز شامل می بَيَانِ الْــإِنَّ مِ

ا رً حْ  .)1(ها سحر هستند) برخی از سخن(: »لَسِ

توان گفت: سحر عبارت از هر چیزي است که بـا تـأثیر نامشـخص     به این ترتیب می
، تعویـذها ( اند. کـه:  اما در اصطالح برخی سحر را این گونه تعریف کرده( صورت گیرد.

کند و  گذارد؛ عقل را سلب می گرههایی است که بر دلها و عقلها و بدنها تأثیر می ها و دم
انـدازد و بـدن را بیمـار     آورد و بین شخص و زنش جدایی می محبت و تنفر را پدید می

 .)2(گیرد گرداند و نیروي فکر را از فرد می می
براي ي  وسیله ا، آموزش سحر حرام و حتی کفر است؛ زمانی که آموزش سحر

﴿ فرماید: همکاري و اشتراك با شیاطین باشد. همان طور که اهللا تعالی می    

                                  

                                                           
 )869) و مسلم (5768-5146بخاري ش ( -1
 ) وجود دارد.164/4ابن قدامه  (» الکافی«به همین معنا در -2
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         ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

خواندنـد پیـروي کردنـد.     شیاطین در عصر سلیمان بر مـردم مـی   و [یهود] از آنچه«
و بـه مـردم   ، سلیمان هرگز [دست به سحر نیالوده] کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند

نـازل شـد   » مـاروت «و» هـاروت «سحر آموختند و [نیز یهود] از آنچه بر دو فرشته بابل 
گفتنـد:   ین که از پیش به او مـی دادند؛ مگر ا پیروي کردند. و به هیچ کس چیزي یاد نمی

آموختنـد کـه    مطالبی را مـی ، از آن دو فرشته ها آنکافر نشو! ولی ، ي آزمایشیم ما وسیله«
توانند بـدون   میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ولی هیچ گاه نمی، ي آن بتوانند بوسیله

ند کـه بـه آنـان زیـان     گرفت هایی را فرا می قسمت ها آنی زیان برسانند انسانبه ، اجازه اهللا
دانستند هر کس خریدار این گونه متاعی باشد در  داد. و مسلماً می رسانید و نفعی نمی می

اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند اگر  آخرت بهره
 .»دانستند می

دن ي شـریک قـرار دا   باید دانست که آموزش و یادگیري این نوع سـحر کـه وسـیله   
ظلم و دشمنی با ، کفر است. به کارگیري این نوع سحر نیز کفر، گیرد شیاطین صورت می

خلق اهللا است. به همین علت است که جادوگر به خاطر مرتد شدن و یا به عنوان یکـی  
شود. اگر سحرش از نوعی باشد که به خاطر آن کافر  از حدود الهی با کشتن مجازات می

ي کفر نرسد  شود. اما اگر سحر او به درجه کشته می، است مرتد و کافر شده شود. چون
شود تا شرارت وآزارش از مسلمانان دفـع   به عنوان اجراي یکی از حدود الهی کشته می

 گردد.
 )131-2/130( ابن عثیمین المجموع الثمین             
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 هیچ نوعی از سحر مباح نیست، ] حقیقت سحر113[

 لطفاً حقیقت سحر را توضیح دهید. آیا سحر مباح وجود دارد؟ آیا انجـام سـحر   س:
 گرداند؟ جادوگري) فرد را از دین اسالم خارج می(

سحر عبارت است از هر چیزي مخفی و ظریفی است که سبب آن پوشیده باشد.  -ج
ت. ي مقدسی) تعریـف کـرده چنـین اسـ     قدامه موفَّق الدین ابن ( طور که حقیقت سحر آن

گذارد و بـه   شود که بر روان و بدن تأثیر می و گرههایی گفته می، دمها، ها سحر به تعویذ
ي آن بـین شـخص و    میـرد. و بوسـیله   شود و یـا مـی   جادوشده) بیمار می( سبب آن فرد

اندازند..) تمام انواع سحر حـرام اسـت و هـیچ چیـزي از آن مبـاح       همسرش جدایی می
 نیست.

﴿ :فرماید اهللا تعالی می                       ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
اي  دانستند هر کس خریدار ایـن گونـه متـاعی باشـد در آخـرت بهـره       و مسلماً می«

 .»نخواهد داشت و چه زشت وناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند
 یعنی: هیچ بهره و پاداشی ندارد.

گوید: منظور این اسـت کـه جـادوگر هـیچ دینـی       حسن بصري در تفسیر این آیه می
 .)1(ندارد

آن  این آیه بیانگر تحریمِ سحر و کفرِ جادوگر است. رسول اهللا صلی اهللا علیه وسـلم 
 .)2(را از هفت گناه نابود کننده بشمار آورده است

اصـحاب پیـامبر   کشتن جادوگر واجب است. و حکم کشتن جـادوگر از سـه تـن از    
، به صحت ثابت است وآن سه تن عبارتند: از عمر رضـی اهللا عنـه  ، صلی اهللا علیه وسلم

 .)3(و جندب رضی اهللا عنه، حفصه رضی اهللا عنها

                                                           
 )1/144تفسیر ابن کثیر ( -1
 )89) ومسلم (6857-2766/5764بخاري  ( -2
 )9/35دیگران .ر.ك.المغنی ابن قدامه  ( -3
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یادگیري و شغل جادوگري کفر به اهللا است که فرد را از دین ، به این ترتیب آموزش
است تا مردم از شـر سـاحر    واجب، گرداند. کشتن جادوگر به شرط ثبوت آن خارج می

 کند. چرا که جادوگر کافر است و شرارت او به اجتماع سرایت می، راحت شوند
 )2/59( المنتقی -شیخ صالح الفوزان                

سحر را یاد بگیرید و به آن عمل نکنید) از احادیث پیامبر صلی اهللا علیه (ي:  ] جمله114[
 نیست وسلم

سحر را یاد بگیرید وبه آن عمل نکنید) چیست؟ چون ( اند: منظور از این که گفته س:
 گویند: این حدیثی ضعیف است؟ برخی از مردم می

برابر است که به هدف عمل به آن و یا حفاظت از آن ، یادگیري سحر حرام است ج:
 رماید:ف باشد اهللا تعالی در کتاب خود تصریح کرده که یادگیري آن کفر است و می

﴿                              

                ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

هاروت و ماروت نازل شد ، بابلي  و به مردم سحر آموختند و از آنچه بر دو فرشته«
گفتند: ما  مگر این که از پیش به او می، دادند پیروي کردند و به هیچ کس چیزي یاد نمی

 .»ي آزمایش هستیم کافر نشو! وسیله
پیامبر صلی اهللا علیه وسلم تصریح کرده است که سحر یکی از گناهان کبیره اسـت و  

ـبْعَ «فرماید:  دستور داده است که از آن اجتناب کنند و می تَنِبُوا السَّ وبِقَاتِ الْــاجْ از (: »...مُ

 بر شمرده است. ها آنو سحر را یکی از  .)1(هفت چیز هالك کننده اجتناب کنید...)

ـنْ «ي سنن و در نسائی آمده:  ها در کتاب  مَ رَ وَ ـحَ ـدْ سَ قَ ـا فَ ـثَ فِيهَ فَ مَّ نَ ةً ثُ دَ قْ دَ عُ قَ نْ عَ مَ

كَ  َ دْ أَرشْ قَ رَ فَ حَ جادو کـرده اسـت و هـر    ، اي بزند وسپس در آن دم کند هر کس گره(: »سَ

 .)1(کس جادو کند بطور قطع شرك ورزیده است

                                                           
 در فتواي قبلی ذکر گردید.تخریج آن  -1
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دانـیم بعنـوان    سحر را یاد بگیرید وبه آن عمل نکنید) تا جایی که ما مـی (ي:  و جمله
 حدیث صحیح و یا ضعیف روایت نشده است.

 وآله و صحبه وسلم وباهللا التوفیق وصلی اهللا علی نبینا محمد        
 )587/( فتاوي اصالح بالقرآن والسنۀ. الرقی ومایتعلق بها ص، اللجنۀ الدائمۀ     

 ] حکم سؤال کردن از جادوگران و افسونگران115[

، در برخی مناطق یمن کسانی بنام سید وجود دارند کـه کارهـایی خـالف دیـن     س:
هـاي صـعب    تواننـد بیمـاري   کنند که می میدهند و ادعا  گري و.... انجام می مانند: افسون

شـان را    یا زبان، زنند شان خود را خنجر می العالج مردم را شفا دهند و براي اثبات ادعاي
گردد بدون آن که ضـرري   بر می ي بریده زبان) به جاي خود تکه( کنند و دوباره قطع می

خواننـد و اینـان    گر نماز نمیخوانند؛ اما برخی دی ها نماز می برسد. برخی از این ها آنبه 
داننـد. امـا ازدواج دیگـران را بـا      ي خود را براي خود روا می ازدواج با زنان غیر از قبیله

یا اهللا یا فالن!) نام ( گویند: دانند. هنگام دعا براي بیماران می ي خود ناجایز می زنان قبیله
ر گذشـته مـردم اینـان را    زننـد و د  برند و صدا مـی  یکی از پدران و اجداد خویش را می

را مردان  ها آندانستند و حتی  یی غیر عادي و مقرب درگاه اهللا میها انسان، محترم، بزرگ
نامیدند!؟ اما هم اکنون مردم به دو دسته هستند؛ برخی از دانشجویان و جوانان با  خدا می

سودان هسـتند هنـوز بـا آنـان      کنند. اما برخی دیگر که پیر مردان و بی ها مخالفت می این
 ارتباط دارند.

 ید؟باره بیان فرمای از شما استاد بزرگوار تقاضا داریم که حقیقت را در این
شـان منکـر و کارهـایی کـه      هایی هستند کـه اعمـال   شان از صوفی ها و امثال این -ج

                                                                                                                                                    
به روایت ابوهریره رضـی اهللا عنـه بـا     1469» اوسط«) با زیادتی در آخر حدیث طبرانی در4079نسائی  ( -1

گوید که حدیث حسـن اسـت.    ) و می69/3سندي که ایراد  (لین) دارد. ابن مفلح در االداب الشرعیه  (
) 3578( 9/2حصـین، بـزار در مسـند خـود      مـران بـن  به مانند: این و بیشتر از این در حدیثی بر روایت ع

) گوید: رجال آن بجز اسحاق بن ربیع کـه ثقـه اسـت، رجـال     117/5آورده است و در مجمع الزوائد  (
 صحیح هستند.   
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گران هستند کـه پیـامبر صـلی اهللا علیـه      گیران و افسون کنند باطل است و اینان از فال می

ـ«  فرموده است: ها آني  وسلم درباره بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ عِـنيَ مَ بَ ةٌ أَرْ الَ

ةً   »لَيْلَ

نمـاز چهـل روز او   ، ي چیزي سوال کنـد  هرکس نزد فال گیري برود و از او درباره(
 .)1(شود) قبول نمی

ها هستند و  ادعاي علم غیب دارند و در خدمت جن ها آناین بدان سبب است که 
دهند. اهللا  میسحر حقایق را بر مردم دگرگون جلوه  کنند و با انواع ها را عبادت می جن

 ﴿ فرماید: ها می ي این تعالی در داستان موسی و فرعون درباره         

                    ﴾ :۱۱۶[األعراف[ 

چشـمان مـردم را   ، افکندنـد که[وسایل سحر خود را]  گفت: شما بیفکنید! و هنگامی«
 .»و سحري عظیم پدید آوردند، را ترسانیدند ها آنجادو[چشم بندي] کردند و

سؤال کند بدلیل حدیث فوق و  ها آنلذا نباید کسی نزد چنین افرادي برود و نباید از 

قُ «فرماید:  این سخن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ ـرَ مَ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ نْ بطور ، گوید: تصدیق کند هرکس نزد کاهنی برود و او را در آنچه می(  :»بِامَ أُ

 کفر ورزیده است).، نازل شده قطع بر آنچه به محمد صلی اهللا علیه وسلم

أَلَهُ «فرماید:   و در روایتی دیگر می سَ نًا فَ اهِ ا أَوْ كَ افً رَّ نْ أَتَى عَ رَ بِامَ  مَ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ فَصَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ نْ تصدیق ، گوید گیر یا کاهنی برود و او را در آنچه می هر کس نزد فال( :»أُ

 .)2(کفر ورزیده است، نازل شده کند به یقین به آنچه بر محمد صلی اهللا علیه وسلم
خوانند و یا معتقد هستند که پدران  د میزنند و به فریا و این که غیر اهللا را صدا می

اختیار و توان دارند که کارهایی انجام ( ند.کن میوگذشتگان شان در نظام هستی تصرف 
شنوند؛  صدایشان را می، دهند) و یا بیماران را شفا دهند و پس از مرگ و یا در غیاب

                                                           
 ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230مسلم ش/ -1
 ) از همین باب ذکر شد.110تخریج آن در فتواي ( -2
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که این کارهاي  ها از انواع کفر به اهللا و شرك اکبر است؛ لذا واجب است ي این همه
را تصدیق  ها آنچیزي سؤال ننموده و ها آنرد شود وکسی نزد آنان نرود و از  ها آن

گیران و هم عمل مشرکان و  با این کارهایشان عمل کاهنان و فال ها آننکند؛ چرا که 
خوانند همه را یکجا جمع  عبادت کنندگان غیر اهللا و کسانی که غیر اهللا را به فریاد می

دانند  منتسب می ها آنها و مشرکان و.... که خود را به  اند و از غیر اهللا اعم از جن کرده
طلبند و یا از کسانی  ان هستند؛ استعانت و یاري میکنند که پدران و اسالفش وگمان می

ها  ي این همه، طلبند کنند والیت و کرامتی دارند استعانت و یاري می دیگر که تصور می
منکر و رد شده ، گیران است که در شریعت پاك کاهنان و فال، از اعمال جادو گران

ا قطع کردن زبانشان؛ از است. و آن چه از کارهاي منکر مانند: زدن خود با خنجر و ی
شود همه از دگرگون جلوه دادن حقایق بر مردم و از انواع سحر و  مشاهده می ها آن

طور که متذکر شدیم طبق نصوص قرآن و سنت حرام هستند و نسبت  حرام است همان
و زیبنده نیست که  به آن هشدار داده شده است به این ترتیب براي فرد عاقل شایسته 

کارها از جنس همان چیزهایی است که اهللا تعالی   زها را بخورد اینفریب این چی

﴿ فرماید: ي عمل ساحران فرعون می درباره              ﴾ :طه]

۶۶[ 
 .»کنند حرکت می ها آناز تأثیر سحر آنان چنان به نظرش رسید که «

شوند و هـم بـه    گیري می و فال کهانت، افسونگري، این گونه افراد هم مرتکب سحر
شرك اکبر طلب استعانت و فریاد رسی از غیـر اهللا مبـتال هسـتند وهـم ادعـاي غیـب و       

کفـر  ، ها انـواع زیـادي از شـرك اکبـر     این، داشتن اختیار و تصرف در نظام هستی دارند
ه است. و ادعـاي  را حرام کرد ها آنآشکار و اعمال حرام جادو گري است. که اهللا تعالی 

 داند. که کسی جز اهللا آن را نمی علم غیبی است

  ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                   ﴾ :النمل]

۶۵[ 
 .»داند و زمین را جز اهللا کسی نمی ها آنبگو: غیب آسم«
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گونه افراد واجـب اسـت کـه کارشـان را     پس بر تمام مسلمانان آگاه از وضیعت این 
آنان را براي همگان توضیح دهند و معرفی کنند و اگـر   ردکنند و اعمال وکارهاي زشت

در کشورهاي اسالمی هستند آنان را به مسـئولین امـر معرفـی کننـد تـا مطـابق دسـتور        
یـل  شان از بین برود و مسلمانان در برابر اباط شریعت تعقیب و مجازات شوند و شرارت

 واهللا ولی التوفیق. هایشان حمایت شوند. و شیطنت
 )278-5/276( شیخ ابن باز مجموع فتاوي ومقاالت متنوعۀ        

 ها گیران وامثال این ] حکم تصدیق جادوگران فال116[

نبينا حممد وعلی آله ، والصالة والسالم علی ارشف األنبياء واملرسلني، احلمد هللا وحده

ا، وصحبه أمجعني  بعد: أمّ

عرافان و مانند: ، جادوگران، طالع بینان، بین بسیاري از مردم رایج است که نزد کاهنان
قبولی در امتحانـات و  ، درخواست ازدواج، بخت، روند و درباره اطالع از آینده ها می این

 کنند. به اهللا سبحانه تعالی اختصاص دارد سوال می ها آندیگر مسایلی که علم 

﴿ رماید:ف اهللا تعالی می                      

                      ﴾ :۲۷ – ۲۶[اجلن[ 

، گردانـد  نمـی [اهللا] عالم وآگاه از غیب است. و علم غیب خود را بر کسـی آشـکار   «
رو و پشت سرش مراقبـانی گسـیل    مگر پیامبري را که [براي این امر] بپسندد که از پیش

 »دارد می

﴿ فرماید: و می                    ﴾ :۶۵[النمل[ 

 .»داند و زمین غیب را کسی جز اهللا نمی ها آنبگو در آسم«
گیـران و جـادوگران را درآخـرت بیـان      فال، پیامبر گمراهی و فرجام بد کاهناناهللا و 

دانند و آگاهانه بنام اهللا چیزهـاي غیـر حـق     اند که اینان غیب نمی اند و توضیح داده کرده
 یند.گو می
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﴿ فرماید: می تعالىلذا اهللا                           

                                 

                               

                              

                                 

                         ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
وبـه  ، و سلیمان هرگز [دست به سحر نیالوده] کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند«

نـازل  » ماروت«و» هاروت«ي بابل  مردم سحر آموختند و [نیز یهود] از آنچه بر دو فرشته
دنـد؛ مگـر ایـن کـه از پـیش بـه او       دا مـی پیروي کردند. وبه هیچ کس چیزي یـاد ن شد 
مطـالبی را  ، از آن دو فرشـته  هـا  آنکـافر نشـو! ولـی    ، ي آزمایشـیم  ما وسـیله «فتند: گ می
میان مرد وهمسرش جدایی بیفکنند ولـی هـیچ گـاه    ، ي آن آموختند که بتوانند بوسیله می

هـایی را فـرا    قسـمت  هـا  آنی زیـان برسـانند   انسانه ب، ي خداوند توانند بدون اجازه نمی
دانسـتند هـر کـس     داد. و مسـلما مـی   رسانید و نفعی نمـی  گرفتند که به آنان زیان می می

اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بـود   خریدار این گونه متاع باشد در آخرت بهره
 .»دانستند آنچه خود را به آن فروختند اگر می

﴿ :فرماید می و                       ﴾ :۶۹[طه[ 

 بـرود  هرجـا  گـر  جـادو  و، نیست جادوگر و نیرنگ جز چیزي اند کرده که کارهایی«
 . »شود نمی موفق

 ﴿ :فرماید می و                      

             ﴾:۱۱۸ - ۱۱۷ [األعراف[ 
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 بهـم  را آنچـه  بسـرعت  ناگهـان . بیندازد را خود عصاي که کردیم وحی موسی به و«

 . »شد باطل کردند می آنان آنچه و گردید ظاهر و ثابت حق پس. بلعید بافتند می
آیات بیانگر خسران و ضرر جادوگر است. در حقیقت جادوگر در دنیا وآخـرت   این

گیرد و بـه   اي ندارد و هیچ خیر و خوبی در کار او وجود ندارد. و آنچه یاد می هیچ بهره
طور که اهللا تعـالی خبـر داده    رد وآن رساند و نفعی ندا دهد به فرد ضرر می دیگران یاد می

 شان باطل است. است عمل

بْعَ «فرماید:  مبر صلی اهللا علیه وسلم در حدیث صحیح میپیا تَنِبُوا السَّ وبِقَاتِ الْـاجْ ، مُ

ولَ  سُ ا رَ الُوا: يَ ـهِ قَ كُ بِ  اللَّ ْ : الرشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ ـهِ وَ رُ ، اللَّ حْ السِّ مَ ، وَ رَّ سِ الَّتِي حَ تْلُ النَّفْ قَ ـهُ وَ إِالَّ  اللَّ

قِّ الْـبِ  ا، حَ بَ لُ الرِّ أَكْ الِ ، وَ أَكْلُ مَ فِ ، يَتِيمِ الْـوَ حْ مَ الزَّ وْ يلِّ يَ التَّوَ فُ ، وَ ذْ قَ نَاتِ الْـوَ صَ حْ مُ

نَاتِ الْـ مِ ؤْ تِ الْـمُ افِالَ  »غَ

چـه هسـتند؟ فرمـود:     هـا  آندوري کنید؛ پرسیدند: اي پیامبر!  از هفت هالك کننده( 
مگـر بـه   ، ه اسـت حرام گردانید، کشتن فردي که اهللا تعالی قتل او را، سحر، شرك به اهللا

فرار از جنگ در حال رویا رویی با دشمن و تهمـت  ، خوردن مال یتیم، خوردن ربا، حق
 .)1(زدن به زنان مؤمن پاك دامن بی خبر!)

چرا که رسول اهللا صلی اهللا ، ي سحر است این حدیث بیانگر عظمت و بزرگی جریمه
بر شمرده است. سحر کفـر   ها علیه وسلم آن را در کنار شرك قرار داده و از هالك کننده

 یافت. توان به آن دست چون فقط با کفر می، است

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                      ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
گفتند: ما فتنه  میقبل از آن به او  دادند مگر این که و به هیچ کس آن را آموزش نمی«

 .»پس کافر نشو، وآزمایش هستیم

                                                           
 ) همین باب113فتواي  (تخریج در  -1
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يْفِ «از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم روایت است که فرمود:  بَةٌ بِالسَّ ْ رِ رضَ احِ دُّ السَّ  :»حَ

 .)1(حد ساحر کشتن با شمشیر است)(
از امیر مؤمنان عمر بن خطاب به روایت صحیح ثابت است که دستور داده است کـه  

یکی از -زنان جادوگر را بکشند و نیز ثابت است جندب الخیر األزدي برخی از مردان و 
برخی از ساحران را کشته است و از أم المـومنین   -اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه وسلم 

 حفصه روایت است که دستور داده کنیزش که وي را سحر کرده بود بکشند و کشته شد.
ي کاهنان  از عایشه روایت است. که گروهی از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم درباره

ءٍ «سوال کردند فرمود:  ْ وا بِيشَ آنان چیزي نیستند). گفتند: اي رسول خدا! بسی (: »لَيْسُ

گویند: که حق است و مطابق با واقعیت است. پیامبر صلی  اوقات اینان چیزهایی به ما می

نْ الْـتِلْكَ «د: اهللا علیه وسلم فرمو ةُ مِ لِمَ ا الْـكَ هَ ْطَفُ قِّ خيَ لِيِّهِ الْـحَ نِ وَ ا يفِ أُذُ هَ رقِرُ يَقُ نِّيُّ فَ رَّ ، جِ قَ

ةٍ  بَ ذْ ةِ كَ ائَ نْ مِ ثَرَ مِ ا أَكْ لِطُونَ فِيهَ يَخْ ةِ فَ اجَ جَ اي از حق است که فرد  آن چیز کلمه(: »الدَّ

ه کرده است آن سخن ] ربوده است و در گوش دوست خود زمزمها آنجنی[از آسم
 . بخاري)2(کند) راست را با بیش از صد دروغ مخلوط می

لْامً «فرماید:  صلی اهللا علیه وسلم در حدیثی به روایت ابن عباس می پیامبر تَبَسَ عِ نْ اقْ مَ

ادَ  ا زَ ادَ مَ رِ زَ حْ نْ السِّ بَةً مِ عْ تَبَسَ شُ ومِ اقْ نْ النُّجُ یاد » طالع بینی«هر کس علمی از نجوم (: »مِ

بخشی از سحر را یاد گرفته است هر چه از آن بیشتر فراگیرد از سحر بیشتر ، بگیرد
 .)3(آموخته است)

 ابوداود و اسناد آن صحیح است.
هریره رضی اهللا عنه از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم آمده که   در نسائی به روایت ابو

                                                           
ــذي ش/ -1 ــی (1460ترمــ ــر  (112/114/3، دارقطنــ ــی درالکبیــ ــاکم  11666،1665/161/2) طبرانــ ) حــ

 ) و ترمذي موقوف بودن آن را بر جندب بن عبداهللا صحیح دانسته است.8073/360/4(
 7561بخاري ش/ -2
حسن دانسته  3305داود ش/وآلبانی در صحیح ابو311/1واحمد  3726و ابن ماجه ش/3905ابوداود ش/ -3

 است.
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قَ «فرمود:  ا فَ ةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَ دَ قْ دَ عُ قَ نْ عَ كِلَ مَ يْئًا وُ لَّقَ شَ عَ نْ تَ مَ كَ وَ َ دْ أَرشْ قَ رَ فَ حَ نْ سَ مَ رَ وَ حَ دْ سَ

به یقین که سحر کرده است و هر کس سحر ، بزند و در آن بدمد اي هر کس گره(: »إِلَيْهِ 

از انواع تعویذ)آویزان کند به ( کند بدون تردید شرك ورزیده است و هر کس چیزي
 .)1(شود) سپرده می» تعویذ«همان چیز 

چرا ، شرك به اهللا است-طور که ذکر شد همان-این حدیث بیانگر آن است که سحر
ها به  به عبادت جن و تقرب به جن یابی به سحر وجود ندارد مگر که امکان دست

  عبادت، ها هایی مانند: ذبح و دیگر انواع عبادت براي جن ي برآورده کردن خواسته وسیله
برخی مسایل ، کند کسی است که گمان می   رتیب کاهنجنها شرك به اهللا است به این ت

گویند: از نگاه کردن به ستارگان  داند و بیشتر چیزهایی که کاهنان می غیبی را می
زنند و یا  هایی می است.کاهنان براي شناخت حوادث از روي حرکت ستارگان حدس

طور  همان، ش کنندگیرند تا دزدانه اخبار آسمانی را گو برخی از شیاطین را به خدمت می
، کشند یا به فنجان که در حدیث فوق بدان اشاره شد. کسانی که روي زمین خط می

کند تا مراجعه کنندگان تصور  کنند. و نیز کسی که کتاب باز می یاکف دست و... نگاه می
چرا که آنان با این ، از کاهنان هستند اینان با این اعتقاد کافرند، داند کنند علم غیب می

علم غیب شریک دارد و ، ورشان ادعا دارند که اهللا در یکی از صفات خاص خودبا

﴿ ي: آیه                       ﴾ :بگو: کسی « ]۶۵[النمل

 .»داند... در آسمان وزمین جزاهللا غیب را نمی

 ﴿ ي: وآیه               ﴾ :هاي  بگو: کلید«  ]۵۹[األنعام

 .»داند... غیب نزد او[اهللا] است وکسی جز او آن را نمی

﴿ :فرماید می پیامبرش به خطاب که اي آیه آن و             

                           ﴾ :۵۰[األنعام[ 

                                                           
 ذ کر شد.114تخرج آن در فتواي  -1
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یم کـه  گـو  میمن است و من ن هاي اهللا در تصرف یم که گنجینهگو میبگو: به شما ن«
ام. من جز از آنچه بـه مـن وحـی     یم که من فرشتهگو میدانم و من به شما ن من غیب می

 . »کنم... شود پیروي نمی می
آنـان را تصـدیق   ، زنند هایی که از علم غیب می و حرف لذا هر کس نزد کاهنان برود

کافراست. بدلیل حدیثی که احمد و اصحاب سنن بروایت ابوهریره رضـی اهللا عنـه   ، کند

رَ بِامَ «اند که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود:  آورده فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ

 َ ىلَ حمُ لَ عَ زِ نْ دٍ أُ  »مَّ

آن  بـه ، گوید: تصـدیق کنـد   گیر و کاهنی برود و او را در آن چه می هر کس نزد فال( 
 .)1(چه بر محمد صلی اهللا علیه وسلم نازل شده کفر ورزیده است)

مسلم در صحیح خود از یکی از همسران پیامبر صلی اهللا علیه وسلم از پیـامبر صـلی   

ةٌ «کند که فرمود:  اهللا علیه وسلم روایت می ـالَ بَـلْ لَـهُ صَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ ـنْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ةً  عِنيَ لَيْلَ بَ نماز چهـل  ، ي چیزي سوال کند هرکس نزد فال گیري برود و از او درباره«: »أَرْ

 .)2(»شود روز او قبول نمی
کند که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  عمران بن حصین رضی اهللا عنه روایت می

نَ «فرماید:  می هَّ َ لَهُ أَوْ تَكَ َ أَوْ تُطِريَّ نْ تَطَريَّ نَّا مَ نَ لَهُ ، لَيْسَ مِ نْ ، أَوْ تُكِهِّ مَ . وَ رَ لَهُ حِ رَ أَوْ سُ حَ أَوْ سَ

فَ  دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ دٍ أَتَى كَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ  : »رَ بِامَ أُ
و یـا بـرایش     کنـد   یـا افسـونگري  ، هر کس فال بگیرد و یا برایش فال گرفتـه شـود  (

گري شود یا جادو کند یا برایش جادوگري شود. و هر کس به نـزد کـاهنی بـرود     افسون
ل شـده  آن چه بر محمد صلی اهللا علیـه وسـلم نـاز    گوید: و به یقین به می واورا در آنچه 

 .  )3(کافر شده است)

                                                           
 از همین باب. 110تخریج در فتواي  -1
 ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230مسلم ش/ -2
) و گوید: رجال آن، بجز اسحاق بن 117/5به روایت عمران بن حصین. وهیثمی در المجمع  ( 52/9بزار  -3

 ت، رجال صحیح است.  ربیع که ثقه اس
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 بزار با اسناد جید روایت کرده است.
کـه طـالع   -گردد که علم نجـوم   با توجه به احادیث فوق براي فرد حقجو روشن می

و خواندن از کف دست؛ فنجان و شناخت از خطی که روي زمـین   -شود بینی نامیده می
 هـا  آني  کنند بوسیله گیران و جادوگران ادعا می ها که کاهنان و فال کشند و مانند: این می

همه از مسایل جاهلیت است که اهللا و رسولش همه ، همندف مسایل غیبی و پوشیده را می
را اعالن نمایـد   ها آناند و از مسایلی هستند که اسالم آمده تا بطالن  را حرام اعالم کرده

و رفتن به نزد چنین افرادي و سؤال کردن از چنین افرادي و یا تصدیق  ها آنو از آنجام 
ه است؛ چرا که این امور از علم غیبی اسـت  بر حذر داشت  آنان هشدار داده است و از آن

 که اهللا تعالی براي خود اختصاص داده است.
نصیحت من به تمام کسانی که با این گونه مسایل سر و کار دارند این است که توبه 

فقط بر اهللا توکل و اعتماد کننـد   کنند و از اهللا تعالی طلب مغفرت نمایند و در تمام امور
از امـور جاهلیـت   ، شرعی وظاهري که جایز اسـت اسـتفاده کننـد    و از اسباب و وسایل

دست بکشند و اجتناب نمایند و از سوال کردن و تصدیق افراد مذکور بر حذر باشـند و  
از خشـم و غضـب   ، ي خود را حفاظت نمایند دین و عقیده، اطاعت کنند  از اهللا و رسول

بمیرد در دنیا وآخرت ضرر  ها آنالهی پرهیز کنند و از اسباب شرك و کفر که هر کس با
خواهیم کـه مـا را از ایـن چیزهـا و از هـر چـه        از اهللا تعالی می، دوري کنند، کرده است

را گرفتار خشـم وغضـب الهـی     انساناز هر آنچه که ، مخالف شریعت است نجات دهد
ان را فهم خواهیم که ما و تمام مسلمان بریم و نیز از اهللا تعالی می گرداند به اهللا پناه می می

هـاي   هـا و بـدي   هـا و فتنـه   ي ما را از گمراهی همه، دینی و ثبات در دین عنایت بفرماید
 ها است. که او تعالی توانا بر این، پناه دهد  نفس

 وصلی اهللا وسلم علی نبینا محمد وآل وصحبه وسلم           
 )118/2-122( مجموع فتاوي ومقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز        

 رفتن نزد کاهنان  ] حکم کهانت و117[

 رد؟ و حکم رفتن به نزد کاهن چیست؟دا میگري) چه حک افسون( کهانت س:
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گرفته شده است که به معنـاي  » التّکهن«ي  بر وزن فعاله از صیغه» الکهانۀ«ي  واژه ج:
تخمین زدن ودرپی حقیقت از راه امـور بـدون پایـه واسـاس رفـتن      ، گمانه زنی، حدس

عمل در دوران جاهلیت کار کسـانی بـود کـه بـا شـیاطین در ارتبـاط بودنـد        است. این 
 هـا  آنخبرهـا را بـه   ، دزدانه گـوش دادن) بـه اخبـار آسـمانی    ( وشیاطین با استراق سمع

افزودنـد و سـپس بـه     خواستند از خودشان برآن اخبار می هر چه می ها آنرساندند و  می
را  ها آنکرد. مردم فریب  ن مطابقت پیدا میگفتند: و هرگاه چیزي با گفته هایشا مردم می

کـه ممکـن بـود      دادند و در اموري را مرجع داوري بین خود قرار می ها آنخوردند و می
گوییم. کاهن کسی اسـت کـه خبـر     کردند لذا می را قبول می ها آنآینده پدید آید حرف 

کـه نـزد کـاهن    از مسایل غیبی که قرار است در آینده اتفـاق رخ دهـد. کسـانی     دده می
 سه دسته هستند.، روند می

هایش را تصدیق و باور کننـد.   روند بدون آن که حرف ي اول: به نزد کاهنی می دسته
شان این است که تا چهـل روز   کنند عمل این افراد حرام است و مجازات از او سؤال می

 علیـه  شود؛ چرا که در صحیح مسلم روایت است که پیامبر صـلی اهللا  نمازشان قبول نمی

ةً «وسلم فرمود:  عِنيَ لَيْلَ بَ ةٌ أَرْ الَ بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ هرکس بـه نـزد   (: »مَ

 .)1(شود) نماز چهل روز او قبول نمی، ي چیزي سوال کند گیري برود و از او درباره فال
، کنند هاي او را باور می نموده حرفروند واز او سوال  ي دوم: به نزد کاهن می دسته
چرا که کاهن را در ادعاي علم غیب تصدیق کرده است و ، ها کفر به اهللا است عمل این

﴿ فرماید: تصدیق بشر در ادعاي علم غیب تکذیب اهللا تعالی است که می       

               ﴾ :۶۵[النمل[ 

 .»داند... جز اهللا کسی غیب نمی، و زمین ها آنبگو: در آسم«

امَ «فرماید:  در حدیث صحیح پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می هُ بـِ قَ ـدَّ نًـا فَصَ اهِ نْ أَتَـى كَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ نْ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ گیـر و کـاهنی بـرود و او را در آن     هر کس به نزد فال(: »يَ

                                                           
 ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230مسلم ش/ -1
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آن چه بر محمد صلی اهللا علیه وسلم نازل شده کفر ورزیده  به، گوید: تصدیق کرد چه می
 .)1(است)

روند تا وضیعت او را براي مردم روشن کننـد و مـردم    ي سوم: به نزد کاهن می دسته
رفتن این گونه افراد ایـرادي  ، گر و گمراه کننده است حیله، بفهمند که چنین فردي کاهن

صلی اهللا علیه وسلم به نزد ابن صیاد آمد و پیامبر صلی اهللا علیه وسلم زیرا پیامبر ، ندارد
ابـن صـیاد)   ( چیزي در دل خود پنهان نمود و از او پرسید: چه چیز در دل پنهان نمودم؟

لَنْ «دخان) [دود] بود. پیامبر صلی اهللا عایه وسلم فرمود: ( منظورش» الدخ«گفت:  أْ فَ سَ اخْ

كَ  رَ دْ وَ قَ دُ عْ  .)2(و! هرگز تخمین و حدس تو درست نخواهد بود)گم ش(: »تَ

 روند از سه حالت خارج نیستند: به این ترتیب کسانی که به نزد کاهن می
کنـد   رود و بدون آن که او را تصدیق نماید از او سؤال می اول: شخص نزد کاهن می

و قصد هم ندارد کاهن را براي دیگران معرفی کنـد عمـل چنـین فـردي حـرام بـوده و       
 شود. او این است که نمازش تا چهل شب قبول نمی  مجازات

 عمل چنین فردي کفر به اهللا است، کند دوم: کاهن را سؤال نموده و او را تصدیق می
اگر چنین نکند بـر کفـر   ، بر چنین فردي واجب است که توبه کند و بسوي اهللا باز گردد

 خواهد مرد.
رفـتن بـا   ، ند و او را به مردم معرفـی کنـد  رود تا از او سؤال ک سوم: به نزد کاهن می
 چنین نیتی ایرادي ندارد.

 )137، 2/136( المجموع الثمین، شیخ ابن عثیمین           

 ] سحر از عمل شیطان است و ساحر مشرك است 118[

د. و بوسـیله ي او بسـیاري از مـردم    کن میزنی جادوگر است و دیگران را جادو  س:
تـوانیم   ما در برابر این زن جادوگر چیست؟ و به چه صورت میاند وظیفه ي  ضرر کرده

                                                           
 از همین باب.110تخریج در فتواي  -1
 0)2930) ومسلم  (72/6173،6بخاري  ( -2
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 از سحر او نجات پیدا کنیم؟
ها و یـا بـه جـاي     که جادوگران با ذبح حیوان براي جن سحر عملی شیطانی است ج:

هـا و   یا خوردن چیزهاي نجـس خـود را بـه جـن    ، را صدا زدن و یا ترك نماز ها آناهللا 
هاي کافر به خدمت فرد جادوگر درآیند  ال شیاطین و جنکنند تا متقاب شیاطین نزدیک می

کافر افـراد را بـه تعویـق    ، کشند شوند و را می خواهد مسلط می و به هرکس که جادوگر
تواننـد بـا همسـر همبسـتري کنـد. زن و مـرد را از        بندند که نمی اندازند و مرد را می می

چرا که با ایـن  ، فر و مشرك استها لذا ساحر کا کنند و مانند: این یکدیگر رویگردان می
اعمال کفري خود به غیر اهللا تقرب جسته است. به همین علت اسـت کـه دسـتور قتـل     

دختـرش حفصـه و همچنـین از جنـدب     ، جادوگر داده شده است و از عمر بن الخطاب
 .)1(اند روایت است که دستور قتل جادوگر را داده

این زنی که به جادوگري شهرت دارد  جایز نیست که، با توجه به آنچه یاد آور شدیم
رها شود. پس اگر ادله و قراینی کـافی داریـد. او را معرفـی کنیـد و پـرده از ضـررهاي       

ي سرپرسـت   کارهایش بردارید تا کشته شود و مـردم از شـر اوراحـت شـوند ووظیفـه     
حتی اگر چنین زنی مـادر فـرد   ، خانواده است که در راه نابودي ضرر این زن تالش کند

چرا که چنین عملی کفر به اهللا است و به ضرر بندگان اهللا است و زمانی که چنین ، شدبا
 آیند. ترسند و از چنین عملی شیطانی باز می زنی کشته شود دیگران می

اگر همه از تغییر وضعیت خود داري کنند و از این پیرزن ابراز رضـایت کردنـد و او   
پس بـر  ، شناختی که از او داري مسئول هستیرا به حال خودش گذاشتند تو با توجه به 

توانی ادله و قراین را براي مضـر بـودن او    تالش کن که تا می، کند اثبات کارهایی که می
اش هم از او اطالع دارند گرد آوري کن و هرگاه  ها و خانواده ثابت کنی و هرچه همسایه

تا حکم اهللا که عمل به ي کافی جمع آوري کردي از او به دادگاه شرعی شکایت کن  ادله

يْفِ « حدیث: ةٌ بِالسَّ بَ ْ رِ رضَ احِ دُّ السَّ  .)2(حد ساحر کشتن با شمشیر است)( »حَ
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اش به اجرا در آید. به هر حال حق نداري که بر این حال بمانی و این ضررها  درباره
 کنیم. را مشاهده کنی. عالوه بر این به تو سفارش می

قرائت قرآن و خواندن ذکرهاي صبح و شام خودت را  اول: با کثرت ذکر اهللا تعالی و
ها از جـن و سـحر    این ها از اسبابی است که اهللا تعالی تو را بوسیله ي  حفظ کنی! و این

 کند. حفاظت می
درمان کنـی و از  ، هاي شرعی خودت را با دعاها و دم، شوي دوم: به هر چه مبتال می

صحیح) (  و خواندن دعاهایی که در احادیثقاریان معروف بخواه که با تالوت کالم اهللا
آمده تو را درمان کنند و از داروهاي شرعی که در کشورهاي مختلف زیاد است استفاده 

   رسـانیده اسـت؛  ، منفعت هاي زیادي به هر کس خواسته ها آني  کنی واهللا تعالی بوسیله
 وصلی اهللا علی محمد صلی اهللا علیه وسلم وآله وصحبه وسلم

 )227، 224( الکنزالثمین، شیخ ابن جبرین              

 ] اقسام سحر وحکم ساحر119[

 اقسام سحر کدام است؟ وآیا ساحر کافر است؟ س:

 سحر بر دو قسم است: ج:
ي  هایی که جادوگر به وسیله اول: گره زدن و دم کردن. یعنی: خواندن وردها و طلسم

مسحور) ( دهد تا در کاري که دارند به فرد مورد نظر شیاطین را شریک اهللا قرار می ها آن
 ضرر برسانند)

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                          

                    ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

خواندنـد پیـروي کردنـد.     و [یهود] از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مـردم مـی  «
و بـه مـردم   ، سلیمان هرگز [دست به سحر نیالوده] کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند

 . »آموختند می سحر 
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تمایالت فرد جـادو شـده تـأثیر    نیروي اراده و ، عقل، دوم: با داروهایی که روي بدن
 »:صرف«ایجاد دوستی) و ( »:عطف«گزارد. این همان چیزي است که خودشان به آن  می

این است که فردي را چنان شیفته و دل باخته ي همسرش ، یند عطفگو میایجاد تنفر) (
گیرد و هر طـور بخواهـد    ردانند که همانند حیوان در اختیار او قرار میگ مییا زنی دیگر 

کند. و صرف بر عکس این است و چنان روي بدن فرد جـادو شـده    بر او حکمرانی می
ود و هـر چیـزي را بـر    ش میگرداند تا جایی که نابود  گذارد که او را ضعیف می تأثیر می

 کند. خالف واقعیت آن تصور می
شـود و   گوینـد کـافر مـی    ساحر در میان علمااختالف است: برخـی مـی  کفر  ي بارهدر

شود. اما با توجه به اقسام سحر کـه ذکـر کـردیم حکـم      گویند کافر نمی برخی دیگر می
کـافر  ، کنـد  گردد که هر کس به وسیله ي شیاطین سحر و جـادو مـی   ساحر مشخص می

 گردد. اما گناهکار می ،شود کند کافر نمی شود و هرکس به وسیله ي دارو جادو می می
 )2ج133، 132ص ( شیخ ابن عثیمین المجموع الثمین           

] کشتن ساحر گاهی به خاطر مرتد شدن است و گاهی به خاطر اجراي یکی از 120[
 حدود الهی است

 ود یا بخاطر یکی از حدود الهی؟ش میآیا ساحر به خاطر مرتد شدن کشته  س:

قتل جادوگر با توجه به تفصیلی که در مباحث گذشته ذکـر کـردیم ـ گـاهی بـه       ج:
بـه کفـر سـاحر     خاطرمرتد شدن است و گاهی بخاطر یکی از حدود الهی است هرگـاه  

کفـر   ي  اما اگر سحر ساحر بـه درجـه  ، شدن است خاطر مرتد  کشتن او به ، حکم کردیم
را  هـا  آندوگران واجب است؛ جه نرسد کشتن او اجراي حد است؛ در هرحال کشتن جا

چـون  ، اسـت  بزرگ و رسوایی کارشـان   کافر بدانیم چه کافر ندانیم و این به خاطر ضرر 
دو نفـر دشـمن پیونـد      اندازند وبعضی اوقـات بـین   بین زن و شوهرش جدایی می ها آن

 کنند. دوستی ایجاد می
کند.  زنی را سحر می، ساحر که شان برسند؛ مانند این اهداف تا از این طریق بتوانند به 

بدون آن  تا با او زنا کند پس بر حاکم مسلمانان واجب است ساحر را بعنوان حد بکشد
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چـرا  ، که از ساحر بخواهد توبه کند. این تازمانی است که کشتن وي به عنوان حداسـت 
خواهد  یکی از احکام مربوط به حدود به حاکم گزارش شود. از فرد متهم نمی  هرگاهکه 

امـا اگرشخصـی کـافر شـود حـاکم از او      ، کند را اجرا می  حال حد  هر  کند بلکه در  توبه 
انـد   که حکم مرتد راجزو حـدود دانسـته   خواهد توبه کند. به این ترتیب اشتباه کسانی می

چون کشتن مرتد از حدود نیست؛ چرا که اگر توبه کند کشتن او منتفی ، گردد می  آشکار
گـردد.   ي گناهان است و فرد گناهکـار کـافر نمـی    اي حدود کفارهوانگهی اجر، گردد می

ي او نیست و بر فردي که به چنین جرمی کشته شود  کفاره، کشتن ساحر به خاطر ارتداد
کنند. به این  دهند و در قبرستان مسلمانان دفن نمی شود او را غسل نمی نماز خوانده نمی

ت موافق و منطبق است: چـون سـاحران   ي کشتن جادوگر با قوانین شریع نظریه، ترتیب
ترین  کوشند که در زمین فساد را رواج دهند و فساد و خراب کاري ساحران از بزرگ می

مانند و مردم از رفتن به نزد  کشته شوند مردم از شرشان در امان می هرگاهفسادها است. 
 آیند. جادوگران باز می

 )2ج  134ـ133ص( شیخ ابن عثیمین المجموع الثمین           

 ] حکم رفتن نزد کاهنان به خاطر سحر و کشتن حیوانات با شکنجه و آزار121[

پیش از آن که هدایت شوم و به اداي نمازها سر وقـت و تـالوت قـرآن پایبنـد      س:
به نزد زنی جادوگر رفتم او از من خواست مرغی را خفه کنم تـا بـرایم تعویـذي     ، شوم

و مـن  ، چرا که همواره با همسرم مشکل داشـتم ، شودام با همسرم خوب  بدهد که رابطه
مرغ را با دستانم خفه کردم! آیا به خاطر آن کارم گناهکار هستم؟ اکنون باید چکار کـنم  

 نجات یابم.، گیرم شده است تا از ترس و اضطرابی که دامن
چون سحر کفر است و براي بندگان ، گر حرام است اوالً: رفتن به نزد زنان جادو -ج

زرگ است و ایـن کـه   ب میپس رفتن به نزد جادوگر جنایت و جر، رهاي زیادي داردضر
چرا که تو حیوانی را اذیـت کـردي و   ، جرمی دیگر است، گویی مرغی را خفه کردي می

به غیر اهللا تقرب جویی چنین  به ناحق کشتی تا با آن کار خود غیر اهللا را خوشنود کنی و
ادقانه بـه پیشـگاه اهللا بکنـی اهللا تعـالی گناهـان      اي صـ  امـا اگـر توبـه   ، عملی شرك است



   

 391 فتاوي علماء البلد الحرام
 

کند نباید در آینده به گناهان بر گردي اهللا تعالی گناهان هر کس  ات را مغفرت می گذشته
 بخشد. را که توبه کند می

براي مسلمانان جایز نیست کـه بگذارنـد سـاحران و جـادوگران بـین مسـلمانان بـه        
ي مسـئوالن و حاکمـان    را رد کننـد وظیفـه   کارشان ادامه دهند واجب است که کارشـان 

  مسلمان است که ساحران را بکشند تا مسلمانان از شرشان راحت شوند.
                               )1ج  72ـ  73ص ( شیخ صالح فوزان ـ المنتقی           

 کند ] زن شوهرش را جادو می122[

 وبعد. وبرکاته اهللارحمه و علیکم بزرگوار.. السالماز عبد العزیز بن عبداهللا بن باز به برادر 
ـ  ...) شما به دستم رسید ـ که اهللا تعالی تو را هدایت کرده اسـت  (ي مورخه  نامه س:

اي  در نامه نوشته بودیدکه هنگام همبستري با همسر جدید خود به چه چیزي مبتال شده
ـ نوشته بودي به نزد شیخی  ـ تو را بسته بودند و نتوانستی با همسر خود همبستري کنی

رفتی و او به تو آن فتوا را داده و از آنچه زن اولی تو انجام داده بود که مانع همبسـتري  
 تو با همسر دوم تو شده بود پاسخ سؤال تو از حکم این عمل واضح است.

به این کار اقرار کرد و با ادله ثابت شد این کار را کرده اسـت  ، ج ـ وقتی زن اول تو 
کب گناه بزرگ وکفر وگمراهی شده است چرا که این کارش سحر است حرام است مرت

 واز نظر شرعی ساحر کافر است.

﴿ فرماید: زیرا اهللا تعالی می                          
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                         ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
خواندنـد پیـروي کردنـد.     و [یهود] از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مـردم مـی  «

و بـه مـردم   ، سلیمان هرگز [دست به سحر نیالوده] کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند
 نـازل شـد  » مـاروت «و» هـاروت «سحر آموختند و [نیز یهود] از آنچه بر دو فرشته بابل 

گفتنـد:   دادند؛ مگر این که از پیش به او مـی  پیروي کردند. و به هیچ کس چیزي یاد نمی
آموختنـد کـه    مطالبی را مـی ، از آن دو فرشته ها آنکافر نشو! ولی ، ي آزمایشیم ما وسیله«

توانند بـدون   میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ولی هیچ گاه نمی، ي آن بتوانند بوسیله
گرفتند که به آنان  هایی را فرا می قسمت ها آنی زیان برسانند انسانبه ، عالىتاجازه ي اهللا 

دانستند هر کس خریدار این گونه متاع باشد  داد. و مسلّماً می رسانید و نفعی نمی زیان می
اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند  در آخرت بهره

 .»دانستند اگر می
د. جـادوگران  باشـ  مـی این آیه بیانگر آن است که سـحر اسـت کفـر و سـاحر کـافر      

هاي سـاحران   گیرند که بر ایشان ضرر د ارد و نفعی ندارد یکی ازبرنامه چیزهایی یاد می
اي  کنند. وساحران در قیامت نـزد اهللا هـیچ بهـره    این است که زن را از شوهرش جدا می

 ت خود ندارند.اي براي نجا یعنی هیچ بهره.ندارند

ـبْعَ «در حدیث صحیح روایت است که رسول اهللا فرمـود:    تَنِبُـوا السَّ وبِقَاتِ الْــاجْ ، مُ

ولَ  سُ ا رَ الُوا: يَ ـهِ قَ كُ بِ  اللَّ ْ : الرشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ ـهِ وَ رُ ، اللَّ حْ السِّ مَ ، وَ ـرَّ سِ الَّتِي حَ تْلُ النَّفْ قَ ــهُ وَ إِالَّ  اللَّ

قِّ الْــبِ  ــلُ ، حَ أَكْ ــاوَ بَ ــالِ ، الرِّ ـلُ مَ أَكْ ــفِ ، يَتِيمِ الْـــوَ حْ مَ الزَّ ـوْ يلِّ يَ التَّــوَ فُ ، وَ ــذْ قَ نَاتِ الْـــوَ صَ حْ مُ

نَاتِ الْـ مِ ؤْ تِ الْـمُ افِالَ  : »غَ

دوري کنید؛ پرسیدند: اي رسول خدا صـلی اهللا علیـه وسـلم     از هفت هالك کننده( 
اهللا تعالی قتـل او را حـرام   کشتن فردي که ، سحر، چه هستند؟ فرمود: شرك به اهللا ها آن
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فرار از جنگ در حـال  ، خوردن مال یتیم، خوردن ربا، مگر به خاطر حق، گردانیده است
 .)1(رویا رویی با دشمن و تهمت زدن به زنان مومن پاك دامن بی خبر!)

فردي که به تو دارو داده است ظاهرا او هم مانند آن زن ساحر است چرا که فقط 
گیران وکاهنان است  ساحر و جادوگر از کارهاي جادوگران اطالع دارد. پس او نیز از فال

شهرت دارند بر مسلمان واجب است که  –دربسیاري از امور–که در ادعاي علم غیب 
را تصدیق نکند؛ چرا که پیامبر  ها آنشان  علم غیب شد. و در ادعاي برحذر با  از آنان

ةً « فرماید: صلی اهللا علیه وسلم می بَعِنيَ لَيْلَ ةٌ أَرْ الَ بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ  :»مَ

نماز چهل روز او ، ي چیزي سوال کند هرکس به نزد فال گیري برود و از او درباره(
 .)2(شود) قبول نمی

کند که پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم فرمـوده اسـت:     مسلم در صحیح خود روایت می

دٍ « َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ نْ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ گیـر و   هر کس بـه نـزد فـال   (: »مَ

بر محمد صـلی اهللا علیـه   آن چه  به، گوید: تصدیق کند کاهنی برود و او را در آن چه می
 .)3(وسلم نازل شده کفر ورزیده است)

رئـیس  ، پشـیمان باشـی   اي کـرده پس بر تو واجب است که توبه کنی واز کاري کـه  
را در جریان بگذاري که آن شیخ کیسـت و از همسـر اول خـود      انجمن و رئیس دادگاه

اي بگیرد. و آنـان   یستهآنان تصمیم شا ي شکایت کنی تا دادگاه وکمیسیون مربوطه در باره
برایت چنین ماجرایی پیش آمد به علما مراجعه کن  هرگاهرا از چنین کارهایی باز دارند. 

 تا راه درمان و عالج شرعی را براي تو تجویز کنند: و اکنون اگر آنچه برایت پیش آمـده 
اطـالع  که الحمد هللا و اگر نه به ما ، بیماري عدم توانایی هم بستري) برطرف شده است(

 درمان شرعی آن بگذاریم.  تا تو را در جریان راه بده 

                                                           
 ) همین باب113تخریج در فتواي  ( -1
 ودران به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230ش/مسلم  -2
 از همین باب.110تخریج در فتواي  -3
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اهللا تعالی به تو فهمِ درست دین و ثبات بر آن عنایت فرماید و ازآنچه مخـالف دیـن   
 اهللا و برکاتهرحمهوالسالم علیکم و  جواد و کریم است. تعالىکه او ، است سالم بدارد

 )693/2(  متنوعۀ ابن باز ـ مجموع فتاوي و مقاالت شیخ          

 صرف)هر دو حرام است( عطف) و ایجاد تنفر( ] ایجاد دوستی123[

 ي سحر چیست؟ حکم ایجاد محبت بین زن و شوهر بوسیله :1س

نامنـد. و ایجـاد تنفـر بـین دو نفـر       می» عطف«این عمل را ، حرام و ناروا است :2ج
کـه کفـر و شـرك     گویند که آن هم حرام است و چه بسا می» صرف«ي سحر را  بوسیله
 است.

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                      

                              

                                 

      ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

مـا وسـیله   «فتند: گ میدادند؛ مگر این که از پیش به او  و به هیچ کس چیزي یاد نمی«
آموختند که بتوانند بوسـیله   مطالبی را می، از آن دو فرشته ها آنکافر نشو! ولی ، آزمایشیم

بـه  ، ي اهللا توانند بدون اجـازه  میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ولی هیچ گاه نمی، آن
رسـانید و   گرفتند که به آنـان زیـان مـی    هایی را فرا می قسمت ها آنی زیان برسانند انسان

دانستند هر کس خریـدار ایـن گونـه متـاع باشـد در آخـرت        ماً میداد. و مسلّ نفعی نمی
 .»اي نخواهد داشت بهره

 )156/1( شیخ ابن عثیمین ـ المجموع الثمین
دهم که دو زن دارد و از هر یک فرزنـدانی   ) شما را در جریان مردي قرار می2( س:

شود امـا زن  دارد بین او و زن دومش مشکالتی پیش آمده که نزدیک بود منجر به طالق 
دوم او به پیشنهاد مادر و خواهرانش و به قصد حفظ پیوند خـانوادگی و رعایـت حـال    
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کـه فرزنـدان هـووي او هسـتند) قـرار       ( شان فرزندانش تا در معرض ستم برادران بزرگ
ها را از آن محروم نکننـد بـه    نتوانند بر ثروت پدرشان مسلط شوند و این ها آننگیرند و 

ونگر رفته است و سحر ایجاد محبت براي شـوهرش گرفتـه اسـت و    نزد جادوگر و افس
اقـدام بـه   ، اکنون کارش استوار گردیده است و اخالق شوهرش با او خوب شده اسـت 

ـ  حتی پسران کوچک شـوهرش ـ و ایـن      جادو کردن پسران هوویش از شوهرش کرده 
ي  رابطـه ینـد پیشـرفت و موفقیـت و    ب مـی کارش را از روي حسد نموده است. چرا کـه  

و پدرشان تفرقه بینـدازد   ها آنو با این ترتیب توانسته است بین ، خوبی با پدرشان دارند
و ، دردهـا ، ها شان آغشته به بیماري را به خودشان گرفتار کند تا جایی که زندگی ها آنو 

ایـن کارهـا را کـرده    ، مشکالت شده و روح و روان همه را تحت تأثیر قرار داده اسـت 
 پدرشان دور شوند و شرایط براي او و فرزندانش فراهم گردد.است تا از 

نیرنگ و حمایت از فرزندان کوچک در برابر فرزندان هوویش:  ،در حقیقت حسادت
این در حالی است که به ظاهر فرزندان هوویش ، او را بر این کار وادار کرده است

هیچ گونه اذیت و آزاري به او نرسیده  ها آنهستند از  )و اهل دین( افرادي با استقامت
صابر و شکیبا هستند حال آن که ، کرده است ها آناست و حتی در برابر کارهایی که با 

داند که کاري  و از طرفی این زن می کارهایی در حقشان کرده است نند این نا مادريدا می
ي بسیار و  دن صدقهلذا در برابر این کارش اقدام به دا، که کرده است سحر و حرام است

نماز تهجد) حضور در جلسات ( شب زنده داري، حج مانند: ، هاي نفلی اداي عبادت
کند که اعمال نیک او گناه سحري را که انجام داه  کرده است. و این گونه تفسیر می، ذکر

 ﴿ ي: دفع خواهد نمود وبه آیه، است       ﴾ :۱۱۴[هود[  

هاي ما بدین  کند. اکنون سؤال . استدالل می»گرداند ها [گناهان] را نابود می ها بدي نیکی«
 شرح است؛

جادو   آیا براي زن جواز دارد که شوهرش را به هدف جلب محبت وتداوم رابطه  -1
کنند. از نوع سحر پسندیده و جایز در حالت ضرورت  طور که برخی ادعا می کند! آیا آن

 است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   396 
  
ادامه دهد  ها آنآیا درست است که هر کس مرتکب اعمال حرام شود و بر انجام   -2

گناهانش بخشـیده خواهـد شـد؟ وآیـاآزاري کـه بـه       ، هاي زیاد وسپس با ادعاي عبادت
 بخشد؟ اهللا تعالی او را می، دیگران رسانیده است

طر شان نیرنگ بزند و بـه خـا   دیگران را آزار دهد و در حق انسانآیا رواست که   -3
 ي فرزندانش مرتکب اعمال حرام شود؟ امنیت آینده

 نصیحت شما براي کسی که چنین وضعیتی دارد چیست؟  -4
حرام اسـت و فـرد را بـه    ، تردیدي نیست که سحر کردن به هدف جلب محبت :2ج

چون ساحر به شیطان و جنهاي سرکش تقـرب  ، زیرا ساحر مشرك است، کشاند کفر می
 انسـان کند تا جایی که جن بـر دل   می  عملی  ها آنخواهد توسط  جسته و آنچه را که می

کنـد   اش روي گـردان مـی   شود و فـرد را از برخـی اعضـاي خـانواده     مورد نظر چیره می
تقرب جستن بنابراین کمک گرفتن و ، گرداند مند می عالقه، ونسبت به برخی افراد بیگانه

 به جن و شیطان شرك و کفر است.
واجب است که وي را بکشـند! ایـن در صـورتی    ، اگر جادو کردن این زن ثابت شود

است که خودش جادو کرده باشد و اگر دیگري اقدام به چنین عملی کرده است باید او 
 چرا که حد ساحر کشتن با شمشـیر اسـت. اگـر   ، را معرفی کند تا آن جادوگر را بکشند

، باید صبر و تحمل پیشـه کنـد  ، بیند شوهرش نسبت به او بی توجه است همسر دوم می
حتی اگر منجر به طالق شود وچه بسا که نصیحت وتوجیه را قبول کند و به پیشگاه اهللا 
تعالی توبه کند و بین هر دو همسرش به عدالت رفتار نمایـد. و ایـن وضـعیت اصـالح     

، حرام است روي آورد. باید گفـت: کـه صـدقه    شود. بدون آن که همسرش به سحر که
چون این اعمال ، روزه گرفتن و شب زنده داري براي این گونه افراد نفع و سودي ندارد

 گردند. گیرد باطل می با شرکی که انجام می

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                 ﴾ :۸۸[األنعام[ 

 .»گردد باطل و نابود می، دهند هر چه از اعمال خیر انجام می، اگر شرك ورزند«
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 ﴿ ي آیه         ﴾ :هـا [گناهـان] را    هـا بـدي   نیکی« ]۱۱۴[هود

 .»گرداند نابود می
که سحر ، شود نمیگناهانِ غیر از کفر است. کفر و شرك را شامل » سیئات«منظور از

شرك است وشرك ، اعم از متنفر کردن افراد از همدیگر ویا ایجاد عالقه بین افراد

 ﴿ فرماید: می تعالىشود؛ زیرا اهللا  بخشیده نمی         ﴾ :النساء]

 »بخشد همانا اهللا کسی را که به او شرك ورزد نمی« » ]۴۸
، بلکه تمام انواع آن کفر و شرك است، و جایزي وجود ندارد در سحر چیز پسندیده

﴿ رماید:ف میبه دلیل آن که اهللا تعالی          ﴾ :لیکن «  ]۱۰۲[البقرة

 »کافر شدند ها آنشیط
ي خود و فرزنـدانش   براي هیچ مسلمانی روا نیست که کسی را به خاطر امنیت آینده

یم که بـه درگـاه الهـی توبـه     کن می آزار قرار دهد و ما مرد وزن را نصیحتمورد اذیت و 
هـا و تجـاوز از دسـتورات     ها جنایـت  کنند و خالصانه به دین او عمل نمایند. و از حرام

 »واهللا اعلم«آنان را قبول کند.   ي امید است که اهللا توبه، اجتناب کنند شرع
 هجري. 12/5/1427مورخه -از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین        

 شود... سحر هستند ] تعویذهایی که سبب ایجاد محبت و یا تفرقه بین زن و شوهر می124[

سبب محبت بین زن و شوهر و یا سـبب   نویسد که  امام مسجدي تعویذهایی می س:
  اهللا بـه شـما را  ، شود آیا این سحر است؟ ما را مستفید گردانید تفرقه بین زن و شوهرمی

 خیر دهد!جزاي 
  آن زن و شوهر یکدیگر را دوسـت داشـته   ي  نویسد تا بوسیله کسی که چیزي می ج:

جـادوگر  ، جـدایی بینـدازد  ، باشند. و یا بین زن و شوهري که یکدیگر را دوست دارنـد 
 است.
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گیرند و سحر یاد  ي کسانی که سحر یاد می حقیقت همان است که اهللا تعالی درباره

﴿ فرماید: دهند. می می                          

           ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

میـان مـرد   ، آموختند که بتوانند بوسـیله آن  مطالبی را می، از آن دو فرشته ها آنولی «
ی زیـان  انسـان بـه  ، تواننـد بـدون اجـازه اهللا    ولی هیچ گاه نمی وهمسرش جدایی بیفکنند

 .»برسانند
، نامند و سحراست ایجاد محبت) می( »:عطف«ایجاد تنفر) و ( »:صرف«این عمل را 

سحر کفر به اهللا بوده و ساحر کافر است چرا که اهللا تعالی در کتاب خود آورده که 

﴿ فرماید: ساحرکافر است و می                   

                               

                                

                             

                    ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

وبـه  ، و سلیمان هرگز [دست به سحر نیالوده] کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند«
نـازل  » مـاروت «و» هـاروت «مردم سحر آموختند و [نیز یهود] از آنچه بر دو فرشته بابل 

دادنـد؛ مگـر ایـن کـه از پـیش بـه او        شد پیروي کردند. وبه هیچ کس چیزي یـاد نمـی  
مطـالبی را  ، از آن دو فرشـته  هـا  آنکـافر نشـو! ولـی    ، یمما وسیله ي آزمایشـ «فتند: گ می
میان مرد وهمسرش جدایی بیفکنند ولی هـیچ گـاه   ، آموختند که بتوانند بوسیله ي آن می

گرفتند که  هایی را فرا می قسمت ها آنی زیان برسانند انسانبه ، توانند بدون اجازه اهللا نمی
دانستند هر کس خریدار ایـن گونـه    داد. و مسلماً می رسانید و نفعی نمی به آنان زیان می

 .»اي نخواهد داشت متاع باشد در آخرت بهره
 باشد. کافرمی  آن کفراست و ساحر پس ادله بیانگراین است که سحر و یادگیري
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احِ « در حدیث آمده است که دُّ السَّ يْفِ حَ ةٌ بِالسَّ بَ ْ  حد ساحر کشـتن بـا شمشـیر    »رِ رضَ

شـود   به سبب مرتد شدن از دین اسالم کشـته مـی   یعنی طبق قول صحیح ساحر .)1(است
ي شایستگی ندارد که در نماز امام شود چون پیـرو دیـن مسـلمانان نیسـت و      چنین فرد

برمسؤالن و حاکمان نماز خواندن پشت سر او درست نیست  اقتداي به کافر جواز ندارد
حاکمـان اجـراي ایـن حکـم الزم       بر مسلمان واجب است که جلوي جادوگر را بگیرند

پسـتی درآن  ، پاشد جامعه از همه می با این کار، است تا جلوي ضرر را از جامعه بگیرند
 پناه بر اهللا!)( شوند. آن جامعه چیره می یابد وخرافات وخرافه پرستان بر  راه می

 )129/1(، المنتقی –الشیخ الفوزان                 

سحر کردن مرد تا نتواند با همسرش همبستري ( بستن مرد و انسان] حکم تسلط جن بر125[
 کند)

گوینـد: جـن    مردم می، زند هاي غیر عادي می شود و حرف بیمار می انسانگاهی  س:
آورند  را میآیا این درست است یا خیر؟[در چنین حالتی] حافظ قرآنی ، زدن شده است

 دامـاد را بـا   حالت عـادي برگـردد و نیـز در شـب زفـاف      خواند تا به  وي قرآن می و بر 
توانـد بـا همسـرش هـم      بندنـد کـه نمـی    خاصـی مـی   خواندن دعایی خـاص) تعویـذ   (

 کند... آبا این درست است یا خیر؟ بستري
خن رفتـه  سـ  ها آنً جن نوعی از مخلوقات الهی است که در قرآن و سنت از  اوال ج:
شان به جهـنم   شان به بهشت وکافران مکلف هستند که افراد مؤمن موجوداتی ها آن، است

. و براي درمان جـن زدگـی    ي بدیهی است ها از واقعیت انسانروند. جن زدگی براي  می
 شود. داروهاي شرعی از دعا و قرائت قرآن استفاده می

آن شب با همسرش  ود و نتواند درزفاف تا داماد بسته ش  در شب  دوم: خواندن دعایی
ست. در قرآن و سنت منـع   نوعی سحر است وچنین علمی حرام و ناروا، همبستري کند

 از سحر ثابت است و حد جادوگر کشتن است. 

                                                           
 )ازهمین باب116تخریج در فتواي ( -1
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 
 73الرقی وما یتعلق بها ص -فتاوي العالج بالقرآن والسنه، اللجنۀ الدائمۀ     

 ي سحر ] توضیح بحث ابن کثیر در باره126[

 آمده:» 147ي صفحه«در تفسیر ابن کثیر جلد یک س:
ی را به االغـی تبـدیل   انسانتواند در هوا پرواز کند. و از دیدگاه اهل سنت ساحر می( 

اهللا ، خوانـد  کلمـات مشـخص را مـی    البته معتقدند هنگامی که ساحر آن تعویذ و، نماید
، آفریند! لیکن این که فلک و ستارگان در تغییـر شـکل مـؤثر باشـد     را میتعالی آن اشیاء 

. آیا معناي این سخن این است که امکان )،منجمان خالف فیلسوفان و درست نیست؛ بر
یا بر عکس تبدیل کنـد؟ آیـا    را به حیوان و مسلّط شود و او انساندارد. ساحر بتواند بر

 تا به حال چنین چیزي اتفاق افتاده است؟
ي پرواز در هوا  درباره، اند پیش از او ابن جریر به همین صورت آورده ابن کثیر و ج:

این بیانگر آن است ، اند و راه رفتن روي آب را برخی از سلف پیش از این دو ذکر کرده
هاي سرکش به خدمت ساحر در  چرا که شیاطین و جن، که چنین امري ممکن است

ها  دهند و بدیهی است که جن آیند و بسی اوقات حقایق را برایش وارونه جلوه می می
ها مختلف و متفاوت در آورند؛ پس بعید نیست که ابتدا  توانند خود را به صورت می

وان وحشی و...در ی درآورند و سپس به شکل االغ یا پرنده یا حیانسانخود را به شکل 
، ی به شکل حیوانانسانکنند بسیار آمده که  آورند و در ماجراهایی که عوام نقل می

توانند اقدام به چنین کاري بکنند؛  نمی ها آنو یا مانند اینها در آمده باشد. البته ، پرنده

﴿ فرماید: طور که می ي کونی و قدري او تعالی همان مگر با قدرت الهی و اراده   

          ﴾ :توانند بدون  هیچ گاه نمی ولی« ]۱۰۲[البقرة

 .»ی زیان برسانندانسانبه ، ي اهللا اجازه
ادعا  ها آنمخالف است و، این با تصور و باور فالسفه و معتزلیان که منکر این هستند

امـا قـول صـحیح    ، جـادو کنـد  ، تواند با نیروي تخیل وافسـونگري  کنند که ساحر می می
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 واهللا اعلم)( .)1(ي اول است واهللا تعالی بر هر چیز تواناست نظریه
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین                 

 توسط یک نفر یهودي ] ثبوت سحر شدن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم127[

 ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم سحر شده است؟ آیا س:

آري. در صحیحین و.... ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم جـادو شـده      ج:
است. اما از جهت مسایل شرعی و یا وحی برایشان تأثیري نداشته است. و نهایت تـأثیر  

در ، کـرد کـاري کـرده    آن در این حد بوده که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم تصور مـی 
دي یهودي بنام لبید بن اعصم علیـه ایشـان انجـام    حالی که نکرده بود. و این سحر را فر

 .)2(»داده بود
دو سـوره فلـق   ( اهللا تعالی ایشان را از آن نجات داد و به ایشان وحی شد با معوذّتین

چون در پیامبر ، واین سحر بر مقام نبوت ایشان تاثیري نداشته است .)3(وناس) دم شدند
ها را تحت  مسایل مربوط به وحی وعبادتصلی اهللا علیه وسلم آن قدر تأثیر نداشت که 

 تأثیر قرار دهد.
با استدالل به ، برخی این حقیقت را که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم جادو شده باشد 

ي  اش تصدیق گفته الزمه، این که اگر بپذیریم پیامبر صلی اهللا علیه وسلم سحر شده است

 ﴿ گفتند: ظالمان است که می       ﴾ :۸[الفرقان[ 

 .»کنید می تنها شما از مردي سحر شده پیروي «
ي سحر شدن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم تأیید سخن ظالمـان اسـت    در این که الزمه

نیست. تردیدي ، که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم را به مردي سحر شده وصف کرده بودند

                                                           
 688/2و معـارج القبـول، حـافظ حکمـی     222/10براي اطالعات بیشتر در این موضـوع بـه فـتح البـاري      -1

 مراجعه شود.
 تخریج کرده است. 2189و مسلم ش/ 6391را بخاري ش صلی اهللا علیه وسلم حدیث جادو شدن پیامبر -2
 ).2192) ومسلم  (5735بخاري  ( -3
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کردند که پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم در سـخنانی کـه      ادعا می ها آنچون ، وجود ندارد
 هـا  آنشـود تصـور    جادو شده است. آنچه بر ایشـان وحـی مـی   ، شود برایشان وحی می

لیکن سحري که پیامبر شده بود ، ربط افراد جادو شده است یی مانند سخنان بیها آنهذی
 ها تأثیر نگذاشت. بر هیچ چیز از وحی و عبادت

جایز نیست که احادیث صحیح را تنها به خاطر فهم نادرست فردي حاال هر براي ما 
 کس که باشد رد کنیم!؟

 )135، 2/134( شیخ ابن عثیمین المجموع الثمین            

 ] روش جادو شدن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و تأثیر آن بر ایشان128[

ده اسـت؟ اگـر ایـن ثابـت     آیا ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم سحر ش س:
 پیامبر صلی اهللا علیه وسلم با سحر و ساحر چه رفتاري داشتند؟، است

رضـی  عایشـه  ، آري ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم جادو شـده اسـت   ج:
ا اللَّـهنْهو سـحر بـر ایشـان تـأثیر     ( گوید: پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم سـحر شـد     می ع

کرد کاري کرده است. در حالی که نکـرده بـود یـک روز     خیال میگذاشت) تا جایی که 

ـهِ وَ « پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به وي گفت: أْسِ نْدَ رَ ا عِ َ مهُ دُ لَسَ أَحَ جَ انِ فَ لَكَ اهُ مَ أَتَ رُ الْــفَ آخَ

طْبُـوبٌ  : مَ ـالَ ؟ قَ الُـهُ ا بَ : مَ رِ خَ ا لِآلْ َ مهُ دُ الَ أَحَ قَ يْهِ فَ لَ جْ نْدَ رِ ـنُ ، عِ : لَبِيـدُ بْ ـالَ ؟ قَ بَّـهُ ـنْ طَ : مَ ـالَ قَ

مِ الْـ صَ ةٍ ، أَعْ اطَ شَ مُ طٍ وَ شْ : يفِ مُ الَ ؟ قَ : فِيمَ الَ رٍ ، قَ كَ ةِ ذَ عَ لْ فِّ طَ انَ ، يفِ جُ وَ رْ   )1(»يفِ بِئْرِ ذَ

دو فرشته به نزد ایشان آمده یکی کنار سر ایشان و دیگري کنار پاهایشـان نشسـتند.   «
؟ پرسید: چه کسی  شده است؟ [دومی] گفت: جادو شده یکی از آن دو گفت: این را چه

 او را جادو کرده است؟
 گفت: لبید بن اعصم!

 پرسید: با چه چیز سحر شده است؟

                                                           
 ) و این متن احمد است.69 -63 – 6/57، احمد  (2189، و مسلم ش/6391بخاري ش/ -1
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ي خرماي نر کـه در   پس مانده ي الیاف کتان و پوست شکوفه، ي شانه گفت: بوسیله
 »چاه ذروان مدفون است.

گویند: چنین چیـزي در   اند و می ردهاي این حدیث را رد ک گوید: عده امام ابن قیم می
اند که سحر شدن براي ایشـان   حق پیامبر صلی اهللا علیه وسلم جایز نیست و گمان کرده

بلکه تاثیر سـحر ماننـد تـأثیر    ، اند نیست طور که پنداشته حقیقت آن، نقص و عیب است
ز و ایـن هـم یکـی ا   ، اسـت  ها و دردها بـر بـدن پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم       بیماري
تأثیر گذاشت ایـن   طور که سم روي بدن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم همان، هاست بیماري

 .)1( هم مؤثر واقع گردید
این عمل [سحرشـدن] در نبـوت ایشـان    ( نویسد: ابن قیم به نقل از قاضی عیاض می

کـرد   بر اثـر سـحر تصـور مـی     کند و این که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم خدشه وارد نمی
در چنـین حـالتی چیـزي وجـود     ، را انجام داده است در حالی که انجام نداده بودکاري 

چرا کـه بـراي صـداقت    ، ندارد که صداقت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم را زیر سؤال ببرد
ایشان دلیل وجود دارد و به اجماع از این که چیزي صداقت و نبـوت ایشـان را خدشـه    

جواز تحت تأثیر قـرا گـرفتن ایشـان را در امـور     معصوم هستند. تنها این عمل ، دار کند
بخاطر این مسایل مبعوث نشـده و   گرداند که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم دنیوي ثابت می

فضیلت و برتري هم داده نشده است؛ بلکه ایشان در مسایل دنیوي مانند دیگر افراد بشر 
را تصور کند که حقیقت گیرد. بعید نیست که چیزي  ها و آفتها قرار می در معرض آسیب

 )2(و به حالت عادي برگردد. نداشته باشد و سپس آن حالت برطرف شود
 تعـالى پس از آن که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم یقین کرد که سحر شده اسـت از اهللا  

آن را بیرون آورده  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم، خواست مکان سحر را به ایشان نشان داد
حالت از ایشان برطرف گردید تا جایی که گویـا از بنـد آزاد گردیـده    و باطل کرد و آن 

به خاطر جادو شدن خود کسـی را تعقیـب نکردنـد و     است. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم

                                                           
 99-98با اندك تفاوتی و الطب النبوي ص 4/124در زادالمعاد  -1
 4/124زادالمعاد  -2
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 خبیث را دستگیر نکنیم و نکشیم؟  حتی وقتی به ایشان گفتند: آیا آن

اينِ «فرمود:  فَ دْ شَ قَ ا فَ نَ ا أَ ـهُ أَمَّ ا اللَّ ًّ ىلَ النَّاسِ رشَ لِكَ عَ ريَ ذَ
ثِ يتُ أَنْ يُ شِ خَ  )1(»وَ

دسـتگیري و... جـادوگر)   ( مرا که اهللا تعالی شفا داد و بیم آن دارم که چنـین کـاري  (
 باعث ایجاد شر و فتنه در میان مردم گردد).

 )58، 2/57( المنتقی –الشیخ الفوزان                 

                                                           
 ي:  (آیا آن را دستگیر نکنیم و نکشیم؟!) گردید و درآن جملهتخریج در ابتداي فتوا ذکر  -1

 ي فلق ذکر کرده است. تحت تفسیر سوره 338/10بلکه این جمله در تفسیر ثعلبی



 

 فصل چهارم: حاکمیت و اجراي قوانین

 ] معناي سیاست شرعی129[

 معناي سیاست شرعی چیست؟ س:

مبانی قرآن  براساسآن سیاستی است که  از سیاست شرعی منظور  سیاست شرعی: ج:
در ( و سنت استوار باشد و با رعایت عدالت از جانب حاکم و اطاعـت و تسـلیم بـودن   

 قابل اجرا است. برابر احکام الهی) از جانب رعیت

   ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

         ﴾ :۵۸[النساء[  

کـه میـان   ها را به صاحبانش بدهید! و هنگـامی   د که امانتده میاهللا به شما دستور «
 »به عدالت داوري کنید...، کنید  می مردم حکومت 

﴿ فرماید: جا که می تا آن                   

  ﴾ :۵۹[النساء[ 

صلی اهللا علیه وسلم اطاعت کنیـد و از   اید! از اهللا و پیامبر اي کسانی که ایمان آورده«
 .»اطاعت کنید ]کنند می حکومت سنت و قرآن براساس که کسانی[اولی االمرتان 

 وسلم وصحبه وآله محمد نبینا علی وصلی، التوفیق باهللا و          
 )401/ 23( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 سیاست از دین جدایی حکم ]130[

 دینـی  هـم  سیاسـت  در و  ندارد وجود ستی  سیا، دین در: یدگو می که کسی حکم س:
 چیست؟، ندارد وجود
... و اسـالمی  هـاي  دولـت  بـین  کـه  دارد وجود درستی سیاست اسالم شریعت در ج:
 اسـالمی  موفق و صحیح سیاست با و درآید اجرا به باید جنگ و صلح در ها دولت دیگر
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 چنین با دنیا و دین در مسایل و کنند رفتار مردم میان در مسلمان حاکمان و مسؤالن باید

 .کنند حکمرانی مردم بین سیاستی
 و خیانـت ، شـکنی  پیمـان ، دروغ، فریب، گناه ، نیرنگ سراسر که، مکارانه سیاست اما
، قـرآن  نصـوص  کـس  هـر . نـدارد  وجود اسالم شریعت در، باشد ها وعده به وفاي عدم

 بینیـد  مـی ، دهد قرار بررسی مورد راصلی اهللا علیه وسلم  پیامبر عملکرد و ت سیر، سنت
 .است دشمنان و دوستان با عادالنه و صادقانه هاي سیاست از سرشار که

 وسلم وصحبه وآله محمد نبینا علی وصلی، التوفیق باهللا و          
 )401/ 23( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 مسلمانان وحاکم ولی علیه شورش حکم] 131[

 کننـد   مـی  دعوت اینترنت طریق از بویژه را جوانان که هستند کسانی اکنون هم: 1س
، بردارنـد  دسـت ) عربـی  کشورهاي( کشورها این) و پادشاه حاکم( امر ولی اطاعت از تا

 و کثـرت  ربـوي  ي هـا  بانـک  کشـورها  این در: یندگو می که است آن فراخوان این سبب
 دارید؟ افراد این براي صحبتی چه، دارد وجود آشکارا صورت به منکرات

 واقـع  قبـول  مـورد  کـه  است باطلی هاي حرف ها این که است این بنده صحبت: 1ج
 مسـلمانان  جماعت نمودن پراکنده و تفرقه و گمراهی به دعوت این چراکه ، شد نخواهد

 به کسی و نمود رد و آن را، بود توجه بی ها آنفراخو و ها حرف این نسبت به باید .است
 است. فتنه و شرارت، منکر به فراخوان و دهند می دعوت باطل به زیرا نکند؛ توجه ها آن

 .شود نمی حکام کفر موجب کشورها در منکرات وجود که دانست باید
 و آنـان  از گـرفتن  ایـراد  شـامل  یـا  شمشیراست؟ با تنها حکام علیه شورش آیا :2س

 کنند؟ تظاهرات شان علیه مردم تا است حکام ضد بر مردم تحریک
 نـوع  تنـدترین  ایـن  و اسـت  شمشیر با حکام علیه شورش که شدیم یادآور قبالً: 2ج

 سرمنبرها بر و جلسات در آنان دادن دشنام و گفتن ناسزا با اما. است حکام علیه شورش
 علیه شورش بر مردم تحریک موجب کار این زیرا، رود می بشمار حکام علیه شورش نیز



   

 407 فتاوي علماء البلد الحرام
 

 و حـرف  بـا  ترتیـب  این با د؛شو می شکسته درهم حاکمان منزلت قدر و گردد می حاکم
 .رود می شمار به شورش، حاکم علیه هم زبان
 )31، 1/11( المدلهمۀ المشاکل فی المهمۀ اإلجابات -الفوزان الشیخ       

 رود؟ می شمار به اکبر کفر از بشري قوانین مبناي بر حکمرانی آیا] 132[

 داده شیخ آل ابراهیم محمدبن شیخ سعودي؛ کشور سابق مفتی را سؤال این پاسخ ج:
 را شده لعنت قوانین که است این یکی اکبر کفر انواع از: یدگو می جواب در وي، است

 کرده نازل صلی اهللا علیه وسلم محمد قلب بر االمین روح که کنند قوانینی جایگزین
 آن مطابق مردم میان در تا است آشکار عربی زبان به آن و باشد دهندگان بیم از تا است

 که چرا نمایند؛ مراجعه آن به دشمنی و درگیري و اختالف هنگام در و کنند حکمروایی

﴿ :فرماید می تعالى اهللا                           

              ﴾ :۵۹[النساء[  

 و اهللا بـه  اگـر  گردانید؛ باز رسول و اهللا به را آن، کردید اختالف چیزي در هرگاه و«
 .»است نیکوتر پایانش و عاقبت و بهتر شما براي این، دارید ایمان آخرت روز

 قرار داور و حکَم خود اختالفات در را پیامبر که کسانی از را ایمان داشتن تعالى اهللا

 ﴿ :فرماید می و کند می نفی، قسم و نفی ادات تکرار و تأکید با دهند نمی    

                               

      ﴾ :۶۵[النساء[ 

 اختالفـات  در کـه  زمـانی  مگـر ، بود نخواهند مؤمن ها آن که سوگند پروردگارت به«
 ناراحتی احساس خود دل در، تو داوري از سپس و دهند؛ قرار حکم و داور را تو، خود

 .»باشند تسلیم کامالً و نکنند؛
 پیامبر داوري از که زمانی تا است نکرده بسنده پیامیر دادن قرار داور به تنها تعالى اهللا

﴿ :فرمایـد  می و باشند نداشته دل در ناراحتی احساس گونه هیچ           
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      ﴾ »ي واژه. »نکننـد  نـاراحتی  احسـاس  دل در خـود  داوري از سپس 

 دلی آنان باید .است ناراحتی و تنگی دل احساس معناي به است آمده آیه در که» حرج«
 .باشند داشته پریشانی و اضطراب از سالم و بزرگ
 زمـانی  و. شـوند  تسـلیم  کامالً که زمانی تا، کند می بسنده مسئله دو این به تعالى اهللا 

 از که اي گونه به باشند پیامبر داوري و دستور بردار فرمان کامل بطور که ندشو می تسلیم
 ایـن  لذا .شوند حق حکم تسلیم کامل طور به و بشویند دل چیز آن به وابستگی نوع هر

 باشـد  حقیقت این بیانگر تا دهند می قرار تأکید مورد» تسلیماً« تأکیدي مصدر با را مسئله
 .شوند تسلیم مطلق صورت به باید بلکه ؛نیست کافی ظاهري تسلیم تنها که

 تعالى اهللا: یدگو می ادامه در) اللَّـهرحمه ( ابراهیم بن محمد شیخ  که جا آن تا

﴿: فرماید می                     ﴾ :٤٤[املائدة[  

 .»است کافر نکند حکم است  کرده نازل اهللا آنچه به وهرکس«

﴿ :فرماید می                      ﴾ :۴۵[املائدة[ 

 .»است ظالم نکند حکم است کرده نازل اهللا آنچه به هرکس«

﴿ :فرماید می و                       ﴾

 ]۴۷[املائدة: 
 .»است فاسق نکند حکم است  کرده نازل اهللا آنچه به هرکس و«

 است کرده نازل اهللا آنچه غیر به که را کسانی پیاپی و، صورت چه به تعالى اهللا ببینید
 حکـم  تعـالى  اهللا که است ممکن غیر، است کرده ثبت فاسق و ظالم کافر کنند؛ می حکم
 بـدون ، نباشـد  کـافر  که حالی در بنامد؛ کافر را است کرده نازل اهللا آنچه غیر به ي کننده
 .است کافر مطلقاً اعتقادي صورت به یا عمل صورت به یا تردید

 روایـت  مطـالبی  آیـه  ایـن  تفسیر در عنْهما اللَّـهرضی  عباس ابن از دیگران و طاوس
ایـن   .کنـد  حکـم  است  کرده نازل اهللا آنچه غیر به که است کسی کفر بیانگر که اند کرده
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 فرد که است عملی کفر یا و گرداند می خارج دین از را فرد که است اعتقادي یا کفر کفر
 .)1(گرداند نمی خارج دین از را

 :دارد انواعی که است اعتقادي کفر: اول نوع
صـلی اهللا   پیـامبر  و اهللا دسـتورات  مبنـاي  بر حکومت شایستگی و برتري حاکم :اول

 ابـن  از کـه  آنچـه  معنـاي  اسـت  این. برتربداند را دیگر وقوانین کند انکار را علیه وسلم
 نمـوده  اختیـار  را آن )اللَّــه رحمه ( جریر ابن و اند  کرده روایت عنْهما اللَّـهرضی  عباس
، نـوع  ایـن  در کنـد؛  انکار، است کرده نازل تعالىشرعی را که اهللا  احکام حاکم که است
 از یکـی  کـس  هـر  علمـا  بـین  اتفاق مورد اصول طبق که چرا، نیست اختالفی علما بین

 پیامبر که دین را قطعی مسایل از حرف یک یا و اتفاق مورد فروع از یکی یا دین اصول
 .شود می خارج دین از و رددگ میکافر ، کند انکار، است آورده صلی اهللا علیه وسلم

 امـا  ؛کنـد  نمی حکومت) سنت و قرآن( رسول و اهللا قوانین با مطابق که حاکمی :دوم
 غیـر  قـوانین  کـه  اسـت  معتقـد  حال عین در، کند نمی انکار هم را سنت و قرآن حقانیت
جدیـد   حـوادث  به نسبت یا و مطلق بصورت یا، است فراگیرتر و تر کامل، بهتر اسالمی

 اسـت  کفـر  نیـز  این که نیست تردیدي. آید می پدید اوضاع تغییر و زمان تحوالت با که
 بر، است بشر افکار و اذهان ي پرداخته و ساخته که را بشري قوانین و دستورات که چرا
 .است داده ترجیح حمید و اهللا حکیم قوانین و دین

 تغییر و زمان اختالف با صلی اهللا علیه وسلم رسول و اهللا قوانین و احکام حقیقت در
 نیسـت  -باشـد  چـه  هر – ماجرایی و قضیه هیچ چون، کند نمی تغییر حوادث؛ و اوضاع

 استنباط بصورت یا آشکار و واضح نصی بصورت سنت و قرآن در آن حکم که این مگر
 .فهمند نمی دیگر برخی و فهمند می را آن برخی حال، دارد وجود.. .یا و

 تغییـر  وضـعیت  تغییـر  بـا  فتـوا  انـد؛  گفته علما که مطلباین  معناي است ذکر شایان
 و شناخت یا و دارند علم از اندك ي بهره ا که افرادي از برخی که نیست طور آن کند می

 تغییر که کنند می تصور و ندارند آن هاي حکمت و اسباب و دین احکام از درستی درك
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 تغییر قابل انحرافی تخیالت و مادي اهداف و حیوانی، شهوانی هاي خواسته براساس فتوا

 قـرآن ( نصـوص  و کنند می دفاع خود موضع سرسختانه از که شود می مشاهده لذا، است
 معناي که است هدف همین به و دهند می قرار خویش نظریات تابع بتوانند تا را) وسنت
 .کنند می عوض و دهند می تغییر را احادیث و آیات
 و شـریعت  اصـول  بـا  فتـوا  کـه  است آن، زمان و اوضاع تغییر با فتوا تغییر موضوع 

 گرفتـه  نظـر  در اصـولِ  بـا  که هایی مصلحت با همچنین و، شود رعایت باید که علتهایی
 و سـاخته  قـوانین  طرفـداران  کـه  اسـت  بـدیهی . باشـد  گـار  سـاز ، شارع جانب از شده

 اهـداف  با آنچه جز چیز هیچ به ها آن و هستند دور به چیزها این از بشر ذهن ي پرداخته
 جـاري  هـاي  واقعیت و، ندارند توجه -باشد که چه هر -باشد سازگار هایشان خواسته و

 !است حقیقت این بر گواه  ترین صادق
 و قرآن قوانین از بشر ذهن ي پرداخته و ساخته قوانین که است معتقد حاکم: سوم

 نوع دو همانند نیز فرمانروایی و حاکم چنین، است آن همانند بلکه نیست بهتر، سنت
 با خالق و مخلوق که دکن می ایجاب او اعتقاد که چرا، است خارج دین از و کافر اول

 ﴿ ي آیه با اعتقادي چنین و هستند برابر هم      ﴾ :هیچ« ]١١[الشورى 

 .»نیست تعالى او همانند چیز
ي بـا   هماننـد  از تعـالى  او بودن ومنزه پروردگار یکتایی کمال بیانگر که دیگر وآیاتی

این افراد ، افعال و داوري بین مردم در مسایل اختالفی است، صفات، مخلوقات در ذات
 کنند. را رد می ها آنمخالف آیات فوق هستند و 

ي به قـوانین غیـر الهـی هماننـد:      شخص چنین اعتقادي ندارد که حکم کننده چهارم:
امـا معتقـد   ، قرآن وسنت) است. چه رسد به این که آن را بهتـر بدانـد  ( ي به حکم کننده

چنـین  ، جـواز دارد ، با قوانین قرآن و سـنت اسـت    است حکمرانی با قانونی که مخالف
مصـداق   هـا  آنکافر) است وهر حکمی که بـراي  ( حاکمانی که ذکر کردیمفردي همانند 

چیـزي اسـت کـه بـا نصـوص       ایشان معتقد بـه   چرا که، آید دارد برایشان نیز صادق می
 صحیح و صریح قطعی حرام است.
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فراگیرتـرین و  ، عـدم حکـم بـه قـوانین قـرآن وسـنت) بزرگتـرین       ( این نـوع پنجم: 
یعت از روي عناد و در جهت نابودي احکـام الهـی و   آشکارترین موردي است که با شر

، اصـل ، گیرد و از نگاه جمع بندي و ترتیـب  به هدف مخالفت با اهللا و رسولش انجام می
الزم االجرا بودن و داشـتن منبـع و مرجـع شـباهت زیـادي بـا       ، حکم، نوع، شکل، فرع

مراجعی دارد که همه به هاي شرعی منابع و  طور که دادگاه رد. هماندا میهاي اسال دادگاه
قـوانین کشـور   ، منافع این قوانین و مراجـع آن قـانون فرانسـه   ، گردد قرآن و سنت بر می

ي اسـت کـه    مذاهب و ادیان خود ساخته ا قوانین کشور انگلستان و دیگر قوانین آمریکا
 ها تلفیق شده است. منتسب به شریعت هستند که قوانین این دادگاهها از مجموعه این

هـا و کشـورهاي اسـالمی بـا آمـادگی و       ها در بسیاري از شـهر  کنون این دادگاههم ا
کننـد و   هـا رجـوع مـی    و مردم دسته دسته بـه ایـن   امکانات کامل مشغول به کار هستند

کننـد   قضـاوت مـی  ، ها در میان مردم با قوانین مخالف قرآن وسنت قضات در این دادگاه
کنند که باید آن را قبول نمایند و پذیرش  لزام میمردم را بر اجراي قوانین این دادگاهها ا

ي رسـالت بـا محمـد     باالتر از این است و چه چیـز  ند. چه کفريکن میآن را بر مردم الزا
 بیشتر مخالف است؟!!  رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم

ي مـوارد فـوق بصـورت گسـترده در ایـن مقالـه        گفتنی است کـه:)ذکر تمـام ادلـه   ( 
 گنجد. نمی
پسندید که دستورات  اي گروه خردمندان و اي فرهیختگان و عاقالن! چگونه میپس  

هاي امثال خود شما بر شما به اجـرا در آیـد و یـا نظـر      افرادي همانند خودتان و اندیشه
از شما کمتر است و خطا و اشتباه در حق شان جایز است و حتی  ها آنکه بینش  افرادي

حتـی در قـوانین    به مراتب بیشتر است. ها آنصحیح  یات شان از نظر خطاها و اشتباهات
مسایلی که بـه صـورت نـص یـا اسـتنباط       واحکام شان چیز صحیحی وجود ندارد؛ مگر

، هـا  خـون ، هـا  آنگذارید که آنان در جـ  برگرفته از دستورات اهللا و رسولش است. آیا می
فـردي و اجتمـاعی)   ( اموال وسایر حقوق، و فرزندان، همسران، ها خانواده، و و شرف آبر 

شما قضاوت کنند و قوانین اهللا و رسولش که مصون از اشتباه هستند و هیچ گونه باطلی 
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از پیش رو و نه از پشت سر به آن راه ندارد. چرا که از جانب پروردگار حکیم و حمیـد  
 اعتبار شمارند؟!!! نازل شده است را ترك کنند و بی

واقع تسلیم شدن در برابر خالقی است که پذیرش حکَمیت و قوانین پروردگار در  
لذا همان طور که سجده براي مخلوق جایز ، کنند  را عبادت تعالىرا آفریده تا او  ها آن

مردم موظف هستند فقط اهللا را عبادت کنند و ، نیست و فقط براي اهللا جایز است
 مخلوق را عبادت نکنند به همین صورت نباید تسلیم فرمان و داوري کسی جز

رئوف و رحیم است. نه حکم و قانون مخلوقِ ، حمید، علیم، پروردگاري شوند که حکیم
ها وي را هالك گردانیده است. بر  شبهه، ها شهوت، پیشه و جاهل که تردیدها  ستم

دلشان غفلت سنگ دلی وتاریکیها چیره است. به این ترتیب بر خردمندان الزم است که 
چرا که حکومت مطابق قوانین ساخته و ، هنداي نجات د خود را از چنین مهلکه

، ها هوس، و حکمرانی بر مبناي هواها انساني ذهن بشر به بردگی کشاندن  پرداخته

﴿ قرار خواهند گرفت:  هات و خطاهاست. عالوه بر این مصداق این آیهااشتب    

                    ﴾ :۴۴[املائدة[ 

  .»کافر است، حکم [قضاوت و داوري] نکند، هر کس به آنچه اهللا نازل کرده است«
آنچه بسیاري از سران عشایر و قبایل صحرا نشین و... به نقل از ماجراهایی که  ششم:

رود و در  براي پدران و اجدادشان پیش آمده است و از عادات و رسوم شان به شمار می
اند و در میـان خـود    شان به ارث برده نامند که از پدران سلوم) می( اصطالح محلی آن را

  را بـه  کنند و در هنگام اخـتالف و مراجعـه و حکـم آن     آن حکم و قضاوت می براساس
گردانی از فرمـان   از باقی مانده هاي جاهلیت و اعراض و روي، گذارند ي اجرا می مرحله

 اهللا و رسول است. ال حول و ال قوة إال باهللا
آن ، گردانـد  کفر عملی است که حاکم بغیر ما أنزل اهللا را ازدین خارج نمی قسم دوم:

﴿ :ي آیـه  عنْهمـا  اللَّـهرضی  طور که ابن عباس                     

     ﴾ :۴۴[املائدة[ 
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ذکر کرده است. ابـن  . »است کافر نکند حکم است  کرده نازل اهللا آنچه به هرکس و«
را از درجـه اي پـایینتر از کفـر      این نوع کفـر ، در تفسیر این آیه عنْهما اللَّـهرضی عباس 

 کفر دون کفر).(اکبر دانسته است 
کفري نیست کـه شـما بـه آن    ، می فرمود: این نوع کفر عنْهما اللَّـهرضی  ابن عباس 

کسانی که حکم بـه غیـر مـا     عنْهما اللَّـهرضی  ابن عباس ي گفته.مطابق )1(گرایش دارید
، تر از کفر اکبر قرار دارند که در واقـع هـواي نفـس    ي پایین در درجه ا، کنند انزل اهللا می

حکم کند حال آن که معتقد اسـت  » ما انزل اهللا«کند که به غیر حاکم و قاضی را وادار می
ت حکم اهللا و رسولش حق است و قبـول دارد کـه خـودش در اشـتباه بـوده و از هـدای      

 منحرف است. 
گرداند لیکن گناه و معصـیت   ي اسالم خارج نمی این نوع کفر فرد را از دایره هرچند

سـوگند دروغ  ، دزدي، نوشیدن شـراب ، مانند: زنا  عظیمی است که از تمام گناهان کبیره
آن را در کتاب خود کفـر نامیـده    تعالىو... بزرگتر است؛ زیرا این معصیتی است که اهللا 

 نامید. تر از گناهان کبیره نبود آن را کفر نمی بزرگ است و اگر
را بر رجوع به کتاب خود بـا خشـنودي و    ي مسلمانان   خواهانیم که همه تعالىاز اهللا 

 که او توانا و قادر بر این است!، فرمانبرداري متحد کند
 )284-12/291( فتاوي و رسائل –الشیخ محمد بن ابراهیم          

هرحمه ] آیا شیخ محمد بن ابراهیم 133[ تحکیم القوانین) ( ي از نظریاتش در رساله اللـَّ
 رجوع کرده است؟

تحکـیم القـوانین)   ( اش که در رساله اللَّـهرحمه  آل شیخ، شیخ محمد بن ابراهیم س:
کفـر اکبـر    ي به غیر ما أنزل اهللا دارد و شامل هاي مختلفی که حکم کننده  حالت، نام دارد

فراگیرترین و آشـکارترین  ، ید: عدم حکم به قوانین قرآن و سنت بزرگترینگو می، است
نوعی است که با شریعت از روي عناد و در جهـت نـابودي احکـام الهـی و بـه هـدف       

                                                           
 )2/62ابن کثیر ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   414 
  

، فـرع ، و اصـل ، گیرد و از نظر جمع بنـدي و ترتیـب   مخالفت با اهللا و رسولش انجام می
هاي اسـالمی   مشابه با دادگاه، ا بودن و داشتن منبع و مرجعالزم االجر، حکم، نوع، شکل
 است.
هاي اسالمی منابع و مراجعی دارد که همه به قرآن و سـنت بـر    همان طور که دادگاه 
قانون کشـور  ، قانون کشور آمریکا، این قوانین منابع زیادي مانند: قانون فرانسه، گردد می

که منتسب بـه شـریعت اسـت     خود ساخته اي انگلستان و دیگر قوانین مذاهب و ادیان 
 تلفیق شده است.

ها در بسیاري از شهرها و کشورهاي اسالمی بـا آمـادگی و    در حال حاضر این دادگاه
کننـد. قاضـیان در    دادگاهها مراجعه می امکانات کامل باز است و مردم دسته دسته به این

کننـد و از   قضـاوت مـی  ، تها در میان مردم بـا قـوانین مخـالف قـرآن وسـن      این دادگاه
کننـد. همـه بایـد آن را     دستورات این قوانین آن است که مردم را بر اجراي آن الزام مـی 

کنند. با این حال چه کفري باالتر از این  قبول نمایند و پذیرش آن را بر مردم اجباري می
تر بیشـ   محمد رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم     ي با شهادت به رسالت است و چه چیز
 )1(مخالف است؟!!

ید: اما آن نوع حکم به غیر ما انـزل اهللا  گو میدر پاسخ سؤالی دیگر  اللَّـهرحمه شیخ 
تی رکفر دون کفر) در صو( تر از کفر اکبر است  ي پایین اند: در درجه ا اش گفته که درباره

معتقـد باشـد   است که فردي براي تعیین حکمی به غیرشریعت اهللا مراجعه کند با آن که 
که معصیت انجام داده است و حکم اهللا حق است و یک یا دو بار چنین عملی را انجـام  
دهد اما این که کسی قوانین ساخته و پرداخته بشري را بـراي همیشـه بپـذیرد و تسـلیم     

 .)2(تر است کنیم و حکم شریعت باال که بگوید ما اشتباه می هرچنداین کفر است ، شود
 سؤال این است: مگر نه این است که سخن عالمـه محمـد بـن ابـراهیم    استاد محترم 

 همحرد؟ آیا باش میصحیح است و با اصول و قواعد اهل سنت سازگار و هماهنگ  اللَّـه

                                                           
 )290، 12/289فتواي شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ ( -1
 )12/280(فتاوي شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ   -2
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سخن دیگري دارد که با این سخنش مخالف اسـت؟   اللَّـهرحمه  شیخ محمد بن ابراهیم

احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا و « عنبري) در کتابخالد ( چون یکی از برادران مصري به نام

سخن دیگري نیزدارد و  اللَّـهرحمه  نویسد: که شیخ محمد بن ابراهیم می »أصول التكفري

عبـداهللا بـن   ، ید: استاد محترمگو میآن را به شما نسبت داده است. وي در کتاب مذکور 
سخن دیگـري   اللَّـهرحمه  عبدالرحمن آل جبرین به من گفت که شیخ محمد بن ابراهیم

 )131ص/( نیز دارد...
 رود که به این مسایل پاسخ کامل بدهید. جزاکم اهللا خیراً! از شما انتظار می

 اما بعد:، الحمدهللا وحده ج:
 اللَّــه رحمه  استاد و پدرمعنوي و روحانی ما جناب شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ 

تـرین سـخنان    و قوي بود و سخن فوق از نرم ها و امور نو پیدا تند در رد و انکار بدعت
هایی  ما از ایشان در یکی از سخنرانی ایشان در رد قوانین ساخته و پرداخته بشري است.

نمـود ایـن بـود کـه      شان که رد می از جمله کارهاي(، کرد که به شدت مبتدعان را رد می
هـایی از   کنند که با شریعت مخالف است و قوانین و رسم پیروي می مبتدعان) از قوانینی
ایشان حکـم ارتـداد و   ، دانند می تعالىکنند که آن را مشابه حکم اهللا  خودشان درست می

گرفتنـد و   چرا که این مبتدعان به دین ایراد مـی ، صادر کرد را از دین اسالم ها آنخروج 
هستند اجراي حـد قصـاص بـراي قاتـل و قطـع      قوانین دینی را تعطیل نمودند و معتقد 

دانند و مباح دانستن زنـایی کـه بـه     گري می سار فرد زناکار را وحشی دست دزد و سنگ
عقیـده و توحیـد ایـن    ، هـاي فقـه   رضایت طرفین باشد و... ایشـان در بسـیاري از درس  

ـ      مباحث را مطرح می اد کرد. به خاطر ندارم که از دیدگاه خـود رجـوع کـرده باشـد و بی
ندارم که ایشان سخنی داشته باشند که در آن حکم به غیر ما انزل اهللا را جـایز بداننـد و   

سهل انگاري کرده ، کنند در خصوص مراجعه به طواغیتی که به غیر ما انزل اهللا حکم می
 .باشد
حکم کنندگان به غیر ما  اللَّـهرحمه  قابل ذکر است که شیخ محمد بن عبدالوهاب 

کنم هر کس از قول من نقل   را از سران طواغیت بر شمرده است. بنده اعالم میانزل اهللا
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اند بدون تردید در نقل قول اشتباه  ي خود رجوع کرده کرده است که ایشان از نظریه
نصوص قرآن و سنت و نظریات علماي بزرگ ، کرده است. و در چنین مسایلی مرجع

﴿ :تعالىوان قول اهللا طور که در کتاب التوحید تحت عن است. همان         

                 ﴾ :۶۰[النساء[ 

چه بـر تـو نـازل شـده      اند به آن کنند ایمان آورده مگر ندیدي کسانی را که گمان می«
 . » است...

هایشان بـه   صاحبنظران در کتابتوضیح داده است و پیشوایان دعوت و دیگر علما و 
 اند. صراحت ذکر کرده

 » و صلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم، و اهللا اعلم«
 14/5/1417 ي مورخه -امضاء شیخ ابن جبرین فتواي با

 هاي اسالمی و غیر اسالمی جایز است؟ ] آیا اختیار دادن در رفتن به دادگاه134[

 ید:گو میدر پاسخ این سؤال  اللَّـهرحمه  ابراهیممحمد بن ، سابق) عربستان(مفتی 
در ، ماده پرستان و کسانی که حرکت در مسیر حق برایشان اهمیتی ندارد هرچند

هاي خود بغیر از شریعت محمدي مراجعه کنند و مراجعه به  اختالفات و درگیري
مسلمان است. این به قاضیان و حاکمان غیر ، هاي غیر اسالمی در واقع مراجعه دادگاه

دانند  ي است که حکَم قرار دادن و رجوع به دادگاه شرعی را اختیاري می بدترین نظریه ا
، سوگند به اهللا! که هر کس چنین حرفی بزند بهتان و دروغ بزرگی گفته است، نه اجباري

اختیاري بوده است ، م قرار دادن شریعت براي طرفین درگیرکَاز چه زمانی مراجعه و ح
، ا این حق را داشته باشند که هر کس یا هر دادگاهی اعم از شرعی یا غیر شرعی کهت

توانند به آن شکایت نموده و مراجعه کنند!! مگر نه این  مورد توافق طرفین باشد می

 ﴿ فرماید: می تعالىاست که اهللا                

    ﴾ :۶۵[النساء[ 
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اند مگـر ایـن کـه در آنچـه اخـتالف       ایمان نیاورده، به پروردگارت سوگند، پس نه«
 . »تو را داور قرار دهند...، کنند می

طرفین درگیر اسـت و تحـت هـیچ شـرایطی      »یحکّموك«چرا که منظور از ضمیر در
غیر شرعی مراجعـه  جایز نیست که هنگام اختالف و تنازع به مرجع ، براي طرفین درگیر

همان  بلکه مرجع تمام اختالفات باید قانون شرعی و دینی باشد. این موضوع دقیقاً، کنند
ي است که درگذشته مرسوم بوده که برخـی از قاضـیان بـه طـرفین درگیـر هنگـام        چیز

قضاوت کنـیم   خواهید مطابق شریعت گفتند: می دادند و می مراجعه و شکایت اختیار می
قانون پیشـرفته؟ چقـدر امشـب بـه دیشـب شـباهت دارد؟! مـا أشـبه اللیلـۀ          یا مطابق با 

 بالبارحۀ؟! و این دو موضوع باهم مشابهت دارند.
 )1(ید:گو میشاعر 

نه فإنه نها أو تكُ كُ تهُ أمها من لب    فإن مل يَ قَ  ها آنأخوها سَ

کـرده  او برادرش است که مادرش او را با شیر خود تغذیه ، اگر آن نباشد یا تو باشی
 است.

هایی را که قوانین سـاخته و   حکومت تعالىشود که اهللا  آیا این موجب بیداري ما نمی
 هرچند، ها گرفتار نمود ي بشري را نیک پنداشتند نابود گردانید و به انواع عذاب پرداخته

هـا   شتند؛ اما درحقیقت از دین اسالم فاصله داشتند. این دولـت دا میکه اسم و رسم اسال

                                                           
هُ  «اصل این بیت از ابواالسود دؤلی است؛ اما با لفظ  -1 إِنَّ نهُ فَ نها أو تَكُ كُ هُ بِلِبَآن    فإن ال يَ تهُ أَمُّ ذَ ا غَ وهَ . »ها أَخُ

)  بیت 36/74) و تاج العروس  (1/409و المزهر فی علوم اللغه واالدب ( 324-5/323نگا: خزانۀ األدب 

. ابواألسـود  »هـا فإننی رأيـت أخاهـا جمزئـاً  ملكـآن اخلمر ترشهبا الغواه       دع«قبلی این شعر این است: 

دوئلی غالمی داشت که تجارت می کرد و گاهی شراب می خورد که بر اثر آن تجارتش کسـاد شـد.   
ابواألسود به غالمش پیشنهاد نمود که به جاي خوردن شراب، کشـمش بخـورد؛ زیـرا اصـل هـر دو از      

اصـل هـر دو از    (فإن مل يكنها أو تكنه)م گفت: کشمش مانند شراب باشد یا نباشد انگور است و به غال

هُ بِلِبَآنیک درخت است.   تهُ أَمُّ ذَ ا غَ وهَ بنابراین بیـت دوم در محـاوره بـه عنـوان ضـرب المثـل        ها) (أَخُ

 کاربرد پیدا نمود.  [مترجم]
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 ها آنزیرا (، ر اجراي قوانین غیر اسالمی در برخی از امور به عذاب گرفتار شدندبه خاط
شد  شان اجرا نمی به قوانین غیر اسالمی روي آوردند) تا جایی که هیچ حکم اسالمی بین

هـایی ماننـد:    و جز به قوانین تلفیقی از قوانین حکومت چنگیزخان و... و قـوانین دولـت  
، هاي کافر و قبایل بـدور از اصـول و نصـوص شـریعت     ولتانگلستان و دیگر د، روسیه

 کردند. مراجعه نمی
 معامالت و برنامه، دستورات و احکام، حرام و لکسی چنین نپندارد که در حال 

 گونه همان) حقیقت که چرا( .دارد وجود حرجی و عسر کوچکترین، محمد شریعت

﴿ :فرماید می تعالى اهللا که است              ﴾ :۷۸[احلج[ 

 . »است نداده قرار تنگی و حرج گونه هیچ دین در شما براي«
 .نیست حرجی و عسر آن در و، است آسان کامل بطور اسالم  دین احکام حقیقت در

 ایـن  البته، اسالمی احکام اجراي با مگر ؛شود نمی تضمین مسلمانان رستگاري و سعادت
 بـه  رسـیدن  درپـی  کـه  مـداران  زور و پرستان باطل شخصی هواهاي و اهداف با احکام
 .نیست سازگار، هستند خویش مادي اهداف

، الحـادي  باورهاي و کفري هاي تصمیم با که نیست این دین بودن آسان معناي البته 
 اهداف با هرگز دین باشد داشته سازگاري، حرام هاي نیرنگ و ربوي معامالت، جمله از
 خواسـت  و عدالت با تنها بلکه، ندارد همخوانی و سازگاري مذکور افراد هاي خواسته و

 طمـع  دیگـران  وامـوال  حقـوق  ودر خواهنـد  مـی  را شـان  خـود  حقـوق  فقط که افرادي
 .سازگاراست کامالً ورزند نمی
 از را حـق  و کنـد  مـی  حمایـت  و نموده حفظ را افراد حقوق شریعت ترتیب این به 

 شـریعت  بـه  را شـرعی  غیر قوانین خواهند می که پیشگانی وستم متجاوزان هاي خواسته
 کـه  يها نعادآل صلح از اسالمی دادگاههاي مگر وانگهی. دارد می نگه پاکیزه کنند؛ اضافه
 در عکـس  بـر  بلکـه ! انـد؟  بـوده  رویگـردان ، نگرداند حالل را حرامی و حرام را حاللی

 کننـد  مـی  صـادر  درگیریهـا  بـه  دادن پایان براي شریعت حاکمان و قاضیان که دستوراتی
 .است عادالنه شرعی دستورات و، صلح با مطابق
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 وشـود   گیر جاي که بماند قدر آن فردي ذهن در اشتباه امر یک اگر که است بدیهی 
، دهـد  انجام همیشه را ها آن و کند عالقمند نیست حالل که چیزهایی به را او شهوت یا

 وي غلـط  و پنـدارد  می شبهه را شهوتش که جایی تا گردد می تقویت باورش در چیز آن
 اي شـبهه  و غلط از و ماند می حال همان بر و گردد می تبدیل درست چیز به اعتقادش در
 کند می شکار را بندگان بیشتر شیطان گونه این و کند می دفاع، است شهوتش آن منشأ که
 ؟!گرداند می تلخ فاسدشان کام در را حق و شریعت طعم شیرینی و

» اهللا رسـول  محمـد  اهللا إال إلـه  ال« بـه  دادن گـواهی  کـه  شان دین اصل اگر مسلمانان
 فوایـد زیـادي از قبیـل:    و نتایج توحیدي ي عقیده این ماند؟ می برایشان چیز چه، باشندن

 .است توحید متناقض با قدرچ آن از برائت و، دارد براي مسلمانان عمل و، اعتقاد، علم
 ال« بـه  گواهی چه آن و است اصل که را اي جمله دو که است الزم مسلمانان بر پس 
 محمـد «به گواهی، دوم اصل آنچه و. کند می ایجاب، عبادت در اهللا یکتایی از» اهللا إال إله

 نمـودن  اجرا و کند می ایجاب کردن پیروي  صلی اهللا علیه وسلم پیامبر از تنها» اهللا رسول
 در توحید ي کلمه مقتضاي به قضاوت و آورده  صلی اهللا علیه وسلم پیامبر که حکمی هر

 قـوانین  افـراد  ي همه حق در و، کوچک و بزرگ امور در زیادتی و  کم بدون موارد تمام
 .شود درآورده اجرا به اسالمی

 هـ)11/1375/ 15( مورخه در) 12/255( رسائل و فتاوي، ابراهیم بن الشیخ محمد

 کافر حکومت)هاي دادگاه( به مراجعه و شکایت حکم ]135[

کنیم و این حکومت طبق قوانین ساخته و  غیر مسلمان زندگی می يکشور در ما س:
آیا براي ما جایز است کـه بـراي حـل مشـکالت و     ، کند ي بشري حکمرانی می پرداخته

 شکایات خود به این حکومت مراجعه کنیم؟
 شکایت و مراجعه کند.، براي هیچ مسلمانی جایز نیست که به غیر مسلمانی ج:

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                           ﴾

 ]۴۴[املائدة: 
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 .»است کافر نکند حکم است کرده نازل اهللا آنچه به کس هر و«

 است و نیازي به توضیح بیشتر ندارد.این مطلب واضح 
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )1/544( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] معناي طاغوت و معناي قصد شکایت به طاغوت136[

﴿ ي: بطور عام معناي طاغوت را با اشاره به تفسیر ابن کثیر تحت آیه س:        

                                 

                             ﴾

 ]۶۰[النساء: 
چه پـیش از تـو نـازل     چه بر تو و به آن کنند به آن آیا ندیدي کسانی را که گمان می«
خواهند براي داوري نزد طاغوت {وحکّام باطل}برونـد؟!        ولی می، اند ایمان آورده، شده

دسـتور داده شـده اسـت کـه بـه طـاغوت کـافر شـوند. امـا شـیطان            ها آنبا این که به 
 . »بسیار) دور از حق!( گمراهی، خواهدآنان را گمراه کند می

 لطفاً این دو مسئله را توضیح دهید:
 اول: بطور عام معناي طاغوت چیست؟

کـه بـراي داوري و    ید: طـاغوت بـه هـر کسـی بجـز اهللا     گو میطورکه ابن کثیر  آیا آن
شود؟ تا به این نتیجه برسیم که کسانی که مطـابق   کنند گفته می او مراجعه می قضاوت به

 شوند. کافر می، دنکن می مراجعه طاغوت به که کسانی وکنند  شریعت حکم نمی

﴿دوم:       ﴾  یند: در این جا منظـور  گو مییعنی چه؟ چرا که برخی

توان کسی را کـه   پس بنابر این نمی، داند این را کسی نمیي باطنی است و  اراده، از اراده
، از اراده ي باطنی فرد مگر زمانِِی که، تکفیر کرد، به نزد حاکم و قاضی غیر مسلمان برود

آیا) اراده ي فرد با استدالل از حـدیث پیـامبر   ( آگاه باشیم و چنین چیزي ممکن نیست.
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و از آن پیروي  حکم خشنود و راضی استکه فرد بدان ، شود حمل بر منعاي ظاهري می
 کند... کدام یک صحیح است ؟ می

او ، عبـادت شـود   تعـالى معناي عام طاغوت این: هر آنچه که به غیـر از اهللا   اوال: ج:
امـوري   یا پناه بردن بـه او در ، یا ذبح، یا نذر، یا روزه، ي نماز چه بوسیله، طاغوت است

 : دفع ضرر یا جلب منفعت یا بجاي قـرآن و سـنت  اختصاص دارد مانند تعالىکه به اهللا 
همه طاغوت هستند). منظور (.. .ها و داور قرار دهند و مانند این او را حکم در اختالفات

د که براي داوري و شو میاز طاغوت در آیه ي فوق به هر چیزي جز قرآن و سنت گفته 
ي بشـر   قوانین و برنامه هاي سـاخته وپرداختـه   )که شامل(، قضاوت به آن مراجعه کنند

که طبق راي و نظر خود) بین مـردم  ( یا رسم و رسوم ارثی و یا سران قبایل است .است
کنند. یا هرچه رهبر یک حزب و گروه تشخیص دهد و اعالم بدارد و یا یکی  داوري می

 از کاهنان و فالگیران اظهارکند.
هایی که بشر از خود ساخته است تا  انین و برنامهشود که: قو به این ترتیب روشن می 

مردم براي داوري به آن مراجعه کنند در واقع شبیه شریعت الهی در پذیرفتن است و در 
معناي طاغوت داخل است. البته هر کس بجز اهللا مورد عبادت مردم قرار گیرد و راضـی  

شـود.بلکه طـاغوت همـان     ها طاغوت گفته نمـی  به این، نباشد مانند: پیامبران و صالحان
ی است که آنان را به این عمـل دعـوت داده و آن را برایشـان زیبـا     انسانشیطان جنی و 

 جلوه داده است.

﴿ ي: منظور از اراده در آیه دوم:            ﴾ :۶۰[النساء[ 

همراه ، قصد و اراده ي فرد استهایی که بیانگر  قرائن و نشانه، همان است که با عمل

﴿ فرماید: ي بعدي که می به دلیل این آیه، باشد                  

                ﴾ :که به  وهنگامی« ]۶۱[النساء

صلی اهللا علیه وسلم  چه اهللا نازل کرده و به سوي پیامبر به سوي آن«گفته شود:  ها آن
 .»کنند بینی که از تو اعراض و رویگردانی می بیایید منافقان را می
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بیانگر همین ، )1(اند و نیز سبب نزول این آیه را که ابن کثیر و دیگر مفسران ذکر کرده
رضایت فرد است و به ایـن ترتیـب اشـکال    پیروي کردن از حکم صادره دلیل  معناست.
تواند بر فـرد حکمـی صـادرکرد مگـر      امري باطنی است و نمی، ید: ارادهگو میفردي که 

 شود. می برطرفزمانی که از باطن فرد اطالع داشته باشیم و این امري غیر ممکن است؛ 
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم       

 )1/542( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] چه کسی سزاوار وصف طاغوت است؟137[

 توانیم فردي را بطور مشخص طاغوت بنامیم؟ چه زمانی می س:

فردي به شرك دعوت دهد یا بسوي عبادت خود فرا بخواند ویا در چیزي  هرگاه ج:
ابن قـیم   موارد... د و مانند اینیا عمداً به غیر ما انزل اهللا حکم کن، ادعاي علم غیب نماید

ید: طاغوت عبـارت اسـت از زیـاده روي و افـراط شـخص در عبـادت معبـود و        گو می
صورت اگر معبود یا صاحب امر  که در این( همچنین در اطاعت و پیروي از صاحب امر.

 )2(راضی به این کار باشد به آن طاغوت گویند.)
 محمد و آله و صحبه و سلمو باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا 

 )1/543( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 کند ] کفر حکومتی که به غیر ما أنزل اهللا حکم می138[

دینـی اسـت و بـه دیـن اهمیتـی       حکومـت بـی  ، دانید که حکومت مـا  : شاید می1س
در ، کنـد  دهد. در شهرها طبق قانون مشترك بین مسلمانان و مسیحیان حکمرانی می نمی

 آید که آیا جایز است بگوییم این حکومت اسالمی است؟ این جا سؤال پیش می
 غیر اسالمی است.، کند : وقتی حکومت به غیر ما انزل اهللا حکمرانی می1ج

 شوند؟ کنند گناهکار می : آیا مسلمانانی که در تنظیم این قانون همکاري می2س

                                                           
 1/520ابن کثیر  -1
 )1/50اعالم الموقعین  ( -2
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جایز نیست که در تنظـیم آن  ، : وقتی در قانون اساسی چیزي مخالف اسالم باشد2ج
توانـد در   مـی ، اما اگر چیزي خالف اسالم در آن نباشـد ، مسلمانی مشارکت داشته باشد

 تنظیم آن شرکت کند.
: آیا جایز است که فرد مسلمان با تبلیغات خود در انتخابات همکاري کند؟ آیـا  3س

 تبلیغات به مصلحت کفار جایز است؟
مصلحت کفار جایز نیست؛ چرا که این امـر موجـب   : تبلیغات از فرد مسلمان به 3ج

 بر مسلمانان. ها آنگردد و راهی است براي غلبه  شان می باال رفتن مقام و قدرت

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                     ﴾ :النساء]

۱۴۱[ 
 »بر مؤمنان تسلطی نداده استو اهللا تعالی هرگز کافران را «

: آیا براي فرد مسلمان حرام اسـت کـه بـا فـرد نصـرانی درکارهـاي سیاسـی و        4س
 اجتماعی مشارکت داشته باشد؟

: براي مسلمان جایز است که با نصـرانی در امـوري کـه مخـالف اسـالم نیسـت       4ج
 مشارکت داشته باشد.

 صحبه و سلم و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و
 )1/546( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 »ما أنزل اهللا«هاي حکمرانی و حاکمِ به غیر  ] حالت139[

ید: حکم به ما انزل گو می )1(»ثالثۀاألصول«شیخ محمد بن عثیمین رحمه اهللا در شرح 
اهللا بخشی از توحید ربوبیت است؛ چرا که اجراي حکم خداوندي است که مقتضی 

 تعالىبه همین دلیل است که اهللا ، و کمال پادشاهی و تصرف اوست تعالىربوبیت او 
شان  براي، کنند پیروي می ها آنافرادي را که مردم در غیر قوانین و دستورات الهی از 

﴿ فرماید: است و میارباب نامیده                   

                                                           
 رحمه اللَّهتالیف محمد بن عبدالوهاب   -1
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   ﴾ :۳۱[التوبة[ 

 تعـالى عالمان و راهبان خود و مسیح پسر مریم علیه السـالم را بـه جـاي اهللا     ها آن«
اربابان خود گرفتند با آنکه دستور داشتند جز پروردگار یگانه که هـیچ معبـودي جـز او    

 .»ندکن میبپرستند و او منزه است از آنچه شریکش ، نیست
چـرا کـه   ، ارباباً) نامیده اسـت (پیشوایان و مرشدان را پروردگارانی ، رهبران تعالىاهللا 

کـه از خودشـان شـریعت و دینـی     ( قـانون گـذارانی هسـتند    تعـالى ها عالوه بر اهللا  این
حرام قـرار دادنـد) و   ، اند و هر چه را خواستند حالل نموده و هر چه را خواستند ساخته

ینـان در  چرا که ا، شان نامیده است گان مقلدان و مریدان) را عبادت کنند(گان  پیروي کنند
 شدند!؟ ها آنمخالفت فرمان الهی تسلیم و مطیع 

عدي بن حاتم رضی اهللا عنه به رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم گفت: این پیروان آنان 

الَل« کردند؛ پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود: را عبادت نمی موا عليهم احلَ رَّ ، بل إهنم حَ

بَعُوهم؛ فذلك  اتَّ م إيَّاهموأحلّوا هلم احلرام فَ بَادَهتُ  )1(»عِ

شان حالل قرار دادند و آنـان هـم    را براي  و حرام، حالل را برایشان حرام ها آنچرا! (
  پیروي کردند و این پیروي بمنزله عبادت آنان است).

بدان که هر کس طبق آنچه اهللا نـازل فرمـوده حکـم    ، پس از این که این را فهمیدي 
ها به نزد کسی جزاهللا و رسولش  اختالف و درگیريبراي شکایت و حل  نکند و بخواهد

کنـد و آیـاتی نیـز هسـت کـه       آیاتی در قرآن آمده که وجود ایمان را از او نفی می، برود
 د.کن میظلم و فسق او را بیان ، حکم کفر

 که: مانند این  آیات قسم اول:

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                             

                                                           
طبرانــی درالکبیــر    20137ش  10/116، بیهقــی در ســنن کبــري   »حســن غریــب « 3095ترمــذي ش/ -1

 ) به همین معناست.    114(  10) و در تفسیر طبري  (17/92/218(
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 ﴾ :۶۵ – ۶۰[النساء[ 

کنند به آنچه برتو و آنچه پیش از تـو نـازل شـده     آیا ندیدي کسانی را که گمان می«
حکّـام باطـل)   ( خواهنـد بـراي قضـاوت و داوري نـزد طـاغوت      ولی می اند ایمان آورده

دستور داده شـده کـه بـه طـاغوت کفـر ورزنـد. امـا شـیطان          ها آنبروند؟! با این که به 
گفتـه شـود. بـه     ها آنگمراهی دور از حق و هنگامی که به ، خواهد آنان را گمراه کند می

بینی کـه از تـو اعـراض     و به سوي پیامبر بیایید. منافقان را می، سوي آنچه اهللا نازل کرده
بعـد از آن بـه   ، شـوند  ار مصیبتی مـی گرفت، کنند پس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان می

کننـد کـه مـا هـدفی جـز نیکـی وتوافـق[بین         سـوگند بـه اهللا یـاد مـی    ، آیند سراغ تو می
داند از آنان صرف نظر  کسانی هستند که اهللا آنچه را دل دارند می ها آننداشتیم؟!  طرفین]
  گوشـزد  هـا  آن نتایج اعمالشان را به، را نصیحت کن و با بیانی واضح و رسا ها آنکن؛ و 

از وي اطاعت شـود. و  ، نما! ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر براي این که به فرمان اهللا
آمدنـد و از اهللا طلـب    به نزد تو می، کردند هنگامی که به خود ستم می، اگر این مخالفان

یافتند. اهللا را تواب و رحیم می ، کرد استغفار می ها آنکردند و پیامبر هم براي  آمرزش می
تـو  ، مگر این که در اختالفات خـود ، مؤمن نخواهند بود ها آنبه پروردگارت سوگند که 
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و سپس از داوري و قضاوت تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ ، را به داوري طلبند
 .»وکامالً تسلیم باشند

 کند: در این آیات منافقان مدعی ایمان را با صفات زیر وصف می تعالىاهللا 
آنان خواهان این هستند کـه در قضـاوت و داوري بـه نـزد طـاغوت برونـد. و        :اول

پـس طـاغوت   ، شودکه با حکم اهللا و پیامبر مخالف باشـد  طاغوت به هر چیزي گفته می
مختص اوست ومرجـع تمـام   ، طغیان و تجاوز بر حکم کسی است که حاکمیت و حکم

 است. تعالىامور است و او فقط ذات اهللا 

  ﴿ فرماید: میاهللا تعالی                  ﴾ :األعراف]

۵۴[ 
بزرگـوار جاویـدان و داراي    ،دهـد  آفریند و تنها او فرمان مـی  آگاه باشید تنها او می«

 »ها پروردگار عالم، خیرات فراوان است اهللا
ي اهللا و رسـولش صـلی اهللا علیـه    ها آنهرگاه منافقان را بسوي دستورات و فرم دوم:

 شوند. وسلم فرا خوانند اعراض نموده و رویگردان می
اعمـال  ، خـود بـه مصـیبتی گرفتـار شـوند. [از جملـه        به سـزاي اعمـال   هرگاه سوم:
آینـد و سـوگند یـاد     میآشکار شود] به نزد رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  شان ي منافقانه

کنند که هدفی جز نیکی و ایجاد توافق و سازگاري نداشتیم. درست مانند کسانی کـه   می
کنند به گمان  کنند و طبق قوانین مخالف آن حکمرانی می امروزه احکام اسالمی را رد می

 سازگار است. ، با این عصر دهند که که کاري خوب آنجام می این
 -دهـد کـه    هشدار می، مدعیان ایمانی که چنین صفاتی دارند به این تعالىسپس اهللا 

از آنچه در دلشان است اطالع دارد. و مسایلی را که با گفتارشان مخالف است  -تعالىاو
دهـد کـه    به پیامبرش صلی اهللا علیه وسلم دستور می تعالىداند. اهللا  می، کنند و پنهان می

گوشـزد کنـد    هـا  آنشـان را بـه    تایج اعمالآنان را نصیحت کند و بابیانی روشن و رسا ن
دهد که هدف از فرستادن رسـول ایـن اسـت کـه تنهـا از او اطاعـت        وسپس توضیح می

هاي گسترده و درکـی وسـیع داشـته     افکار و اندیشه هرچنددیگران؛  نه از، وپیروي کنند
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ترین صفت ربوبیت خود که صحت رسـالت پیـامبر    با اختصاصی تعالىباشند! سپس اهللا 
، کند که ایمـان صـحیح   با تأکید سوگند یاد می، گیرد صلی اهللا علیه وسلم را نیز در بر می

 مگر با رعایت سه نکته:، نخواهد شد
ها باید به رسول اهللا صلی اهللا علیه وسـلم مراجعـه    در تمام اختالفات و درگیري اول:

 کنند.
دلها حکم صادره از جانب پیامبر صلی اهللا علیه وسلم را با خرسندي بپذیرند و  دوم:

 در دل احساس تنگی و ناراحتی نکنند.
باید بـدون هـیچ گونـه    ، که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم صادر کند هر حکمی را سوم:

 سستی و انحرافی بپذیرند و آن را اجرا نمایند.

﴿ فرماید: می الىتعمانند: این که اهللا  قسم دوم:                 

       ﴾ :۴۴[املائدة[  

﴿ فرماید: و می                     ﴾ :املائدة]

۴۵[ 

﴿ فرماید: و می                       ﴾

 ]۴۷[املائدة: 
یعنی: هر کس به آن چـه اهللا  ، کند ي فوق یک موصوف را معرفی می صفات سه گانه

کافران را با دو  تعالىکافر و ظالم وفاسق است؛ چرا که اهللا ، حکم نکند، نازل کرده است
 صفت ظلم و فسق وصف کرده است.

﴿ فرماید: میو            ﴾ :کار ستم کافران و« ]۲۵۴[البقرة 

 .»هستند

﴿ د:فرمای میو                ﴾ :۸۴[التوبة[ 

درحالی مردند کـه فاسـق   اینان به اهللا و پیامبرش صلی اهللا علیه وسلم کافر شدند و «
 . »بودند
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ظالم و فاسق هـم هسـت؟ یـا ایـن صـفات بـر افـراد        ، به این ترتیب آیا هر فرد کافر
ـ  مـی مصداق پیدا ، موصوف بر حسب میزان عدم حکم به آنچه اهللا نازل کرده است د؟ کن

 »واهللا اعلم«تر است.  این تفسیر از نظر بنده به هدف مورد نظر نزدیک
بـا  ، حکـم نکنـد و یـا   ، نازل کرده اسـت  تعالىییم: هر کس طبق آنچه اهللا گو میپس 

اعتقاد که قـوانین دیگـر از قـوانین      یا تحقیر و کم ارزش دانستن یا با این، سبک شمردن
الهی صالحیت بیشتري دارد و یا براي مردم مفیدتر هستند و یا مانند این مـوارد معتقـد   

شـود. کسـانی کـه بـراي مـردم قـوانین و        مـی شخص کافر شده و از دین خـارج  ، باشد
کننـد تـا مـردم مطـابق آن عمـل       هایی که مخالف با شریعت اسالم است مقرر می برنامه

  هـاي  این قوانین و برنامـه  چرا که اینان، هستند )و کافر( نمایند؛ از همین دسته افراد بوده
مخالف شریعت اسالم را مقرر نکردند؛ مگر این که معتقد بودند که بـراي مـردم بهتـر و    

راه و روش را بـا   انسـان تر است؛ چرا که از نگاه عقل و فطرت بدیهی است که  سودمند
مگر این که معتقد است روشی را که انتخاب کرده بهتر ، کند راه روشی دیگر عوض نمی

 ت و آنچه ترك نموده ناقص است.اس
و ، و حقیـر ندانـد  ، وآن را سبک نشمارد، حکم نکند، هر کس به آنچه اهللا نازل کرده

د و درجـات  باشـ  میها چنین فردي ظالم است و کافر ن بهتر نداند. یا مانند: این غیرآن را
 ظلم آن بر حسب نوع حکمرانی و ابزار آن متفاوت است.

کرده حکم نکند البته بدون استخفاف و یا تحقیر حکم الهی  هرکس به آنچه اهللا نازل
بلکه ، که معتقد باشد که احکام و دستورات دیگران بهتر از احکام الهی است و بدون این

و یا رعایت حال شخصی کـه  ، فقط حکم به غیرما انزل اهللا را به خاطر طرفداري از افراد
ي فاسق است و کافر نیسـت. البتـه    فرد چنین، از او رشوه گرفته و یا دیگر اهداف مادي

 مراتب فسق او برحسب نوع حکمروایی و ابزار حکم متفاوت است.
جـز اهللا قـرار    درباره کسانی که علما و عابدانشان را اربابـانی  تیمیه ابن االسالم شیخ 
 ید: اینان دو حالت دارند:گو میدهند  می
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اهللا را تغییر دادند و ازآنـان در مسـایلی   احبار و رهبان) دین ( دانند که این که می اول:
کنند و به حالل بودن آنچه اهللا حرام کرده و تحـریم آنچـه حـالل     که تغییر دادند پیروي 

داننـد   آن کـه مـی   تا از سران خود پیروي کرده باشند حال، معتقد هستند، قرار داده است
آن را شـرك قـرار    لشاند: این کفـر اسـت واهللا و رسـو    آنان بادین رسوالن مخالفت کرده

شـان ثابـت باشـد     در حالل بودن حرام و حرام بودن حالل اعتقاد و ایمان دوم:      اند. داده
، اما در نافرمانی اهللا از آنان اطاعت کنند  نقل شده است ـ  عبارت به همین صورت از اوـ 

اینـان  ، اردشود و اعتقاد به گناه بـودن آن را د  طور که فرد مسلمان مرتکب گناه می همان
 همانند افراد گناهکار هستند.

باید دانست که بین مسائلی که به صورت قانون عمومی و برخالف شریعت اسـالمی  
ـ  مـی ند و مسئله اي معین که قاضی برخالف شریعت بـه آن حکـم   شو میتصویب  ، دکن

شامل قانونگذاري عمومی نیست؛ بلکه در تشـریع  ، تفاوت است؛ زیرا تقسیم بندي سابق
می و تصویب قوانین خالف شرع این انگیزه وجود دارد که قانونگذار معتقد اسـت  عمو

قوانین جدید می تواند جایگزین قوانین شریعت شود و قوانین جدیـد از قـوانین شـرع    
  و این کفر صریح است).( بهتر است و مصالح مردم بیشتر در آن رعایت شده است.

مسایل بزرگی است که حکّام این زمـان بـه آن   از » بغیر ما أنزل اهللا« ي ـ حکم  مسئله
تا روشن شـدن    که سزاوارآن نیستند ـ  ي لذا باید فرد در حکم کردن به چیز، مبتال هستند

 تعـالى از اهللا  –ـ شتاب زده عمل نکند. چرا که ایـن مسـئله اي بسـیار مهـم اسـت       حق
 تعـالى  ردي که اهللابر ف –شان را اصالح گرداند  خواهیم که حاکمان مسلمان و روابط می

حقایق را بیـان کننـد و حجـت را تمـام     ، الزم است که براي حکام، علم عطا کرده به او
 مانـد  مـی  زنده کس هر و گردد هالك حجت و دلیل با شود نمایند تا هر کس هالك می

 هراسـی  و بـیم  کسـی  از و شانه خـالی نکنـد   حق بیان از و بماند زنده حجت و دلیل با
 .است مؤمنان و صلی اهللا علیه وسلم پیامبر، اهللا آن از عزت که چرا، باشد نداشته
 )158/6( ورسائل فتاوي مجموع -عثیمین ابن شیخ            
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 )فوزان شیخ از بحثی(حکم بغیر ما أنزل اهللا  ]140[

 :یدگو می اهللا حفظه فوزان صالح شیخ
 تسـلیم  او حکـم  برابـر  در کـه  است این تعالى او عبادت و اهللا به ایمان مقتضیات از
، گفتـار  در اخـتالف  هنگـام  در و باشیم خشنود و راضی او قانون و شریعت به و شویم
 رجـوع  وسـنت  قـرآن  به حقوق سایر و واموال خونها در اختالفات و درگیریها و عقاید
 پـس ، رددگ می بر او به وحاکمیت وداوري است تعالىاهللا  وداور حاکم تنها چراکه، کنیم

. کنند حکم) وسنت قرآن( است کرده نازل اهللا که دستوراتی بر که است واجب حاکم بر
 نـازل  کتـابش  در اهللا کـه  قـوانینی  به و قضاوت داوري براي که است واجب رعیت وبر

 .کنند رجوع صلی اهللا علیه وسلم پیامبر و به سنت است کرده

  ﴿ :فرماید می حاکمان ي باره در تعالى اهللا                

                 ﴾ :۵۸[النساء[ 

 مـردم  بین هرگاه و گردانید بر صاحبانش به را ها امانت که دهد می  فرمان شما به اهللا«
 .»...کنید داوري عدالت به کنید می داوري

﴿ :فرماید می مردم ي درباره تعالى اهللا                 

                                 

              ﴾ :۵۹[النساء[ 

، رسول و از صاحبان امر که از شـما هسـتند   و اید! از اهللا اي کسانی که ایمان آورده«
آن را به اهللا و پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم   ، و اگر در چیزي اختالف کردید اطاعت کنید

دارید! این [کار] براي شما بهتر و عاقبـت و  ارجاع دهید. اگر به اهللا و روز آخرت ایمان 
 .»فرجام آن نیکوتر است
که به غیر ما انزل اهللا  دهد که ایمان با مراجعه و رفتن به نزد کسانی سپس توضیح می

﴿ فرماید: شود می یک جا جمع نمی، کنند حکم می                
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                    ﴾ :۶۰[النساء[  

نازل شده و آنچه پیش از تو  پندارند به آنچه به سوي تو آیا ندیدي کسانی را که می«
که دستور  حال آن، خواهند داوري را پیش طاغوت برند نازل گشته ایمان دارند؟ [اما] می

 .»را به گمراهی دوري بیاندازد ها آنخواهد  ولی شیطان می، اند که به آن کافر شوند یافته

 ﴿ فرماید: جا که می تا آن                  

                     ﴾ :۶۵[النساء[ 

که در اختالفات بین خود تو را  ایمان ندارند مگر این سوگند پروردگارت به، نه پس«
چون و چـرا   اي ماللی نیابند و بی شان از حکمی که کرده گاه در دل حکم قرار دهند و آن

 .»تسلیم شوند
ها به پیامبر صلی اهللا  ایمان را از کسی که در اختالف و درگیري، با سوگند تعالىاهللا 

کند  و با تأکید نفی می، شود ضایت تسلیم فرمان او نمیکند و با ر علیه وسلم مراجعه نمی
، کنند حکم نمی، است مطابق فرمانی که اهللا نازل کرده را که  و نیز حکم کفر حاکمانی

﴿ د:فرمای میو .کند اعالن می  را ظالم و فاسق ها آنکند و   صادر می        

                 ﴾ :۴۴[املائدة[ 

﴿                         ﴾ :۴۵[املائدة[ 

﴿                         ﴾ :۴۷[املائدة[ 

 صـحیح) ( کرده است و مراجعه به قرآن و سـنت حکومت مطابق قوانینی که اهللا نازل 
حتی نظریات اجتهـادي علمـا   ، در تمام اختالفات و درگیریها امري اجتناب ناپذیر است

صحیح) مـورد تأییـد   ( اي که با قرآن و سنت مگر همان نظریه، دشو میمورد قبول واقع ن
ـ     روي از باشد و بدون تعصب به مذهبی خاص و یا اینکه فرد خـودش را محـدود بـه پی

ها و سایر مسایل نه تنها مسایل  ها و خصومت اقوال یک امام کند؛ بلکه در تمام درگیري
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هـاي منتسـب بـه     نه آن طور که در برخـی از دولـت  ، باید به همین صورت باشد، فردي
شـود و بـه برخـی     نکاح و طالق عمل مـی ، مانند ارث اسالم به برخی از قوانین اسالمی

کامل و به هم پیوسته اسـت کـه تجزیـه     ي ا که اسالم مجموعهشود. چرا  دیگر عمل نمی
 ناپذیر است.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  ﴾ :البقرة]

 »اید! همگی به طور کامل وارد اسالم شوید اي کسانی که ایمان آورده« ]۲۰۸

﴿ فرماید: و می                ﴾ :۸۵[البقرة[ 

 .»ورزید؟! آورید و به برخی کفر می آیا به برخی آیات کتاب [آسمانی] ایمان می«
هـا و   به همین ترتیب بر پیروان مذاهب و گروههاي معاصر واجب است کـه دیـدگاه  

سنت بسنجند. هر چه موافق بـود بپذیرنـد و   شان را با قرآن و  رهبران و پیشوایان سخنان
بویژه در مسایل اعتقادي بدون تعصب و طرفداري از قـرآن و سـنت   ، هرچه مخالف بود

ي آنـان   و مـذهب همـه  ، پیروي نمایند؛ چرا که این وصیت تمام پیشوایان مسلمان است
 هرچنـد ، پیرو حقیقـی ائمـه نیسـت   ، لذا هر کس با این روش مخالفت کند، همین است

 خودشان را منتسب به آنان بدانند.

﴿ فرماید: درباري اینان می تعالىاهللا                

           ﴾ :۳۱[التوبة[ 

دانشمندان و راهبان خویش و مسیح پسـر مـریم علیـه السـالم را اربابـانی در       ها آن«
 .»برابر اهللا قرار دادند...

بلکه تمام کسانی را که مرتکب اعمالی همانند  این آیه به نصاري اختصاص ندارد
گیرد. به این ترتیب هر کس با فرمان اهللا ورسول مخالفت  شوند؛ در بر می ها آناعمال 

، کند و یا از هوا وهوس خود پیروي کند کرده است. حکم یر آنچه اهللا نازلکند و به غ
گمان کند مؤمن  هرچندبدون تردید از دایره ي اسالم وایمان خارج گردیده است. 

شان را  ي این افراد را انکار نموده و داشتن ایمان به گمان اراده تعالىچرا که اهللا ، است
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﴿ فرماید: کند و می تکذیب می                         

                                

            ﴾ :۶۰[النساء[ 

پندارند به آنچه به سوي تو نازل شده و آنچه پیش از تو  آیا ندیدي کسانی را که می«
که دستور  حال آن، خواهند داوري را پیش طاغوت برند نازل گشته ایمان دارند؟ [اما] می

 . »را به گمراهی دوري بیاندازد ها آنخواهد  ولی شیطان می، اند که به آن کافر شوند یافته
شان دارد؛  که اشاره به نفی ایمان »یزْعمونَ«فرماید:  چرا که در این آیه می

کند و با  برند که به دروغ ادعاي ایمان می را غالباً براي کسی به کار می »یزْعمونَ«چون
ورزد و عملش با ادعایش منافات دارد و سپس این مطلب  مقتضیات ایمان مخالفت می

﴿فرماید:  کند و می را تثبیت می         ﴾ :) حال آن که دستور داده شده

کفر به طاغوت ، ي بقره آمده ي سوره کفر ورزند) همان طور که در آیهبودند که با آن 
، گردد فرد موحد نمی، رکن و اساس توحید است و هرگاه این رکن وجود نداشته باشد

گردد و با عدم آن  توحید اساس ایمان است و با داشتن ایمان تمام اعمال مقبول می

﴿ .)شده است: شود. این واقعیت دراین آیه بیان اعمال فاسد می        

                 ﴾ :۲۵۶[البقرة[ 

بـه یقـین کـه بـه ریسـمان      ، پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به اهللا ایمان آورد«
 .»محکم [الهی] چنگ زده است

بیانگر آن است ، کند ما انزل اهللا) حکم نمی( الهینفی ایمان از کسی که مطابق قوانین 
است که بر مسـلمان واجـب    تعالىایمان و عقیده و عبادت اهللا ، که اجراي شریعت الهی

 است که باید به آن عمل کند. 
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شریعت الهی را تنها بدین خاطر که حاکمیت آن به مصلحت مردم است و در ایجـاد  
ه برخی از مردم تنها به همین بعـد قضـیه تأکیـد    امنیت پویاتر است ترجیح ندهد؛ چرا ک

 اند. دارند و بعد اول آن را فراموش کرده
ي اجرا  کسانی را که شریعت الهی را فقط به خاطر مصلحت به مرحله تعالىاهللا  

﴿ فرماید: کند و می رد می، کنند گذارند و به خاطر عبادت اهللا این کار را نمی می   

                                

          ﴾ :۴۹ – ۴۸[النور[  

شوند که به سوي اهللا و پیامبر صلی اهللا علیه وسلم بیایند  که فرا خوانده می و هنگامی«
در مـورد  (شوند! ولی اگـر   ناگاه گروهی از آنان رویگردان می، میانشان داوري کندتا در 

 .»آیند با سرعت و تسلیم به سوي او می، نزاع) حکم به سود آنان باشد
دهند و هر چه با هوا و هوس  و هوسشان اهمیت نمی يبه هو پس چنین افرادي جز

، افراد در صورتی که حق به جانب باشـند این ، گردانند می  مخالف باشد از آن روي ها آن
 ؛ اما قصد عبادت اهللا را ندارند.آیند مینزد پیامبر صلی اهللا علیه وسلم 

 کند حکم می، حکم کسی که به غیر آنچه اهللا نازل کرده است

﴿ :فرماید می تعالىاهللا                          ﴾

  ]۴۴[املائدة: 
گـاهی کفـر اکبـر    ، کفر است و این کفر، در این آیه آمده که حکم به غیر قوانین الهی

گرداند و گاهی کفر اصغر اسـت و فـرد را از    ي اسالم خارج می است که فرد را از دایره
گرداند. این به وضعیت و حال حاکم بستگی دارد. چـرا کـه اگـر معتقـد      دین خارج نمی

حکم به قوانین الهی واجب نیست و خود فرد اختیار دارد کـه حکـم بکنـد یـا      باشد که
سـاخته و   ارزش بشمارد و معتقد باشـد کـه قـوانین    نکند و یا قوانین الهی را سبک و بی

ي بشر از قوانین الهی بهتر و یا همانند قوانین الهی است و یا بر این بـاور باشـد    پرداخته
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بـه غیـر شـریعت قصـد      ن صالحیت ندارد و یا با حکمکه قوانین شریعت براي این زما
 در این مورد فرد مرتکب کفر اکبر شده است.، راضی کردن کفار و منافقان را داشته باشد

اي خاص به حکم شریعت اعتقاد داشته باشد؛ اما طبق  اگر با آگاهی و یقین در مسئله
ه غیر ما انزل اهللا حکم باز هم ب( آن حکم نکند و معترف باشد که سزاوار مجازات است

شـود و اگـر    البته کفرش کفر اصغر نامیده می، کند) چنین فردي عاصی و گناهکار است
خبـر   با وجود تالش و کوشش براي شـناخت آن جاهـل و بـی   ، نسبت به حکم شریعت

یـک  ، بماند و دچار اشتباه شود چنین فردي خطاکار است و به خاطر تـالش و کوشـش  
حکـم در مـورد    و ایـن  .)1(شود و خطایش بخشـیده خواهـد شـد    پاداش به وي داده می

 خاص است. اي قضیه
ي خاص متفاوت است. شیخ االسـالم ابـن    ي مسایل عمومی با مسئله اما حکم درباره

در صورت دیندار بودن حکمی صادر کـرد امـا    -: اگر حاکم)2(یدگو می اللَّـهرحمه  تیمیه
بـاز  ، داند حکم کند و بر خالف حقی که می، باشدبدون علم؛ جهنمی است. و اگر عالم 

به طریق اولی جهنمـی  ، بدون رعایت عدالت و علم حکم کند هرگاههم جهنمی است و 
 ها در صورتی است که حکم در خصوص قضیه اي باشد. است؛ این

سنت ، ولی اگر حکم عامی در دین باشد که حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد 
 معرفی کند و معروف را منکر و منکر را معروف جلوه دهد را سنترا بدعت و بدعت 

، اند و از آنچه اهللا و پیامبر صلی اهللا علیه وسلم امر کرده نهی کند و به آنچه منع کرده
، کند دستور دهد؛ این رنگ و شکل دیگري دارد که پروردگار جهانیان در آن حکم می

اختیار او است وحمد و ستایش از آنِ اوست همان معبود که آغاز و پایان همه چیز در 

 ﴿ فرماید: که می        ﴾ :۸۸[القصص[ 

 .»گردید و حکم از آن اوست و بسوي او باز می«

                                                           
 به همین مفهوم 364-363شرح الطحاویۀ ص/ -1
 35/388مجموع الفتاوي  -2
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 ﴿ فرماید: و می                    

          ﴾ :۲۸[الفتح[ 

او آن ذاتی است که رسوالن خویش را با هدایت و دین حق فرستاده است تـا آنـرا   «
 .»بر تمام دینها غلبه گرداند و کافی است که اهللا گواه این موضوع باشد

کس به وجوب حکمـی طبـق   تردیدي نیست که هر ( ید:گو می اللَّـهرحمه  ابن تیمیه
چون هـیچ امتـی نیسـت    ،  کافر است، معتقد نباشد، آنچه اهللا بر رسولش نازل کرده است

دهد و چه بسا که  به باور خود) دستور به قضاوت و حکومت به عدالت می( مگر این که
عدالت در دین و مذهبش از نظریات بزرگانشان است که اصالً از جانب اهللا دلیلی بر آن 

کننـد هماننـد:      بسیاري از منتسبین به اسالم طبق عادات خود حکم مـی  نشده است.نازل 
صحرانشینانی که طبق رسم و عادت پـدر و پـدر بزرگـان و گذشـتگان خـویش همـان       

کردنـد و معتقدنـد بـه جـاي      اطاعت می ها آنافرادي که سردار و حاکم بودند و مردم از 
 ضاوت و حکومت است که این کفر اسـت. ق ي قرآن و سنت این قوانین موروثی شایسته

و رسومی کـه    اند؛ اما هنوز هم به عادات باید دانست که) بسیاري از مردم مسلمان شده(
همان عاداتی که حاکمان و افـرادي کـه از   ، کنند بین خودشان رواج داشته است عمل می

و داوري جـایز  بفهمند کـه حکـم    هرگاهو اینان ، اند دستور داده، کردند اطاعت می ها آن
نیست مگر مطابق آنچه اهللا نازل کرده است و بـه شـریعت پایبنـدي نکننـد و حکـم بـر       

 .)1(کافر هستند)، خالف شریعت الهی را روا و جایز بدانند
، »کفر دون کفر«اند:  اما آن چیزي که گفته( ید:گو می اللَّـهرحمه  ابراهیم بن شیخ محمد

یا حاکمی) جز اهللا مراجعه کند و معتقد باشد که گناهکار ( زمانی است که فرد به قوانین
است و حکم اهللا حق است و فقط یک مرتبه و مانند ایـن چنـین کـاري بکنـد. ولـی آن      

بگویند: ما  هرچنداین کفر است ، کند کسی که قانون اساسی با برنامه مشخصی آماده می

                                                           
 5/130نۀ النبویۀ منهاج الس -1
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ي  اسـت کـه فـرد را از دایـره    این کفري ، تر است کنیم و حکم شریعت عادالنه اشتباه می
 .)1(گرداند) اسالم خارج می

شود و حکم کلـی و عمـومی کـه در     بین حکم جزئی که تکرار نمی اللَّـهرحمه  شیخ
تمام مسایل یا بیشتر مسایل مرجع است تفاوت قایل شده است و مشخص کرده که این 

بدان دلیل است که هر کس گرداند و این  کفري است که فرد را مطلقاً از اسالم خارج می
از شریعت اسالم رویگردانی کند و معتقد باشد قانون وضـعی از شـریعت بهتـر اسـت.     

 چنین فردي بدون شک کافر و از دین خارج شده و کفرش ناقض توحید است.
 )116عقیدة التوحید ص/( از کتاب –الشیخ الفوزان           

 تبیین حالل و حرام را دارد] حکم کسی که ادعاي حق قانون گذاري و 141[

، ها ید: قانون گذاري و تعیین دستورات که بندگان در عبادتگو میشیخ صالح فوزان 
 حق -شود می آن مانع و دده میمعامالت و سایر امور و دستوراتی که اختالفات را پایان 

 .است مخلوقات خالق و مردم پروردگار که است تعالى اهللا

  ﴿ :فرماید می تعالى اهللا                 ﴾ :األعراف]

۵۴[ 
 پروردگـار  کـه  اهللا] نـام [ اسـت  برکـت  بـا  و اوست آن از امر و خلق که باش آگاه« 

 . »است جهانیان
 برایشان را آن و است بندگانش مصلحت به چیز چه داند می که است ذاتی تعالى اهللا

 حکم به هم مردم و فرستد می مردم  براي را شریعت ربوبیتش حکم به تعالىاهللا  .دکن می
 گردد. می بر خودشان به آن. مصلحت که کنند می قبول را او دستورات و احکام، بندگی

﴿ :فرماید می تعالى اهللا                              

                 ﴾ :۵۹[النساء[ 

                                                           
 مراجعه شود.  12/280. به مجموع الفتاوي رحمه اللَّه تقریر شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ -1
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 روز و اهللا به اگر، گردانید باز رسول و اهللا به را آن، کردید اختالف چیزي در اگر و( 

). است نیکوتر آن فرجام و عاقبت و، است بهتر شما براي] کار[ این! دارید ایمان آخرت
    »59/نساء«

﴿ : فرماید می تعالىاهللا                       ﴾

 ]۱۰[الشوری: 
چنین داوري ، گردد در هر چیزي که اختالف پیدا کردید داوري آن به اهللا واگذار می«

 .»اهللا است. که پروردگار من است...
داشته باشند و  تعالىي غیر از او  ناگوار دانسته که بندگان قانون گذار تعالىاهللا 

 ﴿ فرماید: می                     ﴾ :الشوری]

۲۱[ 
 اهللا کـه  انـد  آورده پدید را دینی ایشان براي که دارند معبودهایی و انبازها آنان شاید«
 .»است نداده اجازه بدان

بطور قطع به اهللا شـرك  ، به این ترتیب هر کس شریعتی غیر از شریعت اهللا را بپذیرد
انـد؛   و پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مشـروع قـرار نـداده    تعالىورزیده است و هر چه اهللا 
 اند. ها گمراهی بدعت است و تمام بدعت

ـوَ «فرماید:  رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم می  هُ نْـهُ فَ ا لَـيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ   :)1(»رَ

 مردود است).، هر کس در دین ما چیزي پدید آورد که از آن نیست( 

وَ «فرماید:  و در روایتی دیگر می هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ  : )2(»رَ

 مردود است).، هرکس عملی انجام دهد که مطابق دستور ما نباشد( 

                                                           
 )4492) و مسلم (2697بخاري ( -1
 4493بخـاري ایـن حـدیث را در کتــاب البیـوع و کتـاب االعتصــام بصـورت معلـق آورده و مســلم ش/        -2

 بصورت متصل آورده است.
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هر چه اهللا و پیامبر صلی اهللا علیه وسلم در سیاست و حکومت بین مردم جایز قـرار  
  طاغوت و حکم جاهلی است.، نداده است

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

   ﴾ :۵۰[املائدة[ 

 از کسی چه حکم، دارند یقین که گروهی براي آیا هستند؟ جاهلیت حکم پی در آیا«
 .»است؟ نیکوتر اهللا حکم

است و جایز نیست که کسی در آن  تعالىبنابر این تبیین حالل و حرام حق اهللا 

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا ، مشارکت داشته باشد               

                                  

    ﴾ :۱۲۱[األنعام[ 

، چرا که آن قطعاً نافرمانی است، نام اهللا بر آن یاد نشده است نخوریدو از ذبحی که «
و اگـر  ، کنند تـا بـا شـما مجادلـه کننـد      و بی گمان شیاطین دوستان خود را وسوسه می

 .»اطاعتشان کنید؛ البته شما [هم] مشرك هستید
 حرام شان در حالل قرار دادن آنچه را اهللا اطاعت از شیاطین و دوستان تعالىلذا اهللا 

الهی   شرك به حساب آورده است و نیز هر کس از علما و حکام در تحریم حالل، کرده
 تعالى؛ زیرا اهللا  را اربابانی جز اهللا پذیرفته ها آن، الهی؛ اطاعت کند  یا حالل دانستن حرام

﴿ :فرماید می                          

                                 ﴾

 ]۳۱[التوبة: 
، گرفتنـد  خود اربابان اهللا بجاي را مریم پسر مسیح و خود راهبان و علما] ها همین[«

 منـزه  او. نکنند عبادت نیست او جز حقی بر معبود که را اهللا جز داشتند دستور که آن با
 .»سازند می شریکش آنچه از است
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در روایت آمده که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم این آیه را بر عدي بن حاتم طائی 
را  ها آنرضی اهللا عنه تالوت کرد. عدي بن حاتم رضی اهللا عنه گفت: اي رسول اهللا! ما 

لُّونَه«کردیم!؟ فرمود:  عبادت نمی ِلُّون لكم ما حرم اهللا فتُحِ ون ما أَحلَّ اهللا ، أليس حيُ مُ َرِّ و حيُ

مونه؟! قال: بيل ُم، فتحرِّ هتُ بَادَ تِلكَ عِ  :)1(»قال النبي صلی اهللا عليه وسلم: فَ

دادند و شـما   طور نبود که چیزهاي را که اهللا حرام کرده بود حالل قرار می مگر این( 
دادنـد و شـما نیـز حـرام      هـاي الهـی را حـرام قـرار مـی      دانستید و حـالل  نیز حالل می

 ».است! ها آنهمین عبادت «دانستید!). گفت: آري! پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود:  می
در برابر حکـم  ، هبان و...) در حالل و حرام کردناعلما و ر( بنابراین اطاعت از آنان 
که شرك اکبر است. منافی بـا توحیـد اسـت کـه مـدلول       آید میبشمار  ها آنعبادت ، اهللا

 بیانگر آن است.»: اهللا   إال الإله«ي توحید کلمه
باید دانست که بخشی از مقتضیات این کلمه این است که: تبیین حالل و حرام فقط  

گـذاران اطاعـت    است. هر کسی که در تحلیل و تحریم از علما و عبـادت  تعالىحق اهللا 
دهند در حالی که آنان در علم و دین از  کند که با آگاهی خالف شریعت الهی دستور می

ي آنان مشخص  کنند پس حکم الهی درباره که چه کار می دانند و می( تر هستند همه آگاه
است) اما گاهی اشتباه آنان پس از تالش و کوشش در جهت یافتن حق و نرسیدن به آن 

شود. اما کسی که از دستورات و قوانین  در این صورت به شخص پاداش داده می، است
هـاي   را بـه کشـور   هـا  نآکنـد و قـوانین    اطاعت می، ي کفارو ملحدین ساخته و پرداخته

حکـم چنـین فـردي چـه     ، کنـد  آن بین مسلمان حکومت می براساسآورد و  اسالمی می

 »الحول و القوة اال باهللا!؟«جز کفر اکبر؟!). ( تواند باشد! می

را   اند تا احکام را برایشان وضع کنند و حرام اینها کفار را اربابانی در برابر اهللا پذیرفته
 کنند. دهند و آنان بین مردم مطابق دستورشان حکم می میبرایشان مباح قرار 

 123الشیخ الفوزان ـ از کتاب عقیدة التوحید ص/           

                                                           
 از همین باب 139فتواي تخریج در  -1
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» الحکم بغیر ما انزل اهللا و اصول التکفیر«درخصوص کتاب: ، ي انجمن دایمی ] بیانیه142[
 )ي خالد علی العنبري نوشته(

 و عيل آله و صحبه... و بعد، ا حممداحلمدهللا وحده و الصالة و السالم عيل نبين

اي بنام خالد عنبـري کتـابی    انجمن دایمی مباحث علمی و افتا مطلع شد که نویسنده

نوشته است. پس از بررسی مطالب  »احلكم بغري ما أنزل اهللا و اصول التكفري«تحت عنوان 

نقل  کتاب روشن شد که نویسنده در این کتاب در آنچه از علماي اهل سنت و جماعت
کرده امانت علمی را رعایت ننموده است و ادله را از مفاهیمی که لغت عربی و مقاصـد  

 از جمله:، تحریف کرده است، شریعت بیانگر آن است
هـایی کـه از علمـا     ي شریعت و تصرف در برخی از عبارت تحریف مفاهیم ادله -1

اي تغییر  یا بگونهکند و  کند و قسمتی را حذف می نقل کرده است؛ وي عبارتی را نقل می
 شود. دهد که منظور اصلی عبارت فهمیده نمی می

 هاي علما بر خالف منظورشان تفسیر برخی از نوشته -2
 اللَّـهرحمه  که به عالمه شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ، دروغ گفتن به نام علما -3

 چیزهایی نسبت داده که ایشان نگفته اند.
تکفیر کسی که به غیرقـوانین الهـی در مباحـث    ادعاي اجماع اهل سنت بر عدم  -4

تر از  ي پایین که در مرتبه، مگر در صورتی که مانند دیگر گناهان، عام شریعت حکم کند
بر اهل سنت است که ، این تهمت محض، قلباً معتقد به حالل بودن آن باشد، کفر هستند

خواهـان   تعـالى  منشأ آن جهل و نادانی و یا دنبال کردن هـدف نادرسـت اسـت!؟ از اهللا   
متعقد اسـت کـه   » انجمن دایمی فتوا«عافیت و سالمتی هستیم! باتوجه به مطالب مذکور 

کند که توبه نماید  نشر و فروش کتاب مذکور حرام است و نویسنده را گوشزد می، چاپ
علـم بیـاموزد و    هـا  آنو به سوي اهللا برگردد و نیز به نزد علماي مورد اعتماد برود تا از 

توفیـق و  ، براي همگان خواهان هـدایت  تعالىهاتش را برایش توضیح دهند. از اهللا اشتبا
 استقامت بر اسالم و سنت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم هستیم.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه.
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 التحذیر من االرجاء...«انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتاـ به نقل از کتاب 
  »ي رئیس فتوا اجازه)با 22 ـ 21( /ص

 ي خالد عنبري نوشته» هزیمۀ الفکرالتکفیري«] هشدار نسبت به کتاب 143[

و ، و الصالة والسالم عيل من النبي بعده نبينا حممـد و عـيل آلـه وصـحبه، احلمدهللا وحده

 بعد:

 ي اهل سنت: واضح و شفاف بودن عقیده
و پیچیدگی در آن ي اهل سنت واضح و شفاف است و هیچ گونه پوشیدگی  عقیده

هاي مورد  نیست چرا که از قرآن و سنت گرفته شده است و اصول و مبانی آن در کتاب
اند و این  را به ارث برده ها آناعتماد تدوین و گردآوري شده است که خلف از سلف 

ها را تحقیق و بررسی و بازنویسی نموده اند و یکدیگر را به عمل و پایبندي به آن  کتاب

الُ «فرماید:  طور که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می همان، سفارش و تشویق کرده اند زَ الَ تَ

ىلَ  تِي عَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ ينَ الْـطَ رِ قِّ ظَاهِ ُّ ، حَ رُ الَ يَرضُ َ أَمْ أْيتِ تَّى يَ هم حَ ن خالَفَ مْ وَ ال مَ هلَُ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ

ـهِ   )1(:»یتبارك و تعال اللَّ

قرآن و سـنت)پایبند بـوده و پیـروز هسـتند و     ( همواره گروهی از امت من بر حق( 
 تا قیام قیامت.)، رساند یاري ندادن دیگران) به آنان ضرر نمی( مخالفت مخالفان

هیچ شکی در آن نیست و جـاي بحـث و جـدال در آن وجـود     این مسئله ایست که 
 ندارد.

 ي نو ظهور مقابل اهل سنت در تعریف ایمان: پدیده
انـد کـه برخـی از اصـول      اي نو ظهور از عالم نماها بوجود آمـده  در این اواخر پدیده

مسـئله ي  ، انـد از جملـه   را میدان جر و بحث و تایید و رد قرار داده ي اهل سنت عقیده
طـور کـه    همـان  -ارجاء ي ي مرجئه را بنام اهل سنت. عقیده ان و وانمود کردن عقیدهایم

است که عمل را از حقیقت ایمـان جـدا    اي انحرافی و گمراه کننده عقیده –واضح است 

                                                           
 ) با الفاظ متفاوت1921،1923، 1920، 156)، و مسلم  (7311بخاري ( -1
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مؤمن باشد و عمل نکردن در کـم و زیـاد شـدن    ، بدون عمل انساناي که  داند بگونه می
انـد و   ه اي باطلی است که علمـا آن را رد کـرد   مرجئه عقیدهي  ایمان تأثیري ندارد. عقیده

 اند. هاي نا گوار و نتایج وثمرات باطل آن را شرح داده بطالن آن و پیامد
ي  کارش به جایی کشیده است که: هـر کـس بـا آنـان در داشـتن عقیـده       اما این امر

نامنـد!؟ بسـا    ري میکنند و او را خارجی و تکفی  حمله می، همراه و موافق نباشد» ارجاء«
ي اهـل سـنت انجـام     اوقات این عمل را از روي نـادانی و جهلشـان نسـبت بـه عقیـده     

 دهند.  می
 و دانند می کافر اهل سنت گروهی میانه هستند بین خوارج که مرتکب گناه کبیره را

 از .رسانند نمی شخص به ضرري ایمان وجود با معاصی معتقدند که مرجئه ي فرقه بین
 تعالى اهللا مشیت تحت و است االیمان ناقص مؤمنِ کبیره گناه مرتکب سنت اهل دیدگاه

 که طور همان – کند می عذاب بخواهد اگر و بخشد می را او بخواهد اگر – دارد قرار

 ﴿ :فرماید می                           

         ﴾ :۴۸[النساء[ 

 کـه  کـس  هـر  بـراي  را گناهـان  دیگر و بخشد نمی ورزد شرك او به که را کسی اهللا«
 . »بخشد می بخواهد

 »التكفريي الفكرة هزيم« کتاب نقد

 کـه  رسید دستم به، عنبري خالد ي نوشته» التكفريي الفكر هزيمة« عنوان تحت کتابی

، امت جوانان متوسط ي طبقه میان در تمام قدرت با تکفیر فکر چنان هم«: یدگو می آن در
 »؟!دارد وجود – آورد پدید را آن  حروري خوارج که زمانی از

 و باشـند  آورده پدید.. .و خوارج که نیست مسایلی از مرتد افراد تکفیر: یمگو می بنده
 و اهللا کـه  اسـت  شـرعی  حکمـی  بلکـه ، نیست این فکري شود می گفته طورکه آن حتی

 از یکی مرتکب کس هر. اند کرده بیان، باشد آن مستحق که هرکس براي را آن رسولش
 .است مرتد باشد عملی اسالم و اعتقادي، قولی نواقض
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 اهللا. است شده گرفته صلی اهللا علیه وسلم اهللا رسول سنت و قرآن از حکم این 

 نواقض از یکی مرتکب آوردن ایمان از پس که را مردم از گروهی کفر حکم تعالى

﴿ :فرماید می و. است صادر کرده، اند شده اسالم             

                                  

                         ﴾

  ]۶۶ – ۶۵ [التوبة:
 آیـا : بگـو . گفتیم می سخنانی شوخی و سرگرمی براي: یندگو می، بپرسی آنان از اگر«

 ایمـان  از پـس  شـما  نکنید خواهی عذر. کردید می تمسخر را پیغمبرش و او آیات و اهللا
. دهـیم  مـی  عـذاب  را دیگـري  گروهی، ببخشیم را شما از برخی اگر. دیدش کافر، آوردن

 .»دهند می ادامه خود بزهکاري به آنان زیرا

﴿ :فرماید می و                 ﴾ :۷۴[التوبة[ 

 .»اند برگشته کفر به، آوردن ایمان از پس و اند کفرآمیزگفته سخنان قطعاً که حالی در«

َ «: فرماید می صلی اهللا علیه وسلم پیامبر َ الْـبَنيْ بَنيْ بْدِ وَ ةِ الْـعَ الَ كُ الصَّ رْ رِ تَ فْ  )1(»كُ
 ). است نماز ترك، کفر و بنده بین ي مشخصه و مرز(

 )2(»فركَ  فقد كهارَ تَ  فمن«: فرماید می و
 ).است ورزیده کفر کند ترك را نماز کس هر(

 که اي فرشته دو آن ي درباره و است کفر سحر یادگیري که دهد می خبر تعالى اهللا

﴿ :فرماید می. دادند می یاد سحر                  

  ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

                                                           
 )82مسلم ش ( -1
)، و 329»  (الکبـري «، نسائی فـی  »حسن صحیح غریب« ) و قال: 2621)، ترمذي  (355،346/  5احمد  ( -2

 )1454»  (صحیحه«)، وابن حبان فی 1079ابن ماجه  (
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گفتند: ما فتنه  قبل از آن به او می دادند مگر این که هیچ کس آن را آموزش نمیو به «
 .»پس کافر نشو، و آزمایش هستیم

 ﴿ :فرماید می تعالىاهللا                        

                ﴾ :۱۳۷[النساء[ 

 آورند می ایمان هم باز و، شوند می کافر سپس و آورند می ایمان که کسانی گمان بی«
 را ایشـان  تعـالى  اهللا هرگـز  افزاینـد  مـی  خـود  کفر بر سپس و، شوند می کافر بار دیگر و

 .»نماید نمی بدیشان راهی و بخشد نمی
 یـا  و کننـد  تکفیـر  را کسی صلی اهللا علیه وسلم رسولش و اهللا که این بین است فرق

 و معتزله، خوارج که کسی با کنند تکفیر را شخصی سنت و قرآن از پیروي به سنت اهل
 و هـا  پریشـانی  موجـب  – نـاحق  بـه  – تکفیر قطعاً، کنند  تکفیر را او ناحق به پیروانشان

، باشـد  شـرعی  حکـم  براسـاس  که تکفیري لیکن شود می انفجار و ترور: مانند هایی فتنه
 .ندارد پی در، حق یاري و خیر جز چیزي

 جماعـت  و سـنت  اهـل  ي عقیـده  پایبنـد  تکفیر ي مسئله در ما کشور افراد الحمدهللا 
 آن بـر  که کفري همان که بواح کفر در: یدگو می عنبري سپس! خوارج مذهب نه، هستند
 .است مرجئه خطرناك ي عقیده همان  آن از توقف و است واجب تکفیر، شده اجماع
 از که است آن کرده معرفی صلی اهللا علیه وسلم پیامبر که طور آن بواح کفر: ییمگو می

 اجمـاع  بـه  – تکفیـر  بـراي   – سـنت  و قـرآن  از پـس  و باشد دلیلی آن بر سنت و قرآن
 ترجیح احتماالت از یک هیچ دلیل بدون، باشد احتمالی دلیل اگر، آري. شود می استدالل

 دلیلی حدیث یا و آیه این، باشد) حدیثی یا اي آیه( نصی دلیل که زمانی اما شود نمی داده
 کرد. عمل آن مقتضاي به باید و کرد صرفنظر آن از توان نمی که است

ـبُ  فِيـهِ  كمنـدَ عِ «: فرمایـد  میصلی اهللا علیه وسلم  پیامبر   و دلیـل ، اهللا جانـب  از »انرهَ

 .)1()کنید مخالفت توانید می صورت این در(. داشتید برهانی

                                                           
 )1709و مسلم  () 7056بخاري  ( -1
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 و دارنـد  اجمـاع  انـد؛  کرده تکفیر را او رسولش و اهللا که کسی تکفیر بر معتبر علماي
 .ندارد اعتبار مخالفتش کند مخالفت اینان با کس هر و یندگو مین این خالف چیزي

، حکـم  تغییـر  علمـا  اصـطالح  در( :آمـده  مذکور کتاب از 27/ص پاورقی در سپس 
 کـه  باشـد  معتقـد  که حالی در نماید، اهللا انزل ما بغیر حکم کسی که این از است عبارت
 یدگو می و، کند می عمل فرانسه قوانین به که کسی مانند. است تعالى اهللا جانب از قوانین

 حقیقـت  تصـوري  و بـاور  چنـین  پیداسـت  ناگفتـه . است تعالى اهللا جانب از نقوانی این
 هـاي  عقـل   ي پرداختـه  و سـاخته  قوانین این که کنند می تصریح حکام خود حتی ؛ندارند
 تنـدروان  کـه  معنـایی  بـه  نـه ( معنا این به الهی احکام تغییر و تبدیل. است بشري قاصر
 .است کفر مسلمانان اجماع به) هستند معتقد
 و، اسـت  کفـر  مسلمانان اجماع به ییگو می تو که تغییري و تبدیل این: ییمگو می ما 

 و اي سـاخته  خـودت  از کـه  است فرضی امري بلکه، ندارد خارجی وجود تغییري چنین
 . اند نگفته چیزي چنین گذشته حکام و زمان این حکام از کسی

 ي پرداختـه  و سـاخته  قـوانین  کـردن  جایگزین از است عبارت دارد وجود که چیزي
 کفـر  نیـز  ایـن ، اسـت  شـرعی  دادگاههاي نمودن تعطیل و اسالمی شریعت بجاي بشري
 و زنـد  مـی  کنـار  را آن کـالً  و بـرد  می بین از را اسالمی شریعت حاکمیت که چرا است؛
 چـه  اسـالم  از) شـود  چنـین  وقتـی (، گردانند می جایگزین را ساختگی قوانین آن بجاي
 ! ماند؟ می باقی چیزي

 جـایگزین  قوانین که است این براي فقط) باشد داشته عملکردي چنین کسی هر و( 
، اسـت  نـداده  توضیح و نکرده ذکر را مسئله این عنبري آقاي. داند می شریعت از بهتر را
 غیـر  قـوانین  براسـاس  حکومت گویا،  است دولت از دین ي کننده جدا این که حالی در

 کسـی  کفر بر کردي ذکر که، است تبدیل و تغییر فقط) عنبري( آقاي! شما نظر از شرعی
) يخالـد عنبـر  ( تـو  کـه  طـور  آن و، اسـت  شـده  اجمـاع ، باشد داشته اعتقادي چنین که
 آن در، اسـت  کـردن  جـایگزین  کـه  دباش میاهللا  انزل ما به کفر دیگر قسم گویا ییگو می

 .است الزامی آن شرح که است مبهمی ي نکته این و ؟!دارد وجود اختالف
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 طبـق  کـه  کسـانی  تمـام  که اند کرده ادعا: یدگو می خود مخالفان رد در عنبري سپس
، انکـار  بغیـر  شدیا با انکار با که است برابر کنند می حکومت اسالمی شریعت غیر قوانین

 .هستند کافر اجماع به
 محدود کننده انکار فرد بر کند حکومت الهی شریعت غیر به که کسی کفر: ییمگو می

 کـس  هـر  نیز و گیرد می بر در را کامل جایگزینی و احکام تغییر ي مسئله بلکه، شود نمی
 نکنـد  انکار اگر حتی. بداند روا احکام برخی در را» اهللا انزل ما بغیر حکم« چیزي چنین

، برابرنـد  هـم  بـا  دو هـر  بگوید یا و است بهتر الهی قوانین از الهی غیر قوانین: بگوید یا
 و اسـت  بهتـر  الهی شریعت: بگوید اگر حتی و شود می کافر، اند گفته علما که طور همان
 نکـرده  انکـار  را الهـی  حکـم  کـه  حالی در شود می کافر، است جایز نیز آن غیر به حکم
 .شود می کافر اجماع به است
 آل ابـراهیم  بـن  محمـد  شیخ: که شود می آور یاد کتاب این پایان در نویسنده سپس 
 الهـی  شـریعت  غیر به کس هر تفاوتی هیچ بدون مطلقاً که دارد فتوایی اللَّـهرحمه  شیخ
 فـرق  بدون اللَّـهرحمه  شیخ فتواي این از استدالل با ها تکفیري. شود می کافر کند حکم

 کـه  وکسـی  دانـد  مـی  حالل را کارش و کند می حکم الهی شریعت غیر به که کسی بین
 اللَّــه رحمـه   بـاز  ابن شیخ از ید:گو می و کنند می صادر را فرد کفر حکم داند نمی حالل
رحمـه   ابـراهیم  ابن محمد: گفته اللَّـهرحمه  کردند. شیخ ابن باز سؤال فتوا این ي درباره

است کرده ذکر آنچه آخر تا...است علما از یکی بلکه نیست؛ معصوم اللَّـه. 
 ذکـر  کـرده  اشـاره  آن بـه  که را اللَّـهرحمه  ابراهیم بن محمد شیخ فتواي متن عنبري

 یا اند هدخوان اللَّـهرحمه  باز ابن شیخ بر را فتوا این متن آیا که است نگفته و است نکرده
 غلـط  را خـود  استاد فتواي کتابی چه در اللَّـهرحمه  باز  ابن که است نکرده ذکر و خیر؟

 نقـل  منبـع  تواننـد  نمـی  تنهایی به نوار و باشد کرده نقل نوار روي از شاید، است دانسته
 سخنانی بسا چه و نیست دقیق، دشو میشنیده  نوار سخنی که از زیرا، باشد علما سخنان

 رجـوع  زده کـه  حرفـی  از شـود  عرضـه  اش برگوینـده  اگر که دارد وجود نواري در که
 .گیرد قرار دقت مورد بیشتر باید، دهند می نسبت علما به که را مسایلی لذا. کند می
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 کسـان  و فـرد  بـر ایـن   لـذا . ام دیـده  مذکور کتاب در که بود مسایلی از برخی ها این
 بـر  بلکه، نویسند می و زنند می حرف بزرگ و مهم بسیار اصول این ي درباره که دیگري

 هـاي  کتـاب  وجـود  بـا  و کننـد  داري خود باره این در نظر اظهار از که است واجب همه
 جاي بر ما براي جماعت و سنت اهل ما سلف که عقیده بحث در اعتماد مورد و صحیح
، مسـلمانان  کـه  هـایی  کتاب همان. کند      می نیاز بی باره این در نوشتن از را ما، اند گذاشته

 دارند؛ اتفاق ها آن متن بر و اند کرده تدریس خویش مدارس و مساجد در نسل اندر نسل
 .نداریم باره این در جدیدي و تألیفات ها نوشته به نیازي ما بنابراین

 کـه  را کسـی  هر و، بیزاریم معتزله و خوارج، مرجئه مذهب از ما: ییمگو می پایان در 
 هـر  نپسـندند.  مرجئـه  مذهب پیروان هرچند، دانیم می کافر، اند تکفیرکرده رسولش و اهللا

 را لیـان  معتـز  و خوارج هرچند، دانیم نمی کافر، اند نکرده تکفیر ورسولش اهللا که را کس
 .نیایند خوش
 کس هیچ با این سر بر و بود نخواهیم بردار دست آن از هرگز و ماست ي عقیده این
 .پذیرفت نخواهیم اند کرده وارد ما بر که افکاري و .»انشاءاهللا« کنیم نمی و سازش معامله

 أجمعین وصحبه وآله محمد نبینا علی اهللا وصلی
 )1749( الدعوة ي مجله در اي مقاله -الفوزان الشیخ

 ساختگی)( قوانین و شریعت بین تطبیق حکم ]144[

ساختگی) بـراي شـریعت خدشـه و ایـراد بـه      ( آیا تطبیق بین شریعت و قوانین س:
 آید؟ حساب می

و تطبیق بین شریعت و قوانین بشري بـه هـدف خـوبی ماننـد:       زمانی که مقایسه ج:
اثبات و بیان فراگیر بودن شریعت و باال بودن مقام آن به نسبت قوانین ساختگی و در بر 

ایرادي ندارد. چرا که این کار به هدف آشکار نمـودن  ، دباش میهاي عمو داشتن مصلحت
حق و قانع نمودن دعوتگران به باطل و روشن شدن پوچی آنچه در دعـوت بـه قـوانین    

ارزش بـودن ایـن ادعـا کـه در دعـوت خـود        و یا پوچی و بی( باشد است می ساختگی
گذشـته   یند:) شریعت براي این زمان صالحیت ندارد و دوران حاکمیت شـریعت گو می
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گردد. چنین هدفی ارزشمند و خوب است و براي توضیح آنچه آنان را  است... اثبات می
تطبیق شریعت با قـوانین سـاختگی) خـوب اسـت دل     ( دارد و بطالن باورهایشان باز می

مؤمنان آرام گرفته و بر حق استوارتر گردد. براي این گونه اهداف هیچ ایرادي ندارد کـه  
ي علمـا و   ساختگی مقایسه شود. مشروط برآن که این کار بوسیلهبین شریعت و قوانین 

ي درسـت و رفتـاري نیکـو باشـند و در علـوم شـرعی        افراد با بصیرت که داراي عقیده
 انجام گیرد.، مهارت کافی داشته باشند

 )27( الشیخ ابن بازـ مجلۀ البحوث ش

 وکالت ي قانون خواندن در رشته درس  ] حکم145[

ي  را نگران و مشغول کرده است از جمله: درس خواندن در دانشکدهمسایلی ما  س:
در این موضوع نظریات متفاوتی وجـود دارد. از ا هللا  ، ي قانون و قضاوت حقوق و رشته

 خواهم که شما را توفیق دهد امور زیر را براي ما توضیح دهید: می تعالى
 ي قانون ساختگی. ـ حکم درس خواندن در رشته1
 ـ حکم داشتن شغل وکالت و قضاوت  2

ي قوانین ساختگی درس بخوانـد داراي نیـروي    خواهد در رشته اگر کسی که می ج:
ي  دهد و براي خود قدرت اندیشـه  فکري و علمی است که حق را از باطل تشخیص می

ي  اي که او را از انحراف از حق و گرفتار شـدن بـه فتنـه    کند. بگونه اسالمی را حفظ می
ي قانون و حقوق غیر شـرعی؛   ندن در رشتهدارد و هدفش از درس خوا باطل در امان می

هـاي   هـاي بشـري و مصـلحت    ي بین احکام اسالمی و فرا گیري آن بر تمام نیاز مقایسه
تا حق ثابت گردد و بطالن باطل روشـن شـود و پاسـخ کسـانی را     ، دینی و دنیوي است

ختگی کنند که قوانین سا را گمراه کرده است و تصور می ها آنبدهد که قوانین ساختگی 
جـایز  ، اگر درس خواندن به این هـدف باشـد  ، داراي صالحیت و جامعیت کافی هستند

در غیر این صورت جایز نیست و بر فرد مسلمان الزم است که با درس خوانـدن  ، است
در احکام اسالمی قرآن و سنت و شرح و توضـیحات علمـاي اسـالمی و روش سـلف     

 بی نیاز باشد.، ي حقوق و قانون رشته از درس خواندن در، در تحصیل و استنباط، امت
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تواند طبق شریعت حق را به حق دار برساند  دوم: اگر در شغل وکالت و قضاوت می
کـار  ، و جلوي باطل را بگیرد و حقوق را به صاحبانش برگرداند و مظلوم را یاري دهـد 

کردن در چنین مقامی جایز است؛ چرا که این همکاري در کارهـاي نیـک و عـین تقـوا     
 چون همکاري بر گناه ودشمنی است.، در غیر این صورت جایز نیست، است

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

    ﴾ :۲[املائدة[ 

 .»همکاري نکنید بر کارهاي نیک و تقوا همکاري کنید و بر گناه و عداوت«
 »وباهللا التوفیق وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم«

 )1/548( انجمن دایم پژوهشهاي علمی وافتاء



 

 :فصل پنجم
 همکاري با کفار

 گردد. که منجر به کفر می )1(، ] همکاري با کفار146[

چیست؟ ، گردد میزان همکاري با کفار که موجب کفر فرد و خروج او از دین می س:
یند) هر کس با مشرك غذا بخورد؛ با او بنشـیند و یـا از نـور    گو می( شنویم که چون می

، قرار دهـد  ها آنحتی اگر قلم او را بتراشد یا دوات در اختیار ، چراغ مشرك استفاده کند
دولتی و همزیستی در یـک مکـان     ه دلیل داشتن رابطهمشرك است؟ در موارد بسیاري ب

اینـان کـه موجـب خـروج از       چارچوب همکاري با، با یهود و نصاري رفت وآمد داریم
هایی ایـن موضـوع را بصـورت مفصـل توضـیح داه       چیست؟ و چه کتاب، شود دین می

 ؟است» الاله اال اهللا«ي همکاري و دوستی) از شرایط  رابطه( آیا مواالت، است
ایـن  ، شـود  ي دوستی) با کفار که موجب کفر فرد مـی  همکاري و رابطه( مواالت ج:

امـا صـرف رفـت و    ، را دوست داشته باشد و علیه مسلمانان یاریشان کند ها آناست که 
و سـفر بـه    هـا  آنبه هدف دعوت به اسالم وحضور در مجـالس  ، آمد با رعایت عدالت

 گردد. موجب کفر نمی، هدف ابالغ و نشر اسالم  دیارشان به
 و باهللا التوفیق و صلی علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.

 )2/47( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی وافتاء

 شیخ ابن باز)( ] معناي والء و براء وچگونگی آن147[

از شما تقاضا داریم که معناي والء و براء را شرح دهید که بایـد بـا چـه کسـی      س:
 ا مواالت با کفار جایز است؟دوستی داشته باشیم. آی

معناي والء و براء این است. که مؤمنان را دوست داشته باشیم و پشتیبانی و  ج:
عداوت نماییم و از خودشان و دینشان  ها آنحمایتشان کنیم و از کافران متنفر باشیم با 

﴿ فرماید: می تعالىهمان طور که اهللا ، والء و براء همین است، بیزار باشیم       

                                                           
 این بحث در فصل اول ذکر گردید، در این فصل به خاطر مناسبت موضوع، تکرار شده است. -1
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                                    ﴾

 ]۴[املمتحنه: 
، الگوي خوبی براي شما هستند، کسانی که بدو گرویده بودند وعلیه السالم  ابراهیم«

کنیـد؛   بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزهایی که بغیر از اهللا عبـادت مـی  
پدیدار گردید تا زمانی که به اهللا بیزاریم و دشمنی و کینه توزي همیشگی میان ما و شما 

 . »که یکتاست ایمان بیاورید...
ظلـم نمـاییم و در    ها آنمعناي تنفر از آنان و عداوت نمودن با آنان این نیست که به 

بلکـه معنـایش ایـن    ، این تا زمانی است که با ما وارد جنگ نشوند، حقشان تجاوز کنیم
آنان عداوت داشته باشی کفار جزو دوستان تو است که از آنان متنفر باشی و در قلبت با 

هرگاه تـو را سـالم کردنـد    ، البته نباید آنان را مورد اذیت و آزار و ستم قرار داد، نباشند
 وآنان را نصیحت کن و به خیر و خوبی ارشاد کن. )1(جواب سالم شان را بده

  ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  

   ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

بجـز کسـانی کـه از    ، با اهل کتاب[یهود و نصارا] مجادله نکن مگر به بهترین روش«
 .»کنند... آنان ظلم می

پیمـان و تعهـدي   ، اهل کتاب یهود ونصارا هستند و همچنین کفاري که داراي تـأمین 
شود. عـالوه   به خاطر ظلمی که کرده مجازات می، کس از آنان ظلم کنداما هر ، باشند می

، از این براي مؤمن جایز است که با غیر مسلمانان به بهترین روش گفتگو و مجادله کند
 ي فوق به خاطر اهللا باید از آنان متنفر باشد. عالوه از آن که به دلیل آیه

                                                           
 ».وعلیکم«شان باید بگوییم:  طور که در حدیث آمده در جواب همان -1
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 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                         

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

باحکمت و پندي نیکو به راه پروردگارت دعوت کـن وبـا آنـان بـه بهتـرین شـیوه       «
 .»مجادله نما..

به خاطر اهللا باشد.  ها آناما تنفر و دشمنی با ، تعدي و ظلم شود ها آنپس نباید به 
را  ها آنبراي مسلمان جایز است که برایشان دعا کند و مسایل دین را به آنان یاد دهد و 

ي این اسباب به راه صحیح  را بوسیله ها آن تعالىامید است که اهللا ، به حق ارشاد کند
را زی، هدایت کند. صدقه دادن به غیر مسلمانان و خوبی کردن در حقشان ایرادي ندارد

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

                           ﴾ :۸[املمتحنه[ 

 دیـن  سبب به که کسانی با بکنید بخشش و نیکی که این از دارد نمی باز را شما اهللا«
 دوسـت  را نیکوکاران اهللا. اند نرانده بیرون را شما دیارتان و شهر از و اند نجنگیده شما با

 . »دارد می
رضـى  ابوبکر  صلی اهللا علیه وسلم به اسماء دختـر  پیامبر که است ثابت صحیحین در
ا اللَّـهمنْهدستور داد که با مادرش که کافر بود رابطه داشته باشـد و خـوبی کنـد. ایـن      ع

 .)1(و اهل مکه بود ماجرا در زمان صلح حدیبیه بین پیامبر صلی اهللا علیه وسلم
 )247، 5/246( مجموع فتاوي ومقاالت متنوعه -الشیخ ابن باز

 شیخ ابن عثیمین)گفتاري از ( ] مفهوم والء و براء148[

 لطفاً توضیح دهید که والء و براء یعنی چه؟ س:

اعـالم   تعـالى   از هر چه کـه اهللا  انساناین است که  تعالى والء و براء به خاطر اهللا  ج:
 برائت و انزجار نموده است ما هم از آن تنفر داشته و بیزار باشیم.

                                                           
 ) به همین معنا.1003) ومسلم  (3183بخاري  ( -1
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﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

                                        

        ﴾ :۴[املمتحنه[ 

الگـوي خـوبی   ، بودندکسانی که بدو گرویده  و السالمابراهیم علیه رفتار و کردار)(«
بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزهـایی کـه بغیـر از اهللا    ، استبراي شما 
کنید؛ بیـزاریم و دشـمنی و کینـه تـوزي همیشـگی میـان مـا و شـما پدیـدار           عبادت می

 »گردید....
 باید این رفتار را با مشرکان داشته باشیم.

   ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  

           ﴾ :۳[التوبة[ 

 و اهللا کـه  اکبـر  حج روز در مردم همه به پیامبرش و اهللا جانب از است اعالمی این«
 .»...بیزارند مشرکان از رسولش

که از تمام مشرکان و کافران بیـزار و متنفـر   ، لذا بر تک تک افراد مؤمن واجب است
این حکم مربوط به رفتار با کفار است. بر هر فرد مسلمان واجب است که از هر ، باشند

  کفر نباشد؛ مانند: فسق هرچند، عملی که اهللا و رسولش صلی اهللا علیه وسلم بیزار هستند
 عصیان او نیز بیزار باشد. و

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                            

                     ﴾ :۷[احلجرات[ 

 و، اسـت  آراسـته  هایتان دل در را آن و است شتهدا میگرا  تان نظر در را ایمان اهللا اما«
 .»اند یافته  راه آنان فقط و، است ناپسند گردانیده و زشت نظرتان در را نافرمانی و کفر

به خاطر ایمانش بـا  ، به گناهان آلوده باشد وقتی که مؤمن هم ایمان داشته باشد و هم
 آید و این در زنـدگیِ  گناهانش از او خوشمان نمیکنیم و به خاطر  او محبت دوستی می
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دانی  ي آن را ناپسند می ي ما وجود دارد. بطور مثال داروي تلخی را با آن که مزه روز مره
 شود. باز هم تمایل داري که بخوري چون موجب شفاي بیماري می

سـی  ایـن جـاي ب  ، البته برخی از مردم از مؤمن گناهکار بیشتر از کافر متنفـر هسـتند  
شگفتی است و تغییر حقایق است؛ کـافر دشـمن اهللا و پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم و       

 مؤمنان است. بر ما واجب است که با تمام وجود از او متنفر باشیم.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                     

          ﴾ :۱[املمتحنه[ 

 کـه  نگیریـد  دوسـت  را خودتـان  دشمن و من دشمن! اید آورده ایمان که کسانی اي«
 .»کنید محبت اظهار ها آن به نسبت

 ﴿ فرماید: و می                         

                                   

                          

                           ﴾

 ]۵۲ – ۵۱[املائدة: 
 ها آنگاه] دوستان خود نگیرید؛  اید! یهود و نصارا را [تکیه اي کسانی که ایمان آورده«

ست. همانـا  ها آنرا به دوستی گیرد از  ها آندوستان و هوادار یکدیگرند و هر که از شما 
بینـی کـه در [دوسـتی]     بیمار دالن را می و لیکن. 51کند ظالمان را هدایت نمی تعالىاهللا 
 هـا  آني بدي براي ما پیش آید [و به کمـک   ترسیم حادثه یند: میگو میشتابند و  می ها آن

دیگـري از جانـب خـود [بـراي     ي  پیروزي یا حادثه تعالىنیازمند شویم]. ولی شاید اهللا 
 .»مسلمانان] پیش آورد و این دسته از آنچه در دل نهان داشتند پشیمان شوند

شان پیـروي کنـی و دیـن     شوند؛ مگر زمانی که از دین کفار هرگز از شما راضی نمی 
 خودت را بفروشی.
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﴿ فرماید: می تعالىاهللا                     ﴾

 ]۱۲۰[البقرة: 
 .»شان پیروي کنی یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد مگر زمانی که از دین«

 ﴿ فرماید: و می                    

  ﴾ :۱۰۹[البقرة[ 

کـاش! شـما را پـس از ایمانتـان بـه کفـر        اهل کتاب دوست دارند که ايبسیاري از «
 . »بازگردانند

شـود. مـا از    شرك و الحاد می، تکذیب، اعم از انکار، این حکم شامل تمام انواع کفر
تمام اعمال حرام بیزاریم و براي ما جایز نیست که اعمال حرام براي ما عادي و مـأنوس  

ان مرتکب اعمال حرام شویم و از عمـل مـؤمن گناهکـار    باشد. روا نیست که ما مسلمان
ي همکاري و حمایتی) داریـم و او را   رابطه( بیزاریم لیکن به خاطر ایمانش با او مواالت

 دوست داریم.
 )358، 3/357( دروس فتاوي الحرم المکی مجموع -شیخ ابن عثیمین

 ] حقیقت تشبه با کفار و حکم آن 149[

چیسـت؟ آیـا   ، که در شریعت از آن نهی شـده اسـت  ، فارمنظور از مشابهت با ک س:
د که شو میمشابهت منحصر به مواردي است که مخصوص کفار است؟ یا شامل مواردي 

در اصل از فرهنگ وارداتی کفار است؛ اما امروزه به صورت مشـترك بـین مسـلمانان و    
 کفار رایج است. مانند: پوشیدن کت و شلوار و پالتوهاي مدل غربی؟ 

ند از این نوع لباسها استفاده ده میچنانچه مسلمانانی که چندان به امور دین اهمیت ن
ند. آیـا اسـتفاده ي افـراد    کن میند؛ اما افراد ملتزم و پایبند به شریعت از آن استفاده نکن می

 ؟آید میملتزم مشابهت به حساب 
، آن را مـی پوشـند   آیا پیراهن آستین کوتاه که امروزه اغلب مردم از مسلمان و کـافر 

 ؟آید میمشابهت به حساب ن
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میزان تحریم یا کراهیت ایـن مـوارد تـا چـه حـدي اسـت؟ پوشـیدن شـلواري کـه          
حکمش چیست؟ اصالً منظور از تجسیم عـورت  ، دکن میبرجستگیهاي عورت را نمایان 

 یرد؟گ میچیست و شامل چه اندامی است؟ آیا قسمت ران را هم در بر 
، ددهـ  مـی ري که تا حدودي گشاد اسـت و عـورت را نمـایش    حکم استفاده از شلوا

 چیست؟

 .. و بعد:.احلمد هللا وحده و الصلوة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه ج:

عقائد ، بدعتهاي دینی، شامل عادتها، که در شریعت از آن نهی آمده، مشابهت با کفار
، 1بستن کراوات و زنّـار ، و عباداتی است که مخصوص کفار است. مانند: تراشیدن ریش

جشنها و اعیادي که کفار براي خود برگزیده اند. بزرگداشت شخصـیتها بـا سـر بریـدن     
کشیدن عالمـت  ، طواف قبور و استغاثه از اصحاب قبور روي منازل، حیوان بر مزار آنان

همچون ، منظور تعظیمِ صلیب و اعتقاد به آن به، صلیب بر دست و یا جایی دیگر از بدن
 .نصاري

را به درجه ي کفر می رساند. مانند: مشـابهت بـا    انسان، در مواردي مشابهت با کفار
کفار در استغاثه و استعانت از قبور. مانند: اختیار صلیب به عنوان شعار و تبرّك به آنـان.  

عرض تبریک به کفار به مناسبت فرا رسیدن اعیادشان. چه بسا که ، مانند: تراشیدن ریش
، در مـواردي کـه حـرام هسـتند    ، توجهی در موضوعِ مشابهت با کفار سهل انگاري و بی

 را به درجه ي کفر برساند. العیاذ باهللا. انسان
حکم پوشیدن کت و شلوار و پیراهنِ آستین کوتاه و امثال آن: باید یـاد آور شـد کـه    

جواز است. زیرا انتخاب لباس جزو امور عادي اسـت  ، اصل در پوشش و انتخاب لباس
 ردد.گ میلیقه ي افراد بر و به س

                                                           
نصاري که زنار به کمر دارند. فرهنـگ رائـد الطـالب،    زنار: چیزي که به کمر بندند مانند پدران روحانی  1

 ، تهران. [مترجم]1379، یاد واره کتاب،367جبران مسعود، ترجمه: عبدالستار قمري،صفحه 
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﴿ فرموده است: تعالىاهللا                   

  ﴾ :۳۲[األعراف[  

بگو: چه کسی زینت الهی را که براي بنـدگانش پدیـد آورده اسـت و روزي هـاي     «
 »است؟پاکیزه و مطبوع را حرام نموده 

 موارد استثنا از آیه: 
باید توجه نمود که این آیه عام است و جوازي است براي انتخاب هـر نـوع لباسـی؛    

بر حرمت یا کراهیت آن آمده است. ماننـد: پوشـیدن   ، مگر آنچه که دلیلی از جانب شرع
اي مردان. پوشیدن لباس نازك و شفاف که پوست بـدن نمایـان باشـد.    بر میلباس ابریش

لباس تنگ و چسبان که برجستگیهاي عورت را نمایان کند. چون این دو مـورد   پوشیدن
 در حکمِ کشف عورت هستند و کشف عورت حرام است.، اخیر

پوشیدن لباسهایی که جزو مشخصات کفار است که کفار با آن نوع لباس از دیگـران  
ام است؛ زیـرا  ند. پوشیدن این نوع از لباس براي مردان و زنان مسلمان حرشو میمتمایز 

 رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم از مشابهت مسلمانان با کفار نهی نموده است.
همچنین مردان از پوشیدن لباس زنان و زنان از پوشیدن لباس مردان منـع شـده انـد.    

 . )1(رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم از تشابه مردان با زنان و زنان با مردان نهی فرمود
لباس مخصوص کفار نیست؛ بلکه در بسـیاري از کشـورها و شـهرها    ، کت و شلوار

لباس مشترك بین کفار و مسلمانان است. مطلبی که باید دانست این است کـه چـون در   
پوشیدن آن در چنین شـهرهایی  ، بعضی از شهرها پوشیدن کت و شلوار جا نیفتاده است

و بـر خـالف پوشـش    تا حدودي غیر عادي است. به این دلیل که لباس جدیدي اسـت  
که کت و شلوار لباسی اسـت کـه موافـق بـا عـرف و عـادت غیـر         هرچندمحلی است. 

 مسلمانان است.

                                                           
 )5885بخاري  ( -1
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مسلمان وقـت نمـاز و   ، بهتر آن است در شهرهایی که مردم کت و شلوار نمی پوشند
در مجالس و اماکن عمومی این لباس را نپوشند؛ بلکه همان لباس محلّی و معمول بـین  

 بپوشند.  عموم افراد را
 و باهللا التوفیق و صلی علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.

 )42/94ع( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی وافتاء

 ها آن] تحریم تشبیه به کفار و مواالت با 150[

 .. اما بعد:.احلمد هللا وحده و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده

که مدیر محترم مرکز دعـوت و ارشـاد   از فتوایی ، انجمن دایمی مباحث علمی و افتا
 هـاي  از استاد محترم جناب مفتـی اسـتفتا کـرده و انجمـن آن را بـا شـماره      ، استان جده

) در تـاریخ  1723( ي هـ بایگـانی نمـوده و بـا شـماره    19/3/1418/ج) در تاریخ 144/9(
هـ از مرکز بایگانی عمومی هیأت علماي عالی رتبه بـه ایـن هیـأت تحویـل     24/3/1418
 مطلع گردید.، ده شده بوددا

 آن بزرگوار سؤالی بدین شرح پرسیده بود:
رهاي برخی از کشورهاي  ها و شعا به نشانه، عالقه و اشتیاق، در بین بعضی از جوانان

 هـا  آنفـروش و چـاپ   ، شود که به خریـد  غیر اسالمی رواج یافته است. لذا مشاهده می
انگشترها و سـاعتها  ، قلمها، کشها خط، فشهاک، عینکها، کمربندها، شلوارها، روي پیراهنها

ها قرار  روي شیشه   ها و بر چسب ماشین  را روپوش براي صندلی ها آناند. یا  روي آورده
خرند و در جلو و عقب ماشین خـود   دهند. بعضی دیگر پرچم کشورهاي فوق را می می

 خرید و فروش این نوع وسایل چیست؟  کنند. حکم  نصب می
اسـتفتا را ایـن چنـین جـواب داد: از اهـداف شـریعت       ، مرکز پس از بررسی  این ج:

تفکرات حتی در ظـاهر  ، روش، راه، اخالق، اسالمی این است که مسلمان باید در عقیده
دوسـتی و یـاريِ   ، هـاي محبـت   و گفتار از کفار و فاسقان مشخص شود. لذا تمام پیونـد 

ي  بایـد قطـع گـردد. ادلـه    ، علیه وسلم کافرنـد  کسانی که به اهللا تعالی و رسول صلی اهللا
این اصل اسالمی را مورد تاکید قرار داده اسـت.  ، شرعی زیادي بصورت نص یا استنباط
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کسـانی کـه     مسلمانان را از نقض و سهل انگاري در همسویی و تشبیه با، شریعت اسالم
اهللا علیـه وسـلم    به اهللا و روز آخرت ایمان ندارند و چیزهایی را که اهللا و رسـول صـلی  

 دارد.   شمارند؛ بر حذر می حرام نمی، اند تحریم کرده

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

       ﴾١٨يه: [اجلاث[ 

قـرار دادیـم؛ از آن پیـروي کـن و از     ، اهللا) اسـت ( سپس تو را بر شریعتی که از امر«
 .»دانند پیروي نکن هاي کسانی که نمی هوس

﴿ فرماید: و می                       

                                    

       ﴾ :۱۲۰[البقرة[ 

شوي و از  ها آنهاي  هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا تسلیم خواسته(
تنها هدایت الهی اسـت و اگـر   ، آئین [تحریف شده یا فتنه]آنان پیروي کنی. بگو: هدایت

هـیچ  ، بعد از آن که علم به تـو داده شـده اسـت   ، هاي آنان پیروي کنی هوي و هوس از
 .»سرپرست و یاوري از سوي اهللا براي تو نخواهد بود

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                     

     ﴾ :۴۹[املائدة[ 

برحـذر بـاش! مبـادا تـو را از بعضـی از       هـا  آنهاي آنان پیروي مکن و از  از هوس«
 .»منحرف سازند، احکامی که اهللا بر تو نازل کرده

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                          

                               

         ﴾١٦يد: [احلد[ 
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، آیا وقت آن نرسیده که دل مؤمنان در برابر ذکر اهللا وآنچه از حق نازل شـده اسـت  «
آیات آسمانی داده شـد سـپس    ها آنخاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به 

شـان قسـاوت پیـدا کـرد و بسـیاري از آنـان        هاي گذشت و قلب ها آنزمانی طوالنی بر 
 .»گناهکارند

 آیات در این باره زیاد است.
عنـه را در  عاص رضی اهللا  هنگامی که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم عبداهللا بن عمرو بن

نْ ثِيَابِ «فرمود: ، دو لباس رنگ شده با رنگ زرد دید هِ مِ ذِ االْـإِنَّ هَ هَ بَسْ لْ الَ تَ ارِ فَ فَّ  : )1(»كُ

 »مسلم«آن را نپوش!). ، کفار است لباس، این لباس(
در صحیحین از رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم ثابت است که در گذاشتن مـو ماننـد   

ــی  ــرد و م ــت ک ــود:  مشــرکین مخالف وا «فرم ــالِفُ ـــخَ ــوا الْ فُ أَحْ ــى وَ وا اللِّحَ ــرُ فِّ كِنيَ وَ ِ رشْ مُ

بَ  ارِ وَ  :)2(»الشَّ

 تان را کوتاه کنید).  تان را بگذارید و سبیل  ریش، با مشرکین مخالفت کنید( 
از آنچـه گذشـت روشـن    ، باره بسـیار و مشـهور اسـت    احادیث و آثار سلف در این

زمانی عامل به حقیقت اسالم است که ظاهر و باطنش بـا فرمـان اهللا   ، شود که شخص می
رسـول صـلی   ، تعالی و رسول صلی اهللا علیه وسلم موافق باشد؛ لذا باید تنها با اهللا تعالی

 د محبت و دوستی داشته باشد.اهللا علیه وسلم و برادران مؤمن خو

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

         ﴾ :۵۵[املائدة[ 

کـه   هـا  آناهللا علیه وسلم و تنها اهللا تعالی است و پیامبر صلی، سرپرست و ولی شما«
 .»دهند دارند و در حالت رکوع صدقه می که نماز را بر پا می ها آنهم    ن آوردند      ایما

                                                           
 )2077مسلم  ( -1
 )259)ومسلم  (5892بخاري  ( -2
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در کفرشـان  ( بر هر فرد مسلمان واجب است که ازکفر بیزار بوده و متنفر باشد. کفار
..کـه مخـالف   .ومجوسیان یا ملحـدین  ، یهودیان، از نصارا  که، با هم برابرند) فرقی ندارد

باشند. پس به خاطر محافظت از اصلِ مذکور کـه بـراي مسـلمان واجـب     ، اسالم هستند
خـود را از مشـابهت بـا    ، است و براي این که اسالمش از کجی و انحراف مصون بماند

، رفتـاري ، هـاي گفتـاري   تشبیه به کفار را در ویژگی، کفار دور نگه دارد. نصوص شرعی
 ي عقیـده چرا که این خطر بزرگی بـراي  ، حریم کرده استت، شکل ظاهري، نوع پوشش

رود که فرد مسلمان را بـه بـاوري برسـاند کـه کفـر و       و بیم آن می، مسلمان در پی دارد
 گمراهی آنان را نیک بپندارد. 

بَدَ «فرماید:  می پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  عْ تَّى يُ يْفِ حَ ةِ بِالسَّ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ ثْتُ بَنيْ عِ ــهُ بُ  اللَّ

يكَ لَهُ  ِ 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 لَّـةُ وَ عِلَ الذِّ جُ وَ

ي رِ مْ ، أَمْ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ مَ  :)1(»وَ

[و مـن  ، ام کـه قیامـت پـیش روي مـن اسـت      من با شمشیر در حالی مبعوث شده( 
ي  ام تا] فقط اهللا عبادت شود که هیچ شریکی ندارد و روزيِ من زیـر سـایه   شدهمبعوث 

شمشیرم است و ذلت و خواري براي کسی قرار داده شده است که با فرمان من مخالفت 
اسـت). احمـد و... بـا سـند جیـد روایـت        هـا  آند از همباش میکند و هر کس مشابه قو

 اند. کرده

ا«فرماید:  می پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  نَ ِ ريْ بَّهَ بِغَ نْ تَشَ نَّا مَ وا بِ ، لَيْسَ مِ بَّهُ الَ الْـالَ تَشَ ودِ وَ يَهُ

 ارَ  :)2(»بِالنَّصَ

از ما نیست. خودتان را شـبیه بـه یهـود و نصـارا     ، کسی که خود را شبیه غیر ما کند(
 اند. نکنید). این حدیث حسن است که ترمذي و... روایت کرده

                                                           
)، و طبرانی 848»  (مسند«، و عبد بن حمید در  )19401)، و ابن ابی شیبه در  (مصنف)  (2/50،92احمد ( -1

 ).  1199(  »الشعب«)، و بیهقی در 216مسندشامیین  («در 
) و آلبـانی در  7380-7/238) و گویـد: اسـناد آن ضـعیف، اسـت. طبرانـی در االوسـط (      2695ترمذي  ( -2

 ) حسن دانسته است.2و صحیح ترمذي () 2194سلسله الصحیحه  (
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ي تحریم تشبیه به کفار و لزوم  اهللا در حالی که فلسفه رحمه )1(تیمیهشیخ االسالم ابن 
، اهللا تعالی«ید: گو میدهد  در امور ظاهري مانند: لباس و... را توضیح می ها آنمخالفت با 

محمد صلی اهللا علیه وسلم را با حکمتی که همان سنت است مبعوث کرد و ایـن همـان   
پیامبر بیان داشته است. بخشی از حکمت این است شریعت و منهجی است که اهللا براي 

  براي مسلمانان اعمال و اقوالی را مقرر داشـته اسـت کـه مبـاین و مخـالف بـا راه...        که
 نصاري) است.( یعنی: »وال الضَّالّینَ«یهود) ( یعنی:» مغْضُوبِ علَیهِمالْـ«

یهـود و نصـارا مخالفـت     به امت دستور داده است تا در مسایل ظاهري با تعالىاهللا  
 کنند.

  فسـاد و پیامـد نادرسـت   ، اگر چه مشابهت با یهود و نصارا بـراي بسـیاري از مـردم   
، نداشته باشد. این تحریم به دلیل مسایلی است. از جمله: مشـارکت در مسـایل ظـاهري   

گرایـی در   آورد که منجر به سازگاري و هـم  تناسب وهم شکلی بین افراد مشابه پدید می
چون کسی که بطور مثال لباس یک ، گردد واین واضح و روشن است و رفتار می اخالق

، کند پوشد در دل نوعی همگرایی اخالقی و رفتاري با آنان احساس می سپاه جنگی را می
 مگر آن که مانعی وجود داشته باشد.، گردد وي خواهان همان چیز می لذا طبیعت 

مسـلمان را از دیگـران متمـایز    ، مسلماناناز جمله: مخالفت در مسایل ظاهري با غیر 
گـردد کـه    د که مسلمان از خشم الهی در امان باشد و باعث میشو میرداند و سبب گ می

مسلمان نسبت به هدایت یافتگان و افراد مورد تایید اهللا محبت و عطوفت داشته باشد و 
امیاب و دشـمنان  ي دوستی و همکاري که اهللا بین سپاهیان ک به این ترتیب آن قطع رابطه

تر باشد و از اسـالم شـناخت    زنده انسانگردد. هر چه قلب  محقق می، ناکامش قرار داده
نه فقط اسم گذاري ظاهري و یا بـاور  ، منظوراسالم حقیقی است  -بیشتري بدست آورد 

کند که در ظـاهر و   احساس می -آن وقت است که صرف باطنی بصورت کلی و اجمالی
ري بطور کامل متفاوت است. و از اخالق و رفتاري که مختص آنان باطن با یهود و نصا

 گردد. بیشتر متنفر و بیزار می، است و در میان مسلمانان وجود دارد

                                                           
 12ص »اقتضاءالصراط المستقیم«کتاب  -1
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شود  از جمله: مشارکت با یهود و نصارا و غیر مسلمانان در شکل ظاهري موجب می
گـان از کفـار و   اي که مؤمنین و هـدایت یافت  که ظاهر همه مخلوط و مشابه گردد. بگونه

گمراهان قابل تشخیص نباشند و حکمتهاي دیگري که در امر مشابهت با غیر مسـلمانان  
 مد نظر است.

اگر جدایی از مشابهت بـا آنـان   ، این در مواردي است که مشارکت در شکل ظاهري
شـود ایـن عمـل     اما اگر از مسایلی باشد که باعث کفرآنان مـی ، باشد مباح محض است

هاي کفـر اسـت و موافقـت بـا آنـان در واقـع نـوعی تأییـد گناهـان و           شعبهاي از  شعبه
 لذا الزم است که فرد مسلمان متوجه این اصل باشد.، است ها آنهاي  نافرمانی

، ها آنتشبیه به ، هاي دوستی با کفار با توجه به مطالب فوق؛ شکی نیست که از نشانه
اهمیـت دادن بـه   ، ن ماننـد: صـلیب  شـا  و اسـتفاده از شـعارهاي   ها آنهاي  پوشیدن لباس

، هـا  شان بر ماشـین  ي ورزشی..... و نصب عالیمها آنشان در مید تشویق، هاي آنان عکس
اسـت. و دعـوت    هـا  آنهـاي مخصـوص    گذاري با اسـم  هاي تجاري و نام محله، ها خانه

، سـرکردگان ، هـا  آنکـردن بـه    و خـود را منسـوب   هـا  آندیگران به دوستی و صـداقت  
شـدن و دیگـر   ، ي هواهـا و افکارشـان کـه مخـالف اسـالم اسـت       شان و شـیفته  بزرگان

هایی که بسیاري از افرادي که منتسب به اسالم هستند به آن مبتالیند و  ها و فتنه گرفتاري
دانند که با این کار خود یکی از اصول اسالم را در وجود خود و از مسلمانان نـابود   نمی
پـس بـر تمـام    ». اناهللا و انـا الیـه راجعـون   «افزایند.  امت می بر سستی و ضعف، کنند می

مسلمانان واجب است که به اسالم چنگ زنند و از انحـراف وکجـی بـه سـوي غضـب      
نصاري و دیگر مشرکین بر حذر باشـند. یکـدیگر را بـه    ، شدگان وگمراهان اعم از یهود

گردد؛ سفارش  ان میتمام انواع خیر و هر چه موجب عزت اسالم و مسلمان، تقوي، نیکی
شان است و تـرویج و نشـر آن بـراي     کنند. از هر چه به ضرر مسلمانان و کمک بر علیه

 شان ضرر دارد بر حذر باشند. دین
 و باهللا توفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )33از کتاب فتاوي و بیانات مهمۀ ص/( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا
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 تقلید کورکورانه از کفار است، اهداي گل] 151[

رو  هـا  آنعالی این است که: در این زمـان رسـمی در بیمارسـت    سؤال ما از جناب س:
که از جوامع کافر غربی به ، ي اسالمی رواج پیدا کرده است گسترش است و در جامعه به

هـا را   گـل  ها آن، و آن اهداي گل براي بیماران است، جامعه اسالمی ما منتقل شده است
آورند) نظر شما دربـاره   و با خود براي عیادت بیماران می( خرند با قیمت بسیار گران می

 این رسم چیست؟
از ، دهنـد  مریض را هم شفا نمی، شکی نیست که این گلها فایده و اهمیتی ندارند ج:

کـه فقـط شـکل     کنـد. چـرا   آورند و امراض را دفـع نمـی   سالمتی نمی، کاهند دردها نمی
آالت ساخته شده است. و به  ي ماشین ساز یا بوسیله که دست، وعی گیاه و گل استمصن

زننـد امـا    سازندگان آن فایـده گزافـی را بـه جیـب مـی     ، رسد قیمت گران به فروش می
ي  شوند و این رسم چیزي جـز تقلیـد کورکورانـه ا    خریداران ضرر زیادي را متحمل می

چون این گلها بـه قیمـت گـران خریـداري     بدون کمترین فکر و تأملی از غرب نیست. 
شود. سـپس آن را   و یا یک یا دو روز کنار بیمار گذاشته می، شود و یک یا دو ساعت می

اندازند. لذا بهتـر اسـت کـه پـول ایـن گلهـا را در        بدون استفاده دور می، زباله  به عنوان
فـردي ایـن   ، کارهاي دینی و دنیوي به مصرف برسانند و اگر کسی از شما مشاهده کـرد 

امیـد  ، فروشد. باید عواقب کارش را به او گوشزد کنـد  خرد یا می گلهاي مصنوعی را می
 دست بردارد.، آشکارا ضرر است  است که توبه کند و از این معامله که

 )59، 58( ص، اللؤلؤ المکین– الشیخ ابن جبرین

 در جزایر عربی ي حکم ساختن عبادتگاه مثل کلیسا براي کفار  ] فتوایی درباره152[

 احلمد هللا وحده و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده... و بعد:

از فتوایی که تعـدادي از سـؤال کننـدگان از    ، هاي علمی و افتا انجمن دایمی پژوهش
اطالع پیدا کرد. این استفتا از بایگـانی کـل هیـأت علمـاي     ، سؤال کرده بودند، مفتی کل

) و 1328و  1327(، )1326( ) و شـماره 1421/ 5/1( تـاریخ ) و 86( عالی رتبه به شماره
ینـد: سـاختن معبـد کفـار در     گو مـی ) به این مرکز تحویـل داده شـد.   2/3/1421( تاریخ
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سرزمین عرب مثل: ساختن کلیسا براي نصاري و معبـد بـراي یهـود و دیگـر کفـار یـا       
مراسـم   کنـد تـا   اي مکانی را براي کارگران کافر مشخص مـی  صاحب شرکت و موسسه

 رد؟دا میعباديِ کفري خود را در آن ادا کنند... چه حک
 انجمن فتوا این استفتا را چنین جواب داد:، پس از بحث و بررسی

هر دینی غیر از دین اسالم دین کفر و گمراهی است و مکانی که براي عبادت غیر از 
هللا فقـط در  ي کفر و گمراهی است. چون عبادت ا دین اسالم ساخته شود آن مکان خانه

ي ادیان بوده و براي  بخش همه چارچوب شریعت اسالم جایز است. شریعت اسالم پایان
جن و انس است. اسالم ادیان قبلی را منسوخ کرده و بحمـداهللا بـر ایـن موضـوع همـه      

 هـا  آنکنـد کـه از   فرقی نمـی ، اند. و هر کس تصورکند که یهود یا نصاري حق است متفق
سنت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و اجمـاع را تکـذیب   ، باشد یا نباشد. این فرد کتاب اهللا

باشد یا این   این فرد مدعی اسالم هرچند، ي حجت مرتد است و بعد از اقامه، کرده است
 خبر باشد. فرد از این حقیقت بی

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                 ﴾ :۲۸[سبا[ 

هاي الهی] بشارت دهی  را [به پاداش ها آنما تو را جز براي همه مردم نفرستادیم تا «
 .»و [از عذاب او] بتر سانی

 ﴿ فرماید: و می              ﴾ :۱۵۸[األعراف[ 

 .»فرستاده اهللا به سوي همه شما هستممن ، بگو: اي مردم«

  ﴿ : فرماید و می        ﴾ :١٩[آل عمران[ 

 .»دین مورد قبول در نزد اهللا فقط دین اسالم است«

 ﴿ فرماید: و می                         

     ﴾ :۸۵[آل عمران[ 

هرگـز از او پذیرفتـه نخواهـد    ، و هرکس جز اسالم آیینی را براي خود انتخاب کند«
 . »شد
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 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

                   ﴾٦ينه: [الب[ 

 هـا  آنماننـد و  جاودانـه در آن مـی  ،  کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند«
 .»بدترین مخلوقات هستند

ثْـتُ إِىلَ «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می عِ بُ ـةً وَ اصَّ ـهِ خَ مِ وْ ـثُ إِىلَ قَ بْعَ يُّ يُ انَ النَّبـِ كَ

ةً النَّاسِ  امَّ  )1(»عَ

ي مـردم مبعـوث    شد اما من براي همـه  هر پیامبري فقط براي قوم خود مبعوث می( 
 ام). شده

بنابراین تحریم کفر از ضروریات دین است. چرا که به موجـب کفـر عبـادت اهللا آن    
کـه اسـالم تحـریم کـرده      شود. واز چیزهـایی  تحریم می، طورکه در شریعت اسالم آمده

ي  شـده  گاه یهود یا نصارا است که طبق شریعت منسوخ تن عبادتاست؛ حرام بودن ساخ
گاه از هر نوع که باشـد معابـد کفـر بـه      یهودي یا نصرانی و... است. چرا که این عبادت

د که ناسخ تمام ادیـان قبلـی اسـت    باش میرود؛ چون بر خالف شریعت اسالم  شمار می
 گیرد. درآن عبادت صورت می

﴿ فرماید: می ها آني کفار و اعمال  درباره، در قرآن تعالىاهللا              

             ﴾ :۲۳[الفرقان[ 

را همچون ذرات غبار پراکنده  ها آنرویم و  اند می که انجام داده و ما به سراغ اعمالی«
 .»دهیم در هوا قرار می

                                                           
) روایت کـرده ایـن لفـظ بخـاري اسـت و نیـز مسـلم در        438-335قسمتی از حدیثی است که بخاري  ( -1

 ) روایت کرده است521(
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لذا همه علما در تحریم ساختن معابدي مانند: کلیسا در کشورهاي اسـالمی اجمـاع    
و نبایـد در  ، شـود  اند؛ چرا که دو قبله در یک شهر از شهرهاي اسالمی جمـع نمـی   کرده

 چیزي از شعایر کفر نه معبد و نه چیز دیگر باشد. ها آن
هـاي اسـالمی    سـرزمین اند: تخریب کلیساها و دیگـر معابـدي کـه در     به اجماع گفته

بلکـه بایـد   ، شود واجب است. ولی امر هم نباید با تخریب آن مخالفـت کنـد   ساخته می
معبدهاي کفر در سرزمین جزیرة العـرب    مطیع امر شریعت باشد. به اجماع علما ساختن

و جنایتی خطرناك است. و این بدلیل احادیثی صحیح و صـریح از پیـامبر      گناهی بزرگ
 لیه وسلم درخصوص نهی از اجتماع دو دین در جزیرة العرب است.صلی اهللا ع

عُ دِينَانِ يف جزيرة العرب«فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می  تَمِ  :)1(»الجيَ

هرگز دو دین در جزیره العرب جمع نشود). روایت از امام مالک و... و اصل آن در ( 
 صحیحین است.

سالم است؛ لـذا اجـازه و فرصـت دادن بـه هـیچ      العرب حریم و مرکز ا جزیرة، آري 
کافري براي این که این حریم را بشکند یا تابعیت بگیرد یا ملک و زمینـی بخـرد جـواز    

پرستان معبدي ساخته شود. هرگـز در   چه رسد به این که در سرزمین براي صلیب، ندارد
و رسـول خـود   این سرزمین دو دین جمع نخواهد شد و دینی جز اسالم کـه اهللا پیـامبر   

محمد صلی اهللا علیه وسلم را براي ابالغ آن مبعوث کرده است در این سرزمین نخواهد 
آن هم قبله مسلمانان بسوي ، شود و تنها یک قبله بود. در این سرزمین دو قبله جمع نمی

کعبه) خواهد بود. اهللا را شکر که به رهبران توفیق داد تا مانع درست کـردن  ( خانه عتیق
ند. از این که دشمنان اسالم معابد کفر و کلیسـاها  شو میمعابد در سرزمین پاك اسالاین 

 تعـالى باید به اهللا شکایت بـریم! و از اهللا  ، هاي اسالم بنا نهادند را در بسیاري از سرزمین
خواهیم که اسالم را از مکر وکید آنان محفوظ بدارد. به این ترتیب روشـن شـد کـه     می

در سـاختن معابـد کفـر ماننـد: کلیسـا و یـا مکـانی را بـراي آن         ، دنرضایت یا اجازه دا

                                                           
 ست.) ا1637،1767) و مسلم  (3053،3168،4431) و اصل آن در بخاري (1584( 2/892مؤطا مالک -1
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بزرگترین حمایت و کمـک بـراي کفـر و    ، اختصاص دادن در هر نقطه از کشور اسالمی
 اظهار شعایرآن است.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                           

             ﴾ :۲[املائدة[  

در راه نیکی و پرهیزگاري با هـم همکـاري کنیـد و [هرگـز] در راه گنـاه و تعـدي       «
 .»همکاري ننمایید و از [مخالفت با فرمان اهللا] بپرهیزید که مجازات اهللا سخت است

کس معتقد باشد که کلیساها خانه ي اهللا هستند و اهللا در آن ید: هر گو می )1(ابن تیمیه
دهند عبادت اهللا و اطاعـت   شود یا آن چه را که یهود و نصارا در آن انجام می عبادت می

راضـی باشـد    ها آنیا این که آن را دوست بدارد یا به ، رسول صلی اهللا علیه وسلم است
و معتقد باشد این کارش یک ، کمک کند ها آنشان به  یا در بازگشایی کلیسا و اقامه دین
 چنین فردي کافر است.، رود نوع اطاعت و عبادت به شمار می

ید: هر کس معتقد باشد که رفتن اهل ذمه به کلیسـا موجـب   گو می )2(و نیز ابن تیمیه
اگر از روي جهالت چنین اعتقـادي داشـته   ، مرتد است، شود نزدیک شدن آنان به اهللا می

قطعاً مرتـد  ، است. لذا باید به او تفهیم کنند اما اگر در کار خود اصرار ورزیدباشد حرام 
 شود. می
بریم! هر مسلمان باید  از کمی و نقصان و گمراهی بعد از هدایت به اهللا پناه می 

 ﴿ برحذر باشد که مبادا آیات زیر او را نیز در برگیرد:           

                             

                               

                                                           
 )6/170کشاف القناع بهوتی  ( -1
 مرجع سابق -2
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                 ﴾ :۲۸ – ۲۵[حممد[ 

 شیطان اعمال، پشت به حق کردند ها آنکسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي «
ایـن بـه   ، شان را در نظرشان زینت داده وآنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته اسـت  زشت

گفتنـد: مـا در   ، خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشـتند 
حـال  ، دانـد  کنیم درحالی که اهللا پنهان کاري آنان را مـی  بعضی از امور از شما پیروي می

زننـد و   هنگامی که فرشتگان [مرگ] بر صورت و پشت آنان میآنان چگونه خواهد بود 
، آورد  از آن چه اهللا را به خشم مـی  ها آنگیرند؟ این به خاطر آن است که  شان را می جان

پیروي کردند و آن چـه را موجـب خوشـنودي اوسـت کراهـت داشـتند از ایـن رو اهللا        
 .»شان را نابود کرد اعمال

 لی نبینا محمد و آله و صحبه و سلمو باهللا توفیق و صلی اهللا ع
 )28ص( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا از کتاب فتاوا و بیانات مهمۀ

 اهل کتاب را از دیگر کفّار جدا کرده است؟، ] چرا اسالم153[

 فرماید: می تعالىوقتی که دین اسالم ناسخ ادیان سابق آسمانی است و اهللا  س:

﴿                               ﴾ آل]

 ]۸۵عمران: 
آئینی براي خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او  و هر کس غیر از اسالم«

 .»کاران خواهد بود در آخرت از زیان
پـس  ، کرده اسـت   کفر اهل کتاب از یهود و نصارا را طی آیات زیادي بیان تعالىاهللا 

رغـم ثبـوت تحریـف و بطـالن      کنـد و علـی   چرا اسالم با آنان همچون کفار رفتار نمـی 
دهد که با  دهد که بر دین خود بمانند و به ما اجازه می شان باز هم به آنان اجازه می ادیان
، نان بخوریم و آیا این نصارایی کـه هـم اکنـون هسـتند    آ از ذبیحه، شان ازدواج کنیم زنان

 شود؟ شان همین حکم داده می اینان درست است و براي  وصف اهل کتاب بودن براي
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 د و آن دین اسالم است.باش میاند یکی  اصول دینی که انبیا به ارمغان آورده اول: ج:

  ﴿ فرماید: می تعالىاهللا         ﴾ :۱۹[آل عمران[ 

 .»دین مورد قبول در نزد اهللا فقط دین اسالم است«
 پذیر است. اما فروع دین همان شریعت است که اختالف درآن وارد و نسخ

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا             ﴾ :۴۸[املائدة[ 

 .»روشنی قرار دادیمي  ما براي هرکدام از شما آئین و طریقه«

أنـا «که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمودند: ، از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است

ةٌ لِعِالَّتٍ ، أَويلَ الناس بعييس ابنِ مريم يف الدنيا و اآلخرة تَّي و دِينهم ، و األنبياء إِخوَ م شَ هاهتُ أُ ُمَّ

 : »واحد

برادرانـی  ، ن مریم نزدیکترم و پیـامبران ب در دنیا و آخرت به عیسی، من از همه مردم(
یکـی اسـت).    هـا  آناند و مادران مختلفی دارند و دیـن   هستند که از یک پدر بدنیا آمده

 اند. و این لفظ بخاري است.  کرده )1(احمد و بخاري و مسلم و... آن را روایت
 شود نه اصول. که نسخ در آن وارد است آن حکم شامل فروعات می اما جایی

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

                                 

                                

                              

                               

              ﴾ :۱۳۳ ۱۳۰[البقرة[ 

                                                           
 )و ...2365ومسلم  ( -)3443بخاري  ( -1
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با آن پـاکی و درخشـندگی) روي   ( جز افراد نادان و سفیه چه کسی از آئین ابراهیم«

، شد. ما او را در این جهان برگزیدیم و او در جهان دیگر از صالحان استگردان خواهد 
در آن هنگام که پروردگارش به او گفت: اسالم بیاور او فرمان پروردگـار را پـذیرفت و   

و ابراهیم و یعقوب در واپسـین لحظـات   ، گفت: در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم
کردند؛ [و هر کدام گفتند:] اي فرزندان من! اهللا  عمر فرزندان خود را به این آئین وصیت

این آئین پاك را براي شما برگزید و شما جز به آئین اسالم [تسلیم در برابـر امـر اهللا] از   
آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ درآن هنگام که بـه  ، دنیا نروید

نید؟ گفتند: معبود تـو و معبـود   ک فرزندان خود گفت: پس از من چه چیزي را عبادت می
 . »و ما در برابر او تسلیم هستیم، معبود یکتا را، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، پدرانت
ي آنان  اهللا براي مسلمانان مباح قرار داده که طعام اهل کتاب که منظور ذبیحه دوم:

 ﴿ فرماید: می  ي مائده را بخورند و در سوره، است           

                               

                        ﴾ :املائدة]

۵[ 
زنـان   حالل است ها آنچنین طعام اهل کتاب براي شما و طعام شما نیز براي  و هم«

هنگامی که مهر  –اند  کتاب براي هم حالل پاکدامن از مسلمانان و مردان پاکدامن از اهل
آنان را بپردازید و پاکدامن باشید. نه زنا کار و نه ایـن کـه دوسـت پنهـانی و نامشـروع      

 .»گیرید
حال ، آزاد و پاك باشند ها آناما ازدواج با اهل کتاب مشروط بر این است که دختران 

ي کفار  هرا از زمر ها آنکند که یهودي یا نصرانی باشد. با این وجود باز هم اهللا  فرق نمی

﴿ فرماید: شمرده است و می                   ﴾

 ]۱۷[املائدة: 
 .»بطور مسلَّم کافر شدند، که گفتند: اهللا همان مسیح پسر مریم است ها آن«
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﴿ فرماید: و می                   ﴾ :۱۸[املائدة[ 

 .»و یهود و نصارى گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوییم«

﴿ فرماید: و می                      

                             

                          

                                   

                          

                         

            ﴾ :۳۳ – ۳۰[التوبة[ 

و نصـاري گفتنـد: مسـیح پسـر اهللا اسـت ایـن        ،یهودیان گفتند: عزیر پسر اهللا است«
اهللا آنان را بکشـد!  ، که همانند گفتار کافران است، یندگو میسخنی است که با زبان خود 

] دانشـمندان و راهبـان خـویش را معبودهـایی در     ها آنیابند [ چگونه از حق انحراف می
چنین] مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشـتند جـز    برابر اهللا قرار دادند و [هم

او پاك و منزه است از آن چه ، عبادت کنند، معبود یکتا که معبود [به حقی] جز او نیست
ا با دهان خود خاموش کننـد؛ ولـی اهللا   خواهند نور اهللا ر می ها آندهند.  همتایش قرار می

کافران ناخوشنود باشـند. او کسـی    هرچندخواهد که نور خود را کامل کند  جز این نمی
است که رسولش صلی اهللا علیه وسلم را با هدایت و آیین حق فرسـتاده تـا آن را بـراي    

 »کافران کراهت داشته باشند هرچنداند  ها غالب گرد همه این

﴿ فرماید: و می               ﴾ :٧٣[املائدة[  

نیز بـه یقـین کـافر    ، گفتند: اهللا یکی از سه تا است [به تثلیث قایل شدند] وکه ها آن«
 . »شدند
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 و مانند این آیه در همین سوره وجود دارد.
از ذبیحه و ازدواج مومنان  یهود و نصاري را در جواز خوردن، اهللا اهل کتاب سوم:

ي آنان خاص کرده و فقط به گرفتن جزیه از آنان اکتفا کرده  ه دامن و آزاد با زنان پاك

﴿ فرماید: است و می                     

                     

            ﴾ :٢٩[التوبة[ 

با کسانی از اهل کتاب که نه به اهللا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچـه را اهللا و  «
، پذیرنـد  شمارند و نه آئین حق را می تحریم کرده حرام می صلی اهللا علیه وسلمرسولش 

 . »پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را بدست خود بپردازید
اهـل کتـاب و از سـایر کفـار بـه       هـا  آناین چیزها را به آن اختصاص داد چـرا کـه   

انـد و اهللا   لبه کـرده ترند. لذا مسلمانان در این که مسیحیان بر فارسیان غ مسلمانان نزدیک
 خوشحال شدند.، را بر این امر مورد تأیید قرار داد ها آن

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

                          

                               

                   ﴾ :٦ – ٢[الروم[ 

[ایـن شکسـت] در نزدیکتـري    رومیان مغلـوب [از ایرانیـان شکسـت خوردنـد] و     «
در چند سال همه کارهـا از  ، سرزمین رخ داد. اما آنان پس از شکست پیروز خواهند شد

آن اهللا است چه قبل و چه بعد[از این شکست و پیروزي] و در آن روز مؤمنان [به خاطر 
؛ او هـر کـس را کـه    تعـالى به سبب یـاري اهللا  ، پیروزي دیگري] خوشحال خواهند شد

اي است که اهللا کرده  این وعده، دهد و او صاحب قدرت و رحیم است یاري میبخواهد 
 .»دانند ولی بیشتر مردم نمی، کند اش تخلف نمی هرگز از وعده تعالىو اهللا 
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اما اهللا به آنان اجازه نداده که در کفر بمانند و کتاب اهللا را تحریف نمـوده و رسـالت   
نکار کنند اما بـراي مـا مشـروع و جـایز نمـوده      را ا صلی اهللا علیه وسلمپیامبرش محمد 

دهند با آنان نجنگیم و آنان را اسیر نگیریم و اهللا  است که تا زمانی که با ذلّت جزیه را می
براي اهل کتاب نه بقیه ي کفار در همین حد اکتفا کرده است و ایـن نظریـه ي جمهـور    

 علما است.
 و آله و صحبه و سلمو باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد 

 )300-2/298( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] تابعیت گرفتن مسلمان از کشوري که حکومت آن کافر است.154[

کنند و تابعیت  نیت اقامه می، آیند آمریکا) می( به اینجا  بسیاري از مسلمانان وقتی س:
جـایز اسـت؟ بـا ایـن کـه آنـان        ها آنگیرند. آیا این کار براي  دایمی از کشور امریکا می

ها از تابعیت  بند و باري است!؟ چطور این بی، کفر، دانند که این مکان سرزمین شرك می
آیند؟ حکم اسالم در این  شوند و به تابعیت این کشورها در می کشور مسلمان خارج می

کننـد کـه    شـان ایـن گونـه توجیـه مـی      مورد چیست؟ گفتنی است که اینان بـراي خـود  
 واهند اسالم را نشر دهند.خ می

براي هیچ مسلمانی جایز نیست که به تابعیت کشوري درآید که حکومتش کـافر   ج:
، شان است باطل ي عقیدههمکاري و تأیید ، اي براي دوستی چرا که این کار وسیله، است

 اصل منع و عدم جواز است. ، بدون گرفتن تابعیت، اما در اقامت

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

                               

                 ﴾ :۹۸ - ۹۷[النساء[  

را گرفتند در حالی کـه بـه خویشـتن     ها آنکسانی که فرشتگان [قبض ارواح] روح «
گفتند: شما در چه حالی بودید؟ گفتنـد: مـا در سـرزمین خـود      ها آنستم کرده بودند به 

[فرشتگان] گفتند: مگر زمـین اهللا پهنـاور نبـود کـه      ها آنتحت فشار و مستضعف بودیم 
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، شان دوزخ است و بد سـرانجامی اسـت   عذري نداشتند و جایگاه ها آنمهاجرت کنید؟! 
 .»مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار قرار گرفتند

س«فرماید:  می پیامبر صلی اهللا علیه وسلم لِّ مُ ن كُ كنيَ أنا بَريءٌ مِ قيمُ بَنيَ املُرشِ  :)1(»لِمٍ يُ

  گزیند بیزارم). من از هر مسلمانی که بین مشرکین اقامت می(
 احادیث دیگري نیز در همین موضوع وجود دارد.

تمامی مسلمانان در این اجماع دارند که هجرت از سرزمین کفر بـه سـرزمین اسـالم    
 ه باشند.واجب است حتی اگر استطاعت زندگی درآن جا را نیز داشت

، بین مشرکین براي دعوت و ابالغ دین اسالم، اما اگر کسی از علما و آگاهانِ در دین
فقط به امید تـأثیر  ، در دینش بیم نداشته باشد  بماند مانعی ندارد. البته تا زمانی که از فتنه

 دست به چنین کاري بزند. ها آندینی و هدایت 
 محمد و آله و صحبه و سلم.و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا 

 )2/69( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم آوردن کفار به جزیرة العرب155[

دنبال مستخدمی فرستادم اما به وسـیله نامـه بـه    ، براي کمک به همسرم در منزل س:
من خبر دادند که در آن شهري که من به دنبال مسـتخدم فرسـتادم فـرد مسـلمانی پیـدا      

 آیا آوردن مستخدم غیر مسلمان جایز است؟، شود نمی
به کار گرفتن مستخدم زن یا مرد کافر جایز نیست و آوردن راننده و کـارگر غیـر    ج:

چرا که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم دسـتور دادنـد   ، مسلمان در جزیرة العرب جواز ندارد

                                                           
) بروایت جریر بـن عبـداهللا. و نسـائی     2264( 2/303) طبرانی در الکبیر 1604)وترمذي (2645ابو داود  ( -1

طـور   ست. همـان  ) بصورت مرسل روایت کرده است و صحیح این است که این روایت مرسل ا4780(
) با 228/ 2) و آلبانی در صحیحۀ  (1790اند. .نگا: المغنی عن حمل االسفار  ( که بخاري و ترمذي گفته

 طرق مختلف این حدیث را حسن دانسته است.
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  در آن )1(که یهود و نصارا را از ایـن سـرزمین خـارج کننـد و غیـر از مسـلمانان کسـی       
کـه تمـامی   ، نماند.حتی پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم در هنگـام وفـاتش وصـیت کردنـد     

 بیرون کنند. )2(العرب مشرکین را از جزیرة
اخـالق  ، از آن جایی که آوردن زن یا مرد کافر خطر بزرگی براي مسلمانان در عقیده

د و اطاعـت از  باشـ  میشان درپی دارد لذا خودداري از این کار واجب  و تربیت فرزندان
قطع گردد. ، صلی اهللا علیه وسلم الزم است. تا راه پدید آمدن شرك و فساد اهللا و رسول

 واهللا ولی التوفیق.
 933مجلۀ الدعوة/ –شیخ ابن باز 

 ]حکم تابعیت دادن به فرد کافر در کشور اسالمی156[

 رد؟دا میچه حک، به تابعیت درآمدن فرد کافر در کشور مسلمان س:

مشروط بر آن که [کشـور  ، تابعیت دادن به فرد کافر در کشور مسلمان جایز است ج:
ي  مسلمان] از فتنه در امان باشد و جانب خیر این عمل ترجیح داشته باشد. البتـه اجـازه  

چرا که پیامبر ، که اسالم را بپذیرد به کافر داده نشود؛ مگر زمانی، اقامت در جزیرة العرب
 .)3(به خارج نمودن مشرکین از جزیرة العرب سفارش کردند صلی اهللا علیه وسلم

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )2/74( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم استغفار براي مشرکین157[

 کنم؟توانم براي آنان طلب مغفرت  آیا می، اند من اجدادي دارم که مشرك مرده س:

                                                           
کند که از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم شـنیده   ) از عمربن خطاب روایت می1767مسلم در صحیح خود  ( -1

د و نصارا را از جزیرةالعرب خارج  خواهم کرد تا جایی کـه بـه غیـر از    است که فرمود: بطور قطع یهو
 مسلمان کسی دیگر را در آن جا نگذارم.

 )1637) و مسلم  (4431، 3168، 3053بخاري  ( -2
 نگا. حاشیه سابق -3
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براي هیچ فرد مسلمانی جایز نیست که براي اجداد و... که در حال کفر یا شرك  ج:

 ﴿ فرماید: می تعالىاز اهللا طلب مغفرت نماید؛ زیرا اهللا ، اند از دنیا رفته   

                              

        ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

براي پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و مؤمنان شایسته نیست که براي مشـرکان [از اهللا]  «
روشن  ها آنشان باشد. آن هم پس از آن که براي  هرچند از نزدیکان، طلب آمرزش کنند

 .»شد که این گروه اهل دوزخند
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

 )3/305( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم به برادري گرفتن نصارا158[

برادر ، توانیم مسیحیان را بطور کامل مثل مسلمانان بدون هیچ گونه تفاوتی آیا می س:
 بدانیم؟
 براي مسلمانان حرام است. )1(به برادري گرفتن مسیحیان ج:

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

                                   

 ﴾ :۵۱[املائدة[ 

گاه خود] انتخاب  اید یهود و نصارا را ولی [دوست و تکیه اي کسانی که ایمان آورده«
هسـتند؛   هـا  آناز ، اولیاي یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند ها آننکنید! 

 .»کند اهللا ستمکاران را هدایت نمی

﴿ فرماید: می تعالىاهللا          ﴾ :فقط مؤمنان برادران« ]۱۰[احلجرات 

                                                           
 طور که قرآن آنان را نام گذاري کرده است.  صحیح: گفتن نصارا است، همان -1
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 .»یکدیگرند
 پس اهللا برادريِ حقیقی را فقط در بین مؤمنین قرارداده است.

و املسلم«فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می  هُ ، املُسلِمُ أخُ ظلِمُ لُـه، ال يَ ذُ و ال ، و ال خيَ

بُه ه، يَكذِ رُ قِ  :)1(»و ال حيَ

د و او را دروغگو کن میکند او را رسوا ن به او ظلم نمی، مسلمان برادر مسلمان است(
 گرداند). او را خوار و ذلیل نمی، نمی شمارد

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )2/46( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا

 حکم بزرگداشت اعیاد نصارا] 159[

استاد گرامی! بین من و دوستانم بحثی دینی رخ داد بر سر این موضوع که برخی  س:
کننـد حتـی    مـی  تعطیالت و اعیاد یهـود و نصـارا را تعظـیم    » غنا«از مسلمانان در کشور 
آن وقت مدارس اسـالمی را  ، گذارند تا عید یهود و نصارا فرا رسد تعطیالت خود را می

رسد مدارس اسـالمی   کنند اما زمانی که عید مسلمانان می مناسبت عیدشان تعطیل میبه 
پیـروي کنـیم بـزودي دیـن      ها آنیند: اگر ما در تعطیالت از گو میو ، کنند را تعطیل نمی

آیا این عمل از ، را براي ما توضیح دهید ها آنپذیرند!؟ استاد گرامی! این کار  اسالم را می
 ت یا خیر؟نظر شریعت درست اس

، هاسـت و تـرك اظهـار آن    اظهار شعائر دینی بین مسـلمانان یکـی از سـنت    اول: ج:
فرمایـد:   مخالف با راه و روش پیامبر صلی اهللا علیه وسلم است که در حدیث صحیح می

نَّة اخللفاء الراشدين « نَّتِي و سُ يِّني عليكم بِسُ وا هبا، املَهدِ كُ َسَّ وا عليها ، متَ ضُّ ذو عَ  :)2(»بالنَّواجِ

                                                           
 )2580، 2564و مسلم  () 6951-2442بخاري  ( -1
)، و 43، 42، و ابن ماجه  (»حسن صحیح«) و گوید: 2676)، الترمذي  (4607)، ابو داود (4/126احمد  ( -2

) و صـحیح دانسـته و ذهبـی او را تاییـد     333 -3298( 177-1/174)، حـاکم  5»  (صـحیح «ابن حبان در
 کرده است.  
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راه و روش من و خلفاي راشدین رضی اهللا عنهم را بر خود الزم بگیرید و در عمل (

 محکم نگه دارید). ها آنبه آن پایبند باشید وآن را با دند
خوشحالی و مشارکت در اعیاد کفار و تعطیل کردن ، براي مسلمان اظهار شادي دوم:

حرام و از نوع ، که این مشابهت با دشمنان اهللاچرا ، کارهاي دینی یا دنیایی جایز نیست

بَّهَ بقومٍ فهو «همکاري با آنان در باطل است. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرموده:  ن تَشَ مَ

 : )1(»منهم

 رود). از همان قوم بشمار می، دکن میکسی که خود را شبیه قو(

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                           

             ﴾ :۲[املائدة[  

کنید و [هرگـز] در راه گنـاه و تعـدي همکـاري       در راه نیکی و تقوا با هم همکاري«
 .»مجازات اهللا شدید استننمایید و از [مخالفت با فرمان] اهللا بپرهیزید که 

، ابن تیمیه مراجعه شود» اقتضاءالصراط المستقیم«شود به کتاب  در این باره توصیه می
 چون بسیار کتاب سودمندي است.

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )48، 2/47( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 شود. د منتسب به اسالم که مرتکب شرك اکبر میمت فر    ] حکم اما160[

نمازهاي مشرك منتسـب بـه    نماز فردي که به یکی از پیش ي بارهقبًال از شما در س:
، خوانـد  را به فریاد می ها آنو ، کند مانند: کسی که براي اولیا ذبح می، کند اسالم اقتدا می

، بنـدد  قبـور اسـباب سـفر مـی    نماید و براي زیارت  طواف قبور می، کند برایشان نذر می

                                                           
) بروایـت حذیفـه و أحمـد بروایـت ابـن      8327در األوسط () بروایت ابن عمر و الطبرانی 4031أبوداود ( -1

) بروایـت ابـن عمـر  رضـی اهللا     6/105) در فیض القدیر  (92، 2/50عمر  رضی اهللا عنه و افزون بر این (
عنه ... سخاوي گوید: سند آن ضعیف است، البته شواهدي دارد. ابن تیمیه گوید: سند آن جید است. و 

 گوید: سند آن حسن است.] 10/271ابن حجر در الفتح [
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پرسیده بودم. چون در طول مسافرت در کشورهاي اسالمی به کثرت این سؤال را از مـا  
 . پرسند می

را از مـا    در سفر امسال ما به کشور سودان برخی از برادران انصارالسـنۀ ایـن سـؤال   
فرسـتیم تـا   ها را بصورت کتبی برایتان ب پرسیدند. و شما مناسب دانستید که این سؤال می

اکنون بصورت کتبی ، و پاسخ را بصورت تفصیلی منتشرکنند، آن را به انجمن فتوا بدهید
کنم که پاسخ را بصـورت مفصـل منتشـر     فرستیم و یادآوري می سؤال را خدمت شما می

اهللا پاداش عظیم بـه  ، ضمناً لطف کنید و یک نسخه بصورت کتبی براي ما بفرستید، کنید
 شما دهد!

براي غیر اهللا نذر یا ذبح کند و یا در مـاوراء اسـباب عـادي از غیـر اهللا      هر کسی ج:
یاري بخواهد مانند: شفاي مریض یا اعطاي فرزند یا صـدا زدن فـرد غایـب بـراي رفـع      
مشکالت یا صدا زدن میت براي دفع بال یا طواف قبور یا بار سفر بستن براي این امـور  

ن فردي مشرك و مبتال به شرك اکبر است. لـذا  ها و دیگر جمادات چنی یا استغاثه از بت
امامت چنین فردي نیز جواز ندارد و نماز خواندن پشت سر ، صحیح نیست نماز خودش

 چنین فردي به خاطر شرکش جایز نیست.
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )1/523/522( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم همکاري با مرتدین.161[

ي ثبت احوال سؤالی بدین مضمون به دست مـن   از طرف یکی از کارمندان اداره س:
رسید. آیا براي کسی که تازه مسلمان شده الزم است. کـه نـامش را تغییـر دهـد بـویژه      

که بعضی دوباره از اسالم برگردنـد    زمانی که اسمش مخالف اسالم باشد و ممکن است
 انتخاب کنند.، را که در زمان کفر داشتندو مرتد شوند و دو مرتبه همان اسم اولی 

در ، دشو میاین امر احکام زیادي که برخی در اسالم و برخی در میان ملل کفر اجرا  
ي فتـوا خـودش در بخـش     کننده ازدواج و احوال شخصی. سؤال، پی دارد. مانند: میراث

گنـاهی  ، اسـم  ي بـاره آیا تغییـر دو  کند.  احوال مدنی شعبه صدور کارت شناسایی کار می
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شود و آیا این کارش مؤید مرتد بودنش است؟ چون فرد مذکور در  برایش محسوب می
شود و از خود اختیاري نـدارد. نظـر    بسیاري اوقات با دستورات رؤساي خود مواجه می

 ها چیست؟ شما درباره تمامی این
کفـر  از اسالم به ، در صورتی که متوجه شدي آن فردي که خواهان این کار است ج:

رئیس به آن  هرچند، شود در این صورت حق هیچ نوع همکاري را با او نداري منتقل می
 دستور بدهد.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                           

             ﴾ :۲[املائدة[ 

در راه نیکی و پرهیزگاري با هم نیکی و همکـاري کنیـد و [هرگـز] در راه گنـاه و     «
تعدي همکاري ننمایید و از [مخالفت بـا فرمـان] اهللا بپرهیزیـد کـه مجـازات اهللا بسـیار       

 .»سخت است

هُ ، و ألن الرسول صلی اهللا عليه وسلم: لَعَنَ آكل الربا« وكِلَ يهُ ، كاتِبَهُ و ، و مُ دَ  : »و شاهِ

نویسـنده و  ، دهد ربا می، خورد چرا که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم کسی را که ربا می(

ـواء«فرماید:  دو شاهد آن را لعنت کرده است). و می م سَ ي اینهـا بـا هـم در     همه(: )1(»هُ

 »مسلم«گناه برابرند). 
و ، کسی که بـر تأییـد کفـر    حالِ، وقتی در همکاري در امور ربا فرد لعنت شده است

 ي کند چگونه خواهد بود؟! اندازي کار مرتدین همکار راه

وف« فرماید: و بدلیل آن که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می ال «، )2(»إنام الطاعةُ يف املَعرُ

 : )3(»طاعةَ ملَِخلُوقٍ يف معصيةِ اخلالق

                                                           
 )، و غیرهما.1598)، و مسلم  (402، 393، 87، 10/83احمد  ( -1
 ) و ....1840)، و مسلم  (7257، 7قسمتی از حدیث: بخاري  ( -2
)، 4322»  (االوسط«)، و طبرانی در 33717»  (مصنف«)، و ابن ابی شیبه در 5/66)  (409، 1/131احمد  ( -3

گوید: احمد با همین الفاظ 5/226» مجمع الزوائد«). هیثمی در 571، 437، 407، 381، 367»  (الکبیر«و 
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از هـیچ مخلـوقی در   فرمـانبرداري  ( فرمانبرداري فقط در کارهاي معـروف اسـت).  (
 جایز) نیست).( نافرمانی اهللا

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )2/31( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا

 ها آن  هاي امریکایی به قصد یادگیري زبان نشینی با خانواده ] حکم هم162[

 جایز است؟، ها آنیادگیري زبان   يهاي امریکایی برا آیا سکونت با خانواده س:

نشـینی و   چرا کـه در هـم  ، مسلمان باید با مسلمان همنشینی و سکونت کند، خیر ج:
در انجام ، گرداند دینی سست می را در مسایل انسان، بیم فتنه وجود دارد، اختالط با کفار

فرد مسلمان لذا باید ، نماید وظایف اسالمی و کارهاي خیر و مستحبی ضعیف و تنبل می
رفتارش سالم بماند امـا اگـر   ، تواند به فکر دوري از آنان باشد تا دینش حفظ شود تا می

هاي مسلمان زندگی کننـد.   اي سکونت کند الزم است که با خانواده خواهد با خانواده می
کـه در آن   هـایی   البته ازخلوت با زنان نامحرم و بیگانه بر حذر باشد. سکونت با خانواده

رسم است که زنان لخت و  ها آنچون در میان ، جایز نیست، ن و زنان با هم هستندمردا
ي بزرگی است  پایبند به حفظ آبرو و حرمت خود نیستند و در این فتنه، گردند عریان می

 چون این راهی بسوي فحشا و فساد اخالقی است.
هـاي آمریکـایی    هنشینی) بـا خـانواد   هم( نیاز به سکونت ها آناما براي یادگیري زبان 

را صحیح و مجاز گرداند؛ چـرا   ها آننشینی با  تواند هم ي دیگري نمی نیست و هیچ بهانه
ها بدون سکونت  کالسی در دروس خاص یا گفتگو با هم ها آنکه برنامه استفاده از زبان 

 شود. براي وي فراهم می، هاي کافر با خانواده
 مد و آله و صحبه و سلمو باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا مح

 )1/90( من العلماء األفاضل  فتاوي إسالمیۀ لمجموعۀ -انجمن دایمی 

                                                                                                                                                    
رجـال  » لخـالق الطاعـه لمخلـوق فـی معصـیه ا    «و طبرانی بصورت مختصر، و در بعضی طرق آن آمده: 

 احمد رجال صحیح است.  
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 ] حکم سکونت بین کفار چیست؟ هجرت چه وقت واجب است؟163[

بـه او شـریک   ، کنـد  شخص مؤمن و موحـدي کـه خالصـانه اهللا را عبـادت مـی      س:
توانـد دیـن    حتـی نمـی   علی رغم این با احزاب کافر نشست و برخاست دارد، آورد نمی

جا به جاي دیگر  تواند از آن خود را آشکار نموده و هدف خود را واضح بیان کند و نمی
 ي چنین فردي اظهار نظر فرمایید؟ هجرت کند؛ درباره

نشر اسالم و بیـان  ، از آشکار کردن توحید، وقتی این فرد مؤمن آن طور که گفتی ج:
تواند به کشور دیگـري بـرود تـا     کند و نمی می اهدافش عاجز است؛ اما بین کفار زندگی

امیـد  ، شـود  معذور محسوب می، دینش را آشکار کند و مردم را بسوي اسالم فرا خواند
است که اهللا از او در گذرد. اما بر او واجب است که از فرصت دعوت پنهـانی بـه دیـن    

قبـول نمـوده و بـا او    امید است که اهللا کسانی را آماده نماید که دعوتش را ، استفاده کند
همکاري نمایند و نیز بر او الزم است که تـالش کنـد تـا شـرایط نجـات و هجـرت از       
کشورهاي کفر به کشورهاي اسالمی را براي خود فراهم کند. تـا جمعیـت مسـلمانان را    

 بیشتر نموده و با آنان در اجراي احکام اسالمی همکاري نماید.
هجرت کند اما این کار را نکند و براي خود  اما هرکسی بتواند به کشورهاي اسالمی

پسندد که در سرزمین کفار ناتوان و ضعیف زندگی کند و یا با سازش به حساب دین  می
دین و مسلمانان بدي کرده اسـت لـذا بـه چنـین     ، این فرد به خود، خود در آن جا بماند

 فردي وعده داده شده که جایش جهنم است و جهنم بدترین جایگاه است.

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

                               

                           

                                

       ﴾ :۹۹ – ۹۷[النساء[ 
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که به خویشتن ستم  را گرفتند در حالی ها آنکه فرشتگان [قبض ارواح] روح  کسانی«
گفتند: شما در چه حالی بودید؟ گفتند: ما در سـرزمین خـود تحـت    ها آنبه ، کرده بودند

[فرشتگان] گفتند: مگر زمین اهللا پهناور نبود که مهـاجرت   ها آن، فشار و مستضف بودیم
مگـر آن  ، شان در دوزخ است و سرانجام بدي دارند عذري نداشتند و جایگاه ها آنکنید. 

اي دارنـد و   دسته از زنان و مردان و کودکانی که براستی تحت فشار قرار گرفتند نه چاره
را مورد عفو قرار دهد  ها آنامید است اهللا ، یابند نه راهی [براي نجات از محیط آلوده] می

 .»و غفور استعفو کننده ، و اهللا
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )45، 2/44( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا

شود جایز نیست مگر  ] اقامت در شهري که شرك و کفر درآن بوضوح انجام می164[
 )1(براي دعوت به سوي اهللا

ــرادر گرامــی ن. م   ــه ب ــاز ب ــن ب ــدالعزیز ب پســندند و  اهللا او را در آنچــه مــی –از عب
اش است موفق گرداند و به علم و ایمان او بیافزاید... آمـین السـالم علـیکم و     خشنودي

 اما بعد:، رحمه اهللا وبرکاته
جا  در آن، ي تو است که یادآور شدي جوان مسلمانی مقیم ایتالیا هستید اشاره به نامه

  متعـالى در فاصله گرفتن از دین اسالم و  ها نآجوانان مسلمان بسیاري هستند اما بیشتر 
نمـاز   هـا  آنانـد! در نتیجـه بیشـتر     هـا روي آورده  هـاي صـلیبی   ارزشمند آن به خواسـته 

داننـد... و   را مبـاح مـی   ها آناند حتی  بد اخالق هستند و غرق منکرات شده، خوانند نمی
 ات نوشته بودید. دیگر مسایلی که در نامه

دین نصاري و... ، شرك، قامت و سکونت درکشوري که کفرباید متذکر شوم که ا
این اقامت براي  کند که بطور قطع جایز نیست. فرقی نمی، دیگر کفار در آن غلبه دارند

                                                           
اي است از طرف یکی از مسلمانان مقیم ایتالیا که فرستاده بود و جواب آن در تاریخ  جواب نامهاین فتوا  -1

 ) منتشر شد.13/10/1416(
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 ﴿ فرماید: می تعالىچرا که اهللا ، تحصیل و یا دیگر امور باشد، تجارت، کارگري  

                               

                               

                            

                         ﴾ :۹۷[النساء – 

۹۹[ 
که به خویشتن ظلم  را گرفتند در حالی ها آنقبض ارواح] روح ]کسانی که فرشتگان«

گفتند: شما در چه حالی بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خـود تحـت    ها آنبه ، کرده بودند
[فرشتگان]گفتند: مگر زمین اهللا پهناور نبود کـه مهـاجرت   ها آنفشار و مستضعف بودیم 

دارند؛ مگر آن شان در دوزخ است و سرانجام بدي  عذري نداشتند و جایگاه ها آنکنید؟! 
اي دارند و  دسته از زنان و مردان و کودکانی که براستی تحت فشار قرار گرفتند. نه چاره

را مورد عفو قرار دهد  ها آنامید است اهللا ، یابند نه راهی [براي نجات از محیط آلوده] می
 .»عفو کننده و غفور است، و اهللا

قيمُ بَنيَ «رماید: ف و بدلیل آن که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می سلِمٍ يُ لِّ مُ ن كُ أنا بريءٌ مِ

كنيَ  رِ املُرشِ  : »أظهُ

  )1(بیزارم)، گزیند من ازهر مسلمانی که بین مشرکین اقامت می(
که حقیقت اسـالم و ایمـان را دریافتـه و حـق اهللا در اسـالم بـر        چنین اقامتی از دلی 

اسالم بـه عنـوان دیـن و محمـد     ، پروردگارو اهللا را به عنوان ، مسلمانان را شناخته است
 پذیرفتنی نیست.، صلی اهللا علیه وسلم را به عنوان نبی و رسول قبول نموده

، را بـر هرچیـزي   تعالىترجیح رضایت او ، محبت اهللا، چرا که رضایت به موارد فوق
اش  شود که الزمه داشتن غیرت دینی و زندگی در کنار دوستان و محبان دین را شامل می

                                                           
 ) از همین باب154تخریج در فتاواي  ( -1
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حتی ایمان مطلق درقرآن و سـنت بـا   ، دوري کامل از کفار و کشورهایشان است، بیزاري
 شود و سازگاري ندارد.  این منکرات یک جا جمع نمی

در روایت صحیح آمده که جریربن عبداهللا بجلی گفت: یـا رسـول اهللا از مـن بیعـت     
وسـلم فرمـود:    خواهی منظور کن! رسول اهللا صلی اهللا علیـه  بگیر و هر شرطی را که می

عبُدَ اهللا« يمَ الصالة، تَ قِ حَ املسلمني، و تُؤيتِ الزكاة، و تُ ناصِ قَ املرشكني، و تُ  :)1(»و تُفارِ

خیرخـواه مسـلمانان بـاش و از    ، زکات را ادا کن، نماز را برپا دار، اهللا را عبادت کن(
 مشرکان دوري و اجتناب کن).

أنا بريءٌ «که فرمود: ، وسلم ثابت است و نیز حدیث قبلی از رسول اهللا صلی اهللا علیه

كنيَ  رِ املُرشِ قيمُ بَنيَ أظهُ سلِمٍ يُ لِّ مُ ن كُ  : )2(»مِ

 بیزارم).، گزیند من از فرد مسلمانی که بین مشرکین اقامت می(

ـكٍ عمـالً بَعـدَ مـا أسـلَم؛ أو «پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمودند:  رشِ ن مُ قبَلُ اهللاُ مِ ال يَ

قَ  فارِ  :)3(»املرشكنييُ

پذیرد یا این که بایـد از   اهللا از فرد مشرك بعد از اسالم آوردنش هیچ عملی را نمی( 
 شود. که از مشرکین جدا نشود اعمال او پذیرفته نمی مشرکین جدا شود). یعنی: تا زمانی

اند. هجرت از بالد کفر به بـالد   و برحذر داشته  علما به منع از این عمل تصریح کرده
جا  تواند درآن بجز فرد عالم و آگاهی که می، به شرط داشتن توانایی واجب است، ماسال

دعوت کنـد و    ها به روشنایی اقامت کند و مردم را بسوي اهللا و بیرون کشیدن از تاریکی
 شرح دهد.   خوبیهاي اسالم را براي آنان

                                                           
ــائی  ( -1 ــد (4180،4182نســــــ ــر  4/358،360،365) واحمــــــ ــی در کبیــــــ  317-2/314) وطبرانــــــ

ــائی  (  2306،2308،2315،2316،2318( ــنن نس ــانی در س ــران. آلب ــحیح 3892،3893) و دیگ ) آن را ص
 دانسته است.

 ) ذکر گردید.154تخریج در فتاواي  ( -2
حسن دانسـته   2055و ابن ماجه/ 2408) وآلبانی در نسائی /5/4، احمد / (2536، ابن ماجه /2569نسائی / -3

 است.
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﴿ فرماید: کند و می اهللا در سوره توبه به این موضوع اشاره می         

                            

                       

                     ﴾ :۲۴[التوبة[ 

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما و امـوالی کـه بدسـت    «
 هایی که به آن عالقـه داریـد در   ترسید و خانه اید و تجارتی که از کساد شدنش می آورده

تر است. در انتظار  نظرتان از اهللا و پیامبرش صلی اهللا علیه وسلم و جهاد در راهش محبو
 .»کند این باشید که اهللا عذابش را بر شما نازل کند و اهللا فاسقان را هدایت نمی

بلکـه چنـین   ، جا بماند عذرش شرعی نیست اما اگرکسی به دنبال اهداف مادي در آن
ایـن در صـورتی اسـت کـه ایـن امـور       ، تهدید شده استفردي فاسق و به عدم هدایت 

 تر باشد. رسول و جهاد در راه اهللا محبوب، برایش از اهللا
وقتی فردي شرك و دیگر منکرات را مشاهده نموده و سکوت کند و حتی برخـی از  

طـور کـه خـودت یـادآور شـدي       ماند؟! همان کجا در وي خیري می، را انجام دهد ها آن
 اند!؟ این گونه -جا در آن –تسب به اسالم برخی از افراد من

کند به خاطر اهداف دنیـوي ماننـد:    اما اگر مسلمانی که در آنجا اقامت دارد گمان می
کـار او جـز خشـم     ماند بداند که این یا کسب مال در میان مشرکان می، تجارت، تحصیل

 کند. الهی چیزي را به آن اضافه نمی
تهدیدي موکد به خاطر ترك هجرت آمده  سخت و، در قرآن مجید وعیدي تند

 ﴿ فرماید: می            ي نساء در سوره تعالىاهللا ، است. همان طور که پیشتر ذکر کردیم  

             ﴾... :را  ها آنکه فرشتگان جان  کسانی« ]۹۷[النساء– 

 به این موضوع اشاره دارد).( وآیات بعد از این آیه »ستانند می -گر خویشند که ستم
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کنـد و   گونه است حال کسی که به کشـورهاي کفـر سـفر مـی     پس وقتی حقیقت این
طور که قبالً یـادآور شـدیم علمـا     گزیند چه خواهد بود؟! همان جا را بر می اقامت در آن

انـد و   تحـریم کـرده  ، اش ناتوان است از اظهار عقیدهرفتن و اقامت به جایی که مسلمان 
کسب وکار و یا تابیعت گرفتن و چیزي کـه بـه آن   ، تجارت، براي درس خواندن  اقامت

همه با هم در صورت عدم توانایی بـراي آشـکار کـردن دیـن و     ، در حکم تابعیت است
 برابر هستند.، جا داشتن توانایی براي هجرت از آن 

بـا اقامـت در    ها آن اشتن بغض و کینه نسبت به آنان و ناپسند دانستناما تنها ادعاي د
، جا به دالیلی حرام اسـت  دیارشان؛ کافی نیست. تحریم سفر به دیار کفر و اقامت در آن

 از جمله:
دهد مشکل و   اي که بتواند مسئولیت خود را بطور کامل انجام گونه  اظهار دین به -1

 غیر ممکن است.
یند: هر کس دین خود را با گو میخنرانیها به صورت آشکار و صریح در س، علما -2

ادله و برهان نشناسد تا بتواند از دین خود دفاع کنـد و شـبهات کـافران را پاسـخ دهـد      
 برایش سفر به دیار کفر جایز نیست.

، هـا  آني غلبه ي کفـار و تسـلط    از شرایط سفر به دیار کفار این است که: از فتنه -3
در امـان   ها آنو تحت تأثیر قرار گرفتن  ها آناز مشابهت با ، رفهاي پوچشانشبهات و ح

 بماند.
شود که از بزرگترین اصـول و قواعـد    قطع وسیله از اسبابی که منجر به شرك می -4

آن  ي ات متذکر شدي که جوانان مسـلمان تبعـه   شکی نیست: که آنچه در نامه، دین است
 ها آنبر   در بالد کفر است. در حالی که ها آننتایج ماندن از ، اند کشورها به آن مبتال شده

پیروي از ، واجب است در دین خود و عمل به آن ثابت قدم باشند لذا باید در اظهار دین
، اجتناب از منکرات و نواهی ودعوت به سوي دین از خود پایداري نشـان دهنـد  ، اوامر

 کنند.تا بتوانند از بالد کفر به سرزمین اسالم هجرت 
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ي شما را اصالح کند و به شما فهـم دیـن و    خواهیم که وضیعت همه می تعالىاز اهللا 
شما را در هجرت از دیار کفر و شرك به دیار اسالم یاري ، ثبات بر آن را عنایت فرماید

کند و همه مـا و شـما و تمـامی مسـلمانان را توفیـق روز افـزون در چیـزي کـه خـود          
بـر  ، هـاي شـیطانی پنـاه دهـد     ها و وسوسـه  همه ما را از فتنه، عنایت بفرماید، پسندد می
دین خود را عزت و برتري دهـد و  ، دین خود را نصرت نماید، هاي خیر توفیق دهد کار

فهم دیـن نصـیب فرمایـد تـا احکـام       ها آنمسؤالن امور مسلمانان را اصالح گرداند. به 
شنود بوده و از مخالفت با آن اجرا در آورند و به آن خ شریعت الهی را در این کشور به

 اهللا و برکاته رحمهو السالم علیکم و  بر حذر باشند چرا که او بر این امر قادر است.
[مفتی کل عربستان سعودي و رئیس هیأت علماي عالی رتبه و رئیس انجمن مباحث 
 علمی وافتا]

  )9/402( مجموع فتاواي و مقاالت متنوعۀ، شیخ ابن باز

 )1(در بین مشرکین و معناي اظهار دین ] حکم اقامت165[

مـدت  ، ما جمعی از دانشجویان مسلمان که در امریکا مشـغول تحصـیل هسـتیم    س:
ي  انجامـد. مـا بـه خواسـت و اراده     تحصیل ما بین شش ماه تا چهار سال بـه طـول مـی   

 ایـم.  اي به اینجا فرستاده نشـده  ایم یعنی: از طرف کسی یا موسسه جا آمده خودمان به این
و تفاوتی ندارد جز ایـن  ، جا مثل تحصیل در کشور خود ماست در آمریکا) این( تحصیل

گیریم اکنون تکلیف ما در خصوص درس خواندن و  که در اینجا زبن انگلیسی را یاد می
 ماندن در این گونه کشورها چیست؟

تواند مردم را به دیـن   بصیرت و شناخت از دین دارد و می، هرکس از شما دانش ج:
دیـن خـود را در   ، شبهات را از خود دفع کند، اهللا دعوت دهد و خیر را به مردم بیاموزد

چرا که ، بین مشرکین ایرادي ندارد  ماندنش، میان کفاري که اطرافش هستند آشکار نماید
گردد که به آن نیـاز اسـت لـذا بـه      موجب بهره بردن از علمی می، اقامت با این وضیعت

                                                           
 ) منتشر شده است.11/5/1416تاریخ  ( 1511شماره در مجله ي دعوت  -1
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بـا صـبر و   ، رسد حتی چه بسا که اگر در دعوت تـالش کنـد   می خود فرد و دیگران نفع
د. اما اگـر  کن میي او جمع کثیري را هدایت  بوسیله تعالىاهللا ، نیت خالصانه دعوت دهد

برحذر ، بیم آن دارد که به محرّمات الهی مبتال شود و نتواند دینش را با دعوت به توحید
مانـدنش در بـین مشـرکان    ، اطرافیانش اظهار کندداشتن شرك و بیان [این حقایق] براي 

سـلِمٍ «فرماید:  اهللا صلی اهللا علیه وسلم می رسول  چرا که، جایز نیست ـلِّ مُ ـن كُ أنا بريءٌ مِ

كنيَ  رِ املُرشِ قيمُ بَنيَ أظهُ  :)1(»يُ

 بیزارم).، کند که بین مشرکین اقامت می من از هر مسلمانی(
 )9/401( مجموع فتاوا ومقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 ] شرایط اقامت در کشورهاي کفر166[

 حکم اقامت در دیار کفار چیست؟ س:

سـلوك وآداب زنـدگی فـرد    ، اخـالق ، اقامت در دیارکفار خطر بزرگی براي دین ج:
ما و کسانی دیگر شاهد انحراف افراد زیادي بودیم که در دیار کفار ، مسلمان در پی دارد

گشت به کلی عوض شده و فاسق برگشته بودند حتی  و دیدیم که موقع بر، کردند اقامت
تا جایی که به انکارِ مطلق دین » العیاذ باهللا!«بعضی مرتد شدند و به ادیان دیگر گرویدند! 

اند؛ بنـابراین شایسـته و حتـی الزامـی      یا استهزاء دین و دینداران گذشته و آینده پرداخته
ین امر حفاظت کنند و باید شرایطی مقرر شود که مـانع افتـادن بـه    است که خود را از ا

 هاي کفر باید با رعایت دو شرط اساسی باشد: لذا اقامت در کشور، هالکت شود
، ایمـان ، داراي علـم ، اي کـه فـرد   باید دین فرد مقیم در امان باشد بگونـه  شرط اول:
از انحـراف و  ، او تضمین کند اي باشد که ثبات واستقامت در دین را براي قدرت و اراده

از دوسـتی و  ، دشمنی و بغـض کفـار را در دل داشـته باشـد    ، کجی برحذر و بدور باشد
 محبت نسبت به آنچه که منافی ایمان اوست به کلی دوري گزیند.

                                                           
 ) از همین باب154تخریج در فتاواي  ( -1
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 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                   

                         ﴾ :۲۲[اجملادله[ 

یـابی کـه بـا دشـمنان اهللا و      هیچ قومی را که ایمان به اهللا و روز رستاخیز دارند نمی«
 .»شان باشند برادرانهرچند پدران یافرزندان یا ، رسولش دوستی کنند

 ﴿ فرماید: و می                         

                                   

                          

                           ﴾

 ]۵۲ – ۵۱[املائدة: 
یهود و نصـارا را ولـی [دوسـت و تکیـه گـاه] خـود       ، اید اي کسانی که ایمان آورده«

، هسـتند  هـا  آناز، اولیاي یکدیگرند وکسانی که از شما با آنان دوستی کنند ها آننگیرید. 
بینی کـه   شان بیماري است را می ولی کسانی که در دل، کند اهللا ستمکاران را هدایت نمی

اي بـراي مـا    ترسیم حادثـه  یند: میگو میو ، گیرند دوستی با]آنان بر یکدیگر پیشی میدر[
شاید اهللا پیروزي یا حادثه دیگري را از سوي خود [به نفع مسلمانان] بیاورد ، اتفاق بیافتد

 . »پشیمان گردند، و این دسته از آنچه در دل پنهان داشتند

ـبَّ قومـاً فهـو فرماید:  می -در حدیث صحیح-پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  ـنْ أحَ أن مَ

بَّ الْـ«منهم  نْ أَحَ عَ مَ ءُ مَ رْ  :)1(»مَ

ست و هر شخص با کسی اسـت کـه او را   ها آنهرکس قومی را دوست بدارد از هم(
 دارد). دوست می

محبـت و  ، کنـد  مـی به این ترتیب یکی از خطرهاي بزرگی که فرد مسلمان را تهدید 

                                                           
) بروایت ابـو موسـی   2641) مسلم  (6170) بروایت ابن مسعود، بخاري  (2640)ومسلم  (6167بخاري  ( -1

 ) بروایت انس2639)مسلم  (6171معنا در:بخاري  ( وبه همین،
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است  ها آنموافقت و پیروي از  ها آندوستی با دشمنان اهللا است؛ چرا که الزمه محبت با 
 لذا از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم حدیثی روایـت اسـت کـه    ، ستها آنیا ال اقل عدم رد

بَّ قوماً فهو منهم«شود:  معناي آن می  : )1(»من أحَ

 شود). همان قوم محسوب میاز ، هر کس قومی را دوست بدارد(
اي کـه شـعائر اسـالم را      که بتواند به دین خود آشکارا عمل کند بگونه این شرط دوم:

در برپاداشتن نمازهاي جمعه و جماعات اگـر کسـانِ دیگـر    ، بدون هیچ مانعی برپا دارد
حج... و سایر شـعائر دیـن   ، روزه، برایش ممانعتی نباشد. مانع اداي زکات، همراه هستند

جا برایش جایز نیست و هجرت  اقامت در آن، اگر توان انجام این اعمال را ندارد، نشوند
 واجب است.
 ید:گو میدر بحث اقسام مردم در هجرت » 8ج457المغنی ص«در کتاب 

تواند دین خود را  هجرت بر کسی واجب است که توان هجرت را دارد و نمی اول:
تواند به واجبات دین خود عامل بوده و پایبند  آشکار کند و با ماندن در میان کفار نمی

 ﴿ فرماید: می تعالىزیرا اهللا ، برچنین فردي هجرت واجب است، باشد    

                            

                           ﴾

 ]۹۷[النساء: 
اند در حالی کـه بـه خویشـتن     را گرفته ها آنکسانی که فرشتگان[قبض ارواح] روح «

؟! گفتند: مـا در سـرزمین خـود     گفتند: شما در چه حالی بودید ها آنستم کرده بودند به 

                                                           
 »من احب قوما حرشه اهللا يف زمرهتم« ) از حدیث ابی قرصافه به این لفظ:2519(  3/19طبرانی در الکبیر  -1

 شناسم        گوید: در سند آن راوي است که نمی )و می10/281محمع الزوائد  (
درآن اسماعیل ابن یحیی التمیمی و ضعیف اسـت بـا   –بروایت جابر  129( 1/303»الکامل«اخرجه ابن عدي 

 ...»اعامهلم حرش يوم القيامت يف زمرهتم  من احب قوما عيل«لفظ:  –
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[فرشتگان] گفتند: مگر زمـین اهللا پهنـاور نبـود کـه     ها آن، تحت فشار و مستضعف بودیم
 .»شان دوزخ است و بد سرانجامی است عذري نداشتند و جایگاه ها آنمهاجرت کنید 

این وعید سختی است که بیانگر وجوب هجرت است؛ زیرا عمل بـه تکـالیف دینـی    
لوازم و کامـل  ، واجب است و هجرت از ضروریات، برکسی که قدرت انجام آن را دارد

يتم الواجب إال ما ال[، واجب است، ي این واجب است؛ زیرا مکمل و متمم واجب کننده

 .)1(به فهو واجب]

اقامـت در دارالکفـر بـه    ، بعد از این که این دو شرط اساسی براي هجرت کامل شـد 
 شود: چند دسته قسم تقسیم می

دیگران را به اسالم دعوت دهد و مردم را به آن ، شخص مقیم در دیار کفر قسم اول:
کسی که توانایی آن را دارد تشویق و ترغیب کند که این نوعی جهاد است. دعوت براي 

مشروط بر اینکه دعوت محقق گردد و کسی مانع دعـوت و اجابـت   ، فرض کفایه است
آن نباشد؛ زیرا دعوت به اسالم از واجبات دین بوده و راه و روش رسوالن است. پیامبر 

وا« فرماید: صلی اهللا علیه وسلم به تبلیغ دین در هر زمان و مکان امر کرده و می غُ لِّ نِّي  بَ عَ

ةً   :)2(»وَ لَو آيَ

 قول) من به دیگران برسانید اگر چه یک آیه باشد).(از (
بطالن ، ي فاسد احوال و سرگذشت کافران را به مردم گوشزد کند از عقیده قسم دوم:

ي آنان پرده بردارد و به دیگران معرفی کند  اخالق پست و رفتار آشفته، شان هاي عبادت
را نخورند و براي کسانی که شیفته ي آنان  ها آنفریب ، باشندتا مردم از آنان بر حذر 
نیز نوعی جهاد محسوب ، این نوع اقامت، را بیان کند ها آنشده اند حقیقت حال 

شود که این خود  شود. چرا که در این نوعِ اقامت نسبت به کفر وکفار هشدار داده می می
، دلیل خوبی اسالم است، ی کفرچون بیان فساد وخراب، تشویق و ترغیب به اسالم است

                                                           
 )9/236المغنی ال بن قدامه ( -1
 )3461بخاري  ( -2
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که بدون  البته مشروط بر این، شود اند: هر چیز با ضد خود شناخته می طور که گفته همان
هدفش محقق گردد. اگر هدفش محقق نگردد و جلوي ، اي بزرگتر پیامد ناگوار و مفسده

د دعوت او را بگیرند؛ در این صورت اقامتش هیچ سودي ندارد اما اگر هدفش با وجو
پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و پیشوایان ، اي بزرگتر مانند: دشنام دادن به اسالم مفسده

چرا ، جا خودداري کند باید از ماندن در آن ، اسالم با او مقابله به مثل کردند؛ محقق شد

  ﴿ فرماید: می تعالىکه اهللا                  

                                     

 ﴾ :۱۰۸[األنعام[ 

نیز از روي [ظلـم]   ها آنمبادا ، خوانند دشنام ندهید که غیر اهللا را می به معبود کسانی«
شان را زینت دادیـم سـپس بـاز     و جهل اهللا را دشنام دهند این چنین براي هر امتی عمل

کردنـد آگـاه    را از آنچـه عمـل مـی    هـا  آنگشت همه آنان بسوي پروردگارشان اسـت و 
 .»سازد می

یشـان را   کند تا اخبـار و برنامـه   که درکشور کفر اقامت می  این فرد مانند: کسی است
طور که پیامبر صلی  مسلمانان را از مکر و نیرنگ کفار بر حذر بدارد همان، ایی کندشناس

شان را  اهللا علیه وسلم حذیفه بن یمان را در جنگ خندق به میان کفار فرستاد تا وضعیت
 بررسی و شناسایی کند.

به خاطر نیازهاي دولت مسلمان و تنظیم روابط آن با کشورهاي کفر کسی  قسم سوم:
هـا. حکـم اقامـت ایـن      خانه جا اقامت کند. مانند: کارمندان سفارت فرستد تا در آن را می

یعنـی:  ( جا هستند حکم همان عملی است که به خاطر آن در آن، افراد در کشورهاي کفر
کنـد تـا بـه امـور      جـا اقامـت مـی    جایز است) و بطور مثال مأمور مسایل فرهنگـی درآن 

آنان را به پایبندي به مسایل ، ان نظارت داشته باشدش بر اعمال، دانشجویان رسیدگی کند
رعایت اخالق و آداب تشویق کند در اقامت چنین فردي مصلحت بزرگـی وجـود   ، دین

 گردد. ي او شر بزرگی دفع می دارد و بوسیله
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ي بیمـاري   معالجـه ، یا به خاطر نیاز خاصی که مباح است مانند: تجارت قسم چهارم:
علما در جواز رفـتن بـه   ، کند که اقامت به اندازه نیاز مانعی ندارد جا اقامت می و... در آن

باره آثار برخی از صحابه رضی اهللا عنـه نیـز وجـود     اند و در این کشورهاي کفر فتوا داده
 دارد.

کند و این مانند نوع قبلـی و بـه خـاطر     جا اقامت می براي تحصیل در آن قسم پنجم:
دین و اخالق فرد مقیم خطرناکتر است و بیشتر موجب تر و براي  اما خطرناك، نیاز است

نابودي خواهد بود؛ چرا که دانشجو پائینتر بودن جایگاه خود و باالتر بودن مقام استادش 
افکار ، احترام گذاشتن و با این کار آرا، گذارد کند. در نتیجه به آنان احترام می را درك می

کند. به جز کسانی که اهللا آنان را حفاظـت   ید میتقل ها آنو رفتارشان را تأیید نموده و از 
 نماید و اینان بسیار اندکند.

دوسـتی  ، کند لذا ایـن ارتبـاط   دانشجو براي رفع اشکاالتش با استاد ارتباط برقرارمی 
شـود کـه فـرد محصـل باتبعیـت از اسـتادش بـه         طلبد وباعث می بیشتري را با استاد می
 انحراف کشیده شود.

، کنـد  ي دوستی برقرار مـی  کالسیهایی دارد. که با برخی رابطه دانشگاه همدانشجو در 
، گیرد یاد می ها آنکند و چیزهایی از  ي همکاري برقرار می رابطه، شود دوست می ها آنبا 

 واجب است که بیشتر از پیش خودش را حفظ کند. ، بخاطر خطرِ این نوع
 د:شو میبر دو شرط اساسی قبلی شرایطی افزوده 

که قرار است در کشور خارجی [کفر] درس بخواند الزم اسـت   دانشجویی شرط اول:
که از نظر کمال عقلی در سطح باالیی باشد تا بتواند چیزهاي مفید را از چیزهـاي مضـر   

کـم و درك   ي دور را در نظر داشته باشد. اما فرستادن افراد با سن تشخیص دهد و آینده
الق ورفتارشان را در پی دارد؛ آن هـم بـراي ملّتـی کـه     اخ، پایین خطر بزرگی براي دین

در میـان  ، انـد  گردند و مطالب مسمومی که از کفّـار فراگرفتـه   شان باز می بزودي به میان
گواه این اسـت و   واقعیت ، بنابراین بسیار خطرناك هستند، کنند جامعه ي خود پخش می

ان با بـاوري غیـر از آنچـه بـر آن     چرا که بسیاري از این دانشجوی، کند همین را تأیید می
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ي  اخالق و رفتارشان برگشتند لذا براي جامعه، یعنی: با انحراف در دین، بودند بازگشتند
فرستادن این افـراد  ، خود ضررهایی به بار آوردند که براي همگان واضح و روشن است

 هار است.  هاي مانند تقدیم کردن گوسفند به سگ، به کشورهاي کفر
اي از علوم شرعی آگاه باشد که بتوانـد حـق را از باطـل     دانشجو به اندازه شرط دوم:

تشخیص دهد. و باطل را بوسیله حـق در هـم کوبـد تـا گرفتـار باطـل آنـان نشـود. یـا          
در دعاي مأثور ، یا از حق دفاع کند، تشخیص حق بر او پیچیده و مشکل نباشد که نتواند

ه  اللهمَّ  « خوانیم: می بَاعَ قنِي اتِّ ـه، أَرينِ احلقَّ حقاً وارزُ و ، و أرين الباطِلَ باطالً وارزقنـي اجتِنَابَ

لتَبِساً عيلَّ  لهُ مُ عَ لّ  الجتَ  :)1(»فأَضٍ

حق را به من حق نشان بده وبه من توفیق پیروي از آن را عنایـت فرمـا    !پروردگارا( 
و تشـخیص باطـل را   ، وباطل را به من باطل نشان بده و اجتناب از آن را نصیبم گـردان 

 براي من دشوار مگردان که گمراه شوم).
دانشجو از نظـر دینـی قـوي باشـد تـا در پنـاه دیـنش در امـان باشـد و           شرط سوم:

توانـد بـا    و نمـی ، کفر و فسق حفظ شود. اما کسی که دینش ضعیف اسـت  بدینوسیله از
که اهللا بخواهد. چـرا کـه نیـروي مهـاجم قـوي       جا سالم بماند به جز کسی  اقامت در آن

جا زیـاد و   هاي کفر و فسق در آن کننده ضعیف است. لذا زمینه اما نیروي مقاومت، است
 کند. کار خود را می باطل ، وان باشدمتنوع است. لذا وقتی که فرد از مقاومت نات

دانشجو به مقتضاي نیاز به کشور غیر اسالمی فرستاده شود؛ زیرا اقامت  شرط چهارم:
ایشان با این منظور و آموزش وي به مصلحت مسلمانان اسـت. مشـروط بـه آن کـه آن     

امـا اگـر ماننـد آن در کشـورهاي     ، رشته ي تحصیلی در مدارس کشور خـودش نباشـد  
چـرا کـه اقامـت در    ، د اقامتش در کشورهاي کفر بدین سـبب جـایز نیسـت   باش یماسال

فایده اي  اي دین و اخالق خطراتی به همراه دارد لذا بدون هیچ بر میکشورهاي غیر اسال
 شود. اموال فراوانی هزینه می

                                                           
 ) به ابو بکر الصدیق  رضی اهللا عنه منسوب است.4/401» (احیاء علوم الدین «در  -1
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جا مقـیم شـود و ایـن از مـوارد      این که شخصی فقط براي سکونت درآن قسم پنجم:
چرا که از رفـت و آمـد بـا کفـار و     ، هاي ناگوارش) بزرگتر است وپیامد( قبلی خطرناکتر

کند که با آنـان پیونـد    ي تابعیت ایجاب می احساس این که تابع کشورشان است و الزمه
دوستی و همکاري داشته باشد و از طرفی موجب بیشتر شـدن جمیعـت کفـار گـردد و     

و چـه  ، ق و رسوم آنان قرار گیرنداش بین کفار پرورش یابند و تحت تأثیر اخال خانواده
پیـامبر صـلی اهللا     کـه  بسا که در عقیده و عبادت از آنان تقلید کنند به همین سبب اسـت 

عَ « فرماید: علیه وسلم می امَ نْ جَ هُ الْـمَ ثْلُ هُ مِ إِنَّ هُ فَ عَ نَ مَ كَ سَ كَ وَ ِ رشْ  :)1(»مُ

 مثل خود اوست).آن فرد ، هر کس با فرد مشرك همراه شود و با او سکونت کند( 
این حدیث گر چه از نظر سند ضعیف است. اما قابل توجه است؛ چراکه سـکونت و  

 رنگی و همانند شدن را در پی دارد. هم، همنشینی
کند کـه پیـامبر صـلی اهللا     قیس بن حازم از جریر بن عبداهللا رضی اهللا عنه روایت می

رِ «فرماید:  علیه وسلم می هُ َ أَظْ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ كِنيَ الْـأَ ِ رشْ ـولَ ، مُ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

ـهِ  ا اللَّ َ امهُ ارَ  نَ اءَ رَ : الَ تَ الَ َ؟ قَ  :)2(»وَ ملِ

گزیند بیزارم.گفتند: اي رسـول اهللا   من از هر مسلمانی که در بین مشرکین اقامت می(
اي  فرمود: بـه انـدازه   مشرکین چقدر فاصله داشته باشیم؟)  با(چرا؟  !صلی اهللا علیه وسلم

 که آتش یکدیگر را نبینید).
اند. و بیشتر راویـان آن را بـه صـورت     این حدیث را ابوداود و ترمذي روایت کرده 

اند. ترمذي رحمـه اهللا   مرسل از قیس بن حازم از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم روایت کرده
ید: صحیح این است که حدیث قیس از گو میگوید: از محمد یعنی: [بخاري] شنیدم که 

 رسل است.پیامبر صلی اهللا علیه وسلم م

                                                           
) من حدیث سمرة بن جندب  رضی اهللا عنه وصححه األلبانی فی صحیح سنن ابـی داود  2787ابو داود  ( -1

 )من هذا الباب154رقم (ب
 ) گذشت254تخریج آن در فتاوا  ( -2
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پسندد درکشور کفار سکونت کند کـه شـعائرکفر درآن آشـکار     چگونه فرد مؤمن می
او ایـن  ، صـلی اهللا علیـه وسـلم اسـت     است و حاکمیت آن مخالف قانون اهللا و رسـول 

را بشنود و بپسندد و خودش  وضعیت را با چشمانش مشاهده کند و با گوشهاي خود آن
جا سکونت کند و با اطمینان در آنجـا   اش در آن وادهبا خان، را به آن کشور منسوب بداند

ي فرزنـدانش خطـر    همان طور آرامش داشته باشد حال آن کـه بـراي اخـالق و عقیـده    
 بزرگی در پی دارد.

ایم  به آن دست یافته، این تحقیقی است که ما در خصوص حکم اقامت در کشور کفر
 به امید آن که با حق و قول صحیح موافق باشد.

 )3/25( مجموع فتاوا ورسائل، ثیمینابن ع

 هاي کفر ] معناي شرط اظهار دین واقامت در کشور167[

 هاي کفر چیست؟ معنی شرط اظهار دین براي اقامت در کشور س:

 گوید: )1(شیخ حمد بن علی بن عتیق ج:
کنند که اگر  بسیاري از مردم فکر می چرا که ، ي اظهار دین است مسئله، مسئله چهارم

مـانعی بـراي   ، کلمه شهادت را بر زبان جاري کند و نمازهاي پنجگانه را ادا نمایدفردي 
ایـن  ، اگر چه با مشرکین باشد،  برایش نباشد دین خود آشکارکرده است، رفتن به مسجد

 شوند. ترین اشتباه را مرتکب می گونه افراد زشت
تعـدد و متنـوع   م، گـردد  رد عواملی که موجب کفر مـی دا میباید دانست که: کفر اقسا

ي دین خود نخواهد بود مگر  مسلمان آشکار کننده، از اقسام آن ذکر گردید، برخی، است
زمانی که با گروههاي کفر و نوع کفري که دارند مخالفـت کنـد و مخالفـت خـود را بـا      

 دشمنی و اعالن برائت از مشرکین آشکار گرداند.
منع از شرك و هشـدار  ، وحیداظهار دین با ت، لذا هر کس کفرش از نوع شرك باشد 

آشـکار کـردن دیـن نـزد او     ، نسبت آن باید باشد. هر کس کفرش با انکار رسالت باشـد 

                                                           
 از پیشوایان بزرگ سلفی است که در نجد به دعوت و اصالح پرداخته است. -1
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اهللا صلی اهللا علیه وسلم  بدین صورت است که به صراحت گواهی دهد که محمد رسول
اظهار ، است و دیگران را به پیروي از ایشان دعوت دهد. هر کس کفرش ترك نماز باشد

وي نماز خواندن و امر به نماز است. هر کس کفرش همکـاري بـا مشـرکین و    دین نزد 
اظهار دین در نزد وي دشمنی به صورت آشکار و اعالن بیزاري از ، اطاعت از آنان باشد

کنـد کـه آشـکارا از تمـام      که: فقط کسی دینش را اظهار مـی  مشرکین است. خالصه این
همـان   ي  اش را بوسـیله  کنـد و دشـمنی   همنشین هستند اعالن بیزاري، کفاري که با وي

به همین سـبب بـود   ، اظهار و اعالن بیزاري نماید، چیزي که موجب کفر وي شده است
، دار سـاخته  گفتند: دین ما را خدشـه  ي پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می که مشرکان درباره

 ت.باورها و اعتقادات ما را احمقانه خوانده و معبودان ما را دشنام داده اس

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

                                

                        

                         ﴾  :١٠٤[يونس – 

١٠٦[ 
، کنید اهللا عبادت می یی راکه جزها آنبگو اي مردم: اگر در عقیده من شک دارید من «

میراند و من مأمورم کـه   کنم که شما را می کنم تنها پروردگاري را عبادت می عبادت نمی
و به من دستورداده شده که روي خود را به آیینی متوجـه سـازم کـه از    ، از مؤمنان باشم

و جز اهللا چیزي را که نه سـودي بـه تـو    ، هرگونه شرك خالی است و از مشرکان مباش
 .»ساند و نه زیانی مخوان که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بودر می

 ﴿ بگویـد:  هـا  آن  پیامبرش صلی اهللا علیه وسلم را مأموریت داد که بـه  تعالىاهللا 

﴾... «:تا آخر آیه یعنی »  وقتی شما نسبت به دینی که من برآنم شک دارید پـس

بیزارم و پروردگارم به من دستور داده است کـه  ، هستیدمن هم از دینی که شما تابع آن 
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که از مشرکینی باشم کـه از اولیـا و    از مؤمنانی باشم که دشمنان شما هستند و مرا از این
 ».کرده است منع، دوستان شما هستند

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                      

                               

       ﴾۶ - ۱:[الکافرون[ 

و نـه شـما   ، کـنم  عبادت نمـی ، کنید آنچه را شما کافران عبادت می، بگو: اي کافران«
، ایـد  و نه من آنچه را که شما عبادت کرده، کنید عبادت می، کنم راکه من عبادت میآنچه 

آیین شما بـراي  ، کنید عبادت می، کنم و نه شما آنچه را که من عبادت می،  کنم عبادت می
 .»وآیین من براي خودم، خودتان

ديـنكم « دهد که به کفار بگویـد:  اهللا تعالی به پیامبرش صلی اهللا علیه وسلم دستورمی

که شما برآن  من از دینی (: »و ديني الذي أنا عليه أنتم براء منه، الذي أنتم عليه أنا بريء منه

 بیزارم و از دینی که من بر آنم شما هم بیزار هستید).، هستید
پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم  ، کافر هستند، بگوید ها آنمنظور: این است که آشکارا به 

شان بیزار است. لذا هر کس پیرو واقعی پیامبر صلی اهللا علیه وسلم اسـت   و دین ها آناز 
زمـانی کـه   ، باید این شعارش باشد و نمی تواند دینش را اظهار نماید. مگر با این شـعار 

در نتیجـه  ، شـان زدنـد   مشرکین دست به آزار و اذیـت ، صحابه به این حکم عمل کردند
 دستور داد به حبشه هجرت کنند. ها آنپیامبر صلی اهللا علیه وسلم به 

یافـت   در برابر مشرکین مـی  ها آناگر پیامبر صلی اهللا علیه وسلم رخصتی برسکوت  
 کرد. قطعاً دستور هجرت به دیار غربت را صادر نمی

چنین آمده: زمانی که خالد بن ولید رضی اهللا عنه در مسیر اهالی یمامـه   )1(در سیرت
رزمنـده را بـه منطقـه فرسـتاد      200رسـید  ، که مرتد شـده بودنـد   )2(»عرض« ي منطقهبه 
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َّاعـة)(وگفت: به هر کس برخوردید دستگیرش کنیـد. آنـان    تـن از قـومش    23را بـا   جمُ

دستگیر کردند وقتی او را به نزد خالد رضی اهللا عنه آورند به خالد رضی اهللا عنه گفـت:  
هللا علیه وسلم به نـزد ایشـان آمـدم و    دانی که من در حیات پیامبر صلی ا اي خالد! تو می

و اگـر کـذابی    بر اسالم بیعت کردم اکنون من به همان عقیده قبلی خود [اسـالم] هسـتم  
 . [مسیلمه] از میان ما شورش کرده است

 ﴿ فرماید: اهللا می           ﴾ :۱۶۴[األنعام[  

 .»کشد دوش نمیهیچ گناهکاري بار گناه دیگري را به «
[اسـالم] را رهـا    ات ي گذشـته  ! اکنـون عقیـده   اي مجاعـه  خالد رضی اهللا عنه گفـت:  

که  آن  مسیلمه) را تأیید نموده اي و در برابر وي سکوت کردي حال(این کذّاب ، نمودي
پس حقیقـت   - و خبر آمدن من به تو رسیده است -ترین فرد اهالی یمامه هستی  محترم

چه آورده بدان راضـی   معترف هستی و آن،  یدگو میچه این کذّاب   این است که تو به آن
هایی  که در بین گروهی حرف وري. در حالیآ ر می عذ، . اما حاال که دستگیر شدي هستی

نیـز   )2(حرف زده بود. او رد و انکار کرده بود و با یشـکري  )1(اي [آن کذاب] با ثمامه زده
 حرف زده بود.

اي  ترسم پس چرا به نزد من نیامدي و یا براي من نماینده اگر بگویی: از قوم خود می
 نفرستادي؟!

ها بگذر؟ گفت: از خـون   دانی از همه این می مجاعه گفت: اي پسر مغیره! اگر صالح
دانـم! در بحـث هجـرت نظریـه      اما در دل رها کردنت را ناپسـند مـی  ، تو گذشت کردم

شویم که وقتی فـردي در کشـور کفـر     فرزندان شیخ [محمد بن عبدالوهاب]را متذکر می
 هـا  آنتاجایی کـه بتوانـد بـین کفـار از     ، بتواند دین خود را آشکار کند  د وکن میزندگی 

اگر ایـن  ( است.  ها آنبیزاري جوید و به صراحت به آنان بگوید کافر هستند و او دشمن 
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اظهـار دیـن صـورت    ، گونه ممکن باشد او دینش را اظهار نموده و در غیر این صـورت 
 نگرفته است.

       حمد بن علی بن عتیق -النجاة والفکاكاز کتاب السبیل 
 )369-366( ص –ن [مجموعۀ التوحید] نشر بشیر عیون ضم

 در دارالکفر اظهار دین براي اقامت شرط ] توضیح168[

 معنی شرط اظهار دین براي اقامت در کشورهاي کافرچیست؟ س:

تـرین منکـرات    در بحث خود دربـاره مهـم  » الراجحی عبدالعزیز بن عبداهللا«شیخ  ج:
. اقامت  جا است کشورهاي مشرکین و اقامت درآن : یکی از منکرات مهم سفر به یدگو می

در دیار مشرکین از گناهان کبیره است به دلیل وعیدي که در حدیثی بروایت سمره آمده 
 این اقامت ازگناهان کبیره است.

عَ «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می  امَ نْ جَ هُ الْـمَ ثْلُ هُ مِ إِنَّ هُ فَ عَ نَ مَ كَ سَ كَ وَ ِ رشْ  :)1(»مُ

آن فرد ماننـد همـان مشـرك    ، کسی که با مشرك هم نشین شود و با او زندگی کند(
 است).

آید و در این مسئله همنشینی بـا   هر حکمی به چیزي بستگی دارد که از آن پدید می 
مشرك نتیجه زندگی در کشورکفر است و حکـم بـه نتیجـه بسـتگی بوسـیله علـت آن       

 شود.و این در اصول معروف است. مشخص می

ـرِ «فرمایـد:   پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مـی  هُ َ أَظْ ـيمُ بَـنيْ قِ ـلِمٍ يُ سْ ـلِّ مُ ـنْ كُ يءٌ مِ ـرِ ـا بَ نَ أَ

كِنيَ الْـ ِ رشْ ا، مُ َ امهُ ارَ  نَ اءَ رَ  :)2(»الَ تَ

بایـد فاصـله ي مسـلمان و    ، کند بیـزارم  من از مسلمانی که بین مشرکین اقامت می( 
مقصـد  ( همـدیگر را مشـاهده نکننـد.).   روشـنایی و آتـش   ، مشرك آن قدر باشد که نور

 حدیث این است که مسلمان بین افراد مشرك زندگی نکند)
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افتد لـذا سـفر    این بدان علت است که در رفتن به میان مشرکان دین فرد به خطر می 

 –انـد   اسـتخراج کـرده  ، به دیار کفر جایز نیست. مگر با شرایطی کـه علمـا از نصـوص   
 وعبارتند از:

الزمه ي این کار این است کـه بـا ادلـه و بـراهین     ، خود را اظهارکندبتواند دین  -1
آشـنا باشـد و تـا بتوانـد دیـنش را      ،  متواتر دینش را که در قرآن و سنت بیان شده است

 آشکار کند. 
، تنها نماز خواندن براي اظهار دین کافی نیست. بلکـه بایـد مشـرکین را تکفیـر کنـد     

از دوستی ، از آنان اعالن بیزاري کند، به آنان ایراد گیرد ،ایرادهاي دینشان را بر مال نماید
 و تمایل به آنان خودش را حفظ نموده و از آنان دوري کند.

شـان   اما اگر با اظهار دینش مورد خشـم حـاکم  ، در دینش در امان باشد  از فتنه - 2  
، شـود  ییشـان مواجـه مـ    هاي بیهوده گیرد یا با شبهات پوچ و بی اساس و حرف قرار می

 جا برود و دین خود را به خطر اندازد. جایز نیست که به آن
 هـا  آنبه این صورت کـه ناچـار باشـد بـا     ، با مشرکین دوستی و همکاري نکند -3

 یا به نرمی سخن گوید.، کند سازش
علمـا ایـن را   ، مواالت [دوستی و همکاري] با مشرکین یکی از گناهـان کبیـره اسـت   

ها ماننـد:   مانند: دادن شالق به دست آنان و آماده کردن قلم و دوات برایشان و شبیه این
 انـد.  مثال زده اند و نوعی از مـواالت دانسـته  ، ها آناظهار خوشحالی و خوشرویی براي 

گردانـد. بـدین    کفري است که فرد را از دین خارج مـی  دوستی وهمکاري) با مشرکین (
جـان و مشـورت مشـرکین را یـاري و     ، ان را دوست داشته باشد یا با مالصورت که آن

یا از ترس آنان چنان اظهار کند که در دینشان بـا آنـان موافـق اسـت و بـه      ، نماید  کمک
از آنان ، خاطر دفع شرشان با آنان مدارا و سازش نماید حتی اگر دینشان را ناپسند بداند

 وست داشته باشد.متنفر باشد و اسالم و مسلمانان را د
اما کسی که به زور و ادار به این کار شده باشد. از ایـن قاعـده مسـتثنی اسـت. فـرد      

یند: کافر شود و گرنـه  گو میاند و به او  مجبورکسی است که مشرکان بر وي مسلط شده
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کنیم و مورد شکنجه قراردهند تا تسلیم شـود و   کشیم یا با تو چنین و چنان می تو را می
خواسته ي آنـان را بـرآورده   ، اعالن موافقت کند براي این فرد رواست که با زبانبا آنان 

 فرماید: می تعالىکه اهللا  طور که در قلبش کامالً ایمان داشته باشد. همان کند مشروط بر این

﴿            ﴾ :١٠٦[النحل[ 

شـان مطمـئن و بـا ایمـان      که تحت فشار واقع شدند در حالی که قلـب  ها آنبه جز «
 . »است

شـود. وقتـی    کافر می، به اجماع علما هرکسی به شوخی کلمات کفري به زبان بیاورد
شـود؟   چه مـی ،  کند یا با طمع اظهار کفر می،  حقیقت چنین است حکم کسی که از ترس

 . )1(ستادله درباره چنین فردي در قرآن و سنت زیاد ا
 القول المبین االظهر فی الدعوة  -الشیخ عبدالعزیز الراجحی

 )72/73( ص، الی اهللا واالمر بالمعروف والنهی عن المنکر

 ] حکم سفر تفریحی به کشورهاي کفر169[

رد؟ و حکـم سـفر بـراي تفـریح و سـرگرمی      دا مـی سفر به کشور کفر چـه حک  س:
 چیست؟

 هاي کفر جایز نیست مگر به سه شرط: سفر به کشور ج:
 مسلّح به سالح علم باشد تا بتواند به شبهات آنان پاسخ دهد. انسانکه  این شرط اول:
 ز هواهاي نفسانی و شهوانی باز دارد. داراي ایمانی باشد که او را ا، فرد شرط دوم:
 به آن سفر نیاز مبرم داشته باشد. شرط سوم:

هاي کفر جایز نیست؛ چـرا کـه در چنـین     اگر این شرایط را دارا نباشد سفر به کشور
ي صحیح) وجود دارد و موجـب ضـایع شـدن     انحراف از عقیده(سفري فتنه یا بیم فتنه 

شود و نیـز باعـث رشـد     هایی اموال زیادي خرج می چون در چنین سفر، گردد اموال می
ي علـومی   مانند: معالجه یا بخاطر یادگیر، اطر نیازاقتصادي کفار خواهد شد. البته اگر بخ
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، که در کشور وجود ندارد و به همان میزان از علم و دین کـه یـاد آورشـدیم دارا باشـد    
 مسافرت به کشورهاي کفر ایرادي ندارد.

شـود. چـون بـرایش ممکـن      اما سفر به کشور کفر براي تفریح و... نیازمحسوب نمی
اش شعائر اسالمی را رعایت نمـوده و   سفر کند تا خانواده هاي اسالمی است که به کشور

هـاي توریسـتی و سـیاحتی هسـتند و در      حفظ کنند. هم اکنون کشورهاي ما جزو کشور
توانـد بـه ایـن     یی وجود دارد. لـذا مـی  ها آنهاي اسالمی چنین مک برخی از مناطق کشور

 جا بگذراند. مناطق برود و تعطیالت خود را در آن
 )50-1/49( مجموع الثمین –یمین شیخ ابن عث

 ] سفر تفریحی به کشورهاي غربی جواز شرعی ندارد.170[

، یونـان  –ام هر ساله تعطیالت دو هفته اي به خارج  بنده به اتفاق همسرم و بچه س:
، پردازیم جا به تفریح سالم می هاي آن هاي زیبا و پارك جزیر، در دریا، رویم یا اتریش می
همسـرم  ، خـوانیم  است؟ شایان ذکر است که من و همسـرم نمازهـا را مـی   آیا این جایز 

هـا ارتبـاط نـداریم و بـه      بـا بیگانـه  ، خوریم ها می فقط از میوه، کند حجاب را رعایت می
 کنیم. لطفاً ما را در این مورد راهنمایی فرمایید؟ عورتشان نگاه نمی

ماننـد: معالجـه و   سفر به کشورهاي مشرکین جایز نیست مگر بـا جـواز شـرعی     ج:
 کسب علم باید دانست که سفر به کشورهاي کفر بمنظور تفریح جواز شرعی ندارد. 

رِ «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می هُ َ أَظْ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ أَ

كِنيَ الْـ ِ رشْ  :)1(»مُ

 . ابوداود»بیزارم، کند من از هر مسلمانی که بین مشرکین اقامت می«
ها بـه هـدف فـوق سـفر نکنیـد تـا در        ها و مانند این کنم به این کشور لذا توصیه می

ي اقامت بین مشرکان در حدیث صحیح پیـامبر صـلی    ها قرار نگیرید. درباره معرض فتنه

رِ «فرماید:  اهللا علیه وسلم می هُ َ أَظْ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ كِنيَ الْـأَ ِ رشْ  :)1(»مُ

                                                           
 )154تخریجش گذشت در باب ( -1



   

 507 فتاوي علماء البلد الحرام
 

بیزارم). و به همین معنا احادیـث  ، دکن می  من از هر مسلمانی که بین مشرکین اقامت(
 دیگر نیز وجود دارد.

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )8 / 20( انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا

 درس خواندن] حکم سفر به کشورهاي غربی به قصد 171[

براي من بورسیه ي تحصیلی در یکی از ، جوانی از کشور عربستان هستم س:
هاي کشور خود ما نیز  این رشته تخصصی در دانشگاه، اند  هاي تخصصی داده رشته

. باید به عرض شما برسانم که در خارج دانشجویان زن و مرد با هم در  شود تدریس می
ند و برخی دختران لباسهاي تنگ و کوتاه خوان یک کالس بصورت مشترك درس می

است. عالوه بر این  ها آنو بعضی تا زانوي  ها آنشان تا ران  هاي پوشند و برخی لباس می
هاي  ند و ما این صحنهکن میآرایش نموده و خوشبویی می زنند. به گردن صلیب آویزان 

وضعیت من و  د.شو میو اماکن عمومی به وضوح مشاهده  ها آنفتنه انگیز در خیاب
جا بدین صورت است که با دانشجویان دختر و پسر یهودي و  بسیاري از جوانان در این

با ، کنیم با تبسم و خوشرویی برخورد می ها آنبا ، نصرانی نشست و برخاست داریم
زنیم برخی از برادران مرا نصیحت کردند که از چنین مسافرتی  حرف می ها آننرمی با 

هاي زیادي  همسرم و فرزندانم خطر، خودداري کنیم چراکه براي دین و اخالق خودم
جا تحت تأثیر قرار  ي منکرات و اوضاع اخالقی در آن زیرا با مشاهده، به همراه دارد

 ﴿ ي: گیریم و دوستان براي بنده آیه می          ﴾ :۹۷[النساء[ 

 ] را برایم خواندند.97[نساء:
ید: فرد مقیم در سرزمین کفار به خود ظلم کرده اسـت و بـه   گو میو گفتند: ابن کثیر 

 اجماع و به نص این آیه مرتکب حرام شده است.

                                                                                                                                                    
 )154تخریجش گذشت در باب  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   508 
  

بلکه اظهار دین باید گفتند: اظهار دین فقط در نماز خواندن و روزه گرفتن نیست؛ 
شان اعالن  به این صورت که از آنان و تمام عقاید کفري، مانند ابراهیم علیه السالم باشد

و آشکارا از آنان بیزاري و تنفر خود را اعالن کنی و بگویی آنان بر حق ، بیزاري کنی
: شان باطل است و دشمنی خود را نسبت به آنان آشکار گردانی. گفتند عقاید، نیستند

اهللا را به  انسانمحمدبن عبد الوهاب در کتاب سیره یادآورشده است که حتی اگر 
یکتایی قبول داشته باشد و شرك را ترك کند باز هم مسلمان حقیقی نخواهد بود مگر 

متنفر باشد و آشکارا با آنان دشمنی و عداوت  ها آناز ، که با کفار دشمنی نماید زمانی

لِمٍ «فرماید:  بر صلی اهللا علیه وسلم میکند و یادآور شدند که پیام سْ نْ كُلِّ مُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ أَ

رِ  هُ َ أَظْ يمُ بَنيْ قِ كِنيَ الْـيُ ِ رشْ  بیزارم).، من از هر مسلمانی که بین مشرکین اقامت کند(: »مُ

بَلُ «فرماید:  در حدیثی دیگر می قْ ـهُ الَ يَ تَّى  اللَّ الً حَ مَ لَمَ عَ ا أَسْ دَ مَ كَ بَعْ َ كٍ أَرشْ ِ رشْ نْ مُ مِ

قَ  ارِ فَ كِنيَ إِىلَ الْـيُ ِ رشْ نيَ الْـمُ لِمِ سْ از فردي که بعد از مسلمان شدن شرك  تعالىاهللا (: »مُ

و به نزد مسلمانان ، تا زمانی که از مشرکین جدا شود، کند ورزد هیچ عملی را قبول نمی
رضی اهللا عنه بر  صلی اهللا علیه وسلم در هنگام بیعت با جریر بیاید) و گفتند: پیامبر

 جدایی از مشرکان را شرط قرار داده است.، اسالم
جـا   ام و سؤالم این است که: حکم مسـافرت و تحصـیل در آن   اکنون من حیران شده

  چیست؟ منظور از اظهار دین که با آن مسافرت به دیار کفر جایز است و با آن مسؤلیت
دهند بـه همـراه مـن بـه      ي همسرم که اجازه می کدام است؟ آیا خانواده، شود دا میفرد ا

واجـب اسـت    ها آنجا اطالع دارند؟ یا بر  ن که از آ چنین مسافرتی بیاید گناهکارند با این
که نگذارند همسرم با من به چنین سفري بیاید؟ لطفاً پاسخ بنده را بـا شـرح و توضـیح    

مسئله ي مهم براي بسیاري از جوانان مسلمانان اهمیت فراوان چرا که این ، کامل بدهید
 دارد؟
دت این علـم  خو میاگر واقعیت آن طور است که ذکر کرده اید که در کشور اسال ج:

همسر ، و تحصیل در خارج مفاسد زیادي براي دین ،شود بصورت تخصصی تدریس می
چرا که با وجـود  ، ز نیسترفتن براي چنین درس خواندنی جای، و فرزندانت در پی دارد
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جـا وجـود    دت ضرورتی بـراي رفـتن بـه آن   خو میآن رشته ي تخصصی در کشور اسال
 ندارد.
ــه وســلم در   ــامبر صــلی اهللا علی ــارهاز پی ــت   ي ب برحــذر داشــتن مســلمانان از اقام

 درکشورهاي کفر بدون عذر شرعی احادیثی ثابت است.

رِ «فرماید:  که می مانند: این  هُ َ أَظْ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ كِنيَ الْـأَ ِ رشْ  :)1(»مُ

 بیزارم). و دیگر احادیث.، من از هر مسلمانی که بین مشرکین اقامت کند(
سـهل  ، کنند هاي کفر مسافرت می این که برخی از مسلمانان بدون ضرورت به کشور

 دنیا بر آخرت است.انگاري در دین است که جایز نیست و ترجیح 

﴿ فرماید: اهللا می                     ﴾ :األعلی]

۱۶ – ۱۷[ 
 .»که آخرت بهتر وپایدارتراست درحالی، دارید ولی شما زندگی دنیا را مقدم می«

﴿ فرماید: و می                     ﴾ :۷۷[النساء[  

سراي آخـرت بـراي کسـی کـه تقـوا      ، بگو: سرمایه زندگی دنیا ناچیزاست ها آنبه «
 .»بهتر است، داشته باشد

هُ «فرماید:  رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم می ُّ انَ مهَ نْ كَ َعَ الْـمَ ةَ مجَ رَ ـهُ آخِ عَلَ  اللَّ جَ هُ وَ لَ مْ شَ

قَ  رَّ يَا فَ نْ انَتْ نِيَّتُهُ الدُّ نْ كَ مَ ةٌ وَ مَ اغِ يَ رَ هِ يَا وَ نْ تْهُ الدُّ تَ أَ بِهِ وَ لْ نَاهُ يفِ قَ ـهُ غِ هُ  اللَّ رَ قْ عَلَ فَ جَ تَهُ وَ يْعَ يْهِ ضَ لَ عَ

تِبَ لَهُ  ا كُ يَا إِالَّ مَ نْ نْ الدُّ أْتِهِ مِ ْ يَ ملَ يْنَيْهِ وَ َ عَ  :)2(»بَنيْ

                                                           
 ) ذکر گردید.154تخریج آن در باب  ( -1
)وابــن حبــان  4925(  5/154) والکبیــر 7271) و طبرانــی در اوســط  (4105) ابــن ماجــه (5/183احمــد ( -2

وابن عباس رضی اهللا عنهما احادیثی وجود  ء)بروایت زید بن ثابت . در این باب از انس و ابو دردا680(
انـد و   ): اسناد ایـن روایـت صـحیح ورجـال آن ثقـه     4/212( گوید: ري در مصباح الزجاجه دارد. بویص
گوید: ابن ماجه روایت کـرده اسـت وراویـان آن     ) می4788(  4/56،57» الترغیب والترهیب«منذري در

 اند، و طبرانی...در حدیثی که ایرادي ندارد. ثقه
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ــرو، اش آخــرت باشــد هــدف و ارادههــر کــس « را در وي متمرکــز   هــاي آن اهللا نی

شـود   دهد. و دنیا در حالی برایش داده مـی  نیازي او را در قلبش قرار می گرداند. و بی می
که تمایلی بدان ندارد. و هر کس هدفش دنیا باشـد اهللا کـاالي دنیـا را بـرایش پراکنـده      

اي کـه بـرایش    دهد و از همان به انـدازه  ار میگرداند و فقر او را جلوي چشمانش قر می
 .»بیشتر داده نخواهد شد، نوشته شده است

 و باهللا التوفیق وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 )142 3/6/0( ) تاریخ20968( فتواي ش –انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا 

 عسل ] مسافرت به کشورهاي کفر و فسق براي گذراندن ماه172[

رونـد کـه در    بسیاري از مردم در سفرهایشان به خارج از کشورهاي اسالمی می س:
چـه   یی که براي گذراندن آنها آنشوند بویژه  ها با بی پروایی مرتکب گناهان می این سفر

کننـد لـذا از شـما اسـتاد محتـرم اسـتدعا دارم کـه         به خارج سفر می، نامند ماه عسل می
و مسوالن حکومتی را نصحیت کنید تا بـه ایـن موضـوع مهـم      فرزندانِ برادران مسلمان

 توجه کنند؟

ا  ج: احلمد هللا و الصاله و السالم عيل رسول اهللا و عيل آله و اصحابه و من اهتدي هبداه. امّ

 بعد:

خطر بزرگـی در پـی دارد و ایـن خطـر     ، شکی نیست که مسافرت به کشورهاي کفر
لذا بر فرد مؤمن واجب ، شود قات محدود نمیماه عسل و دیگر او، فقط به وقت ازدواج

است که تقواي الهی را پیشه کند و از اسباب خطر بر حذر باشد. مسافرت به کشورهاي 
آزادي مطلق حاکم است و کسی جلوي منکرات را  ها آنمشرکین و به کشورهایی که در 

همسـرش   خطر بزرگی براي دین و اخالق فرد در پی دارد و اگـر بـه همـراه   ، گیرد نمی
براي دین وي نیز مضر است. لذا باید تمام جوانان و برادران ما از رفتن به چنـین  ، باشد

سفرهایی خودداري کنند و از ماندن در وقت ازدواج به کشورهاي کفر و دیگـر اوقـات   
هاي شیطان کفایت نماید! امـا   خوداري نمایند. امید است که اهللا شما را در مقابل وسوسه
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نوشیدن شراب و ، انواع فساد اعم از زنا، گمراهی، ورهایی که در آن کفرمسافرت به کش
چـه بسـا افـراد    ، آزاد است. براي زن و مرد خطر بزرگی در پی دارد انواع کفر و گمراهی

حتـی چـه بسـا افـراد     ، صالحی که به این کشورها مسافرت کرده و فاسـد برگشـته انـد   
 ها زیاد است! برگشتند پس خطر این سفرکه مسلمان رفتند و) کافر ( مسلمانانی

رِ «فرماید:  اهللا صلی اهللا علیه وسلم می رسول هُ َ أَظْ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ أَنَ

كِنيَ الْـ ِ رشْ  : )1(»مُ

 بیزارم).، من از هرمسلما نی که بین مشرکین اقامت کند(

بَ «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می قْ ـهُ لُ الَ يَ الً  اللَّ مَ لَمَ عَ ا أَسْ دَ مَ كَ بَعْ َ كٍ أَرشْ ِ رشْ نْ مُ مِ

قَ  ارِ فَ تَّى يُ كِنيَ إِىلَ الْـحَ ِ رشْ نيَ الـْمُ لِمِ سْ  : )2(»مُ

اهللا از مشرکی که پس از اسالم آوردن مرتکب عمل شرکی شود تا از مشرکان جـدا  ( 
 کند). [هیچ عملی را] قبول نمی، نشود و به نزد مسلمانان نیاید

معناي حدیث این است که باید از مشـرکین جـدا شـود. پـس واجـب اسـت کـه از        
هـا   مسافرت به کشورهاي کفر حذر شود نه در ماه عسل و نه دیگر اوقات به این کشـور 

مگر کسـی  ، اند اند و هشدار داده ها منع کرده علما به صراحت از این سفر، مسافرت نکند
کنـد. تـا    جا مسـافرت مـی   به سوي اهللا به آنکه داراي علم و دانش است و براي دعوت 

هـاي اسـالم را بـراي مـردم      و خـوبی ، ها به نور و هدایت سوق دهـد  مردم را از تاریکی
راههاي خیر را براي آنان معرفی ، آموزش دهد احکام دین را به مسلمانان، تشریح نماید

 کند.  نموده و آنان را توجیه
از جانـب  (ایشان پاداش عظیم و خیـر بزرگـی   رود براي چنین فردي و امثال  امید می
وتقـوي و بصـیرت از خطـر محفـوظ     ، چنین فردي غالباً بدلیل داشـتن علـم  ، اهللا) برسد

هاي کفر برود  افتد نباید به کشور خواهد ماند. اما اگر بیم داشت که دینش از به خطر می

                                                           
 ) ذکر گردید.154تخریج در فتاوا  ( -1
 ) ذکر گردید.164در فتاوا  ( تخریج آن -2
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د باشـد. لـیکن بـه    تا دینش محفوظ بماند. و درپی سالم نگهداشتن دینش از فتنه و ارتدا
در اروپا.... جایز ، هاي کفر هاي دنیوي سفر به کشور امور شهوانی) و نیاز( ها خاطر هوس

هاي و خیم و مخالفت با سنّت پیامبر صـلی اهللا علیـه    نیست؛ چرا که خطر بزرگ و پیامد
بـاز) تمـام بـرادران     ابـن ( جانـب  در پی دارد. این، وسلم را که از این امر نهی کرده است

هاي کفر یا هر کشورهاي که در آن بـی   کنیم که از سفر به کشور مسلمان را نصیحت می
بر حذر باشند ودر کشور ، شود بند وباري و فساد آزاد است و جلوي منکرات گرفته نمی

چـرا کـه   ، بمانـد ، خودش که سالمتی و امنیت در آن وجود دارد و منکـرات کـم اسـت   

 واهللا املوفق و اهلادي ايل سواء السبيل.نش بهتر است. تر و براي حفظ دی سالم، برایش بهتر

 )1066/ 3( شیخ ابن باز مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ

 ] پدر باید پسرش را از مسافرت به کشور کفر باز دارد173[

آیـا  ، کنـد...  داند که پسرش بعد از ازدواج بزود به خارج سـفر مـی   وقتی پدر می س:
 سافرت باز دارد؟واجب است که او را از این م

بـر پـدر واجـب اسـت کـه      ، رود زمانی که پسر فقط به هدف تفریح به خارج می ج:
که بتواند ایـن کـار را بکنـد. چـون ایـن       به شرطی، پسرش را از چنین مسافرتی باز دارد

، توانست او را از مسافرت باز دارد مسافرت براي دین و خود فرد ضرر دارد. اما اگر نمی
این کمک در واقع همکـاري    چون، کند و از کمک مالی خوداري نمایدوي را نصیحت 

 در گناه و دشمنی است.
 )57ص1421( /ربیع االول6)1745( –مجلۀ الدعوة  –شیخ فوزان 

 هاي کفر باز دارد پدر زوجه است که دخترش را از مسافرت به کشور ي ] وظیفه174[

داند که دامادش متصل بعد از ازدواج به خارج مسـافرت   وقتی که پدرِ زوجه می س:
آیا بر وي واجب است که دخترش را از این سفر باز دارد؟ وآیا بر دختر واجب ، کند می

یا از شـوهرش اطاعـت کنـد و بـراي تفـریح و      ، که از پدرش اطاعت کند و نرود، است
 گذارانی به خارج برود؟ خوش
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پدر باید دخترش را از این مسـافرت بـاز   ، اگر سفرشان تنها به هدف تفریح باشد ج:
دارد و همسر نباید از شوهر خود اطاعت کند چرا که اطاعت از مخلوق در نافرمـانی از  

 خالق جایز نیست.
 )75ه ص1421( /ربیع االول6)1745( الشیخ الفوزان مجلۀ الدعوة عدد

 افرت به کشورهاي کفر را در ازدواج شرط قرار دهدتواند عدم مس ] ولی زن می175[

بایـد شـرط کنـد کـه     ، آیا به نظر شما هر یک از اولیا در هنگـام عقـد دختـرش    س:
چون این فتنـه بـه کثـرت    ، هاي خارجی نبرد شوهرش بعد از ازدواج او را به سفر کشور

هایی کـه  هاي غربی کافر یا دیگر کشـور  و بسیاري) شیفته ي سفر به کشور( شایع است
 شود هستند؟ حکم شریعت درآن اجرا نمی

تواند هنگام عقد شرط کندکه بعد از عقد نباید براي تفـریح بـه    ولی زن می، آري ج:
 چون این شرط به مصلحت زن است.، خارج ازکشور برود

 )57/ربیع االول ه ص 6-1745عدد( –الشیخ الفوزان مجلۀالدعوة 

 جایز است، گردند تفریح در کشورهاي کفر باز می] قطع رابطه با کسانی که از 176[

آیا براي مسلمان جایز است دعوت میهمانی را که به مناسبت بازگشـت ازسـفر    س:
اجابت کند؟ چرا ، کنند برگزار می، خارج بعد از گذارندن تعطیالت یا ایام بعد از ازدواج

گردنـد   خـارج برمـی  که برخی از اینان با گرفتن دعوتیهاي متعدد از کسانی کـه از سـفر   
چون از سفر غیـر مشـروع و ناجـایز بـر     ، اجابت نشود ها آنکنند! یا دعوت  پذیرایی می

 گردند؟ می
شود شایسته  اجابت دعوتی که بعد از بازگشت از سفرِ حرام و معصیت برگزار می ج:
د و بمنزلـه ي اعـالن رضـایت از ایـن کارشـان      شو میچون موجب تشویق آنان ، نیست
 کند تا هشداري براي وي و امثال وي باشد.  باید با چنین فردي قطع رابطهبلکه ، است

 )75ص 1421/ ربیع االول/6( –) 1745( عدد –مجلۀ الدعوة  –الشیخ الفوزان 

 ي رفتار با آنان ] موضع کفار در برابر مسلمانان و شیوه177[
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هتـک  ، قتـل ، آوارگـی ، مان که در اقصی نقاط زمین با شکنجه از اوضاع برادران دینی
دانید که برسر برادران مسلمان ما در  اطالع دارید. از جمله می، حرمت و... مواجه هستند

شان است برسد!  هند به وسیله هندوهاي کافر که از جانب اهللا بر آنان آنچه شایسته حال
، هـا کـه احساسـات تمـام مسـلمانان را بـر انگیخـت        آید؟ که آخرین این جنایت چه می

ما مشـاهده  ، شود هایشان بیشتر می بابري بود و هر روز نیرنگها و دسیسهتخریب مسجد 
حکـم  ، آینـد  کنیم که افراد زیادي از این کشور براي کار به کشورهاي اسالمی ما مـی  می

، آینـد  آوردن این افراد چیست؟ و حکم استخدام دیگر کفار کـه بـه جزیـرة العـرب مـی     
 وار دارد و وجود شما را پر برکت گرداند.اهللا شما را است، چیست؟ پاسخ ما را بدهید

کنند  کفار و مشرکین در هر زمان و مکان براي اسالم و مسلمانان توطئه چینی می ج:
گیرند تا شعایر دیـن را   و تمام تالششان را براي نابودي و توهین به مسلمانان به کار می

کرده است و با آنان جنگیده  شان را نابود دانند اسالم ادیان باطل چرا که می، از بین ببرند
ها و افرادشان چیره شده است. بدین علت است  شان را مباح قرار داده و بر شهر  و کشتن

که در همه جا با تمام مسلمانان دشمنی دارند. لذا بر مسلمانان واجب است کـه احتیـاط   
اینـد) و  شان حفـظ نم  تا خود را از نیرنگ(کنند وتک تک کفار را زیر نظر داشته باشند. 

باز گذاشتن مسیر ، و نابودي) کفر و کافران متحد گردند. احترام کفار(همگی براي ذلت 
در حـالی کـه   ، گـردد  چرا که موجب عزت آنان می، شان جایز نیست تبلیغات و استخدام

مسلمانانی وجود دارند که به جاي آنان استخدام شوند. وانگهی پس از این ماجرایی کـه  
بر مسلمانان در تمام کشورها واجـب اسـت کـه بـا ایـن دسـته از        در سؤال ذکر گردید

کنند و کار گران و کارمنـدانی را    ها و دیگر کفار قطع رابطه ها و مانند: این سیک، هندیان
بیرون کنند تا نتوانند کفر را بر علیه اسـالم یـاري   ، کنند که در کشورهاي اسالمی کار می

و صـلی اهللا  » واهللا اعلـم «، اسالم و ذلت کفار استدهند. این نوعی از جهاد براي برتري 
 علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 فتاواي با خط و امضاي شیخ ابن جبرین

 ] حکم پیشقدم شدن در سالم بر کافر178[
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، منع فرموده اسـت ، که کفار را سالم کنیم پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ما را از این س:

اي را  منحصراست؟ یا هـر کلمـه   »اهللا و بركاته رمحهم عليكم و السال«آیا این نهی فقط در 

ام را  ي نصـرانی  یـه  توانم همسا شود؟ آیا می شامل می، که داللت برآغاز سالم داشته باشد
مانند: صبح بخیـر: حالـت چطـور     »اهللا رحمهالسالم علیکم و «اي دیگري غیر از با جمله

خطاب کنم؟ اهللا به شـما از طـرف مـا و    .. .صبح بخیر) و( »:Good morning«است.
 مسلمانان جزاي خیر دهد!

سالم کردن به کفار جایز نیست؛ زیرا پیامبر صلی اهللا علیه وسلم در حدیثی  ج:

وا «فرماید:  بروایت ابوهریره رضی اهللا عنه می ءُ بْدَ ا الـْالَ تَ إِذَ مِ فَ الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ يَهُ

مْ  هُ دَ يتُمْ أَحَ هِ  لَقِ يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ يقٍ فَاضْ رِ  :)1(»يفِ طَ

را  هـا  آن، هرگاه در راهی با آنان روبـرو شـدید  ، شما یهود و نصاري را سالم نکنید( 
 ترین قسمت آن راه بگذرند). مجبورکنید از تنگ

ـلُ «فرماید:  انس رضی اهللا عنه گوید: پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می مْ أَهْ يْكُ لَ مَ عَ لَّ ا سَ إِذَ

مْ الْـ يْكُ لَ عَ ولُوا وَ قُ  :)2(»كِتَابِ فَ

 بگویید: وعلیکم!).، اهل کتاب شما را سالم کردند هرگاه(
داده شـود. امـا ایـرادي     »وعلَـیکُم «به بیان این حدیث باید جواب سالم اهل کتاب با

... .عصر شما بخیـر و ، ندارد که به فرد کافر بگویید: حالت چطور است؟ صبح شما بخیر
این زمانی است که نیازي به چنین کاري باشد این نظرگروهـی از علمـا از جملـه: ابـن     

 تیمیه است.
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )212/( 3ی پژوهشهاي علمی و افتا انجمن دایم

                                                           
 )2701)،ترمذي  (5205)،وابو داود  (2167)،ومسلم  (2/459،444،346احمد  ( -1
 )2163ومسلم  (-)6926،6258بخاري ( -2
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ترین  شان به رفتن از تنگ  ] حکم سالم کردن به یهود ونصاري و روش مجبور کردن179[
 قسمت راه

پیامبر صلی اهللا ، کند مسلم در صحیح خود از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت می س:

وا «فرمود:  علیه وسلم  ءُ بْدَ الْـالَ تَ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ يقٍ  يَهُ رِ مْ يفِ طَ هُ دَ يتُمْ أَحَ ا لَقِ إِذَ مِ فَ الَ بِالسَّ

هِ  يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ  :)1(»فَاضْ

را در  هـا  آنشماآغازگر سالم نباشید و اگر ، هرگاه با یهود و نصاري برخورد کردید( 
 عبورکنند). ترین قسمت آن  راهی دیدید مجبورشان کنید که از تنگ

 شوند؟ م متنفر نمیآیا با این عمل از قبول اسال
الزم است بدانیم که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم استوارترین دعـوتگران و بهتـرین    ج:

ارشاد کنندگان به سوي اهللا بوده است. وقتی این را فهمیدیم باید بدانیم کـه هـر چـه از    
کالم پیامبر صلی اهللا علیه وسلم بر خالف حکمت استنباط شود باید آن استنباط و فهـم  

اشته باشیم که فهم ما از سخن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم اشـتباه  را متهم بدانیم و یقین د
البته معناي این سخن چنین نیست که احادیث پیامبر صلی اهللا علیه وسلم را با هر ، است

البته قواعد کلـی  ، چون عقلها قاصر است، یابیم قیاس کنیم چه از عقل و فهم خود در می
 گیرد. فردي را در بر می در شریعت وجود دارد که بطور خاص مسایل

وا «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می ءُ بْدَ ا الْــالَ تَ ـإِذَ مِ فَ ـالَ  بِالسَّ ـارَ الَ النَّصَ ودَ وَ يَهُ

هِ  يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ يقٍ فَاضْ رِ مْ يفِ طَ هُ دَ يتُمْ أَحَ  :»لَقِ

را  ها آن، برخورد کردید ها آندر مسیري با  هرگاهو ، به یهود و نصاري سالم نکنید( 
 ترین قسمت راه عبور کنند).  مجبور کنید که از تنگ

میدان ندهید. و خودتان را در تنگنا  ها آنیعنی: وقتی در راهی با شما روبرو شدند به 
تان ادامه دهید در صورتی که نیاز بود کسی در مسیر راه در تنگنا  قرار ندهید؛ بلکه به راه

تنگنا قرار گیرند نه شما مسلمانان. بدیهی است که رفتار پیامبر صلی  در ها آنقرار گیرد. 

                                                           
 در فتاوا سابق تخریجش گذشت -1
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کافري را ببیند برایش مزاحمت ایجاد کند تـا او را بـه    هرگاهاهللا علیه وسلم این نبود که 
پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و اصحاب در مدینه با یهودیان چنین رفتاري ، دیوار بچسباند

 کردند. هم پس از فتح شهرها با کفار چنین رفتار نمینمی کرد و اصحاب رضی اهللا عن
میـدان هـم ندهیـد     هـا  آنکه نبایدآغازگر سالم باشـید بـه    چنان منظور این است: هم 

تان ادامه دهیـد و اگـر    وهرگاه با شما روبرو شدند متفرق نشوید.تا عبور کنند بلکه به راه
، ند نـه شـما. در ایـن حـدیث    بگذارید آنان تحت فشار باشـ ، در راه تنگی و فشاري آمد

بلکه اظهار عزت براي فرد مسلمان است تا ، رفتاري که موجب تنفر از اسالم شود نیست
 در برابر احدي جز پروردگارش کرنش نکند.

 )38-3/39( مجموع فتواي ورسائل.-شیخ ابن عثیمین

 ] حکم سالم کردن به کافر و جواب سالمش180[

هایشـان   روابط غرب و شرق که کفار با اختالف ملـت ي  : در این زمان در نتیجه1س
کننـد   به روش اسالمی ما را سالم مـی  که در برخورد با ما کنیم مشاهده می، بیشتر هستند

 ي ما در برابر اینان چیست؟ وظیفه

وا «فرماید:  : پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می2ج ءُ بْدَ مِ الْـالَ تَ الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ ا  يَهُ إِذَ فَ

هِ  يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ يقٍ فَاضْ رِ مْ يفِ طَ هُ دَ يتُمْ أَحَ  :)1(»لَقِ

آنـان    ه بـا  در را هرگـاه گـر سـالم نباشـید و     در برخورد با یهود و نصارا شما آغـاز ( 
 کنند). ه عبور ترین قسمت را را مجبور کنید که از تنگ ها آن، روبروشدید

ـلُ «یـد:  فرما پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم مـی      مْ أَهْ ـيْكُ لَ مَ عَ ـلَّ ا سَ ولُـوا الْــإِذَ قُ كِتَابِ فَ

مْ  يْكُ لَ عَ  : )2(»وَ

 : و علیکم). بگویید  ها آندر جواب به ، کرد سالم  شما  کتاب بر  هرگاه [کسی از] اهل( 

                                                           
 )178تخریجش گذشت در فتاوا ( -1
 )178تخریجش گذشت در فتاوا ( -2
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ولی حکم بقیه ي کفار  هستند   و نصاري کتاب یهود    دانیم اهل که ما می چون تا جایی 

وجـود   هـا  آنهمانند حکم یهود و نصاري است چرا که دلیلی بـراي فـرق بـین     این  در  
 ندارد.

واجـب اسـت جـواب او را بـا     ، کند و هرگاه سـالم کـرد   بطور مطلق کافر سالم نمی
»کُملَیعه باشـیم و اشـکالی    ي پیامبر صلی اهللا علیه وسلم عمل کرد ه به فرمودبدهیم تا  »و

؟  بگوییم حالت چطور است؟ یا بچه ها چطورنـد  ها آنکه سالم کرد به  بعد از این، ندارد
اند. بویژه زمانی که مصلحت اسـالمی   بعضی از علما مانند: ابن تیمیه این را جایز دانسته

ایش تـا دعـوت   بر میه اسالم و عادي شدن مسایل اسالمانند ترغیب فرد ب، در کار باشد
 اسالمی را قبول نماید و به آن تمایل پیدا کند.

 ﴿ فرماید: چون اهللا می                         

    ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

بـه روشـی کـه     هـا  آنبا حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نمـا و بـا   «
 .»نیکوتر است گفتگو و مناظره کنید

  ﴿ فرماید: و می                    

   ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

مگر کسـانی کـه از آنـان    ، روشی که نیکوتر است مجادله نکنیدبا اهل کتاب جز با «
 . »ستم کردند

آنـان مـا را سـالم     هرگـاه آیا اشکالی ندارد ما آغاز کننده سالم به کفار باشیم و :2س
 را بدهیم؟ ها آنکردند چگونه جواب 

مسـلمان نیسـتند لـذا    ، آینـد  کسانی که از طرف شرق و غرب به سوي مـا مـی   :2ج 
 را با سالم آغاز کنیم. ها آندرست نیست که صحبت با 
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وا «فرماید:  صلی اهللا علیه وسلم می پیامبر ءُ بْدَ مِ الْـالَ تَ الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ  :)1(»يَهُ

پاسـخ   ها آن، ما را سالم کردند ما هم مانند هرگاهبه یهود و نصاري سالم نکنید) و ( 
 دهیم. می

﴿ : فرماید می تعالىچرا که اهللا              ﴾

  ]۸۶[النساء: 
یا ال اقل به همان گونه پاسخ ، هرگاه به شما سالم کنند پاسخ آن را بهتر از آن بدهید«

 . »گویید
 باشد از دو حال خارج نیست.» علیکم السالم«با این جمله  ها آناگر سالم وتحیه ي 

و یا » علیکم السالم«و ما باید بگوییم » السالم علیکم«حالت اول: آن را با الم بگویند 
 »وعلیکم«بگوییم 

فقـط مـا بایـد    » السام علـیکم «وگفتند: ، الم را تلفظ نکردند ها آنحالت دوم: اما اگر 
آمدنـد و ایشـان را ایـن     مت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مییهود به خد» وعلیکم«بگوییم 

که به معناي مرگ اسـت و  » السام« –بدون تلفظ الم » السام علیکم«کردند  طور سالم می
قصدشان بددعایی براي پیامبر صلی اهللا علیه وسلم بـود. پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم      

: مرگ بر خودتان باد! و این حکـم  . یعنی)2(»وعلیکم«بگوییم  ها آندستور داد در جواب 
 پیامبر صلی اهللا علیه وسلم) است.( مطابق با سنت

پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مـا را از آن منـع   ، که ما آغازگر سالم به کفار باشیم اما این
 فرموده است.

 )98و2/97( مجموع الثمین -شیخ ابن عثیمین

الهدي: سالم برکسی که از حق پیروي ] پاسخ کسی که بگوید: السالم علی من اتبع 181[
  کند.

                                                           
 )178تخریجش گذشت در فتاوا ( -1
 )178تخریجش گذشت در فتاوا ( -2
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ـدي«گونه سالم کرد  اگر کسی مسلمانی را این س: بَـع اهلُ حکمـش   »السالم عيل من اتَّ

 چگونه سالم کند.، که کافر و مسلمان مخلوط است چیست؟شخص به اهالی محلی

ند. سالم ک »السالم عيل من اتبع اهلـدي«جایز نیست که فرد مسلمان مسلمانی را با  ج:

هایی که بـه   چون این جمله را پیامبر صلی اهللا علیه وسلم براي افراد غیر مسلمان در نامه
 »السالم علیکم«برد. به برادر مسلمانت بگو:  به کار می، نوشت سران کفر می

یعنی: سالم برکسی که از حق پیروي کند. » السالم عيل من اتبع اهلدي«اما اگر بگویی: 

 کند.  برادرت از حق پیروي نمی معناي سخن این است که
السـالم  «اگر مسلمانان و نصاري دریک جا بودنـد همـان سـالم معمـول را بگویـد:      

 و هدفش فقط مسلمانان باشد.» علیکم
 )3/35( -مجموع فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 امانت داري و نیکوکاري، ] حکم وصف کفار به صداقت182[

 رد؟دا میداري و نیکوکاري چه حک امانت، توصیف کفار به راستی س:

خیانت و... بیشتر از آنچه ، پیمان شکنی، این ادعا اگر درست باشد با آن که دروغ ج:
، وجود دارد ایـن واضـح اسـت    ها آنشود در  که دربرخی از کشورهاي اسالمی دیده می

دهـد و   چیزي است که اسـالم بـه آن دعـوت مـی      حتی اگر این حرف درست باشد این
پـاداش و ثـواب هـم    ، نان به داشتن اخالق نیکو شایسته ترند تا با اخـال ق نیـک  مسلما

 کسب کنند.
تا مردم ، هاي مادي است اما هدف کفار از صداقت در معامله بدست آوردن منفعت-

 را به طرف خود جلب کنند.
کند عالوه برمسئله ي مادي امـر   لیکن وقتی مسلمان خود را مزین با چنین اخالق می

را نیز در نظر دارد که محقق شدن ایمان و دریافت پاداش از اهللا اسـت و داشـتن   شرعی 
 ي بین مسلمان و کافر است. اخالق خوب اخالق شاخصه
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اما آنچه به نام صداقت در کشورهاي غربی یا شرقی گمان وجود دارد اگر درست 
اگر چنین  عمل بسیار ناچیزي است که در میان بدیهاي بسیاري وجود دارد. حتی، باشد

باشد مشرکین و کفار حق آن ذاتی را که حقش بزرگترین حقهاست منکر شدند و شرك 

﴿ فرماید: است که می تعالىورزیدند و آن ذات اهللا          ﴾

 .»همانا شرك ظلم بزرگی است« ]۱۳[لقمان: 
هایشان اندك و  کفر و ظلم، گناهانلذا اینان هرچه از اعمال خیر داشته باشند در کنار 

 نیست. ها آنبه این ترتیب هیچ خیري در ، ناچیز است
 )3/23/24( مجموع فتاواي ورسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم تبریک گفتن اعیاد نصاري183[

 چیست؟، ي تبریک گفتن عید نصاري دیدگاه اسالم درباره س:
تبریـک   هـا  آنو عیدهایشـان را بـه   هـا   ام جشن ام نصرانی است خاله ي خاله همسایه 
یند.آیا این درست اسـت کـه   گو میام تبریک  نیز متقابال عید ما را به خاله ها آن، یدگو می

هاي یکدیگر را تبریـک بگوینـد.    نصرانی به مسلمان ومسلمان به نصرانی عیدها و جشن
 پاسخ را مرقوم فرمایید.، اهللا به شما جزاي خیر دهد

چرا که این کار ، تبریک بگوید ها آناعیاد نصاري را به ، براي مسلمان جایز نیست ج:
 ایم. که ما ازآن نهی شده نوعی همکاري در گناه است

 ﴿ فرماید: می  تعالىاهللا            ﴾ :۲[املائدة[ 

 .»هرگز در راه گناه و تعدي همکاري ننمایید«
اعالن رضایت از ، ها آندر پی جلب دوستی ، دوستی با نصاري، حقیقت این عملدر 

دشمنی و تنفر نسبت ، بلکه اظهار عداوت، شان است. لذا جایز نیست و شعائر دینی ها آن
معبودان دیگري را  تعالىکنند و با او  با اهللا دشمنی می ها آنواجب است. چراکه  ها آنبه 

 دهند. دانند و براي او فرزند و همسر قرار می شریک می
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 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                   

                               

                ﴾]۲۲مجادله: اْلـ[ 

یـابی کـه بـا دشـمنان اهللا و      هیچ قومی راکه ایمان به اهللا و روز رستاخیز دارند نمـی «
رسول صلی اهللا علیه وسلم دوسـتی کننـد هرچنـد پـدران یـا فرزنـدان یـا بـرادران یـا          

هایشان نوشته و با روحی  خویشاوندانشان باشند.آنان کسانی هستندکه اهللا ایمان را بر دل
 . »را تقویت نموده است ها آناز جانب خود 

﴿ فرماید: می تعالىو اهللا                     

                                        

                ﴾]۴ممتحنه: اْلـ[  

، جـود دارد  و، کـه بـا او بودنـد    براي شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم وکسانی«
کنیـد.   درآن هنگام که به قوم [مشرك]خودگفتند: ما از شما وآنچه غیر از اهللا عبادت مـی 

مانسبت به شما کافریم و میان ما و شما عـداوت و دشـمنی همیشـگی آشـکار     ، بیزاریم
 .»است تا آن زمان که به اهللا ایمان بیاورید

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )3/313( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] تبریک گفتن عید کریسمس184[

این عید را به ما  ها آن  رد؟ وقتیدا مین عید کریسمس به کفار چه حکتبریک گفت س:
کـه بـه همـین     هـا  آنرا چگونه بدهیم؟ آیا رفتن به مجـالس   ها آنجواب ، تبریک گفتند

چنین کاري را بـدون قصـد انجـام     انساندرست است؟ آیا اگر ، شود مناسبت برگذار می
انجـام ایـن کـار بصـورت     ، شـرم ، اش سـازش  شود؟ حال کـه انگیـزه   گناهکار می، دهد

 جایز است؟ ها آنآیا مشابهت به ، ناخواسته یا دیگر اسباب باشد
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به اتفاق حرام است. ابن  ها آنتبریک گفتن عید کریسمس یا دیگر عیدهاي دینی  ج:
ایـن مطلـب را نقـل کـرده اسـت و       )1(در کتاب احکـام اهـل ذمـه   » اهللا علیه رحمه«قیم 
 ید:گو می

یشان  مانند: تبریک عید و روزه، به اتفاق حرام است، شعائر مختص کفارتبریک گفتن 
 ها. که بگوید عید بر شما مبارك! و یا این عید بر شما مبارك باد! و مانند این

چنـین  ، ایـن عمـل از محرمـات اسـت    ، تبریک) از کفر سالم بمانـد ( این  اگر گوینده
حتـی گنـاهش در نـزد اهللا    ، اسـت ي بر صـلیب   ي تبریک بخاطر سجده تبریکی به منزله

زنا و.... ، قتل، خواري از تبریک گفتن بخاطر شراب، تر اش بر اهللا سخت بزرگتر و دشمنی
 است.

شـوند   بسیاري از کسانی که از دین آشنایی ندارند مرتکب ایـن چنـین گناهـانی مـی    
یـا   بـدعت ، گنـاه  ي دهنده  خبر است و اگر کسی بر انجام که از زشتی عملش بی درحالی

 قرار داده است. تعالىخودش را در معرض خشم و غضب اهللا ، کفر تبریک بگوید
حرام است وآنچه را که ابن قیم ذکر کرده است مؤید همـین  ، تبریک اعیاد دینی کفار

و رضـایت) وي بـه   ( چون تبریک گفتن نوعی اقرار بر شعائر کفر و تأییـد ، مطلب است
امـا بـراي فـرد    ، قلباً چنین کفـري را بـراي خـود نپسـندد     هرچند، نفع عقیده آنان است

، را به کسـی دیگـر تبریـک بگویـد     ها آنمسلمان حرام است که شعائر کفر را بپسندد یا 
 پسندد و... این را نمی تعالىچون اهللا 

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

        ﴾ :۷[الزمر[ 

نیاز اسـت و هرگـز کفـر را بـراي بنـدگانش       اگر کفران [نعمت] کنید اهللا از شما بی«
 .»پسندد پسندد و اگر شکر او را به جا آوریدآن را براي شما می نمی

                                                           
 )1/441احکام اهل الذمه  ( -1
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﴿ فرماید: واهللا می                       

    ﴾ :۳[املائدة[ 

امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمـودم و اسـالم را بـه    «
 .»عنوان آیین [جاودان] شما پذیرفتم

تبریک گفتن عید به آنان چه با فرد مسلمان همکار باشند یا نباشند؛ حرام است. حتی 
شان را بدهیم؛ چرا که از اعیـاد   اگر اعیادشان را به ما تبریک گفتند ما نباید جواب تبریک

چرا که این عیـدها یـا   ، نیست تعالىکه مورد تأیید اهللا   عیدي است ها آنما نیست و عید 
 تعـالى ده لذا بدعت است و یا مشروع بوده و به وسیله دین اسالم که اهللا شان نبو در دین

منسـوخ گردیـده   ، محمد صلی اهللا علیه وسلم را با آن براي تمام بنـدگان مبعـوث کـرده   
 است.

﴿ فرماید: می تعالىو در این رابطه اهللا                     

          ﴾ :۸۵[آل عمران[ 

هر کس جز اسالم دینی براي خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهـد شـد و او در   «
 .»کاران است آخرت از زیان

شان به این مناسبت حرام است چون  به این ترتیب براي فرد مسلمان اجابت دعوت
[در این عمل  ها آنبزرگتر است چرا که مشارکت با  ها آناین عمل از تبریک گفتن به 

ناجایز] است و هم چنین بر مسلمان تشبیه به کفار در برگذارکردن جلسات به این 
تعطیل کردن کارها و... ، غذا دادن، ها یا رد و بدل کردن هدایا یا توزیع حلوا مناسبت

وَ «فرماید:  یبه دلیل این که پیامبراهللا صلی اهللا علیه وسلم م، حرام است هُ بَّهَ بِقَومٍ فَ ن تَشَ مَ

م نهُ  :)1(»مِ

 است). ها آنهرکس خودرابه قومی تشبیه کند از( 

                                                           
 )159تخریجش گذشت در فتاوا  ( -1



   

 525 فتاوي علماء البلد الحرام
 

ید: گو می. )1(»خمالفة اصحاب اجلحيم، اقتضاء الرصاط املستقيم«ابن تیمیه در کتاب 

شان  در بعضی از اعیادشان موجب شادي و سرورآنان در عمل باطل ها آنمشابهت به «
 »گردد و... می

را به طمع بیاندازد تا فرصت را غنیمت بشمارند و ضعفا را بـه   ها آنحتی چه بسا که 
هر کس چیزي از این گونه اعمال را انجام دهد گناهکاراست فرقی ندارد ، ذلت بکشانند

شرم یا دیگر اسباب باشد. چون این سازش با کفار  از روي، دوستی، که به خاظر سازش
شـان   در دین است و از اسباب تقویت روحی کفار است و موجب افتخار کردن به دیـن 

 گردد. می
توفیق ثبات در دیـن   ها آنبه ، شان را عزت دهد خواهیم که مسلمانان و دین از اهللا می

 عزیز است. شان را عنایت فرماید که او قوي و و یاري علیه دشمنان
 )3/44( مجموع فتاواي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] تبریک به قدوم و ورود کافر185[

روحـانی و عـالم نصـرانی) بـروم و     ( آیا برایم جایز است که به مالقات کشیش س:
 رسیدن و بازگشت سالم او را تبریک بگوییم؟

رفتن به استقبال کافر هنگام بازگشت از سـفر و تبریـک گفـتن رسـیدن و سـالم       ج:

الَ « فرماید: زیرا از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ثابت است که می، جایز نیست، کردن کافر

وا  ءُ بْدَ يقٍ الْـتَ رِ مْ يفِ طَ هُ دَ يتُمْ أَحَ ا لَقِ إِذَ مِ فَ الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ هِ يَهُ يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ  )2(»فَاضْ

 هـا  آنرا در مسیري دیدید عرصه را بر  ها آنیهود و نصاري را سالم نکنید و هرگاه (
 تنگ کنید).

اما رفتن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به دیدن یهودي آن مریض بدین سبب بود که آن 
کـرد. وقتـی مـریض     ییهودي خدمتکاري بود که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم را خدمت م

                                                           
 )219اقتضاء صراط مستقیم،ص ( -1
 )178تخریجش گذشت درفتاوا ( -2
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پیـامبر  ( شد پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به عیادتش رفت تا اسـالم را بـر او عرضـه کنـد    
صلی اهللا علیه وسلم رفت و) این کار را کرد و آن یهودي اسـالم آورد. ایـن کـه پیـامبر     

کجـا وآن  ، رود تا اسالم را بـر او عرضـه کنـد    صلی اهللا علیه وسلم به عیادت مریض می
اش  رود تا به سالمت رسیدنش را تبریک بگوید و روحیه به زیارت کشیش می فردي که
جز توسط فرد جاهل یا هواپرست قیاس ، برد کجا؟ قیاس این مورد به یکدیگر را باال می

 صورت نمی پذیرد.
 )3/47( مجموع فتاواي ورسائل-شیخ ابن عثیمین

 به نصارا، هاي حاوي آیات قرآنی ] دادن کتاب186[

هایی را که درآن آیـات قرآنـی بـه زبـان عربـی و ترجمـه ي        توانیم کتاب آیا می س:
 کند در اختیار نصاري بگذاریم؟ انگلیسی نوشته شده و وحدانیت اهللا را اثبات می

، آیات قرآنی براي اسـتدالل بـر احکـام     ها آنهایی را که در  بله جایز است کتاب -ج
، بگذاري برابر است که عربی یا انگلیسی باشـد توحید و...نوشته است را به نزد نصاري 

یا به عاریه دادن کتاب به  ها آنچرا که گذاشتن کتاب نزد ، بلکه این کار قابل تقدیر است
این نوعی تبلیغ و دعوت به سوي اهللا است و ، شود که آن را مطالعه کنند باعث می ها آن

ی که در کارش اخالص داشـته  ي این کار پاداش داده خواهد شد به شرط دهنده به انجام
 باشد.

 )2/75( انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 به کشورهاي خارجی جایز است؟، ] آیا فرستادن قرآن بوسیله پست187[

در این شهر افراد غربی و... زنـدگی  ، ي پست در ایام حج هستم من مسئول اداره س:
، قـرآن بـا حجـم متوسـط گذاشـته شـده       ها آنگاهی اوقات ظروفی راکه داخل ، کنند می
بفرستند...آیا فرستادن قرآن ، شان کافر است آورند تا به کشور غیرعربی که اغلب مردم می

ـولَ « به کشور کفار جایز است باآن که در بخاري بروایت ابن عمر آمده که: سُ ــهِ أَنَّ رَ  اللَّ
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رَ بِ  صلی اهللا عليه وسلم افَ سَ َى أَنْ يُ آنِ إِ الْــهنَ رْ ضِ قُ وِّ الْــىلَ أَرْ دُ پیـامبر صـلی اهللا علیـه    « )1(»عَ

 » وسلم از بردن قرآن به سرزمین دشمن نهی کرده است.

 وبعد:، و الصالة و السالم عيل حممد و عيل آله و صحبه، احلمد هللا وحده ج:

کند که در کشور عربی باشد یا  فرقی نمی، فرستادن قرآن براي مسلمان اشکالی ندارد
زیرا در چنین حالتی بـه دسـت کفـار    ، اهل آن مسلمان باشند یا غیر مسلمانغیرعربی و 

 فرستاده نشده است. ها آنچون براي ، رسد نمی
اگر قرآن به کشوري که در حال جنگ با مسلمانان است یا امنیت براي قرآن نیسـت  

گیرنـد یـا از    فرسـتند مـی   بدین صورت که کفار قرآن را از فردي که قرآن را به وي مـی 
گیرند در چنین صورتی به خاطر عمل به حدیث صـحیح کـه در سـؤال     مأمور پست می

 جایز نیست. ها آنآمده فرستادن قرآن به آن مک
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )3497( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا فتواي شماره

 ي قرآن ترجمه] حکم دست زدن کافر به 188[

آیـا دسـت زدن کـافر بـه آن جـایز      ، نزد من قرآن کریم با ترجمه انگلیسی است س:
 است؟
ـ      ج: ، اسـت  هـا  آندست زدن کافر به ترجمه قرآن که به زبـان انگلیسـی یـا دیگـر زب

وضو بـه   لذا اگر کافر یا فرد بی، تفسیر و مفاهیم قرآن است، چون ترجمه، اشکالی ندارد
اشکالی ندارد. چون ترجمه در حکم قرآن نیست؛ بلکـه تفسـیر اسـت و    ، آن دست بزند

، هاي حـدیث  هاي تفسیر قرآن بدون وضو اشکالی ندارد و نیز کتاب دست زدن به کتاب
 فقه و یا عربی همین حکم را دارد. واهللا ولی التوفیق

 )115-ص-45( مجلۀ البحوث اإلسالمیۀشماره -شیخ ابن باز

 مان به مسجد و داخل شدن مسلمان به معبد کفار] حکم ورود غیر مسل189[
                                                           

 )1869)،ومسلم (2990بخاري ( -1
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: ورود غیر مسلمان به مسجد یا مصالي مسلمانان خواه بـراي نمـاز یـا شـنیدن     1س
 رد؟دا میسخنرانی چه حک

به این سؤال پاسخ دادیـم) مـتن آن بـه    ( )2922( تر در پاسخ فتواي شماره : پیش1ج
کفار را به مسجدالحرام یا سـرزمین  قرار ذیل است: بر مسلمانان حرام است که کسی از 

 حرم راه دهند.

﴿ فرماید: زیرا اهللا می                    

             ﴾ :۲۸[التوبة[  

نزدیـک  ، پس نباید بعـد از امسـال  ، اند نجساید مشرکان  که ایمان آورده اي کسانی «
 . »مسجدالحرام شوند

اند. چون دلیلی برمنع آن وجود  برخی از فقها جایز دانسته، ي دیگر مساجد اما درباره 
اما قول صحیح این است ، یند: حرام استگو میندارد اما بعضی با قیاس به مسجدالحرام 

ماننـد گـوش دادن بـه    ، به خاطر نیـاز ورود کافر به مسجد ، که به دلیل مصلحت شرعی
دهد یا به خاطر نیاز به نوشیدن آب  سخنرانی که چه بسا وي را به قبول اسالم دعوت می

 جایز است.، وارد مسجد شود
یـا گـوش    ها آن: ورود فرد مسلمان به معبد کفار براي حضور در مراسم عبادي 2س

 رد؟دا میرانی و... چه حک دادن به سخن
 هـا  آنچون موجـب افـزایش جمعیـت    ، ان به معبد کفار جایز نیست: ورود مسلم2ج

لُوا  وال تَ « ید:گو میگردد و به دلیل روایتی که بیهقی با اسناد صحیح آورده که عمر  می دخُ

هم هم و معابِدِ خطَةَ تنزل عليهم، عيل املرشكني يف كنائِسِ  )1(»فإن السَّ

نـازل   هـا  آنچـون خشـم اهللا بـر   داخـل نشـوید   ، بر مشرکین درکلیساها و معابدشان«
 »شود می

                                                           
صراط مسـتقیم  اقتضاء «) و نگا 1609) و عبدالرزاق در مصنف  (18640) (9/234بیهقی در سنن کبري  ( -1

 )25/125) و نیز مجموع الفتاوا  (1/182،199شیخ اال اسالم  (» 
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، بـه سـوي اهللا باشـد    هـا  آناما اگر مصلحت شرعی در کار باشد و یا براي دعـوت   
 اشکالی ندارد.

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )7، 2/77( -انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا 

 ] نماز خواندن درخانه ي نصاري190[

، رسـد  وقـت نمـاز مـی    )1(ي فردي نصـرانی هسـتم   بعضی وقتها که من در خانه س:
، خوانم آیا نمـازم در خانـه نصـرانی    کنم و نماز می ي مخصوصی که دارم پهن می سجاده

 صحیح است؟
اهللا بر عالقه ي شما در اطاعت و عبادت بیفزایـد. بـه   ، نماز تو صحیح است -بله ج:

 پنجگانه در اول وقت. خصوص در به جا آوردن نمازهاي
مهم این است که در اداي نماز جماعت حریص باشی و در آبـاد کـردن مسـاجد تـا     

 جایی که توان داري کوتاهی نکنی.
 )2/76( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

دوست من یا خندیدن به روي غیر مسلمان براي جلب ، ] حکم گفتن: برادر من191[
 چیست؟، ها آندوستی 

رفیق و خندیدن به روي کفار به ، و نیز گفتن دوست، گفتن برادر به غیر مسلمان س:
 رد؟دا میچه حک، هدف جلب دوستی

مگر برادر نسبی یا رضاعی باشد؛ چون ، حرام است، به غیرمسلمان» برادر«گفتن  ج:
ماند. لذا  زمانی که اخوت و برادري نسبی و سببی منتفی باشد فقط برادر دینی باقی می

که ، کنیم آید وقول نوح علیه السالم را یادآوري می افر برادر دینی به شمار نمیک

                                                           
اقتضاء صراط مسـتقیم  «) و نگا 1609) و عبدالرزاق در مصنف  (18640) (9/234بیهقی در سنن کبري  ( -1

 )25/125) و نیز مجموع الفتاوا  (1/182،199شیخ اال اسالم  (» 
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﴿ فرماید: می                        

                 ﴾ :۴۶ – ۴۵[هود[ 

و وعـده تـو   ، پروردگارا! پسرم ازخاندان من است، نوح به پروردگارش عرض کرد«
[اهللا فرمود:] او از اهـل  ، ي حکم کنندگان برتري [درباره خاندانم] حق است و تو از همه

 .»تو نیست اونتیجه عمل غیرنیکو است
اشـکالی نـدارد.    اما گفتن دوست و رفیق به سبب ندانستن اسمش هنگـام صـدا زدن  

 خواهد به او دوست و نزدیک شود. ولی اگر هدفش معناي این جمالت باشد و می

  ﴿ فرماید: اهللا در این باره می               

                          ﴾ :اجملادله]

۲۲[ 
یابی که با دشمنان اهللا و  نمی، هیچ قومی را که ایمان به اهللا و روز رستاخیز دارند«

 .»شان باشند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان هرچندرسولش دوستی کنند 
آمیزي که به قصـد دوسـتی بـه کـار      محبت براي فرد مؤمن جایز نیست که با کلمات

، کافر را مورد خطاب قرار دهد. و نیز تبسم به روي کافر به هدف جلب دوستی، رود می
 جایز نیست.، همان طور که از آیه مشخص است

 )254، 253( –فتاواي عقیده  -شیخ ابن عثیمین

 کند. ] حکم کسی که با کفار کار می192[

 چه نصیحتی براي ایشان دارید؟، کند شخصی با کفار کار می س:

کنیم که با کفار کار نکند و در پی کاري باشد کـه در آن   این برادر را نصیحت می ج:
نباشد. البتـه ایـن   ، کسانی که دینی غیر از دین اسالم دارند، کسی از دشمنان اهللا و رسول

ر صورت میسر نشدن اشکالی نـدارد.  زمانی است که چنین کاري برایش میسر شود اما د
محبت و مواالت ، دهد. اما به شرطی که دوستی چون هر کس کار را براي خود انجام می

سـت  ها آنو به آنچه در شریعت مانند سالم کردن و جواب سالم ، در قلبش نباشد ها آن
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به ، نشود هاي آنان حاضر بر جنازه، هاي آنان را تشییع نکند پایبند باشد و همچنین جنازه
 تبریک نگوید. ها آننرود و به  ها آنمراسم اعیاد 

 )255( فتاوي عقیده ص -شیخ ابن عثیمین

به امید مسلمان  ها آن] حکم نشست و برخاست با کفار و به نرمی رفتار کردن با 193[
 شان شدن

به امید مسـلمان   ها آنحکم نشست و برخاست با کفار و به نرمی رفتار کردن با  س:
 چیست؟، شان شدن

 هـا  آنشکی نیست که باید مسلمان نسبت به دشمنان اهللا بغض داشته باشـد و از   ج:
 شان است. بیزاري بجوید چون این روش رسوالن و پیروان

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

                                        

                ﴾ :۴[املمتحنه[ 

شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجـود دارد در   براي«
، کنیـد  مشرك) خود گفتند: مـا از شـما وآنچـه را کـه عبـادت مـی      (آن هنگام که به قوم 

بیزاریم؛ ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشـمنی همیشـگی آشـکار    
 .»ان بیاوریدشده است تا آن زمانی که تنها به اهللا ایم

 ﴿ فرماید: و می                   

                               

             ﴾ :۲۲[اجملادله[ 

یـابی کـه بـا دشـمنان اهللا و      هیچ قومی را که ایمان به اهللا و روز رستاخیز دارند نمی«
شان باشـد.آنان   پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان هرچندرسولش دوستی کنند 
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را  هـا  آنهایشان نوشته و با روحـی از جانـب خـود     کسانی هستند که اهللا ایمان را بر دل
 »تقویت فرموده است

بنابراین بر هیچ مسلمانی روا نیست که در قلبش محبت و دوستی دشمنان اهللا را کـه  
 ي دهد.جا، در واقع دشمنان خود اوست

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                     

                      ﴾ :۱[املمتحنه[ 

شـما  ، خـود را دوسـت نگیریـد   اید دشمن من و دشـمن   اي کسانی که ایمان آورده«
کـافر  ، در آنچـه از حـق بـر شـما آمـده      ها آنکه  کنید در حالی محبت می ها آننسبت به 

 .»اند شده
، اشکالی ندارد، ها آناما به نرمی رفتار کردن مسلمان به خاطر طمع در اسالم و ایمان 

 هـا  آنامید شد با نا  ها آنها براي اسالم است. اما اگر از  چون از باب به دست آوردن دل
 داشته باشد.، ستها آنرا که در خور شأن  همان رفتاري

احکـام اهـل   «هـاي علمـا بـه ویـژه کتـاب       و این بحث به صورت تفصیلی در کتاب
 وجود دارد.، ابن قیم جوزي»الذمۀ

 )3/31( مجموع فتاوا ورسائل -شیخ ابن عثیمین

 »دانند غربیها اسالم را ناپسند نمی«] حکم گفتن 194[

هـا اسـالم و مسـلمانان را ناپسـند      ي کسی که معتقد است غربی نظر شما درباره س:
با مصـالح مـا    ها آنکنند اگر مصالح  بر حسب مصالح خود زندگی می ها آندانند اما  نمی

هاي ما مخـالف باشـد آن    هاي آنان با مصلحت یکی باشد با ما هستند ولی اگر مصلحت
 چیست؟، وقت علیه ما هستند

نظر من این نظریه اشتباه است چون غربیها افرادي را که به کشورهاي مسلمان به  ج:
دانستند اینان  اسالم را ناپسند نمی ها آناگر ، کنند کمک می، آیند براي تبلیغ دین نصارا می
 کردند. شان کمک نمی را در پخش دعوت باطل
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نبـال مصـالح   پرست فقـط بـه د   شکی نیست که بسیاري از آنان به ویژه رهبران مادي
فقط بـه دنبـال مصـالح مـادي      ها آنشان ادیان اهمیت چندانی ندارد.  خود هستند و براي

اسـالم را دوسـت ندارنـد و حتـی ناپسـند       ها آنپس با این وجوداز نظر ما ، خود هستند
هـاي   کننـد تـا درسـرزمین    چرا که شرایط را براي دعوتگران نصرانی فراهم می، دانند می

 کنند را کمک می ها آنو تبلیغات بپردازند و  اسالمی به فعالیت
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین 

 ] چگونه از آنچه کفار دارند بدون این که مرتکب عمل ناروا شویم؛ استفاده کنیم؟195[

چگونه از آنچه کفار دارند استفاده کنیم بدون این که مرتکب عمـل نامشـروعی    س:
 دارد؟ شویم؟آیا مصالح مرسله در این نقشی

دهند به سـه دسـته تقسـیم     کفار) انجام می(، آنچه را که دشمنان ما و دشمنان اهللا ج:
 شود: می

 صنعت و فنون سوم:ها)  رسم(عادات  دوم:عبادات  اول:
عبادات: بدیهی است که براي هیچ مسلمانی جایز نیست در عبادت با کفار مشـابهت  

داشته باشد درخطر بزرگی قـرار دارد   داشته باشد لذا هر کس در عبادت با کفارمشابهت
 و چه بسا که منجر به کفر و خروج از دایره ي اسالم شود.

 حرام است. ها آنها): مانند لباس وغیره نیزمشابهت با  رسم( اما در عادات 

م«فرماید:  زیرا پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می  نهُ وَ مِ هُ ومٍ فَ بَّهَ بِقَ ن تَشَ  :)1(»مَ

 ست).ها آند از کن میبیه قوهرکس خود را ش(
اشکالی ندارد آنچـه را کـه   ، اما صنعت و فنون که درآن منفعت و مصالح عموم است

اختراع کردند یاد بگیریم و مورد استفاده قرار دهیم از نوع تشبیه به کفار نیسـت از   ها آن
د شبیه بـه کفـار   کن میاین جهت که مشارکت در کارهاي مفید است اگر کسی چنین اقدا

 شود در نتیجه اشکالی در آن نیست. نمی

                                                           
 )159تخریج آن گذشت درفتاواي  ( -1
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ییم: گو میییم: شایسته نیست که مصالح مرسله دلیل مستقلی قرار گیرد. بلکه گو میما 
اگر بعد از بررسی و تحقیق به این نتیجه رسـیدیم کـه جـزو مصـالح عمـومی اسـت و       
شریعت به صحت و قبول آن گواهی داده است از شریعت اسـت و اگـر بطـالن آن بـه     

آن تصور کنـد   ي دهندهانجام  هرچند، هی شریعت اثبات شد از مصالح مرسله نیستگوا
بـه اصـل خـود ارجـاع داده     ، که از مصالح مرسله است. اگر نه از ایـن باشـد ونـه از آن   

که اصل در عبادات منع است امـا  ، شود تا روشن شود اگر آن مسئله از عبادات باشد می
به این ترتیب مصـالح مرسـله   ، حالل بودن است ها آناصل در ، اگر از غیر عبادات باشد

 دلیل مستقلی در شریعت نیست.
 )3/40( شیخ ابن عثیمین مجموع فتاواي و رسایل



 

 بدعتها و مسایل نوپیداي در دین -فصل ششم

 ] منظور از بدعت چیست؟ بدعت حسنه و سیئه کدام است؟196[

یند: بـدعت بـر دو قسـم    گو میعلماي ما در مورد بدعت اختالف کردند: بعضی  س:
 آیا این صحیح است؟، است سیئه)(ه بدعت حسنه و بدعت قبیح

برخـی از  ، بدعت: هرچیز جدیدي است که قبالً مانند آن وجودي نداشـته باشـد   ج:
حمل و نقل  ها مربوط به معامالت و امور دنیوي است. مانند: اختراع دستگاههاي بدعت
هـاي   دسـتگاه ، وسـایل پخـت و پـز   ، تجهیـزات برقـی  ، قطارها، ها ماشین، زمینی، هوایی

از مصالح دنیوي ، تانک، ناوگان زیردریایی، گرمکن و سردکن و وسایل جنگی مثل بمب
ها ذاتاً مانعی ندارد و اختراع آن گناهی نیست. اما نسـبت   آید لذا این بندگان به شمار می

ربرد آن باید گفت: که اگر به قصد استفاده در جهت خیر باشد و در ایـن  به اهداف و کا
ویرانی و فساد ، تخریب، زمینه به کار گرفته شود که خوب است اما اگر هدف از آن شرّ

 در زمین باشد و از آن در این موارد استفاده شود؛ شرّ و بد است.
عملی است. مانند: بدعت  اعبادت اعم از قولی یای عقیده، گاهی اوقات بدعت در دین

، نفی تقدیر یا بدعت ساختن مسجد بر روي قبرها یـا درسـت کـردن گنبـد روي قبرهـا     
جلسه گرفتن بـراي یـادبود ذکـر صـالحان و     ، ها بر سر قبرستان خواندن قرآن براي مرده

ها گمراهی  ها و امثال این ها تمامی این طواف زیارتگاه، طلب فریادرسی از غیراهللا، نیکان
 ت.اس

ـةٌ «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می ةٍ بِدعَ ثَ دَ لَّ حمُ ؛ فإنَّ كُ ثاتِ األُمورِ دَ م وَ حمُ اكُ و ، إيّ

اللَة ةٍ ضَ لَّ بِدعَ از امور نوپیدا در دین بپرهیزید که هر نوپیدایی بـدعت اسـت و هـر    (: »كُ

 .)1(بدعتی گمراهی است)

                                                           
ــوداود ( -1 ــذي (4607اب ــه  (   2676)وترم ــحیح.وابن ماج ــن ص ــا و گوید:حس ــین معن ــه هم ــائی 42)ب ).ونس

) آن را صـحیح دانسـته   3851.وآلبانی در صـحیح ابـی داود (  » وکل ضاللۀ فی النار«ي: )باافزوده1578(
 است.
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را از اسـالم   انسانشرك اکبر است و ، البته باید توجه داشت که برخی از موارد فوق
ذبح و نـذر  ، فریادرسی) از غیراهللا در ماوراي اسباب عادي(کند. مانند: استغاثه  خارج می

 است. تعالىبراي غیراهللا و... و دیگر عباداتی که مختص اهللا 
مانند: توسل به اهللا به مقـام و  ، ها وسیله ي مبتال شدن به شرك است برخی از بدعت

هـر چـه اهللا   ( ینـد: گو مـی حرمت نیکوکاران و یا سوگند به غیراهللا و یا ایـن کـه برخـی    
 شود.) بخواهد و تو بخواهی می

هر بدعتی گنـاه   - »كل بدعة ضاللة«آن طورکه برخی با استناد به معناي عام حدیث 

، مکروه، مستحب، سنت، فرض(گمان کردند بدعت هم مانند عبادات به پنج قسم » است
شود. این تقسیم بندي اشتباه است؛ بلکه باید دانسـت کـه هـر بـدعتی      تقسیم می حرام)

 گمراهی است.
 و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم. 

 )2/321( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] آیا بدعت منحصر به مسایل عبادي است؟197[

شود؟ آیا بدعت فقط در عبـادات   چه عملی در شریعت پاك بدعت محسوب می س:
 شود؟ است یا عبادات و معامالت هر دو را شامل می

شود که مردم از خودشان پدید آورند و  بدعت در شریعت: به هر عبادتی گفته می ج:
هیچ اصلی در قرآن سنت نداشته باشد. به دلیل حدیث پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم کـه    

دٌّ «فرماید:  می وَ رَ هُ نا هذا ما لَيسَ فيهِ فَ ن أحدثَ يف أمرِ هر کس در امر [دین] ما عملـی  (: »مَ

 )1(مردود است)، از آن نباشد را پدید آورد که

                                                           
 )1718)ومسلم (2697بخاري ( -1
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دٌّ «فرماید:  و می وَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ الً لَيسَ عَ مَ لَ عَ مِ ن عَ هر کس عملی انجام دهد کـه  (: »مَ

 )1(مردود است)، مطابق دستور [دین] ما نباشد
اي از پیش نداشـته باشـد اطـالق     بدعت در لغت عربی به هر چیز جدیدي که نمونه

  گیرد. شریعت تا زمانی که در دین نباشد به آن تعلق نمیشود اما حکم منع  می
شود و اگر مخـالف   عقد شرعی گفته می، اگر موافق با شریعت باشد، اما در معامالت

چـون از  ، شـود  آن عقد باطل است اما این در شریعت بدعت نامیده نمـی ، شریعت باشد
 عبادات نیست.

 )1244( هشمار-ه7/10/1410، ةالدعو مجلۀ -الشیخ ابن باز

 ] قوانین بدعی198[

بدعت یعنی چه؟ قواعد و ضوابط آن کدام است؟ آیا بدعت حسنه وجـود دارد؟   س:

ـنَةً «فرماید:  معناي این که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می سَ ـنَّةً حَ ـنَّ يف اإلسـالم سُ ن سَ : »مَ

 »جزاكم اهللا!«اي زنده کند) چیست؟  هرکس در اسالم سنت حسنه(

بـه روش غیـر مشـروع و     تعـالى به عبادت و پرستش اهللا ، بدعت از دیدگاه شرع ج:
توانی بگویی: عبادت بر خالف روش پیـامبر صـلی اهللا علیـه     شود. یا می گفته می، ناجایز

 وسلم و خلفاي راشدین بدعت است.

 ﴿ –به استدالل از قرآن کریم  تعریف اول:            

        ﴾ :۲۱[الشوری[ 

شـرع و احکـامی کـه اهللا اجـازه نفرمـوده جعـل        ها آنآیا معبودان باطل مشرکان بر«
 .»اند کرده

                                                           
) بصورت متصـل  18( -)1718، و مسلم ش (بخاري در الیبوع و در االعتصام بصورت معلق آورده است -1

 آورده است.
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م «فرمایـد:   که می-استدالل از حدیث پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  تعریف دوم: ـيكُ لَ عَ

فــاءِ  لَ ــنَّةِ اخلُ ــنَّتي وَ سُ يِّنيَ بِسُ ــدينَ املَهــدِ اشِ ــذِ ، الرّ يهــا بِالنَّواجِ لَ ــوا عَ ضُّ ــورَ ، عَ م وَ األُمُ ــاكُ وَ إيّ

ثاتِ  را محکـم نگـه    هـا  آنو روش خلفاي راشدین چنـگ بزنیـد و   به روش من(: »املُحدَ

 .)1(بپرهیزید)، دارید و از امور جدید
تبیـین نشـده اسـت عبـادت کنـد و یـا        تعالىهر کس اهللا را آن طور که از جانب او 

بوجودآورنـده  (مبتـدع  ، عبادت او از پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم و خلفـا ثابـت نباشـد     
کند که این عبادت به اسما و صفات اهللا مربوط باشـد و یـا بـه     فرقی نمی، بدعت) است

 دیگر احکام شریعت.
چنـد در لغـت   هر، اما امور عادي تابع رسم و عرف است و بـدعت در دیـن نیسـت   

شود. چون پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مـا را از ایـن نـوع بـدعت منـع       بدعت نامیده می
اي وجـود نـدارد    نفرموده است و باید دانست که تحت هیچ عنوان در دین بدعت حسنه

گیرد  اما سنت حسنه آن است که مطابق دستور شریعت باشد و این کارهایی را در بر می
سنتی را در جایی شروع کند یا بعد از آن که ترك شده دوباره زنده کنـد و یـا    انسانکه 

اي براي امري عبادي قرار گیرد و ایـن بـه سـه چیـز اطـالق       کاري انجام دهد که وسیله
 شود: می

ي  نسبت دادن سنت به کسی که عمل سنت را شروع کند کـه در واقـع انگیـزه    -اول
اهللا علیه وسلم مردم را تشویق کردند که بـراي   چون پیامبر صلی، بیان حدیث فوق است

پیـامبر صـلی اهللا   ، صدقه بدهنـد ، اي که با وضع بسیار بدي به نزد ایشان آمده بودند عده
اي نقره آورد که  مردي از انصار کیسه، علیه وسلم مردم را تشویق کردند که صدقه بدهند

صـلی اهللا   ا بـود کـه پیـامبر   آن جکرد و آن را جلو پیامبر گذاشت.  بر دستش سنگینی می

ا« فرمود: علیه وسلم لَ هبِ مِ ن عَ ها وَ أجرَ مَ هُ أجرُ لَ نَةً فَ سَ نَّةً حَ نَّ يف اإلسالمِ سُ ن سَ هر کس ( »مَ

                                                           
 )ذکر گردید159تخریج آن درفتاواي ( -1
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در اسالم سنت حسنه اي را ایجاد کند ثواب آن و ثواب کسی که به آن عمل کنـد بـه او   
 .)1(رسد) می

ي او بـوده اسـت نـه اضـافه      به وسـیله این مرد کاري را آغاز کرد که شروع عمل آن 
 کردن آن بر دین. بنابراین می توان گفت: این سنت ابتدائی است نه سنت تشریعی.

به چنـین مـورد   ، آن را زنده کند، سنتی است که ترك شده فردي با عمل به آن -دوم
از جانب خـود آن را بوجـود    هرچندیند: سنتی پدید آورد. یعنی: آن را زنده کرد. گو می

 شود). باز هم به فرد نسبت داده می(نیاورد. 
اي براي امري مشروع باشد مانند: ساختن مدرسه  کاري را انجام دهد که وسیله -سوم

ي عبـادت   کنـد امـا چـون وسـیله     با این عمل مستقیماً اهللا را عبادت نمی، و چاپ کتاب

ـن «فرمایـد:   د در حدیث پیامبر صلی اهللا علیه وسلم داخل است که مـی باش میدیگران  مَ

ـا ـلَ هبِ مِ ـن عَ ها وَ أجرَ مَ هُ أجرُ لَ نَةً فَ سَ نَّةً حَ نَّ يف اإلسالمِ سُ هـر کـس در اسـالم سـنت     (: »سَ

رسد). و ایـن   ثواب آن و ثواب هر کسی به آن عمل کند به او می، اي را ایجاد کند حسنه
 ا توضیح بیشتري آمده است.حدیث در جاي دیگر ب

 )30-1/29( -مجموع الثمین -شیخ ابن عثیمین

 ] حقیقت بدعت چیست؟199[

 بدعت چیست؟ س:

ثاتِ «پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم در مـورد بـدعت فرمـوده اسـت:       ج: ـدَ م وَ حمُ ـاكُ إيّ

ةٌ  ةٍ بِدعَ ثَ دَ لَّ حمُ ؛ فإنَّ كُ اللَةٌ ، األُمورِ ةٍ ضَ لَّ بِدعَ لَّ ، و كُ اللَةٍ يف النّارِ وَ كُ از امور نوپیداي در (: »ضَ

دین بپرهیزید که هر نوپیدایی بدعت است و هربدعت گمراهی. و فرجـام هـر گمراهـی    
 .)2(آتش است) 

                                                           
 )1017مسلم در الزکاة و العلم  ( -1
 )196تخریج باب  ( -2
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کند در هر صورت  ابتدایی باشد یا استمراري فرقی نمی، چنین است پس بدعت  وقتی
چون همان طور کـه پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم      ، شود ي آن گناهکار می دهنده انجام 

فرجام آن آتش دوزخ است). منظور این است که این گمراهی (: »يف النّارِ «فرموده است: 

 شود. موجب عذاب در دوزخ می
ایـن امـر ایجـاب    ، وقتی پیامبر صلی اهللا علیه وسلم امتش را از بدعت برحذر داشـته 

پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به صورت عـام   چرا که، کند که بدعت فساد محض است می

اللَةٌ «فرماید:  نه خاص می ةٍ ضَ لَّ بِدعَ  هر بدعتی [چیز جدیدي ] گمراهی است).(: »كُ

وانگهی بدعت در حقیقت نوعی انتقاد غیر مستقیم از شریعت اسـالمی اسـت. چـون    
ي  رندهمعنا یا مقتضی آن این است که مسایل شریعت هنوز کامل نشده است و بوجودآو

بدعت با عبادتی که پدید آورده آن را کامل کرده است تا به گمان خـود بـه اهللا نزدیـک    
 شود و تقرب جوید.

ها گمراهی است و هر گمراهی در آتش دوزخ اسـت.   ییم: تمام بدعتگو میبنابراین 
اهللا را عبادت نکند مگـر بـه همـان     انسانها حذر شود و این که  پس باید از تمام بدعت

روشی که اهللا و رسول مشروع قرار داده است تا در برابرش حقیقت قرار گیرد چـرا کـه   
مبتدع را براي خود به عنوان امامی غیر از رسول اهللا ، هر کس راه بدعت را در پیش گیرد

 انتخاب کرده است.
 )1/29/28( –مجموع الثمین  -شیخ ابن عثیمین

 احترام به پرچم در ارتش ] حکم200[

احتــرام نظــامی بــه فرمانــده و تراشــیدن ریــش چــه ، تعظــیم پــرچم در ارتــش س:
 رد؟دا میحک

 بلکه بدعت و از امور نو پیداست.، تعظیم پرچم جایز نیست ج:
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دٌّ «فرماید:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می وَ رَ هُ نا هذا ما لَيسَ فيهِ فَ ن أحدثَ يف أمرِ : »مَ

ولی احترام در  .)1(مردود است)، دین ما چیزي پدید آوردکه از آن نیستهرکس در (
قرار دادن جایز است البته غلو در این باره چه ، برابر فرمانده و او را در مقامی که دارد

 براي فرمانده و چه غیر فرمانده جایز نیست.
 و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم. 

 )1/150( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم برخی از قوانین نظامی201[

ایـن تنهـا منبـع درآمـد     ، کنـد  بفرمایید که: حکم کسی که در ارتش مصر کار می س:
مـا ماننـد   ، مـا در ارتـش  ، اوست و باید از طرفی به کلیه ي قوانین ارتش هم پایبند باشد

بر خـالف دسـتور اهللا و رسـول بـه یکـدیگر احتـرام       ، کنیم عجمها یکدیگر را تعظیم می
 -طبق قوانین نظامی –گذاریم. پرچم دولت را تعظیم و برخالف قوانین شریعت الهی  می

 شود؛ چیست؟ حکمرانی می
درود به پرچم جایز نیسـت و حکمرانـی بایـد مطـابق شـریعت اسـالم باشـد و         -ج

ا تعظیم و احترام کنند. چرا که از مسلمان نباید فرماندهان و رؤساي خود را مانند عجمه
نوعی افراط در احتـرام و تعظـیم   ، ها آنکفار) منع آمده است و این عمل ( ها آنتشبیه به 

 است.
 و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم. 

 )1/149( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ی] احترام ملی یا احترام پرچم مل202[

 آیا ایستادن به احترام جشنهاي ملی یا پرچم ملی جایز است؟ س:

                                                           
 )197تخریجش گذشت در باب  ( -1
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براي فرد مسلمان جایز نیست به خاطر تعظیم پرچم ملـی یـا احتـرام ملـی     ، خیر ج:
هاي منکري است که در زمان پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم و    بلکه این از بدعت، بایستد

 کامل منافات دارد.خلفاي راشدین نبوده است و چنین عملی با توحید 
اي براي مشـارکت بـا کفـار و     وسیله، احترام و تعظیم فقط براي اهللا است و این عمل

تقلید از رسوم زشت آنان است و همانندي با آنان در غلو و احترام فرماندهان و مراسـم  
 نهی فرموده است. ها آنآنان است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ما را از مشابهت به 

  التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلمو باهللا
 )1/149( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم تعظیم پرچم در مدارس203[

هـا   ي احترام به پـرچم کـه در مدرسـه    حکم گذاشتن دست بر روي سر به نشانهس:
 چیست؟، رواج دارد

سـالم  ، ست و اشـاره بـا دسـت   این عمل بدعت است و احترام مسلمان با سالم ا ج:
سـالم و  ، طور که درحدیث آمـده اشـاره بـه دسـت یـا سـر       یهود و نصاري است. همان

السـالم  «احوالپرسی یهود و نصاري است. ولی سـالم مسـلمان ایـن اسـت کـه بگویـد:       
و اگر مسلمان از تو دور بود کافی است که با سر اشاره نموده و سـالم را تلفـظ   » علیکم

و سر خود را تکان دهی و دست خود را به عالمت این که » السالم علیکم«بگویی ، کنی
متوجه شدي و سالم کردي حرکت دهی که در این صورت هر دو را با هم انجـام دادي  

 لذا سالم سنت مسلمانان است و اشاره نشانه این است که متوجه شدي و سالم کردي.
ام به پرچم در صورتی کـه یکـی از   به این ترتیب احتر، اشاره تنها نشانه سالم نیست

جـایز نیسـت   ، هاي معروف و... شود مانند: پرچم نمادهایی باشد که در هر جا نصب می
آیـد و تعظـیم مخلـوق     چون از جمادات است و احترام به آن نوعی تعظیم به شمار مـی 

اي  چطور براي چیز جامدي که نه فایده، و وقتی تعظیم مخلوق جایز نیست، جایز نیست
شنود تعظیم جایز است؟ حتی در صورتی که این احترام بـه تعظـیم تعبیـر     رد و نه میدا

 شود. تعظیم چیز جامد شرك محسوب می، شود
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یـا کارمنـد آن باشـد...    ، کنـد  اگر منظور از این احترام فردي باشد که آن را حمل می
 احترام وي باید با سالم باشد.
 )245ص/ ( ت و ما ال اصل له.از کتاب: البدع و المحدثا -شیخ ابن جبرین

 ] حکم جشن تولد204[

امـا  .. .احلمد هللا و الصالة و السالم عيل رسول هللا و عيل آله و اصحابه و من اهتدي هبـداه

منتشـر شـد مطلـع     28/12/1410در روز دوشـنبه  » المدینـه «اي که روزنامه  بعد: از مقاله
اي بـه نـام فرزنـدان     در برنامـه  متن آن از این قرار بود: برادر جمال محمد قاضـی ، شدم

را تماشا کرده ، شود در قسمتی جشن عید میالد اسالم که از تلویزیون سعودي پخش می
 داند؟... تا آخر پرسد: آیا اسالم عید میالد را جایز می است. جمال می

براي مسلمانان دو تا عید را مشـروع قـرار داده اسـت کـه      تعالىبدون تردید اهللا  ج:
شوند. آن دو عبارتند از: عیـد فطـر و عیـد     ذکر و نماز جمع می، ز براي دعادرآن دو رو

این دو عید جایگزین اعیاد جاهلیت قرارگرفته اسـت و عیـدهاي دیگـري را نیـز     ، قربان
روز ، پردازنـد. ماننـد: روز جمعـه    مشروع قرار داده است که درآن به ذکر و عبـادت مـی  

ه نام عید تولد مشروع قرار نداده اسـت. نـه مـیالد    عرفه و ایام تشریق. اما اهللا عیدي را ب
ي قرآن و سنت جشن تولد  بلکه به بیان ادله، پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و نه کسی دیگر

 نصاري و... است.، یهود، هاي جدید در دین و تشبیه به دشمنان اهللا از بدعت
ذر باشند و هر پس بر مسلمانان واجب است که این عمل را ترك نموده و از آن برح

کس آن را انجام دهد ناپسند شمارند و نگذارند چنین رسومی پخش شود یا کاري نکنند 
ها یا تلویزیون  روزنامه، که موجب تشویق به پخش و نشر آن شود یا کاري در رادیو

نشود که مخاطب تصور کند چنین عملی مباح است. در حدیث صحیح پیامبر صلی اهللا 

دٌّ «: فرماید علیه وسلم می وَ رَ هُ نا هذا ما لَيسَ فيهِ فَ ن أحدثَ يف أمرِ هرکس در دین ما (: »مَ

 .)1(مردود است)، چیزي وارد کندکه ازآن نباشد

                                                           
 ) گذشت197تخریج آن در باب  ( -1
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دٌّ «فرماید:  و می وَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ الً لَيسَ عَ مَ لَ عَ مِ ن عَ هر کس عملی انجام دهد کـه  (: »مَ

این حـدیث را در کتـاب صـحیح    . مسلم )1(آن عمل مردود است)، طبق دستور ما نباشد
 خود آورده و بخاري نیزآن را به صورت معلق آورده است.

کند که  جابر رضی اهللا عنه از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم روایت می، در صحیح مسلم

ديثِ كِتـابُ اهللاِ«فرمود:  هاي جمعه می در خطبه ريَ احلَ إنَّ خَ ا بَعدُ فَ ـديُ ، أمّ ـديَ هَ ـريَ اهلَ وَ خَ

دٍ صلی اهللا عليه وسلم َمَّ ا، حمُ ثاهتُ دَ ورِ حمُ َّ األُمُ ـلَّ ، وَ رشَ ـاللَةٌ  وَ كُ ـةٍ ضَ امـا بعـد: همانـا    (: »بِدعَ

روش محمد صلی اهللا علیه وسـلم اسـت و   ، ها ها کتاب اهللا و بهترین روش بهترین سخن
و هـر بـدعتی گمراهـی    ، هر نـو پیـدایی بـدعت اسـت)    (امور نو پیداست ، بدترین امور

 .)2(است)
احادیث زیادي در این مفهوم وجود دارد. در مسند احمد با سند جیـد بروایـت ابـن    

م«عمر آمده که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود:  ـنهُ ـوَ مِ هُ ومٍ فَ بَّهَ بِقَ ن تَشَ کسـی کـه   (: »مَ

 .)3(از همان قوم است)، دکن میخود را شبیه قو

ن كانَ «فرماید:  و می نَنَ مَ حرَ  لَتَتَّبِعُنَّ سَ لُوا جُ خَ ؛ حتّي لَو دَ راعٍ رباً وَ ذِراعاً بِذِ رباً شِ م شِ بلَكُ قَ

ن؟! مَ : فَ ودُ وَ النَّصاري؟ قالَ ولَ اهللاِ. اليَهُ سُ لنا: يا رَ م. قُ وهُ بِعتُمُ بِّ تَ  »ضَ

بطور قطع از راه و روش پیشینیان وجب به وجب و ذراع به ذراع پیـروي خواهیـد   ( 
کنید. گفتیم: اي  سوسماري داخل شوند از آنان پیروي میتا جایی که اگر به النه ي ، کرد

نباشـند] پـس چـه کسـانی      هـا  آنرسول اهللا آیا منظور یهود و نصارا است؟ فرمود: [اگر 
 )4(هستند؟)

                                                           
 ) گذشت197تخریجش آن در باب  ( -1
 )867مسلم  ( -2
 ) گذشت159در فتاوا  (تخریج آن  -3
 )2669) و مسلم  (7320بخاري  ( -4
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گـر پرهیـز از مشـابهت بـه      احادیث دیگري نیز با همین معنا وجود دارد که همه بیان
 شان است. دشمنان در اعیاد و دیگر اعمال

محمد صلی اهللا علیه وسلم است که تا در قید حیات  ها آنخلوقات و بهترین اشرف م
اصحاب نیز بعد از وفات ایشـان چنـین کـاري    ، بود براي خود جشن تولد برگذار نکرد
گانه چنین جشنی برگذار نکردند. اگر جشن تولد  نکردند و تابعین در قرون ارزشمند سه

بود. بطور قطع آن خوبان از  دیگر کار خوبی می براي پیامبر صلی اهللا علیه وسلم یا کسی
را بـر   هـا  آنداد و گرفتند. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به امتش آمـوزش مـی   ما سبقت می

ار زفرمود. پس وقتی چنین جلساتی به این عنوان در گذشته برگـ  چنین کاري تشویق می
ر دین به وجـود  هاي جدیدي است که د شویم که جشن تولد از بدعت متوجه می، نشده

تا به فرمان اهللا و پیامبر صـلی  ، آمده لذا ترك آن و حذر از آن براي همگان واجب است
 اهللا علیه وسلم عمل کرده باشند.

گـروه  ، یند: اولین کسانی که بدعت جشن تولد را پدید آوردنـد گو میبعضی از علما 
کسـانی از   ها آنبعد از  ي فاطمی بودند که در قرن چهارم اقدام به این کار کردند و شیعه

و یهود و نصارا به این بدعت آلوده شـدند   ها آناهل سنت از روي جهالت و به تقلید از 
سپس این بدعت در بین مردم منتشر شد. لذا بر علما واجب است که حکم اهللا و رسول 
را در مورد این بدعت براي مردم بیان نموده و این بـدعت را رد کننـد. و نسـبت بـه آن     

هـا و از بـین رفـتن     انتشار بـدعت ، چرا که پیامدهایی همچون فساد بسیار، دار دهندهش
یهـود و  ، ها را در پی دارد. در حقیقت انجام این اعمـال مشـابهت بـه دشـمنان اهللا     سنت

هـا   هاي کافر است. علمـا در گذشـته و حـال در مـورد ایـن بـدعت       نصارا و دیگر گروه
 را جزاي خیر دهد و ما را از پیروان آنان قرار دهد. اه آناهللا ، اند هایی را نوشته کتاب

ها آگاه کنیم تا  هدف ما از این بحث مختصر این است که خوانندگان را از این بدعت
ام کـه در   اي طـوالنی نوشـته   در همـین موضـوع مقالـه   ، حقیقت برایشـان واضـح گـردد   

به ، ه مسئولین کشور ماهاي محلی و... بارها منتشر شده است. بدون تردید بر هم روزنامه
ویژه وزارت ارشاد و تمامی مسئولین کشورهاي اسالمی واجب است که مانع نشـر ایـن   
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بدعت شوند و نگذارند کسی به این امر دعوت دهد یا کاري کنـد کـه بعضـی از مـردم     
ي نصـیحت بـه خـاطر اهللا و بنـدگان را ادا      تـا وظیفـه  ، گمان کنند این امر مباحی اسـت 

هـا و همکـاري در جهـت اصـالح مسـلمانان و پـاك        رد بـدعت   ي ظیفـه گردانند و به و
 عمل کرده باشند.، شان از آنچه مخالف شریعت است گردانیدن
با توسل به اسما و صفاتش خواهـانیم کـه احـوال مسـلمانان را اصـالح       تعالىاز اهللا 

اسـت  آنان را در چنگ زدن به قرآن وسنت و پرهیز از هر چه مخـالف ایـن دو   ، گرداند
تا در اجراي شریعت اهللا بین بنـدگان و  ، توفیق بخشد. رهبران مسلمان را اصالح گرداند

 »إنه ولی ذلک و القادر علیه.«مبارزه با مخالفین توفیق روز افزون عنایت فرماید 
 .و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه

 )4/81( مجموع فتاوا و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 جشن به مناسبت شب اسرا و معراج ] حکم205[

 احلمد هللا و الصاله و السالم عيل رسول اهللا و عيل آله و صحبه

اما بعد: شکی نیست که اسرا و معراج یکی از آیات بـزرگ الهـی اسـت کـه بیـانگر      
محمد صلی اهللا علیه وسلم و عظمت مقـام ایشـان در نـزد اهللا    ، تعالىصداقت رسول او 

آور اهللا و باالتر بودن  گر قدرت حیرت ي بیان معجزه) از ادله(است همان طور که این دو 
 از تمام مخلوقاتش است. تعالىاو 

﴿ فرماید: اهللا می                        

                                 ﴾

 ]۱[اإلسراء: 
از مسـجدالحرام بـه مسـجد    ، اش را در یک شب پاك و منزه است آن ذاتی که بنده«

برد تا برخی از آیات او به او نشان داده  -ایم ساختهکه گرداگردش را پر برکت  -االقصی
 .»شود؛ چرا که او شنوا و بیناست
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اهللا صلی اهللا علیه وسلم به صورت متواتر ثابت است که به آسمان برده شـد   از رسول
هاي آسمان به روي ایشـان بـاز گردیـد و از آسـمان هفـتم بـاالتر رفـت و         و تمام درب

ا اوصحبت کرد و نمازهـاي پنجگانـه را بـر او فـرض     خواست ب پروردگارش هر چه می
نمود. ابتدا اهللا تعالی بر بندگانش پنجاه نماز را فرض کرد. اما پیامبر صلی اهللا علیه وسلم 
پیاپی به اهللا رجوع کرد و تقاضاي تخفیف نماز را کرد. تا این که اهللا آن را به پنج وقـت  

او مقرر فرمود چون هر نیکـی ده برابـر   تخفیف داد و اجر و پاداش پنجاه وقت را براي 
 هایش به جا آوریم. لذا باید سپاس و شکر اهللا را بر تمام نعمت، شود می

در احادیـث صـحیح تعیـین    ، این شبی بود که اسرا و معراج در آن به وقوع پیوسـت 
نشده که این ماجرا در ماه رجب یا ماهی دیگر اتفاق افتاده است و هر چـه در احادیـث   

نظران علم حـدیث از پیـامبر صـلی اهللا علیـه      تعیین این شب آمده از نظر صاحبدرباره 
وسلم ثابت نیست و در به فراموشی سپردن زمان دقیـق ایـن شـب اهللا را حکمتـی رسـا      

بـراي مسـلمانان جـایز نبـود در ایـن شـب       ، شد است و حتی اگر این شب مشخص می
شـان جـایز نیسـت کـه در آن      يدادند و برا هایی را بصورت اختصاصی انجام می عبادت

شب جشن بگیرند. چرا که پیامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم نـه عبـادتی را بـه ایـن شـب         
اختصاص دادند و نه در این شب جشن گرفتند. و اگر جشن به ایـن مناسـبت مشـروع    

به طور قطع پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به صورت قـولی یـا عملـی آن را بـراي     ، بود می
دانسـتند و مشـهور بـود و     شد حتما همـه مـی   ردند. اگر جشنی برگذار میک امت بیان می

 کردند. صحابه آن را نقل می
تردیدي نیست که اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه وسلم هر چه امت نیاز داشـته اسـت   
از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم روایت کردند و در نقل هیچ چیزي از مسایل دین کوتاهی 

مال خیر از همه جلوتر بودند لذا اگر جشـن بـه مناسـبت ایـن شـب      نکردند بلکه در اع
 گرفتند. بود آنان از همه سبقت می مشروع می

رسالت خود را به ، ي مردم به مردم خیرخواهتر بود پیامبر صلی اهللا علیه وسلم از همه
بهترین شکل ابالغ نمود و امانت را ادا کرد. اگر جشن و احتـرام ایـن شـب جـزو دیـن      
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ورزیـد و آن را کتمـان    به طور قطع پیامبر صلی اهللا علیه وسلم از آن غفلت نمـی ، بود می

شـود   مشخص مـی ، کرد. وقتی در این مورد هیچ گونه جشن و احترامی وجود ندارد نمی
در حـالی کـه اهللا دیـن    ، که جشن به این مناسبت و تعظیم آن در اسالم جایگاهی نـدارد 

 تش را تمام کرده است.خود را براي امت تکمیل نموده و نعم
 رد کرده است.، و از دین نیست، به این ترتیب چیزي را که اهللا اجازه نداده

﴿ فرماید: اهللا می                      

    ﴾ :۳[املائدة[  

 .»تان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم برايامروز دین شما را «

 ﴿ فرماید: و می                      

                        ﴾ :۲۱[الشوری[ 

اگـر مهلـت معینـی    ، اند ساخته ها آنآیا معبودانی دارند که بدون اذن اهللا آئینی براي «
گشـت] و بـراي    شد [دستور عذاب صـادر مـی   شان حکم می نبوده به نابودي ها آنبراي 

 . »ظالمان عذاب دردناکی است
هـا برحـذر    بدعتدر احادیث صحیح از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ثابت است که از 

ها گمراهی است و بـه امـت هشـدار داده اسـت کـه در       داشته و تصریح کرده که بدعت
 از جمله:، معرض خطر بزرگی قرار دارند تا از مبتال شدن به آن متنفر باشند

روایت است که پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم    عنْها اللَّـهرضی  در صحیحین از عایشه

ثَ «فرمود:  ن أحدَ دٌّ مَ وَ رَ هُ نا هذا ما لَيسَ فيهِ فَ چیـزي پدیـد    هر کسی در دین مـا (: »يف أمرِ

 .)1(مردود است)، آورد که از آن نباشد

دٌّ «در روایت مسلم آمده:  وَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ الً لَيسَ عَ مِ لَ عَ مِ ن عَ هر کس عملی انجام ( :»مَ

 .)1(آن عمل مردود است)، دهد که طبق دستور ما نباشد
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در صحیح مسلم از جابر رضی اهللا عنه روایت است کـه: رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه     

ديثِ كِتـابُ اهللاِ«فرمود:  اش می وسلم در سخنرانی روز جمعه ريَ احلَ إنَّ خَ ا بَعدُ فَ ـريَ ، أمّ وَ خَ

دٍ صلی اهللا عليه وسلم َمَّ ديُ حمُ ديَ هَ ا، اهلَ ثاهتُ دَ ورِ حمُ َّ األُمُ لَّ ، وَ رشَ اللَةٌ  وَ كُ ةٍ ضَ اما بعد: (: »بِدعَ

روش محمـد صـلی اهللا علیـه    ، هـا  ها کتاب اهللا است و بهترین روش همانا بهترین سخن
. نسـائی بـا   )2(امور نوپیداست و هر بدعتی گمراهـی اسـت)  ، وسلم است و بدترین امور

اللَةٍ يف النّارِ «سند جید اضافه کرده است:  لّ ضَ  .)3(و هر گمراهی در آتش است)(: »وَ كُ

يلَّ لَنا «همچنین در سنن از عرباض بن ساریه رضی اهللا عنه روایت است که:  صَ

رَ  جِ ولُ اهللاِ صلی اهللا عليه وسلم الفَ سُ ُ ، رَ ا األعنيُ فَت هلَ رَ ةً ذَ ليغَ ظَةً بَ وعِ ظَنا مَ عَ وَ ينا فَ لَ مَّ أقبَلَ عَ ، ثُ

سولَ اهللاِ؛ كَ  لنا أو قالوا: يا رَ . قُ نها القُلوبُ لَت مِ جِ : وَ وَ نا. قالَ أؤصِ دِّعٍ فَ وَ ظَةُ مُ وعِ هِ مَ أنَّ هذِ

ي بَعدي  رَ م يَ نكُ ن يَعِش مِ هُ مَ إنَّ يًّا؛ فَ بَشِ ا حَ بدً ؛ وَ إن كانَ عَ ةِ معِ وَ الطّاعَ ي اهللاِ وَ السَ م بِتَقوَ أُوصيكُ

يِّنيَ  اشدينَ املَهدِ فاءِ الرّ لَ نَّةِ اخلُ نَّتي و سُ م بِسُ لَيكُ عَ ا؛ فَ ثريً ا كَ ضُّ ، اختِالفً ذِ و عَ لَيها بِالنَّواجِ و ، وا عَ

ةٌ  ثةٍ بِدعَ دَ لَّ حمُ إنَّ كُ ؛ فَ ثاتِ األمورِ دَ م و حمُ اكُ اللَةٍ ، إيّ ةٍ ضَ لَّ بِدعَ  :»و إنَّ كُ

نماز صبح را براي ما خواند. سپس رو به مـا کـرد و    رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم(
ها بـه تـپش    شد و قلبها اشک جاري  سخنان رسایی را براي ما ایراد فرمود که از چشم

ي خدا حافظی اسـت!   ي شما موعظه افتاد. گفتیم یا گفتند: یا رسول اهللا! گویا این موعظه
پس ما را وصیت کن! فرمود: شما را به رعایـت تقـواي الهـی و شـنیدن حـرف حـق و       

، کنم. اگر چه غالمی حبشی باشد اطاعت از اهللا و رسول صلی اهللا علیه وسلم وصیت می
هاي زیادي را مشاهده خواهد کرد.  کس از شما بعد از من زنده باشد اختالفچرا که هر 

پس بر شماست که راه و روش من و خلفاي راشدین را با دندان محکم بگیرید. و شـما  
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دارم و هر چیـز نوپیـدایی بـدعت اسـت و هـر بـدعتی        را از چیزهاي نوپیدا بر حذر می
 است.. احادیث به همین معنا زیاد )1(گمراهی است)

نیز ثابت است که  ها آناز اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و سلف صالح بعد از 
ها بمنزله ي افزودن بر  چرا که بدعت، اند ها بر حذر داشته و ترسانده امت را از بدعت

دین و شریعتی است که اهللا اجازه نداده چیزي به آن اضافه شود و انجام بدعت تشبیه به 
هایی پدید  د و نصارا) است که چیزهایی به دین خود افزودند و بدعتیهو( دشمنان اهللا

ي عمل به بدعت ناقص دانستن دین اسالم  چون الزمه، آوردند که اهللا اجازه نداده است
به این ترتیب روشن است که در این ، و متهم کردن این دین به عدم تکمیل بودن است

﴿ي:  منکري زشت و مخالفت با آیه، امر فسادي بزرگ            

             ﴾ :٣[املائدة[ 

 وجود دارد. »امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام رساندم«
و نیز مخالفت صریح با احادیث زیادي از پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم اسـت کـه از     

 به ما دستور داده) از آن متنفر و بیزار باشیم.(بدعت بر حذر داشته و 
امید است دالیلی را که یادآور شدیم براي فرد جویاي حق در پرهیز از ایـن بـدعت   

باشد و بداند کـه ایـن عمـل در دیـن     کننده  یعنی: جشن شب اسرا و معراج کافی و قانع
 اسالم جایگاهی ندارد.

، از آنجایی که اهللا نصیحت مسلمانان و بیان آنچه برایشان از دیـن مشـروع قـرار داده   
شایسـته دانسـتم کـه بـه بـرادران      ، واجب گردانیده و کتمان علم را تحریم کـرده اسـت  

تـا جـایی کـه    ، کرده اسـت مسلمانم بگویم این عمل که در بسیاري از شهرها رواج پیدا 
 بدعت است.، کنند جزء دین است برخی از مردم گمان می
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 خواهم که حال تمـام مسـلمانان را اصـالح گردانـد و بـه همـه فهـم        می تعالىاز اهللا 
صحیح) دین را عنایت فرماید و به ما مسلمانان توفیق دهد که به حق تمسک جوییم و (

 ترك نماییم.بر آن پایدار باشیم و مخالفت با آن را 
وصيل اهللا و سلم و بارك عيل عبده و رسوله نبينا حممد و آله و » انه ويل ذلك و القادر عليه«

 صحبه
 )16-20( کتاب التحذیر من البدع ص –شیخ ابن باز 

 ] حکم جشن به مناسبت روز ملی و...206[

 در سخنرانی خود به مناسـبت بعثـت  ، بنده امام یکی از مساجد شهر جده هستم س:
پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مطالبی را گفتم و یادآور شدم که جشن براي روز تولد پیامبر 

در هفتـه  ، هایی است که در دین بوجود آمـده اسـت   صلی اهللا علیه وسلم یکی از بدعت
بـا  ، دوم موضوع صحبتم درباره هفته مساجد و عنـوان سـخنرانی آبـادانی مسـاجد بـود     

توجـه   ها آنهاي  آبادانی و فرش، شدم که باید به مساجد استنباط از قرآن و سنت متذکر
ي گذشـته   شود. پس از نماز یکی از نمازگزاران آمد و گفت: عموجان! اي شیخ! در هفته

ي میالد پیامبر صلی اهللا علیه وسلم سخنرانی کردي و یـادآور شـدي کـه     براي ما درباره
خـواهم از شـما سـؤالی بپرسـم؟      میاکنون ، برگذاري جشن به این مناسبت بدعت است

گفتم: بفرمایید! در حد توان پاسخگو هستم. گفت: نظر اسالم درباره جشن میالد پیـامبر  
هفتـه  ، هفتـه درختکـاري  ، روز مادر)(عید مادر ، ها جشن تولد بچه، صلی اهللا علیه وسلم

 چیست؟، روز ملی کشور و هفته مساجد، عبور و مرور
کنی  چرا با جشن میالد پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مبارزه میها بدعت نیستند؟  آیا این

دانی او بزرگترین مردي است که تمام افراد بشر تا به حال شناخته است  در حالی که می
حال آن که جشـن  ، ها است تر و سزاوارتر از این داشت شایسته و این شخصیت به بزرگ

ها به طور خـاص تشـویق هـم     عوديکنید و حتی شما س هاي دیگر را رد نمی به مناسبت
 کنید؟! می
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نظافت مساجد ، برایش توضیح دادم و گفتم: هدف از هفته مساجد، با استعانت از اهللا
آیات قرآن بر ورق و پارچه ، نگاه کن ها آنو توجه به آن است. به من گفت: به خیاب

شده است! آیا این  ریخته ها آند ها و در آشغال راه، ها آندرخیاب، نوشته و پاره پاره شده
کار به ویژه در هفته مساجد حرام نیست؟ عموجان! اي شیخ! به این تکه پارچه نگاه کن 

﴿ که برآن نوشته شده است:                  ﴾ :التوبة]

 . »ایمان داشته باشند کنند که به اهللا و روز آخرت تنها کسانی مساجد را آباد می«  ]۱۸

ليـه إنـا إنـا هللا وإریـزد!؟   که در این پارك افتاده است و هر آشـغالی بـر روي آن مـی   

 راجعون!

کنم و خـودم آن تکـه    هاي آن فرد را کلمه به کلمه براي شما نقل می من دقیقاً حرف
 اي را که آیه بر آن نوشته شده را برداشته و سوزاندم. پارچه

رود شـما   اي شیخ! از شما انتظـاري نـدارم! بلکـه انتظـار مـی      به من گفت: عموجان!
امـا شـما اي خطیبـان    ، سخنرانان و معتمدین این پیام را به مسـؤالن برسـانید  ، ها خطیب

ایـن چیزحـرام   ، حکومـت بگویـد   هرگـاه چرا که ، توانید این کار را بکنید سعودي! نمی
شـما هـم   ، چیـز حـالل اسـت   یید: حرام است. و وقتی بگوید: این گو میشما هم ، است

یی این عمل خـوب  گو مییید: حالل است حتی شما اولین فردي هستی که به من گو می
کنی اما براي من ممکـن نیسـت بـا ایـن      است و مسلمانان را به کارهاي خیر تشویق می

حرف قانع شوم مگر با فتواي شرعی از طرف هیئت کبار علمـا و ایـن را هـم فرامـوش     
 شیطان گنگ است! والسالم علیک.، تن حق سکوت کندکسی که از گف، نکن

خواهم فتاواي شرعی را در مورد اعیاد مذکور جداگانه و مفصل بـرایم   لذا از شما می
 اهللا شما را حفظ کند!)( تشریح فرمایید.

عید نامی است براي اجتماعی که به صورت یک رسم در هر سال یا ماه یـا   اول: -ج
شود کـه در آن امـوري ماننـد:     ترتیب عید به چیزي گفته می به این، شود هفته تکرار می

یا هر هفته تکرار شود) روز جمعه (، مانند: عید فطر، در هر سال) تکرار شود( روزي که
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ها  شود ترکیبی از عبادت و مردم در آن روز جمع شوند و اعمالی که در آن روز انجام می
 و رسوم است.

و تعظیم به نیت کسب ثواب باشد. یا مشابهت  تقرب، عید) عبادت( هدف از آن دوم:
ممنوع و ، هاي کفار باشد که در این صورت بدعتی نوپیدا به اهل جاهلیت و دیگر گروه

ثَ يف «فرماید:  تحت عموم حدیث پیامبر صلی اهللا علیه وسلم داخل است که می ن أحدَ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نهُ فَ نا هذا ما لَيسَ مِ  »:أمرِ

مـردود  ، یز جدیدي را کـه از [دیـن] مـا نباشـد بوجـود آورد     کسی که در دین ما چ(
 )1(است).

میالد) پدید آوردن عبـادتی  ( روز مادر و روز ملی. چرا که عید اول، مانند: عید میالد
از کفـار اسـت و    هـا  آناست که اهللا بدان اجازه نداده است و مشابهت با نصاري و مانند 

اما هر برنامه اي که به هدف تنظیم ، کفار استروز مادر و ملی) مشابهت با (دوم و سوم 
مانند: هفته ، ستها آنبه طور مثال اعمالی که به مصلحت امت و تنظیم امور ، کارها باشد

گردهمایی کارمندان و...که اصالً منجـر بـه   ، ي آغاز و پایان مدارس برنامه، عبور و مرور
ها و امور جاري است که  تچنین رسومی از نوع بدع، گردد عبادت و تعظیم نمی، تقرب

دٌّ «حدیث:  وَ رَ هُ نهُ فَ نا هذا ما لَيسَ مِ ثَ يف أمرِ ن أحدَ  »مَ

لذا ، شود هر کسی در دین ما چیز جدیدي را پدید آورد که از آن نیست) شامل نمی(
 ایراد ندارد و مشروع است

 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )3/61/59( پژوهشهاي علمی و افتاانجمن دایم 

 ] حکم برگذاري مراسم جشن تولد207[

حکم جشن گرفتن به مناسبت گذشت یک یا دو سـال بیشـتر یـا کمتـر از تولـد      س:
نامند؟ حضور در چنین  شخص چیست؟ این عید را عید میالد یا خاموش کردن شمع می

                                                           
 )1718)ومسلم (2697بخاري ( -1
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اجابـت کنـد؟   ، دعوت شـود رد؟ آیا اگر فردي به چنین جشنی دا میچه حک، مهمانیهایی
 اجر شما با اهللا!، پاسخ ما را بدهید

هـاي   بیانگر این است کـه جشـن تولـد از بـدعت    ، ي شرعی از قرآن و سنت ادله ج:
اي ندارد واجابت چنین دعوتی  نوپیداي در دین است که در شریعت مطهر اصل و ریشه

 ت است.تایید و تشویق عمل بدع، جایز نیست؛ زیرا اجابت این نوع دعوت

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    ﴾

 ]۲۱[الشوری: 
 .»ساختند ها آنآیا آنان معبودانی دارند که بدون اذن اهللا آئینی براي «

﴿ فرماید: و می                          

                              

         ﴾١٩ – ١٨يه: [اجلاث[ 

هـاي   از آن پیـروي کـن و از هـوس   ، حق قرار دادیمسپس تو را بر شریعت و آئین «
نیـاز   توانند تـو را در برابـر اهللا بـی    هرگز نمی ها آن، کسانی که آگاهی ندارند پیروي نکن

اما اهللا یار و یاور پرهیز گاران ، کنند و از عذابش برهانند و ظالمان یار و یاور یکدیگرند
 .»است

﴿ فرماید: و می                         

     ﴾ :۳[األعراف[ 

و از چیزي که از طرف پروردگارتان بر شما نـازل شـده پیـروي کنیـد و از اولیـا و      «
 .»شوید اما کمتر متذکر می، معبودهاي دیگر جز او پیروي نکنید

ـن «فرمایـد:   صلی اهللا علیه وسلم در حدیث صحیحی ثابت است کـه مـی   از پیامبر مَ

دٌّ  ـوَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ الً لَيسَ عَ مِ لَ عَ مِ آن ، هر کس عملی انجام دهد که از [دین] ما نباشد(: »عَ

 عمل مردود است).
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ديثِ كِتابُ اهللاِ«فرماید:  و می ريَ احلَ دٍ صلی ا، خَ َمَّ ديُ حمُ ديَ هَ ريَ اهلَ وَ ، هللا عليه وسـلموَ خَ

ا ثاهتُ دَ ورِ حمُ َّ األُمُ لَّ ، رشَ اللَةٌ  وَ كُ ةٍ ضَ  »بِدعَ

راه و روش محمـد صـلی اهللا   ، بهترین حدیث کتاب اهللا است و بهترین راه و روش(
. به همین معنـا  )1(علیه وسلم و بدترین امور مسایل نو است و هر بدعتی گمراهی است)

 احادیث زیادي وجود دارد.
با ، جلسات علی رغم بدعت و منکر بودن هیچ اصلی در شریعت ندارد وانگهی این

گیرند و پیامبر  جشن تولد می ها آنچرا که ، این حال مشابهت به یهود و نصاري است
فرماید:  می، دهد صلی اهللا علیه وسلم در حالی که نسبت به این گونه اعمال هشدار می

م شِ « بلَكُ ن كانَ قَ نَنَ مَ بِّ لَتَتَّبِعُنَّ سَ حرَ ضَ لُوا جُ ؛ حتّي لَو دَخَ راعٍ رباً وَ ذِراعاً بِذِ رباً شِ

ن؟! مَ : فَ ودُ وَ النَّصاري؟ قالَ ولَ اهللاِ. اليَهُ سُ لنا: يا رَ م. قُ وهُ بِعتُمُ  »تَ

یهـود و نصـاري) وجـب بـه     ، اهل کتاب( حتماً راه و روش کسانی پیش از خود را(
تا جایی که اگر به سوراخ سوسماري داخـل  ، کرد دوجب و ذراع به ذراع پیروي خواهی

گفتیم: اي رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم! منظور ، پیروي خواهید کرد ها آنشوند شما از 
یهود و نصاري است؟ فرمود: پس کیست؟) و معناي این که پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم  

 مشخص هستند. ها آنمنظور این است که  )2(فرماید: پس کیست؟ می

م«فرماید:  یو م ـنهُ ـوَ مِ هُ ـومٍ فَ بَّهَ بِقَ ن تَشَ د از کنـ  میهـر کـس خـود را مشـابه قـو     ( »مَ

، پسـندد  . و احادیث به همین معنا زیاد است. اهللا همگان را به آن چه مـی )3(ست)ها آنهم
 توفیق دهد.

 )4/283( مجموع فتاوا ومقاالت متنوعۀ –از شیخ ابن باز 

 روز محبت) ( ] حکم جشن به مناسبت عید دوستی208[

                                                           
 )867مسلم ( -1
 )2669()ومسلم 3456بخاري ( -2
 ) ذکر گردید.159تخریج آن در فتواي ( -3
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به ویژه بـین دختـران    -در این اواخر جشن گرفتن به مناسبت روز عید دوستی  س:
لبـاس و  (این عید یکی از اعیاد نصـاري اسـت کـه پوشـش     ، رواج یافته است -دانشجو

کنند از جنـاب عـالی    هاي قرمز اهدا می فقط گل، کفش) با رنگ قرمز است و به یکدیگر
به مناسبت این عید را توضیح دهیـد و نصـیحت شـما بـه     رود که حکم جشن  انتظار می

 مسلمانان در خصوص چنین مسایلی چیست؟ اهللا شما را حفظ و حمایت کند!
 جشن به مناسبت عید دوستی به چند جهت جایز نیست. ج:

 از اعیاد بدعت است که در شریعت اساسی ندارد.، عید دوستی اول:
 تگی.این عید دعوتی است به عشق و دلباخ دوم:
ارزشـی کـه بـا راه و     چنین امور بی شود که دلها به  این چنین کارها موجب می سوم:

روز عیـد  (مشغول گردد لذا جایز نیسـت در ایـن روز   ، روش سلف صالح مخالف است
، نوشـیدن ، برابـر اسـت در خـوردن   ، دوستی) هر عملی از شعائر این عیـد انجـام شـود   

پس بر فرد مسلمان الزم اسـت کـه در دیـنش     هدیه دادن یا چیزي دیگر باشد.، پوشیدن
عزت داشته باشد و به دنبال هواهاي نفسانی همچون حیوانات به دنبال هر فریادي نرود. 

هاي آشکار و نهـان در پنـاه خـود محفـوظ      که مسلمانان را از تمام فتنه خواهم  از اهللا می
 نماید و حمایت و توفیق خود را به ما عنایت فرماید.

  با امضا، ه5/11/1420تاریخ  -خ ابن عثیمینفتاواي شی

 ] حکم جشن روز عید دوستی 209[

 ) هر سـال مـیالدي بـه نـام روز دوسـتی     14/2( ماه فوریه 14بعضی از مردم در روز 
دهنـد و لبـاس    گیرند و به همدیگر دسته گل سرخ هدیـه مـی   جشن می )1(والنتین داي)(

، شود فروشی برپا می هاي شیرینی بازارچه یند وگو میدیگر تبریک  به هم، پوشند سرخ می
کشـند و   روي آن عکس قلب را می، کنند هایی به رنگ سرخ درست می شیرینی ها آندر 

                                                           
1- day Valentine    روز عید والنتین که براي محبوب یا محبوبه ي خویش کارت می فرسـتد. فرهنـگ

 .1378،نشر تنویر، تهران1388فارسی تألیف و ترجمه: محمد رضا جعفري، ص  -فشرده انگلیسی
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بـا  ، کننـد  ها روي کاالها تبلیغات مخصوص این روز را پخـش مـی   در بعضی از بازارچه
 توضیح دهید):(، توجه به این مسایل

 حکم جشن در این روز چیست؟ -اول
 رد؟دا میخرید از بازارهاي مخصوص این روز چه حک -دوم
، شـود  برپـا مـی   هـا  آنخرید از بازارهایی که به خاطر فروش نیازهاي عیـدي   -سوم
 چیست؟

اجماع سلف امت بیـانگر ایـن اسـت کـه اعیـاد      ، سنت، ادله ي صریحی از قرآن -ج
برابر است که  ،لذا هر عیدي غیر از این دو-عید فطر و عید قربان ، فقط دوتاست اسالمی

یا معنـا و مفهـوم عیـد را    ، د یا تازه به وجود آمده باشدباش میمتعلق به شخص یا گروه 
اظهـار خوشـحالی بـه    ، اعتراف بـه آن ، از اعیاد بدعت است که عید گرفتن، داشته باشد

چـون ایـن   ، مناسبت آن و همکاري در آن به هیچ عنوان براي فرد مسلمان جایز نیسـت 
 حدود الهی است و فرد متجاوز ازحدود الهی بر خود ظلم کرده است.کار تجاوز از 

ي کفـار نسـبت دهـد     کسی خود را) به یکی از این اعیاد تـازه بـه وجـود آمـده    (اگر 
در حالی ، ستها آنچون مشابهت و نوعی مواالت با ، مرتکب گناه روي گناه شده است

شان در کتـاب خـود منـع     مواالت مؤمنان را از مشابهت و دوستی با آنان و تعالىکه اهللا 

وَ «فرموده است و از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ثابت است که فرمودند:  هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ مَ

مْ  نْهُ  ست).ها آند او از کن میکسی که خود را شبیه به قو(: »مِ

، پرستان نصرانی است چرا که از اعیاد بت، عید دوستی نیز از جنس همین اعیاد است
روا نیست که این روزهـا را عیـد   ، لذا براي مسلمانی که به اهللا و روز آخرت ایمان دارد

 بگیرد یا عید بداند و یا تبریک بگوید.
بلکه ترك عید گرفتن و پرهیز از آن واجب است تـا فرمـان اهللا و رسـول را اجابـت     

 نجات داده است. عالوه بر این از اسباب نارضایتی اهللا و عذاب الهی خود را، کرده باشد
به همین صورت بر فرد مسلمان همکاري در چنین عیدي و یا دیگر اعیاد کفار حرام 

یـا  ، یـا سـاختن چیـزي   ، فروش، خرید، نوشیدن، هر نوع همکاري اعم از خوردن، است
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یا اعالن و... حرام است؛ چرا که این همکاري بـر  ، یا کارت تبریک فرستادن، هدیه دادن
 است. صلی اهللا علیه وسلم و نافرمانی از اهللا و رسولگناه است و دشمنی 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                           

             ﴾ :۲[املائدة[ 

و ، کاري کنید و در راه گناه و تعدي همکـاري ننماییـد   تقوا با هم همدر راه نیکی و «
 .»از مخالفت با فرمان اهللا بپرهیزیدکه مجازات اهللا سخت است

بـه ویـژه در   ، لذا بر مسلمان واجب است که درهمه حال به قرآن و سنت عمل کنـد 
، شـدگان  غضـب باید هوشیار باشد و از وقـوع در انحرافـات   ، دوران فتنه و کثرت فساد

برحـذر  ، نـد کن میگمراهان و افراد فاسقی که امید عفو از اهللا ندارند و به اسالم توجهی ن
چـون غیـر از اهللا   ، باشد. لذا مسلمان باید براي ثبات و طلـب هـدایت بـه اهللا پنـاه ببـرد     

 نیست.، ها را ثبات و پایداري بخشد هدایتگر دیگري که قلب
 علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلمو اهللا ولی التوفیق و صلی اهللا 

 )22/11/1420( )تاریخ21203( ش، انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 عید) مادر(] حکم جشن روز 210[

شود  برگزار می، مارس) عیدي به نام عید مادر21(هر سال در منطقه ما در تاریخ  س:
حرام؟ آیـا بـر مـا الزم     گیرند. آیا این حالل است یا ي مردم در آن روز جشن می و همه

 و هدیه تقدیم کنیم یا خیر؟، است که جشن بگیریم
ند. در زمان سلف صالح باش میبدعت ، تمام اعیادي که مخالف با اعیاد شرعی ج:

رغم  حتی چه بسا که آن را از غیر مسلمانان گرفته باشند. آن اعیاد علی، وجود نداشته اند
شناسند  هستند. اعیاد شرعی را مسلمانان می تعالىبدعت بودن مشابهت با دشمنان اهللا 

عید دیگري ، جمعه) غیر از این سه عید( عید قربان و عید هفته، که عبارتند از: عید فطر
ها که به وجود آمده به پدید آورندگانشان  در اسالم نیست. هر عیدي غیر از این

 صلی اهللا علیه وسلم هللازیرا رسول ا، شود و در شریعت اهللا باطل هستند برگردانده می
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دٌّ «فرماید:  می وَ رَ هُ ا لَيْسَ فِيهِ فَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ هر کس در دین ما چیزي پدید (: »مَ

شود و در پیشگاه اهللا  مردود است). یعنی به خود فرد برگردانده می، آورد که از آن نباشد
 شود. قبول نمی

ا «فرماید:  در روایتی دیگر میصلی اهللا علیه وسلم  پیامبر نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ  »فَ

 مردود است).، هر کسی عملی انجام دهد که مطابق دستور دین ما نباشد(
کننـده   شـود) عیـدي کـه سـؤال     مخاطب متوجـه مـی  (این مطلب روشن شود  هرگاه

، اظهار هیچ یـک از شـعائر عیـد   ، امیده استي آن سؤال نموده و آن را عید مادر ن درباره
 مانند: اظهار سرور و خوشحالی و تقدیم هدیه و... جایز نیست.

به این ترتیب بر مسلمان واجب است که با دین خود احساس عزت و افتخار کنـد و  
در این دین ارزشمند مقـرر کـرده و    صلی اهللا علیه وسلم به همان چیزي که اهللا و رسول
بدون زیاد و کم بسنده کند. براي مسلمان شایسته نیسـت  ، براي بندگانش پسندیده است

اي باشد که از هر صدایی پیروي کنند. بلکه باید به مقتضاي شـریعت   اراده که موجود بی
ان پیروي کند. الهی داراي شخصیتی باشد تا دیگران از او پیروي کنند نه اینکه او از دیگر

 مسلمان خودش الگو باشد نه الگوگیرنده. باید دانست که دین اهللا از هر نظر کامل است.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

    ﴾ :بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام امروز دین را « ]۳[املائدة

 .»نمودم و اسالم را به عنوان آئین [جاودان] براي شما پسندیدم
در حقیقت) مادر خیلی بیشتر از اینها حق دارد کـه در هـر سـال یـک روز را بـه او      (

بلکه مادر حقی بر گردن فرزندان دارد که بایـد آن را رعایـت و بـه آن    ، اختصاص دهیم
 از مادر اطاعت کنند.، نموده و در هر زمان و مکان به شرطی که نافرمانی اهللا نباشدتوجه 

 )35-34( ص -مکتبۀ الضیاء -علی الدرب نور -شیخ ابن عثیمین

 ) میالدي نصاري و غیره2000(] حکم جشن به مناسبت سال 211[
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و آغـاز  مـیالدي   2000هاي تبلیغاتی به مناسبت فرا رسیدن سال  در این روزها رسانه
نصـاري و... بـه همـین    ، اعم از یهـود ، کنند. کفار هایی را پخش می هزاره ي سوم برنامه

 دانند. کنند و آرزوهایی را با این مناسبت مرتبط می مناسبت ابراز شادمانی می
داننـد نیـز    که بعضی از کسانی که خود را مسلمان می، استاد محترم! سوال این است 

داننـد لـذا کارهـا و     هاي ارزشـمندي مـی   اینها را مناسبت، هندد به این جشنها اهمیت می
دانند یا به همـین مناسـبت اقـدام بـه برگـذاري       ازدواجشان را با این مناسبت مرتبط می

کننـد. کـه ایـن عمـل تـأثیر بـدي بـراي         هاي خود و... مـی  ها یا شرکت دعوتی در محله
تبـادل تبریـک و   ، فتنجشـن گـر  ، داشـت  ي بـزرگ  مسلمانان دارد. حکم شریعت درباره

... در این روز چیسـت؟ اهللا از طـرف اسـالم و    ، تهنیت به صورت زبانی یا چاپ پوستر
 مسلمانان به شما جزاي خیر دهد.

مـیالدي بـر حسـب     2000در سؤال دیگرآمده: یهود و نصارا به مناسبت حلول سال 
ر جهـان بـه   هـا و اعتقـادات خـود د    تاریخ خود به صورت غیرمستقیم به ترویج برنامـه 

 ها آنپردازند. بعضی از مسلمانان تحت تأثیر تبلیغات  خصوص در کشورهاي اسالمی می
گیرند و بـه همـین مناسـبت بـراي فـروش       داشت این مناسبت) آمادگی می بزرگ(براي 

رود که این کار بر عقایـد مسـلمانان    لذا بیم آن می، کنند کاالهاي خود تخفیف اعالن می
یجـه بـا غیرمسـلمانان رابطـه ي دوسـتی برقـرار کننـد. لطفـاً حکـم          در نت، تأثیر بگذارد

، هـا  تبلیغات براي این مناسبت، هایشان در مناسبت ها آنهمسایگی با کفار و مشارکت با 
هـا را توضـیح    هـا و شـرکت   هایشان و تعطیل کارها در مؤسسه جشن گرفتن در مناسبت

ي مسـلمان   هـا برعقیـده   داشتن از این ها یا رضایت دهید. آیا انجام این امور و مشابه این
 گذارد؟ تأثیر می

نعمت اسالم و هدایت به ، به بندگانش بخشیده تعالىبزرگترین نعمتی که اهللا  ج:
 ها آن صراط مستقیم الهی است و از رحمت الهی به بندگان مؤمن این است که براي

بخواهند. این صراط به هدایت و صراط مستقیم را  تعالىفرض نموده تا در نمازها از اهللا 
، اعم از پیامبران، شدگان از جانب اهللا راهی وصف شده است که از آنِ نعمت داده
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نصارا و سایر ، یعنی) یهود(شهدا و صالحان است نه راه منحرفان از این مسیر ، صدیقان
شود که بر فرد مسلمان واجب است که شکر  کفار و مشرکان. به این ترتیب روشن می

از این نعمت پاسداري نماید ، با گفتار و کردار و اعتقاد به جا آورد، را بداند نعمت الهی
و در پی انجام کارهایی باشد که این نعمت از نابودي حفظ شود. در دنیاي امروز که 
حق و باطل بر بسیاري از افراد پوشیده است آگاهان در دین الهی و اهل بصیرت آشکارا 

نور آن را ، ش دارند تا حقایق اسالم را از بین ببرندبینند که دشمنان اسالم تال می
ي ممکن تالش  مسلمانان را از اصل اسالم دور نمایند و با هر وسیله، خاموش کنند

داري از اسالم  ها تصویر لکه عالوه بر این، ي مسلمین را با دین قطع نمایند دارند رابطه
تا تمام افراد بشر را از ، دهند بت میبه این دین نس  کنند و انواع تهمت و دروغ معرفی می

نازل کرده  صلی اهللا علیه وسلم محمد بن عبداهللا، ایمان به آن چه بر پیامبرش، راه اهللا

 ﴿ فرماید: می تعالىي قرآن است که اهللا  باز دارند. مصداق این واقعیت آیه، است

                      

           ﴾ :۱۰۹[البقرة[ 

آرزو ، ریشـه دوانـده   هـا  آنبسیاري از اهل کتـاب از روي حسـدي کـه در وجـود     «
بعد از این که حق ، کردند شما را بعد از اسالم و ایمان آوردن به اهللا به کفر بازگردانند می

 . »کامالً روشن شده است ها آنبراي 

﴿ فرماید: و می                     

     ﴾ :جمعی از اهل کتاب [از یهود] دوست داشتند «  ]۶۹[آل عمران

کنند مگر خودشان را و  گمراه نمی ها آنکردند] شما را گمراه کنند.  [آرزو می
 .»فهمند نمی

﴿ فرماید: و می                    

         ﴾ :اید! اگر  اي کسانی که ایمان آورده« ]۱۴۹[آل عمران
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گرداند و  تان باز می ي گذشته ي) عقیده(اند اطاعت کنید شما را بر  از کسانی که کافر شده
 . »کار خواهی شد سرانجام زیان

﴿ فرماید: و می                     

                     ﴾ :۹۹[آل عمران[ 

، دارید و در پی انحـراف هسـتید   بگو اي اهل کتاب! چرا مؤمنان را از راه اهللا باز می«
غافـل  ، دهیـد  مـی  در حالی که به درستی این راه گواه هستید و اهللا از آن چه کـه انجـام  

 .»نیست
وعده داده است که دین و کتابش  تعالىبا این همه اهللا ، و دیگر آیات در این موضوع

 کند. را حفظ می

﴿ فرماید: و می                   ﴾ :۹[احلجر[ 

 .»هستیمقرآن و دین) را نازل کردیم و محافظ آن (ما ذکر  «

أنه ال تزال طائفة من أمتـه عـيل «فرماید:  در حدیثی می صلی اهللا علیه وسلم رسول اهللا

هلم ذَ هم من خَ اعة، احلقّ ظاهرين اليرضّ همواره گروهی از (: »والمن خالفهم حتي تقوم السّ

، مخالفـت کنـد   ها آنشان بردارد و هرکس با  هر کس دست از یاري، امتم با حق پیروزند

 فاحلمد هللا كثرياً . )1(تا زمانی که قیامت بر پا شود)، رساند ضرري نمی ها آنبه 

خواهیم که ما و برادران ما را جـز   می -کننده است که نزدیک واجابت – تعالىاز اهللا 
 داراي جود و سخاوت و لطف و مهربانی است. تعالىچرا که او ، قرار دهد ها آن

شـنود کـه چـه طـور      کند و مـی  انجمن دایمی مباحث علمی و افتا مشاهده می، آري
داننـد و تحـت تـأثیر     طوایف یهود و نصاري و کسانی که خود را منسوب به اسالم مـی 

هستند به مناسبت کامل شدن سال دوهزار مـیالدي و اسـتقبال از هـزاره سـوم بـه       ها آن
دهند. اما کـاري جـز نصـیحت و     ت میها با آمادگی بسیار زیاد به آن اهمی حساب غربی

کاري دیگـر از دسـت   ، شان آگاه شوند بیان حقیقت حکم شریعت به مسلمانان تا از دین
                                                           

 است. )به بعده به همین معنا1920،1921،19239مسلم ( -1
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شدگان و گمراهان بر  هاي غضب آید تا مسلمانان از انحراف به گمراهی این انجمن برنمی
 حذر باشند.

دردهـا  ، ه تحقق حوادثخواهند با این هزار یهود و نصارا قهراً می -اوالًییم: گو میما 
هـا   چرا که ایـن ، دهند و رؤیاهایی را قاطعانه یا به گمان نزدیک به قطعی بودن نسبت می

اند. همان طور که برخـی از اتفاقـات    شود که باور کرده هایی می ناشی از مباحث و درس
ادث دهند و به تصور این که این حـو  اي که دارند به این هزاره ربط می ي را بنا بر عقیده

 شان آمده است. ي شده هاي تحریف درکتاب
 هـا  آنتوجه نکند و هیچ گونه تمـایلی بـه    ها آنپس بر مسلمانان واجب است که به 

خـود را   صلی اهللا علیه وسلم نشان ندهد. بلکه فقط با کتاب پروردگار و سنت پیامبرش
ت را چیـزي جـز   نیاز بداند و نظریات و آراء مخالف با قرآن وسن از باورهاي دیگران بی

 توهم نشمارد.
، ها از مخلوط شدن حق به باطل و دعـوت بـه کفـر    ها و مانند این این مناسبت -دوم
خالی نیستند. مانند: فراخوان بـه سـوي   ، الحاد و اظهار منکرات، بی بند و باري، گمراهی

تبرك جستن به صـلیب  ، برابر دانستن اسالم با دیگر ادیان و مذاهب باطل، وحدت ادیان
هـاي   نصارا و... که پیامـدهایی دارد؛ یـا دیـن   ، و اظهار شعائر قولی و عملی و کفار یهود

یا تأییـد  ، پندارند ي نصرانی و یهودي را راه رسیدن به اهللا می شده شده و منسوخ تحریف
د و مخـالف اسـالم اسـت. یـا     باش مینمودن برخی از مسایلی که در آن دو دین موجود 

و  ،صـلی اهللا علیـه وسـلم    رسـول اهللا ، ه اجماع امت کفر به اهللاقبول نمودن مسایلی که ب
اي بـراي بیگانـه شـدن مسـلمانان از      عالوه بر این که چنین اعمالی وسـیله ، اسالم است

 شان است. دین
سنت آثار صحیح بسیارند که ما را از مشابهت به کفار در مسایلی ، ي قرآن ادله -سوم

هـاي   در اعیـاد و جشـن   ها آناز جمله مشابهت به ، کند نهی می، ستها آنکه مختص به 
 است. ها آن
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شـود. هـر    اطالق مـی ، عید: اسم جنس است و به هر روزي که برگردد و تکرار شود
روزي که کفار آن را بزرگ شمارند یا مکـانی کـه کفـار جلسـات دینـی خـود را در آن       

از اعیـاد  ، دهنـد  مـی  انجـام  هـا  آنو مکـ  هـا  آنیا هر عملی را که در این زمـ ، برگزار کنند
بلکه هر وقت یا هر مکانی ، محدود نیست ها آنداشت اعیاد  ست. نهی فقط به بزرگها آن

یا هر عملی که در آن ، پندارند و در شریعت اسالم داراي اصلی نیست که کفار بزرگ می
شود و همچنین روزهاي قبل و بعد از آن را که هماننـد   را نیز شامل می، روز انجام دهند

 تیمیه در این باره هشدار داده است. گیرد. همانگونه که ابن در بر می، ریم آن روز استح

﴿ نهی از مشابهت کفار: ي بارهاستدالل از قرآن در         

           ﴾ :۷۲[الفرقان[ 

کننـد] و   دهند [و در مجالس باطـل شـرکت نمـی    نمیو کسانی که شهادت به باطل «
 »گذرند بزرگوارانه ازآن می، هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند

ماننـد ابـن   ، چون این آیه در بحث ذکر صفات بندگان مؤمن است. جماعتی از سلف
اعیـاد  » زور«انـد: کـه منظـور از     این چنین تفسیر کرده )1(مجاهد و ربیع ابن انس، سیرین

 صلی اهللا علیه وسلم که رسول اهللا، کفار است. از انس بن مالک رضی اهللا عنه ثابت است
کشیدند و  در هر سال مردم مدینه) دو روز را دست از کار می(درحالی که ، به مدینه آمد

انِ «فرمـود:   صـلی اهللا علیـه وسـلم    گرفتند. پیـامبر  با بازي و سرگرمی جشن می ـذَ ـا هَ مَ

انِ الْـ مَ گفتند: ما این دو روز را از گذشته با بـازي و سـرگرمی     این دو روز چیست؟ ؟»يَوْ

ـهَ إِنَّ «فرمود:  صلی اهللا علیه وسلم کنیم. پیامبر سپري می مَ  اللَّ ـوْ امَ يَ نْهُ ا مِ ً ريْ ِامَ خَ مْ هبِ لَكُ دَ بْ دْ أَ قَ

مَ الْـ وْ يَ ى وَ حَ طْرِ الْـأَضْ به شـما داد و آن دو روز عیـد    اهللا عوض آن دو چیز بهتري را(: »فِ

 .)2(قربان و عید فطر است)

                                                           
 )3/329،330نگا تفسیر ابن کثیر ( -1
) آن را 1091( 1/294)وحاکم 1556) ونسائی (1134)وابوداود  (3/103،178،235،250احمد در مسند  ( -2

 صحیح دانسته و ذهبی با او موافق است.
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ـرَ «یـد:  گو مـی ثابت بن ضحاك رضی اهللا عنـه  ، در روایت صحیح تُ أَنْ أَنْحَ رْ ـذَ إِينِّ نَ

ةَ  انَ الَ النَّبِيُّ ، بِبُوَ قَ اصلی اهللا عليه وسلمفَ انَ فِيهَ لْ كَ انِ ، : هَ ثَ نْ أَوْ ثَنٌ مِ بَدُ ؟ الْـوَ عْ لِيَّةِ يُ اهِ ـالَ جَ  :قَ

الَ ، ال يدٌ  :قَ ا عِ انَ فِيهَ لْ كَ هَ الَ ، فَ مْ ؟ قَ يَادِهِ نْ أَعْ ولُ ، ال :مِ سُ الَ رَ ـهِ قَ : صلی اهللا عليـه وسـلم اللَّ

كَ  رِ فِ بنذْ رٍ ، أَوْ اءَ لِنَذْ فَ هُ ال وَ إِنَّ يَةِ ، فَ عْصِ ـهِ يفِ مَ ـمٍ ، اللَّ حِ ةِ رَ طِيعَ ال يفِ قَ ـنُ ، وَ كُ ابْ لـِ مْ يامَ ال يَ ال فـِ وَ

مَ   )1(نذر کرد که شـتري را بـه بوانـه    وسلم علیه اهللا صلی مردي در زمان رسول اهللا(: »آدَ

آمد و گفت: من نذر کردم که شـتري را   وسلم علیه اهللا صلی لذا نزد رسول اهللا، ذبح کند
فرمود: آیا درآن جا بتی هست کـه عبـادت    وسلم علیه اهللا صلی در بوانه ذبح کنم. پیامبر

شـود! گفتنـد:    شود. گفت: خیر. پرسید: آیا درآن جا مراسم عیدي از اعیادشان برگزار می
خیر. فرمود: به نذر خود وفا کن؛ چرا که وفاي به نذر در امـري کـه در آن معصـیت اهللا    

روا ، نـدارد  تـوان انجـام آن را   انسـان باشد جایز نیست و همچنین وفاي به نـذري کـه   
 .)2(نیست)

ىلَ «ید: گو می رضی اهللا عنه عمر بن خطاب لُوا عَ خُ مَ الْـالَ تَدْ وْ مْ يَ هِ نَائِسِ كِنيَ يفِ كَ ِ رشْ مُ

مْ  يْهِ لَ لُ عَ نْزِ طَةَ تَ خْ إِنَّ السَّ مْ فَ هِ يدِ ، در روز عید مشرکین به معبدهاي آنان وارد نشوید(: »عِ

 .)3(آید) فرود می ها آنچرا که غضب اهللا بر

اءَ «ید: گو میو نیز  ـدَ تَنِبُـوا أَعْ ــهِ اجْ مْ  اللَّ هِ يـدِ از دشـمنان اهللا در روز عیدشـان   (: »يفِ عِ

 .)4(اجتناب کنید)

نَي ببالدِ األعاجم فصنع «ید: گو می رضی اهللا عنه عبداهللا بن عمرو بن عاص ن بَ مَ

 َ
رشِ م و مهر جاهنم و تشبَّهَ هبم حتي يموت و هو كذلك؛ حُ هُ وزَ هر (: »معهم يوم القيامةنَريُ

                                                           
 بوانه: سرزمین سر سبزي است که پشت ینبع نزدیک ساحل دریاست. -1
 ) آن را صحیح دانسته است.2834حیح ابوداود ()و آلبانی درص3313ابوداود ( -2
) 3/417)واآلداب الشـرعیۀ البـن مفلـح (   25/325)ونگا مجمـوع الفتـاوا (  18640بیهقی در السنن کبري  ( -3

 هردو این حدیث را صحیح دانسته اند.
 )1804)و بخاري در تاریخ کبیر  (18641بیهقی در سنن کبري  ( -4
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را انجام دهد و  ها آنبه مناسبت نوروز و مهرگان اعمال ، کس در بالد عجم خانه بسازد
 .)1(شود) حشر می ها آنروز قیامت با ، بماند ها آنشبیه ، تا وقت مرگ خود

و پیامـدها) از  (با توجه به بسیاري از مسایل  صلی اهللا علیه وسلم رسول اهللا -چهارم
در اعیادشان موجـب شـادي قلـب و     ها آنکرده است. از جمله: تشابه با  اعیاد کفار نهی 

 شود. شان می در کار باطل ها آنخوشحالی 
شود کـه   مشابهت در امور ظاهري سبب مشابهت در امور باطنی مانند عقاید فاسد می

ترین  گذارد و از بزرگ اثر میاین عقاید فاسد دزدانه و پنهانی به صورت تدریجی در فرد 
این است که مشابهت ظاهري با کفار سبب ایجاد ، آید مفاسدي که از این طریق پدید می

با ایمان منافی  ها آنگردد و محبت و دوستی نسبت به  می ها آنمحبت و دوستی باطنی با 
 است.

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

                                   

 ﴾ :۵۱[املائدة[ 

گـاه خـود]    اید! یهـود و نصـارا را ولـی [دوسـت و تکیـه      اي کسانی که ایمان آورده«
هسـتند.   ها آناولیاي یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از  ها آننگیرید. 
 . »کند کاران را هدایت نمی اهللا ستم

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                   

     ﴾ :۲۲[اجملادله[  

یـابی کـه بـا دشـمنان اهللا و      هیچ قومی را که به اهللا و روز آخرت ایمان دارند نمـی «
 . »رسولش دوستی کنند

                                                           
) و ابـن قـیم فـی احکـام     1/200) ابن تیمیه در اقتضاء الصراط المستقیم (18642بیهقی در السنن کبري  ( -1

 اند. ) اسناد این روایت را صحیح دانسته3/1248اهل الذمۀ  (
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اسالم ، را بعنوان پروردگار تعالىبراي مسلمانی که اهللا ، مطالبی که گذشت بنابر پنجم:
را بعنوان پیامبر پذیرفته اجازه نـدارد بـراي    وسلم علیه اهللا صلی و محمد، بعنوان دینرا 

ي دوم و سوم  جشن بگیرد. بنابراین جشن هزاره، اعیادي که در اسالم هیچ اصلی ندارند
، جایز نیسـت  ها آنمشارکت و هیچ نوع کمک به ، هاست. لذا حضور از همین نوع جشن

 ست. الهیچون گناه و تجاوز از حدود 

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

    ﴾ :۲[املائدة[ 

هرگز در راه تعدي و گناه همکاري ننمایید و از [مخالفت با فرمان] اهللا بپرهیزید که «
 .»مجازات اهللا شدید است

بـه هـیچ    هـا  آنبراي مسلمان تعاون و همکاري بـا کفـار در اعیـاد و مراسـم      -ششم
که هزاره مـیالدي   ها آنصورتی جایز نیست. از جمله: معرفی و اطالع رسانی براي اعیاد 

 مذکور از همین نوع است.
برابر است که این دعوت بـه  ، اي جایز نیست دعوت دادن به سوي آن با هیچ وسیله 

تولیـد  ، هـاي دیـواري   تقـویم ، هاي گروهی باشد یا با نصب ساعتهاي ویـژه  وسیله رسانه
یا تبلیغات بر ، چاپ پالکارتهاي تبلیغاتی، هاي مخصوص به هدف یادگاري آن روز لباس

تعیـین جـوائز   ، هاي ویژه براي کاالهـاي تجـاري   تخفیف، روي انواع دفتر دانش آموزان
مسابقات ورزشی بـه چنـین مناسـبتی و یـا پخـش      ، براي خرید کاالهاي مخصوص عید
 ها ناروا و از نظر شریعت ممنوع است). ي این همه(شعار خاصی به مناسبت عید کفار 

ي  براي مسلمان جایز نیست که اعیاد کفار را معتبر بداند از جمله همین هزاره -هفتم
و مبـارك اسـت. بـه     مانند آن و دیگر مناسبتها و اوقاتی که از نظر آنان ارزشمند، مذکور

مراسم عقد وازدواج خـود را  ، این صورت که کارهاي خود را در آن روزها تعطیل کنند
هـاي   پـروژه ، آغاز کارهاي تجارتی را به آن روز موکـول نماینـد  ، درآن روز برگذار کنند

آبادانی و... را در آن روز افتتاح کنند. بطور کامل براي فـرد مسـلمان جـایز نیسـت کـه      
چون این روزها مانند روزهـاي دیگـر   ، این روزها بر دیگر روزها برتري دارد تصور کند
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بلکه چنین ، دهد است و این از باورهاي فاسدي است که حقیقت هیچ چیز را تغییر نمی
 خواهان عافیت و سالمتی هستیم. تعالىباوري گناه روي گناه است. از اهللا 

چون ایـن  ، تبریک بگوید ها آنا به براي مسلمان جایز نیست که اعیاد کفار ر -هشتم
 شود. می ها آناست که سبب خوشحالی  ها آني باطل  بمنزله ي رضایت از عقیده، عمل

به اتفاق حرام است.مانند: تبریک ، ید: تبریک گفتن شعائر مختص کفارگو میابن قیم 
فردي اگر یشان که بگوید: عید شما مبارك! یا عید مبارك! و... چنین  گفتن عیدها و روزه

عملش از محرمات است. چنین عملی ماننـد: تبریـک گفـتن بخـاطر     ، از کفر سالم بماند
سجده براي صلیب است!؟ گناه این عمل در نزد اهللا بزرگتر و عذابش از تبریک گفتن به 

 زناکار و... سخت تر است.، قاتل، شارب خمر
شوند؛ حال  هی مبتال میآنان ارزشی ندارد به این گمرا بسیاري از کسانی که دین براي

به این ترتیب هـر کـس بـه فـردي در ارتکـاب      ، خبر است آن که از زشتی عمل خود بی
یا کفر تبریک بگوید خود را در معرض خشم و غضب الهی قـرار داده  ، بدعت، معصیت

 .)1(است
 اهللا صـلی  شرافت مسلمانان در این است که به تاریخ هجرت پیامبرشان محمد -نهم

و به این تاریخ پایبند باشـند و  ، اند افتخار کنند. که صحابه بر آن اجماع کرده وسلم علیه
چرا که مسـلمانان از چهـارده قـرن    ، آن را بدون هیچ گونه جشنی تاریخ خود قرار دهند

اند. به این ترتیب اکنون روا نیسـت کـه مسـلمانان از     پیش تا به امروز آن را به ارث برده
را جـایگزین آن کننـد.    - از دیگـر ادیـان   -و تاریخ دیگري تاریخ هجري روي گردانند 

ارزش به جـاي چیـزي    مانند تاریخ میالدي!؟ چرا که این عمل جایگزین کردن چیزي بی
 بهتر است.

ما تمام برادران مسلمان خود را به رعایت تقواي الهی آن هم طوري که حق رعایت 
و سفارش ، دوري از معصیت، کنیم تا با عمل به اطاعت الهی سفارش می، کردن است

نماییم. باید هر فرد مؤمن تالش کند  یکدیگر به این امور و صبر بر این اعمال توصیه می

                                                           
 )1/441احکام اهل ذمه ( -1
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که خیرخواه خود باشد و براي رهایی از غضب و لعنت اهللا در دنیا و آخرت در 
حاکم و ولی ، دهنده یاري، یابی به علم و ایمان حریص باشد و اهللا را تنها هادي دست

دهنده است و پروردگار تو در  چرا که او بهترین حامی و بهترین یاري، د بداندخو
را بخواند که  وسلم علیه اهللا صلی هدایت و نصرت کافی است. و باید این دعاي پیامبر

افِيلَ اللَّـهُ «فرماید:  می َ إِرسْ ائِيلَ وَ يكَ مِ ائِيلَ وَ َ ربْ بَّ جَ اتِ وَ ، مَّ رَ وَ امَ اطِرَ السَّ َ الْـفَ املِ ضِ عَ يْبِ الْـأَرْ غَ

ةِ  ادَ هَ الشَّ ونَ ، وَ تَلِفُ ْ انُوا فِيهِ خيَ بَادِكَ فِيامَ كَ َ عِ مُ بَنيْ كُ ْ نْ ، أَنْتَ حتَ تُلِفَ فِيهِ مِ ينِ ملَِا اخْ دِ قِّ الـْاهْ حَ

نِكَ  يمٍ ، بِإِذْ تَقِ سْ اطٍ مُ َ
اءُ إِىلَ رصِ نْ تَشَ ي مَ ْدِ  »إِنَّكَ هتَ

، و زمـین  هـا  آني آسم پدیدآورنده، یکائیل و اسرافیلم، اي پروردگار جبرئیل، بارالها(
[از ، کنـی  کنند داوري می تو بین بندگان خود در آن چه اختالف می، عالم غیب و آشکار

همانـا  ، به یاري خود به حق راهنمایی کنی، خواهم که] مرا درآن چه اختالف شده تو می
سپاس الهی را کـه پروردگـار   . و )1(کنی) تو هر کس را بخواهی به راه راست هدایت می

 عالمیان است.
 واهللا ولی التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )12/8/1420( ) و تاریخ21049( ش-انجمن دایمی پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم افتتاح مساجد با جلسه و گردهمایی212[

 براي این عمل چیست؟گردهمایی و تبلیغات ، حکم افتتاح مساجد با جلسه س:

گفتن ، تالوت قرآن، شود و آبادي آن با ذکر اهللا مسجد با برگذاري نماز افتتاح می ج:
امـور اسـت کـه موجـب بلنـد       و مانند ایـن ، آموزش علوم شرعی، الحمد هللا، سبحان اهللا

 است.، گردد گردانیدن مقام و جایگاه مساجد می

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

                              

                                                           
 )770مسلم  ( -1
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                   ﴾ :۳۸ – ۳۶[النور[ 

هایی کـه   خانه، هایی [مساجد] که اهللا اجازه داده [دیوارهاي] آن را باال برند در خانه«
مردانی که نه تجـارت و  ، یندگو میشود و صبح و شام در آن تسبیح او  اهللا در آن ذکر می

ترسند  از روزي می ها آن، کند اي آنان را از یاد اهللا و بر پا داشتن نماز غافل نمی نه معامله
ا اهللا آنان روند] ت به سراغ این کار می ها آن[، شود ها زیر و رو می ها وچشم دل، که در آن

شان بیافزاید و  اند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش را به بهترین اعمالی که انجام داده
 . »دهد حساب روزي می اهللا به هر کس بخواهد بی

دیگر صحابه و پیشوایان هدایت بعد ، خلفاي راشدین، وسلم علیه اهللا صلی رسول اهللا
باید دانست که تمام خوبیها در اقتدا به روش ، کردند میمساجد را اینگونه آباد ، از ایشان

کردند لذا مسـاجد   عمل می، آنان و عمل به همان چیزي است که آنان در افتتاح مساجد
چه در مفهـوم عبـادت از شـعائر     ها و آن شود که آنان با عبادت به همان صورتی آباد می

 کردند. آباد می، اسالم است
پیـروانش و پیشـوایان هـدایت ثابـت     ، وسـلم  علیه اهللا یصل در حقیقت از رسول اهللا

از ، کنند آن طور که امروزه مردم دعوت می، نیست که مساجد را با جشن و دعوت به آن
این ، گیرند شوند و به مناسبت تمام شدن ساخت آن جلسه می شهرهاي مختلف جمع می

 کار ثابت نیست.
از همه مـردم   وسلم علیه اهللا صلی ل اهللابود قطعاً رسو اي می اگر این کار امر پسندیده

دادند یا خلفـا و صـحابه    گرفتند و آن را براي امتش سنت قرار می در این کار سبقت می
دادنـد. اگـر چنـین چیـزي اتفـاق       نیز به پیروي از ایشان در زمان خود آن را انجـام مـی  

می صـحیح نیسـت   شد؛ بنابراین برگذاري این چنین مراس حتما براي ما نقل می، افتاد می
لذا نباید دعوت به این جلسات اجابت شود و حتـی در برگـذاري آن کمـک مـالی و...     

چرا که خیر و خوبی در پیروي از سلف و پیشکسوتان نیک سیرت است و ، جواز ندارد
 هاي خلف و نسلهاي بعدي است. شر و بدي در بدعت
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ي خـود   را بـه خانـه   صلی اهللا علیـه وسـلم   اما در این که برخی از صحابه رسول اهللا
خانه آن جا را  تا صاحب، شان دو رکعت نماز بخواند ي دعوت کردند تا در جایی از خانه

دلیلی نیست تا جلسات افتتاح مساجد که امـروزه رسـم   ، براي خود جاي نماز قرار دهد
جلسه و جشـن   را براي صلی اهللا علیه وسلم چرا که صحابه پیامبر، است را توجیه کنند

 صلی اهللا علیه وسـلم  کردند. پیامبر بلکه براي نماز گزاردن دعوت می، کردند دعوت نمی
وانگهی سفر به خـاطر چنـین جلسـاتی در    ، براي خواندن چنین نمازي مسافرت نکردند

داخـل اسـت. بـه ایـن ترتیـب      ، عمومِ نهی از مسافرت کردن غیر از سه مسجد معروف
که بدعت است دست بردارند و به امور واقعی مساجد و...  شایسته است از چنین رسمی

اکتفـا  ، انـد  و پیروانش کـه پیشـوایان هـدایت    صلی اهللا علیه وسلم که در زمان رسول اهللا
 کنند.

 واهللا ولی التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 ري کرده است.انجمن دایمی از کتاب فتاواي اسالمیه که محمد المسند جمع آو

 )233 ص/( حمود المطر جمع آوري کرده است. وکتاب البدع و المحدثات که )1/18(

 ] حکم توسل و اقسام آن213[

 حکم توسل چیست؟ اقسام آن کدام است؟  س:

رسـاند وسـیله    توسل یعنی: وسیله گرفتن و به هر چیزي که فرد را به مقصد می ج: 
چون صاد و سین به جاي یکدیگر به کار ، شده استگرفته » الوصل«یند. از مصدر گو می
 بصطه و بسطه.، سراط، یند: صراطگو میروند. همان طور که  می

و خواندن) اهللا این است که دعاکننده در دعاي خود چیزي را وسـیله  (توسل در دعا 
، قرار دهد که موجب اجابت آن شود. ناگزیر براي این که آن چیز سبب قبولی دعا باشد

 شود. ي شریعت ثابت می یل نیاز داریم و این فقط از ادلهبه دل
اي براي قبولیت دعایش قرار دهد که دلیل شرعی نداشته  لذا هر کس چیزي را وسیله

دانـد   چـون از کجـا مـی   ، در حقیقت بدون علم چیزي را به اهللا نسبت داده اسـت ، باشد
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راضی است و سبب قبـولی   چیزي را که وسیله قرار داده از چیزهایی است که اهللا به آن
 شود. دعایش می

عمـل   تعـالى لـذا اهللا  ، اسـت  دعا از انواع عبادت است و عبادت موقوف به شـریعت  
رد کرده و آن را از انواع شـرك قـرار   ، کسی را که بدون اذن اهللا از شریعتی پیروي نماید

 داده است.

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    ﴾

 ]۲۱[الشوری: 
 .»اند ساخته ها آناذن اهللا آئینی براي  معبودانی) دارند که بی( آیا آنان شریکانی«

﴿ فرماید: و می                      

                                 

 ﴾ :۳۱[التوبة[ 

گزاران] خویش را معبودهایی در برابر اهللا قـرار   ] دانشمندان و راهبان [عبادتها آن[«
که دستور نداشتند. جز معبـود یکتـا را    حالیدر ،  چنین] مسیح فرزند مریم را دادند و [هم

او پاك و منزه است از آن چه همتـایش  ، عبادت کنند، که معبود [بر حقی] جز او نیست
 .»دهند قرار می

 توسل در دعا از اهللا بر دو قسم است:
 اي باشد که در شریعت آمده و این خود انواع مختلفی دارد: وسیله قسم اول:

صفت یا فعلی کـه مقصـودش   ، فات و افعال اهللا: فرد با اسمتوسل به اسما و ص -اول
 جوید. به اهللا توسل می، کند را ایجاب می

  ﴿ فرماید: می تعالىاهللا       ﴾ :۱۸۰[األعراف[ 

 .»ها بخوانید اهللا را با آن نام، هاي نیکی است و براي اهللا نام«
مـرا  ، ید: اي اهللاِ رحیم بر مـن رحـم کـن! اي معبـود غفـور     گو میبه طور مثال) فرد (

 ها. ببخش! و امثال این
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ـهُ «فرماید:   می صلی اهللا علیه وسلم پیامبر كَ اللَّ لْمِ ـىلَ الْـمَّ بِعِ تِكَ عَ رَ ـدْ قُ يْبَ وَ لْقِ الْــغَ خَ

تَ  لِمْ ا عَ يِنِي مَ ا يلِ الْـأَحْ ً ريْ يَاةَ خَ با علم غیب خود و قـدرتت بـر خلـق [از تـو      بارالها!(: »حَ

. و بـه امـتش   )1(زنده نگـه داري) ، خواهم که] مرا تا زمانی که زندگی برایم خیر است می

ـهُ «آموزش داده است که در درود فرستادن برایشان در نماز بگویند:  ـدٍ اللَّ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ

ىلَ إِ  يْتَ عَ لَّ امَ صَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ صلی اهللا علیـه   بر محمد، بارالها(: »بْ

درود بفرست همان طور که بـر ابـراهیم و آلـش     صلی اهللا علیه وسلم وآل محمد وسلم
 .)2(درود فرستادي)

برداري از او. مانند: این که اهللا از زبان  و فرمان تعالىتوسل با ایمان به اهللا  -دوم

﴿ فرماید: خردمندان می                        

                         ﴾ :۱۹۳[آل عمران[ 

کـرد کـه بـه     پروردگارا! ما صداي [نادي] تو را شنیدیم کـه بـه ایمـان دعـوت مـی     «
پروردگـارا! گناهـان مـا را بـبخش و     ، و ما ایمان آوردیـم ، پروردگار خود ایمان بیاورید

 .»بمیران ها آنهاي ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر  بدي

﴿ فرماید: و می                          

        ﴾ :۱۰۹[املؤمنون[ 

ما را ببخش و بر ما رحـم  ، گفتند: پروردگارا! ما ایمان آوردیم گروهی از بندگانم می«
 .»کنندگانی رحمکن که تو بهترین 

                                                           
)، 1971)، ابـن حبـان  (  29346)، ابـن ابـی شـیبه (   1305،1306)، نسـائی ( 1624)، ابویعلی (4/264احمد ( -1

 ) آن را صحیح دانسته و ذهبی با او موافق است.1923( 1/524کم حا
درود بر پیامبر صلی اهللا علیه وسلم با الفاظ مختلف از تعدادي از صحابه در احادیث صحیح ثابت است.  -2

) و مسـلم   3370) بـه روایـت ابوحمیـد سـاعدي و بخـاري  (     407)ومسـلم  ( 3369نگا: صحیح بخـاري ( 
) به روایـت  405) بروایت ابو سعید و مسلم  (4798عجره و بخاري در تفسیر () بروایت کعب بن 406(

 .ابو مسعود
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﴿ فرماید: و از قول حواریون می                  

     ﴾ :۵۳[آل عمران[  

اي ایمان آوردیم و از رسول تو پیروي نمودیم مـا را   چه نازل کرده پروردگارا! به آن«
 .»بنویسدر زمره گواهان 

، ي حال و وضعیت دعاکننده که بیانگر احتیاج و نیاز شدید وي است به وسیله -سوم
که اهللا از زبان او) ( شود. مانند: قول موسی علیه الصالة و السالم: به اهللا متوسل می

﴿ فرماید: می                                

 ﴾ :۲۴[القصص[ 

، اي رفـت و عـرض کـرد    سپس بـه سـایه  ، موسی براي گوسفندان آن دو آب کشید«
 .»پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من بفرستی به آن نیازمندم

رود. ماننـد:   ي دعاي کسـی کـه امیـد اجابـت آن مـی      توسل به اهللا به وسیله -چهارم
از جمله): آن مـردي  (کردند.  درخواست دعا می صلی اهللا علیه وسلم صحابه که از پیامبر

، خوانـد  خطبه می صلی اهللا علیه وسلم که روز جمعه در حالی وارد مسجد شد که پیامبر

عُ «گفت:  ـهَ اُدْ يثَنَا اللَّ غِ از اهللا بخواه که بـه مـا بـاران     صلی اهللا علیه وسلم اي پیامبر( »أَنْ يُ

 .)1(بدهد)

عُ «گفت:  صلی اهللا علیه وسلم عکاشه رضی اهللا عنه به پیامبر ـهَ ادْ مْ  اللَّ نْهُ نِي مِ لَ عَ ْ  »أَنْ جيَ

 .)2(بگرداند) ها آناز اهللا بخواه تا مرا از (
این درخواست تا زمانی درست است که دعاکننده در قید حیات باشد. اما بعد از 
مردنش درست نیست؛ زیرا آن فرد دیگر عملی ندارد و به دیار 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 روایت ابن عباس. و بخـاري  ( 220) و مسلم در االیمان  (5752بخاري  ( -2

 اند. حصین آورده) به روایت عمران بن 218روایت ابو هریره .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

بــه همــین علــت اســت کــه وقتــی مــردم در عهــد خالفــت عمــر رضــی اهللا عنــه  (
تقاضاي طلب باران نکردند. بلکه  صلی اهللا علیه وسلم سالی شدند. از پیامبر گرفتارخشک

طلب بـاران   صلی اهللا علیه وسلم عمر رضی اهللا عنه از عباس رضی اهللا عنه عموي پیامبر
کرد. عمر رضی اهللا عنه به او گفت: بلند شو و طلب باران کن. عباس رضی اهللا عنه بلند 

 .)1(شد و دعا کرد)
 صلی اهللا علیه وسلم کنار قبر پبامبرنشینی به  اما این که از عتبی روایت است که بادیه

 فرماید: از اهللا شنیدم که می، صلی اهللا علیه وسلم آمد و گفت: السالم علیک یا رسول اهللا

﴿                                 

                     ﴾ :۶۴[النساء[ 

مگر براي این که به فرمان اهللا از وي اطاعت شـود و  ، ما هیچ پیامبري را نفرستادیم«
بـه  ، گزارند که به خود ستم کردند و دستورات اهللا را زیر پا می اگر این مخالفان هنگامی 

هم بـراي   صلی اهللا علیه وسلم کردند و پیامبر آمدند و از اهللا طلب آمرزش می می نزد تو
 .»یافتند پذیر و مهربان می کرد اهللا را توبه طلب استغفار می ها آن

یم و از شما در نزد اهللا نما میمن درحالی به نزد تو آمدم که از گناهانم طلب استغفار 
را ذکر کـرد. ایـن روایـت دروغـی اسـت کـه        کنم... و تمام این ماجرا طلب شفاعت می

﴿ فرمایـد:  صحت ندارد. و این آیه بر این مسئله داللت ندارد. چرا که اهللا می      

      ﴾ » شان ظلم کردند هاي بر نفس ها آنو زمانی که«. 

                                                           
 )4913) ؛ به همین معنا، و عبدالرزاق در مصنف  (3710، 1010بخاري  ( -1
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 ﴿ نگفت:      ﴾  براي گذشته است نه براي آینده و این آیه براي » إذ«و

قضـاوت   صـلی اهللا علیـه وسـلم    قومی نازل شده است که برخالف حکم اهللا و رسـول 
 استند قضاوت کنند. همان طور که سیاق آیه بیانگر این حقیقت است.خو میکردند و یا 

 بر دو نوع است:اي توسل شود که از شریعت ثابت نیست و این  به وسیله -قسم دوم
مانند: توسل مشـرکین  ، اي باشد که شرع آن را باطل کرده است توسل به وسیله -اول
 هاي خود که بطالن آن واضح است. به بت

باید دانسـت کـه   ، اي که شریعت درباره آن سکوت کرده است توسل به وسیله -دوم
ي کـه در پیشـگاه   این عمل از محرمات و از انواع شرك است. مانند: توسل به مقام فـرد 

صـلی اهللا   اي است به طور مثال بگوید: من از تو به مقام پیامبرت اهللا داراي مقام و مرتبه
ي سـببی   کننـده  چـون اثبـات  ، این عمل جایز نیست، خواهم فالن چیز را می، علیه وسلم

چرا که مقام فرد هیچ تأثیري دراجابت دعا نـدارد.  ، است که از نظر شریعت اعتبار ندارد
ندارد و جاه و مقام فقط مختص خود فـرد اسـت   ، ن ربطی به دعاکننده و دعا شوندهچو

ات را برآورده سازد یا مشکالت تو را رفع کنـد.   رساند که خواسته لذا براي تو نفعی نمی
به آن برسد و توسل بـه چیـزي کـه کـار را بـه جـایی        انسانوسیله آن چیزي است که 

است. پس شایسته نیست که آن را بین خود و اهللا قـرار  عملی عبث و بیهوده ، رساند نمی
 دهی.

 )270-267( ص -فتاوي عقیده -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم توسل به پیامبر صلی اهللا علیه وسلم214[

چیسـت؟ آیـا دلیلـی برتحـریم آن      صلی اهللا علیه وسلم حکم توسل به سیدانبیاء س:
 وجود دارد؟

اگـر  ، نیـاز بـه شـرح تفصـیلی دارد     )1(ه وسلمصلی اهللا علی بحث توسل به پیامبر ج: 
، اطاعت از شریعت وي، دوست داشتن آن بزرگوار، با پیروي از دستورات پیامبر، توسل

                                                           
 یعنی:بعد از وفاتش -1
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همان دینی ، که این عین اسالم است، اخالص به خاطر اهللا در عبادت باشد، ترك نواهی
مکلـف واجـب اسـت و    که اهللا انبیا را به خاطرآن برانگیخته است. این توسل بر هر فرد 

 ي سعادت در دنیا و آخرت است. وسیله
طلب فریادرسی و نصرت از ایشان ، صلی اهللا علیه وسلم اما توسل با صدا زدن پیامبر

شـرك اکبـر اسـت. و ایـن دیـن      ، بر دشمنان و درخواست شفاي بیماران از ایشان باشد
 صلی اهللا علیه وسـلم  پرستان است. حکم توسل به غیر پیامبر ابوجهل و امثال وي از بت

 ها نیز همین است. ها و بت یا سنگ، درختان، مالئکه، جنها، اولیا، مانند: انبیا
صلی  نوع سومی از توسل نیز وجود دارد که توسل به مقام یا به حق یا به ذات پیامبر

صـلی اهللا علیـه    ي پیـامبرت  بـه وسـیله  ، است. مثل این که بگوید: اي اهللا اهللا علیه وسلم
یا به مقام پیامبرت یا به حق پیامبرت یا به مقام پیامبران یا به حق ، خواهم از تو می وسلم

 ها. پیامبران یا به مقام اولیا و صالحان و امثال این
صلی اهللا  این توسل بدعت بوده و از وسایل شرك است لذا این نوع توسل به پیامبر 

ایـن عمـل را    تعـالى چرا کـه اهللا  جایز نیست. ، یا به هر کسی دیگر که باشد علیه وسلم
جایز قرار نداده است و از آنجایی که عبادات توقیفی است هیچ عبادتی بدون دلیل معتبر 

 جایز نیست.، از شریعت پاك
توسل به خـود  ، در زمان حیاتش صلی اهللا علیه وسلم اما توسل آن فرد نابینا به پیامبر

وي از ایشان خواست) که در پیشگاه اهللا بـرایش دعـا   (است.  صلی اهللا علیه وسلم پیامبر
صـلی اهللا علیـه    مقام و یـا حـق پیـامبر   ، بازگردد. این عمل توسل به ذات بینائیشکند تا 
 نیست.  وسلم

علماي حدیث نیز این روایت را شرح ، روشن است )1(همان طور که از سیاق حدیث
 اند. داده

                                                           
الً « منظور حدیث عثمان بن حنیف رضی اهللا عنه است. -1 جُ ِ أَنَّ رَ يرَ الْبَرصَ ِ لَّمَ  رضَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ أَتَى النَّبِيَّ صَ

عُ  : ادْ الَ قَ ـهَ فَ هُ  اللَّ رَ أَمَ هُ فَ عُ : ادْ الَ قَ . فَ ٌ ريْ وَ خَ هُ اكَ فَ تُ ذَ رْ ئْتَ أَخَّ إِنْ شِ تُ لَكَ وَ وْ عَ ئْتَ دَ : إِنْ شِ الَ افِيَنِي. قَ عَ أَنْ يُ

ـأَلُكَ  مَّ إِينِّ أَسْ هُ : اللَّ اءِ عَ ا الدُّ ذَ َ وَ هبِ عُ دْ يَ ِ وَ تَنيْ عَ كْ َ رَ يلِّ يُصَ هُ فَ وءَ ضُ نَ وُ سِ يُحْ أَ فَ ضَّ تَوَ ـهُ إِلَيْـكَ بِنَبِيِّـكَ  أَنْ يَ جَّ أَتَوَ وَ
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هـاي   به صورت گسترده در بسیاري از کتاباین موضوع را ، شیخ االسالم ابن تیمیه 

 يف التوسل و الوسـيلة)، القاعدة اجلليلية(از جمله کتاب ، خود مورد بحث قرار داده است

است که کتاب بسیار مفیدي است لـذا شایسـته اسـت ایـن کتـاب را بشناسـیم و از آن       
 استفاده کنیم.

نیز جایز ، در قید حیات هستندکه  صلی اهللا علیه وسلم این حکم با افراد غیر از پیامبر
بگـویی  ، پدرت یا به کسی که نسبت به او گمان خیـر داري ، است. مانند این که به برادر
ام را به من بازگرداند یا به من فرزندان  ام را شفا دهد یا بینایی برایم دعا کن تا اهللا مریضی

 جایز است.واهللا ولی التوفیق. ، ها که به اجماع علما صالحی عطا کند. و امثال این
 )5/323/322( -مجموع فتاواي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 عنهما اهللا رضی ] حکم توسل به اولیا و شرح حدیث ابن عباس215[

آیا این حدیث صحیح است؟ آیا بیانگر جواز توسل به مقام اولیا است؟ حـدیث   س:

نْ أَنَسٍ بن مالك«بدین شرح است:  رَ بْنَ  عنه اهللا رضی عَ مَ طَّابِ الْـأَنَّ عُ انَ  عنه اهللا رضیخَ كَ

قَى بِ  تَسْ طُوا اسْ حَ ا قَ بْدِ الْـإِذَ بَّاسِ بْنِ عَ الَ الْـعَ قَ ؛ فَ طَّلِبِ ــهُ مُ ـلُ إِلَيْـكَ بِنَبِيِّنَـا اللَّ سَّ تَوَ نَّـا نَ ـا كُ مَّ إِنَّ

ينَا قِ تَسْ بِيِّنَ ، فَ مِّ نَ لُ إِلَيْكَ بِعَ سَّ تَوَ ا نَ إِنَّ نَ وَ وْ قَ يُسْ الَ فَ نَا. قَ قِ اسْ  :»ا فَ

                                                                                                                                                    
مَّ  هُ ، اللَّ تَقْيضِ يلِ هِ فَ ذِ تِي هَ اجَ يبِّ يفِ حَ تُ بِكَ إِىلَ رَ هْ جَّ دُ إِينِّ تَوَ َمَّ ا حمُ َةِ يَ محْ بِيِّ الرَّ دٍ نَ َمَّ َّ حمُ هُ يفِ عْ فِّ کـه مـردي   « » شَ

ام را به من باز  الم گرداند  (بینایینابینا خدمت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم آمد و گفت:از اهللا بخواه مرا س
کنم و اگر صبر کنی برایـت بهتـر اسـت. گفـت: دعـا کـن.        اگر بخواهی دعا می گرداند) پیامبر فرمود:

دستور داد به نحو احسن وضو بگیرد و دو رکعت نمـاز بخوانـد و ایـن طـور      صلی اهللا علیه وسلم پیامبر
ام و از  پیامبر رحمت بـه تـو روي آورده   ،اهللا علیه وسلم صلی دعا کند. بارالها! به وسیله پیامبرت محمد

! من بـه وسـیله تـو بـه پروردگـارم      صلی اهللا علیه وسلم خواهم که مشکلم را حل کنی. اي محمد تو می
) در چاپ الرسالۀ  4/138ام، تا حاجتم برآورده شود. بارالها! او را شفیع من بگردان! احمد  ( روي آورده

) و نسـائی در عمـل   3578انـد، ترمـذي  (   وید:  (اسناد آن صحیح و رجال آن ثقه) أرناؤوط گ28/278(
 ) 1358) و ابن ماجه  (660-658الیوم و اللیلۀ  (
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: در عنـه  اهللا رضـی  روایت است که عمر بن خطاب عنه اهللا رضی از انس بن مالک(
طلب دعاي باران کرد و گفت:  عنه اهللا رضی بن عبدالمطلب سالی از عباس  زمان خشک

مـا بـاران   به ، جستیم به تو توسل می وسلم علیه اهللا صلی ي پیامبرمان بارالها ما به وسیله
بـه تـو متوسـل     وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  ي عموي پیامبر اکنون به وسیله، فرمودي عطا می

 .)1(بارید) گوید: باران بر آنان می، شویم لذا بر ما باران عطا فرما می
کننده به آن اشاره نموده صـحیح اسـت و بخـاري آن را روایـت      حدیثی که سؤال ج:

م توسـل بـه مقـام     فهمدکه این حدیث بیانگر عد می، نموده است؛ اما اگر کسی تأمل کند
وسیله گرفتن است. و وسیله چیزي ، چرا که توسل، و... است وسلم علیه اهللا صلی پیامبر

لُ «در حدیث فوق بدین صورت است:   است که فرد را به مقصد برساند اما وسیله سَّ تَوَ نَ

ينَا قِ تَسْ ا ، إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَ إِنَّ نَاوَ ـقِ اسْ بِيِّنَا فَ مِّ نَ لُ إِلَيْكَ بِعَ سَّ تَوَ پروردگـارا! مـا قـبالً بـه وسـیله      (: »نَ

کردي و اکنون   کردیم براي ما باران نازل می طلب باران می وسلم علیه اهللا صلی پیامبرت
از شما طلـب بـاران    عنه اهللا رضی عباس وسلم علیه اهللا صلی به وسیله عموي پیامبرمان

 .)2(کنیم) می
 .اسـت  وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  ي دعاي پیـامبر  مراد در این جا توسل به اهللا به وسیله

طَعَتِ ، وسلم عليه اهللا صلی يا رسول اهللا«همان طور که آن مرد گفت:  تِ األموال وانقَ لَكَ هَ

يثُنَا غِ بُل؛ فادعُ اهللا يُ ها  ! اموال ما از بین رفت و راهوسلم علیه اهللا صلی 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 م يا عباس فَ گفـت:   عنـه  اهللا رضی به عباس عنه اهللا رضی چرا که عمر(: »فـدعا، قُ

اي عباس! برخیز دعا کن که اهللا باران عنایت کند و دعا کرد). در این جا اگر مراد توسل 
متوسل شـود بـه    عنه اهللا رضی قبل از آن که به عباس عنه اهللا رضی بود عمر به مقام می

                                                           
 )1010بخاري  ( -1
 )897)،ومسلم (1014بخاري  ( -2
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 وسـلم  علیـه  اهللا صلی شد چرا که مقام پیامبر متوسل می وسلم علیه اهللا صلی مقام پیامبر
 تر است. باال عنه اهللا رضی نزد اهللا از مقام عباس

اشـکالی  ، شان قبـول شـود   رود دعاي نتیجه: توسل به دعاي افراد صالحی که امید می
به اهللا متوسل  وسلم علیه اهللا صلی ي دعاي پیامبر به وسیله عنهم اهللا رضی ندارد. صحابه

، شد به اهللا متوسل می عنه هللا رضی به وسیله دعاي عباس عنه اهللا رضی شدند و عمر می
لبـاس و  ، نوشـیدنی ، ي اجابـت دعـا اسـت. خـوراك     لذا اگر فرد نیکوکاري که شایسـته 

ایرادي ندارد هر دعایی را که دوست ، مسکنش حالل و به تقوي و عبادت معروف است
داري از او به خواهی تا برایت دعا کند. مشروط به این که آن فرد مغرور نشود و اگر از 

چـون  ، ات او را نـابود کنـی   ن دسته افراد باشد برایت درست نیست که با این خواستهای
 این خواسته به ضرر اوست.

 انسـان دانـم کـه    از نظر بنده: این کار جایز است. اما پسندیده نیست بلکه شایسته می
اي قـرار   خودش بدون واسطه از اهللا بخواهد بدون آن که بین خود و پروردگارش واسطه

تـر اسـت. و نیـز     چون بدین صورت امید قبولی دعا بیشتر و به ترس از اهللا نزدیک، دهد
درخواست ، از برادري که امید دارد دعایش اجابت شود انسان هرگاهدانم که  شایسته می

هدفش خوبی کردن به وي باشد. یعنی: خوبی کردن به دعاکننـده بـدون آن   ، کند دعا می
واگذار نماید؛ چرا که وقتی درخواست دعـا بـه خـاطر    که برطرف کردن نیازش را به او 

اما ، مانند: درخواست مال و چیزهاي ناپسند و از این قبیل است، برطرف شدن نیاز باشد
به خاطر خود همـین خـوبی   ، اگر با این کار قصد خوبی کردن به برادرش را داشته باشد

و این بهتـر و  ، روف استهمان طور که مع، شود کردن به مسلمان به فرد پاداش داده می
 نیکوتر است.واهللا ولی التوفیق. 

 )283-284( ص فتاواي عقیده -شیخ ابن عثیمین

 شان و... بعد از وفات وسلم علیه اهللا صلی ] حکم فرستادن نامه به پیامبر216[

، هایی با این عنوان هاي کعبه نامه کنیم که روي پرده بسیاري از اوقات مشاهده می س:
اي (انـد:   به سوي معبود کریم! در داخل نامه این طور نوشته، شده: به سوي مولیآویزان 
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ي تو را آرزو داریم. آرزو داریم در حـرم تـو نمـاز     حبیب اهللا! زیارت و نزدیکی به خانه
ي ما را برآورده سازي و مرا با همسـرم   بگزاریم. اي حبیب اهللا! امیدوارم که این خواسته

درود بر تو اي حبیب اهللا! ، ا در کنار تو به خوشبختی دست یابمبه خود نزدیک گردانی ت
ي کسی که معتقـد بـه ایـن     نظر شما در باره» بردار تو علویه دختر عایشه خادم و فرمان«

 چیست؟، نویسد اي را می عمل است و چنین نامه
فرسـتاده   وسـلم  علیـه  اهللا صلی اهللا این نامه از طرف علویه دختر عایشه به رسول ج:

شده و محتواي این نامه صدا زدن غیر اهللا است. خواستن از غیر اهللا شرك اکبر اسـت و  
در نفـع وضـرر    وسـلم  علیـه  اهللا صلی گرداند. چون رسول اهللا فرد را از اسالم خارج می

 براي خود اختیاري نداشت و مالک نفع و ضرر براي کسی دیگر نیز نبود.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

                                   

 ﴾ :۵۰[األنعام[ 

اهللا نزد من است و من از غیب آگاه نیستم و مـن بـه    هاي یم خزینهگو میبگو: من ن«
 .»کنم پیروي می، شود ام تنها از آنچه به من وحی می یم من فرشتهگو میشما ن

، نبود که به هر کس خواسـته باشـد   وسلم علیه اهللا صلی هاي اهللا در نزد پیامبر خزینه
 دانست تا خویشتن را بر حذر دارد. عطا کند. پیامبر غیب نمی

اي از بنـدگان اهللا و تـابع    فرشته نبود بلکه بشر بود و بنـده  وسلم علیه اهللا صلی پیامبر
به بندگی در مقام اکرام و  وسلم علیه اهللا صلی وصف پیامبر، شد بود آنچه به او وحی می

مقام اسرا و ، وسلم علیه اهللا صلی اعزاز ایشان آمده است. مانند: نازل شدن قرآن بر پیامبر
شـرك اسـت و فـرد را از اسـالم      ها آنها و شبیه   دفاع از ایشان.در هرصورت چنین نامه

 گرداند. خارج می
تواند از این زن ضرري دفع کند و یا نفعی به او  نمی وسلم علیه اهللا صلی اهللا رسول

﴿ فرماید: می تعالىچون اهللا ، رساند                 ﴾ :۲۱[اجلن[  
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 .»] من مالک زیان و هدایت براي شما نیستموسلم علیه اهللا صلی بگو: [اي محمد«

خویشاوندان و نزدیکانش را جمع کرد و هر کدام  وسلم علیه اهللا صلی یک بار پیامبر

يئًا«را با اسمش صدا زد و فرمود:  ن اهللاِ شَ م مِ نكُ براي شما نزد توانم  من نمی(: »ال أُغنِي عَ

   .)1(اهللا کاري بکنم)
چـون  ، هایش را فقـط از اهللا بخواهـد   لذا بر این زن الزم است که توبه کند و خواسته

اي دست نیـاز بـه سـوي او     درمانده هرگاهسازد و  تنها اوست که ناراحتیها را برطرف می
 کند. اجابت می، دراز کند

اش  وي در نامـه ، را توضـیح دهـم   خـواهم آن  اي وجود دارد که می در این نامه نکته
حبیـبِ   وسلم علیه اهللا صلی در این که پیامبر!» وسلم علیه اهللا صلی یا حبیب اهللا«نوشته 

وصفی بـاالتر از ایـن بـا عنـوان      وسلم علیه اهللا صلی البته پیامبر، شکی نیست، اهللا است
 خلیل اهللا را دارد.

يمَ  تعاىلإِنَّ اهللاَ «فرماید:  می وسلم علیه اهللا صلی پیامبر  اهِ ـذَ إِبـرَ َ ـامَ اختَّ لِيالً كَ ينِ خَ ذَ َ د اختَّ قَ

لِيالً   :»خَ

همانا اهللا مرا به عنوان خلیل خود انتخاب کرده است همان طور که ابراهیم را خلیل (
 . )2(خود انتخاب کرده بود)

را به عنوان دوست خطـاب کنـد از    وسلم علیه اهللا صلی با این ترتیب هرکس پیامبر
 دوست باالتر است.» محبه«خلیل از مقام » خله«مقامش پایین آورده است. چون مقام 

در مقـامی بـاالتر    وسلم علیه اهللا صلی لیکن پیامبر، ي مؤمنان محبوبان اهللا هستند همه
براین خلیل و دوسـت بسـیاري صـمیمی اسـت. بنـا     » خُلَّه«ها قرار دارد. که همان  از این

رسول اهللا و خلیل اهللا است و این بهتر و باالتر از ، وسلم علیه اهللا صلی ییم: محمدگو می
 حبیب اهللا است.

 )396-397( فتاواي عقیده ص –شیخ ابن عثیمین 
                                                           

 )206) ومسلم  (2735بخاري ( -1
 )532مسلم ( -2
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 ها آن] حکم روشن کردن چراغ و المپ روي قبور اولیا و نذر براي 217[

 چیست؟ ها آنحکم روشن کردن چراغ بر قبور اولیا و نذر براي  س:

ایـن  ، اسـت  هـا  آنقبـر ، کننده از روشن کردن جایگاه اولیا و پیامبران منظور سؤال ج:
ي ایـن عمـل را لعنـت     دهنده انجام وسلم علیه اهللا صلی چرا که پیامبر، عمل حرام است

کسی که این کار را انجام دهـد   پس روشن کردن این قبور جایز نیست و )1( کرده است
مورد لعنت قرار گرفته اسـت و بـه ایـن     وسلم علیه اهللا صلی به زبان شخص رسول اهللا

 صلی نذرش حرام است. رسول اهللا، ترتیب اگر کسی نذر کرد که این قبور را روشن کند

طِيعَ «فرماید:  می وسلم علیه اهللا رَ أَنْ يُ ذَ نْ نَ ـهَ مَ هِ  اللَّ عْصِ الَ يَ يَهُ فَ عْصِ رَ أَنْ يَ ذَ نْ نَ مَ هُ وَ يُطِعْ لْ  :»فَ

باید اطاعت کند و اگر کسی نذر کرد که اهللا ، هر کس نذر کرد که اهللا را اطاعت کند(
 .)2(نافرمانی نکند)، را نافرمانی کند

ي  لذا جایز نیست که به این نذر خود وفا کند. آیا به خاطر عدم وفاي به عهد کفـاره 
 هم واجب نیست؟ و یا این ، بپردازد یمین

احتیاط بر این است که به خاطر عدم وفاي به ، علما باهم اختالف دارند، در این باره
 »واهللا اعلم. « قسم بپردازد ي کفارهنذر خود 

 )289( ص - ةفتاوي العقید - شیخ ابن عثیمین

ً  مطلقا ها آنکنند و آیا پیروي از  پیران) در پیشگاه اهللا شفاعت می( ] آیا مرشدان218[
 واجب است؟

یـد: در شـهر مـا طوایـف مختلفـی      گو می، فردي از سودان مقیم شهر انبار است س:
کنـد. و   را ارشـاد و راهنمـایی مـی    هـا  آناي مرشـدي دارد کـه    که هر طایفه، وجود دارد

                                                           
رونـد و   زنانی را که به زیارت قبـور مـی   صلی اهللا علیه وسلم گوید:  (رسول اهللا حدیث ابن عباس میدر  -1

ــا آن ــی  ه ــرار م ــجد ق ــی    را مس ــن م ــراغ روش ــا چ ــد و آن ج ــد      دهن ــت. احم ــرده اس ــت ک ــد، لعن کنن
) 2045گویـد: حـدیث حسن.،نسـائی  (    ) و می320) ترمذي  (3236)وابو داود  (229،287،324،337(ا/

 )وغیره3179،3180وابن حبان (
 )6696بخاري  ( -2
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معتقدند که اینان روز قیامت نزد اهللا برایشـان   ها آندهد.  آموزش می ها آنچیزهایی را به 
شـود. آیـا    پیروي نکند در دنیا و آخرت نابود می ها آنکنند. و هر کس که از  شفاعت می

مخالفت کنـیم؟ مـا را مسـتفید     ها آنتوانیم با  یا می، واجب است ها آنبراي ما پیروي از 
 گردانید. بارك اهللا فیکم!

و السالم عيل رسول اهللا و عيل آله و اصحابه و من اهتدي هبـداه... احلمدهللا و الصالة  ج:

 و اما بعد:

کننـد و   پیروي می ها آنمرشدانی وجود دارد که از  ها آن ادآورشده که بینی کننده سؤال
اعمالش) در دنیا و آخرت ضـایع  (، هر کس مرشدي نداشته باشد و از پیري پیروي نکند

 گردد. می
کار اشتباه بوده و منکر است و اعتقاد به چنـین چیـزي جـایز     پاسخ این است که این

و معتقـد هسـتند کـه    ، ها به آن مبتال هستند نیست. این عملی است که بسیاري از صوفی
شان رهبران حقیقی هستند که پیروي از آنان مطلقـاً واجـب اسـت. ایـن اشـتباه       مرشدان

 بزرگ و جهالت عظیمی است. 
پیروي از او و عمل به هـر چـه بگویـد مطلقـاً واجـب       در دنیا کسی وجود ندارد که

 وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  لـذا فقـط پیـامبر   ، وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  باشد؛به جز رسول اهللا
، صالحیت و شایستگی پیروي و اطاعت را دارد. اما علما حرف درست و نادرست دارند

مگر زمـانی کـه مطـابق    ، هر کس که باشد) جایز نیست(پس پیروي از حرف هیچ کس 
پیروي زمـانی واجـب اسـت کـه     ، آن فرد عالم بسیار بزرگی باشد هرچندشریعت باشد. 

به ارمغان آورده اسـت بـه    وسلم علیه اهللا صلی کالمش موافق با شریعتی باشد که محمد
 بدون این قید) اعتباري ندارد.(این ترتیب حرف صوفی و غیرصوفی 

پس واجب است کـه  ، پیران امر باطل و غلطی است اعتقاد صوفیها به این مرشدان و
 پیروي نمایند.، از هدایت آورده وسلم علیه اهللا صلی توبه نمایند و از آنچه محمد
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  ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  

          ﴾ :۳۱[آل عمران[ 

، : اگر اهللا را دوست دارید پس از من پیروي کنیدوسلم علیه اهللا صلی بگو اي محمد«
 .»اهللا بخشنده و مهربان است، بخشد دارد و گناهان شما را می اهللا شما را دوست می

من از ، براي مردم! بگو: اگر اهللا را دوست دارید وسلم علیه اهللا صلی یعنی اي رسول
 وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  دارد... منظور از این آیه محمد پیروي کنید اهللا شما را دوست می

بـه ایـن کسـانی کـه ادعـاي       وسـلم  علیه اهللا صلی معناي آیه این است اي محمد، است
اهللا شما را دوست ، از من پیروي کنید، بگو: اگر اهللا را دوست دارید، محبت اهللا را دارند

 دارد. می

﴿ فرماید: میو                 ﴾ :۷[احلشر[ 

، اجراکنید) و ازآن چه نهی کرد( بگیرید، آورد وسلم علیه اهللا صلی آنچه را که پیامبر«
 . »پرهیز کنید

﴿ فرماید: و می                   

 ﴾ :۵۶[النور[ 

را اطاعت کنیـد   وسلم علیه اهللا صلی و زکات را بدهید و پیامبر، نماز را بر پا دارید«
 .»تا مشمول رحمت او شوید

واجب  وسلم علیه اهللا صلی اطاعت) از اهللا و پیامبر(برداري فقط  پس اطاعت و فرمان
مگـر  ، اطاعت از هیچ کـس صـحیح نیسـت    وسلم علیه اهللا صلی است. لذا بعد از پیامبر

 وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  چون به جز از پیامبر، زمانی که قولش مطابق شریعت الهی باشد
 اهللا صـلی  پیامبر تعالىچرا که اهللا ، قول هر کسی دیگر ممکن است خطا یا درست باشد

 معصوم و محفوظ داشته است.، د به مردم ابالغ کندرا در آنچه بای وسلم علیه
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﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  

            ﴾ :۴ – ۱[النجم[ 

و از روي ، که دوست شما گمـراه نیسـت  ، کند میسوگند به ستاره هنگامی که افول «
، ید: چیزي جـز وحـی کـه بـر او نـازل شـد      گو میآن چه ، یدگو میهواي نفس سخن ن

 .»نیست
، از جانب اهللا آورده اسـت  وسلم علیه اهللا صلی پس بر ما واجب است از آنچه پیامبر

سخنان افراد را نخـوریم  بر آن پایبند باشیم. فریب ، به دین اهللا چنگ زنیم، پیروي نماییم
هـا را بـا    هـاي شخصـیت   بلکه واجب است آرا و نظریه، و به اشتباهات آنان عمل نکنیم

هر چه با قرآن و سنت یا یکـی ازایـن   ، هاي قرآن و سنت مورد سنجش قرار دهیم مالك
 بپذیریم در غیر این صورت آن را رد نماییم.، دو موافق بود

﴿ فرماید: اهللا می                        

                                    

      ﴾ :۵۹[النساء[ 

 اهللا صـلی  اید! اطاعت کنید اهللا را و اطاعـت کنیـد پیـامبر    اي کسانی که ایمان آورده«
در چیـزي نـزاع داشـتید آن را بـه اهللا و رسـول       هرگاهرا و اولواالمرتان را و  وسلم علیه

داوري بطلبید] اگر به اهللا و روز رستاخیز ایمان دارید این [کار] براي  ها آنبازگردانید [از 
 .»و عاقبت و پایانش نیکوتر است، شما بهتر

﴿ فرماید: می تعالىو اهللا                  ﴾ :۱۰[الشوری[ 

 .»استداوریش با اهللا ، در چیزي اختالف کردید هرگاهو «

 ﴿ فرماید: و می                       

              ﴾ :۱۵۳[األنعام[ 
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اغـراض) پیـروي   (هاي پراکنده  این راه مستقیم من است از آن پیروي کنید و از راه«
این چیزي است که اهللا شما را به آن سفارش ، سازد دور می، که شما را از راه حق، نکنید

 . »تا تقوا پیشه کند، کند می
ظر بدون علم و بصیرت از ن ها آنپس تقلید کورکورانه از مشایخ و پیروي از نظریات 

تمام علما ناجایز و حتی به اجماع اهل سنت امري منکر اسـت. البتـه اگـر اقـوال علمـا      
چرا که موافق حق است نه به خاطر ایـن کـه قـول    ، شود موافق حق باشد به آن عمل می

 فالنی است.
رد آن واجـب اسـت و   ، پیران صوفی و... مخالف حق باشد، اما هر چه از اقوال علما

چون مخالف حق است نه به این علت که حرف فالنی یا فالنـی  ، نباید به آن عمل شود
 است.

 )5/383/385-( عۀمجموع فتاوي ومقاالت متنو -شیخ ابن باز

 ] حقیقت تصوف219[

حقیقت تصوف چیست؟ آیا در تصوف جوانب خـوب و بـد وجـود دارد؟ آیـا      س:
 تصوف از فقه جداست؟

حـدیثی در   وسـلم  علیه اهللا صلی اهللاستاد گرامی! لطفاً توضیح دهید که آیا از رسول 
 آیا تصوف حقیقت دینی دارد؟، مفهوم تصوف ثابت است

 علیـه  اهللا صلی در سودان برخی از صوفیان با استدالل از گنبد قبر پیامبر، در منطقه ما
 نظر اسالم در این باره چیست؟، سازند روي قبرها قبه و گنبد می وسلم

[مردان آگاه از نظام هسـتی] در مفهـوم    رجال الکونقطبی و ، هاي: فوتی حقیقت اسم
 چیست؟، تصوف

 .. و بعد:.احلمد هللا و الصلوه و السالم عيل رسول اهللا وعيل آله و صحبه ج:

»  هذه هی الصـوفیه «ابن قیم جوزي وکتاب » مدارج السالکین«اوالً: در این باره کتاب 
 مطالعه کن.، کنند از عبدالرحمن الوکیل را که از تصوف بحث می
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حجتی براي درست کردن قبه  وسلم علیه اهللا صلی اي بر قبر پیامبر دوم: در وجود قبه
 اهللا صـلی  بر قبور اولیا و نیکوکاران وجود ندارد. چون این کار نه به وصیت خود پیـامبر 

هـاي   تابعین و پیشـوایان هـدایت در قـرن   ، ساخته شده و نه از عمل صحابه، وسلم علیه
بلکه این ، است، شهادت داده ها آنبه خوبی  وسلم علیه اهللا صلی ه پیامبرنخستین است ک

 از عمل برخی مبتدعان است.

دٌّ «فرماید:  می وسلم علیه اهللا صلی پیامبر وَ رَ هُ ا لَيْسَ فِيهِ فَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ   :»مَ

 چیز] مردود است).[آن ، هر کس در دین ما چیزي را به وجود آورد که در آن نباشد(

ـولُ «از علی ثابت است که به ابو هیاج اسدي گفت:  سُ يْـهِ رَ لَ ثَنِي عَ عَ ا بَ ىلَ مَ ثُكَ عَ عَ بْ أَالَ أَ

ـهِ  ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ تَهُ  اللَّ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ رشْ ا مُ ً ربْ الَ قَ تَهُ وَ سْ ْثَاالً إِالَّ طَمَ عَ متِ مَ أَنْ الَ تَدَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ  :»عَ

مـرا بـرآن    وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  ا براي انجام کاري نفرستم که رسـول اهللا آیا تو ر(
اي را ترك نکنی مگر این که آن را محـو و نـابود سـازي و     که هیچ مجسمه فرستاد؟ این

 .)1(که آن را با خاك برابر کنی) هیچ قبر بلند را نگذاري مگر این
و پیشوایان هـدایت ثابـت    وسلم علیه اهللا صلی وقتی ساختن گنبد روي قبر از پیامبر

بـراي هـیچ   ، گر بطالن آن اسـت  بلکه برعکس از اینان چیزي ثابت است که بیان، نیست
 روي قبـر پیـامبر  ، انـد  مسلمانی روا نیست که با استناد به چیزي که مبتدعان پدیـد آورده 

 چیزي را به وجود آورد.، اند گنبد ساخته وسلم علیه اهللا صلی
 اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفیق و صلی 

 )2/182( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 چیست؟، ) ندارد پیري( ] حکم کسی که مرشدي220[

 - مرشـدش شـیطان اسـت    -در بین مردم شایع است که هر کس مرشد نـدارد   س:
 کنید؟ استاد گرامی اینان را به چه صورت توجیه می

مطـرح   این یک اشتباه عام و جهالت محض است که از طـرف برخـی از صـوفی    ج:

                                                           
 )969مسلم  ( -1
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تقلید  ها آناز   د تا مردم را به پیوستن به آنان تشویق شوند و در بدعت و گمراهیشو می
کند و یا در قرآن و سنت  در جلسات علمی و دینی شرکت می انسانکنند. چرا که وقتی 

بلکـه  ، ینـد در طلـب علـم اجتهـاد کـرده اسـت      گو میبرد ن پردازد و بهره می به تدبر می
لذا براي طالّب علم شایسته اسـت  ، یند: خیر بسیار زیادي را به دست آورده استگو می

مطابق قرآن و سـنت)  (رابطه برقرار کنند که به داشتن عقیده و رفتار نیک ، که با علمایی
چرا که اگر در ایـن  ، سندشان را ازآنان بپر معروف هستند. و در صورت نیاز مسایل دینی

امـا  ، مانـد  شوند و مسایل بر آنان پوشیده مـی  دچار اشتباه می، موارد از علما سؤال نکنند
خـوبی و فوائـد   ، زمانی که در جلسات درس شرکت کند و به صحبت علما گوش دهند

 حتی اگر پیر و مرشد مشخصی هم نداشته باشند.، آورد بسیار زیادي را به دست می
اعیـاد و  ، هاي جمعه د هر کس در جلسات علم شرکت کند و به سخنرانیبدون تردی

 هرچنـد گوش فرا دهد مرشـدان بسـیاري دارد   ، شود هایی که در مسجد برگزار می درس
 نباشد. ها آنمنتسب به یکی از 

 )133( ) ص39(البحوث عدد  مجلۀ - شیخ ابن باز

، وقت معصیت او را یاد کنندخواهد در  پیري) که از مریدانش می( ] حکم مرشدي221[
 چیست؟

مرشدي خطاب به مرید خود که قصد درس خواندن در اروپا را دارد به هنگـام   س:
مرشـد خـود را   ، جا تمایل به گناه کرد نفس تو در آن  هرگاهید: پسرم! گو میخداحافظی 

 است؟دارد!؟ آیا این عمل شرك به اهللا  اهللا تو را از آن بدي و فحشا باز می، یاد کن
چون این شخص به مرشد خـود  ، این عمل گناه بسیار بزرگ و شرك به اهللا است ج:

از پروردگارت کمک و ، گفت: اهللا را یاد کن پناه برده تا او را نجات دهد. الزم بود که می
 توفیق بخواه و به این روش پایدار باش.

ـ    ، کند در وقت گناه اما این که به او سفارش می د! ایـن کـار از   شـیخ خـود را یـاد کن
، کنند هاي منحرف است که مریدان و شاگردان خود را توجیه می اشتباهات بزرگ صوفی
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پناه آورند و در رفع نیازها و دفع مشکالت  ها آنرا عبادت کنند و به  ها آنتا به جاي اهللا 
 ».پناه بر اهللا از این عمل«توکل نمایند!؟ این عمل شرك اکبراست.  ها آنبه 

ر هر شخص الزم است که از اهللا بترسد و در هنگام مصیبت و مشکل فقـط  بنابراین ب
دهـد   نه به مرشدي که به او آموزش می، به اهللا پناه برد و از او کمک و توفیق را بخواهد

 تا به خود مرشد پناه ببرد!؟ و اهللا المستعان.
 )149 ص )39( - البحوث مجلۀ - شیخ ابن باز

یا تقدیم ، پیران) براي بیعت براساس طرق صوفیه( مرشدان] حکم سفر به نزد برخی 222[
 ها آنکردن قربانی به 

سودان پیري است که پیروان زیادي دارد که تمام عمر خـود را بـه   ، در کشور ما س:
گذرانند و معتقد هستند کـه از اولیـاء    اطاعت و سفر به هدف مالقات با وي می، خدمت

جـا   گیرنـد. در آن   ه هاي صوفیه را از او تعلـیم مـی  ي سمانیه از طریق اهللا است. و طریقه
جوینـد و نـذورات    گنبد [قبه] بزرگی روي قبر پدرش است که پیروانش به آن تبرك می

کننـد.   ذکر مـی ، ها با زدن دف و خواندن آواز عالوه بر این، گذارند خود را در آن جا می
لذا مردان و زنـان  ، ري برونددستور داده به زیارت قبر پیر دیگ ها آنامسال مرشدشان به 

 جا رفتند....براي اینان چه نصیحتی دارید؟ با صدها ماشین به آن 
چرا که سفر به هدف زیارت قبور ، منکر عظیم و شر بزرگی است ها آناین عمل  ج:

 منکر است.

الُ إِالَّ إِىلَ «:  فرماید می وسلم علیه اهللا صلی رسول اهللا حَ دُّ الرِّ : الَ تُشَ دَ اجِ سَ ةِ مَ ثَ ثَالَ

ا ذَ ي هَ دِ جِ سْ دِ ، مَ جِ سْ مَ امِ الْـوَ رَ دِ ، حَ جِ املَسْ  »أَقْىصَ الْـوَ

مسـجدالحرام و  ، مسـجدالنبی) (مسجد من ، بار سفر مبندید مگر به قصد سه مسجد(
 .)1(مسجد االقصی)

                                                           
 )1397) مسلم  (1197بخاري  ( -1
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دعـا کـردن و طلـب    ، نمـاز خوانـدن  ، هـا  قربـانی ، وانگهی تقرب به اموات با نـذرها 
 است. تعالىهمه شرك به اهللا ، آنان فریادرسی از

براي هیچ مسلمانی جایز نیست که صاحب قبري را بخوانـد و صـدا بزنـد اگـر چـه      
شخصیت بسیار بزرگی حتی مثل پیامبران باشد و طلب فریادرسی از آنان همانند: طلـب  

طبل و تقرب جستن به اهللا ، اما زدن دف، درختان و ستارگان جایز نیست، استغاثه از بتان
اهللا) را عبادت (ها به این وسیله  هاي منکري است که بیشتر صوفی بدین وسیله از بدعت

البتـه دف زدن  ، نیست تعالىها بدعت و منکر است و از شریعت اهللا  ي این همه، کنند می
به هدف آشکار کردن مراسم ازدواج جایز است تا مشخص ، ها در عروسی فقط براي زن

هـا و وسـایلی کـه     چنین یکی دیگر از بـدعت  ود که این مراسم نکاح است نه زنا! همش
شود: ساختن قبه و گنبد روي قبرها و مسـجد قـرار دادن ایـن مراکـز      منجر به شرك می

ساختن بنا روي آن و نشستن ، از گچ کردن قبر وسلم علیه اهللا صلی چرا که پیامبر، است
 بر آن نهی کرده است.

کند کـه:   امام مسلم در کتاب صحیح خود از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه روایت می

ولُ « سُ َى رَ ـهِ هنَ صَ  وسلم عليه اهللا صلی اللَّ َصَّ ُ الْـأَنْ جيُ ربْ يْهِ ، قَ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ يْهِ ، وَ لَ بْنَى عَ أَنْ يُ  :»وَ

نشستن روي قبـور  ، از استفاده کردن گچ براي قبرها وسلم علیه اهللا صلی رسول اهللا(
 .)1(و ساختن بنا بر قبر نهی کرده است)

ـنَ «فرمایـد:   مـی   وسلم علیه اهللا صلی و پیامبر ــهُ لَعَ مْ الْــ اللَّ بِيَـائِهِ نْ بُـورَ أَ وا قُ ـذُ َ ودَ اختَّ يَهُ

دَ  اجِ سَ  : »مَ

 .)2(قرار دادند)اهللا یهود و نصارا را لعنت کند که قبور انبیا را مساجد (

                                                           
 )970مسلم  ( -1
 )529) مسلم (1330بخاري  ( -2
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به این ترتب الزم است که قبر در زمین خالی بدون هیچ بنا و ساختمانی باشد. تبرك 
جستن و دست کشیدن بر قبر جایز نیست همان طور که صدا زدن صاحب قبر و طلـب  

 فریادرسی از او و نذر کردن و ذبح بر سر قبر جایز نیست و از امور جاهلیت است.
ها بر حذر باشند و بر علما واجب اسـت   ان از تمامی اینپس واجب است که مسلمان

که این شیخ را نصیحت کنند و به او بفهمانند که این عملش باطل و منکر اسـت و ایـن   
از انواع شرك اکبـر  ، دده میکه مردم را به استعانت از اموات و صدا زدن غیراهللا دعوت 

از وي تقلید و پیروي نکنند. فریـب او  لذا بر مسلمانان الزم است که ، »پناه بر اهللا«است 
لذا باید تنها او را دعـا کننـد و بـه او امیـد     ، چون عبادت فقط حق اهللا است، را نخورند

 داشته باشند.

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                 ﴾ :۱۸[اجلن[ 

 .»پس هیچ کس را با اهللا نخوانید!، و این که مساجد از آن اهللا است«

﴿ فرماید: می تعالىو اهللا                         

                  ﴾ :۱۱۷[املؤمنون[  

مسـلما دلیلـی بـرآن نخواهـد داشـت و      ، بخوانـد و هر کس معبود دیگري را با اهللا «
 .»حساب او نزد پروردگارش خواهد بود؛ یقینا کافران رستگار نخواهند شد

سـتارگان و  ، صاحبان قبـور ، مالئکه، جن، چون غیر اهللا، اهللا آنان را کافر نامیده است
شـرك اکبـر   هـا بـا اهللا    زنند) صدا زدن هر یک از این صدا می(کنند  را عبادت می، ها بت

 است.

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

           ﴾] :١٠٦يونس[   

مخوان! که اگـر چنـین   ، رساند و نه زیانی چیزي را که نه سودي به تو می، و جز اهللا«
 »مشرکین«. یعنی: »! کاران خواهی بود ستماز ، کنی
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در ایـن عمـل   ، توانند جلوي ایـن منکـر را بگیرنـد الزم اسـت     بر همه کسانی که می
واجب است که مانع وي شود و به مـردم  ، همکاري نمایند و بر دولت اگر مسلمان باشد

اسالم را  به آن دستور داده است و عمل به امور دین تعالىاموري را آموزش دهد که اهللا 
 تا این شرك از بین برود.، دکن میالزا ها آنبر 

 )145-143( ص 39شیخ ابن باز مجلۀ البحوث عدد 

 ها آن] طرق صوفیه و اوراد 223[

حکم طرق صوفیه و اورادي که براي قبل از نماز صـبح و بعـد از نمـاز مغـرب      س:
 چیست؟، خوانند اند و می تنظیم کرده

را در خواب دیده و بدین  وسلم علیه اهللا صلی پیامبر کند؛ و حکم کسی که گمان می

سالم بر ( :»االرواح روح والسالم عليك يا عني العيون «صورت وي را سالم کرده است: 

 ) چیست؟ها آنها و جان ج تو اي اصل اصل

 و الصاله و السالم عيل رسوله و آله و صحبه... و بعد:، احلمد هللا وحده

طرق و اوراد نوپیدا و بدعت است. از جمله ، اوراد و طرقی را که یادآوري کردي ج:
هیچ یک شرعی نیست. مگـر   ها آني تیجانیه و کتانیه هستند و از اوراد  طریقه، این طرق

 باشد. وسلم علیه اهللا صلیآن چه موافق قرآن و سنت صحیح پیامبر 
عضو گـروه کتانیـه شـده اسـت و      اما آنچه در سؤال خود ذکر نموده اید که یک نفر

السـالم «گفتـه اسـت:   ، را در حالت بیداري کنار خـود دیـده   وسلم علیه اهللا صلی پیامبر

ها) این باطل است و اصـلی نـدارد.    سالم بر تو اي چشمه چشمه(: »عليك يا عني العيون

شـود و تـا روز قیامـت از     بعد از وفاتش در بیداري دیده نمی وسلم علیه اهللا صلی پیامبر
 قبرش خارج نخواهد شد.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

    ﴾ :۱۶ – ۱۵[املؤمنون[ 
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 .»شوید! روز قیامت برانگیخته میمیرید؛ سپس در  سپس شما بعد از آن می«

مَ «فرماید:  می وسلم علیه اهللا صلی پیامبر وْ مَ يَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ نَا سَ نْهُ الْـأَ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ ةِ وَ يَامَ قِ

ُ الْـ ربْ  :»قَ

و اولین کسی هستم که قبر از او شـق  ، من سردار فرزندان آدم در روز قیامت هستم«
 .)1(شود) می

 التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا 
 )2/184( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 در مسجد وسلم علیه اهللا صلی ] حکم گذاشتن عکس قبر پیامبر 224[

 احلمد هللا و الصاله و السالم عيل رسوله وآله و بعد:

ادگسـتري کـه از بایگـانی    ي وزیر محترم د علمی و افتا از نامه  انجمن دایمی مباحث
] تحویـل  17/8/1392] در تـاریخ [ 1437عمومی به هیئت علماي عالی رتبه به شـماره [ 

ي فرهنگی سیالن از آن چه نمازگـذاران در   مطلع گردید. در این نامه رئیس مؤسسه، شد
در قسمت راسـت   ها آن، استفتا کرده است، دهند مسجد جامع حنفی در کلمبیا انجام می

 وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  عکس قبر پیامبر ها آنکه در جلوي  ایستند و در حالی  مسجد می
ي فرهنگی آن  فرستند. رئیس مؤسسه درود می وسلم علیه اهللا صلی و بر پیامبر، قرار دارد

 که حکم شرعی این استفتا و حکم آن را برایش بنویسیم.، جا درخواست نموده است
 از بررسی چنین جواب داد: این مرکز پس 

در هر مسجدي یا حک کردن آن روي  وسلم علیه اهللا صلی گذاشتن عکس قبر پیامبر
افراط و زیاده روي در محبت صالحین ، دیوار مسجد و ایستادن در برابر آن بدعت است

 حـال آن کـه پیـامبر   ، انـد  تا جایی بین مردم رواج یافته که به تعظیم پیامبران نیز پرداخته

مْ وَ «فرماید:  می از افراط در دین ما را نهی کرده است و  وسلم علیه اهللا لیص اكُ وَّ الْــإِيَّ لُ غُ

مْ بِ  بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ امَ هَ إِنَّ ؛ فَ ينِ ينِ الْـيفِ الدِّ وِّ يفِ الدِّ لُ  :»غُ

                                                           
 ) به مانند آن2278مسلم ( -1
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روي در دین بپرهیزید همانا مردمان قبل از شما به علت زیاده روي در دین  از زیاده(
 .)1(هالك شدند)

این عمل از صحابه و پس از آنان از افراد خیر القرون با وجود پراکنـدگی اسـالم در   
بیشـتر از همـه نسـبت بـه      هـا  آندر حالی که ، شهرها و دوري مدینه منوره ثابت نیست

عـالوه بـر ایـن در انجـام     ، محبت و احترام قایـل بودنـد   وسلم علیه اهللا صلی رسول اهللا
اگـر ایـن   ، کردنـد  بیشتر حریص بودند و از دستورات دین بیشتر پیروي میکارهاي خیر 
بلکه ، توجه نبودند کردند و نسبت به آن بی به طور قطع آن را ترك نمی، بود کار جایز می

 »پناه بر اهللا!«شود.  اي براي شرك می این عمل وسیله
 ودند.از این کار حذر کردند و خود را از وقوع در آن حفظ نم ها آنلذا 

چرا که ، بر ما مسلمانان الزم است که از آنان پیروي کنیم و راه آنان را در پیش گیریم
و شـر در   خیر و صالح همگان در پیروي از سـلف صـالح و پیشـینیان نیکوکـار اسـت     

 اند. اي است که آیندگان به وجود آورده چیزهاي تازه
نسبت به مسـجد قـرار    موسل علیه اهللا صلی در احادیث صحیح ثابت است که پیامبر

یـا نمـاز خوانـدن در    ، اند و این احادیث شامل ساختن بنا بر قبـر  دادن قبرها هشدار داده
شود چرا که بـیم آن مـی رود کـه در     کنار آن و دفن مردگان زیر گنبدها را نیز شامل می

شان تا جایی زیاده روي شود کـه منجـر بـه صـدا      محبت صالحان افراط شود. در احترام
 گردد.  در مشکالت می ها آنو یاري خواستن از  ها آنزدن 

کرد که قبرش تبدیل به بتـی نشـود کـه مـورد      می دعا  وسلم علیه اهللا صلی رسول اهللا
یهود و نصارا را به خاطر مسجد قرار دادن  وسلم علیه اهللا صلی عبادت قرار گیرد. پیامبر

پرسـتی اي   شان لعنت کرده است تا مسلمانان از چنین بدعت و بت قبور پیامبران و نیکان
 بر حذر باشند.

                                                           
) 2867) و ابـن خزیمـه  (  13909)وابن ابـی شـیبه  (  3057) و نسائی  (3029) و ابن ماجه  (1/215احمد ( -1

 آن را صحیح دانسته و ذهبی با او موافق است.)و حاکم 1711-1/466) وحاکم  (3871وابن حبان  (
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به این ترتیب گذاشتن عکس قبر افراد صالح در مسجد یا نصب آن بر دیوار مسـجد  
هـاي   وي قبرهایشـان از وسـیله  گنبد و...) ر(در مساجد یا ساختن بنا  ها آندر حکم دفن 

پرستی دوران جاهلیت و فراخوان به عبادت غیر اهللا است. لذا بـر مسـلمانان واجـب     بت
 ي عقیـده هاي شرّ را مسدود کنند تا از  دروازه(هاي شر را بگیرند.  است که جلوي وسیله

 هاي گمراهی محفوظ بمانند.) چال توحید حمایت کرده باشند و از افتادن در سیاه
را  وسـلم  علیـه  اهللا صلی حبیبه پیامبر سلمه و ام ر روایت بخاري و مسلم آمده که: امد

در جریان کلیسایی گذاشتند که در سرزمین حبشه دیده بودند و یادآور شدند کـه در آن  

ا «فرمود:  وسلم علیه اهللا صلی پیامبر، هایی را مشاهده کرده بودند کلیسا عکس أُولَئِـكَ إِذَ

 َ
أُولَئِـكَ رشِ 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 امَ الِحُ فَ لُ الصَّ جُ مْ الرَّ انَ فِيهِ ارُ كَ

نْدَ الْـ لْقِ عِ ـهِ خَ  :»اللَّ

کـرد روي قبـرش    وفـات مـی   هـا  آنفـرد صـالحی از    هرگـاه کسانی بودند که  ها آن(
بـدترین   هـا  آنروز قیامـت  ، کردنـد  را نقاشی مـی  ها آنکردند و تصاویر  مسجدي بنا می

 .)1(مخلوقات نزد اهللا هستند)

ـولِ « اند که گفت: بخاري و مسلم) از عایشه روایت کرده(و آن دو  سُ لَ بِرَ ـزَ ــهِ ملََّا نَ  اللَّ

ىلَّ  ـهُ صَ ـوَ  اللَّ هُ ـالَ وَ قَ ـهِ فَ هِ جْ نْ وَ ا عَ هَ فَ شَ تَمَّ كَ ا اغْ إِذَ هِ فَ هِ جْ ىلَ وَ ةً عَ ِيصَ حُ مخَ طْرَ قَ يَ فِ لَّمَ طَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

نَةُ  لِكَ لَعْ ذَ ـهِ كَ ىلَ  اللَّ واالْـعَ 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

در بیماري وفات چادر را بر چهره ي مبارك انـداخت و   وسلم علیه اهللا صلی پیامبر(
را برداشت و فرمود: [اهللا یهود و نصـارا    آن، اش مقداري کمتر گردید هنگامی که بیماري

 شان را مسجد قرار دادند]). را لعنت کند که قبور پیامبران

                                                           
 527و مسلم ش/ 427بخاري ش/ -1
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 .)1(گونه اعمال بر حذر دارد این بود که ما را از این وسلم علیه اهللا صلی هدف پیامبر 
اما ، شد بنایی ساخته می وسلم علیه اهللا صلی بود قطعا روي قبر پیامبر اگر این چنین نمی

 چنین نشد)(رفت که مسجد قرار داده شود  چون بیم آن می

انَ أَالَ «فرمود:  وسلم علیه اهللا صلی در صحیح مسلم آمده است که پیامبر نْ كَ إِنَّ مَ وَ

دَ  اجِ سَ مْ مَ يهِ احلِِ صَ مْ وَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ ونَ قُ ذُ تَّخِ انُوا يَ مْ كَ بْلَكُ وا ، قَ ذُ تَّخِ الَ تَ دَ إِينِّ الْـأَالَ فَ اجِ سَ بُورَ مَ قُ

لِكَ ها آن نْ ذَ مْ عَ  :»كُ

که قبل از شما بودند قبور پیـامبران و نیکوکـارا ن را مسـجد قـرار      ها آنهان بدانید! (
 .)2(دارم) پس قبور را مساجد نسازید. من شما را از این کار باز می، دادند

عَلْ اللَّـهُ «فرمود:  وسلم علیه اهللا صلی کند که پیامبر مالک در موطأ روایت می ْ مَّ الَ جتَ

بَدُ  عْ نًا يُ ثَ ي وَ ِ ربْ بُ ، قَ ضَ تَدَّ غَ ـهِ اشْ دَ  اللَّ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ ذُ َ مٍ اختَّ وْ ىلَ قَ  :»عَ

بارالها! قبر مرا بتی مگردان که مورد عبادت قرار گیرد که خشم اهللا بر قومی که قبور (
 .)3(بسیار سخت است)، انبیاي خود را مسجد قرار دادند

 علیه اهللا صلی کند که پیامبر عنه روایت میابوداود در سنن خود از ابوهریره رضی اهللا 

ا«فرمود:  وسلم بُورً مْ قُ يُوتَكُ لُوا بُ عَ ْ ا، الَ جتَ يدً ي عِ ِ لُوا قَربْ عَ ْ الَ جتَ مْ ، وَ تَكُ الَ إِنَّ صَ َّ فَ يلَ لُّوا عَ صَ وَ

نْتُمْ  يْثُ كُ نِي حَ غُ بْلُ  »تَ

اجتمـاع و جشـن)   محل (هایتان را به قبر تبدیل نکنید و قبر مرا براي خود عید  خانه(
 رسد). هر جا که هستید بر من درود بفرستید که درود شما بر من می، مگردانید
به ما دستور داده هرجا که باشیم به ایشان درود بفرستیم و  وسلم علیه اهللا صلی پیامبر

رسد بدون آن که قبر و یا عکس  به ایشان می، خبر داده است که از هر جا درود بفرستیم

                                                           
 خمیصه: پارچه حریر یا پشم عالمت دار است. 531ومسلم ش/ 435بخاري ش/ -1
 532مسلم در مساجد ش / -2
وعبــدالرزاق در  7544،11819، ابــن ابــی شــیبه ش/172/1)416مالــک بصــورت مرســل در مؤطــا ش/ ( -3

 ) آورده است.2/246بصورت متصل بروایت ابوهریره احمد در ( و 1587مصنف ش/
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، در مسـاجد ، باشد؛ بنابراین پدیده گذاشتن عکس قبر و یا مسـجد ایشـان   قبر جلوي ما
 شود! پناه براهللا! بدعتی است که منجر به شرك می

، کننـد  لذا بر علماي مسلمانان واجب است که جلوي افرادي را که این کارهـا را مـی  
بگیرند و نیز حاکمان و تمام کسانی که صـاحب قـدرت هسـتند بایـد عکـس قبـر را از       

 ساجد بیرون کنند. تا فتنه از بین برود و توحید مورد حمایت شایسته و یژه قرار گیرد.م
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )304 -1/302( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 وسلم علیه اهللا صلی ] حکم سفر بقصد زیارت قبر پیامبر225[

بـه مدینـه منـوره     وسـلم  علیه اهللا صلی بعضی از مردم به نیت زیارت قبر پیامبر س:
 حکم این عمل چیست؟، روند می

البته سفر به مدینه منوره به نیـت نمـاز   ، سفر به مدینه) درست نیست(با این نیت  ج:
جایز است؛ چرا که این مسجد یکی از سه  وسلم علیه اهللا صلی خواندن در مسجد پیامبر

مسجدي است که مسافرت به آن درست و نمـاز خوانـدن در آن هـزار برابـر افضـل از      
بار سفر بستن) به سه (مساجد دیگر است؛ جز مسجد الحرام. روایت است که مسافرت 

 مسجد جایز است:
  .مسجد االقصی -3 .مسجد النبی -2 .خانه کعبه)( مسجد الحرام -1

به نیت نمـاز خوانـدن یـا تبـرك جسـتن یـا       ، ها آنو قبرست ها آنلذا رفتن به سایر مک
بـه   وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  پیـامبر  جا درست نیست. هدف از دستور عبادت کردن در آن

ي هـا  آنذکرآخرت) در زیارت قبرست( بیاد آوردن آخرت است و این مسئله، زیارت قبور
ت کـه هـیچ روسـتایی خـالی از قبرسـتان      شود. بدیهی اسـ  محل سکونت هم حاصل می

انـدازد و مردگـان هـم از     را به یاد آخرت می انساننیست. لذا زیارت همان قبرستان نیز 
 شوند.  مند می دعا بهره

را عیدگاه ، وسلم علیه اهللا صلی که قبر پیامبر اما در مورد قبر پیامبر باید دانست از این
ما را نهی کرده است. یعنی: همان  وسلم علیه اهللا صلی پیامبر، و محل تجمع قرار دهیم
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تکرار  وسلم علیه اهللا صلی  زیارت قبر پیامبر، شود طور که عید در هر سال تکرار می 

ي « فرموده است: وسلم علیه اهللا صلی نشود. پیامبر ِ ربْ لُوا قَ عَ ْ الَ جتَ ا وَ بُورً مْ قُ يُوتَكُ لُوا بُ عَ ْ الَ جتَ

 َّ يلَ لُّوا عَ صَ ا وَ يدً نْتُمْ عِ يْثُ كُ نِي حَ غُ بْلُ مْ تَ تَكُ الَ إِنَّ صَ   »فَ

نسازید و قبر مرا عیدگاه و محل تجمع قرار ندهیـد و بـه    تان را قبرستان  خانه هاي(
 .)رسد من درود بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا باشید به من می

دَّ « فرموده است: وسلم علیه اهللا صلی پیامبر  َّ إِالَّ رَ ـيلَ مُ عَ ـلِّ سَ ـدٍ يُ ـنْ أَحَ ا مِ ــهُ مَ َّ  اللَّ ـيلَ عَ

مَ  الَ يْهِ السَّ لَ دَّ عَ تَّى أَرُ ي حَ وحِ   »رُ

گردانـد تـا    روحم را بـه مـن بـر مـی     تعالىهر مسلمانی که بر من سالم بفرستد اهللا (
فـرد دور و نزدیـک هـر دو را شـامل      سـالم ، ایـن روایـت   )1(جواب سالم او را بدهم.)

 شود. می
ضـعیف   ،آمده است وسلم علیه اهللا صلی ي فضیلت قبر پیامبر اما احادیثی که درباره 

يَاتِى« یا موضوع هستند. از جمله روایت: نِى ىفِ حَ ارَ امَ زَ أَنَّ كَ تِى فَ وْ دَ مَ عْ نِى بَ ارَ نْ زَ   »مَ

گویـا مـرا در زمـان حیـاتم زیـارت کـرده       ، کسی که مرا بعد از مرگم زیـارت کنـد  (
 .)2(است)

ي«و روایت  ِ ربْ ارَ قَ نْ زَ ا « کسی که قبر مرا زیارت کند) یا( »مَ نتُ لـه شـفيعً ينِ كُ ارَ ن زَ مَ

ا  .)3(من شفاعت کننده و گواه او هستم)، کسی که مرا زیارت کند( »أو شهيدً

                                                           
ابـن   3092بیهقی در الکبري  3092طبرانی در االوسط  2041ابوداود شماره 527ص 2مسند امام احمد ج -1

گفته است. روایان این حدیث ثقه هستند. آلبانی آن را در صحیح ابـن داود   488ص6حجر در الفتح ج
 203الصارم المنکی ص 234و233ص1است. مجموع الفتاوي جحسن قرار داده  1795ش

سلسـلۀ الضـعیفۀ     382ص2ابـن عـدي در الکامـل ج    10054بیهقی در الکبـري ص  278ص 2دار قطنی ج -2
)47) ،(1021( 

 1127ارواءالغلیل  10053-ش 245ص5بیهقی در الکبري ج 1322ش65الطیالسی در مسند ص  -3
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تِى« و روایت: اعَ فَ بَتْ لَهُ شَ جَ  وَ ِ ربْ ارَ قَ نْ زَ کسی که قبر مرا زیـارت کنـد شـفاعت    ( »مَ

 )1(شود). او واجب میمن بر 

ـاينِ « و روایت فَ قَد جَ رينِ فَ زُ جَّ ومل يَ کسی که حج کند و مرا زیارت نکند به من ( »من حَ

 همه این احادیث باطل و هیچ اصل و اساسی ندارند.  )2(ستم روا داشته است).
 اند: ها زیر شرح داده علما بطالن این احادیث را در کتاب

 تیمیه بر اخنائیالف: رد شیخ االسالم ابن 
 ب: رد ابن عبدالهادي بر سبکی و رد الوسی بر نبهانی

کنند. شـایان ذکـر    نباید فریب کسانی را خورد که این احادیث را ترجمه و پخش می
 صلی کاهد؛ چرا که محبت پیامبر قبر پیامبر از قدر و منزلت ایشان نمی است عدم زیارت

 اهللا صـلی  باشد. دوري و بعد مسافت از قبـر پیـامبر   در قلب پیروانش می وسلم علیه اهللا
 کند. این محبت را کم نمی وسلم علیه

 )25-23( ص، قتاوي فی التوحید –شیخ ابن جبرین 

 در مسجد وسلم علیه اهللا صلی] پاسخ به شبهه ي وجود قبر پیامبر 226[

در  وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  پیـامبر ینـد: قبـر   گو میدر رد استدالل قبرپرستانی که  س:
 مسجد نبوي است چه جوابی داریم؟

 توان پاسخ داد: به این شبهه از چند جهت می ج:
بـر روي قبـرش    وسلم علیه اهللا صلی الف: باید دانست که مسجد بعد از فوت پیامبر

 ساخته شده است. وسلم علیه اهللا صلی ساخته نشده بلکه مسجد در حیات پیامبر
که افراد صـالح در   در مسجد دفن نشده است تا استدالل ایشان مبنی بر اینب: پیامبر 

ش دفـن  هـا  آندر خ وسلم علیه اهللا صلی بلکه پیامبر، شوند درست باشد مسجد دفن می
 شده است.

                                                           
  4159بیهقی درالشعب ش 351ش6مل جابن عدي در الکا 278ص2دارقطنی ج -1
 45الضعیفه ش/ -14ص7ابن عدي در الکامل ج -2
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و افزودن خانه ي عایشـه در مسـجد در    وسلم علیه اهللا صلی توسعه مسجد النبی ج:
وفات اکثر صحابه رضی اهللا عنهم تقریباً  حیات صحابه رضی اهللا عنهم نبوده بلکه بعد از

ه. ق. اتفاق افتاده و حتی باقیمانده ي صحابه اي که در قید حیات بودنـد بـا    94در سال 
مسیب با این کار  دبنبلکه مخالف بودند و از تابعین سعی، این کار راضی و موافق نبودند

 مخالف بوده است.
بلکه قبر در یک مکان مسـتقل و جـدا از   ، د: باید دانست که قبر داخل مسجد نیست

از  وسلم علیه اهللا صلی مسجد قرار دارد و مسجد بر روي آن بنا نشده است و قبر پیامبر
ه قرار سه قسمت با دیوارها احاطه شده و به صورت مثلث در آمده است و در جهت قبل

گیـرد. بـا    هنگام نماز روبروي قبر قرار نمی وسلم علیه اهللا صلی ندارد بنابراین قبر پیامبر
 شود. این توضیح استدالل قبر پرستان باطل می

 )233، 2/232( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] زیارت مساجد تاریخی مدینه منوره227[

رونـد تـا در مسـجد نبـوي نمـاز       اي از مسلمانان به مدینه منـوره مـی   الف) عده س:
سپس به مسجد قبا و مسجد قبلتین و مسجد جمعه و مسجد غمامـه و مسـجد   ، بخوانند

 علیه اهللا صلی صدیق و مسجد علی رضی اهللا عنهم و دیگر مساجدي که روي آثار پیامبر
آیا ، خوانند المسجد می وند و دو رکعت تحیۀر و صحابه رضی اهللا عنهم بنا شده می وسلم

 این جایز است؟
 نمـاز خوانـد   وسلم علیه اهللا صلی که در مسجد النبی تواند بعد از این ب: آیا زائر می

فرصت را غنیمت شمرده و جهت اطالع و تحقیق در زندگی سلف صالح بـراي تطبیـق   
و  وسـلم  علیـه  اهللا صلی رچه در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ در غزوات پیامب دادن آن

به دیگر مساجد و اماکن تـاریخی بـرود؟   ، محل سکونت قبایل انصار مطالعه کرده است
 لطفاً توضیح دهید.

 د:ده میمرکز پژوهش و تحقیق فتاوي پس از تحقیق و بررسی پاسخ  ج:
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اول: با تحقیق و کنجکاوي در خصـوص مسـاجد موجـود در مدینـه منـوره روشـن       
 مختلفی دارند:شود که انواع  می

 علیه اهللا صلی فضیلت خاصی از پیامبر ها آنالف) مساجدي که در مورد ( نوع اول:
باشند یکی مسجد النبی است که این آیه  ثابت شده است که فقط دو مسجد می وسلم

 ﴿ شود: قرآن آن را شامل می                   

                             ﴾

 ]۱۰۸[التوبة: 
بـه  ( تـر اسـت کـه در آن    مسجدي که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شـده شایسـته  «

 تعـالى و اهللا ، پـاکیزه باشـند  دارنـد   مردانی هستند که دوست می در آن، عبادت) بایستید
 .»پاکیزگان را دوست دارد

 صـلی  این مسجد یکی از سه مسجدي است که سفر زیارتی به آن از احادیث پیـامبر 
از جمله: در حدیث صحیح به صراحت آمده: یک نمـاز  ، ثابت شده است وسلم علیه اهللا

 .)1( برابر استغیر از مسجد الحرام ، در این مسجد با هزار نماز در مساجد دیگر

﴿ در این مورد فرموده است: تعالىب) مسجد قبا: اهللا          

    ﴾ :تقوا بنا شده است براساسمسجدي که از روز نخست « ]۱۰۸[التوبة«. 

 کند: روایت می وسلم علیه اهللا صلی اُسید بن حضیر االنصاري رضی اهللا عنه از پیامبر

ة « مرَ عُ   »صالة يف مسجد قبا كَ

سهل بن حنیف  )2(ثواب یک نماز در مسجد قبا برابر با ثواب یک عمره است).(

مَّ أَتَى « کند: روایت می وسلم علیه اهللا صلی رضی اهللا عنه از پیامبر يْتِهِ ثُ رَ يفِ بَ نْ تَطَهَّ مَ

انَ  ةً كَ الَ ىلَّ فِيهِ صَ بَاءَ فَصَ دَ قُ جِ سْ ةٍ  مَ رَ مْ رِ عُ أَجْ   »لَهُ كَ

                                                           
 1396 - 1395 -1394) مسلم 1190بخاري  ( -1
 و ترمذي گوید: حسن غریب   1627ابن حبان در صحیح خود ش/  1411ابن ماجه  324ترمذي  -2



   

 603 فتاوي علماء البلد الحرام
 

کسی که در خانه وضو بگیرد و به مسجد قبا برود و نماز بخواند پاداش یک عمـره  (
 )1(را دارد).

بـه اثبـات    ها آننوع دوم: مساجد عمومی درمدینه منوره که فضیلت خاصی در مورد 
 مانند دیگر مساجد است. ها آننرسیده و حکم 

 علیـه  اهللا صلی بر این باور است که پیامبر ها آننوع سوم: مساجدي هستند که اساس 
.. ایـن گونـه مسـاجد    .در آن نماز خوانده است. مانند مسجد بنی سالم و عیـدگاه  وسلم

ثابت نشده و هیچ تشویقی به زیارت و خواندن دو رکعت  ها آنفضیلت خاصی در مورد 
 به اثبات نرسیده است. ها آننماز در 

 اهللا صـلی  را به زمـان پیـامبر   ها آننوع چهارم: مساجد تازه تأسیسی هستند که مبناي 
گاه زائران قـرار گرفتـه    دهند و هم اکنون زیارت و خلفاي راشدین نسبت می وسلم علیه

.. زیـارت ایـن مسـاجد در شـریعت     .گانه و مسجد کوه أُحد و است. مانند مساجد هفت
 بلکه بدعتی آشکار است.، درست نیست ها نآاساسی ندارد و سفر زیارتی به 

ي شرعی در این باره این است که فقط اهللا را عبادت کنیم و عبـادت بایـد بـه     قاعده
به اثبات رسیده است و این عمل با رجوع  وسلم علیه اهللا صلی روشی باشد که از پیامبر

 وسـلم  علیـه  اهللا صلی به قرآن و سنت صحیح و سخنان سلف صالح که دین را از پیامبر
 شـود؛ زیـرا پیـامبر    اند مشخص مـی  به ما رساندند و ما را از بدعت و نوآوري نهی کرده

دٌّ « فرموده است: وسلم علیه اهللا صلی وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ   »مَ

آن کـار مـردود   ، ایـم  هر کس کاري را انجام دهد که مـا دسـتور انجـام آن را نـداده    (
 )2(است).

ـوَ « و در روایتی دیگر این چنین فرموده است: هُ نْـهُ فَ ا لَـيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ   »رَ
                                                           

) 5561-5560(  6/75در الکبیـر  طبرانـی   7530ابـن ابـی شـیبه     1412ابن ماجه  699نسائی  3/487احمد  -1
 ) حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با او موافق است.4279( 3/13حاکم 

 4492مسلم ش/ 2697بخاري ش/  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   604 
  

 )1(آن عمل مردود است.، هر کس در دین ما چیزي وارد کند که از دین نباشد

ـنَّةِ «: و فرموده است سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ يْكُ لَ ينَ الْــعَ ـدِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ ي خُ ـدِ عْ ـنْ بَ ـا ، مِ يْهَ لَ ـوا عَ ضُّ عَ

ذِ  اجِ ثَاتِ ، بِالنَّوَ ْدَ مْ وَ حمُ اكُ إِيَّ ورِ الْـوَ لَةٌ ، أُمُ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ  »فإن كل حمدثة بدعة وَ كُ

بر شما است که به سنت من و سنت خلفاي راشدین رضـی اهللا عـنهم بعـد از مـن     (
چرا که هر نـوآوري بـدعت و    و آن را محکم بگیرید و از نوآوري بپرهیزید؛، عمل کنید

   )2(هر بدعت گمراهی است.)

رَ « و فرموده است: مَ عُ رٍ وَ كْ ي أَيبِ بَ دِ عْ نْ بَ يْنِ مِ ذَ وا بِاللَّ تَدُ به خلفاي بعد از من ابوبکر ( »اقْ

 رضی اهللا عنه و عمر رضی اهللا عنه اقتدا کنید.) 
خواستند براي ایشان به آن دسته از یارانش که از او  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم 

، هایشان را به آن آویزان کنند درختی را مشخص کند تا به آن تبرك بجویند و اسلحه

ـهُ « :فرمود ُ  اللَّ ربَ نَنُ  ها آن، أَكْ ائِيلَ ملويس:، السُّ َ الَتْ بنو إِرسْ امَ قَ هِ كَ ي نَفْيسِ بِيَدِ الَّذِ تُمْ وَ لْ  قُ

﴿             ﴾ :۱۳۸[األعراف[«  

قسم به ذاتـی کـه جـانم در دسـت     ، [هاي انحرافی] است     راه و رسم ، این اهللا اکبر!( 

﴿: اوست همان چیزي را گفتید که بنی اسرائیل به موسی گفته بودند         

    ﴾ :هـا  آنهمـان گونـه کـه    ، تو هم براي ما معبـودي قـرار ده   ]۱۳۸[األعـراف 

 .)3(و خدایانی دارند)(معبودانی 

                                                           
بصـورت متصـل    18 -1718بخاري در کتاب البیوع و االعتصام بصـورت معلـق آورده اسـت و المسـلم      -1

 آورده است
ابـن حبـان و حـاکم     43-42وقال حسن صحیح ابن ماجه  2676ترمذي  4607ابوداود  126ص4احمد ج -2

 ) او را صحیح دانسته و با ذهبی موافقت کرده است.   333-329(  177و  1/174
 6702ابـن حبـان در صـحیح ش/    37375و قال حسن صحیح   ابن ابـی شـیبه    2180ترمذي 5/218احمد  -3
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 »کثیر بن عبداهللا و قد ضعفه الجمهور و حسن الترمذي حدیثه
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قَتِ « فرموده است: پیامبر صلی اهللا علیه وسلم َ رتَ ـةً الْـافْ قَ ـبْعِنيَ فِرْ سَ  وَ ـدَ ىلَ إِحْ ودُ عَ ، يَهُ

ةً  قَ بْعِنيَ فِرْ سَ ِ وَ نَتَنيْ ىلَ اثْ  عَ ارَ قَتِ النَّصَ َ رتَ افْ قُ هذه األمة عيل ثالث و سـبعني ، وَ ِ ، فرقـةو ستفرتَ

اند نصاري بـه هفتـاد و    یهود به هفتاد و یک گروه تقسیم شده( »كلها يف النار إال الواحدة

در جهنم  ها آنبزودي این امت به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهند شد و همه ، دو گروه
پیامبر ، آن گروه کدامند گفتند: اي رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم، بجز یک گروه، هستند

ثلِ ما أنا عليه اليوم و أصحايب«فرمود: اهللا علیه وسلمصلی  يلَ مِ ن كان عَ گروهی کـه بـه    »مَ

 .)1(روش من و اصحاب رضی اهللا عنهم من پایبند باشند

با سند خود از ابن مسعود رضی اهللا  9ص/ »البدع و النهي عنها«ابن وضاح در کتاب: 

کندکه: عمرو بن عتبه و یارانش در بیرون از شـهر کوفـه مسـجدي بنـا      عنهما روایت می
کردند. عبداهللا رضی اهللا عنه دستور تخریب آن مسـجد را صـادر کـرد. سـپس خبـر بـه       

و  کننـد  عبداهللا رضی اهللا عنه رسید که این گروه در یکـی از مسـاجد کوفـه تجمـع مـی     
ینـد. ابـن   گو میال اله اال اهللا) (کنند و تکبیر و تهلیل  یکسري اوراد مشخصی را تکرار می

گوید: عبداهللا رضی اهللا عنه با کالهی مخصوص سر و صـورتش را پوشـاند و در    وضاح 
جلسه ایشان شرکت کرد. بعد از آن که اوراد و اذکار این گروه را شنید کاله را از سرش 

ابوعبدالرحمن هستم! سپس ادامه داد: یا شـما از اصـحاب محمـد     برداشت و گفت: من
اید! ایشان و  یا ظالمانه مرتکب بدعتی شده، به دین) هستید( تر عالم صلی اهللا علیه وسلم

شتند و بـه پیـروي از سـلف صـالح تشـویق      دا میامثال ایشان مردم را از بدعت بر حذر 
 نمودند. می

الرضـوان را کـه    رضی اهللا عنه درخـت بیعـت   از روایات تاریخی ثابت است که عمر
 قطع کرد.، و یارانش زیر آن بیعت کرده بودند صلی اهللا علیه وسلم پیامبر

                                                           
و در  724طبرانــی درالصــغیر/  6247ابــن حبــان   2/322احمــد  3992ابــن ماجــه   4597-4596ابــوداود  -1

    7840-4886االوسط 
 آن را صحیح دانسته است. 3842) و آلبانی در صحیح ابوداود 10،441(  129 ،128 ،1/6حاکم 
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رونـد   جا می این در زمانی بود که عمر رضی اهللا عنه متوجه شد بعضی از مردم به آن
لی اهللا چون پیـامبر صـ  ، خوانند جا نماز می جویا شد. گفتند: مردم در آن ها آنعلت را از 
خشـمگین شـد و فرمـود:      جا نماز خوانده است عمر در مسیر حج در آن علیه وسلم

 )1(شان به هالکت رسیدند. همانا پیشینیان به سبب تقدس آثار پیامبران
تجمع مردم براي عبادت است و ایـن تجمـع   ، بدیهی است که هدف از بناي مساجد

یک حکم شرعی است ولی وجود هفـت مسـجد در یـک مکـان ایـن هـدف را محقـق        
کند؛ بلکه این عمل انگیزه جدایی و تفرقه است و با مقاصد شریعت اسالمی منافات  نمی

اند چون بسیار به هم نزدیـک هسـتند بلکـه     دارد. این مساجد براي عبادت ساخته نشده
باشـد و ایـن    مـی  هـا  آنتبرك جستن با نماز خواندن و دعا کردن در  ها آنبناي  هدف از

 بدعت آشکاري است.
در کتـب تـاریخ هـیچ اصـل و      -مساجد هفـت گانـه   -گذاري این مساجد  مبناي نام
ابـن  ، که ائمـه حـدیث   در حالی، مسجد فتح را ذکر کرده است "ابن زبالۀ"، سندي ندارد

اند: و ابن زباله در اواخر قرن دوم فوت کرده  او را مردود دانستهزبالۀ را کذّاب و روایت 
سپس مورخی به نام ابن شبه این مسـاجد را بـه نـام مسـجد فـتح ذکـر کـرده         .)2(است
 )3(است.

هر آنچـه بـه   ، دهند بدیهی است که تاریخ نویسان به صحت و سقم سند اهمیت نمی
گذارند. امـام حـافظ    به عهده راوي میصحت و سقم اخبار را ، کنند ایشان برسد نقل می

 )4(ابن جریر در تاریخ خود به این نکته اشاره کرده است.
گذاري این مساجد یا یک مسجد به این نـام وجـود    به هر حال دلیل شرعی براي نام

توجه خاصی به نقل روایات و افعال و کردار  اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ندارد.

                                                           
 27/171مجموع الفتاوي  -1
 5815تقریب التهذیب  -2
 61- 60ص1اخبار المدینه النبویه ج -3
 13ص1تاریخ طبري ج -4
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 حتی قضاي حاجت پیـامبر ، داشتند. طوري که تمام حرکات علیه وسلمپیامبر صلی اهللا 
به مسجد قبا و دعاي وي  و رفتن هفتگی پیامبر صلی اهللا علیه وسلم صلی اهللا علیه وسلم

هاي حدیث مملو از ایـن مسـایل اسـت را بـراي مـا نقـل        .. که کتاب.بر شهداي احد و
ید: در مورد ایـن مسـئله   گو میمهودي اند. در مورد نامگذاري این مساجد عالمه س کرده 

یـد: در مـورد ایـن مسـاجد و دو     گو میدر جاي دیگر  )1(ام. اي نرسیده به دلیل قانع کننده
 ام. اشاره کرده است به دلیل خاصی دست نیافته ها آنبه  "مطري "مسجدي که

مانند ( صحابه و تابعین بر آثار پیامبران و صالحان )2(ید:گو میشیخ االسالم ابن تیمیه  
نماز خواندن ایشـان در یـک مکـان مشـخص و     ، نشستن پیامبر در جاي مخصوص و یا

حتی بزرگان صحابه از جمله عمر بـن خطابرضـی اهللا   ، ..) بناء یا مسجدي نساختند.غیره
جا  اتفاقی در آن .. مردم را از نماز خواندن در مکانی که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم.عنه و

 اند. ردهنماز خوانده نهی ک
اي از بزرگان صحابه رضی اهللا عنهم از جمله عثمان و علی و بقیه عشره مبشره  و عده

 و ابن مسعود و معاذ و ابی بن کعب رضی اهللا عنهم بر این اتفاق نظر دارند.
ید: در مدینه منوره مسـاجد زیـادي اسـت کـه بـه جـز       گو میشیخ االسالم   در ادامه 

دیگر مساجد فضیلت خاصـی وارد نشـده اسـت و بنـاي     به نماز خواندن در ، مسجد قبا
هایی است که در اسالم از طـرف افـراد    مسجد و بارگاه بر قبرها و آثار بزرگان از بدعت

جاهل از شریعت اسالم و بی خبر از هدف بعثت پیامبران و نا آگـاه از توحیـد کامـل و    
هـاي   ده اند کـه از راه اخالص در دین انجام شده است. کسانی که این کارها را انجام دا

  )3(.نفوذ شیطان براي گشودن دروازه ي شرك و بت پرستی نا آگاه هستند

                                                           
 با اندکی تصرف 306ص2خالصه الوفا باخبار المصطفی ج -1
 بنحوه ،)17/466مجموع الفتاوي  ( -2
 497 - 469ص4مجموع الفتاوي ج -3
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رضـی اهللا عنـه     که عمر بن خطاب  هنگامی )1(ید:گو میاالعتصام) (عالمه شاطبی در  

یی کـه پیـامبر صـلی اهللا علیـه     ها آنمتوجه شد بعضی از مردم جهت نماز خواندن به مک
رونـد گفـت: پیشـینیان از همـین راه هـالك شـدند کـه آثـار          بود مینماز خوانده  وسلم

نویسد: ابن وضاح گویـد:   کردند. و نیز می گاه تبدیل می شان را به کلیسا و عبادت پیامبران
بود تا مبـادا در آینـده    دانست حتی اگر در خیر می ها را ناپسند می امام مالک تمام بدعت

 مشروع قرار گیرد.، که از دین نیست یزيچه که سنت نیست سنت تلقی شود و چ آن
در مدینه  شاطبی گوید: از ابن کنانه در مورد آثاري که از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم 

ثابت است که عمر  )2(بجا مانده سؤال کردند. گفت: تنها اثر معتبر نزد ما مسجد قبا است.
پاي درخت بیعت الرضـوان  مردم براي نماز خواندن به ، رضی اهللا عنه بعد از آن که دید

 )3(روند آن را قطع کرد. می

ي بسـیاري را کـه   هـا  آنشرح بخاري) مکـ ( و عینی در أخبار املدينة)( عمربن شبه در

اند؛ اما مساجد هفتگانـه   جا نماز خوانده است ذکر کرده در آن پیامبر صلی اهللا علیه وسلم
وجـود  ، روشن شد که در روایات معتبـر اند. با این گفتار کوتاه   ذکر نکرده، را با این نام

 مساجد هفتگانه ثابت نیست و حتی چیزي به نام مسجد فتح هم وجود ندارد.
شـان   هـا) کـه مـذهب    فـاطمی (هـا   ها را ابوالهیجا وزیر حکومت منحرف عبیـدي  این

نمـاز  ، پدید آورد و از آن زمان بود که این مساجد جزء اماکن زیارتی )4(، مشخص است
 رك جستن قرار گرفت و بسیاري از زائران مسجد النبی صلی اهللا علیه وسلمگزاردن و تب

 شوند. بدین وسیله گمراه می

                                                           
 346ص1اعتصام ج -1
 347ص1مرجع سابق ج -2
 346ص1مرجع سابق ج -3
ها سالها مصر و حومه آن را تصرف کرده بودنـد و داراي عقیـده بـاطنی و منحـرف از توحیـد و       فاطمی -4

 معتقد به انواع خرافات و بدعات بودند.
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با اهـداف   ها آندر حقیقت قصد زیارت این اماکن بدعتی آشکار است. ابقاي این مک
خالصـانه اهللا را  ( آمـده:  شریعت و دستوراتی که خطاب به پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم  

 مخالف است و به اقتضاي ایـن حـدیث کـه پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم        کند) عبادت

دٌّ « فرماید: می وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ هر کس کاري انجام دهد که مطـابق  ( »مَ

اي براي  تا فتنه دفع شود و وسیله، دین) ما نباشد مردود است.) باید از بین برود( دستور
 مسلمانان پاك و صاف باقی بماند و توحیدکامالً حمایت شود. ي عقیدهو شرك نماند 

عمر بـن خطـاب رضـی اهللا عنـه کـه      ، امیر المومنین، و با این کار به خلیفه ي راشد 
بـراي مـردم    درخت حدیبیه را از بیم فتنه قطع کرد اقتدا کرده باشیم. عمر رضی اهللا عنه

شـان از   آثار پیامبران که چنین فرمانی بـراي  با جستجوي، هاي پیشین توضیح داد که امت
جانب پروردگار نیامده بود هالك شدند. چون این کار عملی عبادي است که اهللا بـه آن  

 دستور نداده است.
 رسیم که: دوم: با توجه به مسایلی که ذکر شد به این نتیجه می

ن و رفتن مردم به مساجد هفتگانه و دیگر مسـاجد تـازه تاسـیس جهـت شـناخت آ     
باشد. ایـن   و از انواع شرك می، بدعت ها آنعبادت در آن و تبرك جستن به در و دیوار 

دادند. پس بر  شان انجام می هاي اعمال شبیه همان کاري است که کفار در جاهلیت با بت
هر مسلمان خیرخواه واجب است از این عمل خودداري کند و برادران مسلمان خویش 

 د.نصیحت نمای را به ترك آن
شود که افـراد سـودجویی کـه حجـاج و زوار را در      سوم: با این توضیح مشخص می

برند کارشان بدعت و حرام است. و مبلغی را کـه   مقابل اخذ مبلغی پول به این اماکن می
 د و ترك این کار بر آنان واجب است.باش میاند حرام  از این راه کسب کرده

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                         

                                    ﴾

 ]۳ – ۲[الطالق: 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   610 
  
از هـر تنگنـایی) را   ( اهللا راه نجـات ، بترسد و پرهیزگاري کند تعالىو هرکس از اهللا «

 »د روزي می رساندکن می) و به او از جایی که تصورش ن2( براي او فراهم می سازد.
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا 

 )82( فتاوي و بیانات مهمۀ) ص( از کتاب:

 آثار اسالمی] احیاي  228[

و دو خیمـه  ، غار حرا، همانند: غار ثور(حکم اسالم در مورد احیاي آثار اسالمی  س:
بـراي   ها آنجهت پند گرفتن مردم و هموار کردن راههاي دسترسی مردم به  ي ام معبد)

 و اقتداي به ایشان چیست؟ شناخت و درك عمق تالش پیامبر صلی اهللا علیه وسلم
شـود و بـه    توجه به آثار اسالمی به صورت احترام و تعظیم منجر بـه شـرك مـی    ج:

کنند. شـرك انـواع زیـادي دارد کـه      شان مفید بوده گرایش پیدا می چیزهایی که به گمان
بینـد کـه    مـی ، اگر شخصی در کنـار ایـن آثـار اسـالمی بایسـتد     ، دانند را نمی ها آنمردم 
کنند و تصور  مسح کرده و دعا و طلب کمک می ها را ي جاهل چگونه خاك اینها انسان

 شود!؟ از امراض) می(کنند که این کار تقرب به اهللا و سبب شفا یافتن  می
بسیاري از داعیان گمراه با تشویق مردم بر زیارت این اماکن منبع درآمدي براي خود 

، یستن، شخص صالحی که مردم را نصیحت کند ها آناند و غالبا در این مک درست کرده
 کسب درآمد است.، طور که ذکر شد بلکه قضیه همان

که فرمود: در حالی که ، کند ترمذي و غیره با سند صحیح از ابو واقد لیثی روایت می
تازه مسلمان شده بودیم همراه رسول اهللا بسوي حنین حرکت کردیم. در آن زمان 

نشستند و  ت میدرخت ذات انواط براي مشرکین محترم بود [در سایه آن به استراح
ها گذشتیم و این  کردند] از کنار یکی از این درخت اسلحه هاي خود را به آن آویزان می

ولَ « گفتیم: صحنه را مشاهده کردیم به پیامبر صلی اهللا علیه وسلم سُ ا رَ ـهِ يَ عَلْ لَنَا اللَّ : اجْ
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ىلَّ  الَ النَّبِيُّ صَ قَ ؛ فَ اطٍ وَ نْ اتُ أَ مْ ذَ امَ هلَُ اطٍ كَ وَ نْ اتَ أَ ـهُ ذَ انَ  اللَّ بْحَ : سُ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ـهِ عَ الَ ، اللَّ امَ قَ ا كَ ذَ هَ

ى: وسَ مُ مُ وْ بُنَّ ( قَ كَ ْ هِ لَرتَ ي نَفْيسِ بِيَدِ الَّذِ ). وَ ةٌ مْ آهلَِ امَ هلَُ ا كَ لْ لَنَا إِهلًَ عَ مْ  اجْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ نَّةَ مَ  )1(»سُ

آن چنان که ایشـان درختـی دارنـد.    ، اي رسول اهللا! براي ما هم درختی را تعیین کن(
قوم موسی علیه السالم  ي گفتهفرمود: سبحان اهللا! این همانند  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم

 هـا  آنگونـه کـه    تو هم براي ما معبودانی قرار ده همـان [ است. که خطاب به وي گفتند:
حتمـاً از راه و روش گذشـتگان   ، معبودانی دارند] قسم به ذاتی که جانم در قبضه اوست

 کنید.) پیروي می
حتمـاً پیـامبر صـلی اهللا علیـه     ، بود عملی جایز می ها آناگر احیاي این آثار با زیارت 

تـرین   آگـاه (که صـحابه    داد. و یا این به آن دستور میداد و یا  این کار را انجام می وسلم
مردم را بـه   )نزد رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم ها انسانترین  ب مردم به شریعت و محبو

 کردند. این کار راهنمایی می
و هیچ یک از صحابه روایت نشده است که ایشـان بـه    از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم

یا خیمه ي ام معبد و یا محل درخت بیعت الرضـوان رفتـه   ، ثوریا غار ، زیارت غار حرا
باشد. بلکه از روایات تاریخی ثابت است زمانی که عمر رضی اهللا عنه متوجه شد مـردم  

کـرده بودنـد)    که اصحاب زیر آن با پیـامبر بیعـت   (براي زیارت درخت بیعت الرضوان 
آن را قطع کرد. مسـلمانان  ، نشوندغلو و شرك دچار  روند از بیم آن که مبادا مردم به می

 از این کار عمر خوشحال شدند و این کارش را ستودند.
در  هـا  آنهـاي رسـیدن بـه     که: زیارت این آثار و هموار کـردن راه  خالصه سخن این

که به هـدف  ، شریعت جایگاهی ندارد. بر علما و اندیشمندان و متولیان امر واجب است
جلوگیري ، شود گونه اعمالی که منجر به شرك می از این، حمایت از توحید و یکتاپرستی

 کنند. وصلی اهللا علی محمد و آله و سلم.
 )38( )37( شماره هاي، مجلۀ مجاهد: سال چهارم -شیخ ابن باز

                                                           
)، ابـن حبـان   11185نسـائی در الکبـري (   "حیححسن صـ ") و گفته 2180و ترمذي  ( 218ص5احمد ج -1

 ) و دیگران6702(
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 ] حکم سوگند به غیر اهللا229[

 حکم سوگند به غیراهللا چیست؟ آیا سوگند به غیر اهللا شرك است یا خیر؟ س:

برابر است که سوگند به پادشاه یـا پیـامبر   ، سوگند به غیر اهللا شرك و حرام است ج:
 یا ولی و یا هر مخلوقی از مخلوقات باشد. صلی اهللا علیه وسلم

عمربن  صلی اهللا علیه وسلم کند که: پیامبر چون ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت می 
 پیـامبر ، خـورد  سوگند می پدرش رضی اهللا عنه را در حالی در لشکر یافت که به خطاب

ــهَ أَالَ إِنَّ « کرد و فرمـود:  آنان را صدا صلی اهللا علیه وسلم ـوا  اللَّ لِفُ ْ مْ أَنْ حتَ ـاكُ نْهَ وجـلّ يَ عزّ

مْ  ائِكُ لِفْ بِ ، بِآبَ يَحْ لْ ا فَ الِفً انَ حَ نْ كَ مَ ـهِ فَ تْ  اللَّ مُ  )1(»أَوْ لِيَصْ

کند لذا هـر کسـی کـه     می تان نهی شما را از سوگند به پدران تعالىهان! بدانیدکه اهللا (
 خواهد سوگند یاد کند به نام اهللا سوگند یاد کند یا سکوت نماید.) می   

کند که رسول اهللا صـلی اهللا   رضی اهللا عنهما روایت می عمر بن در روایتی دیگر عبداهللا

لِف إالّ باهللا«فرمود:  علیه وسلم ا فال حيَ ن كان حالفً خواهد سـوگند یادکنـد    هرکس می( »مَ

یـد: قـریش بـه نـام پدرانشـان سـوگند یـاد        گو میراوي  )،فقط به نام اهللا سوگند یادکند

وا بآبائكم«فرمود:  کردند. رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم می لِفُ تـان   بـه نـام پـدران   ( »الحتَ

 )2(سوگند یاد نکنید.)
غیـر اهللا نهـی کـرده اسـت و اصـل در      از سـوگند بـه    لذا پیامبر صلی اهللا علیه وسلم

ثابت است که سوگند به غیر  صلی اهللا علیه وسلم تحریم است. از پیامبر، هاي نهی صیغه
کندکه عمـربن خطـاب رضـی     اهللا را شرك دانسته است. احمد با سند صحیح روایت می

گند یـاد  سـو  فرمود: هرکس به چیزي غیر از اهللا اهللا عنه گوید: پیامبر صلی اهللا علیه وسلم
 )3(قطعاً شرك ورزیده است.، کند

                                                           
 )1646مسلم  ( –) 6646 – 6108 -2679بخاري  ( -1
 )1646)  مسلم  (3836بخاري  ( -2
)   ضیاءالمقدسـی در  168 -167(  1/52حـاکم   – 15926 –) عبدالرزاق در مصنف خـود  1/47احمد  ( -3

 با سند صحیح – 207-205 –المختارة 
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که پیامبر  به روایت و تحسین ترمذي و تصحیح حاکم آمده   درحدیثی از ابن عمر

ك« فرمود: صلی اهللا علیه وسلم ـد أرشَ قَ هـرکس بـه غیـر اهللا    ( »من حلف بيشء دُونَ اهللاِ فَ

 )1(قطعاً کفر یا شرك ورزیده است).، سوگند یاد کند
کفر و یا کمتر از کفر اکبراست. ، اند: این کرده و گفته شرك اصغر حملعلما این را بر 

به  است. و  گناهان ترین گردد. پس سوگند به غیر اهللا از بزرگ آن از دین خارج می  فاعل که
بـه دروغ یـادکنم بـرایم از      سـوگند   اهللا یـد: اگـر بـه نـام    گو مـی همین جهت ابن مسـعود  

ر است! و روایت ابـو هریـره رضـی اهللا عنـه از پیـامبر      ت راست به غیر اهللا محبوب سوگند
 فرمـود:  کند که پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم  این موضوع را تأیید می صلی اهللا علیه وسلم

تِ وَ « : بِالالَّ هِ لِفِ الَ يفِ حَ قَ مْ فَ نْكُ لَفَ مِ نْ حَ : الَ إِلَهَ إِالَّ الْـمَ يَقُلْ لْ  فَ زَّ ــهُ عُ ـالَ ألخيـهِ ، اللَّ ـنْ قَ مَ  وَ

قْ  دَّ يَتَصَ لْ كَ فَ رْ امِ الَ أُقَ عَ  ، رواه مسلم و غیره» تَ

و هـرکس بـه   ، بگویـد » ال الـه اال اهللا «هرکس به الت و عزي سوگند یاد کنـد بایـد   (
 )2(باید صدقه بدهد.)، کنیم قمار بازي دوستش بگوید: بیا

کند دستور داده  سوگندیاد و عزي  هرمسلمانی را که با الت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم
کند). زیرا سوگند به غیر اهللا با کمال توحید  یعنی: تجدید ایمان(است ال اله اال اهللا بگوید 

منافات دارد و در این کار به وسیله سوگندکه مخصوص اهللا است به غیر اهللا تعظیم شده 
 است.
عادات  براساسبه پدران آمده است قبل از نهی و چه در احادیث در مورد سوگند  آن

 جاهلی عرب قبل از اسالم بوده است.
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )227، 1/226( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

                                                           
) و گویـد: حـدیث حسـن اسـت. بیهقـی در      1535) ترمـذي  ( 5967) ابوعوانه در مسند  (2/125احمد  ( -1

 ) ذهبی صحیح و موافقت کرده است.7814)  (4/297(  –) حاکم 19614کبري  (
 )1648)  مسلم  (4860بخاري  ( -2
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 گذاري به عبدالرسول و عبدالنبی ] حکم نام230[

گـذاري   شان را به عبدالنبی و عبدالرسول نام شنویم که بعضی از مردم فرزندان می س:
 حکم آن چیست؟، کنند می

که  علما بر تحریم هر اسمی )1(:نویسد می  ابن حزم، اهللا جایز است فقط براي بندگی ج:
الکعبـه  عبد ، عبد عمر، عبد هبل، را داشته باشد مانند: عبدالعزي غیر از اهللا  معناي عبادت 

مانند:   غیر اهللا گذاري به بندگی چنین نام .. اتفاق نظردارند به جز اسم عبدالمطلب. و هم.و
ها جایز نیست. و  عبدالحسن و عبدالحسین و همانند این، عبدالعلی، عبدالکعبه، عبدالنبی

 است. تعالى محسن از اسما باري  چرا که، نام عبدالمحسن جایز است
وهمـام   هاحارث ترین نام عبداهللا و عبدالرحمن است. صادق، تعالىبهترین نام نزد اهللا  

ـبُّ « کند: د. ابن عمر رضی اهللا عنهما به صورت مرفوع روایت میباش می ءِ إِىلَ الْــأَحَ امَ أَسْ

ـهِ  بْدُ  اللَّ اىلَ عَ عَ ـهِ تَ َنِ  اللَّ محْ بْدُ الرَّ عَ  »وَ

  )2(عبداهللا و عبدالرحمن است.)ها نزد اهللا  ترین نام محبوب(

ءِ إِىلَ « ید:گو میمسعود  ابن در روایت طبرانی امَ بَّ األَسْ ـهِ أَحَ بِّدَ بِهِ  اللَّ عُ ا تُ لَّ مَ جَ زَّ وَ و  عَ

ث ام و حارِ قُ األسامء مهّ ها نزد  ترین نام محبوب(فرمود:  پیامبر صلی اهللا علیه وسلم »أَصدَ

حارث و  ها آنترین  بندگی) براي اهللا باشد و صادق( اهللا نامی است که درآن واژه عبد
 )3(همام است.)

 )42( شماره، مجلۀ البحوث -شیخ ابن باز

 کلمه ي عبد وجود دارد ها آنهایی که در  ] تصغیر یا برعکس کردن نام231[

                                                           
 154درکتاب مراتب اإلجماع ص/ -1
 ) 4949) ابوداود (2132مسلم  ( -2
گوید: طبرانـی در اوسـط و    ) می9/50) هیثمی در مجمع  (9922) الکبیر .  (698(  –فی االوسط طبرانی  -3

 کبیر آن را روایت کرده و در سند آن محمد بن محسن العکاشی است که متروك الحدیث است.
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هـا را تصـغیر یـا     شـود کـه نـام    از بسیاري از مردم بطور عام و خاص شنیده می س:
عبدي ، عبود، که با نام اصلی منافات دارد. مانند عبداهللا به عبید کنند به نحوي برعکس می

و عبدالرحمن به دحیم و عبد العزیز به عزیز و عـزّوز و محمـد بـه محیمیـد و حمـداً و      
 ها چیست؟ این حکم، ها الحمدي و امثال این

انـد   هیچ یک از علما این کـار را منـع نکـرده   ، تعبدي شکال ندارد  هاي تصغیر نام ج:
خورد. همانند انیس و حمیـد   هایی از این کار به چشم می نمونه، بلکه در احادیث و آثار

آن ارجحیـت دارد.   جنبه تحـریم ، ..اما اگر طرف مقابل از این کار ناراحت شود.و عبید و
کرده است؛ مگر  آن را منع باشد که اهللا در قرآن صورت از القاب ناشایست می اینچون در 

در ایــن صــورت ائمــه حــدیث بــر جــوازآن ، کــه بــا نــام دیگــري شــناخته نشــود ایــن
 لنگ)(کور) اعرج (اند. مانند اعمش  کرده تصریح

 )4/403( جمع: محمد المسند، میۀفتاوي إسال -شیخ ابن باز

 لعظیم گفتن بعد از اتمام تالوت قرآن] حکم صدق اهللا ا232[

صدق اهللا العظیم) بعد از قرائت قرآن بدعت است و بعضی از (گفتن  که شنیده ام س:

﴿: مردم با استدالل به این آیه                    

    ﴾ :۹۵[آل عمران[ 

گـرایش   کنیدکـه بـه حـق    بگو: اهللا راست گفته است بنابراین از آیین ابراهیم پیـروي «
 گویند درست است.  می »، داشت

بعد از خواندن قـرآن   یند: پیامبر صلی اهللا علیه وسلمگو میها  بعضی از تحصیل کرده
اسـت کـه    این حال سؤال من». صدق اهللا العظیم«گفت:  گفت: کافی است نمی به قاري می

 بعد از قرائت قرآن جایز است یا خیر؟ توضیح دهید.» صدق اهللا العظیم«
ینـد.  گو می» صدق اهللا العظیم«کرده اند بعد از قرائت قرآن  بسیاري از مردم عادت ج:

 این هیچ اصل شرعی ندارد و چنین عادتی شایسته نیست.
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، دباشـ  مـی در این صورت این کار بـدعت  ، اگرگوینده معتقد به سنت بودن آن باشد
در این مورد  »اللَّـهقُلْ صدقَ «باید آن را ترك کند؛ چون دلیلی بر آن وجود ندارد. اما آیه 

دهد که آن چه در کتابهاي بـزرگ   به پیامبرش دستور می تعالىنازل نشده است. بلکه اهللا 
 پیشین چون تورات و غیره وجود دارد براي مردم تبیین نماید. 

گفتن این جمله بعد از قرائت قرآن مستحب باشد چون دلیل  کهشود  این دلیل نمی
نزد  که ابن مسعود رضی اهللا عنه شرعی از پیامبر در این مورد ثابت نشده است. زمانی

﴿ خواند به آیه: پیامبر قرآن می                  

       ﴾ :که از هرامتی شاهد  چگونه است آن روزي ها آن حال ]۴۱[النساء

آوریم. و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟] رسید به پیامبر  شان) می براعمال( وگواهی
این منظره بزرگ  چون است. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود: کافی صلی اهللا علیه وسلم

متوجه  :یدگو می ابن مسعود رضی اهللا عنه .گریه افتادآمد به  روز قیامت به خاطرش
اشک  که از چشمان پیامبر صلی اهللا علیه وسلم شدم دیدم رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم

 .)1(جاري است
کسی از علما بگوید: ابن مسعود رضی اهللا عنه بعد از جملـه   در هیچ روایتی نیامده که

 گفته باشد.» العظیم صدق اهللا« پیامبر صلی اهللا علیه وسلم
اصل و اساسـی  » صدق اهللا العظیم«پایان دادن به قرائت قرآن با جمله ، که خالصه این

در شریعت ندارد و اگر در شرائطی قرار داشت که خواندن آن بهتر بود اشکالی ندارد که 
 بعضی اوقات آن را بخواند.

 )321-7/329( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 ] آیا تسبیح بدعت است؟233[

                                                           
 )5050بخاري  ( -1
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 که هر بدعت گمراهی است: یعنی: بدعتی »كل بدعة ضاللة«در حدیث آمده  س:

اي هم وجود ندارد بلکه هر بدعت  گمراهی نداشته باشد وجود ندارد و نیز بدعت حسنه
 گمراهی دارد.

 سؤال این است آیا داشتن تسبیح بدعت است و آیا این بدعت حسنه است؟
بلکـه  ، دهـد  عبادت اهللا را با آن انجام نمـی  انسانتسبیح بدعت دینی نیست چون  ج:

 وسیله است نه مقصود.  این اذکار است. پس داشتن شمارش هدف محفوظ نگه
پیامبر صـلی اهللا علیـه   ، تسبیحات را با انگشتان خود بشمارد انسانالبته بهتر است که 

ُنَّ «وسلم فرموده است  َهنَّ تَنْطَقَاتٌ ألِ سْ در روز قیامـت  » گـو هسـتند   انگشتان سـخن « )1(»مُ

 دهند. شهادت می
کنند ولی  با تسبیح ذکر می ها انسانو بسیاري ، آورد شمردن اذکار با تسبیح غفلت می 

خواهند  کنند و می شان به جاي دیگري است و عددي را براي ذکر تعیین می فکر و چشم
ي همـان تعـداد مـورد نظـر اسـت را       هاي آن بـه انـدازه   همان عدد را با تسبیح که مهره

غافـل اسـت.    هـا  آنکند ولی قلب  ذکر می ها آنکنند و از همین رو است که زبان  تکمیل
 کند. که با انگشتان خود ذکرمی الف کسیبخ

آورد. هسـتند   شود این است که ذکر بـا تسـبیح ریـا مـی     که مطرح می اي مسئله سومین
افرادي که چون ذکر را دوست دارند یک تسبیح بلند با دانه هاي درشـت بـه گردنشـان    

 تعـالى ه ها اهللا ید: نگاه کنید ما به اندازه همه این دانگو میشان  زبان حال، کنند آویزان می
کـنم ولـی از    اهم از این که ایشان را مـتهم خو میآمرزش  تعالىییم. ازاهللا گو میرا تسبیح 
 واهمه دارم. ها آناین کار 

 با توجه به موارد ذکر شده مناسب است تسبیحات را با انگشتان بگوید.  

                                                           
) سکوت کرده 2007(  1/547حاکم  – 842ابن حبان  – 3583ترمذي  – 1501ابوداود  – 6/370احمد  -1

است و ذهبـی آن را صـحیح قـرار داده اسـت. آلبـانی آن را حسـن قـرار داده اسـت. صـحیح أبـوداود            
)1329 .( 
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شتان دست باشد این است که تسبیحات را باید با انگ مسئله دیگري که شایان ذکر می
گفت. بـدون   راست شمارش نمود. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم با دست راست تسبیح می

شک دست راست از دست چپ بهتر است. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم از غذا خوردن و 
 آشامیدن با دست چپ نهی کرده و انجام این کارها را با دست راست امر کرده است.

مِّ « فرماید: میپیامبر صلی اهللا علیه وسلم  مُ سَ الَ ا غُ ـهَ يَ لِيكَ  اللَّ َّا يَ لْ ممِ كُ ينِكَ وَ لْ بِيَمِ كُ  »وَ

  )1(خودت بخور) اي پسر! بسم اهللا بگو و با دست راست بخور و از جلوي(

ينِهِ « فرماید: و می لْ بِيَمِ يَأْكُ لْ مْ فَ كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ ؛ ، إِذَ ينِهِ بْ بِيَمِ َ يَرشْ لْ بَ فَ ِ ا رشَ إِذَ ـيْطَانَ وَ ـإِنَّ الشَّ فَ

لِهِ  امَ بُ بِشِ َ يَرشْ لِهِ وَ امَ لُ بِشِ أْكُ  هرگاهخورد با دست راست میل کند و  غذا می انسان هرگاه( »يَ

نوشد). لذا بـه   خورد و می نوشد؛ بادست راست بنوشد چرا که شیطان با چپ می آب می
ـ  انسـان  از سنت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم بهتراسـت کـه   خاطر پیروي ا دسـت راسـت   ب

 تسبیح بگوید.
ي ارزشمند) را دوست داشت با دست راست ( پیامبر صلی اهللا علیه وسلم تمام کارها

ذکر با تسبیح بدعت نیسـت.  ، .. با این تفصیل.شانه زدن مو و، انجام دهد؛ پوشیدن کفش
محفوظ ، است که در دین باشد و هدف از ذکر با تسبیح  چون منظور از بدعت.... بدعتی

کار وسیله مناسبی است. به هر حـال   نگهداشتن عدد تسبیحات است که تسبیح براي این
 تسبیح با انگشتان سنت و بهتر است.

 )68( ص –) الحلقۀ الثانیۀ(نور علی الدرب  -شیخ ابن عثیمین

 ي حفظ بکارت ] خرافه234[

یند: مادر باالي زانوي دختر خـود را  گو میبعضی از مردم شایع است که  درمیان س:
کنـد و بـه    برد و یک قطعه قند به خـون آغشـته مـی    بوسیله تیغ سه خط نزدیک بهم می

کنـد و معتقـد    کار یک سري جمالتی را زمزمه مـی  خوراند و همزمان با این دخترش می

                                                           
 2022مسلم  – 5376بخاري  -1
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هـاي دیگـري    روش(ماند.  کار بکارت دخترش از هرگونه تجاوز محفوظ می است با این
 در این مورد شایع است) حکم شریعت چیست؟ هم

کـاري   است که در شریعت اصـل و اساسـی نـدارد؛ چنـین     این عمل بسیار زشتی ج:
درست نیست بلکه اجتناب از آن واجب است. این ادعا که بکارت دختر بـا ایـن عمـل    

د. الزم است که همـدیگر را بـه   باش میماند مردود است و از القائات شیطان  محفوظ می
رك این کار سفارش نمائیم. بر علما واجب است که مردم را بـه اجتنـاب از ایـن کـار     ت

همه را بر حذردارند. چرا که علمـا مبلغـانی از طـرف اهللا    ، آن تشویق نمایند و از عواقب
 و رسول او صلی اهللا علیه وسلم هستند. واهللا المستعان. تعالىسبحانه و 

             )6/394( متنوعۀمجموع فتاوي و مقاالت  –شیخ ابن باز 

 ] مصافحه دایمی بعد از نماز235[

حکم شریعت در مورد مصافحه بعد از نماز چیست؟ آیا بدعت است؟ بـا دلیـل    س:
 توضیح دهید.

بلکـه بـدعت   ، مصافحه بعد از نماز بطور دایم اصل و اساسی در شـریعت نـدارد   ج:
 است.

نْ « فرماید: پیامبر صلی اهللا علیه وسلم می  دٌّ  مَ وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ   »عَ

 از امر دین ما نباشد؛ مردود است.) انجام دهد که عملی هر کس(

دٌّ « چنین فرموده است: و هم وَ رَ هُ ا لَيْسَ فِيهِ فَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ   »مَ

 مردود است.)، که از آن نیست  در دین ما چیزي را وارد کند   هر کس(
 )179( ص، دار األرقم –فتاوي اسالمیۀ  -شیخ ابن باز

 ] بوسیدن قرآن236[

 حکم بوسیدن قرآن چیست؟ س:

بلکه قرآن براي تالوت ، هیچ دلیلی بر مشروعیت بوسیدن قرآن کریم وجود ندارد ج:
 و تفکر و عمل به آن نازل شده است.
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 آله و صحبه و سلموباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و 
 )45/96( میۀالبحوث اإلسال مجلۀ -انجمن دایم 

 ] یک دقیقه سکوت ایستاده جهت شادي روح اموات237[

ایسـتند و   چند لحظه می، جهت تعزیت و برزگداشت شهدا، هنگام شروع جلسه س:
 کنند؛ آیا انجام چنین عملی جهت شادي ارواح شهدا جایز است؟ سکوت می

چند لحظه سـکوت ایسـتاده بـه احتـرام شـهدا و بزرگـان یـا جهـت تعزیـت و           ج:
ها و امور نوپیدا است که در عصر پیامبر صلی اهللا علیه  بزرگداشت ارواح شهدا از بدعت

کار تعـدادي   وسلم و صحابه و تابعین نبوده و با توحید و عبادت اهللا منافات دارد. و این
می است که از عادات و رسوم زشـت کفـار در زیـاده    از مسلمانان ناآگاه به مسایل اسال
در حـالی اسـت      کنند. این تقلید می» زنده یا مرده«شان  روي در عشق و عالقه به بزرگان

حقوقی را که اسالم در ، صلی اهللا علیه وسلم مشابهت با کفار را منع کرده است که پیامبر
.. و بسیاري از آدابی که اسـالم  .وها  این مورد بیان کرده است: دعا و صدقه و ذکر خوبی

است. ، شان مرده یا زنده تشویق نموده بیان کرده و مردم را به مراعات آن در قبال برادران
یک لحظه سکوت و توقف به احترام شهدا و بزرگان جـزء آداب اسـالمی نیسـت و بـا     

 اصول اسالمی منافات دارد.
 ه و صحبه و سلموباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آل

 )146، 2/147( انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 حکم بریدن نوار مراسم افتتاحیه ]238[

کننـد.   مراسم افتتاحیه برگزار می، بعضی از مردم عادت دارند هنگام شروع کاري س:
کننـد. بعضـی از مسـلمانان     که قـبالً آمـاده شـده قیچـی مـی      در مرحله ي اول نواري را 

اقدام به شـروع کـار    تعالىپیشاپیش این کار با گفتن بسم اهللا و دعا و طلب برکت از اهللا 
ورانه است؟ آیـا  کنند آیا این عمل با عادات مسلمانان قدیم ارتباط دارد یا تقلید کورک می

 مشابه این عمل در اسالم براي افتتاح کار وجود دارد؟
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بلکه عملی بیهوده است. مسلمانان در گذشـته  ، این کار هیچ اصل و اساسی ندارد ج:
این کار را انجام نداده اند بلکه این تقلید محـض از بیگانگـان اسـت. در اسـالم جهـت      

برکـت و توفیـق انجـام آن کـار از      دعـا و طلـب خیـر و   ، نماز اسـتخاره ، شروع بکاري
اخالص و پرهیز از خیانت و ظلـم  ، آمده است. پس جهت موفق بودن در کار، پروردگار

 و فریب از شروط الزمه آن کار است. 
چنین رعایت امانت داري و انجام کامل آن کار و طلب مزد و پـاداش از اهللا و در   هم

از قبیل عبـادات   تعالىاید اداي حقوق اهللا نظر گرفتن نفع مسلمانان الزمه هر کار است. ب
 و تقرب الی اهللا و ترك محرمات را مدنظر قرار داد.

رسد  د و به شکوفایی میشو میشخصی که این موارد را رعایت کند در کارش موفق 
شوند و به  تا جایی که مردم در معامالت با او تشویق می، گردد و شهره عام و خاص می

 رسد. واهللا الموفق. کثیر می او فایده زیاد و خیر
 )1/125(جمع محمد المسند  - میۀفتاوي إسال - شیخ ابن جبرین

 )583(ص ، جمع: حمد المطر، ومن کتاب: البدع و المحدثات و ما ال أصل له



 

 فصل هفتم:
 عکس و عکاسی

 ] حکم تصویر در اسالم239[

 حکم تصویر در اسالم چیست؟ س:

حرام است؛ خواه این عکس بـه  ، و حیوان انساناعم از ، کشیدن عکس جانداران ج:
یا پارچه و یا روي دیوار باشد؛ زیرا ، شکل مجسمه باشد یا به صورت نقاشی روي کاغذ

در احادیث صحیح از آن نهی شده است و انجام دهنده آن به عذاب دردناك وعـده داده  
 شده است.

در برابر  ها انسانبا ایستادن (موجبات شرك به اهللا ، تصاویردرگذشته از کانال همین  
که جز براي اهللا  تقرب جستن به آنان و تکریم آنان به صورتی، ها آنتعظیم براي ، تصاویر

جایز نیست) فراهم شده اسـت. و نیـز در تصـویر سـازي شـباهتی بـه خلقـت و         تعالى
چـون تصـویر زنـان     ري اسـت هـم  گـ  در این تصاویر فتنه است. گاهی تعالىآفرینش اهللا 

 که به نام ملکه زیبایی مشهورند و امثال آن. هنرپیشه با بدنهاي لخت و عریان و کسانی
حـدیث  ، کبیره قـرار داده  که در این مورد آمده و صورتگري را گناه از جمله احادیثی 

هِ « فرمـود:  ید: پیامبرصلی اهللا علیه وسلمگو میابن عمر است که  ـذِ ـنَعُونَ هَ ينَ يَصْ إِنَّ الَّـذِ

مَ  وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رَ يُ وَ ةِ الْـالصُّ يَامَ تُمْ ، قِ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ مْ الُ هلَُ قَ همانـا  (رواه البخـاري و مسـلم    )1(»يُ

گفتـه   ها آنود و به ش میسازند عذاب داده  ها را می که این مجسمه به کسانی، روز قیامت
 زنده کنید.)، اید کردهچه را که خلق  نود: آش می

شـنیدم کـه    ید: از پیامبرصلی اهللا علیـه وسـلم  گو میرضی اهللا عنه  عبداهللا بن مسعود

مَ « فرمود: می وْ ا يَ ابً ذَ دَّ النَّاسِ عَ ةِ الْـإِنَّ أَشَ يَامَ ونَ الْـقِ رُ وِّ صَ  رواه البخاري و مسلم )2(.»مُ

 کسانی هستند که تصویر می کشند.) تعالىمعذبترین مردم نزد اهللا (

                                                           
 )2108مسلم  ( –) 5951بخاري  ( -1
 )2109مسلم  ( –) 5950بخاري  ( -2
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صـلی اهللا علیـه وسـلم شـنیدم کـه       یـد: از رسـول اهللا  گو میابو هریره رضی اهللا عنه 

الَ « گفت: می ـهُ قَ ـوا  اللَّ قُ لُ ةً أَوْ لِيَخْ رَّ ـوا ذَ قُ لُ يَخْ لْ قِي فَ لْ خَ لُقُ كَ ْ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ مُ ممِ لَ نْ أَظْ مَ لَّ وَ جَ زَّ وَ عَ

ةً  ريَ
عِ بَّةً أَوْ شَ  رواه البخاري و مسلم )1(»حَ

کنـد تـا ماننـد     فرماید: چه کسی ستمکارتر از فردي است که تالش می اهللا تعالی می«
 ».اي یا دانه اي جو بیافریند ي گندم و یا مورچهها آنآفرینش من بیافریند. پس د

اهللا علیه وسلم از سفر آمد  یصل فرمود: پیامبر که می عنْها اللَّـهرضی  و حدیث عایشه
و من پرده اي تصویردار بر طـاقی آویـزان کـرده بـودم. وقتـی پیـامبر آن را دیـد رنـگ         

ةُ « صورتش متغیر شد و فرمود: ائِشَ ا عَ مَ ، يَ ـوْ ا يَ ابً ـذَ دُّ النَّاسِ عَ ئونَ الْــأَشَ ـاهُ ينَ يُضَ ةِ الَّـذِ يَامَ قِ

لْقِ  ـهِ بِخَ  »اللَّ

کسـانی  ، در روز قیامـت  تعـالى معذبترین مردم نـزد اهللا  ، عنْها اللَّـهرضی  اي عایشه«
 عایشه» انجام دهند. تعالىیند تا کاري شبیه خلقت و آفرینش اهللا نما میهستند که تالش 

 یضرا اللَّـهنْهید: مـا آن پـرده را برداشـتیم و یـک یـا دو بـالش از آن درسـت        گو می ع
 )2(کردیم.

ید: شنیدم که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم گو میکه  عنْهم اللَّـهرضی  حدیث ابن عباس

مَ «فرمود:  می وْ وحَ يَ ا الرُّ خَ فِيهَ نْفُ لِّفَ أَنْ يَ يَا كُ نْ ةً يفِ الدُّ ورَ رَ صُ وَّ نْ صَ ةِ الْـمَ يَامَ لَيْسَ بِنَافِخٍ ، قِ  )3(»وَ

شـود در   مـی هر کس در دنیا صورتگري کند در قیامت وادار به دمیـدن روح در آن  «
 ».که توان دمیدن ندارد حالی
از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت شده اسـت کـه پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم        

نَّمَ « فرماید: می هَ هُ يفِ جَ بُ ذِّ تُعَ ا فَ سً فْ ا نَ هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ لُ لَهُ بِكُ ْعَ رٍ يفِ النَّارِ جيَ وِّ صَ لُّ مُ  »كُ

                                                           
 2111) و مسلم  (7559 ،5953بخاري  ( -1
 ) و لفظ حدیث از صحیح مسلم است.2107) مسلم  (5954بخاري  ( -2
 )2110) مسلم  (5963بخاري  ( -3
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براي هر صورتی که ساخته است روحی قـرار داده  ، هر تصویرسازي در جهنم است(
 شود.)  عذاب می شود که به واسطه ي آن روح در جهنم می

ـسَ «ید: گو میابن عباس رضی اهللا عنهما  فْ ـا الَ نَ مَ رَ وَ جَ نَعْ الشَّ اصْ الً فَ اعِ دَّ فَ نْتَ الَ بُ إِنْ كُ

 رواه البخاري و مسلم  )1(»لَهُ 

جان را ترسـیم   پس تصویر درخت و موجودات بی، اگر چاره اي جز این کار نداري(
 کن.)

عموم این احادیث داللـت بـر تحـریم تصـویر جانـداران دارد. امـا کشـیدن تصـویر         
کوه و چیزهایی شبیه آن همانگونه که ابن عباس گفتـه و صـحابه بـه آن    ، دریا، ازدرخت

 ایرادي ندارد.، اعتراضی نکردند

ـتُمْ « احادیث وعید مانند زیرا او این حکم را از گفتار پیامبر در قْ لَ ا خَ يُوا مَ زنـده  « »أَحْ

لَيْسَ بِنَافِخٍ «و » اید چه را خلق کرده کنید آن وحَ وَ ا الرُّ خَ فِيهَ نْفُ وادار بـه دمیـدن روح   « »أَنْ يَ

 فهمیده بود.» شود و توان دمیدن ندارد در آن می
 موباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سل

 )457 - 455/ 1( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم برخی از انواع تصویر240[

اي است که بیشتر مـردم در فهـم هـدف شـما از آن دچـار       مسئله تصویر مسئله س:
 ند و همچنین در مسئله ي نیت و...و... لطفاً این مسئله را توضیح دهید.شو میاشتباه 
ساخت تصویر با دست بدون شک حرام است. به طور مثال اگـر فـردي تصـویر     ج:

کـار  ، اسب یا مثال آن را با گچ یا چیزي دیگري سـاخت ، چون شیر حیوان جانداري هم
صلی اهللا علیه وسـلم قـرار گرفتـه     حرامی را مرتکب شده است و مورد لعنت رسول اهللا

 است.

                                                           
 ) و لفظ حدیث از صحیح مسلم است.2110مسلم ( –) 2225بخاري  ( -1
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سـت کـه پیـامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم       در حدیث ابی جحیفه رضی اهللا عنه آمده ا 
ترین عذاب در قیامت به  و خبر داده است که سخت )1(تصویر سازان را لعنت کرده است

زیرا مجسمه جسمی است که داراي سر و دیگر اعضاست و بـه طـور    )2(آنان تعلق دارد.
 است. تعالىکامل مشابه خلقت و آفرینش اهللا 

، علما اختالف نظر دارنـد کـه آیـا حـدیث    ، دولی در تصاویر نقاشی که جسم ندارن 
شود. برخی  گیرد یا خیر؟ برخی معتقدند: حدیث آن را نیز شامل می را نیز در بر می ها آن

شود. ولی صحیح آن است که حدیث در برگیرنده ي ایـن نـوع نیـز     معتقدند شامل نمی
 هست.

عنـه خطـاب بـه     کند که علی بن ابی طالب رضی اهللا زیرا مسلم حدیثی را روایت می

ولُ « فرماید: ابی الهیاج می سُ يْهِ رَ لَ ثَنِي عَ عَ ا بَ ىلَ مَ ثُكَ عَ عَ بْ ـهِ أَالَ أَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ مَ أَنْ الَ  اللَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ عَ

تَهُ  يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ رشْ ا مُ ً ربْ الَ قَ تَهُ وَ سْ ةً إِالَّ طَمَ ورَ عَ صُ  »تَدَ

صلی اهللا علیه وسـلم مـرا فرسـتاد نفرسـتیم؛ هـر      آیا تو را براي کاري که رسول اهللا «
  )3(»اي را دیدي هموار کن. تصویري را دیدي از بین ببر و هر قبر برآمده

ا«تمثال آمده است.، در جاي دیگر به جاي تصویر تَهَ سْ ْثَاالً إِالَّ طَمَ عَ متِ  .»)4(أَنْ الَ تَدَ

تصویردار را مشاهده کرد ناراحت شد و از  پرده يعلَیه وسلَّم  اللَّـهصلَّى  وقتی پیامبر

بُونَ « ورود به خانه امتناع کرد و فرمود: ذَّ عَ ة يُ رِ وَ تُمْ ، إِنَّ أَهل هذه الصُّ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ الُ قَ   )5(»يُ

شـود: آنچـه را    بـه آنـان گفتـه مـی    ، شـوند  همانا سازندگان این تصاویر عذاب مـی ( 
 اید زنده کنید.) ساخته

                                                           
 )2086مسلم ( –) 5347بخاري  ( -1
 )2086مسلم  ( –) 5347بخاري  ( -2
 )969مسلم  ( -3
 )969مسلم  ( -4
 )96(  ،)2107مسلم  ( –) 5957بخاري  ( -5
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 :مسئله استاینجا چند 
 ساخت تصویر به شکل مجسمه که بدون شک حرام است. مسئله اول:
موضوع نقاشی است که در آن اختالف است و صـحیح حـرام بـودن آن     مسئله دوم:

 است.
مانند گرفتن عکس با دوربـین کـه   ، تصویر سازي با وسایل جدید است مسئله سوم: 

آن نیاز به دست آدمی است که ایـن  براي ظهور و آماده شدن ، باشد. یک نوع دو نوع می
در آن دخالت دارد و نوعی دیگـر عکـس    انسانتر است. زیرا  نوع به حرام بودن نزدیک

ندارد. نوع دوم در محرمات داخل نیست؛ زیرا در  انسانفوري است و احتیاج به دخالت 
مر حقیقت فرد صورتگري نکرده است؛ زیرا تصویر به معناي داشتن فعالیت فیزیکی در ا

تهیه عکس است. به این معنا که آن را به شکل شخصی در آورد. در حـالی کـه در ایـن    
نوع تصویر کاري صورت نگرفته بلکه فقط نور منعکس نموده و این کـار را انجـام داده   

باشد. و می توان در تـاریکی مطلـق    است. بنابراین شخص نابینا نیز قادر به انجام آن می
 تهیه شود.، دخالتی داشته باشد در آن انسانبدون این که 

کنند که  ولی براي مردم فرق بین عکس و نگهداري عکس پوشیده است. و گمان می 
انـد: تصـویر و    انـد و گفتـه   هر دو یکسانند. به همین جهت فقها بین آن دو فرق گذاشته

آنچه در آن تصویر است حرام است. تصویررا چیزي و استفاده از اشـیاي تصـویردار را   
 اند. ي دیگر قرار دادهچیز
یـا جـایی کـه    ، ییم: نگهداري عکس جائز نیست؛ مگر در هنگام ضـرورت گو میلذا  

ها؛ زیرا عکس  هاي روي کارتن یا بطري نوشیدنی چون عکس مورد توجه قرار نگیرد. هم
شـود و خـود عکـس     شود. ولی آنچه به آن توجه مـی  هدف نیست و به آن توجهی نمی

ز به ضرورت جایز نیست. بنابراین آنچه را امروز مردم انجام هدف است نگهداري آن ج
دهند همچون عکس یادگاري و نگهداري عکس براي بچه هاي کوچک یا عکسهاي  می

ي که در آن عکـس  ها آنها به خ دوستانه جایز نیست. زیرا فرشته هايیادگاري از مسافرت
 شوند. است داخل نمی
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چگونـه هنگـام گـرفتن عکـس     ، تناقض اسـت یند: در این مسئله گو میبرخی مردم  
 یید: این تصویر نیست. و بعد معتقدید نگهداري آن جز براي ضرورت روا نیست.گو می

ییم: هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا اآلن تصویر آماده و در دسترس گو میدر جواب  
شـود ایـن عکـس اسـت و      اگر چه با همان دوربین تهیه شده است. پس گفته می ؛است

 ید آن را نگهداري کرد.نبا
آن چـه در آینـه اسـت عکـس     ، گیرد دلیل عقلی: وقتی فرد رو به روي آینه قرار می 

دوربـین در حکـم    بـا  ماند. لذا تصویر خواه با دست باشد یا حال آنکه باقی نمی، اوست
 )1(»شوند. ي که در آن عکس است وارد نمیها آنفرشتگان به خ«این حدیث داخل است.

 )38 – 2/33 –لقاء الباب المفتوح (مین. کتیب شیخ ابن عثی

 ] حکم تصاویر غیر مجسم241[

 خدمت شیخ محمد بن صالح العثیمین. س:
 سالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته. اما بعد:.. 
هاي کوچک و بزرگ هنرپیشـه هـاي جهـانی و قهرمانـان مشـهور در مراکـز        عکس 

چـون ادکلـن و غیـره     تبلیغ انواع کاالها هم  د. و هدف از آنشو میتجاري بسیار مشاهده 
دهند: کـه اینهـا    کنیم صاحبان مراکز تجاري پاسخ می است. وقتی به این کار اعتراض می

نیز ندارنـد   تعالىمجسمه نیستند چون فاقد سایه هستند و تشابه به خلقت و آفرینش اهللا 
کنند مبنی بـر اینکـه:    اي شما را نقل میپس حرام نیستند. و از روزنامه ي المسلمون فتو

 حرام نیستند. توضیح دهید؟، حرامند و دیگر تصاویر ها مجسمهفقط 
 اهللا و برکاته رحمهوالسالم علیکم و 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم. ج:
 و علیکم السالم و رحمه اهللا و برکاته. 

                                                           
 )6 210(  مسلم  –) 3226بخاري  ( -1
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هرکس این فتوا را به ما نسبت دهد به طور قطع دروغ گفته اسـت. پوشـیدن لبـاس     

تصویردار خواه کوچـک و خـواه بـزرگ و نگهـداري عکـس بـراي یادگـاري را جـایز         
نامـه حـرام    چون شناسنامه و گـواهی  دانیم و یا دیگر موارد را جز براي ضرورت هم نمی
 نیم. واهللا الموفق.دا می

 هـ11/6/1412به فی کت .شیخ ابن عثیمین

 ] حکم عکسبرداري با دوربین و نگاه کردن تلویزیون242[

آیا عکسبرداري با دوربین جایز است؟ آیا تصاویر تلویزیونی یـا مشـاهده ي آن    س:
 درست است؟، بویژه اخبار

اي که باشد  با هر وسیله و با دوربین و موجودات زنده عکس گرفتن از جانداران ج:
استفاده و نگهداري ازآن جایز نیست. مگر در جاهاي ضروري ماننـد   جایز نیست. و نیز
 شناسنامه یا ویزا. 

متعلـق بـه   ، گیرد بلکه حکم اي است که هیچ حکمی به آن تعلق نمی تلویزیون وسیله
مستهجن و تحریک  چون موسیقی نحوه ي استفاده از آن است. اگر در کارهاي ناپسند هم

پوشـیدن  ، بـی دینـی  ، تهمـت ، دروغ، انحراف افکار، انگیزهاي فتنه  نمایش چهره، کننده
شود حرام است. اگردر کارهاي خیر همچون  حقیقت و فتنه انگیزي و غیره به کار گرفته

... مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     .امر به معروف و نهی از منکـر و ، حق جویی، قرائت قرآن
ود چنانچـه خـوب و بـد آن    ش جایز است. اگر به طور متناوب در هر دو کار استفاده می

در آن بیشتر باشد در ایـن صـورت اسـتفاده از تلویزیـون      مساوي هستند و یا جانب شرّ
 حرام است.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/458( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم نگهداري تلویزیون و تماشاي آن 243[
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ید: تلویزیون وسیله ي خطرناکی است و ضررش ماننـد  گو میباز رحمه اهللا  شیخ ابن
هاي نوشته شده در مورد تلویزیون و نظریه  سینما و حتی بیشتر از آن است. بیشتر رساله

 د که معتقدند تلویزیون پدیدهکن میي متخصصین و کارشناسان نیز گفتار کسانی را تأیید 
 هـا  آنرساند. دلیـل   عقیده و ارزشهاي جامعه آسیب می، خطرناکی است که به اخالق ي

، لخـت  هـاي لخـت و نیمـه    انگیـز و بـدن   هاي فتنه هم نمایش مواردي است مانند نمایش
، تشویق به تشابه با کفار در اخالق ومعاشـرت ، هاي کفرآمیز نوشته، سخنرانیهاي مخرب

تحقیـر  ، نـدگی اسـالمی  تشویق به دوري از اخالق و ز، احترام به بزرگان و رهبران آنان
نفرت ، دشو می ها آنبه شکلی که موجب تحقیر  ها آنعلما و قهرمانان مسلمان و نمایش 

، غـارت ، حیلـه ، و رویگردانی از روش زندگی رهبران اسالمی و نیز بیان راههـاي مکـر  
 و پدید آوردن کینه و دشمنی بین مردم.، غصب

پرهیـز از آن واجـب   ، داشـته باشـد  این مفاسد را در پی  اي که بدیهی است هر پدیده
مردم را ، است و سد راههاي ترویج این مفاسد الزم و ضروري است. اگر برادران متدین

از تماشاي تلویزیون برحذر دارند مالمت نیسـتند؛ زیـرا ایـن نـوعی خیرخـواهی بـراي       
 است. تعالىبندگان اهللا 

ي نامشروع از تلویزیـون  استفاده  توان جلوي کسانی که معتقدند با مراقبت دقیق می 
سخت دراشتباهند. زیرا سرپرسـت خـانواده همیشـه نمـی توانـد از فرزنـدان       ، را گرفت

مراقبت کند. خصلت مردم امروزه تقلید از بیگانگان و الگو پذیري از آنان اسـت؛ کمتـر   
کند. به ویژه در این عصر و زمـان کـه بیشـتر مـردم بـه       مسئولی به وظیفه خود عمل می

و بیهوده عادت کرده اند و به چیزهاي باطل و بـی اسـاس روي آورده انـد.     مسائل پوچ
ازهدایت گریزان هستند؛ بهترین دلیل مواردي است که از طریق رادیو و تلویزیون پخش 

 وصحبه. و صلی اهللا علی عبده و رسوله محمدوآله د.شو می
 )3/227( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 شبهاتی پیرامون عکس و تصاویر تلویزیونی:] 244[
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بـا دوربـین و تصـاویر تلویزیـون مطـرح       شبهاتی در مورد تحریم گرفتن عکـس  س:
 توضیح دهید.، شود می

نیسـت.   تعـالى یند: عکسبرداري با دوربین تقلید از خلقت و آفـرینش اهللا  گو میالف: 
ن که گیرنده در کشیدن افتد بدون ای بلکه سایه ي شخص از طریق دستگاه روي فیلم می

 عکس نقشی داشته باشد.
یند: عکس مانند: آینه است. اگر فرض شود که تصویر در آینه ثابت بمانـد  گو میب: 

 آیا حرام است؟
داند. باید  حالل می، یند: کسی که تلویزیون را در صورت نبودن مناظر حرامگو می ج:

اي عکـس هسـتند کـه بـا      مجموعهنیز حالل بداند. زیرا تصاویر تلویزیونی نیز  عکس را
 کند که در حال حرکتند. کنند و بیننده نیز گمان می می سرعت حرکت

یند: اگر عکس حرام است چرا عکس براي پاسپورت حجاج جـایز اسـت؟   گو مید: 
دزدند. بنابراین گرفتن عکـس بـراي ضـروریات     را که به حج می رود نمی شخصیزیرا 

 مانند کارت شناسایی و امور دیگر هم جایز باشد.
این است که گرفتن عکس جانداران جـایز  ، چه براي شوراي فتوا روشن است آن ج:

د باید دانست که این دالیل عام هسـتن ، نیست. بنا به احادیثی که در این مورد آمده است
ها نقاشی باشند یا  شوند. خواه این عکس اي را شامل می اي و غیر حرفه و عکاسان حرفه

گرفتن عکس بنا بـر ضـرورت ماننـد عکـس     ، با دوربین یا با وسایل دیگر گرفته شوند.
جلـوگیري از فـرار و   ، نگهداري، شناسنامه یا پاسپورت یا عکس مجرمان براي شناسایی

، رم و هر گونه عکسی کـه داشـتن آن ضـروري اسـت    دستگیري آنان پس از ارتکاب ج
 د.باش میجایز 

نگهداري آن در منزل ، یرند و زیر پا باشندگ میعکس جاندارانی که مورد اهانت قرار 
آوردن آن به ، از نظر شرعی اشکالی ندارد. عکسهایی که بر شناسنامه یا پاسپورت هستند

خانه و همراه داشتن آن جایز است. نگهداري عکس جهت احترام جایز نیست. ولی بـر  
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د: در مـواردي ایـن کـار    کنـ  میحسب نیت افراد نگهداري آن در خانه حکمش نیز فرق 
 شود. شرك اکبر است؛ در مواردي شخص فقط گناهکار می

زیرا اصـل   ؛جایز نیست شود باز هم اگر عکس براي یادآوري در خانه نگهداري می 
منع است. گرفتن عکس و نگهداري از آن جز براي اهداف شرعی جایز ، در مورد عکس

 نیست؛ فرد در این کار هدف شرعی ندارد.
هایی که در مجالت و روزنامه ها وجود دارد خریـدن و نگهـداري آن در    اما عکس 

فساد ناشی از آن بسیار اسـت  ، زیرا در این کار اگر مصلحتی هم باشد ؛خانه جایز نیست
 و اگر در آن مصلحتی نباشد حرام بودنش حتمی است.

إِنَّ الْـإِنَّ « فرماید: می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر ٌ وَ لَ بَنيِّ الَ ٌ الْـحَ امَ بَنيِّ رَ امَ ، حَ يْنَهُ بَ وَ

نْ النَّاسِ  ريٌ مِ
ثِ نَّ كَ هُ لَمُ عْ اتٌ الَ يَ تَبِهَ شْ نْ ، مُ مَ هِ  فَ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ عَ يفِ ، اتَّقَى الشُّ قَ نْ وَ مَ وَ

عَ يفِ  قَ اتِ وَ بُهَ لَ الْـالشُّ وْ ى حَ عَ رْ ي يَ اعِ الرَّ امِ كَ رَ تَعَ فِيهِ الْـحَ 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  )1(»حمَ

همانا حالل و حرام مشخص هستند و بین آن دو امـور شـک برانگیـزي اسـت کـه      (
بیشتر مردم از آن نا آگاه هستند. هرکس از این تردیدها دوري کرد دین و آبروي خود را 
حفظ کرده است و هرکس در این تردیـدها داخـل شـود در حـرام داخـل شـده اسـت.        

دن مشغول است و هر لحظه امکـان  ممنوعه به چران ي منطقههمچون چوپانی که اطراف 
 ي منطقـه اي اسـت و   ممنوعـه  ي منطقـه ورود به آن را دارد. آگاه باشید هر پادشـاهی را  

 چیزهایی است که حرام کرده است.)، تعالىممنوعه ي اهللا 

يبُكَ « فرماید: می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ  )2(»دَ

اندازد ترك کن و بـه سـوي چیزهـایی کـه تـو را بـه شـک         چه تو را به شک می آن(

                                                           
 )1599مسلم  ( -1
، 2169(  4/99 – 2/13حـاکم   »حسـن صـحیح   «) بـا زیـادت و گفتـه:    2518ترمـذي  (  0)5714نسائی  ( -2

 و صححه فی الموضع و وافقه الذهبی.) 7046، 2170
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  .اندازد برو) نمی

هصلَّى  پیامبر ، به کسانی که از ایشان در مورد نیکی سؤال کردند علَیه وسلَّم اللـَّ

أَنَّ إِلَيْهِ الْـ« فرمود: مَ أَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ واطْ ا اطْمَ : مَ ُّ لْبُ الْـربِ دَ ، قَ دَّ تَرَ سِ وَ اكَ يفِ النَّفْ ا حَ : مَ ثْمُ اإلِ وَ

رِ  دْ تُوكَ ، يفِ الصَّ ا أَفْ تَاكَ النَّاسُ مَ إِنْ أَفْ  )1(»وَ

نیکی چیزي است که قلب و جان به آن اطمینان دارند و گناه چیـزي اسـت کـه در    (
 دهند.)آدمی تأثیر بگذارد و سینه را به تردید وادارد اگر چه مردم برایت فتوا 

عکس به وسیله ي دوربین مانند چهره ي فرد در آینه نیست؛ زیرا تصـویري کـه در    
رود؛ اما عکس بعد از کنـار   ود با کنار رفتن فرد از جلوي آن از بین میش میآینه مشاهده 

ماند؛ بنابراین بسیاري از عکسها مشکالت عقیدتی و  رفتن فرد از جلوي دوربین باقی می
ویـزاي  ، شناسنامه، چون پاسپورت ند. گاهی در موارد ضروري همآور میاخالقی بوجود 

 اقامت و یا گواهینامه رانندگی سودمند هستند.
کـار بـا   ، عکس با دوربین فقط انداختن سایه بر فیلم نیسـت. بلکـه گـرفتن عکـس     

شباهت با  د و این کارشو میدستگاهی است که توسط این دستگاه سایه بر فیلم انداخته 
آفرینش پروردگار است. نهی از تصویر سازي عام است؛ زیرا در آن شباهت با خلقت و 

د. باید دانست که منشأ بسیاري از مشکالت عقیـدتی  باش میخلقت و آفرینش پروردگار 
انواع عکسهایی است که همه جا در دسترس هستند. بـدون در نظـر گـرفتن    ، و اخالقی

 یل و ابزاري تهیه شده اند.نوع تهیه ي این عکسها که چگونه و با چه وسا
شـود   موسیقی و تصاویر ناشایستی که از طریق تلویزیـون پخـش مـی    اما تلویزیون: 

هاي تجاري و سیاسی وغیـره کـه از    اعالمیه، هاي اسالمی و دینی حرام هستند. سخنرانی
د و در شریعت از آن منع نشده جایز هستند؛ در صورتی که جنبه شو میتلویزیون پخش 

 .استبر جنبه ي خیر غالب باشد حرام  تلویزیوني فساد 

                                                           
   6/255 ،2/24» الحلیـه «ابـونعیم در   1587، 1586ابـویعلی در مسـندش     2533دارمی  228 ،4/227احمد  -1

منذري در ترغیـب و  1/130و ریاض الصالحین       1/326نووي آن را در االذکار تحسین کرده است. 
 2/351ترهیب 



   

 633 فتاوي علماء البلد الحرام
 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )463-1/642( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 س:] نقاشی و عک245[

عکس و آویـزان کـردن آن روي دیـوار توضـیح دهیـد. حکـم       ، در مورد نقاشی س:
 یادگاري چیست؟نگهداري عکس براي 

د وعيل آله وصحبه أمجعني. ج:  احلمدهللا ربّ العاملني والصالة والسالم عيل حممّ

زیـرا پیـامبر    ؛دباش میحرام است و از گناهان کبیره  موجودات زنده و جاندار نقاشی 
باشـد.   تصویر سازان را لعنت فرموده و باید دانست که لعنت فقط براي گناهان کبیره می

خواه این نقاشی براي هنر نمایی باشد یا براي تفهیم دانش آمـوزان یاهـدفی غیـر از آن.    
اگر شخصی عضوي از اعضاي بدن همچون دست یا سر را نقاشی کنـد ایـرادي نـدارد.    

زیرا در معناي تصـویر داخـل نیسـت ولـی یـک       ؛ایرادي ندارد  ربینگرفتن عکس با دو
، برداري چیسـت؟ اگـر هـدف    که هدف از این عکس این، مسئله در این مورد باقی است
، زیرا در به کـارگیري وسـایل  ، حرام است این کار، باشد نگهداري عکس براي یادگاري

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   برپیام، نگهداري عکس براي یادگاري حرام است، هدف شرط است
لَّمسشـوند و   ي که در آن عکس است وارد نمـی ها آنخبر داده است که فرشتگان به خ و

این داللت بر حرام بودن عکس درخانه دارد. آویزان کردن عکس بر دیوار نیـز حـرام و   
 شوند. ي که در آن عکس باشد وارد نمیها آنناجایز است. و فرشتگان به خ

 فتواي با امضاي شیخ ابن عثیمین 

 سخنرانی با دستگاه ویدئو: از ] حکم فیلم برداري246[

ي دیگـر  هـا  آنبرداري از سـخنرانی بـراي نمـایش و اسـتفاده در مکـ      حکم فیلم س:
 چیست؟

ضبط سخنان با کاسـت بهتـر اسـت و احتیـاجی بـه      ، این مسئله جاي تعمق دارد ج:
باشـد.   ات جهت شناخت گوینده نیاز به عکس آن میبرداري نیست. البته بعضی اوق فیلم
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زیرا احادیث در مورد حکم تصویر جانـداران و  ، دهم در این مسئله من فتواي جواز نمی
گروهی از برادران دانشمندم جهت مصالح عمـومی   هرچندوعید در این باره زیاد است. 

در ایـن  ، ر بـردارد اند ولی به نظر بنـده بـدلیل خطـري کـه تصـاویر د      آن را جایز دانسته
م. احادیث ثابتی در صحیح بخاري و صـحیح مسـلم در ایـن مـورد     ده میموضوع فتوا ن

 آمده است. از جمله حدیث: معذبترین افـراد کسـانی هسـتند کـه تصـویر مـی کشـند و       
 و باهللا التوفیق. )1(....و، احادیث لعن تصویر سازان

 )161( ) ص42( ش –البحوث  مجلۀ –شیخ ابن باز 

 حکم تصاویر معاصر ]247[

 د؟باش می: آیا تحریم عکس مطلق است یا محدود به زمانی خاص 1س
: در عرصه ي هنر تندیس یا تصویر تمام جانداران متعلق به هر زمانی کـه باشـد   1ج

، چـون عکـس در پاسـپورت    نیسـت. هـم   از آن چاره اي حرام است. مگر تصاویري که
مواردي از این قبیل که سـبب حفـظ امنیـت و    آزمونها یا ، شناسایی مجرمین، سرشماري

 ضرورت جواز دارد. و شود. بنابراین استفاده از تصویر به اندازه ي نیاز صداقت می
 هاي مختلف چیست؟ : موضع اسالم در قبال تندیس2س
فرماندهان ، : بناي تندیس به هر هدفی که باشد حرام است. خواه یادبود پادشاهان2ج
چـون   هـم  :ر و مصلحان باشد. یا نشان هوش و شـجاعت افـراد  هاي ماندگا چهره ،ارتش

 تندیس ابوالهول. 
کند. از طرفی بنـاي تنـدیس موجبـات     زیرا احادیث به طور عموم از این کار منع می

 سازد همان گونه که در قوم نوح علیه السالم اتفاق افتاد. شرك را مهیا می
 سربازان گمنام چیست؟: موضع اسالم در قبال بناي یادبود مثل یادبود 3س
اقتصـادي و  ، مـردان سیاسـی   : برپایی بناي یادبود چهره هـاي مشـهور یـا دولـت    3ج

همـه از کارهـاي عصـر جاهلیـت و     ، شخصیتهاي علمی و یا بناي یادبود سربازان گمنام
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شود اطراف این بناها در  است به همین دلیل مشاهده می ها آنگري در مورد  نوعی افراط
شمارند. این  کنند و با نثار گل آن را محترم می ف مراسم یادبود برپا میهاي مختل مناسبت

پرستی دارد و وسیله اي براي شرك اکبر است. ترك ایـن کارهـا واجـب     شباهت به بت
سـویی بـا کفـار دور     است تا عقیده توحیدي محافظت شود و از اسراف و انحراف و هم

 بلکه باعث شر است رهایی یابیم. شویم و از تقلید آنان که هیچ خیري در آن نیست
 چیست؟ سازي مجسمهو هنر  نقاشی کالسیک، : موضع اسالم در قبال تندیس4س
باشـد   کشیدن تصویر جاندران است؛ خواه تنـدیس ، : مالك حرام بودن در تصویر4ج

وسیله ي  کهد کن مییا بر پارچه یا بر کاغذ و خواه بافتنی باشد. فرقی ن، یا نقاشی بردیوار
کشیدن تصویر پر باشد یا قلم و یا دستگاه و در شکل واقعی خود طراحی شده باشـد و  

 زیبا باشد یا زشت.، یا با خیال پردازي کوچک باشد یا بزرگ
ذي روح بـودن اسـت. اگـر چـه تصـویر خیـالی از       ، لذا شرط حرام بـودن تصـویر   

چـون تصـویر    آنـان و هـم  سرداران لشکرهاي صـلیبی و لشـکر   ، مانند فراعنه، گذشتگان
عـام بـودن احادیـث     براساسعیسی و مریم علیهما السالم در عبادتگاه باشد. این حکم 

کـار گشـودن   ، و از طرفـی ایـن   تعالىاست و شباهت آن با کار خلقت و آفرینش باري 
 دروازه ي شرك است.

 : موضع هنرمندان در برابر این احادیث تحریم چیست؟5س
هـاي سـنت    کنند ولی این احادیـث در کتـاب   یث را انکار می: هنرمندان این احاد5ج

کننـد یـا بـه زمـان      هستند. گاهی احادیث را تأویـل مـی   بدون هیچ شک و تردیدي ثابت
این ، ها آندهند. حال آنکه عموم احادیث و صراحت  خاص یا به نوعی خاص نسبت می

ایـن کـار را تجـویز     اقتصاد ضرورت فعلیکند. آنان معتقدند واقعیت  تأویالت را رد می
د. ولی واقعیت این است که هنرمندان از نقاشی جـز زیبـایی و ارضـاي درونـی و     کن می

هـدف دیگـري ندارنـد و    ، ها و خیال پردازي خود گویی به احساسات و خواسته جواب
فقط کسـب درآمـد اسـت. بـدیهی اسـت کـه ایـن دالیـل         ، هدف از گرایش به این هنر
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زیرا نصوص در مورد منع این عمل ثابت هسـتند و  ، باشد تواند حکم جواز این کار نمی

 از طرفی این کار باعث ارتکاب گناه کبیره است.
 و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم.

 )479، 1/478( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 هاي مشهور ] حکم آویزان کردن عکس حکام و چهره248[

علمـا و  ، هـاي مشـهور از حکـام    بویژه عکسِ چهـره ، حکم آویزان کردن عکس س:
 تمایل دارند. ها آنچیست؟ چون همه به تعظیم و بزرگداشت ، نیکوکاران

حـرام اسـت. خـواه ایـن تصـویر بـه         کشیدن عکس جانداران و آویزان کردن آن ج:
 شد یا دیگران. علماء و نیکوکاران با، خواه ازحکام، صورت تندیس باشد یا غیر آن

 به علـی  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا احادیث وارده عام هستند. از جمله دستور پیامبر

ا«رضی اهللا عنه که فرمودند:  تَهَ سْ ةً إِالَّ طَمَ ورَ عَ صُ تَهُ ، الَ تَدَ يْ ـوَّ ا إِالَّ سَ ـفً ِ رشْ ا مُ ً ربْ الَ قَ رواه  )1(»وَ

 مسلم فی صحیحه
 » اي را که دیدي هموارش کن هر تصویري دیدي آن را از بین ببر و هر قبر برآمده«

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )487، 1/486( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم نصب عکس بر دیوار249[

 حکم آویزان کردن عکس بر دیوار چیست؟ س:

هاي بزرگ حرام است. اگـر چـه فقـط     آویزان کردن عکس بر دیوار بویژه عکس ج:
این کار بزرگ شمردن صـاحب   از هدف، قسمتی از بدن همراه با سر باشد. بدون تردید

روایتی  در عکس است و اصل شرك هم زیاده روي در تعظیم و بزرگداشت افراد است.
اسـم  «پرستیدند آمده اسـت:   السالم میهایی که قوم نوح علیه  از ابن عباس در مورد بت

تصـویر آن  ، هـا  آني نیکوکـاري بـود کـه    هـا  انسـان اسم ، در حقیقت، هاي قوم نوح بت
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را عبـادت   هـا  آننیکوکاران را ساخته بودند تا یادآور عبادت باشند ولی با گذشت زمان 
 )1(».کردند

 )202 – 1/201( المجموع الثمین –شیخ ابن عیثمین 

 که نقش صلیب در آن است ] حکم فرشی250[

 برخـی  فرشهاي نقش زیرا ؛نظرتان در مورد صلیب چیست؟ اگر بر سجاده باشد س:
 رد؟دا میها چه حک باشد نماز روي این مساجد شمشیر و نخل و نقش صلیب می از

ساختن صلیب حرام است. خواه به شکل تندیس باشـد یـا نقاشـی و یـا بـه هـر        ج:
، آوردن صـلیب در مسـجد  ، باشد و یا فرش یا جاي دیگـر خواه بر دیوار ، صورتی دیگر

مدرسه و آموزشگاه جایز نیست و نگهداري آن نیز جایز نیست. بلکـه بایـد آن را   ، خانه
 از بین بردن. خرید و فروش، پاك کردن، چون شکستن هر نحو ممکن از بین ببرد هم هب

 جایز نیست. ها آننماز خواندن بر  و این فرشها
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .فیقو باهللا التو

 )3/315( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ها آن] حکم عکس زنان و کیفیت لباس شرعی 251[

است یا خیـر؟ اگـر    جایزآیا عکس زن براي استفاده در پاسپورت و دیگر موارد  س:
دار کردن پاسپورت امتناع کرد و برایش پاسپورت صادر نشـد.   زن در سفر حج از عکس

تواند شخص دیگري را به جاي خود به حج بفرستد؟ لباس زن در کتاب و سـنت   آیا می
 پیامبر چیست؟

براي زن جایز نیست اجازه دهد از عکسش استفاده شود نـه در پاسـپورت و نـه     ج:
زن عورت است و بـودن صـورت زن در پاسـپورت یـا      بدن و صورت زیرا جاي دیگر؛

ولی اگر با پاسپورت بدون عکس بـرایش اجـازه سـفر داده     ؛جاي دیگر سبب فتنه است
نائـب گـرفتن    دار کند تا فریضه ي حج را ادا کند. تواند پاسپورت خود را عکس نشد می
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تمام بـدن زن عـورت اسـت و    در حج براي او روا نیست. بر مبناي ظاهر کتاب و سنت 
 پوشش تمام بدن نزد نامحرم واجب است.

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا              

  ﴾ :۳۱[النور[  

شـان یـا پـدر     شـان یـا پـدران    مگر بـراي شـوهران   ؛سازندنو زینت خود را آشکار «
 »شان شوهران

﴿ فرماید: و نیز می                   

      ﴾ :۵۳[األحزاب[  

خواهیـد از   همسـران پیـامبر) مـی   ( و هنگامی که چیزي از وسایل زندگی را از آنان«
 .»بهتر است ها آنهاي شما و  پشت پرده بخواهید این کار براي پاکی دل

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )496، 1/495( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم عکس زنان زندانی براي شناسایی252[

) از رئیس پلیس پایتخت 2598/ 2س( هـ نامه اي به ش 14/12/1398در تاریخ  س:
ــه ش رســید کــه رونوشــت آن ضــمیمه شــد و نامــه  ــاریخ 22/م/ك/ 1834( اي ب ) در ت

هـاي   ي مکه رسید که در آن مشکالت و سختیها آنهـ ازجانب رئیس زند10/12/1398
داشت شده و معرفی زنان بازداشـت  در مطابقت اسم زندانیها با فرد باز  زندان زنان بویژه

که زنان زندانی خود را  به شکلی، شده با نامهاي دیگري مطرح شده و یادآوري شده بود
آنـان را بـا حکـم بازداشـت      کنند. به همـین جهـت عکـس    با اسمهاي مستعار معرفی می

خواسته بودند تا این مشکالت از سر راه برداشته شود. به همین صـورت خواسـته بـود    
تـر   همه ي زنان زندانی در حکم بازداشت شدگان باشد تا شناسایی آنـان راحـت   عکس

 حکم چیست؟، صورت گیرد
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عکس  عکس جانداران حرام است و استفاده از آن روا نیست بویژه عکس زنان. ج:
اي براي مردان  زن عورت است و مخفی کردن آن واجب است و در عکس زنان فتنه

الَ «فرموده است:  تعالىه وسلم روایت است که اهللا است. از پیامبر صلی اهللا علی ـهُ قَ  اللَّ

قِيتعاىل لْ خَ ْلُقُ كَ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ لَمُ ممِ نْ أَظْ مَ ةً ، : وَ ريَ
عِ بَّةً أَوْ شَ وا حَ قُ لُ ةً أَوْ لِيَخْ رَّ وا ذَ قُ لُ يَخْ لْ  )1(»فَ

بیافرینـد.  کند تا مانند آفـرینش مـن    کارتر از فردي است که تالش می چه کسی ستم«
 »ي جو بیافریند!ها آنیا د ي گندمها آنپس ذره اي یا د

مَ « فرماید: و نیز می وْ ا يَ ابً ذَ دُّ النَّاسِ عَ لْقِ الْـأَشَ ئونَ بِخَ اهُ ينَ يُضَ ةِ الَّذِ يَامَ ـهِ قِ   )2(»اللَّ

معذبترین افراد کسانی هستند که در خلق اشـیاء مشـابهت بـا آفـرینش     ، روز قیامت«
 »ند.کن میباري تعالی 

احادیث صحیح دیگري که در مورد حرام بودن صورتگري و لعنت صورتگران و نیز 
 ها آمده است.  دستور به نابود کردن عکس

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )484/1( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 پند و عبرت] حکم فیلمبرداري از غسل میت براي 253[

، دهـد  مـی  آیا نگاه کردن فیلمی که طریقه ي غسل و کفن و دفن مـرده را نشـان   س:
جهت پند گرفتن و بیداري از غفلت جایز اسـت؟ و همـراه آن سـرود کوتـاهی بـا ایـن       

 غریب شام و یمن نیست.، شود: غریب مضمون خوانده می
اي است؛ ولی موعظـه   ها با پند و موعظه کار پسندیده بدون شک بیدار کردن قلب ج:

با امور ناپسند سودمند نیست و غیر ممکن است از طریق امور حرام اصالح ایجاد شود. 
پند و اندرز با کتاب اهللا و سنت صحیح رسول اهللا صلی اهللا علیه وسـلم صـورت گیـرد.    

                                                           
 )3111مسلم  ( -)  7559 ،5953بخاري  ( -1
 )3107مسلم  ( -)  7559 ،5954بخاري  ( -2
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د و جـامع تمـام خوبیهـا    باشـ  میکتاب اهللا و سنت رسول اهللا براي موعظه و ارشاد کافی 
 هستند.

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                       

              ﴾] :٥٧يونس[ 

اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است و درمانی بـراي آنچـه    !اي مردم«
 »هاي شما) و هدایت و رحمتی است براي مؤمنان درمانی براي دل(در سینه هاست 

در سـوره ي ق فرمـوده: بـراي اهـل دل کـافی       تعالىگونه که اهللا  اندرزهاي قرآن آن
تا پایان کـارش یعنـی    انسانابتدا اندرزهاي بزرگی از خلقت  تعالىجا که اهللا  هستند. آن

 کند. ذکر می، رسیدن به ثواب یا عقاب

 ﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                         

  ﴾ :۳۷[ق[  

یا گوش دل فرا دهد در حالی کـه  ، دارددر این تذکّري است براي آن کس که عقل «
 »حاضر باشد

ولی آنچه را سؤال کننده در مورد فیلم گرفتن از غسل میت و پخش اشـعار کوتـاهی   
رضی اهللا عنهما بـا ایـن مضـمون مطـرح کـرده       که از امام زین العابدین علی بن حسین

در لحـد و کفـن   دور افتاده ، است: غریب دور افتاده در شام و یمن نیست. غریب واقعی
است. این روش براي موعظه جالب نیست. این کار باید تـرك شـود و بـه جـاي آن از     

اسـتفاده نمـود کـه در قـرآن و      کتاب اهللا و سنت صحیح رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم
          سنت شفاي دلهاست. واهللا الموفق.

 )17/  425( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 هاي اسالمی م کارتون] حک254[

 احلمدهللا وحده والصالة و السالم عيل من النبي بعده و بعد: س:
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اي که خدمت مفتی عبدالرحمن بن محمـد   از نامه ، انجمن دائمی مباحث علمی و افتا
سپرد. این نامـه  ، به هیئت علماي عالی رتبه آن راایشان  که الفارس رسیده بود آگاه شد.

) به انجمن رسید که فردي چنین پرسیده بـود: حکـم   5463( به ش 2/9/1418در تاریخ 
هـاي هدفمنـد و    ها قصه خرید و تماشاي فیلمهاي کارتونی اسالمی چیست؟ در این فیلم

امانتـداري  ، راستگویی، را به نیکی به پدر و مادر ها آنها وجود دارد که  مفیدي براي بچه
اش  قابله با تلویزیون است که فتنـه کند. و هدف از آن م و اهمیت نماز و غیره تشویق می

و  انسـان هـا و کارتونهـا عکـس     ه است. مشکل اینجاسـت کـه در ایـن فـیلم    شد میعمو
 شود آیا مشاهده ي آن جایز است؟ حیوانات با دست نقاشی می

انجمن فتوا پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع چنین پاسخ دادند که خرید و  ج:
رتونی ناجایز است؛ زیرا در آن تصـاویرِ حـرام اسـت.    هاي کا فروش و به کارگیري فیلم

دستور به نماز و رفتار نیکـو  ، آموزش، تعلیم چون هاي شرعی هم تربیت کودکان با روش
 انجام پذیر است. اهللا تعالی همگان را بر آن چه خیر و صالح است توفیق دهد. 

 م.و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّ .و باهللا التوفیق
 هـ9/11/1418 )19933( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا ش

 ] استفاده از تصویر براي امر دعوت255[

عکس گرفتن از نمـاز گـذاران و کودکـان در حـال     ، برخی از علما در انگلستان س:
هـا منتشـر    هـا در روزنامـه و مجلـه    نند؛ زیرا وقتی این عکسدا میقرآن خواندن را جایز 

مسلمانان تحت تأثیر قرار گرفتـه و بـه شـناخت اسـالم و مسـلمانان روي      غیر ، شود می
 آورند. می

قـرآن  ، نمـازگزار باشـد  ، باشد یا حیـوان  انسانعکس جانداران حرام است خواه  ج:
اند. چـاپ عکـس در    حرام بودن آن را ثابت کرده، .. زیرا احادیث صحیح.خوان باشد یا

نیست. اگر چـه عکـس مسـلمانان در حـال وضـو یـا       ها جایز  ها و رسانه مجله، روزنامه
تشویق به مسلمان شـدن کفـار باشـد؛    ، تالوت قرآن باشد و هدف از آن گسترش اسالم

استفاده از وسایل حرام براي تبلیغ و گسترش اسالم جایز نیست؛ وسایل جایز براي  زیرا
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. وجـود عکـس در   از وسایل حرام استفاده کرد ها آنتبلیغ دین بسیار است. نباید با ترك 
کشورهاي اسالمی دلیل براي جایز بودن عکس نیست. بلکه این نیز منکـر اسـت. زیـرا    

انکـار عکـس   ، دالیل صحیحی بر حرمت عکس وجود دارد. و جهت عمل به این دالیل
 الزم است. 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )484، 1/485( افتاانجمن دائم پژوهشهاي علمی و

 ]در امر تصویر نباید از دیگران اطاعت نمود256[

من مدیر مدرسه راهنمایی در جنوب شمران هستم. مدیر مدرسه به بنده دسـتور   س:
داده از دانش آموزان در اردوهاي درسی و علمی و نیز بعضی مناطق عکس تهیه کنم تـا  

ي که در آن عکس باشـد فرشـتگان داخـل    ها آنام خ در مدرسه نمایش داده شود. شنیده
دهم تا این کار را  شوند. این کار وظیفه ي بنده است. من به شخص دیگري پول می نمی

گیرم. گناه این کـار   م و خودم عکس نمیده میانجام دهد و عکس را به مافوقم تحویل 
 بر عهده ي چه کسی است؟

و حیوان حرام است و از گناهان کبیـره   انسانبدون شک عکس جانداران اعم از  ج:
روایت شـده   زیرا در این مورد احادیث صحیحی از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ؛دباش می

است. تصویر مشابهت با خلقت و آفرینش پروردگار است و بسا اوقات راهی به سـوي  
کـه در امـر تهیـه     را شامل عکاس و دستور دهنده و هر کسـی ، شرك است. گناه عکس

انـد. در   گیرد. زیرا همه با هم همکاري کـرده  در بر می، عکس دخیل بوده و کمک نموده
 از همکاري بر گناه نهی فرموده است.  تعالىحالی که اهللا 

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا            ﴾ :۲[املائدة[  

 »و در راه گناه و تعدي همکاري ننمایید.«
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )1/454(انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا 
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 شود؟ هایی باعث خروج فرشتگان از منازل می ] چه عکس257[

ي که عکـس  ها آنایم عکس حرام است و فرشتگان به خ از بعضی مردمان شنیده س:
تنـدیس اسـت   ، ت است؟ آیـا هـدف از ایـن تصـاویر    شوند. آیا این درس دارد وارد نمی

هاي آلبوم و پول  ها از جمله عکس چون تندیس حیوان یا آدم. یا نه شامل همه عکس هم
  شود. چگونه خانـه را از ایـن امـور حـرام     ها می شامل همه این، شود. اگر حرمت نیز می

 خالی کنیم؟
حرام است. خـواه تنـدیس   ، چه حیوان انسانعکسِ همه موجودات زنده چه ، بله ج:

اي بافته شده باشد یا عکـس دوربـین    باشد خواه رسم و رنگ در کاغذ و خواه در پارچه
شوند. زیرا احادیث صحیح در این  ي که عکس دارد داخل نمیها آنفرشتگان به خ، باشد

پاسـپورت و  ، مورد عام هستند. عکس هنگام ضرورت مانند شناسایی مجرمان و فاسدان
یی اجازه داده شده است و امیدواریم این موارد مانع ورود فرشتگان نگردد؛ کارت شناسا

 واهللا المستعان).(ضروري است  ها آنزیرا حمل و نگهداري 
هاي فرش و بالش باز هم  چون عکس هم، گیرند هایی که مورد اهانت قرار می عکس 

ی که در ایـن مـورد   امیدواریم که مانع ورود فرشتگان به خانه نگردد. از جمله ي احادیث

بُونَ « :است این گفته پیامبر صلی اهللا علیه وسلم، آمده است ـذَّ عَ رِ يُ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ إِنَّ أَصْ

مَ  وْ ةِ الْـيَ يَامَ تُمْ ، قِ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ مْ الُ هلَُ قَ يُ  )1(وَ

ود و بـه  ش میسازند عذاب داده  ها را می به کسانی که این مجسمه، همانا روز قیامت«
 »زنده کنید.، اید ود: آنچه را خلق کردهش میگفته  ها آن

ا «أنَّ النبی صلی اهللا عليه وسلم کند:  ابو جحیفه رضی اهللا عنه نقل می بَ لَعَنَ آكِلَ الرِّ

هُ  وكِلَ مُ رَ الْـوَ لَعَنَ ، وَ وِّ صَ   )2(»مُ

                                                           
 )   5951بخاري  ( -مسلم  -)  5951بخاري  ( -1
 )2238 ،2086بخاري  ( -2
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می کشد لعنـت  ربا دهنده و کسی را که تصویر ، رباخوار پیامبر صلی اهللا علیه وسلم«

 »کرده است.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )197، 1/496( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم نماز با عکس258[

ي که دیوارش با عکـس حیوانـات مـزین شـده     ها آنتواند در خ : آیا مسلمان می1س
 است نماز بخواند.

 لباسی که عکس حیوان دارد جایز است؟: آیا نماز با 2س
حرام است و آویـزان کـردن آن روي دیـوار نیـز حـرام      ، : عکس موجودات زنده1ج

  دارد جز براي ضرورت جایز نیست. نماز در لباسـی   د و نماز در محلی که عکسباش می
، نماز با وجود حرمت عکس، که عکس دارد جایز نیست و اگر با این وجود نماز خواند

 درست است.
  عنْها اللَّـهرضی  ثابت است وقتی پرده اي را نزد عایشه از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم 

إِنَّ «دید که در آن عکس بود ناراحـت شـد. نسـبت بـه آن اعتـراض نمـوده و فرمـود:        

مَ  وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رِ يُ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ ةِ الْـأَصْ يَامَ : ، قِ مْ الُ هلَُ قَ يُ تُمْ وَ قْ لَ ا خَ يُوا مَ  )1(»أَحْ

چـه   شود آن شود و به آنان گفته می به صاحبان این عکسها در قیامت عذاب داده می«
 ».اید زنده کنید را که ساخته

: حکم عکس موجودات زنده در مطالب گذشته بیان شد. نمـاز شـخص بـا ایـن     2ج
انچـه در  درسـت اسـت. چن  ، لباس عکسدار با وجود عدم جواز پوشـیدن چنـین لباسـی   

 حکمش توضیح داده شد.، مطالبی که بیان شد
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )1/486( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

                                                           
 )2107مسلم  ( –) 2479بخاري  ( -1
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 ] حکم عکس روي اسکناس و داخل شدن با آن در مسجد259[

کـه  ،  چند مسئله بنده را پریشان کرده است. یکی مسئله ي عکس روي اسکناس س:
شویم آن را در جیب داریم. آیا این  همه ي ما به آن مبتال هستیم و وقتی وارد مسجد می

شود. آیا داخل شدن در مسجد با اسکناس حرام  فرشتگان از مسجد می خروجکار باعث 
شود و مانع دخول فرشـتگان بـه    شده تلقی می ها جز اشیاي اهانت است؟ آیا عکس این

 شود؟ خانه نمی
ها مانع داخل شدن فرشتگان نیست. داشتن اسکناس و حفـظ آن   عکس اسکناس ج:

پرداخـت  ، صـدقه ، بخشش، فروش، خرید، در خانه و نیز همراه داشتن آن براي استفاده
عکس مورد ضروري است و مشکلی ندارد و در این مورد ، قرض و دیگر مصالح شرعی

، شود و به دلیل ناچـاري  اهانت نیست؛ بلکه به خاطر حفظ اسکناس عکس هم حفظ می
                     شود. اشکالی در این کار وارد نمی

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/485( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 هاي درسی و کتابها  ] حکم عکس مجله260[

هاي درسـی و علمـی و    هاي تشریحی موجود در کتاب مسلمانان در قبال عکس س:
که بودن این  هاي سودمند اسالمی چه موضعی باید داشته باشند؟ با توجه به این نیز مجله

 ها براي توضیح و فهمیدن الزم است. عکس
ر این مورد عـام  عکس موجودات زنده به طور مطلق حرام است؛ زیرا احادیث د ج:

است. بودن عکس براي توضیح درس ضروري نیست. بلکه براي کاملتر شدن آن است. 
وسایل دیگري هم براي فهماندن دانش آموزان وجود دارد که با آن می تـوان از عکـس   

 بی نیاز شد.
نیاز بودند با وجود این از ما  قرنها بر مردم گذشت و در توضیح و تعلیم از عکس بی 
و دانشمندتر بودند. عـدم عکـس بـه درس آنـان ضـرري نرسـاند. فهـم و درك         تر آگاه

کـه اهللا  ، از تصـویر ، علمشان را کم نکرد. بنابراین بر ما روا نیست که به گمان ضـرورت 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   646 
  

گـواه ایـن مطلـب اسـت کـه      ، آن را حرام کرده است استفاده کنیم. زیرا واقعیـت  تعالى
 می مورد استفاده قرار گرفته است. هاي طوالنی بدون نیاز به عکس کتب اسال قرن

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/471( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم عکس براي تعلیم261[

بدین گونه: که زیر ، عکس حیوانات براي تعلیم حروف الفبا به کودکان ي بارهدر س:
شود که  از حروف الفبا به طور مثال جیم زیر جمل قرار داده میحرفی ، عکسِ هر حیوان

 براي آموزش کودکان سودمند است حکمش چیست؟
ایرادي ندارد براي دانش آموزان به این شکل حروف را تعلیم دهند به شرطی که  ج:

 بی سر باشد.، را رسم نکند و شتر سر حیوان
 )5/66( لقا الباب المفتوح –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم عکس بر وسایل توضیحی262[

حکم اسالم در مورد نقاشی بر تخت سیاه هنگام آموزش چیست؟ بـا توجـه بـه     س:
این که نقاشی عبارت از شکل حیوانات و گیاهـان در رشـته ي زیسـت شناسـی اسـت.      

ها در یادگیري خیلی مهم است و به شکل تندیس هم نیستند و اهمیت  گاهی این نقاشی
 ی و کشاورزي بسیار مهم است.آن در علم پزشک

چون پشه و سایر حیوانات ناجایز است؛ اگـر چـه    عکس هر موجود جانداري هم ج:
عکس روي تخته سیاه و کاغذ باشد و هدف از آن کمک به یادگیري باشد. زیرا این کار 

جان بـراي تعلـیم و    ضرورتی ندارد. احادیث در این مورد عام است. عکس چیزهاي بی
 دیگر موارد جایز است. 

 صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. و .و باهللا التوفیق
 )471، 1/472( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] کشیدن عکس موجودات زنده263[
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خواهند موجود جانداري را نقاشی کننـد   می اندر بعضی ازمدارس از دانش آموز س:
ا کامـل کننـد یـا    دهند تا دانش آموزان آن ر یا به طور مثال تصویر قسمتی از پرنده را می

دهند تـا رنـگ    خواهند تصاویر را روي کاغذ بچسبانند. یا نقاشی را به دانش آموز می می
 آمیزي کند. نظرتان چیست؟

د و جلوگیري از آن واجب اسـت. بـر   باش مینظر من این است که این کار حرام  ج:
خواهنـد هـوش    مسئولین الزم است امانتدار باشند و از این امور جلوگیري کنند. اگر می

توانند به او بگویند که ماشین یـا درخـت را نقاشـی کنـد یـا       می، دانش آموز را بیازمایند
چیزهایی شبیه این که دانش آمـوز از آن آگـاهی دارد. بـدین وسـیله ضـریب هوشـی و       

 شود. مهارت دانش آموز مشخص می
کنـد و گرنـه    این از جمله کارهایی است که شیطان بوسیله ي آن مردم را گرفتار می 

هیچ فرقی بین تصـویر درخـت یـا ماشـین یـا      ، بدون شک براي تمرین نقاشی و عکس
نیست. نظر من این است کـه بـر مسـئولین الزم اسـت از ایـن امـور        انسانساختمان یا 

نقاشی جانداران است حیوانی را نقاشی کنند جلوگیري کنند. اگر هنگام امتحان ناچار به 
 که سر ندارد.

 )686، 687( ص –شیخ ابن عثیمین. فتاواي عقیده 

 ] حکم تصاویر داخل کتاب264[

، ي کـه در آن عکـس  ها آنفرشتگان به خ«فرماید:  می پیامبر صلی اهللا علیه وسلم س:
آیا این حدیث شامل عکـس داخـل کتـاب نیـز      )1(»شود تندیس یا سگ باشد داخل نمی

 شود با توجه به اینکه جلد کتاب عکس ندارد؟ می

                                                           
گوید: از رسول اهللا صلی اهللا ) از حدیث ابوطلحه رضی اهللا عنه که می 2106)، و مسلم  (3225بخاري  ( -1

َاثِيلَ « علیه وسلم  شنیدم که می فرماید: ةُ متَ ورَ الَ صُ لْبٌ وَ يْتًا فِيهِ كَ ةُ بَ ئِكَ لُ املَْالَ خُ و لفـظ حـدیث از    »الَ تَدْ

 بخاري است.
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ند؛ اگر چه جلـد آن عکـس نداشـته    باش میاین تصاویر شامل مفهوم عام حدیث  ج:
 شود.  در عموم حدیث داخل نمی، فاقد سر باشد، باشد. در صورتی که عکس

 د وآله و صحبه و سلّم.و صلی اهللا علی نبینا محم .و باهللا التوفیق
 )1/477( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 هاي عکس دار و به مسجد آوردن آن ] حکم همراه داشتن مجله265[

در خانـه یـا مسـجد و    ، هـاي داراي عکـس   حکم همراه داشتن روزنامه یا مجله س:
 خواندن آن در مسجد چیست؟

اگر سر عکس ها پاك شود همراه داشتن آن ایرادي ندارد و بهتر آن است کـه در   ج:
     مسجد قرآن بخوانیم تا از آن نفع ببریم و براي دیگران الگوي خوبی باشیم.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/476( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 عکس روي قوطی و شیشه] حکم 266[

 رند؟دا میخریدن شیشه هاي عطر یا شامپوي داراي عکس چه حک س:

هـاي   هاي عطر و شامپو یا امثال آن کـه عکـس   هاي روي شیشه بدون شک عکس ج:
فتنه است. چگونه از آن رهایی یابیم؟ وقتـی   به مردم ابتالي برهنه و فاسدي هستند براي

خریم از شر عکس روي آن چگونه خـالص شـویم؟ بـه نظـر      شامپو را براي استفاده می
قابل ذکر است اگر ، بنده در چنین مواردي صورت عکس را پاك کن و از آن استفاده کن

ه هـاي اهانـت شـد    شود این عکس از عکـس  در خانه عکسی باشد که به او توجهی نمی
 شود و ایرادي ندارد. تلقی می

 )2/38( –لقاء الباب المفتوح  –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم پوشیدن لباس داراي تصاویر267[

 هایی که عکس دارند چیست؟ حکم پوشیدن لباس س:
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یا حیـوان یـا امثـال آن اسـت      انسانلباسی را که در آن عکس  انسانجایز نیست  ج:
 مورد استفاده قرار دهد.

لُ « ثابت است که فرمود: از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم  خُ يْتًا فِيهِ الْـالَ تَدْ ةُ بَ ئِكَ الَ مَ

ةٌ  ورَ  )1(»صُ

 »شوند. فرشتگان وارد نمی، ي که در آن عکس باشدها آنخ«
 .نزد خود نگهدارد را به همین دلیل براي هیچ کس جایزنیست که عکسهاي یادگاري

از بـین   –شود یا بر دیـوار نصـب اسـت    چه در آلبوم نگهداري می –را  ها آنالزم است 
ببرد. زیرا باقی ماندن عکس باعث محرومیت اهـل خانـه از دخـول فرشـتگان رحمـت      

 شود. می
 )169/  1( المجموع الثمین –شیخ ابن عثیمین 

 که عکس موجودات زنده دارد به کودکان  ] حکم پوشاندن لباسی268[

 هایی که در آن عکس جانداران اسـت چـه حکمـی    با لباسپوشاندن کودکان را  س:
 دارد؟
فرمایند: هر لباسی که براي بزرگان پوشیدن آن حرام است براي کودکـان   علما می ج:

ها را تحـریم   ها و کفش نیز حرام است. مناسب است مسلمانان استفاده از این گونه لباس
می پیدا نکنند. اگر از آن اسـتفاده  هاي اسال کنند تا مفسدان و بدخواهان راهی به سرزمین

 ها بفرستند. بینند که آن را به این سرزمین نشود لزومی نمی
 )275/  2( مجموعۀ فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم عکسهاي یادگاري269[

 کنم چیست؟ هایی که از خود و دوستانم تهیه می حکم عکس س:

                                                           
 )2106مسلم ( –) 3226بخاري  ( -1
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د و از باشـ  مـی آن حـرام   و نگهـداري ، یـا حیـوان   انساناعم از ، عکس جانداران ج:
، گناهان کبیره است. به دلیل احادیث صـحیحی کـه در ایـن مـورد روایـت شـده اسـت       

هـاي شـدید و بـیم از عـذاب دردنـاك بـراي کسـانی کـه تصـویر مـی کشـند و             وعده
از طرفی این کار مشابهت با خلقـت و آفـرینش پروردگـار دارد و     .نگهدارندگان عکس

یا این که ، چون نگهداري عکس بزرگان و نیکان شود. هم اي براي شرك می گاهی وسیله
و ، هاي مـرد و زن  همچون عکس زیبارویان و هنرپیشه، شود سببی براي فتنه انگیزي می

 اي که گویا لختند. زنان پوشیده
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )1/480( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 هاي خانوادگی ] حکم عکس270[

هاي خانوادگی با دوربین و غیره که فقـط بـراي یادگـاري و     حکم گرفتن عکس س:
 دلداري است چیست؟

د. خـواه بـه   شـ با مـی گرفتن عکس موجودات زنده حرام است و از گناهان کبیره  ج:
عنوان شغل باشد یا خیر. خواه نقاشی و رسم بـا قلـم و امثـال آن باشـد یـا بـا دوربـین        

یا حکاکی بر سنگ باشد. خواه براي یادگاري باشـد یـا هـدفی    ، عکاسی و دیگر وسایل
هاي متعلق به جانـداران را در   دیگر. به دلیل احادیثی که در این مورد آمده و تمام عکس

 ر هنگام ضرورت. گیرد؛ مگ بر می
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )480، 1/481( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ها هاي مجله هاي یادگاري و عکس ] حکم عکس271[

هـاي اسـالمی کـه از بـازار تهیـه       ها و مجله هاي موجود در روزنامه حکم عکس س:
هاي یادگاري که روي دیوار آویزان نیسـتند چیسـت؟ آیـا     کنیم چیست؟ حکم عکس می

 جائز است؟ ها آننگهداري 
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واجب است.  ها آنهاي یادگاري جائز نیست. بلکه از بین بردن  نگهداري عکس ج: 

ةً إِالَّ «خطاب به علی رضی اهللا عنه  لی اهللا علیه وسلمبنا به گفتار پیامبر ص ورَ ع صُ أَالَّ تَدَ

ا تَهَ سْ تَه، طَمَ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ رشْ ا مُ ً ربْ  )1(»وَ ال قَ

برآمـده اي را کـه دیـدي آن را     هر عکسی را که دیدي آن را از بین ببـر و هـر قبـر   «
 ».هموار کن

ها وجود دارد و نیاز به نگهداري آن  روزنامهها و  مجله، هایی که در کتاب ولی عکس
 داري سر عکس را پاك کن. و آن گاه آن را نزد خود براي رفع نیاز نگهدار.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/483( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم عکسهاي جشن عروسی272[

 1390به این گفتار توجه کنید: آنچه بین مردم عرف شده و آن را تقریبا از سـال   س:
اندازنـد و   بـا هـم عکـس مـی    ، هـ به خاطر داریم عروس و داماد در جشنهاي عروسـی 

عکسها را جهت احترام بـین خویشـان و نزدیکـان    ، همچنین خانواده ي داماد و عروس
ی عکـس گرفتـه نشـود. شـاید در حـد      عروسکنند. کمتر اتفاق می افتد که در  تقسیم می

نظر دین در این مورد چیست؟ لطف کنید ، کند البته عقل سالم این کار را انکار می، 10%
 در این مورد نظرتان را ارائه دهید. ، روزنامه یا مجله ي الدعوة، از طریق رادیو

 عروس و خانواده ي آنان آنگونه کـه در سـؤال مطـرح شـد    ، گرفتن عکس داماد ج:
د و از گناهان کبیره باش میحرام است و از کارهاي اشتباه است. زیرا گرفتن عکس حرام 

حـرام   انسـان است. اصل در عکس این است که عکس موجودات زنده اعم از حیوان یا 
پارچه یـا دیـوار و یـا بـا دوربـین      ، است. خواه به شکل مجسمه باشد یا نقاشی بر کاغذ

روایت شـده اسـت کـه از     یامبر صلی اهللا علیه وسلمعکاسی. زیرا احادیث صحیحی از پ

                                                           
 )969مسلم  ( -1
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آن را لعنت نموده و به عذاب دردناك وعـده   ي دهندهو انجام ، کشیدن عکس نهی نشده
 داده است.

را فراهم آورده اسـت. طـوري    تعالىها موجبات شرك به اهللا  در گذشته همین عکس
جسـتند.   کردنـد و بـه آن تقـرب مـی     ایستادند و آن را تعظـیم مـی   که مردم مقابل آن می

دادنـد. در عکـس    انجـام مـی   هـا  آنروا نیسـت بـراي    تعالىاحترامی را که جز براي اهللا 
شباهت به خلقت و آفرینش پروردگار است. برخی از عکسها بستر فتنـه انگیـز هسـتند.    

 نامند. هاي زیبایی می عکس هنرپیشگان و زنان برهنه و زنانی که آنان را ملکه همچون
عبارتند از: حدیث عبداهللا بن عمر رضی ، احادیثی که بر حرمت تصویر داللت دارند

هِ «فرمود:  ید: رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلمگو میکه  اهللا عنه ذِ نَعُونَ هَ ينَ يَصْ إِنَّ الَّذِ

مَ  وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رَ يُ وَ ةِ الْـالصُّ يَامَ تُمْ ، قِ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ مْ الُ هلَُ قَ   )1(»و يُ

شوند و بـه آنـان گفتـه     سازند در قیامت عذاب داده می کسانی که این تصاویر را می«
 » اید زنده کنید. شود آنچه را که ساخته می

ید: از پیـامبر صـلی اهللا علیـه    گو میو نیز حدیث عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه که 

مَ «شنیدم که فرمود:  وسلم وْ ا يَ ابً ذَ دَّ النَّاسِ عَ ةِ الْـإِنَّ أَشَ يَامَ ونَ الْـقِ رُ وِّ صَ  )2(»مُ

 » معذبترین مردم در روز قیامت کسانی هستند که تصویر می کشند.«
شنیدم که  ید: از پیامبر صلی اهللا علیه وسلمگو میکه  عنهحدیث ابوهریره رضی اهللا 

الَ « فرمود: ـهُ قَ قِي تعاىل اللَّ لْ خَ ا كَ قً لْ ْلُقُ خَ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ مُ ممِ لَ نْ أَظْ مَ قُوا ، وَ لُ ةً أَوْ لِيَخْ رَّ وا ذَ قُ لُ يَخْ لْ فَ

ةً  ريَ
عِ وا شَ قُ لُ بَّةً أَوْ لِيَخْ  )3(»حَ

                                                           
 )2108مسلم  ( –) 5951بخاري  ( -1
 )2109مسلم  ( –) 5950بخاري  ( -2
 )3111) و مسلم  (7559 ،5953بخاري  ( -3
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ـ  مـی فرماید چه کسی ظالمتر از فردي اسـت کـه تـالش     می تعالىاهللا « د تـا ماننـد   کن
دانـه اي جـو    اي یا دانه اي گندم یا یند) ذرهگو میاگر راست ( آفرینش من بیافریند. پس

 » بیافرینند
ید: پیامبر صلی اهللا علیه وسلم از سفر آمد و گو میکه  عنْها اللَّـهرضی حدیث عایشه 

آویزان کرده بودم که در آن عکس بود. وقتـی پیـامبر صـلی اهللا علیـه      اي را بر طاق پرده

ةُ «آن را دید. رنگ صورت مبارك از خشم تغییر کرد و فرمود:  وسلم ائِشَ ا عَ دُّ النَّاسِ ، يَ أَشَ

نْدَ  ا عِ ابً ذَ ـهِ عَ مَ  اللَّ وْ لْقِ الْـيَ ؤنَ بِخَ اهُ ينَ يُضَ ةِ الَّذِ يَامَ ـهِ قِ ، عنْهـا  اللَّــه رضـی   اي عایشـه « )1(»اللَّ

یند تا کـاري  نما میکسانی هستند که تالش ، در روز قیامت تعالىمعذبترین مردم نزد اهللا 
یـد: مـا آن   گو مـی  عنْها اللَّـهرضی  عایشه» انجام دهند. تعالىشبیه خلقت و آفرینش اهللا 

 پرده را برداشتیم و یک یا دو بالش از آن درست کردیم. 
شنیدم که  ید: از پیامبر صلی اهللا علیه وسلمگو میکه  رضی اهللا عنه عباسحدیث ابن 

مَ « فرمود: وْ لِّفَ يَ يَا كُ نْ ةً يفِ الدُّ ورَ رَ صُ وَّ نْ صَ لَيْسَ بِنَافِخٍ الْـمَ وحَ وَ ا الرُّ خَ فِيهَ نْفُ ةِ أَنْ يَ يَامَ  )2(»قِ

شود. در  هر کس در دنیا تصویري بسازد. روز قیامت وادار به دمیدن روح در آن می«
 » حالی که توان این کار را ندارد.

 ید: پیامبر صلی اهللا علیـه وسـلم  گو میکه  حدیث دیگري از ابن عباس رضی اهللا عنه

هَ «فرمود:  رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ لُ لَهُ بِكُ ْعَ رٍ يفِ النَّارِ جيَ وِّ صَ لُّ مُ نَّمَ كُ هَ هُ يفِ جَ بُ ذِّ تُعَ ا فَ سً فْ   »ا نَ

هر کسی که تصویر می سازد در آتش است. در قبال هر تصویر براي او جـانی داده  «
ید: اگـر چـاره اي جـز    گو می ابن عباس رضی اهللا عنه» شود تا در جهنم عذاب شود. می

  .)3( بکشپس تصویر درخت و موجودات بی جان را ، این نداري

                                                           
 )2107) مسلم (5954بخاري ( -1
 )2110) مسلم (5963بخاري ( -2
 فهی عند البخاري بنحوه.» ما ال روح فیه«و اللفظ له إال فی عبارة ) 2110) مسلم (2225بخاري ( -3



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   654 
  

أنه لَعَنَ « ید:گو میکه  از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم رضی اهللا عنه جحیفهحدیث ابی 

ر وِّ هُ و لعن املُصَ وكِلَ   )1(»آكل الربا و مُ

 » دهنده و گیرنده ي ربا و تصویر ساز را لعنت فرمود. پیامبر صلی اهللا علیه وسلم«
کند. ولی  میعموم این احادیث بر تحریم تصویرِ جانداران به طور مطلق داللت 

آن گونه که ابن عباس ، ها آندریا و کوه و امثال ، جان مثل درخت تصویر چیزهاي بی
بر ابن عباس رضی اهللا  گفته جائز است. و هیچ کدام از یاران پیامبر صلی اهللا علیه وسلم

 این فتوا را از این حدیث فهمیده بود. زیرا ابن عباس رضی اهللا عنه ؛ایراد نگرفتند عنه

تُمْ أَحْ « قْ لَ ا خَ و از این گفتار پیامبر صلی اهللا علیه » اید. زنده کنید آنچه را ساخته« »يُوا مَ

لَيْسَ بِنَافِخٍ « که فرموده بود: وسلم وحَ وَ ا الرُّ خَ فِيهَ نْفُ لِّفَ أَنْ يَ وادار به دمیدن روح در « »كُ

 »شود در حالی که توان دمیدن ندارند. آن می
 هللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم.و صلی ا .و باهللا التوفیق

 )483-1/481( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 هاي کودکان ] حکم نگهداري عروسک273[

اند. حکم عروسـکها و   فتواها و گفتارها پیرامون وسایل بازي کودکان بسیار شده س:
تـوجهی و اهانـت جـایز     مجسمه ي حیوانات چیست؟ اینجا گروهی آن را به شرط بـی 

شـمارند. حکـم صـحیح چیسـت؟ حکـم       اي آن را به کلی حرام می دانند و آنجا عده می
چگـونگی وضـو و نمـاز بـه     ، اعداد، هاي عکس دار براي تعلیم حروف استفاده از کارت
 کودکان چیست؟

چـون   نگهداري تصاویر موجودات زنده جایز نیست؛ مگر در موارد ضروري هـم  ج:
کارت شناسایی و گواهینامه رانندگی. همچنین نگهداري تصاویر بـراي بـازي   ، شناسنامه

است. جهت کودکان و تعلیم آنان جایز نیست. زیرا نهی از تصویر و به کارگیري آن عام 
 سرگرمی و آموزش کودکان می توان از ابزار و وسائل دیگري استفاده نمود. 

                                                           
 )2238، 2086بخاري  ( -1
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داند مردود است.  ها را براي بازي کودکان جایز می گفتار کسی که استفاده از مجسمه
استناد  )1(، در کودکی ایشان عنْها اللَّـهرضی زیرا این گروه به حدیث عروسکهاي عایشه 

منسـوخ  ، اند. که در مورد آن حدیث گفته شده است که با احادیث حرمت تصـویر  کرده
ها در آن زمـان بـه شـکل امـروزي نبـوده انـد. در آن        شده و نیز گفته شده که عروسک

اند و به شـکل   ساخته روزگار عروسکها را با چوب یا پارچه که عرف زمان آنان بوده می
نگهداري عروسـکهاي  ، اند. بنا بر قول راجح ساخته ل نمیامروزي مجسمه ي حیوان کام

امروزي ناجایز است. اهللا أعلم. زیرا عروسکهاي امروزي به شکلی بسیار دقیـق طراحـی   
یـا   انسـان و حیوان کامل هستند و حرکاتی شبیه حرکـات   انسانشده اند که دقیقاً شکل 

 حیوان واقعی دارند. 
 )23-24( ص –) 8( کتاب الدعوة –شیخ فوزان 

 ي تزئینیها مجسمه] حکم 274[

نـه  ، شود و هدف از آن تزئین است ها گذاشته می هایی که در خانه حکم مجسمه س:
 عبادت چیست؟

و محـل کـار جـایز      اداره،  آویزان کردن عکس و حیوانات خشک شـده در خانـه   ج:
زیرا در این مورد احادیث ثابتی از پیامبر روایت شده اسـت. از طرفـی ایـن کـار      ؛نیست
اي براي شرك است و مشابهت به خلقت و آفرینش پروردگـار دارد. و مشـابهت    وسیله

باشد. نصب حیوانات خشک شده در منازل و محل کـار داراي   با دشمنان دین اسالم می
 است. زیادي عوارض و مفاسد

المی نازل شده است تا مانعی باشد در مقابل راههایی که منتهی بـه  شریعت کامل اس
هاي پـنج   علیه السالم بواسطه ي نصب مجسمه شود. شرك در قوم نوح شرك و گناه می

 نفر از مردان نیکوکار آنان در منازل بود.

                                                           
 )6130بخاري ( -1
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﴿ فرماید: در قرآن می تعالىاهللا                     

                           ﴾ :۲۳[النوح 

– ۲۴[ 
، »ود«هـاي   و گفتند: دست از معبودان و بت هاي خود بـر نداریـد بخصـوص بـت    «

گروه بسیاري را گمـراه کردنـد.    ها آنرا رها نکنید. و » نسر«و » یعوق«، »یغوث«، »اعوس«
 »بار الها؛ ظالمان را جز ضاللت نیفزا

بنابراین ما موظفیم خود را از مشابهت با اعمال و افعال منکـر و زشـت کسـانی کـه     
برحذر داریم. در حدیث صحیحی از پیـامبر صـلی   ، عملکردشان منجر به شرك گردیده

الَ « ثابت است که خطاب به علی بن ابی طالب رضی اهللا عنـه فرمودنـد:   سلماهللا علیه و

تَهُ  يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ رشْ ا مُ ً ربْ الَ قَ تَهُ وَ سْ ْثَاالً إِالَّ طَمَ عَ متِ  )1(»تَدَ

 »دیدي هموار کن را که اي و هر قبر بر آمده دیدي آن را از بین ببر که هر تصویري« 

ــه وســلم ــد: مــی رســول اهللا صــلی اهللا علی مَ « فرمای ــوْ ا يَ ابً ــذَ ــاسِ عَ ــدُّ النَّ ـــأَشَ ةِ الْ يَامَ قِ

ونَ الْـ رُ وِّ صَ در » کسانی هستند که تصویر مـی کشـند.   تعالىمعذبترین مردم نزد اهللا « )2(»مُ

 صحت این حدیث اتفاق نظر است.
  در این زمینه احادیث زیادي روایت شده است. واهللا ولی التوفیق.

 )18 – 19( ص –) 1( –کتاب الدعوة  –شیخ ابن باز 

 و پیکر تراشی و کشیدن تصاویر سازي مجسمه] حکم 275[

دانش آموز کالس اول دبیرستان هستم و از کـودکی عالقـه وافـري بـه نقاشـی       س:
ام کـه نقاشـی موجبـات     ام که تصور آن براي دیگران مشکل بود. حاال آگاهی یافته داشته

تنهـا نقاشـی   ، کند. ولی من وابستگی زیادي به نقاشـی دارم  را فراهم می تعالىخشم اهللا 

                                                           
ستَها)) و در روایتی به آمده است.  969مسلم  ( -1  (و ال صورةً إال طَمَ
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پردازم. تالش زیادي کردم تا نقاشی را تـرك کـنم    نیست بلکه به حکاکی صورت نیز می
کنم راهی به مـن نشـان دهیـد تـا      کند. خواهش می ولی شیطان آن را برایم زیبا جلوه می
 بتوانم نقاشی و حکاکی را ترك کنم.

زیرا پیامبر صـلی اهللا علیـه    ؛دن تصویر و حکاکی موجودات زنده حرام استکشی ج:
 -صورتگران را لعنت فرموده است. وسلم

دُّ الناس عذاباً يوم القيامة« فرماید:  و می  )1(»إهنم أَشَ

 » کسانی هستند که تصویر می کشند. تعالىمعذبترین مردم نزد اهللا « 
سودمند همچون مطالعه و تجـارت و دیگـر    کنیم: وقت خود را با کارهاي توصیه می

 کارهاي سودآور پرکنی تا از کارهاي حرام فاصله بگیري.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )478 - 477/ 1( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 آید می] حکم درآمدي که از راه کشیدن تصاویر به دست 276[

خواهم بدانم پولی که از ایـن راه   کند. می م از طریق عکاسی کسب درآمد میپدر س:
 رسد حالل است یا حرام؟ می

حـرام اسـت و درآمـد حاصـل از آن نیـز حـرام       ، کشیدن تصویر موجودات زنده ج:
باشد. اگر درآمدي که از راه گرفتن و کشیدن عکس به دست آید معلوم است استفاده  می

بنا به ، نباشداگر با اموال دیگر مخلوط شده و جدا کردنش ممکن  د وباش میاز آن حرام 
 قول راجح استفاده از آن جایز است.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/489( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ها ] حکم داد و ستد مجسمه277[
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ها به عنوان  آیا براي مسلمان جایز است مجسمه فروشی کند و از درآمد مجسمه س:
 سرمایه استفاده کند تا بوسیله آن زندگی کند؟

براي مسلمان جایز نیست مجسمه بفروشد یـا بـه تجـارت آن بپـردازد؛ زیـرا در       ج:
احادیث صحیحی ثابت است که کشیدن عکس جانداران و ساخت مجسمه و نگهـداري  

به طور مطلق حرام است. بدون شک دادوستد آن باعث رشد و تـرویج ایـن کـار     از آن
امـاکن  ، هـا  در خانـه  شود که کمکی است در جهت کشـیدن تصـویر و نگهـداري آن    می

 و امثال آن. عمومی
است. مسلمان اجازه ندارد کـه   چیزي حرام شد درآمد حاصل از آن نیز حرام هرگاه 

الزم اسـت خـود را از آن رهـایی    ، این کار گرفتار شـده  از آن امرار معاش کند و اگر در
 باز گشته و توبه نماید. امید است پروردگار او را ببخشد. تعالىبخشد و به سوي اهللا 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       ﴾

 ]۸۲[طه: 
را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شـود  و من هر که «

 .»آمرزم می
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )1/489( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 سازي مجسمه] حکم 278[

 چیست؟  سازي مجسمهحکم  س:

پیـامبر صـلی اهللا    زیـرا از  ؛اگر مجسمه موجودات زنده باشد حرام و ناجایز است ج:
  )1(ثابت است که تصویر سازان را لعنت فرمود. علیه وسلم

                                                           
 ) این باب گذشت275تخریج این حدیث در فتواي  ( -1
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ـمُ « فرماید: می تعالىفرموده: اهللا  و ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم لَ نْ أَظْ مَ وَ

ـي قِ لْ خَ لُقُ كَ ْ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ است که مشابهت به خلقـت مـن    فرديتر از  چه کسی ظالم« )1(»ممِ

 »کند می
ایرادي ندارد و درآمد حاصل از ، جان باشد این کار حرام است؛ ولی اگر مجسمه بی 

    آن حالل است. واهللا الموفق.
 28ص  .النبی صلی اهللا علیه وسلم  ةصال صفۀ لۀرسا –شیخ ابن عثیمین 

 ن] حکم عروسک سازي براي کودکا279[

آیا بین این مسئله که کودکان براي خود عروسک بسازند و ایـن مسـئله کـه مـا      س:
 براي آنان عروسک بسازیم یا بخریم فرق است؟

سازي که مشابهت به خلقـت و آفـرینش پروردگـار     به نظر من هر گونه عروسک ج:
 حرام است. زیرا این کار عین صورتگري و تصویر سازي است که در حرام، داشته باشد

هاي ساخته شـده کـه از نـزد مسـیحیان و غیـر       بودن آن شکی نیست. همچنین عروسک
 حرام است.، مسلمانان به دست ما برسد

چیزهـایی  ، در مورد خرید عروسک نیز باید گفت: بهتـر اسـت بـه جـاي عروسـک      
هـاي   و امثال آن را بخـریم. سـاخت و یـا خریـد عروسـک      ، ماشین،  دوچرخه، همچون

اعضایی مانند: سر وگردن هستند؛ ولی چون چشـم   داراي که هرچنداي اي و پنبه  پارچه
ایـرادي نـدارد. ایـن کـار مشـابهت بـا خلقـت و آفـرینش         ، و بینی در آن واضح نیست

 د.شو مینپروردگار محسوب 
 685ص / –فتاوي العقیدة  –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم شغل عکاسی280[
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را خواندم: هر تصـویر   در صحیح بخاري این حدیث پیامبر صلی اهللا علیه وسلم س:
و حیوان و  انسانام و از  سال به عکاسی مشغول بوده 18سازي در آتش است. من مدت 

قسـمت عکاسـی کـار    ، دیگر موجودات عکس گرفته ام. بنده اکنون در تأسیسات جنگی
گیرم. با دیـدن ایـن    عکس می، اداره باشدکنم و هر جا نیاز به عکس در مجله ي این  می

خـواهم بـرایم در ایـن     حدیث جا خوردم و مرا بسیار ترساند. به این جهت از شما مـی 
مین شده اسـت و  أام از این راه ت سال زندگی 18مورد فتوا دهید. با توجه به اینکه مدت 

 درآمد فعلی من نیز از عکاسی است.
و  انسـان فتن تصاویر موجودات زنـده اعـم از   : کشیدن و یا گراین که مطلب اول ج:

یـا عکـس    و حیوان حرام است. مگر در مواقع ضروري همچون شناسـنامه و پاسـپورت  
 مجرمان و اشرار که براي امنیت عمومی خطرناکند.

هاي کسب روزي حالل بسیارند و مسلمان باید از آن راهها انتخـاب   راه که: دوم این 
 از کارهاي شک برانگیز پرهیز کند. نماید تا از حرام دوري کند و

براي  مسئلت داریم امور ما را سامان بخشد و راه هدایت و رستگاري را تعالىاز اهللا  
فرمایـد و از گناهـان شـما درگـذر      به شما توفیق توبه نصـیب  تعالىهموار سازد. اهللا  ما

                 نماید.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )1/489( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم فتوکپی از عکس با دستگاه281[

شناسنامه یا پاسـپورت و  ، و بسیاري از مواقع در اختیار دارمدستگاه فتوکپی  یک س:
اینکـه هنگـام گـرفتن    شود تا از آن فتوکپی بگیرم. بـا توجـه بـه     دیگر مدارك آورده می

با توجـه  ، شود. آیا در گرفتن فتوکپی فتوکپی از شناسنامه عکس داخل آن نیز فتوکپی می
به احادیث نهی از تصویر بر من نیز گناهی هست؟ بنـده کارمنـدم و شـغلم نیـز گـرفتن      

 فتوکپی است. امیدوارم حکم این کار را با دلیل برایم توضیح دهید؟
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پرندگان و امثال ، و حیوان انسانکشیدن و گرفتن تصاویر موجودات زنده اعم از  ج:
خواه کامل باشد یا فقط سـر  ، آن حرام است. خواه به شکل مجسمه باشد یا غیر مجسمه

و صورت باشد. گرفتن فتوکپی نیز از آن حرام اسـت. مگـر هنگـام ضـرورت همچـون      
 به عنوان شغل انتخاب کند. پاسپورت و... مسلمان اجازه ندارد عکاسی را

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/497( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] حکم فروش دوربین عکاسی282[

شخص مسلمانی یک دستگاه دوربـین عکاسـی دارد. پـس از آگـاهی از حکـم       س:
او را هدایت کرده است. اگر دوربین خود را بفروشد گناهکار است یـا   تعالىاهللا ، عکس

 نیاز دارد. آن خیر؟ با توجه به اینکه هنوز دوربین نو است و فرد به پول
گرفتن و یا کشیدن تصویر موجودات زنده به طور مطلـق حـرام اسـت. مگـر در      ج:

آن را در کار حـرام  چون پاسپورت و.. لذا فروش دوربین به کسی که  موارد ضروري هم
حرام است. فروش آن به کسی که از جانداران در موارد ضروري عکس ، کند استفاده می

            جایز است.، دکن میجان عکس تهیه  گیرد یا از اشیاء بی می
 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق

 )1/490( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] جواز گرفتن عکس در موارد ضروري283[

، گواهینامـه ي راننـدگی  ، شناسـنامه ، مردم در جاهایی همچون کارت شناسـایی  س:
آزمون ورودي مـدارس و دانشـگاهها و صـدور ویـزا مجبورهسـتند از       ،تأمین اجتماعی

هایی همچون مسایل فوق جایز است؟ و اگر  عکس استفاده کنند. آیا عکس در ضرورت
 نیست کارمند این گونه مشاغل چه کند؟ آیا کار خود را ترك کند یا خیر؟ جایز

 چون در احادیث صحیح از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ؛گرفتن عکس حرام است ج:
لعنـت کـرده و خبـر داده کـه آنـان در      ، ثابت است که کسانی را که تصـویر مـی کشـند   
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شرك است و در آن مشـابهت   اي به سوي ترین عذاب هستند. زیرا تصویر وسیله سخت
، چون عکسِ شناسـنامه  است. ولی در موارد ضروري هم تعالىبا خلقت و آفرینش باري 

اجـازه ي اسـتفاده از عکـس را بـه انـدازه       انسان، اقامت یا امثال آن، سنجش، پاسپورت
ضرورت دارد. اگر شخصی کارمند است و این کار جزو وظـایف اداري اوسـت و هـیچ    

رد یا کارش براي مصالح عمومی سودمند است و مصالح جز با آن انجـام  راه گریزي ندا
 در حد ضرورت اجازه دارد. تعالىشدنی نیست. بنا به گفته اهللا 

﴿فرماید:  می تعالىاهللا                        ﴾

 ]۱۱۹[األنعام: 
 . »بیان کرده است مگر این که ناچار باشید، آنچه را بر شما حرام بوده تعالىو اهللا «

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )1/494( انجمن دائم پژوهشهاي علمی وافتا

 ] مومیایی و خشک کردن حیوانات حرام است284[

زارها براي زیبایی یا سوغات چون کبوتر و شاهین در با پرندگان خشک شده هم س:
آفریده است و با این کار  تعالىرسد. با توجه به این که این پرندگان را اهللا  به فروش می

 . بفرمایید حکم قرار دادن آن در خانه چیست؟آید میبه وجود ن ها آنهیچ تغییري در 
این کار در حکم تصویر نیست و مشابهت با خلقت و آفرینش پروردگار ندارد و  ج:

اگـر  ، هاي نهی شده نیست. نگهداري پرندگان خشک شـده  در حکم نگهداري از عکس
سـت. اگـر حـرام گوشـت     ها آنهدر دادن و ضایع کردن گوشـت  ، حالل گوشت باشند

در  ي است کـه مـی تـوان از آن   تلف کردن پرنده ا، مانند: انواع پرندگان شکاري، باشند
اسراف و تبـذیر  ، از طرفی هزینه ي خشک کردن این پرندگان .استفاده نمود موارد دیگر

به شمار می رود و مقدمـه اي اسـت بـراي مجسـمه گـذاري در منـازل کـه بایـد از آن         
 جلوگیري نمود.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفیق
 )493، 1/494( دائم پژوهشهاي علمی وافتاانجمن 



 

 

 

 

 

 

 :فصل هشتم
 و السالم و اولیا هانبیا علیهم الصال



 

هصلَّى ] پیامبر285[  بعد از وفات علَیه وسلَّم اللـَّ

بعداز وفات در قبر مبارك به بدن برگشته  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : آیا روح پیامبر1س
، بـاالترین مقـام)  ( در اعلـی علیـین   ایشـان است و حیاتی همانند حیات دنیوي دارد؟ یا 

 دارد؟، حیاتی مخصوص عالم برزخ
در قبرش زنده است. اما زنده بـودنی کـه    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : پیامبر ما محمد2ج

علَیـه   اللَّــه صـلَّى   انواع نعمتها را براي رسول اهللا تعالىمخصوص عالم برزخ است. اهللا 
لَّمسمهیا کرده است و این نعمتها جزاي اعمال پاکی است که در دنیا انجام داده است و ،

بـه جسـد مبـارك     علَیـه وسـلَّم   اللَّـهى صلَّ درود و سالم پروردگار بر او باد! روح پیامبر
ایشان بر نگشته است و حیاتی مانند حیات دنیـوي ندارنـد. و از طرفـی روح ایشـان بـا      
جسد مبارك همانند حیات روز قیامت ارتباطی ندارد؛ بلکه داراي حیات برزخی هسـتند  

 که حالتی است بین زندگی این دنیا و زندگی آخرت.
 شود که پیامبر همانند پیامبران پیشین فوت کرده است. ن میبا این توضیح روش

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

 ﴾۳۴: ياءألنب[ا[  

جاویـد   ها آن، آیا اگرتو بمیري، ی جاودانگی قرار ندادیمانسانپیش از تو براي هیچ «
 »خواهند بود؟

﴿ فرماید: و می                          ﴾

  ]٢٧ - ٢٦: ان[الرْمح 
) و تنها ذات ذوالجالل 26( شوند زمین) هستند فانی می( ي کسانی که روي آن همه«

 »ماند میو گرامی پروردگارت باقی 

﴿ فرماید: و نیز می          ﴾ :۳۰[الزمر[ 

 .»نیز خواهند مرد ها آنمیري و  تو می«



   

 665 فتاوي علماء البلد الحرام
 

هستند. همچنـین غسـل    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  مانند این آیات که بیانگر وفات پیامبر
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   بر پیامبر عنْهم اللَّـهرضی دادن و کفن نمودن و نماز خواندن صحابه 

لَّمسبیانگر وفات ایشان است. و 
حیـاتی هماننـد حیـات ایـن دنیـا      ، بعـد از وفـات   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  اگر پیامبر

دادند؛ آن طوري  این اعمال را براي ایشان انجام نمی عنْهم اللَّـهرضی صحابه ، داشت می
 دادند. که با دیگر مردگان انجام می

ارث پدرش را درخواست کرد. چون معتقد بود پدرش وفـات   عنْها اللَّـهرَضی فاطمه
 عنْهـا  اللَّــه رضـی   یک از صـحابه بـا نظریـه ي فاطمـه     کرده است و در این مسئله هیچ

ثُـون«در جواب او گفت:  عنْه اللَّـهرضی  و ابوبکر، مخالفت نکردند ورَ  »بـأن األنبيـاء ال يُ

 )1(گذارند). انبیاء ارث به جا نمی(
اصحاب بر انتخاب خلیفه براي مسلمانان بعد از پیامبر کـه زمـام امـور را بـه دسـت      

به عنوان خلیفه به اتمام  عنْه اللَّـهرضی  بگیرد اتفاق کردند و این اتفاق با انتخاب ابوبکر
 اصـحاب ، بود همانند زندگانی این دنیـا  زنده می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسید. اگر پیامبر

 یضرم اللَّـهنْهلَّى  بر فوت پیامبر عصاللَّـه لَّمسو هلَیکردند. به این نحو اجماع نمی ع 
بـا ایـن   ، ها و مشکالت زیاد شد فتنه عنْهم ـهاللَّرضی  در عهد خالفت عثمان و علی

 سـر قبـر پیـامبر   ، حال کسی از آنان جهت مشورت براي دستیابی به یک راه حل مناسب
حیـاتی  ، بعـد از وفـات   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  نرفتند. اگر پیامبر علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

در مشورت با ایشان جهت  عنْهم اللَّـهرضی  اصحاب ،داشت همچون حیات این دنیا می
نیاز شدیدي به یک راه حل مناسب  ها آندر حالی که ، کردند رفع مشکالت کوتاهی نمی

علَیه  اللَّـهصلَّى  نجات یابند. روح پیامبر، را احاطه کرده بود ها آنداشتند تا از بحرانی که 
لَّمسوسیله«در اعلی علیین جا دارد و پروردگار » باشد که بهترین مخلوق خداوند می« و «

 باشد به ایشان عطا کرده است. را که باالترین مقام در بهشت می
                                                           

 3039) اصل حـدیث در بخـاري   34(  1/231حدیث پیامبر با همین لفظ دار قطنی در العلل آورده است  -1

ة)با لفظ   1761 – 1757مسلم  – قَ دَ كنَا صَ رَ ، ما تَ ثُ  روایت شده است. (النُورَ
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صـلَّى   را صدا بزند و یا بر پیـامبر  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : آیا اگر شخصی پیامبر2س
اللَّـه لَّمسو هلَیلَّى  پیامبر، رود بفرستدد عصاللَّـه لَّمسو هلَیدر قبر مبارك می شنود؛ زیرا  ع

ته«در روایتی چنین آمده است:  عْ مِ ي سَ ِ ربْ نْدَ قَ َّ عِ يلَ ىلَّ عَ نْ صَ هر کس کنار قبـرم بـر   « »...مَ

 حدیث فوق صحیح است یا ضعیف یا موضوع؟...» .شنوم من درود بفرستد می
 شنوند. نمی است که مردگان صداي زندگان را: اصل کلی این 2ج

﴿ فرماید: می تعالىاهللا              ﴾ :۲۲[فاطر[  

 »اند برسانی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته و تو نمی«
هصلَّى  هیچ دلیلی در قرآن و سنت وجود ندارد که ثابت کند پیامبر  علَیه وسلَّم اللـَّ

را به عنوان یک ویژگی خاص بشنود. بلکه در احادیث این مسئله  ها انسانصدا و نداي 
چه دور چه ، ثابت است که هر شخصی از هر کجا علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر
هصلَّى  ن درود به پیامبردرود بفرستد آ علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بر پیامبر، نزدیک علَیه  اللـَّ
لَّمسد. علی بن حسین بن علیشو میرسانیده   و  یضرم اللَّـهنْهشخصی را دید که از  ع
رود و در آنجا دست  می، استوسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  اي که مشرف به قبر پیامبر دریچه

آیا براي شما حدیثی ( او را نهی کرد و گفت: عنْهم ـهاللَّرضی  علی، کند به دعا بلند می
شنیده است؟ ایشان  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  را بازگو نکنم که پدرم از جدم رسول اهللا

ا«فرمودند که:  يدً ي عِ ِ وا قَربْ ذُ تَّخِ ا، ال تَ بُورً مْ قُ يُوتَكُ ال بُ مْ ، وَ كُ لِيمَ إِنَّ تَسْ لیَّ فَ لُّوا عَ صَ نِي وَ بْلُغُ يَ

نْتُمْ  نَامَ كُ يْ  »أَ

هایتان را به قبرستان تبـدیل کنیـد و    قبر مرا عیدگاه و محل تجمع قرار ندهید و خانه«
 )1(رسانند). به من درود بفرستید؛ زیرا درودتان را به من می

ته«حدیث مورد اشاره در سؤال  عْ مِ ي سَ ِ نْدَ قَربْ َّ عِ يلَ ىلَّ عَ نْ صَ ىلَّ ، مَ نْ صَ مَ ا وَ َّ بعيدً يلَ عَ

ته غْ لِّ  )2(»بُ

                                                           
 )392همین باب آمده است و همچنین الصارم المنکی ص  ( 224تخریج این حدیث در فتوي شماره  -1
 )27/241»  (موع الفتاويمج« -2
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شنوم و هر کس از راه دور به مـن درود   می، [هر کس کنار قبرم به من درود بفرستد 
   رسانند] بفرستد به من می

ید: ایـن حـدیث را کـه بـه     گو میاز دیدگاه محققان و علما ضعیف است. ابن تیمیه  
 دهند دروغ است. اعمش نسبت می

هصلَّى  از پیامبر عنْه اللَّـهرضی  ابو هریره، سند حسناما روایت ابو داوود که با   اللـَّ

لَّمسو هلَیدَّ «کند که:  روایت می ع َّ إِالَّ رَ يلَ لِّمُ عَ دٍ يُسَ نْ أَحَ ا مِ ـهُ مَ يْهِ  اللَّ لَ دَّ عَ تَّى أَرُ ي حَ وحِ َّ رُ يلَ عَ

مَ  الَ  )1(»السَّ

گردانـد تـا جـواب     به جسدم بر مـی هر کس به من سالم بفرستد خداوند روحم را (
 سالم او را بدهم). چند توجیه دارد.

 علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   در این حدیث به صراحت بیان نشده است که پیامبر اول:
سـالمِ  ، رود کـه مالئکـه   شنود؛ بلکـه احتمـال مـی    بطور مستقیم سالم فرد مسلمان را می

 دهند. برساند و ایشان جواب  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  مسلمان را به پیامبر
سـالم فـرد مسـلمان را     علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  حتی اگر فرض کنیم که پیامبر دوم:

 اش این نیست که دعا و نداي او را هم بشنود. الزمه، شنود می
در مشکالت و  لَیه وسلَّمع اللَّـهصلَّى  : آیا صدا کردن و به کمک خواستن پیامبر3س

 شود یا خیر؟ شرك محسوب می، ها از نزدیک قبر ایشان و یا از دور مصیبت
بعد از مـرگ ایشـان    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : صدا زدن و به کمک خواستن پیامبر3ج

برابر است ، کند شرك اکبراست و شخص را از دین خارج می، ها در مشکالت و مصیبت
که  باشد یا از جاي. مانند این علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ه این کمک خواستن کنار قبر پیامبرک

.. و .گم شده ي مرا برگـردان و ، مرا شفا بده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بگوید: اي رسول اهللا
 ها. امثال این

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                 ﴾ :۱۸[اجلن[ 
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 .»و مساجد از آن اهللا است پس با اهللا کسی را نخوانید«

﴿ فرماید: و می                           

              ﴾ :۱۱۷[املؤمنون[ 

مسلماً هیچ دلیلـی بـر آن نخواهـد داشـت؛     ، و هر کس معبود دیگري با اهللا بخواند«
 . »به یقین که کافران رستگار نخواهند شد، حساب او نزد پروردگارش خواهد بود

﴿ فرماید: و می                           

                            

                           

                         ﴾ :۱۴ – ۱۳[فاطر[ 

حاکمیــت از آن اوســت. وکســانی را کــه جــز او ، پروردگــار شــما، ایــن اســت اهللا«
را بخوانیـد   هـا  آن) اگـر  13( خوانید حتی به اندازه پوست نازك خرما مالک نیسـتند)  می

و روز قیامـت شـرك   ، ینـد گو میشنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ ن صداي شما را نمی
  .»سازد شوند و هیچ کس مانند خداوند تو را با خبر نمی شما را منکر می

فضـیلت بیشـتري دارد؟    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : الف) کدام درود کنار قبر پیامبر4س

ي  بـا کلمـه   »اللهم صل عيل حممد و عيل آل حممد«یا  »السالم عليك يا رسول اهللالصالة و «

 طلب کردن و خواستن؟
بـه شخصـی کـه کنـار قبـر ایشـان درود        علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  ب) آیا پیامبر س:

 کند؟ فرستد نگاه می می
اب سالم کسی از اصحاب یا اولیاي براي جو علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ج) آیا پیامبر س:

 کرام دستش را از قبر بیرون کرده است؟
: الف) تا آنجا که من اطالع دارم از پیامبر الفاظ مشخصـی بـراي درود فرسـتادن    4ج

الصالة و «لذا جایز است در هنگام زیارت قبر مبارك با لفظ ، کنار قبر ایشان ثابت نیست
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اللهم صل عيل حممد و عيل ال حممـد كـام «د ابراهیمی و یا درو »السالم عليك يا رسول اهللا

 درود بفرستد. »....صليت

 البته بهتر است که با جمله خبري همانند بقیه اهل قبرستان درود فرستد.
هصلَّى  ما هنگام زیارت قبر پیامبرعنْه اللَّـهرضی  ابن عمر گفت:  می علَیه وسلَّم اللـَّ

تَاه، السالم عليك يا أبابكر، رسول اهللالسالم عليك يا « سپس بر ، »السالم عليك يا أبَ

 .)1(گشت می
بیان نشـده اسـت کـه     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ج ب: در قرآن و احادیث صحیح پیامبر

اسـت   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ندیدن پیامبر، بیند. اصل آید می کسی را که کنار قبرشان می
 دیدن را ثابت کند.، مگر دلیل شرعی از قرآن یا حدیث

.... عدم تحرك در قبر .و علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر، اصل کلی در مورد مردگان ج:
علَیه  اللَّـهصلَّى  همانند دراز کردن دست یا حرکت دیگري. و این مسئله که پیامبر، است
لَّمسدراز کرده باشد؛ صحیح نیست  رف کسی که بر او سالم کرده استدستش را به ط و

 این وهم و تخیل است و اساس درستی ندارد.
 وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )167، 3/171( انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

هصلَّى  ] پیامبر286[  با روح و جسد به معراج رفته است علَیه وسلَّم اللـَّ

از مسجد االقصی بـه آسـمان بـا روح و     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : آیا معراج پیامبر1س
 که فقط با روح بوده؟ با دلیل توضیح دهید؟ جسم هر دو همراه بوده یا این

ـ صـلَّى   اهل سنت و جماعت این است که سیر شبانه پیـامبر  ي عقیده: 1ج علَیـه   ـهاللَّ
لَّمساز مسجد الحرام به مسجد االقصی با روح و جسد هر دو بوده است. و 
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﴿ فرماید: می تعالىاهللا                     

         ﴾ :۱[اإلسراء[ 

اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد االقصـی   بندهپاك و منزه معبودي که «
 .»برد

 شود. بنده اش) اسمی است که شامل روح و جسد هر دو می، عبد(کلمه 
با روح و جسد هـر دو   ها آناو را از مسجداالقصی تا آسم تعالىو با همین حالت اهللا 

مفسرین در تفسیر ایـن  در این مورد احادیث زیادي را ابن کثیر و دیگر ، بلند کرده است
 اند. آیه ذکر کرده

 وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 3/267انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 در بیـداري بـوده؟ وآیـا پیـامبر     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : آیا اسراء و معراج پیامبر2س
 پروردگارش را دیده است ؟ لَّمعلَیه وس اللَّـهصلَّى 
ي شرعی در حالت بیداري  طبق ادله علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : اسراء و معراج پیامبر2ج

پروردگارش را طبق قول جمهور اهل سنت با چشم  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بوده و پیامبر
 خود ندیده است.

 علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفیق. و صلی اهللا 
 266، 3/267انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 فرد مسلمان در مورد عیسی علیه السالم ي عقیده] 287[

 عیسی علیه السالم از دیدگاه قرآن و احادیث صحیح زنده است یا مرده؟ س:

 تعـالى و اهللا اند که عیسی علیه السالم زنده است  جمهور اهل سنت بر این عقیده ج:
علَیه  اللَّـهصلَّى  آید و مطابق شریعت محمد او را به آسمان برده است. در آخر الزمان می

 لَّمسدهد. نصـوص   کند و مردم را به حقانیت خویش دعوت می در جهان حکومت میو
 کند. قرآن و سنت همین حقیقت را تأیید می
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﴿ فرماید: در رد افتراء یهود بر عیسی علیه السالم می تعالىاهللا          

                              

                                 

               ﴾ :۱۵۸ – ۱۵۷[النساء[ 

در »پیامبر اهللا را کشتیم!، مسیح عیسی بن مریم علیه السالم، ما«و گفتارشان که: «
مشتبه شد. وکسانی که  ها آنو نه بر دار آویختند؛ لکن امر بر ، کشتند حالی که نه او را

از آن در شک هستند و به آن علم ندارند و تنها از ، قتل) او اختالف کردند( در مورد
باال برد. و اهللا ، کنند و قطعاً او را نکشتند بلکه اهللا او را بسوي خود گمان پیروي می

 . »توانا و حکیم است، تعالى
کـه مـا عیسـی علیـه السـالم را کشـتیم و بـه صـلیب         ، این تصور یهـود را  تعالى اهللا
دهد که خداوند او را به لطـف و مرحمـت خـویش بـه      کند و خبر می رد می، ایم کشیده

هاي خویش خوانده است! که به هـر   ي از نشانهها آنآسمان بلند کرده است و این را نش
 مینه نازل شده است.دهد. آیات زیادي در این ز کس بخواهد می

﴿ استدالل مورد نظر در آیه       ﴾  جهـت تحقـق    تعالىاین است که اهللا

مبتنی بر قتل و به دار آویختن مسیح) او را با روح و جسد بلند کـرده  (    ابطال گمان یهود
بـه  شـود؛ و بلنـد کـردن روح     است. چون کشتن و به دار آویختن براي جسد محقق می

تنهایی با ادعاي یهود مبنی بر قتل و صلب یهود نسبت به مسـیح علیـه السـالم منافـات     
بلکه بلند نمـودن روح بـا   ، کند گمان یهود را باطل نمی، پس تنها بلند کردن روح، ندارد
نصـرت وتکـریم پروردگـار    ، قـدرت ، د. بنابراین عزتکن میادعاي یهود را باطل ، جسم

و در آخر آیه به این امر ، نش که بخواهد مقتضی این امر استنسبت به هر یک از پیامبرا

﴿، اشاره شده است        ﴾ » عزیز و حکیم است تعالىاهللا«. 
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﴿ اهللا تعالی فرموده است:                     

           ﴾ :۱۵۹[النساء[ 

[مسیح] ایمان       و هیچ یک از اهل کتاب نیست؛ مگر آنکه پیش از مرگش به او «
 .»گواه خواهد بود ها آنو روز قیامت بر ، آورد می

خبر داده است که تمام اهل کتـاب بـه زودي قبـل از وفـات عیسـی علیـه        تعالىاهللا 
آورند. این مسئله هنگام نزول عیسـی علیـه السـالم در آخرالزمـان      السالم به او ایمان می

محقـق   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  جهت بر پایی عدالت و دعوت به اسالم و آیین محمدي
زول عیسی علیه السـالم بـه طـور کامـل شـرح داده      شود. در مباحث بعدي حدیث ن می

 خواهد شد.
پس ایمان اهل کتاب به عیسی علیه السالم قبل از وفات ایشان مفهومی اسـت کـه از   

رسد. چون آهنگ کـالم در مـورد نظریـه ي یهـود      این آیه در مرحله ي اول به ذهن می
علیـه السـالم طبـق     عیسی علیه السالم و برخورد ایشان با وي و نجات عیسـی  ي بارهدر

، بـه «باشد. پس رجوع دو ضـمیر   می ها آنو ناکام ماندن کید  تعالىسنت تغییر ناپذیر اهللا 
 گردد. به طرف عیسی علیه السالم براي رعایت آهنگ کالم تعیین می» موته
 فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  روایت است که پیامبر عنْه اللَّـهرضی  از ابوهریره 

طًا« قْسِ امً مُ كَ يَمَ حَ رْ مُ ابْنُ مَ لَ فِيكُ نْزِ نَّ أَنْ يَ كَ هِ لَيُوشِ ى بِيَدِ سِ فْ  نَ الَّذِ لِيبَ ، وَ َ الصَّ
يَكْرسِ تُلَ ، فَ قْ يَ وَ

يرَ الْـ نْزِ عَ ، خِ يَضَ ةَ الـْوَ يَ زْ يضَ ، جِ فِ يَ دٌ الْـوَ هُ أَحَ بَلَ قْ تَّى الَ يَ لُ حَ  »امَ

آید و به عنوان  اوست به زودي فرزند مریم فرود میقسم به ذاتی که جانم در دست «
رساند و جزیه را بر اهل کتاب  شکند و خوك را به قتل می صلیب را می، حاکمی عادل

د که شو میشود. به نحوي که فقیري پیدا ن اندوخته ي بیت المال زیاد می، کند تعیین می
ید: این آیه را گو می عنْه اللَّـهرضی  در ادامه ابو هریره» ، وجوهات شرعی را قبول کند
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﴿ بخوانید:                    ﴾ :هیچ یک « ]۱۵۹[النساء

  )1(»آورد ایمان می )مسیح( از اهل کتاب نیست؛ مگر آن که پیش از مرگش به او

ـنُ «فرماید:  می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در روایتی دیگر پیامبر مْ ابْ لَ فِيكُ زَ ا نَ تُمْ إِذَ نْ يْفَ أَ كَ

مَ  يَ رْ مْ  مَ نْكُ مْ مِ كُ امُ إِمَ تان چگونه خواهد بود آن زمانی که عیسی بن مریم در میـان   حال« »وَ

 )2(»تان از خودتان باشد. شما فرود آید و امام
هصلَّى  از پیامبر عنْه اللَّـهرضی  در حدیث صحیح ثابت است که جابر بن عبداهللا  اللـَّ

لَّمسو هلَیىلَ « شنیده است که فرمود: ع ينَ عَ رِ اهِ تِي ظَ نْ أُمَّ ة مِ ائِفَ ال طَ زَ م الْـالَ تَ وْ قّ إِىلَ يَ حَ

ةالْـ يَامَ جنگند و این تا  همیشه گروهی از امت من هستند که به خاطر حقیقت می« »قِ

م: تعالَ عليه السالم فينزل عيسى بن مريم «قیامت ادامه دارد. در ادامه فرمود:  هُ فيقول أمريُ

لِّ لنا ةَ اهللاِ هذه األمة، فيقول: ال، صَ مَ م عىل بعضٍ أمراء؛ تَكرِ كُ  »إن بعضَ

ید: بیا تا به گو میآید و امیر مسلمانان به عیسی  د میعیسی بن مریم علیه السالم فرو«
ید خیر؟ بعضی از شما گو میشما اقتدا کنیم و نماز بخوانیم. عیسی بن مریم علیه السالم 

 )3(»براي این امت است تعالىبر بعضی دیگر امیر هستید. این اکرام اهللا 
 اجراي شریعت محمـدي این احادیث بر نزول عیسی علیه السالم در آخرالزمان و بر 

داللت دارد و همچنین اینکه در زمان نزول عیسی علیه السالم امام  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 این امت از میان خود امت خواهد بود.

و  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   با بیان این مطالب در خصوص ختم نبوت سیدنا محمد
 محمـد «اي  شود که بـدون هـیچ شـبهه    آخرالزمان روشن می نزول عیسی علیه السالم در

چرا که عیسی علیه السالم شریعت مسـتقلی  ». خاتم پیامبران است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 حکومت خواهد کرد. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  آورد؛ بلکه مطابق شریعت محمد را نمی

                                                           
 )155مسلم  ( –) 3449بخاري  ( -1
 )155مسلم  ( –) 3449بخاري  ( -2
 )156مسلم  ( -3
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دهـد و هـر    هر آنچه کـه بخواهـد انجـام مـی    ، و آخرامر خداوند است در اول ، امر 

کنـد و او عزیـز و    حکم خداوند را کسی تعقیب نمی، کند حکمی را که بخواهد اراده می
 حکیم است.

هر کس بر این باور باشد که عیسی علیه السالم به قتل رسیده و یا به صلیب کشیده 
علَیه  اللَّـهصلَّى  یامبرکافر است چون مخالف نص صریح قرآن و احادیث صحیح پ، شده

لَّمساست. هر کس از مسلمانان معتقد باشد که خداوند عیسی علیه السالم را آنگاه که  و
به موت ، کشیدند و مصمم بودند که وي را به دار بزنند یهود براي قتل وي نقشه می

اه حقیقت را راند و سپس او را بلند کرده از جماعت مسلمانان بیرون شده و ر حقیقی می
ها را به  گم کرده است. چون با نص قرآن و حدیث صحیح مخالفت دارد چیزي که این

   ﴿ فرماید: فهم اشتباه کشانده است این آیه قرآن است که خداوند می  

                     ﴾ ۵۵عمران: [آل[ 

دهم و بـه سـوي خـود بـاال      فرماید: من تو را وفات می هنگامی که اهللا به عیسی می«
 .»سازم پاك می، برم و تو را از کسانی که کافر شدند می

اند. با این تفسیر این گروه در مقابل نظریه صحیح  کلمه توفی را به مردن ترجمه کرده
عیسی علیه السالم را از زمین و ، اشتن خداوندبرد گذشتگان قرار گرفتند که این آیه را به

 کنند. تفسیر می »زنده و نجات دادن او از کفار، بلند کردنش
جـز   اي بندي کنیم بـه نتیجـه   اگر بخواهیم میان نصوص قرآن و احادیث صحیح جمع

، بلند کردن عیسی علیه السالم زنده و آمدنش در آخرالزمان و ایمـان اهـل کتـاب بـه او    
بـه مـردن صـحیح    » تـوفی « مـا در تفسـیر  عنْه اللَّــه رضی  روایت ابن عباسرسیم.  نمی
علی بن ابو طلحه است که از ابن ، باشد؛ چون این روایت منقطع است و در سند آن نمی

مـا  عنْه اللَّــه رضـی   بلکه با واسطه از ابن عبـاس ، ما نشنیده استعنْه اللَّـهرضی  عباس
، کند را به مردن معنی می» توفی»نیز روایت وهب بن منبه یمانی که روایت کرده است. و

صحیح نیست. علت آن معنعن بودن روایت ابن اسـحاق و همچنـین مـدلس و مجهـول     
 بودن این روایت است.
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کنـد   کند بلکه این چنین تفسیر مـی  به هر حال این تفسیر احتمال وفات را منتفی نمی
کنـد:   از زمـین بلنـد کـرد و بیـان مـی     ، با روح و بـدن که: خداوند عیسی علیه السالم را 

راند  خداوند عیسی علیه السالم را بعد از اینکه به خواب رفت بلند کرد و بعد از رفع می
 کند. و در آخرالزمان نزول می

بلکه فقط دو احتمال را به هم مرتبط ، چون واو موجود در آیه مقتضی ترتیب نیست
تفسیري مورد قبول است ، آیه دو نوع تفسیر موجود باشد کند. زمانی که در مورد یک می

ي دیگري مطابقت داشته باشد. به این صورت ما ادله را جمع آوري  که با ظاهر ادله
روش آگاهان ، کنیم و این کنیم و آیات متشابه قرآن را با آیات محکم قرآنی تفسیر می می

نبال آیات متشابه قرآن هستند اندیشان و اهل باطل که همیشه به د در علم نه روش کج
است. به همین روش در مورد ، تا براي فتنه جویی خود توجیه و تأویلی پیدا کنند

﴿ اختالف مفسرین در مورد این آیه                

 ﴾... نشینیم. به قضاوت می 

 تفسیرکنیم که آهنگ کالم و احادیـث صـحیح پیـامبر   واجب است این آیه را طوري 
در مورد نزول عیسی علیه السالم در آخرالزمـان مطابقـت داشـته     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

 باشد تا هدف گوینده محقق شود.
اگر از آهنگ کالم و سیاق و سـباق آیـه و قصـد گوینـده و احادیـث وارده در ایـن       

هیچ اهل کتابی نیست؛ مگر اینکـه  «آید:  مه این طور در میموضوع صرف نظر کنیم ترج
این ترجمه با ظاهر آیات » آورد قبل از مردنش به خداوند و عیسی علیه السالم ایمان می

ایـن همـان   ، و دالیل عقلی و نقلی که در مورد عیسی علیه السـالم آمـده مخالفـت دارد   
 کند: اشاره میگري اهل باطل است که قرآن به آن  فتنه جویی و فتنه

﴿                              
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      ﴾ :۷[آل عمران[ 

از آن آیـات  کـه قسـمتی   ، او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تـو نـازل کـرد   «
و قسـمتی از آن متشـابه   ، باشـد  که اساس این کتاب مـی ، صریح و روشن است» محکم«

انگیزي کنند  شان انحراف است به دنبال متشابهات اند تا فتنه که در قلوب ها آناما  است.
 هـا  آن  در حالی که تفسـیر ، طلبند براي آن می» نادرستی«و مردم را گمراه سازند و تفسیر 

  که بـه دنبـال درك اسـرار آیـات قرآننـد)      ها آن(دانند  و راسخان در علم نمی را جز خدا
همه از طرف پروردگـار ماسـت و جـز صـاحبان     ، ما به همه آن ایمان آوردیم یند:گو می

 »شوند عقل متذکر نمی
، کشیدند آنگاه که یهود بر علیه او نقشه می، اما کسانی که معتقدند: خداوند عیسی را 
گردد!  و حال خارج نیست یا باید اعتراف کند که عیسی در آخرالزمان بر میراند از د می

چون احادیث صحیح در این مورد وجود دارد و یا اینکه منکر نزول عیسی در آخرالزمان 
وي) یک مرحله موت (باشد! اگر اعتراف به نزول عیسی در آخرالزمان کنند باید براي 

حیله یهود و بلند کردنش به آسمان سپس حیات هنگام ، بعداً موت، سپس حیات در دنیا
، براي نزول در آخرالزمان بعداً موت و بعد حیات هنگام حشر ثابت کند که این مراحل

﴿ فرماید: مخالف با نص قرآن است که می             

                     ﴾ :۲۸[البقرة[ 

اجسـام بـی روحـی)     ( شوید؟ در حالی که شما مردگـان  چگونه به خداوند کافر می«
کنـد   و بار دیگر شما را زنده می، میراند و او شما را زنده کرد و سپس شما را می، بودید

 .»شوید سپس به سوي او باز گردانده می

 ﴿ یند:گو می ها آن                            

     ﴾ :۱۱[املؤمن[ 
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راندي و دو بار زنـده کـردي و اکنـون بـه گناهـان خـود        پروردگارا! مارا دو بار می«
 .»وجود دارد» جهنماز «معترفیم. آیا راهی براي خارج شدن 

این علنـا مخـالف احادیـث     و اگر منکر نزول عیسی علیه السالم در آخرالزمان باشند
که داللت بر نـزول عیسـی علیـه السـالم و      مورد قبول جمهور مسلمانان است)(صحیح 

دعوتش به حق و حکمت و قتل خنزیر و شکسـت صـلیب دارد. در هـر دو حالـت راه     
، تقد برآنچه که عقیده اهل سنت و جماعـت بـر نجـات اهللا   گریزي ندارند؛ مگر آنکه مع

عیسی علیه السالم را از کید یهود و بلند کردنش با روح و جسد و نـزول عیسـی علیـه    
 باشند.، السالم در آخرالزمان و حکم بر شریعت عدل الهی است

 وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 219-3/222وهشهاي علمی و افتاانجمن دائم پژ

 ] سئواالتی در مورد خضر علیه السالم288[

دهد؟ و کسانی را که گم  نگهبانی می ها آندر دریاها و بیاب : آیا خضر علیه السالم1س
 کند؟ شوند کمک می می

 اللَّــه صـلَّى   : قول صحیح این است که خضر علیه السالم قبل از رسـالت پیـامبر  1ج
لَّمسو هلَیفوت کرده است. ع 

﴿ فرماید: خداوند می                         

 ﴾٣٤ياء: [األنب[  

که  ها آنوانگهی (یی جاودانگی قرار ندادیم؛ ها انساننیز) براي هیچ ( پیشاپیش از تو«
 »جاوید خواهند بود؟، آنان، آیا اگر تو بمیري کشند؛ انتظار مرگ تو را می

را  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   که خضر علیه السالم زنده بـوده تـا پیـامبر    بر فرض این
مالقات کند روایات دال بر این است که بعد از فوت پیامبر به یک مدت زمان مشخصی 

 فوت کرده است.
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نَة « فرماید: می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رپیامب  ةِ سَ ائَ أْسِ مِ إِنَّه علی رَ هِ؟ فَ ذِ مْ هَ تَكُ مْ لَيْلَ تَكُ يْ أَ أَرَ

جهِ  ىلَ وَ بْقَى عَ دالْـالَ يَ وَ عليها اليوم أَحَ َّنْ هُ ضِ ممِ  »أَرْ

 احـدي از ، امشب را به خاطر بسپارید؛ زیرا پس از گذشت صد سال از ایـن تـاریخ  «
 )1(»باقی نخواهند ماند، کسانی که روي زمین هستند

باشـد کـه نـه نـدایی را      با این وجود حالت خضر علیه السالم مانند دیگر مردگان می
کند. و اگـر زنـده    اي را راهنمایی می دهد. و نه گم شده شنود و نه جواب کسی را می می

کردن و کمک خواستن از او باشد. که دعا  حالت او مانند دیگر غائبین می، باشد و غائب
 باشد.  ها جایز نمی در مشکالت و خوشی

 ﴿ فرماید: خداوند می         ﴾ :پس هیچ کس را با « ]۱۸[اجلن

 .»خدا نخوانید
 وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 208، 3/209افتاانجمن دائم پژوهشهاي علمی و 
 صالح؟ انسانخضر علیه السالم نبی بوده یا  :2س

قول صحیح این است که خضر علیه السالم نبی بوده به دلیل حکایـت خداونـد    :2ج
، کـرد را سـوراخ کـرد    کشتی که از مساکین بود و در دریا کار می، در سوره کهف: خضر

دیوار دو یتیم آبادي کـه  ، رساندپسر بچه اي که مرتکب هیچ جرمی نشده بود را به قتل 
کـرد   و چون موسی علیه السالم بر عمل، از موسی و خضر پذیرایی نکردند را تعمیر کرد

خضر علیه السالم اعتراض کرد خضر سبب این کارها را بر او بیان کرد: که هر آن عملی 
 که انجام داده به وحی از طرف اهللا بوده. 

﴿ فرماید: خداوند می                        

 ﴾ :۸۲[الکهف[ 

این بود راز کارهایی که نتوانستی در ، کارها) را خود سرانه انجام ندادم( و من آن«
                                                           

 )2537) مسلم  (601 ،564 ،116)  بخاري  (131 ،121 ،2/88احمد  ( -1
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 .»شکیبایی به خرج دهی ها آنبرابر 
 و سلم وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه

 212، 3/211انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم تصویرسازي انبیا و صحابه و تابعین 289[

 و تابعین تصویر کشیدن زندگینامه پیامبران علیهم الصالة والسالم و صحابه حکم س:
 یضراللَّـه نْهم در قالب فیلم چیست؟ و همچنین زندگینامه پیامبران و پیروانش از یک ع

 طرف و کفار از طرف دیگر؟
کارتونی) یک نوع حرکـات تصـنعی و   (هاي انیمیشنی  اول: در یک نگاه کلی فیلم ج:

کنـد و اعمـال    باشد کـه نظـر بیننـدگان را جلـب مـی      محتوا می و کارهاي بی لهو و لعب
 دهد. را تحت الشعاع قرار می ها انسان

، ایفـاي نقـش  ، از ایـن  این ایفاي نقش خالی از افراط و تفریط نیست و صـرف نظـر  
مناسب این بازیگر نیست. ظاهراً باید این بازیگر به جاي پیـامبر یـا صـحابه یـا تـابعین      
دعوت دهد و تبلیغ و عبادت و جهاد کند تا به وظیفه اش عمل کند و اسالم را نصـرت  

 دهد.
کنند غالباً پایبند صداقت و اخـالق اسـالمی    دوم: کسانی که نقش دیگران را بازي می

کسب درآمـد) پایبنـد   ( زنند و جهت محقق نمودن هدفی که در پی آنند الف می، نیستند
هیچ آدابی نیستند و زمانی که فردي در نقـش صـحابه و یـا امثـال ایشـان ایفـاي نقـش        

شوند و از قدر و منزلت این  کنند منجر به تمسخر و استهزاء به مقام شامخ صحابه می می
 برزگواران کاسته خواهد شد.

کفار مانند فرعون و ابوجهل و غیـره  ، م: به فرض تصور ساختن فیلم از دو طرفسو
به ناچار کسی کـه نقـش کـافران را بـازي     ، و مومنین همانند موسی و محمد و پیروانش

را در گفتن کلمات کـذب و سـب و    ها آنحرف بزند و منطق  ها آنکند باید به جاي  می
ه باد مسخره بگیرد و هر نوع بدي و تهمت و افتـراء  و پیامبران را ب، شتم انبیاء دنبال کند

 طور که از فرعون و ابوجهل و امثال ایشان نسـبت بـه پیـامبران سـر زده اسـت      همان، را
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 هـا  آنبلکه به عنوان یک حقیقت که کفار به ، تکرار کند. این بازیگر نه به عنوان حکایت
و حرکات را بـدون کـم    ید. این در صورتی است که این سخنانگو میتکلم کرده سخن 
تر خواهد بود  تر و بالیی بس بزرگ در غیر اینصورت جرم آن سنگین، وکاست اجرا کند

 انسـان اجتماع و کسر شـأن انبیـاء و بزرگـان چیـز دیگـري عایـد        و نتیجه آن جز فساد
 نخواهد شد.

یـک  اتفاقات میان مسلمانان و کافران) (، هایی با این موضوع چهارم: این ادعا که فیلم
باشد ادعایی است که واقعیـت آن را قبـول    روش موفق در دعوت و فهم دقیق تاریخ می

 کند. نمی
که این ادعا را مثبت تلقی کنـیم جنبـه منفـی آن بیشـتر از جنبـه مثبـت        بر فرض این

اي کـه پیامـدهاي آن    خواهد بود و افساد آن بر اصالح چیره خواهد شد و هر آن قضـیه 
 دن آن واجب و نیاز به تفکر و تعمق بیشتري دارد.این طور باشد انجام ندا

هاي دعوت و تبلیغ به طرف اسالم در میان مردم زیـاد اسـت کـه پیـامبران      پنجم: راه
پیشرفت اسـالم و  (اند که نتیجه مثبتی از خود به جاي گذاشته  براي امتهایشان بیان کرده

ایـد بـه همـین روش    عزت مسلمانان) که واقعیت تاریخ این را به ثبـت رسـانده پـس ب   
حرکت کنیم. راهی که خداوند بر پیامبران و صدیقین و شهدا و صـالحین مژدگـانی داده   

کنیم و از لهو و لهب و اشباع رغبت و هوي و هوس دوري  پس به همین روش اکتفا می
 وهو أحکم الحاکمین.، جوییم. وهللا األمر کله من قبل ومن بعد می

 نبینا محمد و آله و صحبه و سلم وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی
 197، 3/198انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] دیدگاه مسلمان در مورد صحابه کرام290[

و پسـرش یزیـد را لعنـت     عنْـه  اللَّــه رضی  معاویه، : بسیاري از مسلمانان ترك1س
 کند آیا این عملشان درست است یا خیر؟ می
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و یکـی از   علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   از یاران رسول خدا عنْه اللَّـهرضی  : معاویه1ج
 اللَّـهصلَّى  باشند. پیامبر یاران رسول خدا از بهترین مومنین می باشد. نویسندگان وحی می

لَّمسو هلَیاز دشنام دادن اصحاب خویش منع کرده است چه رسد به لعنت کردن. ع 

ينِ « روایت شده که فرموده است: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر ـرْ ُ النَّـاسِ قَ ريْ ـمَّ ، خَ ثُ

ُمْ  لُوهنَ ينَ يَ ُمْ ، الَّذِ لُوهنَ ينَ يَ مَّ الَّذِ کسانی هستند که در عهد و زمان مـن بـه   ، بهترین مردم« »ثُ

تابعین) و سپس کسـانی کـه   (آیند  صحابه) بعد کسانی که بعد از صحابه می( برند سر می
 )1(»تبع تابعین)(آیند  بعد از تابعین می

ايبِ « و نیز فرموده است: حَ بُّوا أَصْ دٍ ، الَ تَسُ ثْلَ أُحُ مْ مِ كُ دُ قَ أَحَ فَ نْ هِ لَوْ أَ ي نَفْيسِ بِيَدِ الَّذِ وَ فَ

هُ  يفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ ا بلغ مُ بًا مَ هَ اصحاب مرا دشنام ندهید اگر یکی از شما به اندازه « »ذَ

کنند برابري  کوه احد طال انفاق کند با یک مد یا نصف مدي که اصحاب من انفاق می
 )2(».اند) ي است که برخی آن را به پري دو کف دست دانستهها آنمد پیم( کند نمی

هرضی  در مورد معاویه علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  با سند خوب از پیامبر روایت  عنْه اللـَّ

هصلَّى  است که پیامبر هُ اللَّـهُ « فرمود: علَیه وسلَّم اللـَّ مْ لِّ ابَ الْـكِتَابَ وَ الْـمَّ عَ سَ وءَ ، حِ قِهِ سُ وَ

ابِ الْـ ذَ   )3(»عَ

 »بار الها او را علم کتاب و حساب بیاموز و او را از عذاب بد محافظت کن.«

                                                           
 )2534 ،2533مسلم  ( – 6695 -6658 – 6429 – 6428 – 3651 – 3650) 2652 ،2651بخاري  ( -1
و دیگران.   (مد؛ میـزان قـدیمی اسـت کـه      5463 ،3/11) احمد  (2541 ،2540) مسلم  (3673بخاري  ( -2

 اند). گرم تخمین زده 675اکنون آن را  هم
آخـرین مرسـل اسـت البـزار و الطبرانـی در       1749-1748و در فضـایل صـحابه    4/127احمد در المسند  -3

گفته است (در سند او حارث بن زیاد است کسی او را موثق قرار نداده اسـت)   و 9/356مجمع الزوائد 
گفتـه اسـت    3/120در همان صفحه طبرانی او را مرسل ذکر کرده است. ذهبـی در سـیر اعـالم النـبالء     

بخـاري در تـاریخ الکبیـره    . (براي این حدیث شاهد قوي از حدیث عبدالرحمن بن ابـی عمیـره اسـت)   
 7210ر صحیح خود و ابن حبان د 1405
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اصول عقیده اهل سنت و جماعت در مـورد اصـحاب   ، توجه به مسائل عنوان شدهبا 
 باشد: به شرح ذیل می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول خدا

معاویه یا غیر معاویه) را لعنت ( علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  الف: هر کس یاران رسول خدا
باشد و در ایـن مـورد کـه آیـا      عقوبت سخت میکند به اتفاق جمهور مسلمانان مستحق 

 بقتل برسد یا نه اختالف نظر دارند.
 علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  ب: سالم نگهداشتن قلب و زبان در مورد اصحاب رسول اهللا

 طور که خداوند توصیف کرده است. همان

﴿                           

                           ﴾ :۱۰[احلشر[  

ینـد: پروردگـارا! مـا و    گو مـی آمدنـد و   مهاجرین و انصـار) ( ها آنکه بعد از  کسانی«
اي نسبت  که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان حسد و کینهبرادرانمان را 

 .»به مومنان قرار مده. پروردگارا! تومهربان و رحیمی
هاي میان اصـحاب   اهل سنت معتقد است که آثار روایت شده در مورد کشمکش ج:

در یا دروغ است و یا از واقعیت فاصله گرفته. نظریه صـحیح ایـن اسـت کـه اصـحاب      
 اختالفات خود معذورند و از دو حالت خارج نیست:

اي اجتهاد کردند و در اجتهادشان به حـق رسـیدند کـه در ایـن      اول: ایشان در مسئله
 صورت دو ثواب براي ایشان است.

رسد  می ها آندر این صورت یک ثواب به ، اند دوم: ایشان در اجتهادشان به خطا رفته
 شان بخشیده شده است. وخطاي

مرتکـب گنـاه    هـا  آندرمجمـوع  ، اهل سنت معتقد است که اصحاب معصوم نیسـتند 
ها و فضایل زیادي موجود اسـت کـه گنـاه و خطـاي      شان نیکی شوند ولی در پرونده می
شود که از دیگـران   بخشیده می ها آنحتی گناهانی از ، دهد را تحت الشعاع قرار می ها آن

درپرونـده شـان دارنـد دیگـران ندارنـد و       ها آنهایی که  چرا که نیکی، شود بخشیده نمی
 نخواهند داشت.
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، مردمان زمـان مـن هسـتند   ، فرموده است: بهترین مردم علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر 
 ها صدقه دادن شماست. بهتر از کوه، به اندازه یک مد یا نصف مد صدقه بدهند ها آناگر 

شاید توبـه کردنـد و بخشـیده    ، گناهی مرتکب شدنداگر ایشان ، ها صرف نظر از این
 ها آنیا نیکی انجام دادند که باعث محو گناه شده باشد و یا با سبقت گرفتن ، شده باشند

که اصحاب به ( علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  یا با شفاعت پیامبر محمد، در پذیرش آیین اسالم
یا ، از همه مستحق ترند) مورد مغفرت قرار گرفتند وسلَّم علَیه اللَّـهصلَّى  شفاعت پیامبر

 با مصیبتی در این دنیا مورد آزمایش قرار گرفتند که کفاره گناهشان شده باشد.
 وقتی که شریعت در مورد گناهان محرز شده این چنین راههاي بخشـش آن گنـاه را  

اگر دراجتهاد بـه  ، واضح استاند قضیه  در مورد خطایی که اجتهاد کرده، کند پیشنهاد می
وخطـاي  ، شان یـک اجـر   حق رسیدند براي شان دو اجر است و اگر به خطا رفتند براي

 بخشیده شده است. ها آن
صـلَّى   در کنار فضایل و محاسن ایشان از قبیل ایمان به اهللا و رسـول اهللا  ها آنخطاي 

اللَّـه لَّمسو هلَیچیزي ، ا و علم نافع و عمل صالحوجهاد و هجرت ونصرت در راه خد ع
 آید. به حساب نمی

د: اهل سنت و جماعت معتقدند: در مورد جریاناتی که در میان اصحاب اتفاق افتاده 
روي کردن بهترین گزینه است. یعنی اینکه نه حکم به برائت گروهی بدهیم و  است میانه

 نه خاطی بودن گروه دیگري را صادر کنیم.
تشیع و خوارج که در مورد هر دو گروه افراط کردنـد:  ، نحرافیهاي ا به خالف گروه

هایی است کـه   کار که این منشأ بدعت گروهی را معصوم دانستند و گروهی دیگر را گناه
 اند. گونه نگفته گذشتگان این

علی ، که خوارج چنان هم، تشیع به استثناي عده معدودي بقیه را فاسق و کافر دانستند
 ها را جایز دانستند. جنگ با این و عثمان را کافر و
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لی « خوارج) فرموده:( در مورد این گروه علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر ةٌ عَ قَ ارِ قُ مَ ْرُ متَ

نْ  ةٍ مِ قَ ِ بِ الْـحني فِرْ تَنيْ ىلَ الطَّائِفَ ا أَوْ هَ تُلُ قْ نيَ تَ لِمِ سْ قِّ الْـمُ هنگام اختالف مسلمانان از دین « »حَ

 )1(»رسند تر است به هالکت می شوند و به دست گروهی که به حق نزدیک خارج می
به قتل رسیدند و مارقه گروهی هستند که بـر   عنْه اللَّـهرضی  این گروه به دست علی

کـافر  داشـت   شورش کردند و هر کـس علـی را دوسـت مـی     عنْه اللَّـهرضی  علیه علی
 دانستند. می

 فرموده اسـت:  عنْهما اللَّـهرضی  در مورد حسن بن علی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

يِّدٌ « ا سَ ذَ نِي هَ لِحُ ، إِنَّ ابْ يُصْ سَ ـهُ وَ نْ  اللَّ ِ مِ َ فِئَتَنيْ نيَ الْـبِهِ بَنيْ لِمِ سْ  »مُ

او میـان دو گـروه بـزرگ از     سردار است و شـاید خداونـد بوسـیله   ، این فرزند من«
 )2(»مسلمانان صلح و آشتی برقرار نماید.

 عنْهمـا  اللَّــه رضی  در میان طرفداران علی و معاویه عنْهما اللَّـهرضی  حسن بن علی
صلح و آشتی برقرار نمود که این کار وي را اهللا و رسـول اهللا دوسـت داشـتند و معلـوم     

حکـم قتـل    علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صلَّى  که پیامبر، شود که این دو گروه همانند خوارج می
و به همین علت علی در مورد جنگ با خـوارج اظهـار   ، ایشان را صادر کرده بود نیستند

 د و در مورد جنگ صفین و جمل ناراحت و غمگین بود.کر خوشحالی می
نیز دعا کنیم. این از  ها آنهاي  برکشته، که واجب است دو گروه را تبرئه کنیم چنان هم

دهد که قتال  قرآن شهادت می، مسایل متفق علیه است؛ چرا که هر دو گروه مومن بودند
 ، کند را از دین خارج نمی ها آنمومنین با هم 

﴿ ید:گو میخداوند                         ﴾ :احلجرات]

۹[ 
 .»را آشتی دهید ها آندو گروه از مومنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند  هرگاه«

                                                           
 )4667) ابوداود  (1065) مسلم  (48 ،3/32احمد  ( -1
 ) و غیره7109 ،3746 ،3629 ،2704) بخاري  (49،51 ،44 ،5/37احمد  ( -2
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عُونٌ «: و این حدیث لْ ا مَ دمهَ أَحَ تَانِ فَ لِيفَ تَتَلَ خَ ا اقْ آنگاه که دو خلیفـه بـا هـم نـزاع     ( »إذَ

ملعون است) دروغ محض است و هیچیک از اهل علـم آنـرا روایـت     ها آنکنند یکی از 
 )1(نکرده است.

بـر   عنْه اللَّـهرضی  ادعاي خالفت نکرد و هنگام جنگ با علی عنْه اللَّـهرضی  معاویه
نجنگیـد و نـه    عنْـه  اللَّــه رضـی   به عنوان خلیفه با علی، خالفت از کسی بیعت نگرفت

معتقد بـود کـه    عنْه اللَّـهرضی  مدعی استحقاق خالفت بود و نه هم آغازگر جنگ. علی
و چـون  ، بـر مـردم دو خلیفـه الزم نیسـت    ، بیعت و اطاعت مردم از ایشان واجب است

 زم دانست که با معاویهو یارانش از اطاعت او خارج شده است ال عنْه اللَّـهرضی  معاویه
 یضراللَّـه نْهو یارانش بجنگد تا به واجبش عمل کرده و اتحـاد مسـلمین را حفـظ و     ع

و یـارانش معتقـد    عنْـه  اللَّــه رضی  را به اطاعت خویش در آورد. در مقابل معاویه ها آن
 عثمـان (ه بودند که بیعت و اطاعت از علی برایشان واجب نیست تا زمانیکه حـق خلیفـ  

 یضراللَّـه نْهکه بر علیه او شورش و او را به قتل رساند و هم اکنـون در   ) را از کسانیع
 گرفته شود.، لشکر علی هستند

باشد و بهترین گزینه این است  در مورد وي سه نظریه مطرح می، اما یزید بن معاویه
کـار خیـر و شـر     که وي حاکمی مسلمان همچون دیگر حاکمان که در زندگیش مسبب

باشد. در زمان خالفت عثمان به دنیا آمده کافر نبود ولـی مرتکـب اشـتباهاتی از     بوده می
 باشد. نه صحابه است و نه از اولیا اهللا. قبیل واقعه کربال و فتنه اهل حره می

این عقیده عامه اهل علم و اهل سنت و جماعـت   )2(ید:گو میشیخ االسالم ابن تیمیه 
باشـند. یـک گـروه او را لعنـت      مردم سه گـروه مـی  ، ورد لعنت کردن ويباشد. در م می
نه او را لعن و نه نسبت به وي ، کند وگروه سوم کنند و گروهی دیگر به او محبت می می

 محبت دارند.

                                                           
 )4667) ابوداود  (1065) مسلم  (48 ،3/32) احمد  (35/72مجموع الفتاوي ابن تیمیه  ( -1
 ) مفصل 506 ،484 ،4/443و  3/409،414مجموع الفتاوي  ( -2
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و اکثریـت  ، باشد فرماید: این نظریه امام احمد بن حنبل می شیخ االسالم ابن تیمیه می
میانه رو این است کـه فسـق وي    ي د و مبناي این نظریهاهل سنت بر همین نظریه هستن

 ثابت نیست که موجب لعن باشد و در شریعت لعنت کردن شخص معین درست نیست.
در مـورد قصـه عبـداهللا بـن      عنْهمـا  اللَّـهرضی  در صحیح بخاري از عبداهللا بن عمر 

علَیه  اللَّـهصلَّى  که چندبار مرتکب شرب خمر شده روایت شده است که پیامبر )1(حمار
لَّمسبعضی از اصـحاب پیـامبر  ، در باره او حکم اجراي چند ضربه شالق را صادر کرد و 
 او را لعنت کردند. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

نهُ « ود:فرم علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر  ِبُّ اهللاَ ورسوله، ال تَلعَ او را لعنت « »فإنه حيُ

  )2(چرا که او خدا و رسولش را دوست دارد.، نکنید

تلِه« و فرموده است: نفرین کردن مومن همانند اینسـت کـه او را بـه    « »لَعنُ املومنِ كقَ

 )3(»باشد. چون قتال با وي می قتل رسانده است. لعن مؤمن هم
سرقت تهدیدهاي خاصی آمده است ولی ، زنا، خوردن مال یتیم در شریعت در مورد
ـ  توبهچون احتمال ، حکم جهنمی بودن وي نیامده است، در مورد شخص معین ا انجـام  ی

شـود   شود یا مسائلی که منجر به کفاره گناهان می کارهاي نیک که باعث محو گناهان می
ی که منجر بـه بخشـیده شـدن    یا شفاعتی که مورد قبول خداوند واقع شود و دیگر اعمال

 شود. گناهان شود وجوددارد. این مسائل در مورد منع دشنام دادن یزید مطرح می
اما در مورد عدم محبت به وي از ایشان عمل نیکی سر نزده است که موجب محبت 

باشـد و محبـت بـه ایـن افـراد در       در نتیجه او یکی از حکام و سـالطین مـی  ، وي باشد
ت چون در زمان حکومت وي واقعه کربال و حادثـه حـره اتفـاق    شریعت ثبت نشده اس

                                                           
-2/117اصابه البن حجر  – 6780بهتر است عبداهللا گفته شود، لقب او حمار بوده است. صحیح بخاري  -1

1815 
 ،13552) عبــدالرزاق در مصــنف خــود  (177 ،176) ابــویعلی الموصــلی در مســندش  (6780بخــاري  ( -2

 ) و...269) بزار در مسندش  (17082
 )110) و مسلم  (6652 ،6105 ،6047بخاري  ( -3
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 باشد. که مقتضی فسق وي می، افتاده است
 وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 285-3/282انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا
دهـد چـه رفتـاري     را دشـنام مـی   عنْهم اللَّـهرضی  : با فردي که خلفاي سه گانه2س

 داشته باشیم؟
باشند و  افراد برگزیده این امت می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  : اصحاب رسول اهللا2ج

﴿ تمجیدکرده است: ها آنخداوند در کتاب خویش از        

                                 

                         ﴾ :۱۰۰[التوبة[ 

، پیروي کردند ها آنپیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از «
هایی از بهشت  نیز) از اوخشنود شدند و باغ( ها آنو ، خشنود گشت ها آنخداوند از 

جاودانه در آن خواهند ، فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاري است ها آنبراي 
 »و این است پیروزي بزرگ!، ماند

 ﴿ اهللا تعالی نیز فرموده است:               

                                ﴾ :الفتح]

۱۸[ 
راضـی و  ، هنگامی که در زیر آن درخـت بـا تـو بیعـت کردنـد     ، خداوند از مومنان«

دانست. از این رو آرامش را  هایشان نهفته بود می چه را در درون دل خدا آن، خشنود شد
 .»فرمود ها آنهایشان نازل کرد و پیروزي نزدیکی بعنوان پاداش نصیب  بر دل

تعریـف و تمجیـد    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و دیگر آیاتی که خداوند از اصحاب پیامبر
 اللَّــه رضـی   دهد. ابوبکر و عمر و عثمـان و علـی   را وعده به بهشت می ها آنکند و  می

 باشد. از همین گروه سبقت گیرندگان و بیعت کنندگان زیر درخت می عنْهم
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خودش را به جاي عثمان قـرار داد و   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در بیعت الرضوان پیامبر
از دیگر  عنْه اللَّـهرضی  باشد که بیعت عثمان مدعا میاین خود شاهد بر این ، بیعت کرد

 افراد بیعت کننده حاضر در زیر درخت قابل اعتماد تر بـوده. در روایـات زیـادي پیـامبر    
الخصـوص ابـوبکر    اصحاب خویش رامورد تمجید قرار داده علی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

وعمر و عثمان و علی. ایشان و افراد دیگري را بشارت به بهشت داده است و از دشـنام  
 دادن به ایشان منع کرده است.

ايبِ « رماید:ف می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا حَ بُّوا أَصْ كُ ، الَ تَسُ ـدُ إنَّ أَحَ ـقَ فَ فَ نْ مْ لَـوْ أَ

هُ  يفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ کَ مُ ا أَدرَ بًا مَ هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ اگـر یکـی از   ، اصحاب مرا دشنام ندهیـد « »مِ

با یک مد یا نصف مدي که اصـحاب مـن انفـاق    ، طال انفاق کند، شما به اندازه کوه احد
 مسلم از طریق ابوهریره و ابو سعید خدري.  )1(رسد. کرده اند نمی

علی الخصوص افـراد مـورد سـؤال) بـا     (هر کس اصحاب رسول خدا را دشنام دهد 
کتاب خدا و سنت رسول خدا به ستیز برخاسته و در جبهه مخالف قرآن و سـنت قـرار   

آیـد و   گرفته است. و از مغفرتی که خداوند به آن دسته از مومنانی که بعد از ایشان مـی 
اصحاب) هیچ کینـه  (خواهد که در مورد ایشان  کند و از خداوند می برایشان استغفار می

  )2(ماند. محروم می، در قلبشان جاي ندهد
کننـد واجـب اسـت ایـن افـراد را       اشخاصی که خلفاي سه گانه را سب و شـتم مـی  

، را به فضایل و درجات و منزلت اصحاب رسول اهللا در اسالم آگاه کنیم ها آننصیحت و 
ان ما هستند و اگر به گمراهی خـود ادامـه دهنـد بایـد     از برادر ها آناگر توبه کردند پس 

برخورد کنـیم.   ها آنرا بگیریم و با قدرت و سیاست شرعی در حد امکان با  ها آندست 
قلبا از ایـن کـار ناراحـت باشـیم و آن را ناپسـند      ، اگر به عللی این کاردر امکان ما نبود

 )3(ترین مرحله ایمان است. بدانیم و این ضعیف

                                                           
 تخریج آن قبالً در همین بحث آمده  -1
 »10حشر آیه: «به این سوره مراجعه کنید:   -2
 )49مسلم  ( -3
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 التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا 
 286، 3/287انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] کرامات اولیا291[

اند؟ آیا این امکان برایشان هسـت کـه در    دوستان خدا) اهل کرامت(آیا اولیا اهللا  س:
عالم برزخ هستند براي تصرف کنند؟ آیا اولیا اهللا که در ، و زمین) ها آنآسم(، عالم هستی

 کنند؟ اهل دنیا شفاعت می
اي است که خداوند بردسـت بنـدگان صـالح خـود ظـاهر       العاده کرامت: کار فوق ج:

کند زنده باشد یا مرده و این کرامتی است که خداونـد بـه اولیـا خـود      فرق نمی، کند می
و ایـن  ، دهد بخشد که با آن ضرري را دفع و یا منفعتی را جلب و یا حقی را نصرت می

همان طور که پیامبران در معجزات خویش ، کار به اراده و خواست آن بنده صالح نیست
 بلکه به خواست و اراده اهللا بستگی دارد.، اختیار نداشتند

﴿ فرماید: خداوند می                        

             ﴾ :۵۰[العنکبوت[ 

گفتند: چرا معجزاتی از سوي پروردگارش براو نازل نشده؟ بگو: معجزات همه نزد «
 .»اي آشکارم شود) من تنها بیم دهنده و به فرمان او نزل می( خداست

همـان   آسمان و زمـین) را ندارنـد مگـر بـه    ( اولیا اهللا قدرت تصرف در جهان هستی
اندازه که دیگر بندگان به انجام دادن آن اعمال قدرت دارند همانند زراعت و تجـارت و  

 هم به اذن و اراده اهللا. آن، بنایی ساختمان و غیره
زنده یا مرده) مقدور (امکان شفاعت ایشان در عالم برزخ براي دیگر مخلوقات 

﴿ فرماید: مگر به اجازه اهللا. خداوند می، نیست         ﴾ :بگو: « ]۴۴[الزمر

 .»تمام شفاعت از آن اهللا است
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 ﴿ و فرموده است:                 

         ﴾ :۸۶[الزخرف[ 

که شـهادت بـه    ها آنمگر ، نیستندخوانند قادر بر شفاعت  کسانی را که غیر از او می«
 .»اند اند و بخوبی آگاه حق داده

  ﴿ و فرموده:         ﴾ :۲۵۵[البقرة[ 

 »کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟«
آگاهی غیب  کنند یا از هر کس معتقد باشد که اولیا اهللا در عالم هستی تصرف می

 ﴿ فرماید: دارند کافر است. خداوند می                   

      ﴾ :۱۲۰[املائدة[ 

ست از آن خداست و او بـر هـر چیـزي    ها آنو زمین و آنچه در ها آنحکومت آسم«
 . »تواناست

﴿ و نیز فرموده است:                       ﴾ :النمل]

۶۵[ 
 .»دانند جز خدا و زمین هستند غیب نمی ها آنبگو: کسانی که در آسم«

زند و حق آشکار  را کنار می ها آنکه تمام گم( و همچنین دستور خداوند به پیامبرش:

  ﴿ شود): می                           

                           ﴾

  ]۱۸۸[األعراف: 
و از غیـب و  (آنچه را خدا بخواهد  مگر، بگو: من مالک سود و زیان خویش نیستم«

سـود  ، اسرار پنهان نیز خبر ندارم مگر آنچه خداوند اراده کند) و اگر از غیب باخبر بودم
مـن فقـط بـیم    ، رسـید  زیانی) به من نمی(بدي  کردم و هیچ فراوانی براي خود فراهم می

 .»حقندو آماده پذیرش (آورند  ام براي گروهی که ایمان می دهنده و بشارت دهنده
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 وباهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
1/388انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا



 

 

 

 

 :فصل نهم
 جن و احکام آن



 

 کنند انکار می انسان] حکم کسانی که وجود جن و وارد شدن آن را به بدن 292[

زیاد شده است. برخی افراد آن  انساندر قرن حاضر سخن از جن و ورود آن بر  س:
مسلمان با انکار جن  ي عقیدهکنند. آیا  را قبول ندارند. گروهی نیز وجود جن را انکار می

شود؟ آیا در مورد ایمان به وجود جن دلیلی آمده است؟ فرق بـین جـن و    دار می خدشه
 فرشته چیست؟

انکار وجود جن کفر و خروج از اسالم است؛ زیرا این کار مستلزم انکـار دالیـل    ج:
متواتري است که در قرآن و سنت آمده است. بنابراین ایمان به وجود جـن از جملـه ي   

به خبرهـاي درسـت    ها آنبینیم و براي اثبات وجود  را نمی ها آنایمان به غیب است. ما 
 کنیم.  اهللا و پیامبر) اعتماد می(

﴿: فرماید در مورد ابلیس و لشکرش می تعالىاهللا              

   ﴾ :۲۷[األعراف[ 

 .»ینندب می، ینیدب میرا ن ها آنشما را از آنجا که ، شیطان و همدستانش«
باعث کفر نیست؛ ولی تکذیب دالیل شرعی و انکار  انسانانکار دخول جن در کالبد 

شـود. ولـی در    منکرِ آن کـافر نمـی  ، واقعیت است. به دلیل پوشیدگی این مسئله بر مردم
اشتباه است. چون دلیلی بر انکار این موضوع ندارد. بنابراین به عقل و درك خـود تکیـه   

گمراهان چنین اسـت   کند؛ بدیهی است که عقل در امور غیبی مالك نیست. شیوه ي می
 دارند. که عقل را بر شریعت مقدم می

 از چند جهت است:  فرق بین جن و فرشته
انـد و فرشـتگان از نـور     فرق اول: در خلقت با هم متفاوتند. جنها از آتش خلق شده 

 اند. آفریده شده
 فرق دوم: فرشتگان بندگان فرمانبردار و جزو مقربین درگاه خداوند هستند. 

﴿ :فرماید میخداوند                        

                ﴾٢٧ – ٢٦ياء: [األنب[ 
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گفتند: خداوند رحمان فرزندي براي خود انتخاب کرده است. او منزه است و  ها آن«

د و بـه فرمـان او عمـل    نگیر بندگان شایسته اویند. هرگز در سخن بر او پیشی نمی ها آن
 .»کنند می

  ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                 ﴾ ٦مي: [التحر[ 

 .»نمایند اند اجرا می ه کنند و آنچه را فرمان داده شد هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی«
: ند در مورد آنان خبر داده استها برخی مؤمن و برخی کافرند. چنانچه خداو جن

﴿                ﴾ :۱۴[اجلن[  

 .»ظالمندگروهی از ما مسلمان و گروهی «

﴿ فرماید: و برخی از آنان فرمانبردار و برخی سرکشند. خداوند می    

                  ﴾ :۱۱[اجلن[ 

هـاي متفـاوتی    افرادي صالح و افرادي غیر صالحند. و ما گروه، و این که در میان ما«
 .»هستیم

 آیاتی که در این مورد آمده است.و دیگر 
 )59 – 2/60( المنتقی –شیخ فوزان 

 تأثیر و عالج آن، ] حقیقت جن293[

 گذارد؟ درمان آن چیست؟ آیا جن حقیقت دارد؟ آیا تاثیر می س:

هـا اجسـام    دانیم کـه جـن   تر است؛ ولی ما می در مورد حقیقت جن خداوند آگاه ج:
کنند و صاحب  آشامند. ازدواج می خورند و می اند. می حقیقی هستند و از آتش خلق شده

 فرزند هستند.

﴿ فرماید: خداوند در مورد شیطان می                

  ﴾ :۵۰[الکهف[ 
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 هـا  آنکنید در حـالی کـه    آیا او و فرزندانش را به جاي من اولیاي خود انتخاب می«
 »دشمن شما هستند

به سوي آنان فرسـتاده   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ها مکلف به عبادت هستند و پیامبر جن
 آمدند و به قرآن کریم گوش فرا دادند. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شده بود. در حضور پیامبر

  ﴿ فرماید: خداوند می                     

                       ﴾ :۲ – ۱[اجلن[ 

اند. سپس  ها به سخنانم گوش فرا داده بگو به من وحی شده است که جمعی از جن«
کند پس مـا بـه آن ایمـان     ایم که به راه راست هدایت می اند: ما قرآن عجیبی شنیده گفته

  .»دهیم آوردیم و هرگز کسی را شریک پرودگارمان قرار نمی

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

                                 

                              

 ﴾ :۳۰ – ۲۹[األحقاف[ 

هنگامی که گروهی از جن را به سوي تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند؛ وقتی «
به ، گرفتحضور یافتند به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و بشنوید؛ و هنگامی که پایان 

را بیم دادند. گفتند: اي قوم! ما کتابی را شنیدیم که  ها آنسوي قوم خود باز گشتند. و 
که به سوي حق و ، هاي کتاب هاي پیش از آن بعد از موسی نازل شده. هماهنگ با نشانه

 »تا پایان سوره«کند).  راه راست هدایت می
آمده بودند و از او توشـه   ها که نزد او  هی از جنبه گرو علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

مُ « فرمود:، استندخو می كِرَ اسْ ظْمٍ ذُ لُّ عَ مْ كُ ــهِ لَكُ ـونُ  اللَّ كُ ـا يَ ـرَ مَ فَ مْ أَوْ يكُ ـدِ ـعُ يفِ أَيْ قَ يْـهِ يَ لَ عَ

امً   )1(»حلَْ

                                                           
 ) 450مسلم  ( -1
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گیرد براي  هر استخوانی که بر آن نام خدا آورده شده است و در دست شما قرار می[
 پرگوشت خواهد بود.]  شما

بـه  ، شـوند  هنگام غذا خوردن بسم اهللا نگوید جنها در خوردن شریک مـی  انساناگر 
صـلَّى   گفتنِ بسم اهللا بنا به دسـتور رسـول اهللا  ، همین علت در ابتداي خوردن و نوشیدن

اللَّـه لَّمسو هلَی1(واجب است. ع(  
کریم و کفر به آیات خداوند است. جن حقیقتی ثابت است و انکار آن تکذیب قرآن 

 شوند. هاي کافر وارد آتش می شوند و جن آنان امر و نهی می

 ﴿ فرماید: خداوند می                     

               ﴾ :۳۸[األعراف[ 

ید: در صف گروههاي مشابه خود از جـن و انـس در آتـش    گو می ها آنخداوند به «
  »کند شوند گروه دیگر را لعنت می وارد شوید! هر زمان گروهی وارد می

 شوند.  هاي مؤمن وارد بهشت می جن

﴿ فرماید: خداوند می                       

                  ﴾ :۴۹ – ۴۶[الرمحان[  

و براي کسی که از مقام پروردگارش بترسد. دو بـاغ بهشـتی اسـت. پـس کـدامین      «
داراي درختـان پـر طـراوت اسـت. پـس کـدامین        .کنید  نعمت پروردگارتان را انکار می

 . »کنید هاي پروردگارتان را انکار می نعمت

﴿ فرماید: و جن است. خداوند می انساناین خطاب براي            

                              

                                                           
مِّ اهللا، ...«: در حدیثی به عمر بن ابی سلمه فرمود صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم پیامبر -1 (اي کـودك،   »يا غالم، سَ

 )2022) مسلم  (5376یاد کن) بخاري  ( نام خدا را
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 ﴾ :۱۳۰[األنعام[ 

اي گروه جن و انس! آیا رسوالنی از شما به سوي شما نیامدند که آیات مرا برایتان «
ینـد: علیـه   گو مـی  هـا  آندادند؟!  کردند و شما را از مالقات چنین روزي بیم می بازگو می

را فریـب داد؛ و بـه زیـان خـود گـواهی       هـا  آندهیم؛ و زندگی دنیـا   خودمان گواهی می
 . »دهند که کافر بودند می

ها را مکلف سـاخته اسـت و بـا     نجآیات و نصوص دیگري وجود دارد که خداوند 
 شوند. شوند و اگر ایمان نیاورند به جهنم وارد می ایمان آوردن به بهشت وارد می

 انسـان کالبـد   گذارند یـا در  تأثیر می انسانبر  ها آنواقعیت دارد.  انسانتأثیر جنها بر  
 کند و یا این که بر او تأثیر شود و احساس درد می می بیهوشیشوند و فرد دچار  وارد می

باشـد.   کنند. راه عالج آن نیز آیات قرآن مـی  ذارند و او را دچار ترس و وحشت میگ می
 آیۀ الکرسیهرکس (زیرا ، آیۀ الکرسیسوره ي بقره مشهور به  255همچون خواندن آیه 

شود و شیطان تا صبح بـه او   میرا در شب بخواند. از جانب خداوند بر او نگهبانی مقرر 
 )1(شود). نزدیک نمی

 )67-69( ص، ما یتعلق بهاالرقی و - السنۀالج بالقرآن وفتاوي الع - شیخ ابن عیثیمن

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

 أمـا، و عيل آله و أصحابه و من اهتـدي هبـداه، احلمدهللا و الصالة والسالم عيل رسول اهللا

 بعد:

مقـاالت کوتـاه و بلنـدي در ایـن     ، هاي محلی هـ برخی روزنامه1407در شعبان سال 
موضوع منتشر ساختند که جنی در وجود زنی مسلمان از اهالی ریاض داخل شده است 
و بعد از این که اسالم خود را نزد برادر عبداهللا بن مشرف عمـري مقـیم ریـاض اعـالن     

                                                           
 ) نقل روایت با معنی2375 – 2311بخاري  ( -1
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نیز اسالم خود را آشکار کرده است. بعد از این نامبرده شیخ ابن باز) ( نزد من، کرده بود
کالم شده و از ایمان به اهللا برایش گفتـه   بر زن جن زده آیاتی را خوانده بود و با جن هم

و او را نصیحت کرده بود و پس از این که او را از حرام بـودن ظلـم و بزرگـی گنـاه آن     
قـانع شـده و    وي ود. جن بـا دعـوت  آگاه کرده از او خواسته بود از وجود زن خارج ش

 اسالم خود را نزد عبداهللا اعالن کرده بود.
نزد من آمدند تـا اسـالم آوردن   ، سپس عبداهللا و اولیاي زن جن زده به همراه ایشان 

دلیـل  ، جن را بشنوم. من در مورد اسباب ورود جن در وجود این زن از ایشان پرسـیدم 
ولی صدایش مردانه بود. زن بر روي صندلی  گفت جن با زبان زن سخن می آن را گفت.

برخی از مشایخ شاهد این جریـان   و نزدیک من نشسته بود. برادر و خواهر زن و عبداهللا
شنیدند. او اسالم خود را به صراحت اعالن کرد و گفت: که از  بودند و صداي جن را می

مـودم کـه   هندوستان آمده و بودایی مذهب است. من او را نصـیحت کـردم و وصـیت ن   
تقواي الهی را پیشه کند و از وجود این زن خارج شود و از ظلم دوري کند. او نصیحتم 
را پذیرفت و گفت: دین اسالم مرا قانع کرده است. او را وصیت کردم؛ بعـد از ایـن کـه    

دعوت دهـد. او نیـز وعـده داد و زن را     به اسالم خداوند او را هدایت کرده قوم خود را
کالمش این بود که گفت: السالم علیکم. سپس زن با زبـان عـادیش    ترك کرد و آخرین

 .نمودصحبت کرد و سالمتی و رهایی خود را از این مشکل حس 
و  نـد دایی و خواهرش به مالقات مـن آمد ، با دو برادر، آن زن یک ماه بعد یا بیشتر 

نیامـده   برد و الحمدهللا دوباره آن جن بـه سـراغش   گفت: که در سالمتی کامل به سر می
است. از او سؤال کردم وقتی جن در وجود تو بود چه حالی داشتی؟ در جـواب گفـت:   
افکار پلیدي که مخالف شریعت بود او را فرا گرفته بود و به دیـن بـودایی و آگـاهی از    

 هاي آن گرایش پیدا کرده بود و بعد از سالمتی این افکار نیز از او دور شده است. کتاب
نطاوي این اتفاق را انکار کرده و گفتـه ایـن کـار فریبکـاري و     مطلع شدم که شیخ ط

ممکن است سخن دیگري را به جاي کالم زن ضبط کرده باشـند و خـود    و دروغ است.
نوار کاستی را که در آن گفتگو ضبط شده بود خواسـته بـود.    وي زن سخن نگفته باشد.
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بود ایـن سـخن ضـبط     من از گفتارش آگاه شدم و از این تعبیرش تعجب کردم که گفته
یعنی واقعی نیست؛ بلکه ساختگی اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه مـن از جـن         -شده است

تـرین اشـتباهات و تعبیرهـاي     د. این از زشتدا می هاي زیادي پرسیدم و او جواب سؤال
مخالف گفتار خداونـد در قصـه    انسانباطل است. گمان کرده مسلمان شدن جن توسط 

 ي سلیمان است.

﴿ فرماید: یخداوند م                          

 ﴾ :۳۵[ص[ 

کـه تـو بسـیار    ، و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هـیچ کـس نباشـد   «
 »اي بخشنده

فهم نادرست اوست. اسالم آوردن جن  است که ناشی ازبدون شک این نیز اشتباهی 
 هـا توسـط پیـامبر    زیرا عده ي زیادي از جن ؛مخالف دعاي سلیمان نیست انسانتوسط 
 اند.  اسالم آورده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

 است.بیان نموده هاي احقاف و جن این مسئله را  خداوند در سوره
 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر، عنْه ـهاللَّرضی  در حدیث ابوهریره، در صحیحین

نَنِي « ثابت است که فرمود: كَ أَمْ َّ فَ يلَ ةَ عَ الَ َّ لِيَقْطَعَ الصَّ يلَ دَّ عَ ضَ يلِ فَشَ رَ يْطَانَ عَ ـهُ إِنَّ الشَّ نْهُ  اللَّ مِ

تُّهُ  عَ ذَ نَ ، فَ يْامَ لَ لَ سُ وْ تُ قَ رْ كَ ذَ وا إِلَيْهِ فَ تَنْظُرُ وا فَ بِحُ تَّى تُصْ ةٍ حَ يَ ارِ هُ إِىلَ سَ تُ أَنْ أُوثِقَ مْ َ دْ مهَ لَقَ عليه وَ

هُ السالم دَّ رَ ي؛ فَ عْدِ نْ بَ دٍ مِ َحَ نْبَغِي ألِ ا الَ يَ كً لْ بْ يلِ مُ بِّ هَ ـهُ :رَ يًا اللَّ اسِ  »خَ

خداوند مرا بـر او  ، تا نمازم را قطع کند دیشب شیطان بر من ظاهر شد. تالش نمود(
گلوي او را گرفتم. خواستم او را به سـتونی ببنـدم تـا صـبح شـما او را       و چیره ساخت

ببینید؛ ولی سخن سلیمان علیه السالم به خاطرم آمد که گفته بود: خدایا به من حکومتی 
عطا کن که بعد از من سزاوار هیچکس نباشد. پس خداوند او را ناکام باز گرداند). ایـن  

 بود.  )1(لفظ حدیث از بخاري

                                                           
 )461) اطراف بخاري  (1210بخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   700 
  

نْ «در صحیح مسلم نیز آمده است:  يتًا مِ رِ فْ َّ الْـإِنَّ عِ يلَ تِكُ عَ فْ عَلَ يَ نِّ جَ طَعَ الْـجِ 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 َ قَدْ مهَ لَ فَ

سْ الْـ َعُونَ مَ ونَ إِلَيْهِ أَمجْ نْظُرُ وا تَ بِحُ تَّى تُصْ دِ حَ مْ  -جِ لُّكُ نَ  -أَوْ كُ يْامَ لَ ي سُ لَ أَخِ وْ تُ قَ رْ كَ مَّ ذَ عليه  ثُ

ي { :السالم دِ نْ بَعْ 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  )1(»خَ

سرکشی بر من حمله کرد تا نمازم را قطع کند؛ خداوند مرا بـر او  [همانا دیشب جن 
هـاي مسـجد    خواستم او را به سـتونی از سـتون   چیره ساخت و گلویش را فشردم و می

سلیمان علیه السالم را به ، همه ي شما صبح او را نگاه کنید. سپس گفتار برادرم ببندم تا
سـزاوار  ، ن حکومتی عطا کن که بعد از مـن یاد آوردم که فرمود: خدایا مرا بیامرز و به م

 هیچ کس نباشد. پس خداوند او را ناکام بازگرداند.] 
کنـد کـه پیـامبر     نقل می عنْها اللَّـهرضی حدیثی را از عایشه ، به شرط بخاري، نسایی
او را گرفت و به زمـین   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  خواند و شیطان نزدش آمد. پیامبر نماز می

 خواباند و گلویش را فشرد. 

دَ لسانِه عىل يدي« فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر رْ لوال دعوةُ أخي ، حتى وجدتُ بَ

ا حتى يراهُ الناس عليه السالمسليامن    )2(»ألصبح موثقً

[تا این که سردي زبانش را بر دستم حس کـردم اگـر دعـاي سـلیمان علیـه السـالم       
 بستم تا صبح مردم او را ببینند.]  بود. شب او را می نمی

اند که  چنین روایت کرده عنْه اللَّـهرضی  سعید همین حدیث را ابوداود و احمد از ابی

هِ «فرمود:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر ابـِ دَ لُعَ 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 االْـبَنيْ لِيهَ الَّتِي تَ امِ وَ َ   )3(»إِهبْ

                                                           
 ) 541مسلم  ( -1
 )8219) و طبرانی در االوسط  (11439) نسائی در الکبري  (2350ابن حبان  ( -2
). هیثمـی در  946بن حمید در مسـندش  ( ) لفظ حدیث از روایت احمد است. عبد 3/82(  -مسند احمد -3

 )2/87»  (رواه أحمد و رجاله ثقات« مجمع گوید: 
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[با دستم بر او چنگ انداختم و گلویش را فشردم تا اینکه سردي آب دهانش را بـین  
 احساس کردم.] ، انگشت اشاره)( شست) و سبابهانگشت ( ابهام، این دو انگشتم

هرضی بخاري در صحیح خود حدیثی معلق ولی با صیغه ي جزم از ابوهریره   اللـَّ

نْهولُ « کند که گفت: نقل می ع سُ نِي رَ لَ كَّ ـهِ وَ ىلَّ  اللَّ 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 ْ عَلَ حيَ أَتَاينِ آتٍ فَجَ ـهِ فَ ولِ  اللَّ سُ نَّكَ إِىلَ رَ عَ فَ َرْ ـهِ ألَ ىلَّ  اللَّ  اللَّـهُ صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ ا، عَ ؛ قَ ةٌ يدَ دِ ةٌ شَ اجَ يلِ حَ يَالٌ وَ َّ عِ يلَ عَ ْتَاجٌ وَ : إِينِّ حمُ الَ الَ قَ قَ تُ فَ بَحْ أَصْ نْهُ فَ يْتُ عَ لَّ : فَخَ لَ

ىلَّ النَّبِيُّ  ـهُ صَ لَّمَ  اللَّ سَ يْهِ وَ لَ كَ عَ ريُ
عَلَ أَسِ ا فَ ةَ مَ رَ يْ رَ بَا هُ ا أَ ولَ الْـ: يَ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَ ؟ قَ ةَ حَ  اللَّـهِ بَارِ

. قَ  هُ بِيلَ يْتُ سَ لَّ تُهُ فَخَ ْ محِ رَ يَاالً فَ عِ ةً وَ يدَ دِ ةً شَ اجَ ا حَ كَ نَّهُ شَ فْتُ أَ رَ عَ ؛ فَ ودُ يَعُ سَ بَكَ وَ ذَ دْ كَ ا إِنَّهُ قَ : أَمَ الَ

ولِ  سُ لِ رَ وْ ؛ لِقَ ودُ يَعُ ـهِ سَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ مَ  اللَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ امِ  عَ نْ الطَّعَ ثُو مِ ْ اءَ حيَ جَ هُ فَ تُ دْ صَ رَ يَعُودُ فَ هُ سَ إِنَّ

ولِ  سُ نَّكَ إِىلَ رَ عَ فَ َرْ : ألَ لْتُ قُ هُ فَ تُ ذْ أَخَ ـهِ الفَ ىلَّ  لَّ مَ  اللَّـهُ صَ لَّ 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 هُ بِيلَ يْتُ سَ لَّ تُهُ فَخَ ْ محِ رَ ودُ فَ يَالٌ الَ أَعُ ـهِ عِ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ مَ  اللَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ا عَ : يَ

عَلَ أَسِ  ا فَ ةَ مَ رَ يْ رَ ا هُ بَ ولَ أَ سُ ا رَ : يَ لْتُ ؟ قُ كَ ـهِ ريُ يْتُ  اللَّ 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 هُ بِيلَ : ، سَ لْتُ قُ هُ فَ تُ ذْ أَخَ امِ فَ نْ الطَّعَ ثُو مِ ْ اءَ حيَ هُ الثَّالِثَةَ فَجَ تُ دْ صَ رَ فَ

نَّكَ إِىلَ  عَ فَ َرْ ولِ ألَ سُ ـهِ  رَ نِي ، اللَّ عْ الَ دَ . قَ عُودُ ودُ ثُمَّ تَ مُ الَ تَعُ عُ اتٍ أَنَّكَ تَزْ رَّ ثِ مَ رُ ثَالَ ا آخِ ذَ هَ وَ

عُكَ  نْفَ تٍ يَ لِامَ كَ كَ لِّمْ ـهُ أُعَ أْ  اللَّ رَ اقْ كَ فَ اشِ يْتَ إِىلَ فِرَ ا أَوَ : إِذَ الَ ؟ قَ وَ ا هُ : مَ لْتُ َا. قُ : آية الكريسهبِ

ـهُ { وَ  اللَّ يُّ الـْالَ إِلَهَ إِالَّ هُ يُّومُ الـْحَ تِمَ  }قَ ْ تَّى ختَ نْ الْـحَ يْكَ مِ لَ الَ عَ زَ إِنَّكَ لَنْ يَ ؛ فَ ةَ ـهِ آيَ افِظٌ  اللَّ ، حَ

ولُ  سُ الَ يلِ رَ قَ تُ فَ بَحْ أَصْ ؛ فَ هُ بِيلَ يْتُ سَ لَّ خَ . فَ بِحَ تَّى تُصْ يْطَانٌ حَ نَّكَ شَ بَ رَ قْ الَ يَ ىلَّ وَ ـهُ صَ يْهِ  اللَّ لَ  عَ

مَ  لَّ سَ كَ وَ ريُ
عَلَ أَسِ ا فَ ولَ الْـ:مَ سُ ا رَ : يَ لْتُ ؟ قُ ةَ حَ ـهِ بَارِ نِي  اللَّ عُ نْفَ تٍ يَ لِامَ نِي كَ مُ لِّ عَ مَ أَنَّهُ يُ عَ ـهُ زَ ا  اللَّ َ هبِ

أْ  رَ اقْ كَ فَ اشِ يْتَ إِىلَ فِرَ ا أَوَ : إِذَ الَ يلِ : قَ لْتُ ؟ قُ يَ ا هِ الَ مَ ؛ قَ هُ بِيلَ يْتُ سَ لَّ خَ نْ  آية الكريسفَ ا  مِ هلَِ أَوَّ

تِمَ  ْ تَّى ختَ : الْـحَ ةَ ـهُ {آيَ وَ  اللَّ يُّ الْـالَ إِلَهَ إِالَّ هُ يُّومُ الْـحَ نْ  }قَ يْكَ مِ لَ الَ عَ زَ : لَنْ يَ الَ يلِ قَ  اللَّـهِ وَ

افِظٌ  بِحَ ، حَ تَّى تُصْ يْطَانٌ حَ بَكَ شَ رَ قْ الَ يَ ىلَ  -وَ ءٍ عَ ْ صَ يشَ رَ انُوا أَحْ كَ ِ الْـوَ ريْ الَ النَّ  -خَ قَ ىلَّ بِيُّ فَ صَ
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ـهُ  مَ  اللَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ا عَ ا أَبَ ثِ لَيَالٍ يَ نْذُ ثَالَ اطِبُ مُ َ نْ ختُ مُ مَ لَ 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  )1(»هُ

مرا مسئول حفاظت از صدقه ي فطریه قـرار داد. یکـی    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  [پیامبر
آمد و شروع به برداشتن از اموال صدقه کرد. او را گرفتم و گفتم: به خدا قسم تو را نزد 
رسول خدا خواهم برد. گفت: من محتاج و عیالوار هستم و سخت نیازمنـدم. او را رهـا   

فرمود: اي ابـوهریره دیشـب اسـیرت     لَّمعلَیه وس اللَّـهصلَّى  کردم. چون صبح شد پیامبر
رحم کردم  بر او، چه کرد؟ گفتم: اي رسول اهللا؛ از نیاز شدید و کثرت عیال شکایت کرد

و رهایش ساختم. فرمود: او به تو دروغ گفته است و باز خواهد گشت. یقین کـردم کـه   
گفته بود). در کمـین او نشسـتم.    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون پیامبر(گردد  دو مرتبه برمی

او را گـرفتم و گفـتم: تـو را نـزد      دوباره آمد و باز شروع به برداشتن از مال صدقه کرد.
 بر او ردم.گ میدوباره باز ن، رسول اهللا خواهم برد. گفت رهایم کن. من محتاج و عیالوارم

فرمـود: اي ابـوهریره    علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  رحم کردم و رهایش ساختم. صبح پیامبر
 اسیرت دیشب چه کرد؟ گفتم: اي رسول اهللا از نیاز و کثرت عیال خود شکایت کرد. من

گـردد.   رحم کردم و رهایش ساختم. فرمود: او به تو دروغ گفتـه اسـت و بـاز مـی     بر او
کـرد. او را   مرتبه ي سوم در کمین او نشستم. او آمد و شروع به برداشتن از مال صـدقه 

خواهم برد. این سومین مرتبـه   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گرفتم و گفتم: تو را نزد رسول اهللا
گردي. گفت: رهایم کن. تو را کلمـاتی   دهی باز نگردي و دوباره باز می است که قول می

گفـت:  آموزم که بواسطه ي آن خداوند به تو سود برساند. گفتم: آن کلمات چیست؟  می
 )تـا آخرآیـه  (ال اله اال هو الحـی القیـوم) را     اهللا( آیۀ الکرسی، به رختخواب رفتی هرگاه
شود و شیطان تا صبح به تو نزدیک  از جانب خداوند برایت نگهبانی گماشته می، بخوان

خطاب به مـن   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شود. پس رهایش کردم. چون صبح شد پیامبر نمی
کـرد   گمان می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  فرمود: اسیرت دیشب چه شد؟ گفتم: اي رسول اهللا

                                                           
: وقتی کسـی  »إذا وكل رجالً فرتك الوكيل شيئاً فأجازه املوكل«بخاري آن را در کتاب وکالت در باب   -1

 وکیل گرفت و وکیل چیزي را ترك کرد و موکل اجازه داد، نقل کرده است.
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رسـاند. مـن هـم     به من کلماتی آموخته است که به واسطه آن خداوند به من سـود مـی  
به رختخـواب رفتـی    هرگاه به من گفت: رهایش کردم فرمود: آن کلمات چیست؟ گفتم:

ال اله االهو الحی القیوم). و به من گفـت: بـراي     اهللا(ی را از اول تا آخر بخوان آیه الکرس
 شود.  شود و شیطان تا صبح به تو نزدیک نمی تو نگهبانی از جانب خداوند گماشته می

 علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   پیـامبر ، ») حریص بر خیر بودندعنْهم اللَّـهرضی ( صحابه«
دانی اي ابوهریره  فرمود: این بار به تو راست گفته است در حالی که او دروغگوست. می

 علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   پیـامبر ، گفتی؟ گفتم: نه در این سه شب با چه کسی سخن می
 »است. که پیش تو آمده فرمود: او شیطان بوده

 اللَّـهرَضی حدیثی که بخاري و مسلم آن را از صفیهدر  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر 

مِ «اند خبر داده است:  نقل کرده عنْها  الدَّ ْرَ مَ جمَ نْ ابنِ آدَ ي مِ ْرِ يْطَانَ جيَ  )1(»إِنَّ الشَّ

 جاري است.] فرزند آدم[همانا شیطان همچون خون در بدن 
در المسند با سند صحیح روایت کرده است که عثمان بن ابـی   اللَّـهرحمه  امام احمد

شـیطان بـین مـن و نمـاز و قـرائتم مـانع       ، اي رسـول اهللا [ گفت: عنْه اللَّـهرضی  العاص

ذْ بِ « شود. فرمود: می وَّ تَعَ تَهُ فَ سْ سَ ا أَحْ إِذَ بٌ فَ نْزَ الُ لَهُ خَ قَ يْطَانٌ يُ اكَ شَ ـهِ ذَ كَ  اللَّ ارِ ىلَ يَسَ لْ عَ فِ اتْ نْهُ وَ مِ

ا ثً  »ثَالَ

از او ، یند: وقتی حضورش را حـس کـردي  گو می[این شیطانی است که او را خنزب 
یـد: ایـن   گو مـی  عثمان به خدا پناه ببر و سه مرتبه در سمت چپ خود آب دهان بیانداز.

 )2(کار را انجام دادم و خداوند او را از من دور کرد.]
هـا   یک همنشین از فرشته انساندر احادیث صحیح از پیامبر ثابت است که همراه هر 

؛ جـز اینکـه    علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى حتی همراه پیامبر ، و یک همنشین از شیاطین است
ه را بر شیطان چیره ساخته است و شیطانی که همرا علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  خداوند پیامبر

                                                           
 )2175مسلم  ( –) 7171بخاري  ( -1
 ) 2203) مسلم  (216/4احمد  ( -2
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را امـر   علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   پیامبر، اسالم آورده است. لذا جز به خوبی، پیامبر بوده
 )1(کند. نمی

 انسانو اجماع امت بر ورود جن بر  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  کتاب خدا و سنت پیامبر
طنطـاوي کـه    شخصی مانند شیخکند. چگونه ممکن است  هوش کردنش داللت می و بی

 این مسئله را بدون علم و هدایت و براساس تقلید از اهل بدعت انکار کند.، از علماست

. انشاءاهللا مختصري از گفتار علمـاء را در ایـن   واهللا املستعان و ال حول و ال قوة اال باهللا

 مورد براي شما خواننده ذکر خواهم کرد:

﴿ آراء مفسرین در مورد آیه:                

           ﴾ :۲۷۵[البقرة[ 

شیطان او خیزند؛ مگر مانند کسی که  بر نمی -در قیامت  –خورند  کسانی که ربا می«
 .»را دچار دیوانگی کرده است

: در این دنیا شیطان )2(یدگو میدر تفسیر این آیه چنین  اللَّـهرحمه ابوجعفر ابن جریر 
مـن  «افتـد.   شود و بـه زمـین مـی    رباید و او همان کسی است که دیوانه می عقلش را می

 را دیوانگی تفسیر کرده است.» المس
 شـود:  گفته مـی ، یعنی: دیوانگی، مس )3(ید:گو میدر تفسیر این آیه  اللَّـهرحمه  بغوي

 وقتی که دیوانه باشد. فهو ممسوس)مس الرجل (

شـان   یعنی در قیامـت از قبرهـاي   )4(ید:گو میدر تفسیر این آیه  اللَّـهرحمه  ابن کثیر 
و به صورت غیر ؛ مسلّط است و شیطان بر وي است هخیزند که دیوان ی بر میکسهمانند 

 خیزند. بر می متعادل و نا استوار

                                                           
 )2814مسلم  ( -1
 ) بنحوه3/261تفسیر طبري  ( -2
 )1/261معالم التنزیل  ( -3
 )1/327تفسیر القرآن العظیم  ( -4
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ي کـه  هـا  آنید: ربـاخوار در قیامـت همچـون دیـو    گو می عنْهما اللَّـهرَضی ابن عباس 
شود. ابن ابی حاتم آن را روایت کرده است. از عـوف بـن    فشرند زنده می گلویش را می

قتاده و مقاتل بن حیان مانند این روایت شده ، ربیع بن انس، سدي، سعیدبن جبیر، مالک
 ]اللَّـهرحمه است. [پایان کالم ابن کثیر 

در این آیه دلیلـی اسـت بـر اشـتباه      )1(ید:گو میدر تفسیر این آیه  اللَّـهرحمه  قرطبی
از  دیوانگی کنند که کنند. و گمان می توسط جن را انکار می، صرع)( کسانی که دیوانگی

نفـوذ نـدارد. آراء مفسـرین در ایـن بـاره       انساناست و شیطان بر  انسانطبیعت جسمی 
 بسیار است.

ايضاح الداللة يف عموم الرسالة (در کتاب خود  اللَّـهرحمه شیخ االسالم ابن تیمیه 

سخنان قبلی خود  ادامه ياست. در  9-65ص، 19ج » مجموع الفتاوي«که در ، للثقلني)

ید: به همین جهت گروهی از معتزله هم چون جبایی و ابوبکر رازي و گو میچنین 
 ؛کنند کنند. ولی وجود جن را انکار نمی انکار می انساندیگران ورود جن را در کالبد 

 انسانورود جن به کالبد  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا در احادیث روایت شده از پیامبر
کنند.  در این مورد اشتباه می هرچندهم چون وجود جن به صراحت بیان نشده است. 

ید: اهل سنت معتقدند گو می عۀو الجما لسنۀااشعري در کتاب مقاالت اهل  ابوالحسن لذا

﴿ فرماید: طور که خداوند می شود. همان جن در بدن شخص دیوانه وارد می که  

                          ﴾ :البقرة]

۲۷۵[ 
کنند جن در بـدن   اي گمان می ید: به پدرم گفتم: عدهگو میعبداهللا بن احمد بن حنبل 

یـد.  گو مـی سـخن   انسانیند جن با زبان گو میشود. گفت: پسرم دروغ  داخل نمی انسان
 این مسئله در کتابهاي مربوط به این موضوع بطور مبسوط بیان شده است.

                                                           
 )3/355أحکام القرآن  ( -1
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ید: وجود گو می 277، 276موع الفتاوي ص مج 24در جلد  اللَّـهرحمه  ابن تیمیه
جن با کتاب خدا و سنت پیامبر و اجماع امت ثابت شده است و نیز ورود جن در کالبد 

﴿ فرماید: به اتفاق ائمه اهل سنت و جماعت ثابت است. خداوند می انسان  

                          ﴾ :البقرة]

۲۷۵[ 
شـیطان او  خیزند مگر مانند کسی که  بر نمی -در قیامت  -خورند  کسانی که ربا می«

 .»را دچار دیوانگی کرده است

ي « روایت است که علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در حدیث صحیح از پیامبر ْرِ يْطَانَ جيَ إِنَّ الشَّ

نْ  مِ  انسانالْـمِ  الدَّ ْرَ   »جمَ

 )1(جریان دارد) انسانچون خون در بدن  شیطان هم(
ینـد: جـن در بـدن    گو مـی اي  ید: به پدرم گفتم: عدهگو میعبداهللا بن احمد بن حنبل 

یـد  گو میجن به زبان دیوانه سخن ، یندگو میشود. گفت: فرزندم! دروغ  وارد نمی انسان
 و این گفته احمد بن حنبل مشهور است.

یـد کـه معنـایش فهمیـده     گو مـی کند در نتیجه سخنانی  را دیوانه می انسانهمانا جن 
گـذارد؛   هایی وارد میشود که اگر به شتر وارد شود تأثیر مـی  شود و به بدن فرد ضربه نمی

را که گفته بـه  هایی  کند و نه حرف ولی با این حال فرد جن زده نه ضربه ها را حس می
کشد و فرش خـود را جمـع    خاطر دارد. گاهی فرد جن زده دیگران را به سوي خود می

دهـد   کند و کارهاي دیگري انجام مـی  کند و اشیاء را از جایی به جاي دیگر منتقل می می
این کارها جنس دیگري غیر  ي دهندهداند که گوینده ي این سخنان و انجام  که بیننده می

 ت.اس انساناز 
کنـد و هـر کـس آن را     را انکار نمـی  انساناز ائمه ي مسلمانان کسی ورود جن در  

بدون شـک بـه شـریعت    ، دکن میانکار کند و ادعا کند که شریعت این مسئله را تکذیب 

                                                           
 )2175مسلم  ( –) 7171بخاري  ( -1
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دروغ بسته است و هیچ دلیل شرعی براي نفی این مسئله وجود ندارد. پایـان کـالم ابـن    
 تیمیه
 4ج -زادالمعـاد فـی هـدي خیـر العبـاد      -در کتـاب خـود    اللَّـهرحمه امام ابن قیم  
ید: دیوانگی دو نوع است؛ دیـوانگی بـه واسـطه ي ارواح پلیـد     گو میچنین  69-66ص

ناشی از فشارهاي عصبی است که منجر بـه بیماریهـاي روانـی     اي که زمینی و دیوانگی
. دومی همـان چیـزي اسـت کـه پزشـکان در مـورد سـبب و عـالج آن سـخن          ودش می
 یند. گو می

بـه آن   ي پزشـکان بزرگـان و عقـال  ، ولی در مورد دیوانگی به واسطه ي ارواح خبیثه
فقط بـا ارواح شـریف و پـاك     ها آنکنند و معتقدند: دفع  ش نمیانکارکنند و  اعتراف می

د. بقراط در برخی نرا باطل کن ها آنو اثر  هدمورا دور ن ها آنآسمانی ممکن است که شر 
هاي دیوانگی را ذکـر کـرده و گفتـه     هایش به آن اشاره کرده است. برخی عالج از کتاب

 ترکیبات درونـی مزاج آدمی و  تغییر آن نوع دیوانگی که سبب آن راياست این داروها ب
آن را  هـا دارو ایـن ، که سـبب آن ارواح اسـت   اي سودمند است. ولی دیوانگی، باشد می

 کند. عالج نمی
، داننـد  دینـی را فضـیلت مـی    و فرومایه و کسانی که بی، ولی برخی از پزشکان نادان 

 کننـد.  کنند و به تأثیر آن در فرد جن زده اقرار نمی دیوانگی بواسطه ي ارواح را انکار می
یافـت   چیزي جز نادانی در آستین ندارند و گرنه هیچ دوایـی در پزشـکی بـراي آن    آنان

آن است. اخالط را دلیل دیـوانگی دانسـتن در    برنشده است و حس و وجود نیز شاهد 
یـد: پزشـکان دیـن    گو میتا جایی که ، کند نه در همه انواع آن برخی اقسام آن صدق می

دانند و  مزاج و طبیعت) را ثابت می( ستیزي آمدند که فقط دیوانگی به واسطه ي اخالط
باشـد از نـادانی و ضـعف     به این ارواح و اثـرات آن مـی   هر کس داراي عقل و شناخت

 افتد. عقلی این گروه به خنده می

 عالج این نوع دیوانگی به دو چیز بستگی دارد:
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اول به فرد جن زده و دوم به فرد معالجه کننده. عالج آن از جانب فرد جـن زده بـا    

سـت و پنـاه   ها آنه ي قدرت نفسانی و توجه کامل به خالق این ارواح و به وجود آورند
بردن صحیح که قلب و زبان پی در پی آن را یاد کند؛ زیرا ایـن نـوعی مبـارزه اسـت و     
پیروزي جنگجوي مسلح در میدان مبارزه مشروط به دو چیز است اول این که اسلحه ي 

یـک   هرگـاه که بازوي جنگجو قوي باشـد.   او از کیفیت خوبی برخوردار باشد. دوم این
حه به تنهایی تأثیر زیاد و مفیدي نخواهد داشت. پس چگونه است وقتی شرط نباشد. اسل

هر دو شرط وجود نداشته باشد. اگر قلبی از توحید و توکل و تقوا و توجه خالی باشـد  
 تواند مقابله نماید. اي نداشته باشد چگونه می و هیچ اسلحه

دوم از جانب معالجه کننده که در او نیز همان دو شرط باید وجود داشـته باشـد. بـه    
یـا ال   -یا بسم اهللا  - از وجود او خارج شو - با گفتارطوري که برخی معالجه کنندگان 

 فرمـود:  چنـین مـی   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  کنند. پیامبر اکتفا می -اال باهللا  ةحول و ال قو

وَّ اخْ « دُ جْ عَ ـهِ رُ ولُ  اللَّ سُ ا رَ نَ ـهِ أَ  »اللَّ

  )1([دشمن خدا بیرون شو من رسول خدایم.]
 را مشـاهده کـردم کـه کسـی را نـزد فـرد جـن زده        ابن تیمیـه) ( مشیخ و استاد خود

فرستاد تا با روح موجود در بدن او صحبت کند و بگوید: شیخ به تـو گفـت: خـارج     می
گشـت. گـاهی خـود     نیست و جن زده به حال عادي بر مـی شو. این کار براي تو حالل 

سـرکش بـود و شـیخ بـا زدن او را خـارج      ، گفت و گاهی نیـز روح  شیخ با او سخن می
کرد. ما و دیگران این  کرد و پس از بازگشت به حال عادي فرد دردي را احساس نمی می

طـور کلـی ایـن نـوع      یـد: بـه  گو میایم. ابن قیم در ادامه  کار را چندین مرتبه از او دیده
کند؛ مگر کسـانی کـه از علـم و عقـل و آگـاهی       دیوانگی و عالج آن را کسی انکار نمی

دینـی و خـالی بـودن     خوردارند. بیشترین تسلط ارواح خبیثه بر افراد از جهت کمبر میک
 اللَّــه صـلَّى   قلب و زبان آنان از حقیقت ذکر و اذکار و اوراد شرعی است کـه از پیـامبر  

                                                           
) و گفتـه  4232( 618) 617/2) و حـاکم  ( 679( ) 264/22) و طبرانـی در الکبیـر  (  171/4-172احمد  ( -1

 ) مراجعه کن9/69سندش صحیح است و ذهبی با آن موافقت کرده است. به مجمع الزوائد  (
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لَّمسو هلَیشود که چه بسا  ثابت است. پس روح خبیث بر فرد تنها و بی سالح وارد می ع
  اللَّـهرحمه  گذارد. پایان گفتار ابن قیم سخت است و بر او تاثیر می

با توجه به آن چه از دالیل شرعی و اجماع علماي اهل سـنت و جماعـت مبنـی بـر     
باطـل بـودن گفتـار منکـرین ایـن      ، براي خواننده، یمذکر کرد انساندخول جن بر  اثبات

شود. شیخ بزرگوار علی طنطـاوي در انکـار ایـن مسـئله راه خطـا را       مسئله مشخص می
پیموده است. و وعده داده است اگر در این مورد با دلیل قانع شود به حقیقت بر خواهد 

بـاز گـردد. از    گشت. او را الزم است پس از خواندن آن چه ذکر کردیم بـه راه راسـت  
 خداوند براي خود و او هدایت و توفیق را خواهانیم.

 -14/10/1407در تاریخ » ةالندو صحیفۀ«گفتاري را که ، شود از آنچه گفتیم دانسته می
) از دکتر محمد عرفان نقل کرده است مبنی بر این که کلمه ي جنون در قـاموس  8-ص

و صـحبت   انسـان دخول جن بر  کهطبی کلمه اي نامفهوم و پوشیده است و گمان کرده 
علمی صد درصد اشـتباه اسـت. ایـن نظریـه باطـل اسـت و        از نظر انسانکردن با زبان 

العی این دکتر از مسایل شرعی و فتاواي علماي اهل سنت و جماعت برخاسته از کم اط
و ایـن دلیـل بـر عـدم آن     ، است. چون مسئله بر بسیاري از پزشکان مخفی مانده اسـت 

آگاهی آنان است و از طرفی علمایی که به راستی و امانت و بصیرت  نیست؛ بلکه دلیل نا
این مسئله مورد اجماع اهل سنت  در دین مشهورند در این مورد اطالعات خوبی دارند.

و جماعت است. همان گونه که شیخ االسالم ابن تیمیه از همه علما نقل کرده اسـت. از  
ابو الحسن اشعري نقل است که این مسئله را در اعتقادات اهل سـنت و جماعـت ذکـر    

فـاي  کرده است. و نیز از ابوالحسن عالمه ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا شبلی حنفی متو

 نقل است.  51باب  »آكام املرجان يف غرائب االخبار و احكام اجلان«هـ در کتابش  779

کننـد و آن   در کالم ابن قیم گذشت که پزشکان بزرگ و اندیشمند به آن اعتراف می 
کننـد. اي   کنند؛ ولی پزشکان نادان و فرومایـه و بـی دیـن آن را انکـار مـی      را مداوا نمی

اش و آن چه را از حق گفتیم پیروي کن و مواظب باش که نظریـه  خواننده گرامی آگاه ب
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کننـد و دیگـر بـدعت     ي اطباء جاهل به مسایل شریعت و آنان که از ایشـان تقلیـد مـی   
 گذاران معتزلی تو را فریب ندهند و اهللا المستعان.

ما ذکر کردیم و گفتار عل علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نکته: آن چه از احادیث صحیح پیامبر
داللت بر این دارد که: سخن گفتن با جن و نصیحت کـردن و پنـد دادن و دعـوتش بـه     

 سوره ص مخالف نیست. 35اسالم و اطاعت او با آیه 

 ﴿ فرماید: علیه السالم) می( سلیمان خداوند از قول              

               ﴾ :۳۵[ص[ 

گفت: پروردگارا مرا بیامرز و به من حکومتی عطا کن که بعد از مـن سـزاوار هـیچ    «
 »کس نباشد

و نیز جن را امر به معروف و نهی از منکر کردن و در صورت امتناع از خـروج او را  
زدن با آیه ي مذکور مخالف نیست. بلکه این کار واجب است و در زمره ي دور کـردن  

بـه آن   انسـان زورگو و کمک به مظلوم و امر به معروف و نهی از منکـر قـرار دارد کـه    
گلوي شیطان  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  که پیامبرباشد. در حدیث صحیح گذشت  مکلف می

جاري شد و  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  را فشرد تا این که آب دهانش بر دست شریف پیامبر

ا حتى يراهُ الناس«فرمود:   )1(»لوال دعوةُ أخي سليامن عليه السالم ألصبح موثقً

 بستم تا مردم او را ببینند]  [اگر دعاي برادرم سلیمان علیه السالم نبود تا صبح او را می
 آورده است که پیامبر عنْه اللَّـهرضی  در روایتی از امام مسلم در حدیث ابو دردا

هصلَّى  وَّ «فرمود:  علَیه 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 ـهِ فَ نْكَ  اللَّ : (، مِ لْتُ مَّ قُ ) ثُ اتٍ رَّ ثَ مَ نَةِ الْـثَالَ عْ نُكَ بِلَ ـهِ عَ . اللَّ رْ تَأْخِ مْ يَسْ لَ ؛ فَ ةِ  التَّامَّ

هُ ( ذَ دْتُ أَخْ ) ثُمَّ أَرَ اتٍ رَّ ثَ مَ ـهِ وَ ، ثَالَ نَ لَوْ  اللَّ يْامَ لَ ينَا سُ ةُ أَخِ وَ عْ ا  عليه السالمالَ دَ قً وثَ بَحَ مُ َصْ ألَ

لِ  انُ أَهْ لْدَ عَبُ بِهِ وِ لْ ينَةِ الْـيَ دِ   )2(»مَ

                                                           
 تخریج  حدیث در ابتداي فتوا گذشت. -1
 )542مسلم  ( -2
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[همانا دشمن خدا ابلیس اخگري از آتش آورده بود تا بر صورتم قرار دهد. سه مرتبه 

نَةِ الْـ« :برم. سپس گفتم گفتم: از تو به خدا پناه می عْ نُكَ بِلَ ـهِ عَ ـةِ  اللَّ تـو را بـا لعنـت     :»التَّامَّ

بـه خـدا   ، سـپس خواسـتم او را بگیـرم    .رفـت ن کنار ؛ اما باز همکنم کامل خدا لعنت می
کرد که بسته  اي آغاز می آن شیطان صبح را گونه، سوگند اگر دعاي برادر ما سلیمان نبود

 شده بود و بازیچه ي کودکان مدینه بود.] 
 و گفتار علما در این مورد بسیارند. احادیث

جویم به خداوند بـه   امیدوارم آنچه گفتیم براي جویندگان حق کافی باشد. توسل می 
مسلمانان را به آگاهی دردیـن و اسـتقامت در    اسماء پاك و صفات برترش که ما و همه
از علـم   منت نهد. ما و همه مسـلمانان  را بر ما آن توفیق دهد و گفتار حق و کردار نیک

 باشد. بریم. زیرا او قادر و توانا می بدون عمل و انکار بدون علم به خداوند پناه می
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

دخول الجنی فی  لۀدو رساله اش: مسأ در -شیخ ابن باز  گفتاري از
 26ص -و العالج عن طریق السحر -4ص -المصروع  بدن

 انسانجن در] حکم دخول 295[

 وجود دارد؟ انسانآیا دلیلی بر داخل شدن جن در  س:

کند.  را تأیید می انسانبله. دالیلی از کتاب و سنت هست که دخول جن در کالبد  ج:

﴿ فرماید: خداوند می                    

        ﴾ :۲۷۵[البقرة[ 

شیطان او را خیزند؛ مگر مانند کسی که  در قیامت) بر نمی(خورند  کسانی که ربا می«
 . »دچار دیوانگی کرده است
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اي از  زده یـد: در قیامـت همچـون جـن    گو مـی در تفسیر این آیه  اللَّـهرحمه ابن کثیر 
 )1(تسلط شیطان بر او است.خیزند که در حال دیوانگی و  شان برمی قبرهاي

مَ « نیز آمده است: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  در سنت پیامبر ـن ابـنِ آدَ ي مِ ْـرِ يْطَانَ جيَ إِنَّ الشَّ

مِ   الدَّ ْرَ  )2(»جمَ

 شیطان همچون خون در بدن فرزندان آدم جاري است) (

یـد: اهـل سـنت و جماعـت     گو می )3(»مقاالت اهل السنة و اجلامعة«اشعري در کتاب 

 اي که گذشت استدالل کرده است.  شود و به آیه معتقدند جن در بدن افراد وارد می
کننـد جـن در    ید: به پدرم گفتم: گروهی گمان مـی گو میعبداهللا پسر احمدبن حنبل  
زده سخن  یند. جن با زبان جنگو میشود. گفت: اي فرزندم! دروغ  داخل نمی انسانبدن 

 ید. گو می
 علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  احادیث صحیحی از طریق امام احمد و بیهقی از رسول اهللا 

 آوردند. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ي را نزد پیامبرها آننقل شده است که بچه ي دیو

هصلَّى  پیامبر  وَّ « این جمله: گفتنشروع کرد به  علَیه وسلَّم اللـَّ دُ جْ عَ رُ ـهِ اخْ ا  اللَّ نَ أَ

ولُ  سُ ـهِ رَ   )4(»اللَّ

 من رسول خدایم) کودك شفا یافت.، دشمن خدا خارج شو(
ی در این مسئله یک دلیل از قرآن و دو دلیل در سنت وجـود دارد  کن میپس مالحظه 

و نیز گفتار اهل سنت و جماعت و ائمه سلف صالح است. واقعیت نیز گواه ایـن اسـت   
کنیم که دیوانگی دالیل دیگري نیـز دارد. همچـون حساسـیت و     این انکار نمیبا وجود 

 اختالالت روانی و دیگر اسباب.
 )67-4/68( الفتاوي االجتماعیۀ –شیخ ابن عیثمین 

                                                           
 )327/1تفسیر ابن کثیر  ( -1
 تخریج  حدیث در ابتداي فتوا گذشت. -2
 االت االسالمیین است.این کتاب مشهور به مق -3
 تخریج  حدیث در ابتداي فتوا گذشت. -4



   

 713 فتاوي علماء البلد الحرام
 

 چگونگی پرهیز از آنو  انسان به جن رساندناذیت  آزار و هاي ] راه296[

 گذارد؟ راه پرهیز از آن چیست؟ تاثیر می انسانآیا جن بر  س:

همچون اذیت کردن که گاهی منجـر   ؛گذارد تأثیراتی می انسانبدون شک جن بر  ج:
در هـاي دیگـر کـه     کند و گاهی با روش گاهی با پرتاب سنگ اذیت می، شود به قتل می

را بـه وحشـت    انسـان ، ثابت شده اسـت و واقعیـت بـر آن داللـت دارد. جـن      احادیث
ثابت است که یکی از یارانش که جـوان تـازه    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ندازد. از پیامبرا می

اجـازه   علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   غزوه خندق) از پیامبر(دامادي بود در یکی از غزوات 
ش رسید همسرش را در ورودي ها آناش برگردد. وقتی به خ گرفت که به سوي خانواده

ماري را دید کـه  ، خانه یافت و ناراحت شد. همسرش گفت: داخل شو. وقتی داخل شد
اي زد  اي که همراه داشت به مـار ضـربه   خود را به فرش پیچیده بود. این صحابی با نیزه

صحابی نیز وفات کرد. دانسته ، زمانی که مار کشته شد، تا اینکه مار مرد و در همان حال
رده است. مار یا شخصی که مار را کشته بود؟ چون خبـر بـه   یکی زودتر م  نشد که کدام

ها هستند نهی فرمود جز  رسید از کشتن مارهایی که در خانه علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

مْ الْـإِنَّ بِ « و فرمود: )1(دار مار ابتر و مار خط نْهُ تُمْ مِ يْ أَ ا رَ إِذَ وا؛ فَ لَمُ دْ أَسْ نًّا قَ ينَةِ جِ دِ آذِنُوهُ  مَ يْئًا فَ شَ

يْطَانٌ  وَ شَ امَ هُ إِنَّ تُلُوهُ فَ اقْ لِكَ فَ دَ ذَ عْ مْ بَ ا لَكُ دَ إِنْ بَ ؛ فَ امٍ يَّ ةَ أَ ثَ  )2(»ثَالَ

را  هـا  آنچیـزي از   هرگـاه انـد.   ها هستند کـه اسـالم آورده   در مدینه گروهی از جن(
هـم مشـاهده   و امر به رفـتن کنیـد) اگـر بـاز     (مشاهده کردید او را سه روز مهلت دهید 
 کردید او را بکشید. زیرا او شیطان است). 

کند. همانگونه کـه   کند و اذیتش می  تعدي می انساناین دلیل بر این است که جن بر 
اي وارد  بـه خرابـه   انسـان واقعیت گواه این است: خبرهاي زیادي منتشر شده است کـه  

ـ انسـان شود و  شود و به سویش سنگ پرتاب می می یابـد. گـاهی    ه نمـی ی را در آن خراب

                                                           
دار) مـاري اسـت کـه بـر      اي دارد و ذوالطفیتین (خـط  األبتر: مار کوچکی است که دم کوتاه یا قطع شده -1

 . است پشتش دو خط سفید یا سیاه
 ) کتاب السالم.2236مسلم  ( -2
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شـنود یـا    شنود یا خش خشی همچون خش خش ریزش برگ درختان می صداهایی می
 شود. می انسانکارهایی دیگر که باعث وحشت و اذیت 

داخل  انسانگاهی جن به دلیل عالقمندي یا براي اذیت و هر دلیل دیگري در کالبد  

﴿ شود. این آیه به آن اشاره دارد. می                

           ﴾ :۲۷۵[البقرة[ 

او را  خیزند مگر مانند کسی که شـیطان  بر نمی، در قیامت، خورند کسانی که ربا می«
 . »ده استکر گیدیوان دچار

با او یا با کسـی کـه بـر او آیـات قـرآن را       انسانجن از درون ، در این نوع دیوانگی
گیرد که دیگر باز نگردد. یـا   ید. گاهی خواننده قرآن از او عهد میگو میخواند سخن  می

اي که از شـر   مسایلی دیگر که بین مردم اخبار آن منتشر شده است. بر این اساس وسیله
که بوسیله ي آن را حفاظت کند. خواندن آیاتی است که در سنت آمده است  انسانجن 

را  الکرسـی  یـۀ آ انسـان  هرگـاه (. الکرسی یۀآبتوان از جن مصون ماند. همچون خواندن 
شود و تا صبح شیطان نزدیـک   شب بخواند از جانب خداوند برایش نگهبانی گماشته می

  )1(آید). او نمی
 حفاظت کننده است. تعالىاهللا 

 )65-66( الرقی و ما یتعلق بها –فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ  –شیخ ابن عیثمین 

به قتل  یکدیگر را کنند و به عمد یا اشتباه اذیت می را و جن همدیگر انسان] 297[
 رسانند می

ید: بر ابوسعید گو مینیست؟ ابی سائب  انسانآیا حدیث زیر دلیل تسلط جن بر  س:
وقتـی  خدري وارد شدیم. ما نشسته بودیم که از زیر تخت او صداي حرکتـی شـنیدیم.   

نگاه کردیم ماري را دیدیم. من برخاستم که آن را بـه قتـل برسـانم. ابوسـعید کـه نمـاز       
خواند اشاره کرد بنشینم. من نشستم. وقتی نمازش تمام شد. به اتاقی در منزل اشـاره   می

                                                           
 )2311(  –) 2375بخاري  ( -1
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گفت: در آن اتاق جوان تازه دامـادي از مـا   ، بینی؟ گفتم: بله کرد و گفت: این خانه را می
به جنگ خندق رفتیم. آن جـوان هـر روز    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  . با پیامبرکرد زندگی می

اش بـاز گـردد. یـک     گرفت تا نزد خانواده اجازه می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ظهر از پیامبر

ـذْ « به او فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  روز اجازه گرفت. پیامبر ـإِينِّ خُ كَ فَ حَ ـالَ يْـكَ سِ لَ عَ

ظَةَ  يْ رَ يْكَ قُ لَ ى عَ شَ ات را با خود ببر. زیرا من از بنی قریظه در مورد تو بیم دارم).  نیزه( »أَخْ

اش را برداشت و رفت. همسرش را دید که جلو درب خانه ایستاده است. به  مرد اسلحه
ا نگه دار و بـه خانـه   ات ر سبب غیرت خواست او را با نیزه مجروح کند. زن گفت: نیزه

داخـل شـد و مـار     آن جـوان  داخل شو تا ببینی چه چیز مرا از خانه بیرون کرده اسـت. 
اش بر او یورش برد و مار را  بزرگی را دید که خودش را به فرش پیچانیده است. با نیزه

محکم زد و زخمی کرد. بعد خارج شد و او را در حیاط انـداخت. خـودش نیـز دچـار     
مار افتاد. دانسته نشد کدامیک زودتر مردند. مار یا جوان؟ مسلم آن را در  تشنج شد و بر

رم« المصـابیح بـاب   ةخود نقل کرده است و در مشـکو  )1(صحیح  »مـا حيـل أكلـه و مـاحيُ

 روایت شده است. )،خوردن چه چیزي حالل است و چه چیزي حرام(
 اول این که: حدیث از جهت متن و سند صحیح است.  ج:

کـاملی شـد و    انسـان از گل خلق شد. سپس  -آدم  - ها انساندوم این که: ابتدا پدر 
فرزندانش از نسل او زیاد شدند. جنها از آتـش خلـق شـدند. سـپس موجـوداتی زنـده       

به سوي هر یک  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  گشتند. برخی مذکر و برخی مؤنث هستند. پیامبر
شد برخی از آنان ایمان آوردند و برخی کفـر ورزیدنـد. گـاهی     فرستاده انساناز جن و 

دیوانـه  ، کند را اذیت می انسان، کند. گاهی جن جن را دانسته یا نادانسته اذیت می، انسان
جن دیگـر را اذیـت   ، دیگر یا جن انسان، انسانرساند. همانگونه که  کند و به قتل می می
این مسـئله را انکـار   ، آگاهی از احوال جن رساند. هر کس بدون کند و به او ضرر می می

                                                           
 ) با اندکی اختالف 2236مسلم  ( -1
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کند به تحقیق چیزي را انکار کرده که به آن علم نداشته است و با آنچه قـرآن در مـورد   
 مخالفت کرده است. ، جن گفته

﴿ فرماید: خداوند می               ﴾ :۱۴[الرمحان[  

  »اي هم چون سفال آفرید را از گل خشکیده انسان«

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  ﴾ :۱۲[املؤمنون[ 

 »اي از گل آفریدیم را از عصاره انسانو ما «
 فرماید: در گفتار خود مخاطب قرار داده. و می ها انسانچون  ها را هم خداوند جن

﴿         ﴾ :۱۵[الرمحان[  

  »هاي مختلط و متحرك آتش خلق کرد و جن را از شعله«

﴿ فرماید: می                       

              ﴾ :۳۳[الرمحان[ 

پس بگذرید. ، توانید از مرزهاي آسمان وزمین بگذرید اي گروه جن و انس! اگر می«
  »توانید مگر با نیرویی فوق العاده ولی هرگز نمی

در اختیار پیامبر خود سلیمان علیه  ها آنهاي مختلف  را با گونه ها جن، خداوند

﴿ فرماید: السالم قرار داده و می               

                         ﴾ :۳۸ – ۳۶[ص[ 

را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و هر جا را که او  پس ما باد«
» 37«را  هـا  آنهر بنا و هر غواصی از ، و شیاطین را مسخر او کردیم» 36«خواهد برود می

 »»38«و گروه دیگري را در غل و زنجیر قرار دادیم 
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﴿ فرماید: می تعالىاهللا                           

                                 

     ﴾ :۱۲[سبأ[ 

پیمـود و   و براي سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک مـاه را مـی  «
عصرگاهان مسیر یک ماه را؛ و چشمه مس را براي او روان ساختیم؛ و گروهی از جنیان 

کـه از   هـا  آنکردند؛ و هر کـدام از   را رام کرده و به اذن پروردگارش در پیش او کار می
 »چشاندیم از عذاب آتش سوزان می او را، کرد فرمان ما سرپیچی می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                

 ﴾٨٢ياء: [األنب[ 

نیز) برایش (کردند و کارهایی غیر از این  گروهی از شیاطین برایش غواصی می«
 . »دادند انجام می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

                                 

                              

                            

                               

          ﴾ :۳۲ – ۲۹[األحقاف[ 

هنگامی که گروهی از جن را به سوي تو متوجه ساختیم که قرآن را بشـنود؛ وقتـی   «
به ، بشنوید) و هنگامی که پایان گرفتخاموش باشید و ( حضور یافتند به یکدیگر گفتند

گفتند: اي قوم ما! ما کتابی را شـنیدیم  » 29«را بیم دادند ها آنسوي قوم خود بازگشتند و 
هاي پـیش از   هماهنگ با نشانه هاي کتاب، که بعد از موسی علیه السالم نازل شده است
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ت کننده الهـی را   اي قوم ما! دعو» 30«کند.  که به سوي حق و راه راست هدایت می، آن

تان را ببخشد و شما را از عذابی دردناك پنـاه   اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهان
تواند از چنگال عـذاب   هرگز نمی، و هرکس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید» 31«دهد

الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یـار و یـاوري بـراي او نیسـت. چنـین کسـانی در       
  »»32«ی آشکارند گمراه

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

                                

                              

             ﴾ :۱۲۹ – ۱۲۸[األنعام[ 

یـد): اي جمعیـت   گو می(، سازد را جمع و محشور می ها آناهللا) همه (و آن روز که «
 ها انساندوستان و پیروان آنان از میان  را گمراه ساختید! ها انسانجن! شماافراد زیادي از 

هر یک از ما دو گروه از دیگري استفاده کـردیم؛ و بـه اجلـی کـه      ویند: پروردگارا!گ می
ید: آتش جایگاه شماست؛ جاودانـه  گو میخداوند) ( براي ما مقرر داشته بودي رسیدیم)

مـا  » 128«در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهـد پروردگـار تـو حکـیم و داناسـت     
گذاریم به سبب اعمالی کـه انجـام    گونه بعضی از ستمکاران را به بعضی دیگر وا می این
 »»129«دادند  می

، منـان و کـافران  و براي مؤ ها آنها و اعمال  آیات سوره جن را در تفصیل احوال جن
طـور   تسلط یابد یا او را اذیت کند همان انسانقرائت کن. جاي تعجب نیست که جن بر 

به طور مثـال وقتـی بـه شـکل      -رساند  شود و به او ضرر می بر جن مسلط می انسانکه 
 چنانچه در حدیث فوق گذشت.  -آید  حیوان در می

 کند آمـده اسـت کـه پیـامبر     نقل می نْهع اللَّـهرضی  در حدیثی که بخاري از ابوهریره

نْ « فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  يتًا مِ رِ فْ لَّـتَ الْـإِنَّ عِ فَ نِّ تَ يتِ الْــجِ ـالَ َّ صَ ـيلَ طَـعَ عَ ةَ لِيَقْ حَ بَارِ

نَنِي  كَ أَمْ ـهُ فَ ي ، اللَّ ارِ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ ىلَ سَ طَهُ عَ بُ دْتُ أَنْ أَرْ أَرَ هُ فَ تُ ذْ أَخَ نْهُ فَ وا إِلَيْهِ الْـمِ نْظُرُ تَّى تَ دِ حَ جِ سْ مَ
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مْ  لُّكُ ـهُ ، كُ تُ دْ دَ رَ ي؛ فَ ـدِ عْ ـنْ بَ ـدٍ مِ َحَ نْبَغِـي ألِ ـا 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   )1(»خَ

دیشب شیطانی از جن ظاهر شد تا نمازم را قطع کنـد و خداونـد مـرا بـر او چیـره      (
هاي مسجد ببندم تا همه شـما او   ساخت او را گرفتم و خواستم او را به ستونی از ستون

پروردگارا به من پادشـاهی بـده کـه هـیچ     ، را ببینید. دعاي برادرم سلیمان به خاطرم آمد
 پس او را رها کردم) ،کس بعد از من سزاوار آن نباشد

، و یا پاك است یـا پلیـد  ، یا مؤمن است یا کافر انسانبه طور کلی هر یک از جن و  
براي دیگران سودمند است و یا باعث آزار و اذیت است. همـه اینهـا بـه اراده خداونـد     

 است. چنانچه گذشت.
چـه در  غیبـی اسـت و جـز آن    امري ها انسان براي ها آنعالم جن و احوال ، در خاتمه

چیزي از آن دانسـته  ، آمده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  کتاب خدا و سنت صحیح پیامبر
شود. پس ایمان به آنچه در کتاب و سنت آمده است بـدون تعجـب و انکـار و نیـز      نمی

واجب است. زیـرا  ، سکوت در چیزي که درباره آن در کتاب و سنت چیزي نیامده است
گفتار بدون علم است که خداونـد از آن نهـی فرمـوده    ، براي نفی یا اثبات بیهودهتالش 
 است.

 ﴿ فرماید: خداوند می                          

          ﴾ :۳۶[اإلسراء[ 

همـه  ، پیروي مکن؛ چـرا کـه گـوش و چشـم و دل    ، آگاهی نداريو از آنچه به آن «
 .»مسئولند

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
        71 – 74ص  – 27شماره  –مجله مباحث اسالمی  -انجمن دایمی

 توسط جن انسان] ربوده شدن 298[
                                                           

 )541) و مسلم  (3423بخاري  ( -1
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اي با ایـن   ام. قصه توسط جن شنیده انسانقصه هاي زیادي در مورد ربوده شدن  س:
ها او را اسیر کردند  ام که مردي از انصار براي نماز عشاء بیرون شد. جن مضمون خوانده

 و چند سال گم بود. آیا این کار ممکن است؟
ها بـه   را جن عنْه اللَّـهرضی  این کار ممکن است. مشهور است که سعد بن عباده ج:

 ها بود ادرار کرد. جنها گفتند: قتل رساندند وقتی در سوراخی که خانه جن

ةِ   نحن قتلنا سيد اخلزرج بَادَ دَ بْنَ عُ عْ ه  و رمينَاهُ بسهمٍ   سَ ادَ ؤَ طِئ فُ  )1(نحن مل نُخْ

سعد بن عباده را کشتیم و به سوي او تیر پرتاب کردیم. مـا کسـانی   ، ما بزرگ خزرج
 رود.  ر ما از قلبش خطا نمیهستیم که تی

هـا مـردي را    اي به این شکل اتفاق افتاد که جـن  حادثه عنْه اللَّـهرضی  در زمان عمر
هـاي مشـرك او را ربـوده و     جـن  کـه  آمد و خبـر داد  آن مرد پس از چهار سالربودند. 

را شکسـت دادنـد و او را بـه     هـا  آنهاي مسلمان  نزدشان اسیر بوده است تا این که جن
و دیگر کتب این حادثه ذکر شده اسـت   )2(ش باز گرداندند. در کتاب منار السبیلها آنخ

 تر است. و خدا آگاه
 14 -ص  –اللؤلؤالمکین  –شیخ ابن جبرین 

 جن و شیاطین شرك است و صدا زدن خواستنکمک ] 299[

حکم کمک خواستن از جن یا شیاطین براي ضرر رساندن به دیگـران چیسـت؟    س:
مثل اینکه قصداً یا بدون قصد بگوید: فالنی را بگیرید. او را ببرید. حکم کسی کـه ایـن   

هر کس جن را بخوانـد نمـاز و روزه او    ام گونه کمک بخواهد چیست؟ از برخی شنیده
د. و کننـ اش شرکت ن د و در تشییع جنازهگردشود. در قبرستان مسلمانان دفن ن قبول نمی

 بر او نماز گذارده نشود.

                                                           
 ) مراجعه شود. 1/277به سیر أعالم النبالء  ( -1
) روایت کرده است و آلبانی 15347) و قصه مرد ربوده شده را بیهقی در سنن کبري  (459منارالسبیل  ( -2

 ) آن را تصحیح کرده است.1709)  (6/150در االرواء  (
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ت مانند: ضرر یا سـود رسـاندن بـه    اکمک خواستن از جن و براي برآوردن حاج ج:
 .هاستکمک خواستن از جن ینوع بهشرك در عبادت است. زیرا ، دیگري

 ﴿ فرماید: خداوند می                     

                                

                              

             ﴾ :۱۲۹ – ۱۲۸[األنعام[ 

یـد) اي جمعیـت   گو می( سازد را جمع و محشور می ها آنخدا) همه (و آن روز که «
را گمـراه سـاختید. دوسـتان و پیـروان آنـان از میـان        ها انسانجن! شما گروه زیادي از 

پروردگارا! هر یک از ما دو گروه از دیگـري اسـتفاده کـردیم. و بـه     ( یند:گو می ها انسان
، ید: آتش جایگاه شماستگو میخداوند) ( اجلی که براي ما مقرر داشته بودي رسیدیم).

دگـار تـو حکـیم و داناسـت     پرور، مگر آنچه خدا بخواهـد ، در آن جاودانه خواهید ماند
کنـیم بـه سـبب     گونه بعضی از ستمکاران را به بعضی دیگر واگـذار مـی   و ما این» 128«

  »»129«دادند]  اعمالی که انجام می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

    ﴾ :۶[اجلن[ 

سـبب افـزایش    هـا  آنبردنـد و   و این که مردانی از انس به مردانی از جن پنـاه مـی  «
 »شدند گمراهی و طغیانشان می

از جن براي ضرر رساندن به دیگران و دفع شـري کـه    انسانبنابراین کمک خواستن 
اش مـورد   ه نمـاز و روزه ، از آن بیم دارد شرك است و هر کس که حالش چنـین باشـد  

 قبول نیست.

﴿ فرماید: خداوند می                    ﴾ :الزمر]

۶۵[ 
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  »شود و از زیانکاران خواهی بود تمام اعمالت تباه می، اگر مشرك شوي«

اش  هر کس این اعمال در او دیده شود بر او نماز خوانده نشـود و در تشـییع جنـازه   
 شرکت نشود و در قبرستان مسلمانان دفن نشود.

 و باهللا التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )407/1، 408( – ءفتاافتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و 

هصلَّى  ] محمد300[  ها و جن ها انسان پیامبر علَیه وسلَّم اللـَّ

فرسـتاده   هـا پیامبري بـه سـوي جن   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  آیا قبل از سیدنا محمد س:
 چیست؟ ها آناند و دین  خلق شده انسانها قبل از  شده است؟ آیا جن

 )انسـان جـن و  (، را به سـوي همـه ثقلـین    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  محمد، خداوند ج:
 فرستاد.

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                ﴾ :۲۸[سبأ[ 

 »و ما تو را جز براي همه مردم نفرستادیم تا بشارت دهی و بترسانی«

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

                 ﴾ :۱۹[األنعام[ 

گواه میان من وشماست؛ و این ، گواهی کیست؟) بگو خداوند، بگو: باالترین گواهی«
رسـد بـه آن    مـی  ها آنقرآن) به ( تا شما و تمام کسانی را که این، قرآن بر من وحی شده

 .»بیم دهم

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          
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          ﴾ :۳۲ – ۲۹[األحقاف[ 

هنگامی که گروهی از جن را به سوي تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند؛ وقتـی  «
، پایان گرفـت خاموش باشید و بشنوید) و هنگامی که ( به یکدیگر گفتند:، حضور یافتند

بیم دادند. گفتند: اي قوم ما! ما کتـابی را شـنیدیم    را ها آنبه سوي قوم خود بازگشتند و 
کـه بـه سـوي    ، هاي پـیش از آن  هاي کتاب هماهنگ با نشانه، که بعد از موسی نازل شده

اي قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابـت کنیـد و بـه او    ، کند حق و راه راست هدایت می
تان را ببخشد و شما را از عذابی دردناك پناه دهـد. و هـرکس بـه     ید تا گناهانایمان آور

، تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرارکند هرگز نمی، دعوت کننده الهی پاسخ نگوید
 .»چنین کسانی در گمراهی آشکارند، و غیر از خدا یار و یاوري براي او نیست

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

                       ﴾ :۲ – ۱[اجلن[ 

سـپس  ، اند دادهشده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا  بگو: به من وحی«
پـس مـا بـه آن ایمـان     ، ایم که به راه راست هدایت کنـد  ما قرآن عجیبی شنیده( اند: گفته

 »دهیم شریک پروردگارمان قرار نمی ایم و هرگز کسی را آورده
 اللَّــه صـلَّى   چه در این معنا آمده است دلیل عام بودن رسالت پیـامبر  این آیات و آن

لَّمسو هلَیها نیز اسالم است. امـا ایـن کـه قبـل از      است. و دین جن انسانبراي جن و  ع
اند تاثیري در مکلف بودن آنان به شریعت اسالمی ندارد.  خلق شده انسانیا بعد از  انسان

مخصوصی فرستاده شـده اسـت دلیلـی     علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  و این که براي آنان پیامبر
 وجود ندارد.

  التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.و باهللا
 )265/3( –فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و فتوا 

 ] جن و جزاي آن در آخرت301[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   724 
  

شوند؟ و هرگاه جن از آتـش خلـق شـده     هاي مؤمن به بهشت داخل می آیا جن س:
 شوند؟ باشد کافران آنان چگونه با آتش عذاب می

گونه که شایسـته ي آنـان اسـت پـاداش      هاي مؤمن در آخرت آن بدون شک جن ج:
 گیرند و کافران آنان نیز کیفر خواهند دید.  می

﴿ فرماید: ها می خداوند در حکایت جن                    

                             ﴾ :۱۴[اجلن – 

۱۵[ 
راه ، که گروهی از ما مسلمان و گروهی ظالمند؛ هر کس اسالم را اختیار کنـد  و این«

 »و اما ظالمان هیزم دوزخند راست را برگزیده است
 شـود. زیـرا   اند مانع عذاب شدن آنان بـا آتـش نمـی    و این که آنان از آتش خلق شده

  )1(تر است. آتش آخرت هفتاد مرتبه از آتش دنیا داغ(
آخـرت بـا    امـور آتشی ویژه باشد که در آن عذاب شوند. لذا  ها آنممکن است براي 

 دنیا تفاوت دارد. امور
 )9( ص، اللؤلؤ المکین -شیخ ابن جبرین

] براي شناختن امور غیبی کمک خواستن از جنیان و خواب مغناطیسی چه 302[
 دارد؟ حکمی

بـه عملیـات   ، هـا  دین اسالم در مورد کسانی که براي اکتشاف امور غیبی از جن س:
 دارد؟ چه حکمی، شوند کاهنانه متوسل می

همچنین بفرمایید که خواب مصنوعی از دیدگاه شرعی چه حیثیتی دارد که بوسیله ي 
یافـت  از او در اطالعـاتی آن شخص خواب کننده بر شخص خواب شده مسلّط شـده و  

 نماید؟ می

                                                           
 ) وارد شده است.2843) و مسلم  (3265این جمله در حدیثی از بخاري  ( -1
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تواند  است و هیچ یک از مخلوقات نمی» اهللا« اوالً: علم به امور غیبی از ویژگیهاي ج:
بـه برخـی از    تعـالى اهللا ، نـه جـن و نـه مخلـوقی دیگـر. البتـه      ، عالم به امور غیب باشد

 ید. گو میمخلوقاتش همانند: فرشتگان و انبیا مسایلی را به صورت وحی 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      ﴾ :النمل]

۶۵[  
 .»دانند بجز ذات اهللا و زمین هستند غیب نمی ها آنکه در آسم بگو آنان«

﴿ فرماید: درمورد سلیمان علیه السالم می تعالىاهللا                 

                                   

              ﴾ :۱۴[سبأ[  

جنیان را از مرگ او آگاه نساخت ، در آن هنگام که بر سلیمان مرگ را مقرر داشتیم«
بر  -که سلیمان علیه السالم  خورند. هنگامی هایی که عصاي وي را می مگر چوب خواره

بیگاري) ( بودند در عذاب خوار کننده افتاد حاال فهمیدند که اگر از غیب مطلع می -زمین
 »ماندند باقی نمی

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                        

                   ﴾ :۲۷ – ۲۶[اجلن[ 

مگر پیامبري که ، سازد ي غیب اهللا است. و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی داننده«
از میان فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او (اهللا ، اهللا از او خشنود باشد

 . »دارد روان می
هرَضی از نواس پسر سمعان  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  روایت شده که رسول خدا عنْه 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 عَ ذلك أهل السموات صعِقُ مِ وجل فإذا سَ عزّ

يِهِ بام أراد حْ ه اهللا من وَ يُكلِّمُ هُ جربيلُ فَ ن يرفع رأسَ داً فيكون أول مَ جّ ثم يمرُّ جربيل ، سُ
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رَّ بسامءٍ قال مالئكتها: ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل: قال احلقّ و هو باملالئكة ك لّام مَ

هُ اهللا  العيلّ الكبري؛ فيقولون كلّهم مثل ما قال جربيل. فينتهي جربيل بالوحي إيل حيث أمرَ

وجل   )1(»عزّ

در اثر تـرس از   فرشتگان)(  آسمان اهل، بخواهد چیزي را وحی کند تعالىاهللا  هرگاه«
افتند. در این زمان  شنوند به سجده فرو می او به لرزش افتاده و چون آسمانی ها آن را می
خواهـد بـه او    آنچه را که می» اهللا«دارد و  جبرئیل از همه جلوتر سرش را از سجده برمی

هر آسـمانی را کـه رد   ، نماید کند. جبرئیل سپس از کنار سایر فرشتگان گذر می وحی می
یـد: حـق را   گو مـی پرسند: پروردگار ما چه گفـت: جبرئیـل    کند فرشتگانش از او می یم

همه فرشتگان سخنی مثل سخن جبرئیل را بر زبان ، گفت: و او بلند مرتبه و بزرگ است
 »برد. به او دستور داده می» اهللا«آورند و آنگاه جبرئیل وحی را به همان جایی که  می

 بدین شکل آمده است: عنْه اللَّـهضی رَدر صحیح بخاري از ابوهریره

ىلَّ  عن النبي ـهُ صَ لَّمَ  اللَّ سَ يْهِ وَ لَ ا قَىضَ « قال: عَ ـهُ إِذَ بَتْ الْـ اللَّ َ ءِ رضَ امَ رَ يفِ السَّ ةُ الْـأَمْ ئِكَ الَ مَ

عَ  زِّ ا فُ إِذَ ؛ فَ انٍ وَ فْ ىلَ صَ ةٌ عَ لَ لْسِ هُ سِ أَنَّ لِهِ كَ وْ ا لِقَ انً عَ ضْ ا خُ تِهَ نِحَ الَ بِأَجْ ا قَ اذَ الُوا: مَ ِمْ قَ لُوهبِ نْ قُ عَ

: الَ ي قَ الُوا لِلَّذِ ؟ قَ مْ بُّكُ وَ الْـرَ هُ قَّ وَ ُّ الْـحَ يلِ عِ الْـعَ مْ قُ السَّ ِ رتَ سْ ا مُ هَ عُ مَ يَسْ ؛ فَ بِريُ قُ  -كَ ِ رتَ سْ مُ وَ

عِ  مْ دَ  السَّ دَّ بَ ا وَ هَ فَ رَ هِ فَحَ فِّ يَانُ بِكَ فْ فَ سُ صَ وَ قَ بَعْضٍ وَ وْ هُ فَ عْضُ ا بَ ذَ كَ ابِعِهِ  هَ َ أَصَ عُ  -بَنيْ مَ يَسْ فَ

ا الْـ يهَ قِ لْ تَهُ ثُمَّ يُ ْ نْ حتَ ا إِىلَ مَ يهَ قِ يُلْ ةَ فَ لِمَ رِ أَوْ الْـكَ احِ انِ السَّ ىلَ لِسَ ا عَ يَهَ قِ لْ تَّى يُ تَهُ حَ ْ نْ حتَ رُ إِىلَ مَ آخَ

بَّامَ الْـ رُ ا وَ يَهَ قِ لْ بْلَ أَنْ يُ ابُ قَ هَ كَ الشِّ رَ بَّامَ أَدْ رُ ؛ فَ نِ اهِ ةَ ـالْ كَ 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 الَ لَنَا يَ دْ قَ : أَلَيْسَ قَ الُ يُقَ ؛ فَ ةٍ بَ ذْ نْ الْـكَ عَ مِ مِ ةِ الَّتِي سَ لِمَ كَ

ءِ  امَ   )2(»السَّ

                                                           
. و بیهقـی.  591» ینیمسندالشـام «. طبرانـی.  1/349» التوحید. «یمۀ. ابن خز515ص » لسنۀا«ابن ابی عاصم.  -1

 435-1/511» األسماء و الصفات«
 )4800بخاري ( -2
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ـ  میآنگاه که خداوند در آسمان امر را صادر « فرشـتگان بـه منظـور نشـان دادن     ، دکن
نـد کـه بـر اثـر آن     ده میحرکت  را اطاعت و خضوعشان در برابر فرمان الهی بالهایشان

ود؛ چـون  شـ  مـی صدایی مانند صداي برخورد زنجیر بر روي صخره اي صـاف پدیـدار   
و او بلند مرتبه و بزرگ است؛ ، فرشتگان گویند: حق را، هراس از دلهایشان برطرف شود

این گونه روي یکدیگر ، ندده میشیاطینی که دزدانه به اخبار آسمانی گوش فرا  و جنیان
کف دستش را به صورت عمودي گرفـت و  ، سفیان یکی از راویان حدیث –قرار دارند 

یعنی: جنیان به این صورت بـاالي یکـدیگر قـرار     –انگشتانش را از همدیگر فاصله داد 
ند. شیطانی که باال کن میانند و اخبار آسمانی را گوش رس می ها آندارند و خود را به آسم

د و دهـ  میفوراً آن را به رفیقش که پایین قرار دارد اطالع ، قرار دارد چون خبر را بشنود
د؛ فرشتگان و مأموران الهی جنیان رس میآن به دیگري... تا این که خبر به ساحر و کاهن 

نـد بـا آذرخـش آسـمانی هـدف      کن مـی مع استراق س ها آنو شیاطین را که از اخبار آسم
آذرخـش بـه او   ، قبل از این که شیطان متمرد خبر را به دیگـري بدهـد  گاهی ، یرندگ می

. گاهی شیطان متمرد خبـر را زودتـر بـه دیگـري القـاء      اصابت کرده و او را می سوزاند
غ یرد و می سوزد. این شیاطین خبر آسمانی را با صـد درو گ مید و بعد هدف قرار کن می

ود آیـا مگـر غیـر از ایـن     ش میانند؛ گفته رس میند و به ساحر و کاهن کن میدیگر آمیخته 
به خاطر همـان  است که در فالن روز به ما چنین گفت و همان طور شد؛ در نتیجه مردم 

سخنان ساحر و کاهن را تصدیق ، سخنی راستی که توسط شیاطین از آسمان دریافت شد
 . ندکن می

جهت کشف امور غیبی جایز ، خواستن از جنیان و مخلوقات دیگربنابراین کمک 
نیست؛ چه به صورت دعا و چه به صورت عملیات کاهنانه و سحرآمیز. و از آن جا که 

 فرماید: می تعالىزیرا اهللا ، گردد این عمل نوعی عبادت است مرتکب آن مشرك می

﴿        ﴾]۵ :الفاحتة[ 

 .»جوئیم پرستیم و تنها از تو یاري می تنها تو را می«
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 نیز نقل شده است که ایشان به عبداهللا بن عبـاس  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از رسول اهللا

 یضرما اللَّـهنْها سَ « فرمودند: ع اسْ الْـإِذَ ـهَ  الْـتَ فَ تَعِنْ بِ  اللَّ اسْ نْتَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ ـهِ وَ   )1(»اللَّ

بـه کمـک نیـاز داشـتی از      هرگاهسؤال کن و » اهللا«خواستی سؤال کنی از  می هرگاه«
 ».کمک بخواه» اهللا«

گویی است که خواب کننده در ایـن   ثانیاً: خواب مصنوعی و یا مغناطیسی نوعی غیب
اي را استخدام نموده و بر آن مسـلّط شـده و تسـلیم خـودش      شخص جن زده، عملیات

یابد. از این رهگذر است کـه اسـتفاده از    گرداند و از این طریق به خبرهایی دست می می
ي  معالجه، چیز گمشده، مکان دزدي، روش خواب مصنوعی جهت دریافت وضعیت دزد

بیمار و یا اقدام به هر کاري ناروا و شرك است. زیرا این کار پناه بـردن بـه سـوي غیـر     
 شود. سباب غیرعادي تلقی میاست و بهره برداري از ا» اهللا«

 )81-78( ) ص30( ي شماره -بحوث اسالمی -ي مجله -انجمن دایمی

 ] حکم احضار ارواح و خواب مصنوعی یا مغناطیسی303[

و عيل آله وأصحابه و من اهتدي هبـداه...اما ، والصالة والسالم عيل رسول اهللا، احلمد هللا

 بعد:

بسیاري از مردم اعم از نویسندگان و افراد دیگـر  ي علم احضار ارواح در میان  مسئله
، توان ارواح مردگان را از طریق شـعبده بـازي   کنند که می این افراد گمان می، شایع است

خوشی و عـذاب قبـر و چیزهـاي دیگـري     ، در مورد وضعیت مردگان ها آناحضار و از 
 سؤال کرد.

روش چیـزي جـز شـعبده    بنده در این زمینه بسیار تحقیق کردم؛ واضح شد که ایـن  
بازي نیست که از آن قصد تخریب عقاید و اخالق اسالمی را دارند. طرفداران این علـم  

                                                           
، 11416، 11243»  (الکبیــر) «5417»  (االوســط« ). طبرانــی2516). ترمــذي (307، 303، 1/293احمــد  ( -1

 ).10000، 1074، 195»  (شعب االیمان«) و بیهقی 2556»  (مسند«). ابویعلی 12988، 11560
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خواهند ادعاي علم غیب نمایند. بنابراین مناسب دیدم کـه در ایـن موضـوع کلمـاتی      می
 جهت روشن شدن مسئله و خیر خواهی براي امت اسالمی بنویسم: ، مختصر

این مسئله را نیز مانند دیگر مسایل به سوي کتاب و  به نظر بنده واجب است که

﴿ فرماید: می تعالىچنانکه اهللا ، سنت ارجاع داد                

                                   

                 ﴾ :۵۹[النساء[ 

از اهللا و پیامبرش اطاعت کنید و از کاردان و ، اید اي کسانی که ایمان آورده«
احکام شریعت مادام که دادگر و مجري ( فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمایید

باشند). و اگر در چیزي اختالف نمودید آن را به اهللا و پیامبرش برگردانید اگر به اهللا و 
 .»روز رستاخیز ایمان دارید. این کار براي شما بهتر و خوش فرجام تر است

دانـد.   هـیچ کـس نمـی   » اهللا«ي روح امري غیبی است کـه حقیقـت آن را جـز     مسئله
جـرّ و بحـث نمایـد؛ مگـر از روي دالیـل      ، ارد پیرامون روحبنابراین هیچ کس اجازه ند

 شرعی.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

                   ﴾ :۲۷ – ۲۶[اجلن[ 

مگر پیامبري که ، سازد بر غیب خود آگاه نمی ي غیب اهللا است و هیچ کس را داننده«
از میان فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او ( اهللا، اهللا از او خشنود باشد

 .»دارد روان می

﴿                   ﴾ :۶۵[النمل[  

 .»دانند جز اهللا و زمین هستند غیب نمی ها آنبگو:کسانی که در آسم«

﴿ فرماید: می تعالىاختالف دارند در آن جا که اهللا » روح«علما در مورد  

                           ﴾ :۸۵[اإلسراء[ 
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روح چیزي است که : بگو). که چیست( پرسند ي روح می درباره) اي محمد(از تو «

 .»چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است. تنها پروردگارم ازآن آگاه است
اي از علما معتقدند که مقصود از روح همین روحی اسـت کـه در بـدن جریـان      عده

ي آن  اهللا است و مردم درباره امورکه روح از  ي فوق دلیلی است بر این بنابراین آیه، دارد
زیـرا اهللا  ، داننـد  یاد داده است چیز دیگري نمی ها آنبه  تعالىبجز از مقدار اندکی که اهللا 

 علم آن را به خودش اختصاص داده و آن را از بندگانش دریغ داشته است.  تعالى
 ماند. صحیح پیامبر داللت دارند که روح پس از مرگ باقی میقرآن مجید و احادیث 

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                     

                         ﴾ :۴۲[الزمر[  

و نیز آن [جانی] کـه نمـرده اسـت    ، یردگ میرا به هنگام مرگشان بر  ها آنخداوند ج«
و [جانی را] که به مـرگ آن حکـم کـرده اسـت نگـاه      ، یرد]گ می[آن را] هنگام خوابش [

 .»ذاردگ میو آن دیگر را تا زمان معینی باقی ، رددا می

رٍ «در حدیث 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 يفِ ، بِأَرْ فُ ذِ قُ فَ

رٍ  دْ اءِ بَ وَ نْ أَطْ يٍّ مِ ْبِثٍ ، طَوِ بِيثٍ خمُ امَ بِ ، خَ مٍ أَقَ وْ ىلَ قَ رَ عَ ا ظَهَ انَ إِذَ كَ ةِ ثَالثَ لَيَالٍ الْـوَ صَ رْ لَامَّ ، عَ فَ

رٍ  انَ بِبَدْ مَ الثَّالِثَ الْـكَ رَ ، يَوْ اأَمَ هَ لُ حْ ا رَ يْهَ لَ دَّ عَ تِهِ فَشُ لَ احِ ا ، بِرَ الُوا: مَ قَ هُ وَ ابُ حَ هُ أَصْ بَعَ اتَّ ى وَ شَ مَّ مَ ثُ

تِهِ  اجَ نْطَلِقُ إِالَّ لِبَعْضِ حَ  يَ رَ كِيِّ ، نُ ةِ الرَّ فَ ىلَ شَ امَ عَ تَّى قَ مْ ، حَ ئِهِ امَ نَادِهيِمْ بِأَسْ عَلَ يُ ءِ ، فَجَ امَ أَسْ وَ

 : مْ ائِهِ ا فُالنُ بْنَ «آبَ ا فُالنُ بْنَ فُالنٍ  يَ يَ تُمُ ، فُالنٍ وَ عْ مْ أَطَ مْ أَنَّكُ كُ ُّ ـهَ .. أَيَرسُ ولَهُ  اللَّ سُ رَ دْ ، وَ ا قَ إِنَّ فَ

ا قًّ نَا حَ بُّ ا رَ نَ دَ عَ ا وَ ا مَ نَ دْ جَ ا، وَ قًّ مْ حَ بُّكُ دَ رَ عَ ا وَ مْ مَ تُ دْ جَ لْ وَ هَ ولَ »فَ سُ ا رَ : يَ رُ مَ قَالَ عُ : فَ الَ ـهِ ؟ قَ ! اللَّ

مُ  لِّ ا تُكَ امَ احَ هلََ وَ ادٍ ال أَرْ سَ نْ أَجْ ولُ ، مِ سُ الَ رَ قَ ـهِ فَ ىلَّ  اللَّ مَ  اللَّـهُ صَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ دٍ : «عَ َمَّ ي نَفْسُ حمُ الَّذِ وَ

هِ  مْ و لكنهم ال يستطيعون أن جييبوا، بِيَدِ نْهُ عَ ملَِا أَقُولُ مِ مَ تُمْ بِأَسْ نْ ا أَ  .)1(»مَ

                                                           
 ه است.) آمد2075زیادتی است که در نسائی ( »ولكنهم ال يستطيعون ان جييبوا«) و قول 3976بخارى ( -1
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جسد) بیست و چهار نفـر از  ( دستور داد تا، روز بدر علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اکرم [نبی
هاي کثیف و مـتعفن بـدر بیندازنـد. و عـادت رسـول اهللا       سران قریش را در یکی از چاه

سه شب در میدان جنگ ، شد بر قومی پیروز می هرگاهاین بود که  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
دستور داد تا شترش را آماده کنند. سپس براه ، سوم جنگ بدر روز، ماند. بدین جهت می

کردیم که بـراي انجـام    یند: ما فکر میگو می ها آنافتاد و صحابه نیز بدنبالش براه افتادند. 
که کنار  به مسیرش ادامه داد تا این علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى رود. ولی آن حضرت  کاري می

فرمـود:   زد و مـی  ک از کشته شدگان را با نام و نام پدرش صدا میآن چاه ایستاد و هر ی
اطاعـت  ، اي فالن بن فالن! و اي فالن بن فـالن! آیـا بهتـر نبـود کـه از اهللا و رسـولش      «

رسیدیم. آیا شما هم به آنچه ، کردید؟ همانا ما به آنچه که پروردگارمان وعده داده بود می
ید: عمـر گفـت: اي رسـول خـدا! بـا      گو میاوي ؟ ر»رسیدید، پرودگارتان وعده داده بود
فرمـود:   علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   یی؟ رسول اهللاگو میسخن ، اجسادي که روح ندارند

شـما سـخنان مـرا بهتـر از آنـان      ، سوگند به ذاتی کـه جـان محمـد در دسـت اوسـت     «
 »انند جواب بدهند.تو مین ها آن. با این تفاوت که شنوید نمی

عَ « اند: فرموده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ثابت است پیامبر اکرمهمچنین  رْ عُ قَ مَ أن امليّت يَسْ

يِّعِني له اذا انرصفوا عنه الِ املُشَ   )1(»نِعَ

 »شنود را می ها آنهمانا مرده در هنگام بازگشت تشییع کنندگان صداي پاي «
مردگـان بـه زیـارت    ، اجماع سلف امتید: به گو می "اهللا علیه رحمه"عالمه ابن قیم 

 شوند. برده و خوشحال می پی، ها زنده

﴿ ي در تفسیر آیه ابن قیم                       

                         ﴾ :۴۲[الزمر[ 

                                                           
 )2870) و مسلم (1374بخاري ( -1
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و نیز آن [جانی] کـه نمـرده اسـت    ، یردگ میرا به هنگام مرگشان بر  ها آنخداوند ج«

و [جانی را] که به مـرگ آن حکـم کـرده اسـت نگـاه      ، یرد]گ می[آن را] هنگام خوابش [
 »ذاردگ میو آن دیگر را تا زمان معینی باقی ، رددا می

به من خبر رسیده است کـه  «فرمود:  عنْهما اللَّـهرضی  نقل کرده است که ابن عباس 
ارواح زندگان و مردگان در عالم خواب با هم مالقات نموده و از همدیگر پرس و جـو  

کنند. پس خداوند ارواح مردگان را نگه داشته و ارواح زندگان را به اجسادشـان بـاز    می
 ]20و 5[الّروح:ص ».گرداند می

ها بـا همـدیگر    ها و مرده مالقات ارواح زنده«ید: گو میلیه اهللا ع هعالمه ابن قیم رحم
روح فرد مرده را مالقات کرده و از ، ي این است که روح فرد زنده در عالم خواب نشانه

خبـر   دهـد کـه از آن بـی    خبرهایی در اختیار او قـرار مـی   کند و مرده او کسب اطالع می
 )1(»است...

ردگان قدرت شـنیدن دارنـد و مـادام کـه     ارواح م، ي سلف امت عقیده براساسپس  
مانند. البته ارتباط آنان با اشخاص زنده در غیر عالم رؤیا به اثبـات   بخواهد باقی می» اهللا«

 نرسیده است.
ي احضار ارواح مردگـانی کـه بخواهنـد و     همان گونه که ادعاي شعبده بازان درباره 

ي این ادعاهـا پـوچ و بـی اسـاس      تکلم با آنان به اثبات نرسیده است. بدین ترتیب همه
اسـت کـه    تعـالى باشد؛ بلکه این تنها ذات باري  است و براي عقل و نقل قابل قبول نمی

را  ها آنتواند  کند. اوست که می تصرف می ها آند و در آگاهی کامل دار، نسبت به ارواح
به اجسادشان باز پس گردانده و در ملک و آفرینش خـود بـه هـر کیفیتـی کـه بخواهـد       
تصرف نماید. هیچ احدي توانایی نزاع و کشمکش با او را ندارد. اما کسـانی کـه چنـین    

ور دروغ پـردازي جهـت   کنند ادعاهایشان فاقد ارزش علمی بوده و به منظـ  ادعاهایی می
 کسب پول و مال و یا براي تخریب دین و عقاید اسالمی است.

                                                           
 21ص:» الروح« -1
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ولی نباید فراموش کرد که ادعاي این دجال صفتان در خصوص احضار ارواح شـاید  
آن ، هسـتند  هـا  انساناحضار ارواح شیاطین و جنیان باشد که پیوسته در خدمت این نوع 

 دهند. شیاطین انجام می هم در عوض عباداتی که این بندگان براي

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

                                  

                           

    ﴾ :۱۱۳ – ۱۱۲[األنعام[  

ي متمرّد و جنیان سرکش را در برابـر هـر پیـامبري    ها انسانهمان گونه دشمنانی از «
اساسی را نهانی به گروه دیگري پیـام   ي بی سخنان فریبنده ها آنایم. گروهی از  علَم کرده

کردنـد.   خواست چنین کـاري را نمـی   اند تا ایشان را بفریبند. اگر پروردگار تو می داده می
هاي کسانی کـه   باطل را بیارایند) تا دل بگذار تا سخنان(ها به هم بافند.  پس بگذار دروغ

به آخرت عقیده ندارند بدان گرایش یابد و از آن راضی گردنـد و مرتکـب هـر چیـزي     
 .»خواهند شوند که می

 ﴿ فرماید: ي انعام می سوره 128ي  در آیه تعالىاهللا            

                                    

                            

  ﴾  

و بـه آنـان   ( بیاور آن) روزي که در آن همه آنان را در کنار هم گرد آوردیـم به یاد («
را گمراه ساختید و پیروان ایشان  ها انسانئیم) اي گروه جنیان شما افراد فراوانی از گو می

یند: پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم و به مرگـی  گو می ها انساناز میان 
یـد) آتـش دوزخ   گو مـی اهللا بـه اینـان   ( ین و مقدر فرموده بـودي رسیدیم که براي ما مع
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گمـان   جایگاه شماست و همیشه در آن ماندگارید مگر مدت زمانی که اهللا بخواهـد. بـی  
 .»پروردگار تو حکیم و آگاه است

بـا   انسانبه این صورت است که  انسانبرداري جن از  اند که بهره علماي تفسیر گفته
کنـد. بهـره بـرداري     عبادت این مخلـوق را مـی  ، خواستن از جن نذر و دعا، ذبح حیوان

را بـرآورده   انسـان گیرد که جن برخی از حاجات  از جن به این روش صورت می انسان
دهد که در اغلب مواقع دروغ از آب  سازد؛ مثالً بعضی از امور غیبی را به او اطالع می  می

 آیند. در می
تقرّب هم نجویند باز هم  ها آنکنند اگر به  فرضاً افرادي که ارواحی را که احضار می

کاهنان و ، ها فال بین، زیرا سؤال از شیاطین، و حالل نخواهد شود، این عمل مباح
حرمت ، تصدیق شود ها آني  شناسان از نظر شریعت اسالم ممنوع است و اگر گفته ستاره

 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شود؛ تا جایی که رسول اهللا بزرگتر میآن افزوده شده و گناهش 

ةٌ «آن را بخشی از کفر دانسته و فرموده است:  الَ بَلْ لَهُ صَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

بَعِنيَ لَيْلَةً    )1(»أَرْ

رسد تا چهل روز هیچ نمـازي از  ي چیزي بپ هر کس نزد فالبینی برود و از او درباره«
 ».شود وي قبول نمی

هصلَّى  از پیامبر، در مسند امام احمد و دیگر سنن روایت شده است:  علَیه وسلَّم اللـَّ

دٍ « َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ رَ بِامَ أُنْ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ ىلَّ  مَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ   )2(»عَ

 اش را تصدیق نماید بی گمان به آنچه که بر محمـد  هر کس نزد کاهنی برود و گفته«
 ». فرو فرستاده شده کفر ورزیده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

 شماري آمده است. در این موضوع احادیث و آثار بی

                                                           
 ). 2230مسلم ( -1
) شیخ آلبانی (رح) ایـن حـدیث را در   639)، ابن ماجه (135)، ترمذي (3904)، ابوداود  (2/429احمد ( -2

 )3304صحیح ابوداود تصحیح کرده است (
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در همین ممنوعیت داخل ، دارندها ادعاي احضار آن را  شکی نیست روحی که این
زیرا این روح از جنس ارواحی است که با کاهنان و فالگیرهاي متأثر از شیاطین و ، است

بنابراین سؤال کردن از روح و احضار آن و همچنین تصدیق ، جنیان در ارتباط است
نمودن سخنان آن حرام و باطل است. ناگفته نماند آنچه را که کاهنان در خصوص 

در مورد  تعالىکه اهللا  حال آن، شود از علم غیب محسوب می، دارند اظهار می، ارواح

﴿ غیب گفته است:                   ﴾ :۶۵[النمل[ 

 .»دانند جز اهللا و زمین هستند غیب نمی ها آنبگو آنان که در آسم«
در زمـان حیـاتش   همان جنیان و شیاطینی هستند که با مـرده  ، در مواردي این ارواح

احضـار و سـؤال   ، دهنـد. تصـدیق   و از اوضاع زمان حیات آنان خبر مـی  همراه بوده اند
کنند  نمودن از این شیاطین جایز نیست. باید دانست آنچه که احضار کنندگان احضار می

شی که احضار کننـدگان  چیزي جز شیاطین و جنیان نیستند که در عوض عبادت و پرست
 پردازند. دهند به خدمت آنان می براي آنان انجام می

انجمن دایمی مباحث علمی و افتا در داراالفتاء سعودي در مورد خواب مغناطیسی و 
 یا مصنوعی که نوعی احضار روح است فتوایی به شرح ذیل صادر کرده است:

بکارگیري جن که توسـط  خواب مغناطیسی و یا مصنوعی نوعی کهانت است که با «
پـذیرد و شـخص خـواب     شود انجام مـی  خواب کننده بر شخص خواب شده مسلّط می

کند. بـا توجـه بـه     شده با زبان جن حرف زده و بر انجام بعضی از کارها توانایی پیدا می
جوید خود جن نیز مطیع خـواب کننـده    که شخص خواب شده به آن جن تقرّب می این
گردانـد.   ي خواب کننده مـی  شخص خواب شده را مطیع اراده، شود و در نتیجه جن می

بنابراین هر گونه بهره برداري از عمل خواب آوري مصنوعی و توسل به آن بـراي پیـدا   
زیرا این کار پناه بـردن  ، ي بیماران ناجایز؛ بلکه شرك است کردن مکان سرقت یا معالجه

 ».بوده و ماوراي اسباب عادي است» اهللا«به غیر 
تر محمد محمد حسین از جمله کسانی است که حقیقت ایـن ادعـاي باطـل را در    دک

کشف کرد. ایشان از کسانی بود  »الروحية احلديثة حقيقتها و أهدافها« کتابش تحت عنوان
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او را بـه   تعـالى ي این شعبده بازي هـا بـود و سـپس اهللا     که تا مدت زمان زیادي فریفته
بطالن آن ، ها ها ارتباط با این شعبده بازي مدتسوي حق رهنمون ساخت. ایشان پس از 

 را فهمیده و درك کرد که در آن چیزي جز خرافات و فریب کاري وجود ندارد. 
شود کسانی که به احضار روح اشـتغال دارنـد راههـاي مختلفـی را      ایشان یادآور می
ف و کلماتی که گزینند: مبتدیان فنجانی را گرفته و آن را از میان حرو براي این کار بر می

هاي ارواح حاضـر شـده از    انتقال داده و طبق گمانشان پاسخ، روي میز منقش شده است
 شود.  بین مجموع حروف بر حسب ترتیب انتقال فنجان در آن حروف متشکل می

دهنـد کـه در کنـار آن قلمـی را      برخی دیگر از طریق زنبیـل ایـن کـار را انجـام مـی     
شود. دکتر محمد محمـد   هاي سؤال کنندگان نوشته می گذارند. که با آن جواب سؤال می

ید: پیرامون مدعیان احضار ارواح شک نمودم و متوجه شدم کـه در پشـت   گو میحسین 
کننـد. ناچـار اخبـار و     عوامل تبلیغاتی وجود دارد که براي این مدعیان کـار مـی  ، صحنه

هـیچ   ي فعالیت بـراي  سابقهقضایاي آنان را از طریق روزنامه و مجالت دنبال نمودم که 
اي  امري که با روح و حیات آخرت تماس داشته باشد نداشتند و در میانشان هیچ انگیزه

 دینی و ایمانی وجود نداشت.
دعوت فرعونی و دیگر  شوند که مدعیان این امر به احیاي ایشان همچنین یاد آور می

یند: ترویج دهنـدگان اصـلی   گو میورزند. ایشان  نهایت اهتمام می بی، هاي جاهلی اندیشه
، دادند و با اوهـام و خیـاالت   این اندیشه کسانی بودند که عزیزي از خود را از دست می

ي ایـن بـدعت شخصـی بـه نـام       دادند که مشهورترین رایـج کننـده   خویش را فریب می
که در جنگ جهانی اول پسرش را از دسـت داد و همچنـین بنیـان گـذار     » اولیفر لودج«

کـه پسـرش در    »احمـد فهمـی ابـوالخیر   «صالت روح در مصر شخصی به نـام  ي ا عقیده
 م فوت کرد.1937سال
راههـاي فنجـان و   ، را بارها مورد آزمایش قرار دادم  ید: این بدعتگو میدکتر احمد  

اي  همه و همه را تجربه نمـودم و در آن هـیچ چیـز قـانع کننـده     ، میز و خواب مصنوعی
ولی نـه مـن و نـه    ، روح یا آواز مستقیم او را مشاهده کنمنیافتم. تالش نمودم تا حضور 
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زیرا چنین چیزي اصالً در عالم واقع وجود ندارد. البتـه ایـن   ، هیچ کس چیزي را نیافتیم
ي دانست که به قصد تخریب دین بـه سـوي دیـن    ها آنامور را باید بازیگري هاي زیرک

 شود.  پرتاب می
ر آگاهی یافت از آن جدا شد و حقیقـت امـر   که از فساد این افکا دکتر محمد هنگامی

پیوسته با مردم سر و کار دارنـد  ، ید: این منحرفانگو میرا براي مردم توضیح داد. ایشان 
اي  را بـه عقیـده   هـا  آنهایشان بیرون کشیده و  ي سالم را از سینه که ایمان و عقیده تا این

 مضطرب و آکنده از اوهام و تخیالت تسلیم نمایند.
از احضـار ارواح نـاموفق    هرگـاه ید: اینـان  گو میمحمد محمد حسین در ادامه دکتر  

یند: افراد حاضر در گو مییا ، یند: شخص خواب شده ناموفق و خسته استگو میبشوند 
کنند که در میان حاضـرین فـرد شـک کننـده و      یا ادعا می، مجلس این کار توافق ندارند

 مبارز طلبی وجود دارد.
کنند جبرئیل علیه السـالم در محافـل و    این است که گمان می باطلهاز دیگر خیاالت  

 گردد.  مراسم شان شرکت کرده و موجب برکت جلسات آنان می
، خـواب مصـنوعی  ، ي از پاسخ ما و فتواي انجمن علمی و بیانات دکتر محمد درباره

هـا  ي ایـن چیز  بطالن ادعاهاي این مدعیان به خوبی واضح شد و معلوم گردید که همـه 
 اللَّــه صلَّى  اعمال شیطانی و شعبده بازي است و دقیقاً همان چیزي است که پیامبر اکرم

لَّمسو هلَیداد. امتش را در مورد آن هشدار می ع 
بر مسئولین کشورهاي اسالمی واجب است که این عمل شیطانی را در کشورهایشان 

دهنـد   این عمل باطل را انجام مـی ممنوع کرده و کارش را یکسره نموده و کسانی را که 
ها نیز واجب است که به سود  ها و روزنامه که بر مسئولین رسانه کما این، مجازات نمایند
 تبلیغات نکرده؛ بلکه به تردید و ابطال آن اقدام کنند.، این عمل باطل

خـواهیم کـه    از او می، سازد ید و به راه راست رهنمون میگو میحقیقت را  تعالىاهللا 
وضاع مسلمین را اصالح نموده و به آنان دانش دین عطا بفرماید و از مکر جنایتکاران و ا



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   738 
  

بـر ایـن کـار     تعـالى گمـان کـه اهللا    بی، فریب کاري دوستان شیطان صفت نجاتشان دهد
 قدرت دارد. 

 )316 -3/309( ي فتاوا و مقاالت مختلف مجموعه -شیخ ابن باز

 تا او را از جنیان حفاظت کند] حکم گذاشتن قرآن در کنار کودك 304[

یـک جلـد قـرآن در    ، فرمایید در مورد زنی که به هنگام تنهایی نـوزادش  چه می س:
 گذارد تا او را از جن نگهداري کند؟ کنارش می

زیرا این کار اهانت به قـرآن شـریف اسـت و مشـروعیت     ، این عمل جایز نیست ج:
 ندارد.

 )2/150( المنتقی-شیخ فوزان

 کند  هاي مدفون احضار می که جن را براي استخراج خزانه ] حکم کسی305[

جنیـان را احضـار   ، در این جا از دیرباز افرادي وجود دارند که با طلسم و جادو س:
بفرماییـد کـه حکـم ایـن     ، هایی از زیر زمین استخراج کنند نمایند تا براي آنان خزانه می

 عمل چیست؟
ا از شرك خالی نیستند و مشخص است زیرا این طلسم ه، این عمل ناجایز است ج:

 باشد. که شرك عملی خطرناك می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                             

        ﴾ :۷۲[املائدة[ 

گرداند و جایش در جهنم  اهللا بهشت را بر او حرام می، هر کس به اهللا شرك بورزد«
 .»خواهد بود و ستم کاران هیچ یاوري ندارند

پس واجب است که با این گونه افراد قطع ارتباط نموده و از رفت و آمـد نـزد آنـان    
خود داري کرد و برادران مسلمان را از مراجعه به آنان بر حذر داشت. این افراد عمدتاً با 

نـه از  ، ینـد گو میاموال مردم را چپاول کرده و از روي حدس و گمان سخن  حیله گري
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روي قطع و یقین چنانچه سخنشان موافق با تقدیر بشود فوراً آن را در بین مردم منتشـر  
یند: ما گفتیم و گفتار ما راست درآمد. ولی اگر سخنشان مصادف با تقـدیر  گو میکرده و 

 راه بوده است. یند حتماً موانعی بر سرگو مینشود 
یم: گو میبه این افراد ، اند نصیحت من به کسانی است که به این بیماري گرفتار شده 

زیـرا  ، و غارت اموال مردم دست نگه داریـد » اهللا«از دروغ گویی باز آمده و از شرك به 
، مدت زمان دنیا نزدیک و زود گذر است و حساب و کتاب آخرت بسیارسـنگین اسـت  

توبه نماییـد و اعمالتـان را تصـحیح نمـوده و      تعالىست که به درگاه حق بنابراین الزم ا
 اموالتان را پاکیزه بگردانید.

 فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ -شیخ ابن عثیمین
 )71، 70( الرقی و ما یتعلق بها. ص

 با جن و تولید مثل از آن دو ممکن است  انسان] آیا ازدواج 306[

، مشهور است بعضی از قبایل که در تشخیص رد پا و قیافه شناسی توانایی دارند س:
یکی از اجدادشان با یکی از جنیان ازدواج کرده و همین امر سبب رسیدن آنان به قدرت 

 صحت این ادعا تا چه حد است؟، و مهارت شده است
تولیـد نسـل   و جـن   انسـان کنم که در اثر پیونـد   این ادعا صحت ندارد. فکر نمی ج:

که به شکل  هرچند، صرفاً ارواح هستند ها آنبلکه ، زیرا جنیان جسم ندارند، بوجود آید
افـرادي  ، شناسـند  هاي مشابه و رد پاها را مـی  آیند. اما آنانی که قیافه هاي مختلفی در می

باشند. معلوم است که خالق یکتـا آثـار و رد پاهـاي     خبره و داراي هوش فوق العاده می
، سـفیدي و سـیاهی  ، همـان گونـه کـه درازي و کوتـاهی    ، ش را متفـاوت آفریـده  بندگان

 انسـان کوچکی و بزرگی آنان را متفاوت آفریده است. این جاست که شما یکصد هـزار  
یابیـد. امـا    بینید؛ ولی دو نفر از آنان را در تمـامی صـفات مشـابه نمـی     را در یک جا می

 دهند. ریز را شناسایی کرده و تشخیص میهایی بسیار  افرادي وجود دارند که مشابهت
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین.
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 حیوانات مخصوصی دارند  ها انسانها مثل  ] جن307[

مُ « ها چنین آمده است: در حدیث پیرامون خوراك جن س: كِرَ اسْ ظْمٍ ذُ لُّ عَ مْ كُ لَكُ

ـهِ  امً  اللَّ ونُ حلَْ 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 کـاملی)  ( بر آن برده شود براي شما جنّیان تبدیل» اهللا«هر استخوانی که نام «
 علف چهار پایان شماست.، و پر از گوشت خواهد بود و سرگین حیوانات

ـامُ «سـپس فرمـود:    علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صلَّى  رسول اهللا عَ ُامَ طَ ـإِهنَّ امَ فَ ـِ وا هبِ ـتَنْجُ ـالَ تَسْ فَ

مْ  انِكُ وَ   )1(»إِخْ

 ».ها) شما هستند جن( ها خوراك برادران با استخوان و سرگین استنجا نکنید زیرا این«
حقیقـت ایـن   آیا این حدیث دلیلی بر این است که جنها حیوانات مخصوصی دارند؟ 

 حیوانات چیست؟
که جنهـا حیوانـاتی دارنـد همـان گونـه کـه        آري! این حدیث دلیلی است بر این ج:
حیواناتی دارند و این حیوانات ممکن است سـواري ماننـد شـتر و اسـب و یـا       ها انسان

حیوانات شیردهی مانند گوسفند و گاو باشند. احیاناً این حیوانات خـود را بـه صـورت    
آورند و چه بسـا   و یا حیوانات وحشی امثال آهو و قوچ کوهی در می ها نانساحیوانات 

موجودي بسیار نـازك   هاهمچون جن ها آنزیرا ، کنند مخفی می ها انسانخود را از چشم 
 بینیم. را نمی ها آنبینند؛ ولی ما  ما را می، باشند می

آشـامند   ند و آب میخور غذا می ها انسانکه جنها مانند  این حدیث اشاره دارد به این 
کننـد   تغذیه می ها انسانو حیواناتشان نیز چنین خصوصیتی دارند و از سرگین حیوانات 

 ایم. که به همین جهت از استنجا کردن با آن منع شده
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

                                                           
 )450مسلم  ( -1



 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دهم
 هاي آخر الزمان فتنه



 

 ي مشرق ] فتنه308[

در مورد آن در حدیث ذیل اشاره  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  هایی که پیامبر اکرم فتنه س:
 فرموده است چیست؟ 

نْ  ولَ  عبداهللا عَ سُ عَ رَ مِ هُ سَ نَّ أَ رَ مَ ـهِ ابْنِ عُ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ بِلُ  اللَّ ـتَقْ سْ ـوَ مُ هُ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ قِ الْــعَ ِ رشْ مَ

قُولُ أَالَ إِنَّ  نَا أَالَ إِنَّ الْـيَ اهُ تْنَةَ هَ يْطَانِ الْـفِ نُ الشَّ رْ طْلُعُ قَ يْثُ يَ نْ حَ نَا مِ اهُ تْنَةَ هَ  »فِ

در حالی  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ید: از رسول اهللاگو میعبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه (
شـود   آگاه باشید! فتنه از این جا آشکار می«که رو به مشرق ایستاده بود شنیدم که فرمود:

 »).گردد از همین جا شاخ شیطان پدیدار می، شود آگاه باشید! فتنه از این جا آشکار می
ابوهریره رضـی اهللا عنـه از   ، کفر است. در روایت مسلم، در این جا منظور از فتنه ج:

أْسُ «نقل کرده است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا وَ الْـرَ رِ نَحْ فْ قِ الْـكُ ِ رشْ کانون « )1(»مَ

 ». کفر به سمت مشرق خواهد بود
گفتـه  «مشرق) از قاضی عیاض چنین نقـل شـده اسـت:    (ي  در مورد مقصود از کلمه

ي  گفتار مذکور به دلیـل وجـود جملـه   ، از مشرق) سرزمین فارس است(شده که منظور 
 -صـاحبان شـتر   -هـا اهـل الـوبر    زیرا فـارس ، اهل الوبر) در ادامه حدیث مردود است(

نبودند. همچنین گفته شده که مراد از مشرق سرزمین نجد است که محل سکونت قبایلی 
بدلیل روایت ابن عمر زمانی که رسـول  ، چون ربیعه و مضر بود که در مشرق واقع است

نَا«: فرمود علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا امِ نِنا و شَ مَ كْ لنا يف يَ ارِ بار الها! یمـن و شـام   . «»اللهمّ بَ

نجد را نیز بابرکـت  . «»يف نجدنا يا رسول اهللاو« اصحاب گفتند: )2(»ما را با برکت بگردان

ل « فرمـود:  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   در این هنگـام رسـول اهللا  » بگردان الزِ هنالـك الـزَّ

ون نُ الشيطان، والطَّاعُ رْ هـا و طـاعون خواهـد آمـد و      در آن جا انواع زلزله« »و هبا يطلع قَ

 ».شاخ شیطان از آن جا ظهور خواهد کرد

                                                           
 )52) و مسلم (3301بخاري ( -1
 )7094، 1037بخاري  ( -2
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دْ «در حـدیث دیگـري فرمـوده اسـت:      علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا ـدُ اللهـمّ اشْ

أَتَكَ عل طْ رضَ  یوَ  ». ي مضر را سخت بگیر بار الها! قبیله« )1(»مُ

زیستند و از مخالفان سرسـخت پیـامبر بودنـد.     مضري ها در آن روزگار در شرق می
کـرد.   نیز در بسیاري از جاها علیه آنان بـد دعـایی مـی    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

ابتـدا  ، کردنـد  اي فرو گذار نمی ي مضر از هیچ بنده قبیله«ید: گو میحذیفه رضی اهللا عنه 
 . )2(»رساندند ي او شده و سپس به قتلش می سبب فتنه

ي  در آن هنگـام کـه بـه خانـه     -ي مضـر  حذیفه بن یمان رضی اهللا عنه در مورد قبیله
ي مـؤمنی را   هر بنـده ، ستمکاران مضر«گفت:  -عثمان ذي النورین رضی اهللا عنه ریختند
 )3(»رساندند مورد آزمون قرار داده و سپس به قتل می

حوادثی است که در صدر اسالم در سرزمین » مشرق«گفته شده است که منظور از 
ظهور ، امیه هاي بنی فتنه، حروراء، صفین، هاي خونین جمل عراق اتفاق افتاد و جنگ

ي این اتفاقات در  عباس و کثرت فتنه در زمین را به همراه داشت. و همه دعوتگران بنی

جُ قومٌ من «شرق نجد و عراق به وقوع پیوست. و در حدیث خوارج آمده است:  ْرُ خيَ

 )4(»املرشق

 قومی از مشرق ظهور خواهد کرد).(
اند که مراد کفـر و   اي گفته کفر نعمت است و عده، باید دانست که منظور از این کفر

». از مشرق ظهـور خواهـد نمـود    چه او نیز، شرك است که در رأس آن دجال قرار دارد

                                                           
 )675) و مسلم  (6393، 1006بخاري  ( -1
) آمـده اسـت:   7/313). در مجمـع الزوائـد  (  2797). بزار  (37402)، ابن ابی شیبه  (5/395مسند احمد  ( -2

احمد و بزار این حدیث را با اسانید و طرق مختلفی آورده اند و رجـال یکـی از اسـانید احمـد و بـزار      «
 ».باشند رجال صحیح می

). حاکم این حدیث را صـحیح نمـوده و ذهبـی    8451-4/470)، حاکم در مسندرك (2797مسند بزار  ( -3
 در این زمینه با وي موافق است.

 )1068مسلم  ( -4
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 پایان سخنان قاضی عیاض.

َ «علیه حدیث  اهللا رحمهامام نووي  رضَ مُ ةَ وَ بِيعَ يْطَانِ يفِ رَ ا الشَّ نَ رْ طْلُعُ قَ يْثُ يَ را چنین  )1(»حَ

هاي شیطان همان دو طرف سر شیطان هستند... و منظور از آن دو  شاخ«شرح داده است: 
ث این است که مشرق محور و مرکز تسلط شیطان شده گروه کافر هستند و مقصود حدی

و کفر و نافرمانی در این سرزمین گسترش پیدا خواهد کرد. و مصـداق ایـن حـدیث در    
کنـد و منشـأ    زمان خود پیامبر به وقوع پیوست. همچنین دجال که از مشرق ظهـور مـی  

 )2(»شود از مصادیق حدیث مذکور است هاي بزرگ می فتنه
 التوفیق. وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.و باهللا 

 )94، 3/93( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ها ي ما در زمان شیوع فتنه ] وظیفه309[

در  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  همان زمانی است که پیامبر، آیا منظور از آن زمان س:
ها  پاسخ به سؤال یکی از یارانش فرمود: که گفته بود: اي پیامبر! به هنگام زیاد شدن فتنه

اعتزل الناس اجلس « فرمود: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ها چه کار باید کنم؟ رسول اهللا و فرقه

به در بخاري نیز حدیثی ». ت بنشینها آناز مردم گوشه گیري کن و در خ« »يف بيتك

هصلَّى  معناي ذیل آمده است: رسول اهللا ها  یارانش را به وقت نزول فتنه علَیه وسلَّم اللـَّ

 »اصل شجرة یلو أن تعضّ علو«و مشکالت به انزوا و گوشه گیري امر نمود و فرمود: 

کتاب الفتن) امیدوارم ( ».اید] اگر به پاي درختی پناه ببرید [ایمانتان را نجات داده«
 حدیث مذکور را توضیح داده و اقوال علما را پیرامون آن بیان کنید.

 -با الفاظ بخاري -در صحیح بخاري و صحیح مسلم و... از ابوادریس خوالنی ج:
یمان رضی اهللا عنه چنین شنیده است: مردم از  بن روایت شده است که ایشان از حذیفه

ها  پرسیدند و من از بدي می، ي امور خیر ربارهد علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى رسول اهللا 

                                                           
 )51) و مسلم (5303، 4387، 3302بخاري  ( -1
 )2/34صحیح مسلم به شرح نووي  ( -2
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! ما در جاهلیت  گفتم: اي رسول خدا، شوم. بدین جهت ها آنپرسیدم که مبادا گرفتار  می
اسالم) را به ما عطا کرد. آیا بعد از این (این خیر  تعالىبردیم. پس اهللا  در بدي بسر می

خیر و بهبودي به دنبال ، آن شرگفتم: آیا » بلی!«شّري هم وجود دارد؟ فرمود: ، خیر
پرسیدم: تیرگی آن چیست؟  )1(»ولی با تیرگی همراه است، بلی«خواهد داشت؟ فرمود: 

يِي«فرمود:  دْ ِ هَ ونَ بِغَريْ ْدُ مٌ هيَ وْ نْكِرُ ، قَ تُ مْ وَ نْهُ فُ مِ رِ شر دیگري ، . گفتم آیا بعد از آن خیر»تَعْ

عاةٌ عيل أبواب جهنم « آید؟ فرمود: می وهُ فيهانعم؛ دُ فُ ذَ ُم إليها قَ اهبَ نْ أَجَ ، آري« »مَ

او را به ، هر کس سخن آنان را اجابت دهد، اند هاي جهنم ایستاده دعوتگرانی بر دروازه

تِنَا«یی هستند؟ گفت:  ها انسانچگونه  ها آنگفتم: ». کشند سمت جهنم می دَ لْ نْ جِ مْ مِ ، هُ

ونَ بِ  لَّمُ تَكَ يَ نَتِنَاالْـوَ گفتم: اگر آن زمان را درك ». از نژاد ما و همزبان ما هستند ها آن. «»سِ

ةَ «اي براي من دارید؟ فرمود:  نمودم چه توصیه َاعَ مُ مجَ لْزَ مْ الْـتَ هُ امَ إِمَ نيَ وَ لِمِ سْ جماعت . «»مُ

در آن ها آنگفتم: اگر مسلم». مسلمانان و اطاعت از امام مسلمین را بر خود الزم بگیر

لْ تِلْكَ «چکار کنم؟ فرمود: ، اشتندزمان جماعت و امامی ند تَزِ اعْ االْـفَ هَ لَّ قَ كُ رَ لَوْ أَنْ ، فِ وَ

ةٍ  رَ جَ لِ شَ كَكَ ، تَعَضَّ بِأَصْ رِ تَّى يُدْ لِكَ الْـحَ ىلَ ذَ أَنْتَ عَ تُ وَ وْ دوري ، ها از همۀ آن گروه. «)2(»مَ

بمان تا به همین جهت ، اي کن و اگر به پاي درختی هم پناه ببري ایمانت را نجات داده
 ».که مرگ به سراغتان بیاید این

هاي عهد صحابه رضی اهللا عـنهم   از فتنه، تواند هر زمانی را شامل بشود می، این زمان
 ي بعدي.ها آنهاي زم و شورش بر عثمان رضی اهللا عنه گرفته تا فتنه

منظور از اعتزال و گوشه گیري در زمان فرقه گرایی همان چیزي است که حافظ ابن 
گاه مسلمانان هر«نقل کرده که ایشان گفته است: سقالنی در فتح الباري از طبري حجر ع
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هاي مختلفی تقسیم بشوند آن گاه نبایـد   ها و دسته امام و رهبري نداشته باشند و به گروه
تا از شر و ، دوري جست ها آنبلکه تا حد توان باید از همه ، اي پیروي کرد از هیچ فرقه

 )1(».ماندبدي ها در امان 
جماعتی که بر سر حق باشد یافت شود باید به آن ملحق شد و جمعیت آن را  هرگاه 

این جماعت بـراي  ، تکثیر نمودو به تقویت آن پرداخت زیرا با توجه به وضعیت مذکور
 شود. این فرد همان جماعت مسلمین محسوب می

 و باهللا التوفیق. وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.
 )96، 3/95( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] مسیح دجال310[

دهـد   همان که به آسمان و زمین دستور می، ي دجال را شنیدیم سابقاً داستان فتنه س:
شـخص  ، دهد هاي زیر زمین خبر می ها و دفینه از خزانه، تا ببارد و سبزه و علف برویاند

حقیقـت کـار دجـال را از مـا     ، در این جـا اسـاتید  گرداند.  اش می را کشته و سپس زنده
صحت این امر را براي ما واضح بگردانید. آیا کارهـاي دجـال اعمـال سـحر     ، اند پرسیده

 کند؟ آمیز است که دیگران را سحر می
ثابت شده است که دجال در آخر زمان ظهور  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر اکرم ج:

بـه زمـین دسـتور    ، کند آسمان شروع به باریدن می، ید: ببارگو میآسمان  به، خواهد کرد
رویاند. شخص مؤمنی  دهد که سبزه و علفزار شود و زمین بالفاصله سبزه و علف می می

ید: من پروردگار تـو هسـتم. آن   گو میگرداند و  اش می رساند و سپس زنده را به قتل می
همـان کـور دروغ گـویی هسـتی کـه پیامبرمـان       تـو  ، ید: دروغ گفتیگو میي مؤمن  بنده

ي تو آگاهی و بصیرتم بیشتر شد.  درباره، اش سخن گفته است قسم به پروردگارم درباره
تواند این کار را انجـام دهـد. او    کند ولی نمی دجال بار دیگر قصد کشتن آن مؤمن را می

سه عالمـت   علَیه وسلَّم ـهاللَّصلَّى  که پیامبر اکرم حال آن، کند همچنین ادعاي خدایی می
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مخصوص وي را براي امتش مشخص کرده است که کذب و بطـالن ادعاهـایش بـرمال    
 شود: می

 نیست.، کور تعالىاول: چشم راستش کور است و اهللا 
نوشته شده که هر مـؤمن باسـواد و بـی سـوادي     » کافر«دوم: بین دو چشمش کلمه  
 تواند آن را بخواند. می

را  تعالىتواند در دنیا اهللا  ی نمیانسانکه هیچ  حال آن، سوم: در دنیا قابل رؤیت است 
 مشاهده کند؛ مگر پس از مرگ.

چنین روایـت کـرده    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نواس بن سمعان رضی اهللا عنه از پیامبر 
 است: 

ىلَ « يَأْيتِ عَ مْ الْـفَ وهُ عُ يَدْ مِ فَ وْ طِرُ وَ قَ تُمْ ءَ فَ امَ رُ السَّ يَأْمُ يبُونَ لَهُ فَ تَجِ سْ يَ نُونَ بِهِ وَ مِ يُؤْ ضَ الْـفَ أَرْ

تُنْبِتُ    »فَ

به آسمان دستور ، آورند خواند و به او ایمان می را فرا میها آنآید و  نزد مردم می«
چنین علف) برویاند و زمین (کند تا  بارد و به زمین امر می دهد که ببارد و آسمان می می

ا «در ادامه فرمود:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم». کند می بَابً ْتَلِئًا شَ الً ممُ جُ و رَ عُ دْ ثُمَّ يَ

يَةَ  مْ ِ رَ لَتَنيْ زْ هُ جَ طَعُ يَقْ يْفِ فَ هُ بِالسَّ بُ ِ يَرضْ كُ الْـفَ حَ هُ يَضْ هُ جْ لَّلُ وَ تَهَ يَ بِلُ وَ يُقْ وهُ فَ عُ مَّ يَدْ ضِ ثُ   )1(»غَرَ

ي شمشیر به دو نیمش کـرده و   سپس مرد توانمند و جوانی را گرفته و با یک ضربه«
ي مسافت شلیک تیر  ي بین دو قطعه به اندازه اندازد که فاصله اي را به جایی می هر قطعه

 ».آید زند که شاداب و خندان بسوي او می به هدف است. سپس او را صدا می
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   رضی اهللا عنـه از پیـامبر   ابو سعید خدري، در روایت دیگر مسلم 

لَّمسنقل کرده است: و 

جَّ « دُ أَنَّكَ الدَّ هَ : أَشْ يَقُولُ لَهُ ِ النَّاسِ فَ ريْ نْ خَ ُ النَّاسِ أَوْ مِ ريْ وَ خَ لٌ هُ جُ ئِذٍ رَ مَ وْ جُ إِلَيْهِ يَ رُ يَخْ الُ فَ

ولُ  سُ ا رَ نَ َ ربَ ي أَخْ ـهِ الَّذِ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ ا ثُمَّ  اللَّ ذَ تَلْتُ هَ تُمْ إِنْ قَ أَيْ : أَرَ الُ جَّ يَقُولُ الدَّ يثَهُ فَ دِ لَّمَ حَ سَ يْهِ وَ لَ عَ
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ونَ يفِ  كُّ يَيْتُهُ أَتَشُ : الَ الْـأَحْ يَقُولُونَ ؟ فَ رِ يِيهِ ، أَمْ ْ مَّ حيُ هُ ثُ تُلُ يَقْ : وَ ، فَ يِيهِ ْ نيَ حيُ يَقُولُ حِ ـهِ فَ طُّ  اللَّ نْتُ قَ ا كُ مَ

ةً  ريَ
دَّ بَصِ نِّي أَشَ هُ ، آنَ الْـمِ تُلَ قْ الُ أَنْ يَ جَّ يدُ الدَّ ِ : فَريُ الَ يْهِ ، قَ لَ لَّطُ عَ سَ   )1(».فَالَ يُ

یـا گفـت کـه از     -شود که بهترین مـردم اسـت   در آن روز مردي رو در روي او می«
دهم که تو همان دجالی هستی که رسول  ید. گواهی میگو میو به دجال  -هاست بهترین

اش را براي ما بیان نمـوده اسـت. در ایـن هنگـام دجـال       قصه علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا
آیا بـاز هـم در   ، اش بگردانم اگر این مرد را بکشم و دوباره زنده، ییدگو میید: چه گو می

کشـد و سـپس    یند: نـه. دجـال آن مـرد را گرفتـه و مـی     گو میکنید؟ مردم  کارم شک می
اآلن آگـاهی و  ، یـد: سـوگند بـه اهللا   گو میمذکور) (بین شخص  کند. در این اش می زنده

ي کشـتن او را   ي تو نسبت به قبل بیشتر شد. در ایـن لحظـه دجـال اراده    بصیرتم درباره
 ».کند کند اما راهی به کشتنش پیدا نمی می

ه«همچنین در صحیح مسلم روایت است:  هُ ماءٌ باردٌ و ماءُ ؛ فنارُ جال ماءٌ و نارٌ  أن مع الدّ

وا لِكُ ْ   )2(»نارٌ فال هتَ

آتشش آب سرد و آبـش آتـش   ، گمان دجال با خود آب و آتش را به همراه دارد بی«
 ».مواظب باشید) خویشتن را هالك نسازید( است.

بندي است.  یند: خیال پردازي و چشمگو میاین صفت آخري همان موردي است که 
ي آن مـؤمن و غیـر مـؤمن را از     بوسـیله  تعالىالبته کارهاي دیگرش واقعی است که اهللا 

 گرداند. همدیگر جدا می
 و باهللا التوفیق. وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.

 )104-3/103( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] پیروزي مسلمانان بر یهود پیش رو است311[
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حتـي ، املسـلمون عـيل اليهـودأنه سيأيت يوم ينترص «آیا این حدیث صحیح است:  س:

 ؟»احلجر الذي خيتفي فيه اليهودي يتكلم و ينادي بأنه حتتي هيودي فاقتله

تـا جـایی کـه اگـر     ، شوند رسد که مسلمانان بر یهود چیره می شک روزي فرا می بی«
یـد:  گو مـی شخصی یهودي پشت سنگی خود را مخفی کند آن سنگ به صدا در آمده و 

 »بیا و او را بکش، پشت سرم یهودي مخفی است
شنیدم که ایشان  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ید: از پیامبرگو میابن عمر رضی اهللا عنه  ج:

مْ «فرمود:  اتِلُكُ قَ قُولُ الْـتُ مْ ثُمَّ يَ يْهِ لَ لَّطُونَ عَ تُسَ ودُ فَ لِمُ الْـيَهُ سْ ا مُ : يَ رُ جَ ائِي ، حَ رَ ُودِيٌّ وَ ا هيَ ذَ هَ

هُ  تُلْ اقْ   )1(»فَ

یـد: اي  گو میتا جایی که سنگ ، شوید چیره میها آنجنگد و شما بر  یهود با شما می«
 ».بیا و او را بکش، مسلمان این یک نفر یهودي است که پشت سر من مخفی است

همچنین امام احمد و امام ترمذي با سندهایشان این حدیث را از ابن عمر رضـی اهللا  
  )2(»این حدیث حسن است« اند و ترمذي گفته است: عنه روایت کرده

چنین است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  روایت دیگري از ابن عمر رضی اهللا عنه از پیامبر

تَّى إِنَّ « اءُ حَ جُ إِلَيْهِ النِّسَ ْ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 ْ يَ لَ لَريَ جُ عُ الرَّ جِ

جَ إِلَيْهِ  رُ ْ ةَ أَنْ ختَ َافَ بَاطًا خمَ ا رِ هَ يُوثِقُ تِهِ فَ مَّ عَ تِهِ وَ أُخْ نَتِهِ وَ ابْ هِ وَ إِىلَ أُمِّ هِ وَ ِيمِ لِّطُ ، إِىلَ محَ  اللَّـهُ ثُمَّ يُسَ

تَّى إِنَّ الْـ ؛ حَ تَهُ يعَ تُلُونَ شِ قْ يَ هُ وَ تُلُونَ يَقْ يْهِ فَ لَ نيَ عَ لِمِ سْ ةِ أَوْ الْـمُ رَ جَ ْتَ الشَّ تَبِئُ حتَ ودِيَّ لَيَخْ رِ الْـيَهُ جَ حَ

يَقُولُ  هُ الْـفَ تُلْ اقْ تِي فَ ْ ُودِيٌّ حتَ ا هيَ ذَ : هَ لِمِ سْ ةُ لِلْمُ رَ جَ رُ أَوْ الشَّ جَ   )3(»حَ

آید و اکثراً زنان به سوي  دجال در زمینی شوره زار و در گذرگاه یک کانال فرود می«
خـواهر و  ، شخص بـه طـرف فامیـل خـودش و بطـرف مـادر      تا جایی که ، شتابند او می
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سپس اهللا مسلمانان ، کشد تا مبادا نزد دجال روند را به بند میها آنگردد و  اش بر می عمه

حتی اگر یک نفـر یهـودي زیـر    ، کشند او و طرفدارانش را می، گرداند را بر او مسلط می
پشت سرم یهودي «ید: گو میدرخت یا سنگی پنهان بشود آن سنگ یا درخت به مسلمان 

 ».بیا و او را بکش، پنهان شده
ي باهلی رضـی اهللا   این حدیث را امام احمد در مسندش و امام ابن ماجه از ابو امامه 

 اند. ي مسیح دجال روایت کرده درباره علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  عنه از پیامبر
 وآله وصحبه وسلم.و باهللا التوفیق. وصلی اهللا علی نبینا محمد 

 )91، 90/  3( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا 



 

 

 

 

 :فصل یازدهم
 قضاء و قدر



 

 ] مفهوم قدر312[

 تقدیر یعنی چه؟ لطفاً توضیح دهید. س:

کـه   عالم بـه اشـیا بـوده قبـل از آن     تعالىبدین معنی است که اهللا  -یا تقدیر -قدر ج:
را نزد خود نوشته و آنچه که خداوند خواسته بوجود آمـده  ها آنو ، را بوجود بیاوردها آن

هـا مراتـب چهـار     ي او پدید آمده است. این اي مطابق خواست و اراده است و هر پدیده
دیر مؤمن به ي تقدیر است که ایمان آوردن به آن واجب است. و بندگان در مورد تق گانه

علَیه  اللَّـه اهللا صلَّىآیند مگر با ایمان آوردن به مراتب فوق. چنانکه از رسول  حساب نمی
 لَّمسکه از ایمان سـؤال کـرد    علیه السالم هنگامی ثابت شده که در پاسخ سؤال جبرئیلو

نَ بِ «فرمود:  مِ ؤْ ــهِ أَنْ تُ ـلِهِ وَ  اللَّ سُ رُ هِ وَ تُبـِ كُ هِ وَ تـِ ئِكَ الَ مَ مِ الْــوَ نَ بِ الْــيَوْ مِ ـؤْ تُ رِ وَ هِ الْــآخِ ِ ـريْ رِ خَ دَ قَ

هِ  ِّ رشَ  )1(»وَ

ش ایمان بیاوري و ایمـان داشـته باشـی کـه     انکتابها و پیامبر، فرشتگان، که به اهللا این«
 ».تقدیر خوب و بد از جانب اوست

روایت وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  از پیامبر اکرم عنْه اللَّـهرضی  همچنین عبادة بن صامت

ةِ «کرده است:  يقَ قِ ِدَ طَعْمَ حَ نَ بِ الْـإِنَّكَ لَنْ جتَ مِ تَّى تُؤْ نِ حَ رِ الْـإِيامَ دَ ْ ، قَ ابَكَ ملَ نَّامَ أَصَ لَمَ أَ عْ تَّى تَ حَ

يبَكَ  نْ لِيُصِ ْ يَكُ طَأَكَ ملَ ا أَخْ مَ طِئَكَ وَ نْ لِيُخْ كُ   )2(»يَ

و  که بـه تقـدیر ایمـان داشـته باشـی      مگر این ؛کنی هرگز طعم ایمان را احساس نمی«
بدانی آنچه به تو رسد قرار نبوده بگذرد و آنچه که از تو گذشت قرار نبـوده کـه بـه تـو     

 ». برسد

 العقيدة الواسـطية)(اهللا علیه مفهوم حدیث را در کتاب  رحمهشیخ االسالم ابن تیمیه 

 کنیم که به آن مراجعه فرمایید.  سفارش می، توضیح داده است

                                                           
 )8مسلم  ( -1
) اسـناد ایـن حـدیث صـحیح     130)، ابن ابـی شـیبه در مسـندش  (   317، 189، 185، 5/182مسند احمد  ( -2

را صـحیح   . شـیخ آلبـانی آن  )10/204). بیهقی در سنن کبري  (77). ابن ماجه  (4700ست، ابو داود  (ا
 )3933دانسته است در صحیح ابوداود  (
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 و باهللا التوفیق. وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.
 )374/  3( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 مختار است یا مجبور؟ انسان] آیا 313[

 مختار است یا مجبور؟ انسانآیا  س:

همه  تعالىهم مجبور است و هم مختار. مجبور است از این حیث که اهللا  انسان ج:
، چیز را براي او مقدر کرده است. مختار است از این جهت که با وجود تقدیر به او

تواند کارهایی را با اختیار خود انجام  و قدرت تصمیم گیري داده است. می استطاعت
قادر است که وي را به راه راست  لىتعادهد و از کارهایی صرف نظر نماید. اهللا 

﴿ فرماید: می تعالىکه اهللا  رهنمون سازد. به دلیل این             

                      ﴾ :۳۷ – ۳۶[الزمر[  

اي نیسـت و هـر کـس کـه اهللا      برایش هدایت کننده، گمراه سازد هر کس را که اهللا«
 .»تواند گمراهش کند او را هدایت کند هیچ کس نمی تعالى

لِقَ لَهُ «در حدیث نیز آمده است:  ٌ ملَِا خُ يَرسَّ لٌّ مُ كُ لُوا فَ مَ   )1(»اعْ

 ».ی براي چیزي که بخاطر آن آفریده شده آمادگی داردانسانزیرا هر ، عمل کنید«

﴿ ي ذیل را تالوت فرمود: پس از این گفتار آیهوسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا   

                     ﴾٧ – ٥ليل: [ال[ 

کارهاي نیک را  نمایند و کسانی که بخشش کرده و از کارهاي زشت پرهیز می«
 .»کنند پس توفیق دهیم او را براي رسیدن به سراي آسایش تصدیق می

تقوا و تصدیق اثبات گردیده و ، صدور اعمالی از قبیل بخشش انساندر این آیه براي 
کنـد و اگـر    بخواهد او را بر انجام کارهـا کمـک مـی    تعالىاعالن شده است که اگر اهللا 

ـ نما میکند و اگر بخواهد هدایتش  بخواهد گمراه می پـس هـدایت و گمراهـی همـه     ، دی

                                                           
 )2649) مسلم  (4949بخاري  ( -1
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 بدست اوست. 
سـر   انسـان هایی که از طرف  مذهب اهل سنت این است که تمام معاصی و مخالفت

را هـا  آن تعـالى معنا کـه اهللا  به این ، پذیرد تحت اراده و تقدیر الهی انجام می، زند همه می
  )1(کند. خلق و ایجاد می

از گناه گناهکـاران بـدش آمـده و بنـده را بـه علـت        تعالىي این اوصاف اهللا  با همه
دهد به خـود او نسـبت داده    انجام می انسانگناهانی که ، دهد. بنابراین گناهان عذاب می

گردد. با این وجود  موصوف می» فاجر و فاسق، کافر، مذْنب«شود و به اوصافی چون  می
که در آفـرینش    شود؛ بدون شک نسبت داده می تعالىي امور به اهللا  تقدیر و تکوین همه

 ي او. افتد مگر به اراده او حکمتی نهفته است. در ملکیت او هیچ اتفاقی نمی
، از نظر آنـان بنـده  نمایند.  را بر افعال بندگان انکار می تعالىي معتزله قدرت اهللا  فرقه

خودش است که گمراه یا هدایت یافته است و قدرت عبد را از قدرت رب العبد بیشـتر  
 دانند. می

مبالغـه   تعـالى ي جبریه 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 اختیـار را از  

 دانند. بی حرکت و بی اختیار می ،محض
قادر بر اعمـال  ، انسانیند: گو میرا انتخاب کرده و ، اهل سنت مذهب متوسط و میانه

ي  ي قـدرت و اراده  و پدیدآورنده انسانخالق  تعالىباشد و اهللا  خویش و داراي اراده می
و  فعـل ، باطـل و مهمـل نگشـته   ، اي که شریعت و امـر و نهـی پروردگـار    بگونه، اوست

 قدرتش بر تمام اشیا منتفی نیست.
 )53-52( ص -فتاوایی در توحید -شیخ ابن جبرین

 ] اسباب و مسببات314[

                                                           
نیسـت و بنـابراین    انسـان یعنی خداوند اسباب و وسایل آن را خلق نموده و در این کار هیچ اجبـاري بـر    -1

آن کار را از  انساندهد، زیرا  ز روي عدل و انصاف بنده اش را مورد حساب و کتاب قرار میخداوند ا
 دهد. روي اختیار انجام می
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ي  الیه، بعضی از مردم شدت سردي یا گرمی را به حساب عواملی چون طبیعت س:
 آیا چنین تأویلی صحت دارد؟، دهند ي زمین نسبت می ازون و چرخش کره

ي  داراي اسباب طبیعی مشخصی هستند و پدیده شکی نیست که سرما و گرما ج:
است.  ي کامل بودن حکمت و نظام آفرینش اهللا  هایشان نشانه سرما و گرما بدلیل سبب

به آن پی  ها انساناسباب مجهول و نامعلومی نیز وجود دارد که ما  ، البته در این مسئله

هصلَّى  بریم؛ مانند این سخن پیامبر نمی ا« :علَیه وسلَّم اللـَّ َ هبِّ تِ النَّارُ إِىلَ رَ تَكَ ا ، اشْ : يَ الَتْ قَ فَ

ا لَ بَعْيضِ بَعْضً بِّ أَكَ ِ ، رَ نيْ سَ ا بِنَفَ أَذِنَ هلََ يْفِ ، فَ نَفَسٍ يفِ الصَّ تَاءِ وَ ونَ ، نَفَسٍ يفِ الشِّ ِدُ ا جتَ دُّ مَ وَ أَشَ هُ فَ

نَ  رِّ الْـمِ نَ الزَّ ، حَ ونَ مِ ِدُ ا جتَ دُّ مَ أَشَ يرِ وَ رِ هَ   )1(»مْ

از ، آتش دوزخ نزد پروردگارش شکایت کرد و گفت: پروردگارا! بعضـی از اجـزایم  «
تنفس کنـد  ، به او اجازه داد تا سالی دوبار تعالىاهللا ، بلعد بعضی دیگر را می، شدت گرما

نمایید و نفسـی دیگـر در    نفسی در تابستان که بیشترین گرما را در آن وقت احساس می
 ».کنید شدیدترین سرما را در آن زمان احساس میکه ، زمستان

 د.شو مینامعلوم است که جز از طریق وحی شناخته ن، این سبب
به شرط ، شود اگر چیزي را به اسباب حسی و شرعی نسبت دهد گناهکار نمی انسان

اساس باشد  نظریات بی براساسکه سبب حقیقی باشد. ولی اگر سبب وهمی و یا  این
زیرا انتساب حوادث و اشیا به اسباب غیر معلوم داخل ، اعتماد نمودن به آن جایز نیست

 ﴿ فرماید: است در آنجا که می تعالىدر نهی باري            

                        ﴾ :۳۶[اإلسراء[ 

در  انسانبی گمان که ، دنباله روي مکن از چیزي که از آن بی علم و نا آگاه هستی«
دهند از آن مورد پرس و جو قرار  گوش و دل انجام می، مقابل کارهایی که چشم

 .»گیرد می
 )13-1/12( )4( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

                                                           
 ).617) و مسلم  (537بخاري  ( -1
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 اسباب] حکم وابستگی به 315[

 دارد؟ اعتماد و وابستگی به اسباب چه حکمی س:

 دارد: وابستگی به اسباب اقسامی ج:
خود را چنان به چیزي بی  انسانبا توحید منافات دارد و آن این است که  قسم اول:

تابد؛ مانند وابستگی به قبور و  هم روي بر می تعالىنماید که حتی از اهللا  تاثیر وابسته می
ها به هنگام پیش آمدن حوادث. این نوع وابستگی شرك اکبر است و موجب  ضریح

﴿ شود. از دین اسالم می انسانخروج                   

                ﴾ :۷۲[املائدة[ 

گمان هر کس انبازي براي اهللا قرار دهد؛ اهللا بهشـت را بـر او حـرام گردانیـده و      بی«
 .»کاران یار و یاوري ندارند جایش دوزخ است و ستم

اهللا ( امـا از مسـبِّب  ، کنـد  به اسباب شرعی اعتمـاد مـی   انساناین است که  قسم دوم:
از  انسـان ولی موجب خـروج  ، این نوع وابستگی نیز شرك استورزد.  ) غفلت میتعالى

 چرا که او به سبب اعتماد نموده و مسبِّب را فراموش کرده است.، شود دین اسالم نمی
کند که فقط سبب است ولی  صرفاً به چیزي وابستگی پیدا می انسانکه  این قسم سوم:

معتقـد باشـد کـه ایـن سـبب از       وابستگی و اعتماد اصلی او بر خالق یکتا استوار بوده و
پیش آمـده و چنانچـه بخواهـد آن را برداشـته و اگـر نخواهـد ابقـایش         تعالىطرف اهللا 

و سبب در برابرخواست او هیچ تأثیري ندارد. این قسم وابستگی هیچ منافاتی با ، کند می
 توحید و یکتا پرستی ندارد.

ی به اسباب شرعی) بلکـه بایـد   حت( نباید خود را وابسته به اسباب کند انساناصولًا  
خود را وابسته به پروردگارش نماید. بنابراین کارمند حقوق بگیر اگر دلش را کاملًـا بـه   

اهللا) را فرامـوش نمایـد در حقیقـت مرتکـب     (اصلی  حقوق دهنده وابسته کند و مسبب
ولی اگر باور داشته باشد که حقوق دهنده سبب است و مسبب اصلی ، شرك شده است

وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  زیرا خود پیامبر، توان شرك نامید است؛ چنین وابستگی را نمی اهللا
 داد. اسباب را نیز مالك قرار می تعالىنیز با وجود اعتماد بر اهللا 
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 )304 -303ص ( فتاواي عقیده -شیخ ابن عثیمین

 ي گناهان است ] مصایب نتیجه316[

اي از مردم در بیان حکمت بعضی از حوادث و وقایع قضـاوت زود هنگـام    عده س:
فرستد از آن چنین و چنان مقاصدي  بالهایی را که در دنیا می تعالىیند: اهللا گو میکرده و 

از بندگانش دریغ داشته و فالن ، باران را به علت کثرت گناهان تعالىیند اهللا گو می، دارد
 تأدیب فالن قوم و قبیله به وقوع پیوسته است.زلزله بخاطر آزمایش و 

به نظر شما آیا این ادعاها افترا و سخنانی ناآگاهانه نسبت به ذات خداونـدي و غیـر   
 خبریم. بی تعالىشود؛ زیرا ما از حقیقت مقصود اهللا  یقینی محسوب نمی

داند که بال و ناداري را معلول عللی ب، مصایبی چون زلزله انساناشکالی ندارد که  ج:
در قرآن گناهان  تعالىرا به عنوان سبب بیان کرده است. مثالً اهللا  ها آن تعالىخود باري 

﴿ را سبب شرّ و فساد عنوان کرده و گفته است:                

    ﴾ :۴۱[الروم[  

به سبب کارهایی پدیدار گشته کـه مـردم انجـام     تباهی و خرابی در خشکی و دریا«
 .»دهند می

﴿                             ﴾

  ]١٦٥[آل عمران: 
یید) این مصیبت از کجاسـت؟ حـال   گو می(که مصیبتی به شما وارد شد  آیا هنگامی«

 ایـد. بگـو ایـن مصـیبت     فتح و پیروزي) کسب کـرده (در جنگ بدر) دو برابر آن (که  آن
 ي مخالفت با رهنمودهاي رسول اهللا نتیجه -ي خودتان است کشتار و شکست) از ناحیه(

 .»-استوسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى 
بنابراین اشکالی ندارد که ایـن مصـایب    ،در این زمینه نصوص زیادي در دست است

، را علت و سبب قـرار داده اسـت   ها آن تعالىرا معلول علل و اسبابی بدانیم که خود اهللا 
که در این جا أسباب دیگري نیز وجود دارد که بدان آگاه نیستم؛ نیز آن را علـت   هرچند
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بلکـه داریـم چیـزي را بـه اهللا     ، در این صورت سخن ما ناآگاهانه نیست، قرار داده است
مثالً) گفتـه: کـه   ( دهیم که خود او علم آن را به ما ارزانی داشته است و نسبت می تعالى

 ست. ها انساني گناهان و بزهکاریهاي ما  مصایب نتیجه
 )144/ 143/ 2( -کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 ] راضی شدن در برابر تقدیر317[

ي نفـع   دارد؟ اهللا شـما و علمتـان را مایـه    ر چه حکمیراضی شدن در برابر تقدی س:
 دیگران بگرداند!

ي  زیرا تسلیم شدن در برابر قدرت الهی نشانه، راضی شدن به تقدیر واجب است ج:
رضایت کامل از ربوبییت پروردگار است. بنابراین بر هر مؤمن واجب است که به اقتضا 

ولـی  ، فعل و قضاي اهللا باید راضی شد ي الهی خوشنود و راضی باشد. آري! به و فیصله
یقْضنیز باید راضی شد؟ -قضاوت شده -آیا به م 

، چون کـه قضـا  ، زیرا حساب مقضی از قضا جداست، باره تفصیل وجود دارد در این
باشد. پـس راضـی شـدن بـه فعـل و       و مخلوق) اهللا می( و مقضی مفعول تعالىفعل اهللا 

 نارضایتی از آن جایز نیست. اظهار قضاي الهی واجب است و در هیچ صورت

 اما مقضی بر سه نوع است:
 نوع اول: راضی شدن به آن واجب است.
 نوع دوم: راضی شدن به آن حرام است.

 نوع سوم: راضی شدن به آن مستحب است.
باشد  مثالً: معاصی از مقضیات اهللا است و مسلّم است که رضایت به معاصی حرام می

شوند. پس نظر به معاصـی از ایـن حیـث کـه      که معاصی به قضاي الهی واقع می هرچند
ولی از حیث مقضی کـه نافرمـانی اهللا اسـت    ، قضا و فعل اهللا است باید به آن راضی بود

 بلکه باید در جهت از بین بردن آن کوشید.، نباید بدان راضی گشت
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و آن همـان   مقضی) آن است کـه خوشـنودي بـه آن واجـب اسـت     (نوع دیگري از 
راضـی شـدن بـه آن    ، واجبات شرعی است که هم به لحاظ قضا و هم به لحاظ مقضـی 

 واجب است.
نوع سوم آن است که تسلیم شدن به آن مستحب و صبر بـر آن واجـب اسـت. و آن    

یند که راضی شدن به گو میآیند. اکثر علما  پیش می انسانعبارت است از مصایبی که بر 
 لیکن صبر و بردباري بر آن واجب است.، مستحب استمصایب واجب نیست بلکه 

از آن نـاخوش اسـت    انسـان فرق بین صبر و رضا: صبر برخالف میل باطنی بـوده و  
دهد؛ ولـی رضـا بـرخالف صـبر      ولی بر وضعیت پیش آمده صبر و حوصله به خرج می

 خوشایند است. انسانمطابق میل باطنی بوده و براي 
که از دیدگاه جمهور علما صبر بـر مصـایب واجـب و    این بود فرق بین صبر و رضا 

 رضا مستحب است. 

 )61-1/60( شرف عبدالمقصود: أترتیب» المسلمه ةالمرأ«فتاوي  -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم ابراز نارضایتی از مصایب318[

 چیست؟، دشو میناراضی ، حکم کسی که هرگاه مصیبتی به او برسد س:

 مصیبت از چهار حالت خالی نیستند:  مردم به هنگام ج:
 حالت اول: نارضایتی. و این خودش انواعی دارد: 

در اثر وقوع حوادث بر پروردگـار   انسانقلبی؛ به این صورت که  نارضایتی نوع اول:
خویش ناراضی شده و از تقدیر او به خشم آید. این نـوع نارضـایتی حـرام و چـه بسـا      

 گردد. منتهی به کفر می

﴿: فرماید می الىتعاهللا                        

                    ﴾ :۱۱[احلج[  

در ایمانشـان متزلـزل و    -پرسـتند  مـی را در حاشـیه و کنـاره    اهللا و بعضی از مـردم «
شـوند و   اگرخیر و خوبی به ایشان دست دهد به سبب آن آسوده خاطر مـی  -اند مذبذب
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اینـان در دنیـا   ، گردنـد  برمـی  -بسـوي کفـر   -اگر بال و مصیبتی به ایشان برسد به عقـب 
 .»وآخرت زیان بارند

 ها همه حرام است. این واویال گفتن و...، نوع دوم: نارضایتی زبانی: مانند بد دعایی
پاره ، اعضا و جوارح: مانند زدن به صورت ي نوع سوم: بروز دادن نارضایتی به وسیله

 ها حرام و منافی صبر است. ي این کندن مو و...که همه، کردن یقه
حالت دوم: حالت دوم صبر و شکیبایی است کـه شـاعر درمـورد آن چنـین سـروده      

 است: 

ربُ مثلُ اسمه مرُّ  تُهُ  و الصَّ بُه أحيل من العسل    مذاقَ  )1(لكنْ عواقُ

 ».تر است اش از عسل شیرین ولی نتیجه، صبر همچو نامش تلخ است«
ها  مصایب و سختی ها را تحمل نموده و با نیروي ایمانش بر مرارت، شخص صابر

دانیم؛ زیرا اهللا  ورزد. این همان چیزي است که ما آن را واجب می صبر و استقامت می

﴿ دستور به صبر و حوصله داده است: تعالى              ﴾

 »صبر پیشه کنید بی گمان اهللا با صابران است« ]۴۶[األنفال: 
پـس از   انسـان حالت سوم: رضایت و خوشنودي از مصیبت است؛ بدین صورت که 

وجود و عدم آن برایش یکسان باشـد   اي که به گونه، آید وقوع مصیبت راضی به نظر می
کند. این حالت واجب نیست؛ بلکه مسـتحب   و از تحمل آن احساس ثقل و سنگینی نمی

 است.
بـه   انسـان حالت شکر و سپاس است و این بهترین حالت اسـت کـه    :حالت چهارم

، ي گناهان داند که این مصیبت کفاره چه او نیک می، دهد وقت مصیبت از خود نشان می
 شود.  هایش می یاناً سبب زیاد شدن نیکیو اح

هصلَّى پیامبر اکرم  يبُ «فرموده است: وسلَّم علَیه  اللـَّ يبَةٍ تُصِ صِ نْ مُ ا مِ رَ الْـمَ فَّ لِمَ إِالَّ كَ سْ مُ

ـهُ  ا اللَّ هَ اكُ ةِ يُشَ كَ وْ تَّى الشَّ نْهُ حَ ا عَ َ  )1(»هبِ

                                                           
 )2/158مدارج السالکین  ( -1
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هر مسلمانی که به بال و مصیبتی گرفتار شود حتی اگر خاري به بدنش فـرو رود اهللا  «
 ».دهد ي گناهانش قرار می آن را کفاره تعالى

 )111 -2/109( مجموعه فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم ناسزاگویی به زمان319[

  دارد؟ ناسزا گفتن به دهر و زمان چه حکمی س:

 شود:  بد و بیراه گفتن به زمان به سه قسم تقسیم می ج:
که قصدش صرفاً خبردادن باشد نه مالمـت؛ و ایـن جـایز اسـت؛ مـثالً       این قسم اول:

 ید: از شدت گرما یا سرما امروز کالفه شدیم و... زیرا مدار اعمال نیت است. گو می
بدین صورت ، بداند شخصی به زمان بد و بیراه گفته و آن را فاعل و خالق قسم دوم:

ي امور از حالتی به حالتی دیگر تصـور نمایـد و ایـن شـرك اکبـر       که زمان را چرخاننده
است. زیرا این شخص با انتساب حوادث به طرف غیر اهللا در واقع خالقِ دیگـري را بـا   

 شریک قرار داده است.  تعالىاهللا 
ید و در عین حال معتقد است که فاعـل  گو میشخصی به زمان بد و بیراه  قسم سوم:

 چـون زمـان  ، کنـد  است؛ ولی باز هم اقدام به ناسزا گویی علیه زمان می تعالىاصلی اهللا 
زیرا منافی با صـبر اسـت. البتـه    ، ظرفی است براي امور ناپسند. این قسم نیز حرام است

ناسـزا   الىتعـ زیرا این شـخص مسـتقیماً بـه اهللا    ، باشد موجب خروج از دین اسالم نمی
  گردد. ناسزا بگوید کافر می تعالىچنانچه مستقیماً به اهللا ، یدگو مین

 )198 -1/197( مجموعه فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم شوم دانستن منزل 320[

گزیند و از قضا در این منزل دچار امراض و بالیا  شخصی در منزلی سکونت می س:
آیـا بـراي   ، کنند اش این منزل را بدشگون تصور می وادهگردد. به همین دلیل او و خان می

 این شخص جایز است که منزل مذکور را ترك نماید؟ 
                                                                                                                                                    

 )2572) و مسلم  (5640بخاري  ( -1
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سواري ها و زنان وجود دارد. بنـا بـر حکمـت حـق     ، بدیمنی در بعضی از منازل ج:
شـوند. بنـابراین فـروختن چنـین      اشیائی سبب ضرر یا از دست رفتن منتفعتی مـی  تعالى

 منزلی و منتقل شدن به منزل دیگري بدون اشکال است. 

هصلَّى رسول اکرم  : يفِ « :فرموده استوسلَّم علَیه  اللـَّ ةٍ ثَ مُ يفِ ثَالَ ؤْ سِ وَ الْـالشُّ رَ أَةِ الْـفَ رْ مَ

ارِ  الدَّ  )1(»وَ

 ». زن و خانه، اسب سه چیز است دردر  شومی«
 انسـان  هرگـاه بنـابراین  ، ها و خانه ها بد شگونی دارند زن، پس بعضی از سواري ها

چنین چیزي را احساس کند باید آن را تقدیر الهی بداند وخودش را قانع کند کـه قطعـاً   
 ي دیگري منتقل شود.  اقتضا نموده که او به خانه تعالىحکمت اهللا 

 )71 -1/70( المجموع الثمین -عثیمینشیخ ابن 

 انسانبر » کراماً کاتبین«ي تعیین فرشتگان  ] فلسفه321[

عالم به تمام اشیا و موجـودات اسـت پـس حکمـت و      تعالىکه اهللا  با وجود آن س:
 چیست؟  انسانبر » کراماً کاتبین«ي تعیین فرشتگان  فلسفه
قابل درك است و گاهی قابل ییم که حکمت چنین مسایلی گاهی گو میدر پاسخ  ج:

دانیم.  را نمی ها آنزیرا بسیاري از چیزها وجود دارند که ما حکمت وجود ، درك نیست

﴿ فرماید: می تعالىمثالً؛ اهللا                       

        ﴾ :۸۵[اإلسراء[  

بگـو روح چیـزي    - کـه چیسـت   - پرسند ي روح می درباره - محمد اي -و از تو «
 .»اندکی به شما داده نشده استدانش جز ز ااست که تنها پروردگارم به آن آگاه است و 

: پرسـد  گـري از مـا مـی    به فرض مثال پرسش، شما این مخلوقات را در نظر بگیرید 
را  انساناالغ را به صورتی دیگر و ، شتر را به این صورت تعالىحکمت چیست که حق 

                                                           
 ) با الفاظ متقارب.2225) و مسلم  (2858بخاري  ( -1
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هـاي متفـاوت    حکمت از این صـورت ، اسب و االغ آفریده است، به غیر از صورت شتر
 چیست؟ 

ي  همان گونه کـه از فلسـفه   .واقعاً حکمت این نوع مسایل براي ما قابل درك نیست
ـ   ، عصر و عشاء، چهار رکعتی بودن نمازهاي ظهر ودن نمـاز مغـرب و دو   سـه رکعتـی ب
ي بسـیاري از امـور    بدین ترتیب مشخص شد که فلسفه. رکعتی بودن نماز فجر ناآگاهیم

 .خلقتی و شرعی بر ما پنهان است
ي برخـی   کوشش براي پیدا کردن فلسـفه : یمگو میچنین است ، پس وقتی که مسئله 

اگـر او بخواهـد از   ، دارد تعـالى بستگی به تفضل و عنایت حق ، از امور آفرینش و شرع
کند و اگـر خواسـت    ي آن را براي ما آشکار می روي فضل و احسانش حکمت و فلسفه

 . شود چنین نبود و به آن دست نیافتیم هیچ چیزي از ما کم نمی تعالىاهللا 
کرامـاً   -هـاي  فرشـته  تعـالى چیست که اهللا ، گردیم فلسفه مجدداً به پاسخ سؤال برمی

 موده است؟ را بر ما مقرر فر -کاتبین
نهایت محکم  تمام اشیا و مخلوقات را بی تعالىحکمت از این کار این است که حق 

نگهبانانی مقـرر فرمـوده   ، زادگان و منظم آفریده است تا جایی که برافعال و سخنان آدمی
عـالم   تعـالى در حالی که اهللا ، کنند است که تمام اعمال و اقوالشان را نوشته و کنترل می

لیکن همه این کارها بخاطر نظم بخشیدن به نظـام کائنـات اسـت تـا     ، یا استبه تمام اش
 .نهایت محکم و منظم است همه بدانند که این جهان بی

 )348، 347( ص. فتاواي عقیده -شیخ ابن عثیمین



 

 

 :باب دوم
 فتوا و اجتهاد



 

 فتوا و اجتهاد] شرایط 1[

 رسند؟ جوانان در چه شرایطی به مقام فتوا و اجتهاد می س: 

اجتهاد داراي شرایطی است و هر کسی حق ندارد که اقـدام بـه فتـوا کـرده و در      ج:
که شایستگی چنین کاري را پیـدا کـرده و تـوان شـناخت      مگر آن، مسایل اظهار نظرکند
، منطوق و مفهـوم ، ناسخ و منسوخ، ضعیفصحیح و ، نص و ظاهر: دالیل را داشته باشد

و بـه اقسـام   . را به خوبی تشخیص بدهـد ... مجمل ومبین و، مطلق و مقید، خاص وعام
 .آراي علما و فقها و حفظ نصوص و فهم آن مسلّط باشد، فقه

گمان تصدي منصب فتـوا بـدون از کسـب اهلیـت آن گنـاهی بـزرگ و سـخنی         بی 
 ناآگاهانه است. 

 ﴿: در مورد این افراد چنین وعید داده است تعالىاهللا       

                                      

           ﴾ :١١٦[النحل[  

رود به دروغ مگویید: ایـن حـالل اسـت و آن     خاطر چیزي که تنها بر زبانتان میبه «
رســتگار ، کــه بــر اهللا دروغ ببندنــد بندیــد کســانی و در نتیجــه بــر اهللا دروغ مــی، حــرام

 .»گردند نمی

تَاهُ «در حدیث نیز آمده است:  نْ أَفْ ىلَ مَ هُ عَ مُ انَ إِثْ مٍ كَ لْ ِ عِ ريْ تِيَ بِغَ نْ أُفْ  )1(»مَ

کنند گناهشان بر مفتیـان   ی که جواب فتوایشان را از مفتیان بی علم دریافت میکسان«
 ».است

 )72، 73( ص -اللؤلؤالمکین -شیخ ابن جبرین

 ] اجتهاد و شرایط مجتهد2[

                                                           
-1/126)، حـاکم  ( 53)، الفاظ از ابوداود است، ابن ماجـه  ( 3657) ابوداود  (365-2/321مسند احمد  ( -1

علیـه در   رحمه اهللا) حاکم این حدیث را تصحیح کرده و ذهبی نیز با وي موافق است. شیخ آلبانی 436
 قرار داده است.» حسن«صحیح ابوداود حدیث مذکور را 
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 دارد و مجتهد باید داراي چه شرایطی باشد؟ اجتهاد از دیدگاه اسالم چه حکمی س:

تعریف اصطالحی اجتهاد: تالش در جهت ادراك حکم شرعی با در نظر گرفتن  ج:
زیرا اهللا ، دالیل شرعی آن. اجتهاد بر کسی که توان و صالحیت آن را دارد واجب است

﴿ فرموده است: تعالى               ﴾ »دانید از اهل  اگر نمی

 .»بپرسید -علما -ذکر
اصول و اقوال ائمه و علما داراي علم و وسعت ، ولی مجتهد باید در نصوص شرعی

زیـرا بعضـی از مـردم کـه     ، نظر باشد تا با نصوص شرعی و اصول مسلّم مخالفت نکند
ي علم هستند و جز اندکی دانش به آنان داده نشده خود را در مقام مجتهد  صرفاً جوینده

ي احادیـث دیگـر    کننـد کـه بـه وسـیله     بینی بر احادیثی عمـل مـی   میدهند. لذا  قرار می
دهنـد کـه بـه اجمـاع      اند. گاهی احادیثی را معیار قرار می تخصیص شده یا منسوخ شده
بایـد  ، اطـالع اسـت   بی، اما این مسکین از اجماع مذکور، علما بر ظاهرشان حمل نیستند

 اند. گفت که چنین افرادي بسیار خطرناك
به دالیل شرعی و اصول مسلّم عالم و آگـاه باشـد کـه در ایـن صـورت       مجتهد باید

 ي اسالم سالم بماند. تواند به استنباط احکام پرداخته و از مخالفت با اجماع علما می
تواند اجتهاد کنـد. از طرفـی    اگر شخصی واقعاً شرایط مذکور را احراز کرده باشد می

ا در یک باب از ابواب علم و یـا تنهـا در   تواند تنه پذیر است و شخص می اجتهاد تجزیه
 یک مسئله از مسایل علم مجتهد باشد. 

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین.

 هاي اجتهاد و فتوا براي افراد ذیصالح باز است. ] دروازه3[

یـا در ایـن   ، ی بـاز اسـت  انسـان اي هر بر میهاي اجتهاد در احکام اسال آیا دروازه س:
 را احراز کند. ها آنشرایط خاص وجود دارد که شخص باید ، مسئله
 که دلیلی واضح در اختیار داشته باشد؟ تواند فتوا بدهد بدون آن ی میانسانآیا هر  -
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ىلَ «حدیث:  - مْ عَ كُ ؤُ رَ ىلَ النَّارِ الْـأَجْ مْ عَ كُ ؤُ رَ تْيَا أَجْ اي قرار دارد؟ و معناي  در چه رتبه »فُ

 آن چیست؟ 
فرد ذیصالح کسـی اسـت   ، جتهاد پیوسته براي افراد ذیصالح باز استي ا دروازه ج:

مثالً مسلّط به آیات و احادیث و قادر بـه درك  ، که لوازم اجتهاد را در اختیار داشته باشد
این دو منبع اساسی و آگاه به روش استدالل بوده و مراتب احادیث و مواضع اجمـاع را  

حق ندارد که تنها بـا رأي و نظـر    انسانه باشد. دانسته و به لغت عربی تسلطّ کافی داشت
بلکه بر او الزم است که از دالیـل  ، شخصی خویش اظهار نظر کرده و به مردم فتوا دهد

ي استداللی آنان کمک جسته و سـپس اقـدام بـه     شرعی و اقوال علما و نظریات و شیوه
 فتوا کند. 

ىلَ «حدیث  مْ عَ كُ ؤُ رَ مْ الْـأَجْ كُ ؤُ رَ تْيَا أَجْ ىلَ النَّارِ فُ   )1(»عَ

 »دارد بیشتري نیزجرأت جهنم آتش بر دارد بیشتري جرأت دادن فتوا به که کسی«
جعفـر   در سنن خود از عبیداهللا بـن ابـی   را عبداهللا ابن عبدالرحمن دارمی این حدیث 

تـابعی اسـت و نـه    ، زیـرا عبیـداهللا مـذکور   ، مصري بصورت مرسل روایت کـرده اسـت  
  هـ) هستند.136( سالصحابی. ایشان متوفاي 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وسلم.
 )5/17 ( فتاواي انجمن دایمی مباحث علما و افتا

 ] مجتهد و غیر مقلد کیست؟4[

یند: از هیچ مذهبی از گو میاینان ، ي عدم تقلید ظهور کرده در بین جوانان پدیده س:
مجتهـدین اجتهـاد کـرده و عمـل     کنیم؛ بلکه خودمان مانند  مذاهب چهار گانه تقلید نمی

 کنیم. کنیم و به اجتهادات آنان مراجعه نمی می

                                                           
و هذا اسناد ضعيف إلعضاله؛ فان عبيد اهللا هذا من اتباع لبانی گوید: ) شیخ آ157-(روایت دارمی -1

هـ) فبينه و بني النبي صلی اهللا عليه وسلم واسطتان او اكثر، سلسلة الضعيفة ١٣٦التابعني مات سنة  (

  ١٨١٤شامره 
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که صالحیت اجتهاد  این ادعا به نسبت بعضی از مردم پسندیده نیست؛ ولی کسانی ج:
دارند ادعاهایشان قابل قبول است. بنابراین بر مردم واجب نیست که از شخص و مذهب 

ي چهار گانه واجب است سـخنش   ید از ائمهخاصی تقلید کنند و هر کس بگوید که تقل
البتـه بـر جوینـدگان علـم الزم     ، واجب نیست، زیرا تقلید از ائمه، خطا و ناصواب است

هاي آن بزرگـواران   ي اربعه و علماي دیگر استفاده کنند و کتاب است که از سخنان ائمه
لب علمی موفق اسـت  طا، نموده و استدالل آنان را پیرامون مسایل مطالعه کنند  را مطالعه

 برده و استفاده کند.  که از این موارد بهره
تواند پا در میدان اجتهاد گذاشته و اجتهاد کنـد بلکـه    کسی که توان اجتهاد ندارد نمی

موظف است از فقهـا سـؤال نمایـد و راه آمـوختن و تحصـیل فقـه را ادامـه دهـد و از         
فتوا را حاصـل کنـد و راه و روش   که صالحیت صدور  ارشادات علما استفاده کند تا این

علما را بیاموزد و توان تشخیص احادیث صحیح از روایات ضعیف را داشته باشـد و در  
اصول الفقه و مواردي را که علما دانستن آن را بـر اهـل   ، الحدیث این مسیر باید مصطلح

 در مسایل اختالفی را داشته باشد.، اند بیاموزد و توان ترجیح علم الزم دانسته
تواند بـا آن   مواردي را که علما بر آن اجماع دارند حکمش واضح است و کسی نمی

توان تحقیق و  و در مواردي که اهل علم در مورد آن اختالف نظر دارند می، مخالفت کند
 جستجو نمود. 

ما موظف هستیم مسایل اختالفی را به حکم اهللا و رسولش ارجاع دهیم. آن گونه که 

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                            

       ﴾ :۵۹[النساء[ 

آن را به سوي اهللا و رسول برگردانید؛ اگر به اهللا و ، پس اگر در چیزي اختالف کنید«
 »روز آخرت ایمان دارید

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                  ﴾ :۱۰[الشوری[  

 .»پس فیصله کردن او حواله به اهللا است، و آنچه در آن اختالف کردید«
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کنند سخت در اشتباه هستند بلکـه ایـن    کسانی که توان اجتهاد را ندارند و اجتهاد می
تحصیل علم را ادامه دهند و در این راه زحمت بکشند و روش علمـا را  افراد باید مسیر 
 در پیش گیرند.

صلَّى سیرت پیامبر ، دستور زبان عربی، لغت عربی، فقه، اصول، این افراد باید حدیث
اللَّـه لَّمسو هلَیو تاریخ اسالم را بیاموزند.  ع 
کنار آن از منهج علمـاي گذشـته   از این علوم در مسایل اختالفی کمک بگیرند و در  

هاي اهل علـم اسـتفاده نمـوده و فتـواي علمـا را در       فاصله نگیرند و از سخنان و کتاب
مسایلی که به نظر آنان راجح است مؤید اقوال خود قرار دهند. یا برعکس مسایلی که به 

لمـاي  نظر آنان مرجوح است باز هم اقوال علما را در تأیید قول خود ذکر نماینـد. بـر ع  
 گذشته دعاي رحمت و مغفرت بفرستند.

تنها راه موفقیت براي طالب علوم دینی که مخلصانه گـام بردارنـد و در جسـتجوي    
حقیقت باشند همین راه است نه این که طالب علم مغرور باشد و راه تکبـر را در پـیش   

 گیرد.
 )161، 160(، )47( ي بحوث اسالمی مجله -شیخ ابن باز

 مسایل فقهی و دینی] آداب آموختن 5[

اي را از یک فقیه سؤال کرده و سپس  شوند که مسئله چه بسا افرادي مشاهده می س:
شوند. جنابعالی در این بـاره چـه    نزد عالم دیگري رفته و عین مسئله را از وي جویا می

 نظري دارید؟
ولـی ایـن شـیوه    ، دهنـد  افتد و افرادي این کار را انجام مـی  این امر زیاد اتفاق می ج:

باید عالمی را که به او اعتماد دارد براي دریافت فتواهایش انتخاب  انساننادرست است. 
زیرا مراجعه به مفتیان ، جو نزد عالم دیگري نرود و نموده و به آن بسنده کند و براي پرس

کـه   هرچنـد ، شـود  و علماي متعدد در مسایل اجتهادي موجب نگرانی و سرگشتگی می
 نیز متفاوت است. ها انسان درك و فهم
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تواند به یکی از اندیشمندان دینی که به او اعتماد دارد مراجعه نموده و  می، فرد عامی
و براي این کار یک عالم را انتخـاب کنـد و ایـن    ، اش را از او جویا شود مسایل روزمرّه

ه است. البتـه  براي سالمتی دین او بهتر است و اتفاقاً همین چیز از افراد عامی مطالبه شد
بلکه ، کسی که استعداد شناخت راجح از مرجوح را دارد تنها به سؤال کردن بسنده نکند

بحث و جستو نماید تا به آنچه که نـزد او راجـح اسـت دسـت     ، کالم اهل علم براساس
      یابد.
 ).22-1/21( سلسله جلسات علمی شیخ فوزان -اهللا دین التفقه فی -شیخ فوزان 

 عبدالکریم المقرن و حمود المطرتهیه: 

 تواند فتوا بدهد؟ آیا می، ناآگاه است ها آنکه ناقل اقوال علماست و از دالیل  ] کسی6[ 

بنده از طالب علوم دینی هستم و چه بسا مسایلی در موضوع عبادات و غیره از  س:
را  هـا  آندانم چون یا از استادانم پاسخ  را به خوبی می ها آنشود که پاسخ  من پرسیده می

ي دلیل پیرامون آن مسایل  ولی ارایه، ام هاي فتوا خوانده که خودم در کتاب ام یا این شنیده
ي علـم   شوم. جنابعالی طلبه برایم سخت است. گاهی در ترجیح مسایل دچار مشکل می

 کنید؟ را چگونه توجیه می
مراجعه کننده را به عالم دیگري کـه از تـو بهتـر    ، ش فتوا مدهجز با بصیرت و دان ج:

کنی عالمی بهتر از تو نباشـد از او   است راهنمایی کن و چنانچه در شهري که زندگی می
 فتوایت را صادر کن.، درخواست مهلت کن و پس از بررسی دقیق و اطمینان از حقیقت

کنم که در توجیـه طـالب    یبه خاطر این سؤال و سؤاالت دیگر به مدرسین توصیه م
را به محکم کاري و شـتاب نکـردن    ها آنپیرامون این امر خطرناك بیشتر عنایت کرده و 

بدین صورت که اگـر  ، در امر فتوا تشویق کنند. خود مدرسین الگویی براي طالب باشند
ي تجدیـد   ي تدریس را متوقف کرده و وعـده  ادامه، در اثناي درس دچار مشکلی بشوند

که طالب این عـادت را از اسـتاد بـه     تا این، در یکی دو روز بعد به طالب بدهند نظر را
 ارث برده و در فتوا و صدور حکم عجله نکنند.
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که مورد سؤال قرار گرفت به مسایل اندکی پاسـخ   اهللا علیه هنگامی هامام مالک رحم 
دانم. عالوه از امام مالـک   را نمی ها آنشماري را برگرداند و گفت: پاسخ  داد و مسایل بی

 کردند. اهللا علیه علماي دیگر نیز این کار را می رحمه
ارزش طالب علم این است که در افتا و صدور حکم شتاب به خرج نداده و آنچه که 

 دانم. داند بگوید: نمی پاسخش را نمی
بی در بایـد الگـوي خـو    هـا  آن، رسالت مهمی را بر دوش دارنـد ، مدرسین و استادان

و یکی از عادات نیکو این است که طالب علم بایستی بـه  ، اخالق و اعمال طالب باشند
که دلیل مسئله را فهمیده  و تأخیر صدور فتوا عادت داشته باشند تا این» دانم نمی«ي  کلمه

 و حکمش را باز شناسند و از فتواي ناآگاهانه و گستاخانه پرهیز کنند.
 ).174-173( ) ص47( اسالمیي بحوث  مجله -شیخ ابن باز

 ] آیا صدور فتوا باید گروهی باشد؟7[

، ي ذیل چیست؟ مسایل جدید پیچیده و شبکه وار است ي مقوله رأي شما درباره س:
بنابراین الزم است که فتوا از طرف گروهی متخصص و هیأتی علمـی صـادر شـود کـه     

اشـد. ایـن گـروه جوانـب     متخصصان مختلف در آن گرد هم بیایند و فقیه یکی از آنان ب
 کند. مشکل و وضعیت پیش آمده را بررسی و سپس برایش حکم صادر می

فتوا همواره بر دالیل شرعی متمرکز است و البته اگر به صورت جمعی و گروهی  ج:
شـود کـه عـالم و فقیـه      شود. ولی باز هم این امر باعث نمی صادر شود کاملتر و بهتر می

 فتا خودداري کند.هاي خود از ا مطابق دانسته
 ).117( ) ص32( ي ي بحوث اسالمی شماره مجله -شیخ ابن باز

 ي چهار گانه  ] عوامل اختالف ائمه8[

رحمهـم اهللا  ( احمـد و ابوحنیفـه  ، شـافعی ، اسباب اختالف امامانی چـون مالـک   س:
 ) را بیان کنید.تعالى

 بعد:احلمد هللا وحده والصالة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه و  ج:
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هاي زیادي به  اختالف علما و فقها اسباب و عوامل زیادي دارد و در این زمینه کتاب

از شـیخ ابـن تیمیـه     رفع املالم عن ائمة األعـالم)(ي تحریر در آمده است. از قبیل:  رشته

اإلنصاف (، از عبدالرحمن اسنوي التمهيد يف ختريج الفروغ عيل االصول)(اهللا علیه  رحمه

، از علی خفیـف  أسباب اختالف الفقهـاء)(، از ولی اهللا دهلوي أسباب اإلختالف)يف بيان 

بدايـه (از عبـداهللا بـن سـید و     االنصاف يف التنبيه عيل االسـباب الّتـي أوجبـت اخلـالف)(

از ابن رشد که ابتدا ایشان محل اتفاق و محل اختالف را بیان نموده آنگاه منشأ  املجتهد)

 کنیم: رخی از این عوامل را براي خواننده بیان میکند. ب اختالف را ذکر می
 ي ) در آیهقُرُوء( مشترك بودن لفظ در دو معنی یا بیشتر از آن. مانند لفظ -1

﴿                ﴾ :۲۲۸[البقرة[ 

و یا سـه بـار پـاك    ( ماهانهبعد از طالق) به مدت سه بار عادت ( و زنان مطلقه باید«
 . »عده نگهدارند)( شدن از حیض) انتظار بکشند

رود؛ از این رهگـذر   ) هم براي حیض و هم براي طهر بکار میقُرُوء( در این آیه لفظ
انـد:   طهر عده نگه دارد و برخی دیگر گفته براساس، اند: که زن مطلقه برخی از ائمه گفته

ند. هر فقیهی براي اثبات نظر خود دالیلی دارد که اش را سپري ک حیض عده براساسکه 
 کند. معناي مورد نظرش را تعیین می

مانند ، کنند تعارض دالیل. علما در ترجیح یا جمع بین دالیل اختالف نظر پیدا می -2
نهی از نشستن «و حدیث » نهی از خواندن نماز نفل بعد از نماز عصر تا غروب«حدیث 

فقها در اجراي این دو حدیث در حق کسی که » حیۀ المسجددر مسجد قبل از خواندن ت
اي احادیث نهی از نماز نفلـی   عده، شود اختالف دارند در اوقات ممنوعه وارد مسجد می

اند و  اي دیگر احادیث تحیۀ المسجد را مقدم دانسته در این اوقات را مقدم دانسته و عده
 اختیار دارد. هر گروهی دالیلی براي ترجیح آنچه که برگزیده در

از موارد اختالف: این است که حدیث به یکی از ائمه برسد و به امامی دیگر نرسد.  
از موارد اختالف: اختالف نمودن در مورد منسوخ بودن حکمی و یا عدم نسخ. الزم بـه  
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ذکر است که در این فتوا گنجایش توضیح بیشتري نیست و اگـر شـما دانشـجو هسـتید     
 نمایید.هاي فوق مراجعه  توانید به کتاب می

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.، و باهللا التوفیق
 )22/5( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] اختالف علما در فتوا9[

 اختالف در مسایل دینی در چه وقتی معتبر و قابل قبول است؟  - س:
 در تمام مسایل با هم اختالف دارند؟  ي امت اسالمی آیا ائمه-
 یا تنها در مواضع معینی اختالف دارند؟ -

اختالف علماي اسالم اگر نشأت گرفته از اجتهاد باشد ضرري را متوجه فرد غیر  ج:
  ،کند صائب نمی

هصلَّى  زیرا رسول اکرم مَ «فرموده است: وسلَّم علَیه  اللـَّ كَ ا حَ دَ ثُمَّ الْـإِذَ تَهَ اجْ اكِمُ فَ حَ

لَهُ  ابَ فَ انِ أَصَ رَ رٌ ، أَجْ هُ أَجْ لَ طَأَ فَ دَ ثُمَّ أَخْ تَهَ مَ فَاجْ كَ ا حَ إِذَ  )1(»وَ

باشد دو ثواب دارد و اگر در اجتهادش به خطـا بـرود    درستمجتهد اگر اجتهادش «
 ». یک ثواب دارد

آشکار بشـود واجـب اسـت کـه از رأي     ، لیکن هر وقت حقیقت براي مجتهد خاطی
 نماید.خود برگشته و از حقیقت پیروي 

آید نباید سبب اختالف  در مسایل فرعی پیش می اختالفی که بین علماي امت اسالمی
و خطرنـاکی بـدنبال خواهـد     و دوگانگی قلوب بگردد چه اختالف قلوب مفاسد بزرگ

 داشت.

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                         

     ﴾ :۴۶[األنفال[  

                                                           
 )7352(  بخاري -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   774 
  
رود و  سست شده و نیرویتان تحلیل مـی ، با هم نزاع و کشمکش نکنید که در نتیجه«

 .»با صابران است تعالىصبر کنید؛ زیرا اهللا 
شـود اخـتالف علماسـت     اختالفی که همواره نقل و بیان شـده و از آن صـحبت مـی   

پیرامون مسایل فقهی و در شریعت اسالمی تنها همین اخـتالف قابـل قبـول اسـت. امـا      
کنند اصـالً قابـل قبـول نیسـت.      اختالف عوام الناس که هیچ مسئله و دلیلی را درك نمی

 ت ضروریات دینی به علما مراجعه کنند. بنابراین بر عوام واجب است که براي دریاف

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                 ﴾ :۴۳[النحل[  

  »دانید از علما بپرسید اگر نمی«
 اما آیا در تمام مسایل اختالف وجود دارد؟

بلکه برخی از مسایل اجماعی هستند و بـه  ، پاسخ این است که قضیه این طور نیست
شود و صرفاً در برخی مسـایل اجتهـادي بـه     دیده نمی ها آنفضل الهی هیچ اختالفی در 

ي نصوص کتاب و  تر بودن برخی از علما از برخی دیگر درباره علت اجتهادات و یا عالم
 است.سنت اختالفاتی پدید آمده است. لیکن در مسایل کلی اختالف بسیار اندك 

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 گیري در برابر اختالفات حزبی و گروهی ] موضع10[

ها چه موضعی باید در پیش  اي احزاب و تشکل در برابر اختالفات فرقه، مسلمان س:
 بگیرد. 
هـا   دوستی، بر او الزم است از حق و رهنمودهاي کتاب و سنت دنباله روي کرده ج:

و مذهبی که مخالف حق باشد   کتاب و سنت بوده و از هر فرقه براساسهایش  و دشمنی
 خود را تبرئه نماید.

دین اهللا یکی است و آن همان صـراط مسـتقیم و پرسـتش خـالق یکتـا و پیـروي از       
است. پس آنچه که بر هر مسلمانی واجـب و ضـروري   وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

قت را بر خود الزم گرفته و بـر آن پایـدار بمانـد. و حـق     ست که حق و حقی است این ا
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چیزي نیست جز اطاعت از اهللا و شریعت محمدي. بنابراین هـر مـذهب یـا حزبـی کـه      
مخالف این منهج باشد باید از او دوري گزید و پیروان آن مذهب و حزب را با اسـلوبی  

حقیقـت را بـر    صحیح و مفید و توأم با مهربانی و مالطفت بسوي حق دعـوت نمـود و  
 ایشان آشکار کرد.

 )158، 5/157( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 ] در مقابل مشاجرات و اختالفات علما چه موضعی باید گرفت؟11[

ي فقه هسـتم و طبعـاً بـا مسـایل اختالفـی زیـادي روبـرو         بنده دانشجوي رشته س:
برخالف فتـواي برخـی از علمـاي     شوم و چه بسا قول راجح را در بعضی از مسایل می

کنـیم   کنم که در برخی از مسایل که به آن عمـل مـی   یابم. همچنین مشاهده می کنونی می
کـنم. شـما    بنابراین احساس سرگردانی و بالتکلیفی می، اصوالًقول راجحی وجود ندارد

 گیریم چه کار کنیم؟ که مورد سؤال قرار می بفرمایید در خصوص این مسایل هنگامی
بلکه براي هر کسی که اختالف ، آید این سؤال تنها براي دانشجویان فقه پبش نمی :ج

ولی حقیقت این است کـه اصـالً در آن   ، کند ممکن است پیش بیاید علما را مشاهده می
مسایل اختالفی علما را مشـاهده   هرگاه انسانزیرا ، جاي تشویش و نگرانی وجود ندارد

اي پیروي کند که از دید او بـه حـق و صـواب     که از نظریه اي ندارد جز این کند چاره می
تر است. مثال او مانند شخص بیماري است کـه دو پزشـک درمـورد بیمـاري او      نزدیک

او  کند کـه از نظـر   ي پزشکی عمل می حال این بیمار بر نظریه، کنند اختالف نظر پیدا می
 تر است. بهتر و راجح

در این صورت ، نتوانستیم قول یکی از دو عالم را بر دیگري ترجیح دهیم چنانچه
تر است.  شود زیرا به احتیاط نزدیک عمل می» أشد«اند که بر قول  برخی از علما گفته

گیري  شود چه یسر و آسان عمل می» -تر آسان-أیسر«اند که بر قول  ي دیگري گفته عده
بین این  انساننیز گفته شده که در چنین صورتی ، دارد در شریعت اسالمی، و ریشه اصل

است که به قول  وآن مختار است و به هر یکی که بخواهد چنگ بزند. ولی راجح این
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بدلیل ، ي آسان گیري دین اسالم است زیرا این کار موافق با قاعده، عمل کند» أیسر«

﴿ :تعالىگفتار اهللا                 ﴾ :۱۸۵[البقرة[ 

 .»گیري کند خواهد بر شما سخت  خواهد و نمی آسانی شما را می تعالىاهللا «

﴿             ﴾ :۷۸[احلج[ 

 .»در دین بر شما سختی نکرده است تعالىاهللا «

وا«فرموده است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم ُ ال تُعَرسِّ وا وَ ُ آسان بگیریـد  « )1(»يَرسِّ

 »دگیرینو سخت 
که خالف این اصل بـه اثبـات برسـد.     برائت ذمه است مگر این، ي کلی اصل و قاعده

توانند به حـق و حقیقـت    شود که خودشان مستقیماً نمی این قاعده براي کسانی اجرا می
توانند مسایل را از روي دالیـل شـرعی    پژوهان که می دست یابند. اما کسانی چون دانش

ترین قول را از میان اقـوال   مورد بحث و ارزیابی قرار دهند بر آنان الزم است که صحیح
 اختالفی اختیار نمایند.

 ). 47-45( ) ص5( ةکتاب الدعو -شیخ ابن عثیمین

 را پس بگیرد ] بر مفتی واجب است که اشتباهش12[

دهد. پـس از مـدتی متوجـه     گیرد و فتوا می یکی از مفتیان مورد پرسش قرار می س:
 چه کار باید بکند؟، شود که فتوایش درست نبوده می

فتوایش را اصالح نموده و صـراحتاً  ، بر او الزم است که به حق و صواب برگشته ج:
مـربن خطـاب رضـی اهللا عنـه     گونه کـه ع  همان، بگوید که در فتوایش اشتباه کرده است

حق دیرینه است یعنی پذیرفتن حق از دیرباز معمول بوده « )2(»احلق القديم«چنین گفت: 

 ».است و باید چنین باشد

                                                           
 )69بخاري  ( -1
 )20324، 20159»  (الکبري«) و بیهقی در 4/206/207سنن دارقطتی  ( -2
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پس بر مفتی خاطی الزم است که به حق رجوع کرده و فتوایش را اصـالح نمایـد و   
قت و صـواب ایـن گونـه    اکنون حقی، ام ام ولی اشتباه کرده بگوید: چنین و چنان فتوا داده

 است. این کار نه تنها برایش اشکال ندارد بلکه بر او واجب است.
وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  که در مورد گرد افشانی و تلقیح درختان خرما از پیامبر هنگامی

يْئًا[ ایشان در جواب فرمودند:، سؤال کردند لِكَ شَ نِي ذَ غْ ا أَظُنُّ يُ کنم این کار  گمان نمی« ]مَ

سپس مردم به اطالع ایشان رساندند که عدم گرد افشـانی موجـب   ». اي داشته باشد فایده
بالفاصـله سـخن   وسـلَّم  علَیـه   اللَّـهصلَّى  شود. رسول اهللا عدم باروري درخت خرما می

 اش را چنین اصالح کرد: قبلی

و« ذُ اخِ ؤَ نًّا فَالَ تُ نَنْتُ ظَ نْ ، ينِ بِالظَّنِّ إِنَّامَ ظَ مْ عَ تُكُ ثْ دَّ ا حَ لَكِنْ إِذَ ـهِ وَ إِينِّ لَنْ  اللَّ ؛ فَ وا بِهِ ذُ يْئًا فَخُ شَ

ىلَ  بَ عَ ذِ ـهِ أَكْ لَّ  اللَّ جَ زَّ وَ   )1(»عَ

کنم  یی که میها آنپس شما به گم، فایده است) که گرد افشانی بی( صرفاً گمان کردم«
زیرا هرگز بـر اهللا دروغ  ، برایتان گفتم بدان عمل کنیدلیکن هرگاه از اهللا ، ام نکنید مؤاحذه

 سپس به آنان دستور داد که گرد افشانی کنند).( »یمگو مین
مسئله) میراث بـرادران پـدري و مـادري را از    ( همچنین سیدنا عمر رضی اهللا عنه در

میت ساقط کرد و سپس برادران پـدري و مـادري را در بـردن ارث بـا بـرادران مـادري       
  )2(گردانید.شریک 

                                                           
 ).2361مسلم  ( -1
شوهر، مادر و تعدادي برادر مادري  ،کند و بعد از خود مسئله مشترکه بدین صورت است: زنی فوت می -2

گذارد. قاعـدتاً: شـوهر نصـف، مـادر سـدس، و بـرادران        و یک یا چند برادر پدري یا مادري بجاي می
مانـد تـا بـه علـت عصـبه       برند و چیزي براي برادران پدري و مادري باقی نمی مادري ثلث میراث را می

اننـد اسـتدالل کننـد کـه حـداقل در بـرادر بـودن        تو بودن آن را ببرند. ولی برادران پدري و مادري می
مادري با برادران مادري میت شریک هستیم هر چند که برادر پدري وي نیستیم، پـس بایـد در سـهمیه    

 این مسئله محل نزاع علماست.برادران مادري شریک باشیم. 
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داند کاري پسـندیده   ي عالم و مجتهد به آنچه که آن را حق و صواب می پس مراجعه
است و روش علما و مؤمنان نیز همین بوده است. و این کار نه تنها ایرادي را بر او وارد 

که بعضی از افراد جاهل  هرچند، باشد ي فضیلت و قوت ایمان او می کند بلکه نشانه نمی
 دانند. ب میاین را عی

 )173-172( ) ص47( ي بحوث اسالمی مجله -شیخ ابن باز

ي چه  ] اگر عمل بر فتواي مفتی متضمن ضرر بر دیگري بشود... مسئولیت آن بر عهده13[
 کسی خواهد بود؟

کنـد و بـدین ترتیـب     شخصی به فتواي یکی از مفتیان معتبر شـهرش عمـل مـی    س:
قاضی حق دارد این شخص را که به فتواي آیا ، کند ضرري را متوجه شخص دیگري می
 فالن عالم اعتماد کرده مؤاخذه کند؟

اگر مفتی به ناحق مسبب ضرر به شخص دیگري شود در این صـورت عتـاب و    ج:
سرزنش بر مفتی خواهد بود که چرا بدون علم و آگاهی کامل مبادرت بـه صـدور فتـوا    

مفتـی را  ، اسـت. بنـابراین قاضـی   کاري شـده   نموده است و در نتیجه مسبب این خراب
زیرا او در فتوایش جانب محکم کاري را رعایت نکرده است. قاضی باید ، مؤاخذه نماید

زدگی در امر فتوا بر حذر دارد زیرا عجلـه در صـدور فتـوا مضـر اسـت.       او ر ا از شتاب
لی اگر بر مستفتی الزام ننموده است که حتماً بر فتواي او عمل نماید. و، که مفتی هرچند

مستفتی خودش دچار اشتباه و سوء تفاهم شده باشد و طور دیگري بر فتوا عمل کند در 
زیرا او فتـواي مفتـی را تغییـر داده    ، این صورت قاضی باید خود مستفتی را مؤاحذه کند

این فتوا موجب ضرر به کسی نشد و صرفاً عمل مستفتی را باطل کرد در  است. چنانچه
شوند. این عمل اگر از واجبات  ه مستفتی هیچ کدام مؤاحذه نمیاین صورت نه مفتی و ن

 ي آن الزم است. باشد اعاده
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین.

 ] آیا عمل به فتواي مفتی واجب است؟14[
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اي داور قـرار   ي مسـئله  را دربـاره  -ماننـد مفتـی دیـار سـعودي     -یکی از مفتیان س:
زیرا هر ، کنیم ی ما به فتواي ایشان اطمینان پیدا نمیول، کند وي فتوا را صادر می، دهیم می

ی ممکن است به صواب برسد و هم ممکن است به خطا برود. آیا فتواي مفتی بـر  انسان
 گیریم؟ ما حجت است؟ اگر به آن عمل نکنیم در شمار عاصیان و نافرمانان قرار می

ـ   قطعاً کسی که می ج: کـه در   رین عـالمی خواهد مسایل دینی را جویا شود بـه معتبرت
چنـین   هرگـاه پـس  ، پرسـد  کند و ضرر و زیـانش را از او مـی   دسترس باشد مراجعه می

کـه   مگـر آن ، اي او فتوا صادر کند بر او الزم است که به اقتضاي آن عمل نمایدبر میعال
سؤال کننده خودش از طالب علوم دینی باشـد و تشـخیص بدهـد کـه فتـواي مـذکور       

، وقت نباید به آن عمل کند  آن، یا برخالف اجماع است، سنتبرخالف نصی از کتاب و 
 همراه دلیل آن جستجو نماید.  بلکه بایستی حق را به

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.، و باهللا التوفیق
 )12/92( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم انتقال از مذهبی به مذهبی دیگر15[

اي مسلمان جایز است که از مذهب فقهی خودش به مذهب فقهی دیگري آیا بر س:
منتقل شود؟ مثالً؛ شخصی که پیرو مذهب مالکی است و گاهی به مذهب حنبلـی عمـل   

 گردد. آیا این کار اشکالی دارد؟ کرده و دوباره به مذهب مالکی بر می
خواه موافق مذهب ، بر مسلمان واجب است که به مدلول کتاب و سنت عمل کند ج:

﴿ :تعالىوي باشد و خواه نباشد. بدلیل گفتار اهللا                   

                          ﴾ :النساء]

۵۹[  
اگـر بـه اهللا و   ، اختالف داشتید آن را به اهللا و پیغمبـرش برگردانیـد  و اگر در چیزي «

 .»تر است روز رستاخیز ایمان دارید. این کار براي شما بهتر و خوش فرجام
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هاي شخصی از یک  البته هیچ کس حق ندارد بدلیل پیروي از هواي نفس و انگیزه

﴿ فرموده است: تعالىمذهب به مذهب دیگر برود. زیرا اهللا           

       ﴾:۱۰ [الشوری[  

 »واگذار کنید» اهللا«در هر چیزي که اختالف داشته باشید داوري آن را به «
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.، و باهللا التوفیق

 )12/96( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا



 

 

 :باب سوم
 دانش و آموزش



 

 ] جایگاه و فضیلت علما1[

 علما چه جایگاه و فضیلتی در اسالم دارند؟ س:

انبیا هستند. زیرا آنان وارثان ، ندرعلما بزرگترین جایگاه و منزلت در اسالم را دا ج:
فراخوانند. » اهللا«بنابراین برآنان واجب است که به بیان علم پرداخته و مردم را بسوي 

بندگان گمراه و سرگردان را رهنمون ، اند علما در روي زمین چون ستارگان در آسمان
دهند. آنان چون بارانی  ساخته و حق را برایشان آشکار نموده و از شر و بدي هشدار می

 گرداند.  د که زمین خشک و قحط زده را سرسبز و خوش منظر میمانن می
الگوي  ها آناخالق و آداب نیکو باشند چرا که ، بر علما واجب است که داراي عمل

التزام بر شریعت و پایبندي به آداب نیکو و اخالق شرع  درپس ، دیگران اند
 تراند. شایسته

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین.

 علوم دینی الزم است که نیت شان را صحیح کنند.] بر طالب 2[

در مورد پویندگان علم و دانش خصوصاً دانشگاهیان و موسسات علمی شایع  س:
، رود اند و اکنون کسی به دنبال علم و دانش نمی شده است که علم و علما از بین رفته

نیت نفع  مگر به نیت کسب مدرك و منافع دنیوي. بفرمایید اگر طالب علم در کنار
 نیت کسب دنیا نیز داشته باشد اشکالی دارد؟، رسانی به خود و جامعه

 ي علم و علما بر زبان آورد.  اصالً مناسب نیست که چنین سخنی را درباره ج:

: «فرموده است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى در روایات داریم که پیامبر اکرم الَ نْ قَ لَكَ وَ مَ هَ

مْ النَّاسُ  هُ لَكُ وَ أَهْ هُ  )1(».فَ

 -تر است گمان خودش از همه هالك شونده هر کس بگوید: مردم هالك شدند بی« 
 ».خودش در وضع بدتري قرار دارد
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برنامه ریزي و صبر و استقامت در راستاي ، اما تشویق و ترغیب براي جستجوي علم
ري است. گونه که حسن ظن نسبت به طلّاب علم ضرو همان، کسب آن ضروري است

جایگاه علم و ایمان در «که سیدنا معاذ رضی اهللا عنه در بستر مرگ بود گفت:  هنگامی
 ». یابد را می ها آنهر کس بخواهد ، کتاب و سنت مشخص است

لیکن جماعتی از امت پیامبر ، رود علم نیز از بین می، بدون شک با از بین رفتن علما
 پیوسته بر سر حق استوار خواهد بود. 

هصلَّى  امبر اکرمپی ـهَ إِنَّ «گفته است:  علَیه وسلَّم اللـَّ بِضُ  اللَّ قْ هُ الْـالَ يَ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ عِلْمَ انْ

نَ  بَادِ الْـمِ بِضُ ، عِ قْ لَكِنْ يَ بْضِ الْـوَ لْمَ بِقَ ءِ الْـعِ امَ لَ ا ، عُ وسً ءُ ذَ النَّاسُ رُ َ املًِا اختَّ بْقِ عَ ْ يُ ا ملَ تَّى إِذَ حَ

االً  هَّ ئِلُوا، جُ سُ لْمٍ ، فَ ِ عِ ا بِغَريْ تَوْ أَفْ لُّوا، فَ أَضَ لُّوا وَ   )1(.»فَضَ

بین  بلکه با وفات علما آن را از، کند ي بندگان خود محو نمی خداوند علم را از سینه«
دهند و مسایل  جاهالن را رهبر خود قرار می، مردم، برد. و وقتی که علما از بین رفتند می

دهند که هم خود  فتوا می، پرسند. رهبرانشان نیز از روي جهالت می ها آنخود را از 
 ».کشند شوند و هم دیگران را به گمراهی می گمراه می

نمایند و  ي ترس است همین است که جاهالن اقدام به افتا و آموزش می آنچه که مایه
م از بین رفتن کنند و مفهو هم خودشان گمراه شده و هم دیگران راگمراه می، در نتیجه

 علم نیز همین است.
ولی باید ، کنند کم کاري می، قبول داریم که بعضی از مردم در راه کسب علم و دانش

اي وجود دارد که با همت باالي خود در طلب علم تالش کرده  پذیرفت که افراد با اراده
 کنند. و جاهاي خالی علماي از دست رفته را پر می

بلکه در این ، کنند دق و داراي بینش هرگز کم کاري نمیصا، مخلص، افراد با شعور
چون احساس ، دهند راستا به جلو حرکت کرده و سعی و تالش فراوان به خرج می

که درست است که علم و علما  کنند که بشرست نیازمند به علم است. جان کالم این می
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 .رو به کاستی است ولی باز هم جماعتی همواره بر سر حق استوار است

هصلَّى  گونه که پیامبر اکرم همان  تِي «اند:  فرمودهوسلَّم علَیه  اللـَّ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ الَ تَزَ

ىلَ  ينَ عَ رِ اهِ رُ الـْظَ َ أَمْ أْيتِ تَّى يَ مْ حَ هلَُ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ قِّ الَ يَرضُ ـهِ حَ  )1(»اللَّ

خواهد بود مخالفت مخالفان به همواره جماعتی از امت من پیوسته بر حق استوار «
 ».رساند تا وقتی که فرمان الهی فرا رسد آنان ضرر نمی

کوشش کرده و دیگران را نیز در این کار ، پس بر ما الزم است که در جستجوي علم
، شود ایجاد می، تشویق کنیم. بایستی براي پر کردن خألهایی که در اثر وفات علما

که الزم  کما این، کشورمان به خوبی انجام دهیمحریص باشیم و وظایف خود را در 
 است در طلب علم خالص و صادق باشیم.

مدرك گرایی نیز اگر به نیت تبلیغ علم و دعوت به کارهاي خیر باشد نیکوست. 
چنین اگر قصد پول داشته باشد باز هم اشکال ندارد. چون با این مدرك به نشر علم  هم

جایز است که ، دنیوي) به او برسد( منافعی، این علم پردازد. اگر به برکت و فرهنگ می
توانند تحصیل کنند یا  آن را قبول کند. زیرا اگر پول و مال نباشد بسیاري از مردم نمی

کار دعوت و تبلیغ را انجام دهند. پس مال است که مسلمان را براي فرا گرفتن علم و 
 کند. برآورده ساختن نیازها و تبلیغ دین کمک می

هصلَّى ید: رسول اهللا گو میعمر رضی اهللا عنه  از بیت المال به من  علَیه وسلَّم اللـَّ
صلَّى  پیامبر، تر است بده به ایشان گفتم: این مال را به کسی که از من محتاج، کمک کرد

اللَّـه لَّمسو هلَیقْ بِهِ « فرمود: ع دَّ لْهُ أَوْ تَصَ وَّ تَمَ هُ فَ ذْ ا، خُ مَ ا  وَ ذَ نْ هَ كَ مِ اءَ ُ الْـجَ ريْ أَنْتَ غَ لِ وَ امَ

هُ  ذْ ائِلٍ فَخُ الَ سَ فٍ وَ ِ رشْ كَ ، مُ سَ هُ نَفْ تْبِعْ الَ تُ ا الَ فَ مَ  )2(»وَ

اي عمر! این مبلغ را بگیر تا محتاج نباشی و اگر هم خواستی آن را صدقه کن. « 
، بپذیر وگرنه بدون طمع و درخواست چیزي را از بیت المال به تو دادند آن را، هرگاه
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 ».در پی آن مرو
داد و بدین  از مال زکات به افراد مؤلّفۀ القلوب می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم
را براي داخل شدن به دین اسالم تشویق  ها آنآورد و  را بدست می ها آنصورت دل 

چه این کار  یدند. چناناش این شد که آنان فوج فوج به دین اسالم گرو کرد و نتیجه می
هصلَّى  بود هرگز پیامبر اکرم حرام می داد؛ ولی ثابت  چیزي به آنان نمیوسلَّم علَیه  اللـَّ

 داد. است که ایشان قبل و بعد از هجرت از مال زکات به آنان می
داد  یکصد شتر میدر روز فتح مکه به برخی از افراد وسلَّم علَیه  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

کرد که انگار از فقر  و به قصد ترغیب و دعوت به سوي اسالم چنان بذل و بخشش می
نیز در کتابش سهمی را براي مولفۀ القلوب مقرر  تعالىاهللا ، ترسید. تازه و نداري نمی

المال مسلمین  قضات و... سهمی در بیت، فرموده است. و براي دیگران از قبیل مدرسین
 فته شده است.در نظر گر

  )160-157( ) ص47( مجله بحوث -شیخ ابن باز

 هاي معاصرین را هاي سلف را خواند و سپس کتاب ] نخست باید کتاب3[

گران معاصر متنفر  هاي دعوت ي کسی که از خواندن کتاب ي شما درباره نظریه س:
مشی  خط ها آنو از   گذشتگان) اکتفا نموده( هاي سلف است و تنها به خواندن کتاب

هاي سلف و  ي صحیح و کامل در مورد کتاب چیست؟ اصوالً نظریه، کند اتخاذ می
 هاي دعوتگران و اندیشمندان معاصر کدام است؟ کتاب
و پس ازآن ، به نظر من دریافت حقایق از کتاب و سنت باالتر از هر چیزي است ج:
 است.  سلفسایر صحابه و ائمه ، ي خلفاي راشدین مرتبه

هاي متأخرین و معاصرین شامل چیزهاي جدیدي است که به آن  اما صحبت
، هایشان مطالب سودمندي را دریافت کند ی بتواند از البالي کتابانسانتراند و اگر  آگاه

ها علم را از سابقین دریافت  دانیم که این برد. نیک می می ها آني خوبی از یقیناً بهره
کنیم که خود آنان از آن منابع دریافت  ا دریافت میبنابراین ما از منابعی علم ر، نمایند می
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معاصرین) نسبت به آن از ما ( ها آنکنند. ولی مسایل جدیدي وجود دارد که  می

 مشخص و معلوم نبوده است. ، تراند و عین این مسایل در زمان سلف آگاه
ي اول باید بر  باید هر دو نیکویی را احراز کند و در وهله انسان  ي بنده پس به عقیده

صحابه و ائمه و سپس ، ثانیاً بر کالم سلف صالح از قبیل خلفاي راشدین، کتاب و سنت
 نویسند اعتماد کند. معاصر که مسایل عصر جدید را می نمؤلفا نظریه هاي به

 ). 66-65) ص5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 ها آنکردن کتاب و نخواندن ] انباشته 4[

خوانم و تنها  را نمی ها آني  ولی همه، هاي خوب و مفید زیادي دارم من کتاب س:
شوم؟  کنم. آیا با این کار گناهکار می را براي خواندن انتخاب می ها آنهایی از  نسخه

کنم که بعضی از برادران مسلمانم از من کتاب به عاریه گرفته و پس از استفاده  اضافه می
 گردانند. لطفاً توضیح دهید کارم چگونه است؟ به من برمی

خانه به قصد  بدر کتا ها آنهاي سودمند و نگه داري  خریدن و جمع کردن کتاب ج:
را مطالعه کند. اما عاریه دادن کتاب به افراد  ها آنمطالعه گناه نیست حتی اگر نتواند همه 

اي است براي تقرب شما بسوي  نه تنها جایز بلکه وسیله ها آن معتمد جهت استفاده به 
 ىتعالزیرا این کار نوعی همکاري براي تحصیل علم است و شامل گفتار اهللا ، تعالىاهللا 

﴿ فرماید: است که می        ﴾ :۲[املائدة[  

 .»در راه نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاري و پشتیبانی کنید«

هصلَّى  پیامبر اکرم ـهُ وَ «نیز گفته است:  علَیه وسلَّم اللـَّ نِ  اللَّ وْ انَ الْـيفِ عَ ا كَ بْدِ مَ بْدُ الْـعَ عَ

نِ  وْ يهِ يفِ عَ   )1(»أَخِ

 ».که بنده برادرش را کمک کند کند مادامی اش را کمک می اهللا بنده«
 )2/969( فتاواي هیأت علماي بلند پایه -شیخ ابن باز
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 ] وظایف معلمین مرد و زن 5[

امیدواریم ، معلمان مرد و زن در مقابل دانش آموزان چه وظایفی دارند س:
معلمان فقط به پایان رساندن حد نصاب درسی زیرا برخی از ، نصیحتشان بفرمایید

 ورزند و بس. اهتمام می
ي معلم این است که امانت علم و دانش را به نیکوترین صورت ادا کند و  وظیفه ج:

آموزان باشد و در انتقال  و خدمت به دانش تعالىشان خالصانه براي اهللا  در این کار نیت
وشش خود را به خرج دهد. دانش آموزان آموزان نهایت سعی و ک علم ودانش به دانش

 ي استنباط مسایل را پیدا کنند.  را به بحث و تبادل نظر تشویق نمایند تا ملکه
آموزان جاي بگیرد  ن که چیزي در اذهان دانش اما اتمام حد نصاب در سی بدون آ 

 اي ندارد. به نظر من تفهیم درس مهمتر از تمام کردن حد نصاب است. هیچ فایده
چه نصاب طوالنی باشد و اتمام آن در مدت مقرر میسر نباشد بر معلم واجب  انچن

است که مسئله را نزد مسئوالن کشور بازگو نماید. بنده معتقدم مسئولین کشوري جز 
نیت دیگري ندارند. ان شاءاهللا در خصوص مشکلی که فکر بسیاري را به خود ، خیر

 مشغول کرده است تجدید نظر خواهند نمود. 
 ). 60-2/59( )5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 ي توجیه و برخورد معلم راهنما با آموزگاران و دبیران ] نحوه6[

زننده و تند و تیزي با معلمان ، ي سخت گیرانه برخی از معلمین راهنما شیوه س:
 هایشان را به رخ آنان کشیده و با سخنان زشت و توهین آمیز ابتدا عیوب و بدي، دارند

را ذکر  ها آنرا برشمرده و سپس محاسن و اوصاف مثبت  ها آنتمام اوصاف منفی 
که چنین  کنند. آیا اتخاذ چنین روشی براي آموزش و پرورش درست است؟ یا این می

 دهد؟ امیدوارم به این سؤال مهم پاسخ دهید. ي معکوس می برخوردهایی نتیجه
 ها آنراهنما معلم کسی است که احوال و اوضاع معلمان را جویا شده و دروس  ج:

هایی از طرف سازمان آموزش و پرورش  کند. طبعاً معلم راهنما آموزش را دنبال می
کند که هر  شود و فکر می ي خاص خودش متمسک می بیند. و جه بسا به شیوه می
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کند که  شود و فکر می متمسک میي خاص خودش  مدرس و معلمی باید ملتزم به شیوه
 اي باشد که او آموزش دیده است. هر مدرس و معلمی باید ملتزم به شیوه

بینید که از معلم همان چیزي را توقع دارد که خودش آموزش دیده و در  بنابراین می
نادرست است زیرا مدرس و معلم با ، کنم این شیوه ذهنش نقش بسته است. من فکر می

دانند که چگونه  اند بهتر می اي که در اثر تمرین و ممارست کسب کرده هتوجه به تجرب
آموزش را نسبت به درس متوجه سازند. پس راهنما معلم  تدریس کرده و ذهن دانش
ي تفهیم و تدریسش مورد تشویق قرار دهد و حتی خودش  بایستی وي را بخاطر شیوه

یر معلمان انتقال دهد. راهنما معلم باید و به سا، چنین افکاري را از معلم با تجربه بپذیرد
در انجام کاري کوتاهی کرد باید عذر وي ، رازدار باشد و اگر معلمی به علت معذوریت

 را بپذیرد.
انگار باشد و به تذکرات راهنما  سهل، درس و آموزش ي  در اداي وظیفه اما اگر معلمی

تند رفتار کند و اشتباهاتش را  وقت راهنما معلم حق دارد که با او معلم اهمیت ندهد آن
به او گوشزد نماید و اگر باز نیامد موظف است که مسئله را به گوش مسئولین باالتر 

باشد که از سهل انگاري باز آمده و به امور مدرسه ، برساند تا وي را نصیحت کنند
 د.آموزان حاصل گرد ي مطلوبی از استخدامش به مدرسه و دانش اهتمام ورزد؛ تا فایده

هاي  هاي فقهی بر پرسش پاسخ -شیخ ابن جبرین
 تهیه: عبدالعزیز المسیند )13( ص -آموزش و پرورش

 ] خارج شدن مدیر مدرسه براي کارهاي شخصی7[

بیرون رفتن مدیر مدرسه براي کارهاي شخصی بدون اجازه از مراجع مسئول  س:
 دارد؟ چه حکمی

دار و مؤمنی را نایب  امانت، عتمدکه شخص م مگر آن، قطعاً این کار جایز نیست ج:
که مسئولیت تمام  بدلیل این ، تا در نظم مدرسه خللی بوجود نیاید، خود قرار دهد

هاي آنان  اتفاقات و موارد بر گردن مدیر است و اوست که مراقب معلمین و تنظیم برنامه
ه چه است. پس بر او الزم است که در اول وقت در مدرسه حاضر شود تا نظارت کند ک
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، شود. مدیر باید در ترتیب و تنظیم امور آید و چه کسی سر وقت حاضر می کسی دیر می
که شخص  بشدت توجه نماید. نباید براي کارهاي شخصی از مدرسه بیرون رود؛ مگر آن

ي کارش بر بیاید. اگر نیاز به مرخصی  ذیصالحی را به جاي خود بگمارد که از عهده
ي رسمی بگیرد تا مسئولین در این مدت زمان  مسئول اجازه طوالنی دارد باید از مراجع

 مدرسه را به شخص دیگري بسپارند.
پاسخ هاي فقهی به سؤاالت آموزش  -شیخ ابن جبرین
 ) تهیه و تنظیم: عبدالعزیز المسیند27( و پرورش. ص

  ] حکم استفاده از کامپیوتر مدرسه براي امور شخصی8[

نند از کامپیوتر مدرسه براي کارهاي شخصی یا توا آیا مدرسان و معلمان می س:
 کارهایی که اصالً ارتباطی به مدرسه ندارند استفاده کنند؟

استفاده از برخی اسباب و وسایل مکاتب و مدارس دولتی اگرتأثیر زیادي بر  ج:
که شخص واقعًا براي این کار  به شرط آن، اسباب و ادوات نگذارد قابل گذشت است

خودنویس و تلفن ، قلم، گیر غلط، مانند استفاده از ادواتی چون اوراق، نیاز داشته باشد
کند. اما استفاده از  ي اندك تأثیر آنچنانی روي این وسایل ایجاد نمی و... زیرا استفاده

اي که خرج و  خیلی زیاد از آن استفاده کند به گونه، کامپیوتر مدرسه: اگر استفاده کننده
شود در این صورت جز  به مدرسه وارد می، برق و ادوات ي زیادي بدلیل مصرف هزینه

اش ناچیز  ي رئیس استفاده از آن جایز نیست. اگر استفاده اندك بوده و هزینه به اجازه
 باشد اشکالی ندارد.

هاي فقهی به سؤاالت آموزش و  پاسخ -شیخ ابن جبرین
 ) تهیه و تنظیم: عبدالعزیز المسیند.63( پرورش. ص

 خوانند هایی که پسران و دختران در یک مکان درس می درمورد دانشگاه ] حکم اسالم9[
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فسق و فجور و نافرمانی به اوج  هاي برخی از کشورهاي اسالمی در دانشگاه س:
اي  دختران بدون حجاب و پسران منحرف با هم اختالط دارند و مد زننده، رسیده است

 کند. گونه کارها تشویق می اند و حتی هیأت تدریس نیز براي این به خود گرفته
ها مسجدي نیز وجود ندارد که در آن خالق یکتا  هاي دانشگاه در بعضی از دانشکده 

ه شد میالزا - همان لباس مشرکین اروپایی - ها لباس رسمی سجده شود. در این دانشگاه
شود و پوشیدن  ي شرکت در آزمون داده نمی و بدون این لباس به دانشجویان اجازه

 پندارند. سنتی ممنوع است و آن را عقب ماندگی و جهل میلباس 
هایی چه  بفرمایید از دیدگاه اسالم آموزش و تدریس در همچنین دانشگاه

 دارد؟ حکمی
بنابراین بر امت اسالمی بویژه بر ، اوالً: فراگیري علوم سودمند فرض کفایه است ج:

هت فراگیري علوم مورد مسئولین کشور واجب است که گروهی اعم از مرد و زن را ج
اي براي بیداري امت اسالمی و حفظ فرهنگ و  نیاز آماده سازند. مسئولین امر باید چاره

ي بیماران بیاندیشند و امت را از خطرات و تهدیدات به دور سازند. اگر متولیان  معالجه
گرنه  اند و امید ثواب دارند و امر این کار را انجام دهند به مسئولیت خود عمل نموده

 احتمال وقوع بال و عذاب وجود دارد. 
ثانیاً: اختالط دانشجویان پسر با دانشجویان دختر یا استادان مرد با استادان زن در 

برانگیخته شدن شهوت و عمل ، کالس درس حرام است چون این کار منجر به فتنه
تنگ و ، س نازكگردد. تازه اگر دختران قسمتی از عورتشان را برهنه کنند یا لبا فحشا می

صحبتی و مزاح نمایند این کار موجب ازدیاد  یا با دانشجویان پسر خوش، فشرده بپوشند
 شود. هتک هرمت و آبروریزي می، هرج و مرج، جنایت، گناه
هاي  مدارس و دانشگاه، هها بر مسئولین کشور الزم است که براي پسران آموزشگاه 

،  ن مردم محفوظ مانده و از هتک حرمتتا دین و ایما، تدارك ببینند يها آنجداگ
و بدین ترتیب افراد ، و هرج و مرج در زندگی زناشویی جلوگیري بعمل آید  آبروریزي
 هیچ مشکلی به کار تعلیم و تعلم بپردازند. توانند بدون متدین می
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ي خود عمل نکردند و پسران و دختران را از هم  چه مسئولین کشور به وظیفه چنان 
جایز نیست که  یبراي هیچ کس، دند و جلوي دختران بدحجاب را نگرفتندتفکیک ننمو

ها تدریس  تنها کسانی اجازه دارند در این مدارس و دانشگاه، به این نظام درسی بپیوندد
کنند که توان تغییر منکرات را داشته باشند و در عین حال از خودشان اطمینان کامل 

 داشته باشند که در فتنه نیفتند.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، باهللا التوفیقو 

 ).3/103( بحوث علمی و افتا -انجمن دایمی

] حکم تعلیم و تدریس در مدارسی که بین پسران و دختران اختالط وجود دارد و 10[
 شرایط توبه

اي درس  و در مدرسه، اي ثروتمند هستم جوانی پرسیده است: بنده از خانواده س:
جا اختالط دارند و همین امر باعث شده که با زنان  خوانم که پسران و دختران درآن می

اآلن چکار کنم و چگونه این ، ام ارتباط نامشروع برقرار کنم و اینک در گناه فرو رفته
 شود؟ لطفاً شرایط توبه را بیان کنید. ام پذیرفته می وضعیت را از بین ببرم و آیا توبه

 دو مسئله وجود دارد:در این سؤال  ج:
هایشان این امکان  ي اول: باید مسئولین کشور را متوجه سازم که چرا به ملت مسئله

زیرا این کار برخالف شریعت اسالمی و ، اند که در مدارس مختلط درس بخوانند را داده
 براي مسلمان شایسته نیست که چنین وضعیتی داشته باشد.

هصلَّى  پیامبر اکرم ا«فرموده است:  علَیه وسلَّم اللـَّ هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ ا ، خَ هَ ُّ رشَ وَ

ا هلَُ   )1(»أَوَّ

 ».شان در اول است در نماز) در آخر و بدترین( بهترین صف زنان«
که دوري و  پس وقتی، دور است ها آنزیرا صف اول نزدیک به مردان و صف آخر از

کنید آمیختگی در  شود فکر می جون نماز مراعات میفاصله بین مردو زن در عبادتی 

                                                           
 فی أوله. ةبزیاد )440مسلم  ( -1
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که نمازگزار در حین نماز احساس مناجات و تقرب به  دارد؟ حال آن مدرسه چه حکمی
تر نیست؟  گیري این دو جنس در مدارس ضروري آیا باز هم فاصله، پروردگارش دارد

م آن را براي ي بزرگی است که دشمنان اسال گمان که آمیختگی مردان با زنان فتنه بی
 اند. مسلمانان آرایش داده و بسیاري از ما را به این مصیبت گرفتار ساخته

روایت  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى در صحیح بخاري از ام سلمه رضی اهللا عنها از پیامبر 

ولُ «شده است:  سُ انَ رَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ هُ وَ  عَ لِيمَ نيَ يَقْيضِ تَسْ اءُ حِ ام النِّسَ لَّمَ قَ ا سَ إِذَ

ومَ  قُ بْلَ أَنْ يَ ا قَ ريً
ثُ يف مقامه يَسِ كُ   )1(.»هويمَ

، رسید داد و نماز به پایان می سالم می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا که رسول  پس از این«
کرد  اندکی توقف می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رفتند. آن حضرت شدند و می ها بلند می زن

 ».خاست و آنگاه برمی
کنم این عمل پیامبر بدان جهت بود که  ید: فکر میگو میاهللا علیه  رحمهابن شهاب 

 را نبینند.  ها آنهایشان برگردند و مردان  زنان به خانه
هایشان را از  و ملت هاي اسالمی باید به این امر توجه خاصی مبذول داشته دولت

هایشان مورد  را در مورد ملت ها آن تعالىیقیناً اهللا ، عوامل شر و فتنه محافظت کنند
ها باید بدانند که اگر از اهللا و پیامبرش اطاعت کنند و  بازخواست قرار خواهد داد. دولت

طوف داشته مع ها آننیز دل هاي مردم را به  تعالىرا داور قرار دهند اهللا   شریعت اسالمی
 سازد.  شان آسان می ي امور کشور را براي گرداند و اداره شان می و محبوب

ي شر و فسادي که در اثر این  افراد امت اسالمی چه حاکم و چه محکوم درباره
 اختالط بوجود آمده بیاندیشند. 

برقراري ارتباط همین سؤال کننده با زنان بزرگترین شاهد است براي وحشتناك 
امر اختالط پسران و دختران در مدارس؛ جوانی که اینک قصد رهایی از آن را بودن 
 دارد.
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ي محکم از  توان با صدق نیت و اراده ي اختالط بین زنان و مردان را می آري! فتنه
، ها آموزشگاه، ي اختصاص دادن مدارس این کار ممکن نیست جز بوسیله بین برد.
ن که مردان اصالً در آن مشارکت نداشته باشند. زنان هایی براي زنا ها و دانشگاه دانشکده

پس حق دارند آن چه را که به آن نیاز دارند ، ي آنان هستند همانند مردان و مکمل کننده
بدور از  ها آنبرگردن ما دارند این است که محل تعلیم  ها آنحاصل کنند و حقی که 
 محل تعلیم مردان باشد. 

أَةٌ «ري رضی اهللا عنه روایت شده است: در صحیح بخاري از ابوسعید خد رَ اءَتْ امْ جَ

ولِ  سُ ـهِ إِىلَ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ ولَ  اللَّ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ـهِ عَ عَلْ ، اللَّ اجْ ؛ فَ يثِكَ دِ الُ بِحَ جَ بَ الرِّ هَ ذَ

كَ  لَّمَ َّا عَ نَا ممِ مُ لِّ عَ أْتِيكَ فِيهِ تُ ا نَ مً وْ كَ يَ سِ فْ نْ نَ ـهُ لَنَا مِ :، اللَّ الَ قَ انِ «فَ كَ ا يفِ مَ ذَ كَ ا وَ ذَ مِ كَ وْ عْنَ يفِ يَ تَمِ اجْ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ ولُ » كَ سُ نَّ رَ اهُ أَتَ عْنَ فَ تَمَ اجْ ـهِ فَ ىلَّ  اللَّ هُ  اللَّـهُ صَ مَ لَّ َّا عَ نَّ ممِ هُ لَّمَ عَ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ـهُ عَ   )1(»اللَّ

آمد و خطاب به ایشان گفت: مردان  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زنی نزد رسول اهللا«
وقتی را ، اند دهند و وقت شما را از آن خود کرده همواره احادیث شما را گوش فرا می

براي ما زنان اختصاص بده تا نزد شما بیاییم و آنچه را که اهللا به شما آموزش داده به ما 
در فالن روز و در فالن مکان «فرمودند:  یه وسلَّمعلَ اللَّـهصلَّى  آموزش بدهید. رسول اهللا

هصلَّى  پس زنان در موعد و مکان معین گرد هم آمدند و پیامبر». جمع شوید علَیه  اللـَّ
لَّمسبه او تعلیم داده بود به آنان تعلیم داد تعالىنزد آنان رفت و از آنچه که از اهللا  و.« 

شود؛  ي براي زنان استنباط میها آنمکان جداگاز حدیث مذکور اختصاص دادن 
به آنان زن نگفت که چرا به همراه مردان نزد من  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  دیدید که پیامبر

 شوید؟ آیید و در یک جا جمع نمی نمی
مسألت داریم که به مسلمین توفیق دهد که راه و روش پیامبر و اصحاب  تعالىاز اهللا 

 یش بگیرند تا بدین وسیله به عزت و کرامت دنیوي و اخروي دست بیابند.را در پ
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مسئله دوم: پرسشی است که سؤال کننده در مورد خودش پرسیده و گفته است: من 
اي  ام اآلن چکار کنم؟ آیا توبه با برقراري ارتباط نامشروع با زنان در معاصی فرو رفته

ي  دهم که دروازه ؟ بنده به ایشان مژده میبراي من باقی مانده است؟ شرایط توبه چیست
ي  توبه کنندگان را دوست داشته و همه تعالىتوبه به روي هر توبه کاري باز است و اهللا 

 بخشد.  هایشان را می گناه

 ﴿ فرموده است: تعالىاهللا                    

                           ﴾ :اي (« ]۵۳[الزمر

اید از لطف و مرحمت  که در معصیت زیاده روي کرده اي آنان، محمد) بگو: اي بندگانم
چرا که او بسیار ، آمرزد همه گناهان را می تعالىاهللا مأیوس و نا امید نگردید. قطعاًَ اهللا 

 .»آمرزگار و مهربان است
بدي هایت را به نیکی  تعالىتو اي جوان هر وقت از این عمل زشت توبه کنی اهللا 

 کند. تبدیل می

﴿                            

                            

                            

                            

        ﴾ :۷۱ – ۶۸[الفرقان[  

خوانند و پرستش  اند که معبود دیگري را نمی رحمان کسانی -و بندگان خوب-«
زنا  رسانند مگر به حق و ی را که اهللا خونش را حرام کرده به قتل نمیانسانکنند و  نمی
بیند و  کارهاي ناشایست) انجام دهد کیفر آن را می( کنند. چرا که هر کس از این نمی

ماند. مگر  جاودانه در عذاب می، گردد و خوار و ذلیل عذاب او در قیامت مضاعف می
گناهان چنین ( تعالىکسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل نیکو انجام دهد که اهللا 
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کند و اهللا  ها تبدیل می ها و نیکی ي او را به خوبی هاي گذاشته بخشد) و بدي کسی را می
آمرزنده و مهربان است. کسی که توبه کند و کار شایسته انجام دهد کامالً بسوي  تعالى

 .»گردد اهللا باز می
 اما پاسخ به قسمت آخر سؤال؛ توبه پنج شرط دارد: 

نباید از روي ترس از مخلوق باشد و  تعالىشرط اول: توبه باید خالصانه براي اهللا 
که غیر خالصانه انجام  زیرا اعمالی که براي تقرب به اهللا است در صورتی، انجام بگیرد

 گردند. داده شوند باطل و بیهوده می

لَ «فرموده است:  -در حدیث قدسی -تعالىاهللا  مِ نْ عَ ؛ مَ كِ ْ نْ الرشِّ اءِ عَ كَ َ نَى الرشُّ ا أَغْ نَ أَ

كَ فِيهِ  َ الً أَرشْ مَ هُ  عَ كَ ْ
رشِ تُهُ وَ كْ ي تَرَ ِ ريْ داً غَ   )1(»أَحَ

هر کس عملی انجام دهد و در آن دیگري را با من شریک ، نیازم من از شریک بی«
 »-مرا با او کاري نیست -سازم سازد او و شرکش را رها می

کار از گناهی که مرتکب شده باید پشیمان شده و خود را گناهکار و  شرط دوم: توبه
 بداند. تعالىمحتاج مغفرت و آمرزش اهللا 

ي گناهی را که انجام داده از بیخ کنده و از تکرار آن بطور کلی  شرط سوم: ریشه
شخص توبه چه  شود و چنان توأم با اصرار گناه پذیرفته نمی، زیرا توبه، خیال شود بی

ام ولی باز هم به گناه ادامه دهد در حقیقت به استهزا و  کننده بگوید من توبه کرده
دیگري  انسانتمسخر پروردگار پرداخته است. مثال او مثال شخصی است که به 

دارد و در عین حالی  حرمتی کرده و به او قول بدهد که بعد از این حرمتش را نگه می بی
ادبی بکند؛ آیا این همان استهزا و مسخره کردن  نسبت به او بیدهد  که به او تعهد می

 نیست؟!
توبه کرده ، ت تویصعباالتر و بزرگتر از آن است که به او بگویی: الهی! از م تعالىاهللا 

 ام و باز بر معصیت او اصرار بورزي!

                                                           
 )2985مسلم  ( -1
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 اش را تکرار ننماید. شرط چهارم: قاطعانه اراده کند که گناه گذاشته
و پس از گذشت ، توبه باید در زمان و مهلت تعیین شده براي توبه باشدشرط پنجم: 

ي مرگ و پیش از طلوع  شود. توبه باید قبل از مشاهده مهلت معین توبه پذیرفته نمی
 خورشید از جانب مغرب انجام بگیرد.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                             

                                

                          ﴾ :۱۵۸[األنعام[  

که  شان بیایند؟ یا این به سراغ -ماموران قبض ارواح -آیا انتظار دارند که فرشتگان«
، هاي پروردگارت نزد آنان بیاید اي از نشانه پروردگارت به سراغ آنان بیاید؟ یا پاره

رسد ایمان آوردن افرادي که پیش از آن  هاي پروردگارت فرا می که برخی از نشانه روزي
اند سودي به  که با وجود ایمان آوردن کارهاي شایسته انجام نداده اند یا این هایمان نیاورد

 در تعالىي اهللا  نتیجه وعده( حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر باشید و ما هم منتظر
 .»ي شما) هستیم باره

 ي مذکوره همان طلوع آفتاب از جانب غرب است. در آیه »بعض«کلمه 
 فرماید: می تعالىچرا که اهللا ، مشاهده مرگ قابل قبول نیستتوبه همچنین به وقت 

﴿                           

                             ﴾

شوند و به دنبال آن  ي کسانی پذیرفته نیست که مرتکب گناهان می توبه« ]۱۸[النساء: 
کنم.  ید: هم اینک توبه میگو میرسد و  که مرگ یکی از آنان فرا می کنند تا وقتی توبه نمی

و هم براي آنان  هم براي اینان، میرند ي کسانی قبول نیست که بر کفر می همچنین توبه
 .»ایم عذابی دردناك را تدارك دیده

 شود. ات پذیرفته می شرایط را رعایت کنید توبه  شما اي جوان) اگر این پنج( و
  ).3/99( فتاواي اسالمیۀ -شیخ ابن عثیمین
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 -آمیختگی زنان و مردان-] پاسخ به دعوتگران و طرفداران آموزش مختلط11[

 عيل رسول اهللا... و بعد: والصالة و السالم، احلمد هللا

به قلم ، 5644ي  شماره، 24/7/1404هاي منتشر شده در تاریخ  در یکی از روزنامه
عبدالعزیز مقالح وابسته به دانشگاه صنعاء مطلبی خواندم. عبدالعزیز مقالح در این 
روزنامه مدعی بود که درخواست جداکردن دانشجویان دختر از دانشجویان پسر 

شریعت اسالمی است. او براي اثبات ادعاي خود استدالل کرده بود که برخالف دستور 
خواندند. بنابراین تعلیم و تعلم  مردان و زنان در زمان پیامبر در یک مسجد نماز می

پسران و دختران نیز باید در یک مکان باشد از سخن این مدیر دانشگاه اسالمی سخت 
مات کشور این است که آحاد ملت را به ي مردم از مقا زده شدم زیرا که خواسته شگفت

آبروریزي  و این خوشبختی چگونه با اختالطی که موجب، سعادت و خوشبختی برسانند
 گردد؟ و هتک نوامیس است محقق می

 انا هللا و انا اليه راجعون) وال حول وال قوة إال باهللا.(

، شود می جنایتی بس بزرگ بر شریعت اسالمی محسوب، گمان ادعاي آقاي مقالح بی
زیرا شریعت اسالم هرگز دستور به آمیخته بودن زن و مرد را نداده است که درخواست 

کامالً برعکس است و شریعت مطهر اسالم ، بلکه قضیه، منع آن مخالفت با شریعت باشد

﴿ تر اعالن نموده است: ممنوعیت اختالط را با شدت هر چه تمام       

            ﴾ :۳۳[األحزاب[  

 .»هایتان بمانید و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم خودنمایی نکنید و در خانه«

﴿                                 

                  ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

اي پیامبر به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که چادرهاي خود را «
بند و بار) باز شناخته شوند و در نتیجه  از زنان بی( که کنند تا این -جمع و جور -نزدیک
  .»اذیت و آزار قرار نگیرند خداوند همیشه آمرزنده و مهربان استمورد 
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﴿                        

                           

                     

              ﴾ :۳۱[النور[  

هاي خویش  از نامحرمان) فرو گیرند و عورت( چشمان خود را، بگو به زنان مؤمنه«
 را مصون نگه دارند و زینت خود را نمایان نسازند مگر آن مقدار و آن چیزها که

یشان آویزان کنند و ها آنهاي خود را بر گریب گردد و چادرها و روسري  طبیعۀ) پیدا می(
پدران ، پدرانشان، و...) خود را نمایان نکنند مگر براي شوهرانشانها  اندام( زینت

پسران ، پسران برادرانشان، برادرانشان، پسران شوهرانشان، پسرانشان، شوهرانشان
 »کنیزانشان و...، هم کیش) خود( زنان، خواهرانشان

﴿                             

           ﴾ :۳۱[النور[  

دارند  هنگام راه رفتن) به زمین نزنید تا زینتی که پنهانش می به( و پاهاي خود را«
 .»معلوم نگردد. اي مؤمنان! همگی به سوي اهللا برگردید تا رستگار شوید

﴿                       

   ﴾ :۵۳[األحزاب[  

، بخواهید ها آنکه از زنان پیامبر چیزي از وسایل خواستید از پشت پرده از  هنگامی«
 .»هاي شما و آنان بهتر است این کار براي پاکی دل

 هایشان داللت دارد. آیات بر مستقر شدن زنان در خانهي این  همه
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الِ «فرموده است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ عْدِ كْتُ بَ رَ ا تَ مَ

اءِ  نَ النِّسَ  )1(».مِ

 ».نگذاشتمبجاي ، زیانبارتر از فتنه ي زنان، بعد از خودم هیچ فتنه اي براي مردان« 
علَیه  اللَّـهصلَّى  در صحیح مسلم از ابو سعید خدري رضی اهللا عنه از پیامبر اکرم

لَّمسإِنَّ «روایت شده است:  و ةٌ وَ َ
رضِ ةٌ خَ وَ لْ يَا حُ نْ ـهَ إِنَّ الدُّ يْفَ  اللَّ نَاظِرٌ كَ ا فَ مْ فِيهَ كُ لِفُ تَخْ سْ مُ

لُونَ  مَ عْ يَا ، تَ نْ وا الدُّ قُ اتَّ اءَ فَ وا النِّسَ قُ اتَّ اءِ ، وَ انَتْ يفِ النِّسَ ائِيلَ كَ َ نِي إِرسْ لَ فِتْنَةِ بَ إِنَّ أَوَّ   )2(»فَ

شما را در زمین  تعالىبی گمان دنیا شیرین و سرسبز است و بدون شک اهللا «
ي  از فتنه، کنید که در آن چه کار می، کند جانشین اقوام گذشته قرار داده است و نگاه می

ه اي که در قوم بنی اسرائیل پدیدار شد ب زیرا اولین فتنه، ي زنان بپرهیزید هدنیا و فتن
 ».سبب زنان بود

بینیم که  چه راست فرمود و هم اینک می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  براستی که پیامبر
بویژه در عصر حاضر که اکثر زنان ، ي زنان چقدر وحشتناك و سهمگین است فتنه

، روند و به همین سبب برداشته و همچون دوران جاهلیت از خانه بیرون می حجابشان را
عمل فحشاي زنا و سایر منکرات افزایش یافته است و بسیاري از جوانان پسر و دختر از 

از این ، نمایند) و از روشهاي نامشروع کامجویی می(کنند  ازدواج شرعی صرف نظر می
ی براي نجاست دلها و انحراف همگان از رهگذر است که بی حجابی به عنوان عامل

 شود. ي حق شناخته می جاده
پر واضح است که قرار گرفتن دانشجوي دختر در کنار دانشجوي پسر روي نیمکت 

زنان  تعالىدر کالس درس از بزرگترین عوامل فتنه و ترك حجاب است که اهللا 
ن ساختن زینت شان براي مسلمانان را به رعایت آن دستور داده است و آنان را از نمایا

کند امر حجاب مخصوص امهات  افراد نامحرم منع کرده است. آن کس که گمان می

                                                           
 )2741) و مسلم  (5096بخاري  ( -1
 ي  (فینظر) آمده است. ي  (فناظرٌ) کلمه ) در صحیح مسلم بجاي کلمه2742مسلم  ( -2
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المؤمنین بوده باید گفت که این شخص خیلی از واقعیت بدور است و با آیات عام قرآن 
کند. آیا جایز است بگوئیم که رعایت حجاب براي پاکی دل هاي  کامالً مخالفت می

دل هاي صحابه بهتر است ولی براي بعدیها بهتر نیست؟ شکی نیست  همسران پیامبر و
چرا که فرق عظیمی میان این دو گروه از ، که بعدیها به رعایت حجاب نیازمندتراند

 حیث برتري ایمان و آشنایی با حق وجود دارد.
ي کرام اعم از مرد و زن و امهات المؤمنین بعد از  نباید از قلم انداخت که صحابه 

زیسته اند خیرالقرون بوده است. اگر  در آن می ها آنیا خیرالناس هستند و قرنی که انب
حجاب براي پاکی دل هاي آنان بهترین راه هست پس بعدیها به این پاکی نیازمندتر 
هستند. جایز نیست که نصوص قرآن و سنت به فرد یا گروه خاصی از امت اختصاص 

داللت بر تخصیص بکند. مسئله ي حجاب  ي دلیل صحیح که داده شود؛ مگر بوسیله
هصلَّى  زیرا پیامبر، براي تمام افراد امت عام است از زمان پیامبر تا روز قیامت علَیه  اللـَّ

لَّمسلَّى  تا قیام قیامت پیامبر وصاللَّـه لَّمسو هلَیي انس و جن.  است براي همه ع 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  ﴾ :األعراف]

۱۵۸[ 
 .»تان ي همههستم به سوي  تعالىبگو اي مردم! من پیامبر باري «

﴿                ﴾ :۲۸[سبأ[  

به ( به مؤمنان) و بیم دهنده( رسانمژده  ایم تا ي مردم فرستاده ما تو را براي همه«
 .»کافران) باشی

همچنین باید دانست که قرآن تنها براي زمان پیامبر نازل نگردیده و احکام آن 
 مخصوص براي آن دوران نیست؛ بلکه هم براي آن دوران و هم براي ادوار بعدي است.

﴿ همانگونه که خالق یکتا فرموده است:                  

                  ﴾٥٢يم: [إبراه[  
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گردد تا ترسانده شوند و بدانند که معبود بر حق یکی  قرآن به عموم مردم ابالغ می«
 .»بیش نیست و خردمندان پند و اندرز گیرند

﴿                  ﴾ :۱۹[األنعام[  

و این قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی که این قرآن به آنان «
 .»رسد بیم دهم می

نه در مسجد و نه در بازار و نه در هیچ ، آمیختند زنان در زمان پیامبر با مردان در نمی
که امروز مصلحان از آن جلوگیري کرده و قرآن و سنت و علماي کجا. آري! اختالطی 

هاي  ها و فتنه کنند بخاطر این است که از انگیزه در مورد آن صحبت می امت اسالمی
هصلَّى  وسوسه گر جلوگیري بعمل آید. درست است که زنان در مسجد رسول اهللا  اللـَّ

لَّمسو هلَیایستادند. مردان و در صف آخر میخواندند اما پشت سر  نماز می ع 

الِ « بدین گونه راهنمایی کرد: علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم  جَ وفِ الرِّ فُ ُ صُ ريْ خَ

ا هلَُ 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 هلَُ  )1(»أَوَّ

آخرین است و بهترین  ها آنبهترین صف براي مردان اولین و بدترین صف براي «
 ».اولین است ها آنصف براي زنان آخرین و بدترین صف براي 

هصلَّى  پیامبر  این را گفت تا از فریفتگی مردان به زنانی جلوگیري  علَیه وسلَّم اللـَّ
 کنند که در صف اول هستند. 

شد که پس ار اتمام نماز مقداري توقف کرده  ه مردان دستور داده میدر زمان پیامبر ب
هایشان  که زنان از مسجد بیرون رفته و به خانه و سپس از مسجد خارج شوند تا این

هیچ اختالطی بین زنان و مردان ، کردند و در نتیجه برسند. صحابه این امر را رعایت می
 آمد. بوجود نمی

نباید فراموش کرد که ایمان و تقواي مردان و زنان آن زمان اصالً با ایمان و تقواي 
با آن همه  ها آن -چه نسبت خاك را به عالم پاك! -مردمان این زمان قابل مقایسه نیست

                                                           
 تخریج حدیث در فتواي سابق ذکر شد. -1
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 پس مردم بعدي چرا پرهیز نکنند؟! ، کردند اخالص و تقوا از اختالط پرهیز می، ایمان
با آن همه اخالص و تقوا از اختالط پرهیز ، علَیه وسلَّم اللَّـهى صلَّ زنان زمان پیامبر

 پس مردان قرون بعدي چرا پرهیز نکنند؟! ، کردند می
رفتند مأمور بودند  که در کوچه راه می هنگامی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زنان زمان پیامبر 

کردند تا تماس  ها انتخاب می د را از کنارهکه تمام کوچه را مصادره نکنند بلکه مسیر خو
مکلف بودند که چادرهایشان را جمع و  ها آنو بین عابران مرد پیش نیاید.  ها آنبین 

تمام زینت خویش را مخفی نگه دارند. این ، جور کرده و بخاطر جلوگیري از وقوع فتنه
پاکدامنی و دوري از  ها و ترغیب براي ایجاد اسباب عفت و اوامر بخاطر قطع اسباب فتنه

پرسیم که مدیر دانشگاه صنعاء چگونه به خود اجازه  مفاسد و اختالط بود. حال می
دهد که به سوي اختالط و آمیختگی فراخوانده و گمان کند که اسالم نیز چنین  می

تازه او  -خدا هدایتش کند -دستوري دارد و مسلمانان نخستین چنین عملی داشته اند؟
نشگاه را با فضاي معنوي مسجد و ساعت درس را با اوقات نماز قیاس نباید فضاي دا

کند زیرا تفاوت میان این دو بسیار زیاد است البته براي کسی که عقلش به جا باشد و 
بر بندگانش تشریع  تعالىرا فهمیده و حکمت تکالیفی را که اهللا  تعالىامر و نهی باري 
ي مردان و زنان  ي قرآن و سنت دربارهو مسایلی را که در البال، نموده درك کند

 موجودات است باز شناسد.
دهد که نشستن یک دختر دانشجو در کنار  یک فرد مسلمان چگونه به خود اجازه می

یک پسر دانشجو روي یک نیمکت درست مانند قرار گرفتن آن دختر در کنار خواهر 
 مسلمانش در صف نماز است!
هم برخوردار باشد هرگز چنین سخنی بر زبان ي ایمان  کسی که از کمترین درجه

انند خو میهایی که دختران و پسران با هم درس  آورد. گیریم که دختران در دانشگاه نمی
کنند ولی نشستن آن دختر در کنار پسران نامحرم روي یک میز به  حجاب را رعایت می

توان جایز  میهمراه رد و بدل کردن حرف هاي عاشقانه و اظهار زیبائی ها را که ن

ة االّ باهللا -شمرد!  -ال حول و ال قوّ
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﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                          

 ﴾ :۴۶[احلج[ 

بى گمان [فقط] دیدگان نابینا نمى گردند بلکه دلهایى [هم ] که در سینه اند نابینا «
 »شوندمى 

واقعیت این است که مسلمانان اعم از مرد (ید: گو میاما این سخن آقاي مقالح که 
بنابراین ، خواندند در یک مسجد نماز می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  وزن در عصر پیامبر

در پاسخ به این ادعاي ایشان ، تعلیم و تعلم نیز باید بایستی در یک مکان انجام بگیرد)
هصلَّى  گفت: درست است که در زمان رسول اهللاباید  مردان و زنان در  علَیه وسلَّم اللـَّ

 ولی چگونه؟، خواندند یک مسجد نماز می
در ، زنان با رعایت حجاب کامل و پرهیز از عوامل تحریک کننده و هیجان انگیز

نشستند و  در انتهاي مسجد می ها آنکردند  حالی که مردان صفوف مقدم مسجد را پر می
شان را  گوش داده و احکام دینی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  به وعظ و اندرزهاي رسول اهللا
در روزهاي عید  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  کردند. پیامبر اکرم یاد گرفته و در نماز شرکت می
شان از  ي میرفت که بعلت دوري و فاصلهبه جمع زنان ، پس از سخنرانی در جمع مردان

 شنیدند. پیامبر و مردان سخنان ایشان را نمی
ولی اشکال در ، حضور زنان در اجتماعات با شرایطی که گفتیم بال اشکال است

سخنان مدیر دانشگاه صنعاء است که تحصیل و تعلیم را در عصر کنونی با نماز خواندن 
حال آنکه بین واقعیت آموزش ، یاس کرده استزنان پشت سر مردان در مسجد واحد ق

هصلَّى  امروزي و بین واقعیت نماز پشت سر مردان آن هم در عصر رسول اهللا علَیه  اللـَّ
لَّمسفرق عظیم و نمایانی وجود دارد. به همین سبب مصلحان دینی به جدا ساختن از  و

ریافت علوم از استادان زن کنند تا براي دختران د مردان در قسمت آموزش تاکید می
نباید از یاد برد که مدت درس و تعلیم برخالف مدت ، بیشتر و بهتر امکان پذیر باشد

نماز طوالنی است و دریافت علوم و دروس از استادان زن در محل مخصوص براي 
ایمان و تقواي پسران جوان نیز ، دختران راحت تر و مصون تر است و براي سالمتی
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گوش هایشان را به استاد سپرده و ، دین ترتیب پسران نیز بدون دغدغهبهتر است و ب
رسند و این ممکن نیست جز با انفصال و جدا  بهتر به درس و کالس خودشان می

 ساختن دختران از پسران.
که فراخوانی به جدایی دانشجویان دختر از  گمان عبدالعزیز مقالح مبنی بر این 

و بر خالف شریعت اسالمی است گمانی باطل و غیر اشد ب میدانشجویان پسر فاجعه 
و تمسک به  ها انسانجدایی..) عین نصیحت به ( بلکه دعوت به این امر، علمی است

 دین الهی و عمل به آیات و احادیثی است که سابقاً بیان کردیم.
بترسد و به سبب فتوایی که  تعالىکنم که از اهللا  به مدیر دانشگاه صنعاء نصیحت می

صادر کرده به درگاه او توبه نموده و فتوایش را پس گرفته و به حق و صواب رجوع 
خواهم  چرا که برگشتن به سوي حق و حقیقت عین فضیلت است. از خالق یکتا می، کند

که ما و جمیع امت را به راه هدایت سوق دهد و از گفتن سخنان ناآگاهانه و 
انی پناهمان دهد و به علما و رهبران مسلمین در هر مکانی که باشد هاي شیط وسوسه

هاي مسلمانشان از هیچ کوششی دریغ  توفیق دهد که براي صالح کشورهاي و ملت
بی گمان که او سخاوتمند است و ، همه را به راه راست رهنمون سازد تعالىاهللا ، نورزند

و آل و اصحابش و بر پیروان  علَیه وسلَّم ـهاللَّصلَّى  درود و سالم بر پیامبر اسالم محمد
 آنان باد تا قیام قیامت.

 ).3/94( فتاواي اسالمی -شیخ ابن باز

هایی که بین پسران و دختران اختالط وجود دارد به قصد  ] ملحق شدن به دانشگاه12[
 »اهللا« دعوت به سوي

در دانشگاهی ثبت نام کرد که در آن  آیا جایز است که به نیت کار دعوت اسالمی س:
 پسران و دختران با هم درس میخوانند؟

مسلمان چه مرد باشد چه زن اجازه ندارد که در مدارس مختلط بین ، به نظر بنده ج:
الق پاکدامنی و اخ، زیرا این کار خطر بزرگی براي عفت، دختران و پسران درس بخواند

اخالق و پارسایی باشد ولی ، هر چقدر داراي نزاکت انسانشود. چه  ی محسوب میانسان
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ي او در  تواند از شر فتنه اگر در کنارش دختري زیبا و بدحجاب قرار گرفته باشد نمی
امان بماند و مشخص است هر چیزي که منجر به شر و فتنه بگردد حرام و ناروا است. 

، خواهم که برادران مسلمانم را از این گونه امور نجات دهد میاز اهللا سبحانه و تعالی 
اي جز شر و فساد ندارد. من معتقدم چنانچه در این شهر  اموري که براي جوانان ثمره

دانشگاهی جز همین دانشگاه وجود نداشته باشد باید شخص تحصیالت خود را از این 
انشگاه دیگري برود که در آن ي تحصیل به شهر و د دانشگاه قطع کرده و براي ادامه

نظر دیگري ، دانم. شاید بقیه اختالط وجود ندارد. به هر حال بنده این کار را جایز نمی
 داشته باشند.

 )3/103( فتاواي اسالمی -شیخ ابن عثیمین

 شوند ] حکم تدریس در مدارسی که پسران و دختران سر یک کالس حاضر می13[

خوانند و یا  ختران در یک کالس با هم درس میاي که در آن پسران و د مدرسه س:
نگاه  ها آنتواند به  آیا استاد یا معلم می، کنند تنها دختران نوجوان در آنجا تحصیل می

 کند؟
بر مرد واجب است که چشمانش را از نگاه کردن به سوي زنان نامحرم فرو  ج:
 گیرد. 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                     

                  ﴾ :۳۰[النور[  

فرو گیرند و  -از نگاه به نامحرم -اي پیامبر به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را«
برایشان زیبنده تر است. بی مصون بدارند. این  -از زنا و برهنگی -عورت خویش را

 .»دهند آگاه است گمان که اهللا از آن چه انجام می
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 ید:گو میابوداود و دیگران با سندهایشان روایت کرده اند: جریر بن عبداهللا ، مسلم
هصلَّى  از پیامبر( هصلَّى  رسول اهللا، در مورد نظر ناگهانی پرسیدم) علَیه وسلَّم اللـَّ  اللـَّ

لَّمسو هلَیكَ «گفت:  ع فْ نَظَرَ ِ  »نگاهت را برگردان« )1(»إرصْ

اختالط بین زن و مرد بیگانه جایز نیست زیرا این کار موجب پدید آمدن عمل  
 شود. فحشا می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )3/106( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] پیامدهاي نامطلوب آموزش پسران توسط زنان در مقطع ابتدایی14[

 رحمه اهللا):( گفتاري از شیخ عبدالعزیز بن باز
مورخه  3898ي  شهر) شماره(ي  در روزنامه» نوره«اي را که به قلم خانم  مقاله

از سویی به سویی) نوشته شده بود از محتواي آن اطالع پیدا ( تحت عنوان 30/2/1397
ي نوشتار چنین است: خانم نوره به همراه جمعی از زنان به دیدار  کردم. خالصه

یابند. خانم نوره از روي  ي تربیت سرکار خانم فائزه دباغ حضور می سرپرست دانشکده
آموزش پسران را در مقاطع ابتدایی ، کند که چرا زنان تعجب با خانم فائزه صحبت می
رند. خانم نوره سخنان خانم فائزه را تایید کرده و به گی ولو تا کالس پنجم به عهده نمی

 دهد که چنین پیشنهادي را مطرح کند. او حق می
من با وجود تشکر و قدردانی از خانم هایی چون نوره و فائزه و دوستانشان که در 

، دانم که مضرات ي خود می ورزند وظیفه امر تعلیم و مصلحت کودکان ما اهتمام می
 ناهنجار این پیشنهاد را یاد آوري کنم:خطرات و عواقب 

آموزش پسران خردسال در مقطع ابتدایی توسط زنان منجر به اختالط این دسته از 
زیرا بعضی از ، گردد ) می و تازه به دوران بلوغت رسیده( معلمان زن با پسران نوجوان

زیرا ، رسند ي ابتدایی به دوران نوجوانی و احیاناً به بلوغت می پسران در همان مرحله

                                                           
 )2148) و ابوداود  (2159مسلم  ( -1
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کند و چه بسا امثال  رسد به زنان رغبت و اشتها پیدا می کودك وقتی که به ده سالگی می
 این کودکان ازدواج کرده و از قدرت مردانگی برخوردار باشند.

که اگر خانم ها به تعلیم و تدریس  نیز وجود دارد و آن این، اي دیگر در اینجا مسئله
جاً به اختالط و آمیختگی عادت کرده و این پسران خردسال مشغول شوند تدری

 -ابتدایی -آمیختگی تا مراحل باالتر ادامه پیدا خواهد کرد. پس تدریس در این مرحله
ي اختالط در مراحل باالترِ تحصیل و معلوم  شود براي باز شدن دروازه اي می مقدمه

گونه که در  آید و آن شماري پدید می مفاسد بی، است که در اثر اختالط در آموزش
اند. پس هر کس  ي منفی آن را دیده کشورهاي دیگر این کار را کرده اند و نتیجه

در عصر حاضر داشته  ي دالیل شرعی و واقعیت امت اسالمی کوچکترین دانشی درباره
کند. من معتقدم این پیشنهاد از وسواس شیطانی  یم درك میگو میباشد مطلبی را که 

القا شده است. بدون شک چنین پیشنهادي موجب ، نورهاست که بر زبان فائزه و 
هستند که بصورت مخفی و علنی در  ها آنخرسندي دشمنان دین اسالم خواهد بود و 

 کنند. مورد این پیشنهاد تبلیغ می
به نظر من بستن این دروازه واجب است و باید فرزندان پسر ما در تمام مراحل 

نند و دختران ما توسط زنان آموزش ببینند. تحصیلی زیر نظر آموزش مردان تحصیل ک
بدین ترتیب در مورد دین خود و همچنین در مورد پسران و دخترانمان محتاط شده و 

 بندیم. راه را بر دشمن می
کافی است که خانم معلم هاي محترم وسع و توانشان را براي تدریس دختران در 

پسران با تمام صداقت و اخالص طَبق اخالص بگذارند و از آن سو معلمان مرد براي 
که  کما این، زحمت بکشند. مسلّماً مردان براي آموزش پسران توانمندي بیشتري دارند

ي ابتدایی و همین طور در دیگر مراحل از معلم مرد بیشتر حساب برده  پسرها در مرحله
حالی که از در ، کنند و او را مورد احترام و توقیر قرار داده و به حرفهایش توجه وافر می

پسر ، هایی که گفته شد ي این خانم معلم ها حرف شنوایی آنچنانی ندارند. عالوه از همه
صبر و قدرت خو ، ي همچون شهامتها آناگر معلم مرد داشته باشد به صفات مرد
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هصلَّى  گیرد. از حدیث صحیح ثابت شده که پیامبر اکرم می  فرمودند: علَیه وسلَّم اللـَّ

و( رُ مْ  امُ كُ الَدَ بْعِ  أوْ ةِ لِسَ الَ ِ ، بِالصَّ ا لِعَرشْ يْهَ لَ مْ عَ بُوهُ ِ ارضْ مْ يفِ ، وَ يْنَهُ وا بَ قُ رِّ فَ عِ الْـوَ اجِ ضَ   )1()مَ

در ده  -و اگر نخواندند -در هفت سالگی فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهید«
 ». به منظور تربیت) تنبیه کنید و خوابگاهشان را جدا سازید( را ها آنسالگی 

کند که اختالط پسران و دختران در تمام مراحل خطر بزرگی  این حدیث داللت می
ي مذکور وجود دارد که  شود. دالیل زیادي از کتاب و سنت پیرامون مسئله محسوب می

 گنجد. ذکرشان در این مقام مختصر نمی
حکومت و وزیر علوم و معارف کشور و رئیس آموزش دختران البته به برکت توجه 

 تعالىاز اهللا  -را موفق بگرداند ها آن تعالىاهللا  -از بسط و توضیح این مسئله بی نیازیم
مسئلت داریم که ما را در امر صالح خویش و امت اسالمی توفیق دهد. بی گمان او 

 آل و اصحابش باد. شنونده و به ما نزدیک است و درود و سالم بر محمد و
  )3/106( فتاوي اسالمی -شیخ ابن باز

 ] ساختن مدارس بیگانه در کشورهاي اسالمی15[

علَیه  اللَّـهصلَّى  است و درود و سالم بر خاتم پیامبران محمد» اهللا«سپاس از آنِ 
لَّمسو آل و اصحابش. و 

به سؤاالت و استفسارات  ها و پاسخ انجمن دایمی مباحث علمی و افتا از طریق کتاب
با خبر شده است.   هاي بیگانه در ممالک اسالمی از موضوع گسترش مدارس و دانشکده

مدارسی است که به هدف غیر رضاي الهی و مطابق منهج و ، منظور از این مدارس
 اهداف فرنگیان تأسیس یافته و با فرهنگ و تاریخ اسالم سازگاري ندارند.

نصارا علیه اسالم بر هیچ مسلمان روشن بینی مخفی عدوات و ضدیت یهود و  
 ها آنکشند تا  افراد هستند که شب و روز ضد اسالم و مسلمانان نقشه می  همین، نیست

                                                           
.  -708 -) 1/197) و حـاکم  ( 495)، ابـوداود ( 3482، ابن ابـی شـیبه در مصـنف (   )187-2/180احمد  ( -1

وداود حدیث مذکور را به صحت و حسن بودن توصیف کرده است. صـحیح  شیخ آلبانی در صحیح اب
 )466داود  ( ابی
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هاي گمراه کننده وارد کنند. دشمنان اسالم ابتدا با  را از دین حق به در کرده و در شبکه
ون نتوانستند از این طریق پیروز جنگیدند. چ ها و عملیات مسلحانه با مسلمانان می جنگ

اند و کار بجایی  هاي فرهنگی به ستیز با اسالم برخاسته شوند تغییر رویه دادند و با جنگ
هاي اسالمی  نسل مسلمان و اندیشه، ها رسیده که با ساختن و ایجاد مدارس و دانشکده

 دهند. را مورد طعن و بی حرمتی قرار می
نان به سوي این مدارس زحمات و مخارج زیادي را این دشمنان براي کشاندن مسلما

، دارند شوند و حتی در ساختمان ظاهري این مدارس توجه خاص مبذول می متحمل می
کنند تا جایی که اکنون در  در تکثیر و سرمایه گذاري براي این مدارس تالش زیادي می

ده است و ها تأسیس ش هر شهري از شهرهاي اسالمی یکی از این مدارس و دانشکده
 شوند. افراد زیادي از آن فارغ التحصیل می

 -براي ما کافی است و او بهترین کارساز است تعالىاهللا  -
جزیره العرب ، مصر، هاي مختلف جهان اسالم مانند شام تعدادي از علما در گوشه

هدف از ایجاد این مدارس  اند. بی گمان و... به بیان خطرات این مدارس گام برداشته
کردن حمالت سهمگین بر مسلمانان است تا اسالم را از قلوب و زندگی مسلمانان  وارد

 حذف نموده و کارش را یکسره کنند.
انجمن دایمی مباحث علمی و افتا در راستاي تالش هاي پر برکت علماي امت 

 اي به شرح ذیل منتشر کرد: بیانیه
اي است براي  مانان وسیلههاي بیگانه در شهرهاي مسل اوالً: ایجاد مدارس و دانشکده

این مدارس را بیشتر ، ي سازمان یافته ي دشمنان اسالم بر ضد اسالم و مسلمین مبارزه
 گردانند. را به نصرانیت دعوت داده و نصرانی می ها انسانسازند که   کسانی می

، ي پلیدي است که دشمنان اسالم در سر دارند واقعاً ساخت و ساز این مدارس نقشه
 اد غیور امت اسالمی حقیقت آن را کشف کردند.ولی افر

 ) در تاریخ20096( ي فتوایی به شماره سابقاً گفتیم که از طرف انجمن دایمی
پیرامون هشدار از اسباب ترویج عقاید نصرانیت صادر شده و عنوان شده  22/12/1418
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اسالمی ایجاد مدارس بیگانه در کشورهاي ، است که یکی از اسباب ترویج نصرانیت
 است.

ثانیاً: بنابر دالیل سابق جایز نیست که مسلمانان در شهرهایشان مدارس و 
تأسیس کنند و یا به آن راضی شده و فرزندانشان را در آن جا ثبت ، هاي بیگانه دانشکده
 شود. زیرا این مدارس سبب تخریب و نابودي عقیده و اخالق اسالمی می، نام کنند

یع) دفع این ضرر و فساد بر مسلمانان واجب است تأکید از باب سد ذرا( بنابراین
زیرا از ، کنم که ایجاد چنین مدارسی در جزیرة العرب حرام تر و خطرناك تر است می

ةِ «اند:  ثابت شده که ایشان فرموده علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر رَ يْ زِ ْ جَ نانِ يفِ عُ دِيْ تَمِ ْ الجيَ

بِ الْـ  ».شوند دو دین با هم در جزیرة العرب جمع نمی« )1(»عَرَ

 )2(بر اخراج کفار از جزیرة العرب تأکید کردند. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  خود پیامبر
ثالثاً: مسلمان اجازه ندارد به ساختن مدرسه براي بیگانه اقدام کند یا مکان و محل از 

زیرا این کار همکاري و همیاري بر گناه و ، ردخود را به عنوان اجاره براي این کار بسپا
 ستمگري است. 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                           

             ﴾ :۲[املائدة[  

تقوا هم دیگر را یاري کنید و بر گناه و ستمگري با همدیگر یاري بر نیکی و «
 .»نکنید

ها واجب است که در امر آموزش  ي مسلمانان اعم از رهبران و ملت رابعاً: بر همه
اخالق و ادب اسالمیِ پسران و دخترانشان توجه ویژه داشته باشند و ، احکام، عقیده
موزشی دست بکشند و حق ندارند که دین هاي پرورشی و آ اي نباید از برنامه لحظه

 هایشان بدهند. اسالم را با عقاید و افکار باطل در هم بیامیزند و به خورد بچه

                                                           
 )1584(   2/892موطا مالک  -1
 )1637) و مسلم  (4431، 3168، 3053بخاري ( -2
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دهد باید  ملتی را زیر دست او قرار می تعالىخامساً: هر حکومت مسلمانی که اهللا 
به  شود. اگر آن را می پرسیدهیقین داشته باشد که روزي در خصوص این امانت از او 

وجه احسن و اکمل ادا نماید بایستی پروردگارش را سپاس بگوید و در غیر این صورت 
 جز خودش را مالمت نکند.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

      ﴾ :۲۷[األنفال[  

خیانت نکنید و در امانات  -با دوستی با دشمنان اسالم -اي مؤمنان به اهللا و پیامبر«
 .»خود نیز دانسته خیانت روا مدارید

﴿                       ﴾ ٦مي: [التحر[  

ي خویش را از آتش دوزخی نجات دهید که افروختنی  دهامؤمنان خود و خانو اي«
 .»هاست و سنگ ها انسانآن 

هصلَّى  رسول اهللا نْ «فرموده است:  علَیه وسلَّم اللـَّ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ كُ

يَّتِهِ  عِ   )1(»رَ

درمورد زیردستانش سؤال خواهد ، از هر یک از شما، هر کدام از شما مسئول است«
 ».شد

هصلَّى  همچنین از ایشان يهِ «روایت شده:  علَیه وسلَّم اللـَّ عَ ْ رتَ بْدٍ يَسْ نْ عَ ا مِ ـهُ مَ يَّةً  اللَّ عِ ، رَ

م اهللا عليه  نَّةِ الْـيموتُ يوم يموت و هو غاشٍ لرعيته إِالَّ حرّ   )2(».جَ

قرار دهد و در حالی بمیرد که به ملتش هر کسی که اهللا ملّتی را تحت فرمان او «
 ».گرداند بهشت را بر او حرام می تعالىخیانت کرده باشد اهللا 

هاي حیله  خواهیم احوال و اوضاع مسلمین را بهبود ببخشد و نقشه می تعالىاز حق 

                                                           
 )1829) و مسلم  (893بخاري  ( -1
 )7150). همانند این حدیث را بخاري نیز روایت کرده است  (142مسلم  ( -2
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 گران را نقش بر آب نموده و ما را با حالتی از ایمان و پیروي از اسالم بمیراند.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، التوفیقو باهللا 

 .29فتاوا و بیانات مهم) ص( انجمن دایمی مباحث علمی و افتا. کتاب

 ي زبان انگلیسی ] حکم تقلبی در امتحان ماده16[

ي زبان انگلیسی که هیچ سودي براي  آیا تقلبی در امتحانات خصوصاً از ماده س:
 دانش آموز ندارد جایز است؟

زیرا این کار نوعی غش و خیانت محسوب ، تقلبی در امتحانات جایز نیست ج:
 شود. می

هصلَّى  پیامبر اسالم  يْسَ منّ «فرموده است:  علَیه وسلَّم اللـَّ لَ نا فَ نْ غشّ   )1(»امَ

 ». خیانت کند از ما نیست -جماعت مسلمانان -هر کس به ما«
چرا که اگر دانش آموزان به تقلبی ، امت اسالمی است بر میضرر تقلبی ضرر عمو

شان ضعیف گشته و بدین ترتیب امت اسالمی از داشتن  عادت نمایند سطح علمی
 گردد. فرهنگ عالی محروم شده و محتاج بیگانگان می

شان جدي نباشند. حکم تقلّبی در  شود که مسلمانان در زندگی سبب می و این امر
ها را باید  ي ماده زیرا دانش آموز همه، درس زبان انگلیسی و دروس دیگر مساوي است

بنده با این نظر موافق نیستم. ، که یادگیري زبان انگلیسی بی فایده است پاس کند. اما این
خواهید ملّتی را به  شود. شما می ي خوبی از آن برده میها اي از اوقات بهره زیرا در پاره

کنید  فکر می، فهمند سوي دین اسالم فراخوانید که جز زبان انگلیسی زبان دیگري نمی
کنیم  ي زبان انگلیسی چقدر مهم خواهد بود؟ چه بسا آرزو می در همچنین شرایطی فایده

 رسیدیم. تا با مخاطب به تفاهم میدانستم  کاش در فالن موقعیت فالن زبان را می اي که 
 )2/61( )5( -ةکتاب الدعو -شیخ ابن عثیمین

 ] فراهم کردن شرایط غیر قانونی براي قبولی دانش آموز17[

                                                           
 )101مسلم  ( -1
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ي امتحانات  بعضی از مدیران مدارس اشتیاق فراوانی به این دارند که نتیجه س:
ي مدرسه بین مدارس  نهایی مدرسه ي آنان به هر طریق ممکن خوب باشد تا آوازه

دیگر بپیچد. بنابراین اگر تعداد زیادي دانش آموز تجدید شوند و احیاناً با اعمال فشار بر 
با توجه ، یدشدگان یا افراد مردود نمره یا نمراتی بدهندخواهند که به تجد معلم از او می

که چنین دانش آموزانی حتی مستحق نیم نمره هم نیستند. آیا جایز است که مدیر  به این
 مدرسه چنین اسلوبی را براي قبولی دانش آموزان در پیش بگیرد؟!

قاي تالش در جهت ارت، بر مدیر واجب است که معلمین را بر آموزش سودمند ج:
نش آموزان تشویق نماید. بر او الزم است که احوال دانش آموز را مورد دا میسطح عل

را بر درك مطالب و مواظبت بر دروس و اهتمام به حفظ و آماده  ها آنتفقد قرار داده و 
گیري قبل از شروع امتحانات توجیه و نصیحت کند. وي بایستی براي دانش آموزان 

ر بگیرد و استادان زبده و با کفایتی را در مدرسه استخدام ممتاز جوایز مناسبی در نظ
اي نیکو بدست  تواند نتایج خوب و آوازه اي می نماید. با روش هاي مذکور هر مدرسه

 ي سبقت را از دیگران ربوده و نامی نیکو کسب نماید.گو میو هر مدیر و معل، آورد
ن به چشم پوشی و سهل اما اهمال و در نظر نگرفتن اصول تربیتی و دلخوش کرد 

زیرا هدف از برگزاري امتحانات ، اصالً جایز نیست، انگاري مصححان در ارتقاي نمرات
 هاي آنان است. بازشناسی استعداد و توانایی هاي دانش آموزان و ارزیابی زحمت

ي این است که این دانش آموز در آینده صالحیت بعهده  موفقیت در آزمون نشانه
ي  تواند سودي به امت و جامعه اس مملکت را دارد و میهاي حس گرفتن پست

اي است براي بازشناسی افراد با کفایت از افراد  ساند. آري! آزمون وسیلهبر میاسال
هاي مهم کشور را ندارند.  ك که لیاقت بعهده گرفتن مسئولیت کودن و کم در، کفایت بی

تی یک یا دو نمره هم به معلمین موظف هستند حق را به حق دار بدهند و از دادن ح
 افراد غیر مستحق خودداري نمایند و این عین عدل و انصاف است. 

ي سري همین  نش آموزان و اکتفا به شمارهدا میعلت اصلی مخفی نگه داشتن اسا
است که مبادا برخی از معلمان و تصحیح کنندگان از اشتباهات برخی از دانش آموزان 
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 چشم پوشی نمایند.

  ﴿ د:فرمای می تعالىاهللا             ﴾ :عدل  اهللا به« ]۹۰[النحل

  »دهد.. و نیکوکاري دستور می
 اجراي عدالت واجب است.، شریفه ي آیهمطابق با فرمان الهی در این 

پاسخ فقهی به سؤاالت آموزشی  -شیخ ابن جبرین
 المسیند) تهیه: عبدالعزیز 20، 19( و تربیتی ص

 ] تنبیه بدنی دانش آموزان18[

تنبیه بدنی دانش آموزان به قصد تربیت تا به اداي وظایف شان بهتر عمل کنند  س:
 دارد؟ چه حکمی

و پدر رفتار فرزندش را زیر نظر ، این کار اشکالی ندارد؛ معلم رفتار دانش آموز را ج:
نند تا به اخالق پسندیده عادت ک گیرند و اگر مستحق تادیب و تنبیه باشند تادیبش می می

صلَّى  راسخ باشد. از این رهگذر است که پیامبر اسالم، کرده و بر انجام کارهاي نیکو

اللَّـه لَّمسو هلَینِنيَ «فرماید:  می ع بْعِ سِ نَاءُ سَ مْ أَبْ هُ ةِ وَ الَ مْ بِالصَّ كُ دَ الَ وا أَوْ رُ ا ، مُ يْهَ لَ مْ عَ بُوهُ ِ ارضْ وَ

مْ  هُ ٍ وَ رشْ نَاءُ عَ بْ مْ يفِ ، أَ يْنَهُ وا بَ قُ رِّ فَ عِ الْـوَ اجِ ضَ  )1(»مَ

وقتی که در سن ده سالگی از خواندن نماز کوتاهی کنند تنبیه  پس پسران و دختران
شوند تا بر خواندن نماز عادت نمایند و همین است حکم واجبات دیگر از  بدنی می

 کارهاي خانه و... ، قبیل آموزش
ولی ، توجه کنند ها آنبنابراین بر اولیاي کودکان واجب است که در توجیه و تأدیب 

بلکه خفیف و در عین حال ، باید گفت که این تنبیه نباید خیلی شدید و خطر ساز باشد
 مفید باشد و مقصود از آن حاصل گردد.

 )171( ) ص37( ي شماره، ي بحوث مجله -شیخ ابن باز

                                                           
 ) همین باب گذشت.14ي  ( تخریج و ترجمه حدیث در فتواي شماره -1
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 آموز توسط معلم تا اشیاي گران قیمت براي او بیاورد] مجبور کردن دانش 19[

، لوح چوبی، برخی از معلمان دانش آموزان را به آوردن اشیایی چون تندیس س:
براي بسیاري  سازند. این امر موجب ایجاد مشکل پارچه و.. مجبور می، خودکار، روزنامه

ها  له در مورد خانم معلمهمین مسئ، هایی شده که شرایط مالیِ مناسبی ندارند از خانواده
 شود. جنابعالی چه نصیحتی در این خصوص دارید؟ نیز مشاهده می

شکی نیست که بسیاري از اولیاي دانش آموزان فقیر و ضعیف هستند و بدست  ج: 
 شان سخت است.  آوردن قوت الیموت و حداقل نیازهاي منزل براي

نداشته  ها آنا کرده و توقعی از بنابراین بر معلم واجب است که با دانش آموزان مدار
هاي مالی در اختیار دانش آموزان قرار  ي ممکن کمک باشد. بلکه سعی کنند به هر وسیله

هصلَّى بدهند. رسول اکرم  نِ كَ الْـ«فرموده است:  علَیه وسلَّم اللـَّ مِ ؤْ نَ لِلْمُ مِ ؤْ دُّ الْـمُ بُنْيَانِ يَشُ

ا هُ بَعْضً عْضُ   )1(.»بَ

مانند که بخشی ازآن بخش دیگري را  در تقویت همدیگر) به ساختمانی می( مؤمنان«
 ».دارد محکم نگه می

کند  خودکار و یا پارچه وپال کارد... نیاز پیدا می، به اشیایی مانند روزنامه هرگاهمعلم    
یا معلمان براي خرید آن در بین خود قرعه کشی کرده و ، خودش زحمت آن را بکشد

ي آن را  مبلغی را بپردازند و یا از افراد خیر و ثروتمند درخواست تهیههر کدام شان 
توانند از دانش آموزانی که  چه باز هم نتواستند آن چیز را بدست بیاورند می بکنند. چنان

ي آن را بکنند و هر دانش آموزي بر حسب  خودشان داوطلب باشند در خواست تهیه
چیزي ندارند باید در موردشان گفت که خداوند که  توانایی خودش چیزي بیاورد و آنان

 سازد. هیچ کس را خارج از وسع و توانشان ملکف نمی
کنم که به دانش آموزان  به مدیران مدارس و اعضاي هیأت تدریس نصیحت می 

ي وسایلی که توان آن را ندارند مجبور  را به تهیه ها آنگیري کرده و  رحم نموده و آسان

                                                           
 )2585) و مسلم  (6026، 2446، 481بخاري ( -1
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هاي دیواري را برایشان فراهم  روزنامه، اعالنات، کارهاي دستی، یلوازم سرگرم، نکنند
و به آن لحظه فکر کنید ، کنید و بدانید که بسیاري از اولیاي دانش آموزان فقیر هستند

ید که معلم از من درخواست گو میبه او ، رود که: فرزندي نزد پدر و سرپرستش می
ز نداري بنالد و بچه برحرف خود پا فشاري یا روزنامه و یا... کرده است و پدر ا، پارچه

اش را فراهم  چه خواسته پذیرد و چنان کند و بگوید که معلم از من هیچ عذري را نمی
دهد؟ چه بسا به  کنید چه حالی بر پدر و خانواده دست می افتم؛ فکر می نکنم عقب می

است که معلم را شوند. این ج ي منزل و یا قرض گرفتن مجبور می فروختن اثاثیه، گدایی
دارد که معلمان بر ما ستم نموده و ضرر می  مورد لعن و نفرین قرار داده و اظهار می

زنند. بر معلم الزم است که این مسئله را مدنظر قرار داده و خود را بجاي ولی دانش 
 پسندد براي دیگران نیز نباید بپسندد.  آموز قرار دهد و آنچه را که براي خود نمی

   )47-46( پاسخ فقهی به سؤاالت آموزشی و پرورشی ص -جبرینشیخ ابن 
     تهیه و تنظیم: عبدالعزیز المسیند.

 آموزان به استقبال معلم ] دست زدن و بلند شدن دانش20[

که یکی از دانش آموزان سؤالی را خوب پاسخ  در بعضی از مدارس هنگامی س:
که مدیر یا  دهند. همچنین وقتی با دست زدن وي مورد تشویق قرار می، بدهد دوستانش

 شوند. حکم این موارد چیست؟  شود به احترام او از جا بلند می معلم وارد کالس می
دست زدن مکروه و مد دوران جاهلیت و از صفات زنانه است. اهللا تبارك و  ج:

﴿ فرموده است: تعالى                   ﴾ :۳۵[األنفال[  

 .»باشد دعا و تضرع ایشان در کنار مسجدالحرام جز سوت کشیدن و کف زدن نمی«

ءٌ «گفته است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر گرامی اسالم ْ ةِ يشَ الَ مْ يفِ الصَّ ابَكُ ا نَ إِذَ

الُ  جَ بِّحْ الرِّ يُسَ لْ اءُ فَ قْ النِّسَ فِّ لْيُصَ  )1(»وَ

 ». اگر در نماز موضوعی برایتان پیش آمد مردان تسبیح بگویند و زنان کف بزنند«
                                                           

 ) این الفاظ از مسند احمد است.5/332) و مسند احمد  (421مسلم  ( ،)1218(  بخاري -1
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اءِ «در الفاظ دیگري آمده است:  يقُ لِلنِّسَ فِ التَّصْ الِ وَ جَ بِيحُ لِلرِّ   )1(»التَّسْ

 ».در نماز) براي زنان است( سبحان اهللا گفتن براي مردان و کف زدن«
بدلیل گفتار انس ، برخاستن از جا بخاطر استاد و معلم کراهیت شدید داردهمچنین 

ما كان أحد أحبّ اليهم من «رضوان اهللا علیهم): ( رضی اهللا عنه در مورد صحابه کرام

ىلَّ  رسول اهللا لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ و كانوا ال يقومون له اذا دخل؛ ملا يعلمون من كراهته  عَ

 )2(»لذلك

هصلَّى  ي پیامبر صحابه هیچ کس به اندازهنزد « محبوب نبود و با این  علَیه وسلَّم اللـَّ
 دانستند پیامبر شدند چون می شد صحابه از جا بلند نمی وقتی که ایشان وارد می، حال

هصلَّى   ».دپسند میاین کار را ن علَیه وسلَّم اللـَّ
به خاطر استقبال و سالم گفتن و مصافحه اما اگر دانش آموز یا هر کس دیگري 

علَیه  اللَّـهصلَّى  شود این کار اشکالی ندارد. زیرا رسول اهللا کردن با دیگري از جا بلند می

لَّمسقوموا ايل «در مورد معاذ رضی اهللا عنه به صحابه رضی اهللا عنهم فرمود:  و

 )3(»سيّدكم

 ».معاذ) برخیزید(به سوي سرورتان «
زمانی این سخن را در مورد معاذ رضی اهللا عنه ایراد  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول

ي بنی قریظه آمده بود. همچنین ثابت شده که پیامبر  فرمود که معاذ براي داوري در قضیه
هصلَّى  اکرم به هنگام ورود دخترش فاطمه رضی اهللا عنها از جا بلند  علَیه وسلَّم اللـَّ
 بوسید. و فاطمه نیز با پدرش چنین رفتاري داشت. شد و دستش را گرفته و می می

                                                           
 ).422) و مسلم  (1204، 1203بخاري  ( -1
). (امام ترمذي حدیث مذکور را حسن صحیح غریب گفته است). ضیاء 2754) ترمذي  (3/132احمد  ( -2

 )25583) مصنف ابن ابی شیبه  (1958»  (ةالمختار« در 
 ).1768) ومسلم  (3043بخاري  ( -3
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کعب ، ي سه نفرِ بازمانده از جنگ تبوك را قبول کرد توبه تعالىدر آن هنگام که اهللا 
هصلَّى  به مسجد رفت و رسول اهللا -بود ها آنکه یکی از  -بن مالک در  علَیه وسلَّم اللـَّ

در این حال شخصی بنام طلحه بن عبیداهللا رضی اهللا عنه به ، میان یارانش نشسته بود
اش را به او تبریک گفت؛  پیشواز کعب شتافت و با او مصافحه نموده و پذیرش توبه

هصلَّى  رسول اهللا  چیزي نگفت. که شاهد این رفتار بود علَیه وسلَّم اللـَّ
 )1325( ي شماره، ةمجله الدعو -شیخ ابن باز

 تواند برایش عذري باشد جهل نمی، ] کسی که قادر به یادگیري است21[

رب العالمین) که  سعۀ( الجواب المفید فی حکم جاهل التوحید) و(هاي کتاب س:
لیکن در ذهنم ، ام باشد را خوانده موضوع بحث هر دو معذوریت به علت جهل می

 زند که جواب آن را در هر دو کتاب نیافتم. سؤال این است: سؤالی دور می
آیا جهل ، رود کسی که توان یاد گیري و تحصیل علم را دارد ولی به دنبال آن نمی -

 تواند عذري باشد؟  و نادانی در حق چنین فردي می
 عدم تواناتی بر یادگیري چه تعریفی دارد؟ -

رود و در نتیجه نسبت به  نایی دارد و در پی آن نمیکسی که به تحصیل علم توا ج:
 رود. معذور به شمار نمی، شود واجبات و ضروریات دینی جاهل و نادان می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )12/84( فتاواي انجمن دایمی مباحث علما وافتا

 ه و...ي عقید هاي ضروري درباره ] دانستنی22[

میزان علم هر مسلمان در مسایل عقیدتی چه مقدار باشد تا مسلمان واقعی به  س:
 حساب بیاید؟

و همچنین در داشتن وقت فراغت  هاي عقالنی باید گفت که مسلمانان در قابلیت ج:
، اي کمتر است اي بیشتر وعده عقل و درك عده، هایی دارند و عدم آن با همدیگر تفاوت
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بنابر این گاهی چیزي که بر یک ، تعدادي بیکار یا کم مشغله هستندبرخی پرکار و 
 درعقیده) واجب است بر مسلمان دیگري واجب نیست. ( مسلمان

 حداقل آنچه که بر هر مسلمانی واجب است به شرح ذیل است:
 تعالىایمان آوردن به اهللا  - 
 هاي آسمانی کتاب - 
 روز رستاخیز  -
 که خیر و شر تقدیر از جانب اهللا است الی به اینایمان داشتن به صورت اجم -

بصورت ، و فهمیدن معناي آن »أنَّ الإله االّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا«به زبان آوردن  -

 اجمالی
 برپا داشتن نماز  -
 دادن زکات براي افراد صاحب نصاب -
 روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان  -
 توانمندان.ي کعبه براي  رفتن به حج خانه -

دهد  ها الزم است که مسلمان احکام مسایل و اتفاقاتی که برایش رخ می عالوه از این
 را بداند تا آنچه را که جایز است انجام دهد و از آنچه که ناجایز است پرهیز کند.

ي طحاوي)  شرح عقیده( هاي اسالف مانند قرآن را زیاد تالوت کن و از مطالعه کتاب
اهللا علیه) غافل مباش  رحمه(زاد المعاد) از ابن قیم ( اهللا علیه) ورحمه(از ابوالعز حنفی 

 و از این طریق علم و دانش خود را افزایش بده. 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )3/182( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 آن از علماستآموختن ، ] روش صحیح دریافت علم23[

آیا واقعیت دارد که علم تنها از طریق شفاهی و حضور در مجالس درس علما  -س:
 شود؟ حاصل می
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هاي دیگري مانند کتاب و نوارهاي صوتی استفاده کرد  توان از روش که می یا این
 بدون دریافت مستقیم از علما و مشایخ؟

ت و تنها کتاب و نوار فراگیري علم و اندیشه از طریق علماي عامل واجب اس ج:
کافی نیست؛ زیرا علما مسایل غامض و پیچیده را واضح و تشریح کرده و جویندگان 

کنند. البته کتاب و نوار صرفاً وسایلی  علم را به سمت فهم و درك صحیح راهنمایی می
که نوار  به شرط این، ان بهره گرفتتو میبراي کسب علم و اطالعات  ها آنهستند که از 

کتاب از عالمی معتبر و موثق صادر شده باشد؛ ولی باز هم نباید تنها به نوار و کتاب یا 
 اکتفا نمود.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )12/97( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] بیان کردن اشتباهات علما و آداب آن24[

چه  ها آني هشدار از اشتباهات  دن عیوب علما به بهانهتفتیش و دنبال کر س:
شوند. این افراد  دارد؟ باید دانست که این عمل را طالب علوم دینی مرتکب می حکمی

را از علماي بزرگی امثال سیوطی بر حذر داشته  به مردم عوام هشدار داده و چه بسا آنان
 .است» اشعري«دارند که سیوطی داراي مشرب  و اظهار می

د «که در حدیث آمده است:  کما این، علما از خطا معصوم نیستند ج: ا اجتَهَ اكِمُ الْـإِذَ حَ

انِ  رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ ر واحدٌ ، فَأصَ هُ أَجْ لَ طَأَ فَ أَخْ ا اجتهد فَ إِذَ   )1(.»وَ

حکم کننده اگر در اجتهادش مصیب باشد داراي دو اجر است و اگر خطا کند یک «
 ». اجر دارد

که هدف  مادامی، کند که این خطاها از ارزش علما هیچ چیزي را کم نمیباید گفت 
دار  را لکه ها آنرسیدن به حق باشد. نباید به سبب این خطاها عرض و آبروي  ها آن

                                                           
دَ ثُمَّ «) به لفظ 1716( ) و مسلم 7352بخاري  ( -1 تَهَ اجْ اكِمُ فَ مَ احلَْ كَ ا حَ ـمَّ إِذَ ـدَ ثُ تَهَ اجْ مَ فَ كَ ا حَ إِذَ ... وَ ابَ أَصَ

طَأ...   »أَخْ
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ساخت. ولی درعین حال بیان حق و تذکر به خطاي علما به همراه حفظ احترام و 
ي صحیح  بتدع و مخالف با عقیدهواجب است: مگر آنکه آن عالم م ها آنقدرشناسی از 

ها و   باشد که در این صورت باید مردم را از او و کتابهایش هشدار داد تا مردم از گفته
ي اغواگري داشته باشد. زیرا اعالم هشدارها از  فتواهایش متأثر نشوند. بویژه اگر انگیزه

نباید  شدارهاچنین علمایی پرداختن به بیان حق و نصیحت بر خلق است: البته این ه
بلکه به قصد یاد آوري از خطاهاي ، بصورت آبروریزي اشخاص و علما انجام بگیرد

علما باید مطرح شود. از علم علما و اندیشمندان باید استفاده برد و بدون شک اینان 
ولی باید گفت که خطاي ، هند فضایلی دارند که خطاهایشان را تحت پوشش قرار می

 نه علما و نه هیچ کس دیگر.، یستهیچ کس قابل پذیرفتن ن
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )12/98( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] موضع مسلمان در برابر اختالفات علما25[

چه بسا براي یک مسئله فتواهاي متعددي ، کنیم هاي فقهی را که مطالعه می کتاب س:
 بینیم. به نظر شما طالب علوم دینی در این خصوص چگونه عمل کنند؟  می

اند ولی دلیلی برایش  اي دیدیم که علما به آن فتوا داده اگر مسئله، همچنین بفرمایید
 اند چه کار کنیم؟  ارایه نکرده

اگر این شخص از کسانی است که صالحیت ترجیح و سبک و سنگین کردن  ج:
صالحیت این کار را ندارد  ي بگیرد. و اگر ي مذکور بهره تواند از شیوه دالیل را دارد. می

 که به علم او اعتماد دارد مراجعه کند.  باید به عالمی
 لمو صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و س، و باهللا التوفیق

 )93/ 12( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم یادگیري تجوید قرآن26[
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در مورد کسی که احکام قرائت و تجوید قرآن کریم را به خوبی  شریعت اسالمی س:
 دارد؟ چه حکمی، داند نمی

و ، این شخص باید کسی را پیدا کند تا احکام تجوید قرآن را به وآموزش دهد ج:
کافی است که خودش قرآن را نزد دیگري که ، چنین شخصی را پیدا کنداگر نتواست 

قرائت نماید و از این طریق قرائت خوب را تمرین کند. ، قرائت و تجویدش خوب باشد
از کشور عربستان سعودي گوش بدهد و » قرآن«به رادیوي ، اگر این کار هم میسر نبود

روان و قرائتش خوب بشود. البته بر او که زبانش  از روي آن خط برده و بخواند تا این
انواع ، اخفا، اظهار، الزم نیست که احکام نظري از قبیل فرق بین ادغام با غنه و بدون غنه

مدها و... بداند. بلکه کافی است که در تجوید بصورت عملی مهارت پیدا بکند و آن 
 روان شدن زبان در تالوت قرآن است. 
 علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم و صلی اهللا، و باهللا التوفیق

 )106 -105/ 12( حوث علمی و افتاب میفتاواي انجمن دای

 ] حفظ قرآن کریم27[

 آیا حفظ قرآن کریم فرض است؟ س:

فرض نیست که  حفظ قرآن کریم فرض کفایی است و بر تمام افراد امت اسالمی ج:
به شرط آن که ، رزش استآن را از حفظ کنند. حفظ قرآن افضل قربات و نیکوترین ا

 اجرا کند. ، حدود و احکام آن را، حفظ کننده بر آن عمل کرده
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )12/90( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] علوم شرعی افضل علوم است 28[

، دچار تردید و دو دلی شده استیکی از برادرانم در مورد درس و تحصیلش  س:
خواهد سال  با این وجود می، ایشان در ریاضیات و فیزیک عالقه و استعداد فراوانی دارد

ید: اکنون گو میبرادرم به من  –إن شاءاهللا  -ي علوم شرعی درس بخواند آینده در رشته
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حاصل خواهم در علوم شرعی مهارت  می، ام که به علم ریاضیات و فیزیک دست یافته
آورد و از طرفی  کنم. ایشان واقعاً دو دل است که کدام رشته برایش موفقیت می

خود ، کنید خواهد که به دین اسالم خدمت کند. شما ایشان را چگونه نصیحت می می
 تعالىمن در موضوع برادرم متردد و نگران هستم و ناگفته نماند که برادرم از اهللا 

د که علم دنیوي فرض کفایه است وعلم شرعی از هر یگو میولی ، استخاره خواهد کرد
 نظر از علم دنیوي بهتر است. لطفاً ما و ایشان را راهنمایی بفرمایید. 

ي ریاضی ادامه بدهد و در کنار آن علم شرعی  برادر شما باید درسش را در رشته ج:
به یکی از ي مذکور  یا بعد از فارغ التحصیل شدن از رشته، را نیز از علما فرا بگیرد

هاي الهیات پیوسته و امور دینی را فرا گرفته و دانشمند بشود.  ها و دانشگاه آموزشگاه
چنانچه بیم آن را دارد که علم ریاضی و فیزیک وي را از کسب علوم شرعی باز 

چه علوم ، بپردازد تواند از آن رشته صرف نظر کرده و به خواندن علم شرعی می، دارد می
آفریده شده تا از روي بصیرت  انساني علوم است؛ و  دمندتر از بقیهشرعی مهمتر و سو

و دانش پروردگارش را پرستش کند و این ممکن نیست جز با عنایت به خواندن علوم 
 شرعی.

 -کار برادرت را آسان نموده و درعلم و اوقاتش برکت بدهد تعالىاهللا  -
 و صحبه و سلمو صلی اهللا علی نبینا محمد و آله ، و باهللا التوفیق

 ) 103 -12/102( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

نیز ثوابش جاري  انسان] چاپ کتب شرعی جزء همان علمی است که پس از مرگ  29[
 است

آیا پس از مرگ او ثواب این عمل ، کند شخصی اقدام به چاپ کتب شرعی می س:
 برایش جاري است؟ 

 گیرد یا نه؟ قرار می او علم ينتفع به...) ...(آیا این عمل او مشمول حدیث  

استفاده  ها آنهاي سودمند که مردم در امور دین و دنیاي خویش از  چاپ کتاب ج:
اي است که ثواب و نفع آن حتی بعد از مرگ جاري خواهد  کنند جزء اعمال صالحه می
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هلَّى ص بود. این عمل مشمول حدیثی است که ابوهریره رضی اهللا عنه از رسول اهللا  اللـَّ

لَّمسو هلَینْ ثالثة صدقةٍ ٍ جاريهٍ  نساناذا مات اال«روایت کرده است:  ع او ، انقطع عمله االّ مِ

 )1(»او ولدٍ صالحٍ يدعوله، علم ينتفع به

، ي جاري گردد. مگر از سه چیز: صدقه عملش قطع می، میرد می انسانوقتی که «
 ».شود و فرزند نیکی که براي او دعا کند آن استفاده می از ی کهلمع

اند. هر کس  رحمهم اهللا) روایت کرده(نسایی و احمد ، ترمذي، این حدیث را مسلم
  کننده خواه تألیف، یابد ثواب مذکور را در می، ي علوم سودمند سهیم باشد که در تهیه

ي مشارکت و  که هر کس به اندازه ناشر باشد و یا تهیه کننده. خالصه این، باشد یا معلم
 کند. می تالشش اجر و ثواب کسب

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )26002( ي فتواي شماره -فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم فراگیري علم شرعی30[

 آیا فراگیري علم شرعی فرض است؟  س:

که فراگیري و خواندن آن بر هر مسلمان اعم  دو قسم است: علمی علم شرعی بر ج:
ي صحیح را  عبادت و عقیده، از مرد و زن فرض است که مسلمان با فراگیري آن

احکام ، ارکان اسالم، اصول ایمان، موارد شرك، تشخیص داده و به مسایلی چون توحید

طلب العلم «شود. حدیث معروف  پاکی از جنابت و... آگاه می، چگونگی وضو، نماز

 بر همین مفهوم تفسیر شده است. )2(»كل مسلم یفريضةٌ عل

                                                           
 ). 1631مسلم  ( -1
-8381-4096-2462-2030، 2008-9»  (االوسـط «) و 61-22»  (الصـغیر «طبـري در   ،)224ابن ماجه  ( -2

). این حدیث با تمام طرق ضعیف است ولی با مجموعـه  10439)  (10/195»  (الکبیر«) و 8567-8833
، 5264(  268، 4/267از عالمـه منـاوي   » فـیض القـدیر  «مراجعه شود بـه   ي حسن می رسد. طرق به رتبه

5268( 
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ي  قسم دیگر از علم آن است که فراگیري آن فرض کفایه است و آن شناختن بقیه
به آن بپردازند از سایر  ها آنابواب علم و دین که فضیلت است. اگر تعدادي از مسلم

 د.کن میکفایت  امت
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )12/90( حوث علمی و افتاب میفتاواي انجمن دای

 ي ترس از عمل نکردن به آن ] خودداري از تحصیل علوم شرعی به بهانه31[

ي کسی  دانند که علم شرعی با عمل مرتبط است.. حکم شریعت درباره همه می س:
تواند به آن عمل  که نمی ي این کند به بهانه که از فراگیري علم و دانش خودداري می

 نماید چیست؟
که تحصیل علم بر او واجب است حتی اگر خوف  آیا ادعایش به جاست؟ یا این

 عمل نکردن را داشته باشد؟
تا ، ي شیطان است فریب و وسوسه، از ترس کوتاهی در عمل، تحصیل علم ترك ج:

د. بر مسلمان واجب است که به دنبال علم سودمند رفته و بر آن زآدمیزادگان را گمراه سا
 عمل نماید. 

هصلَّى رسول اکرم    )1(»طلب العلم فريضهٌ عيل كل مسلمٍ «گفته است:  علَیه وسلَّم اللـَّ

 »علم بر هر مسلمانی فرض استفراگیري «

ل اهللا له طريقاً ايل اجلنّة« لَكَ طريقاً يلتمس فيه علامَ سهّ نْ سَ   )2(»مَ

راه رسیدن به جنت را  تعالىاهللا ، هر کس راه جستجوي علم را در پیش بگیرد«
 ».گرداند برایش آسان می

هاي صوفیه عنوان  ها در مورد ترك تحصیل از طرف برخی گروه طرح عذرها و بهانه
 هاي شیطانی توجه کرد.  شوند. پس واجب است که به علم روي آورد و نباید به بهانه می

                                                           
 این حدیث در فتواي سابق گذشت. تخریج  -1
 )2699مسلم  ( -2
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )12/97( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم یادگیري زبان خارجی32[

 دارد؟ یادگیري زبان خارجه چه حکمی س:

، ي خارجی اشکالی نداردها آنیادگیري زبان انگلیسی و دیگر زب، اگر ایجاب کند ج:
 ولی اگر نیازي براي این کار نباشد فرا گرفتنش مکروه است.

 و سلم و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه، و باهللا التوفیق
 )12/133( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم فراگیري قوانین وضعی 33[

ساخته پرداخته ي ذهن بشر) و تالش در جهت اجرا (فراگیري قوانین وضعی  - س:
 دارد؟ و تنفیذ آن چه حکمی

 از آن بهتر است.  تعالىکه شریعت اهللا  با علم به این
 دارد؟ منطق و روان شناسی چه حکمی، فلسفه، تدریس قوانین وضعی -
از آنجایی که این علوم اباطیل و خرافات زیادي از قبیل پرداختن به ذات و صفات  -

 الوجود و... را دربر ةوحد، ي کمونیستی عقیده، تحلیل و تحریم، تعالىو اسماي باري 
این خصوصاً اگر ، تواند باشد در این صورت تکلیف مدرس و دانشجو چه می، دارند

دروس در سطح ملّی نیز تدریس شوند و استاد و دانشجو از طالب علوم شرعی هم 
یند گو می، گفته شود که این علوم اشتباه است ها آننباشند و اگر دچار شبهه بگردند و به 

 ي رزق ماست و...  این دروازه، چه کار کنیم
ی که مخالف در صورت ها آنیادگیري قوانین وضعی به منظور اجرا و تنفیذ  ج:

باشند جایز نیست. البته خواندن و یادگیري آن جهت تبیین انحراف و  شریعت اسالمی
خطرات آن جایز است. مناسب است که ضمن بیان خطرات قوانین وضعی به بیان عدل 

کافی است پرداخته شود.  ها انسانبراي مصالح  که اسالم هاي اسالم و این و خوبی
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مسلمانی که توان تشخیص حق از باطل را ندارد برایش جایز نیست که فلسفه و قوانین 
زیرا امکان دارد که دچار فتنه و شبهات شده و از صراط مستقیم ، وضعی را فرا بگیرد

منحرف گردد؛ کسی که قادر به تشخیص آن باشد و بتواند سره را از نا سره جدا کند 
به ، تا حق را به اثبات رسانده و باطل را از بین ببرد، اند به تدریس آن بپرداردتو می

 شرطی که این کار سبب از دست رفتن واجبی نشود. 
ي علمی و  ها بدین ترتیب معلوم شد که تعمیم یادگیري این علوم در تمام دوره

ت آن را دارند بلکه این کار تنها براي افرادي خاص که ظرفی، ها جایز نیست آموزشگاه
خویش را به انجام رسانده و حق را یاري نموده و باطل  ي اسالمی تا وظیفه، جایز است

را نابود سازند.البته قبل از همه این موارد باید عقیده ي صحیح را از کتاب و سنت 
 آموخت.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )135-12/134( مباحث علمی و افتا فتاواي انجمن دایمی

 هاي گمراه کننده ] حکم مطالعه و خواندن کتاب34[

کتاب ابومشعر ، شنویم؛ امثال: ابن سیِنا ها را خیلی زیاد می نام برخی ازکتاب س:
 و...  رحمهکتاب ال، شموس األنوار، فلکی
 ها از نظر صحت پایه واساس دارند؟ آیا این کتاب-
ها اعتقادات عجیب و غریبی دارند و  هاي این کتاب برخی مردم در مورد درون مایه -

 یندگو می
توان جن را اخراج نمود و به نیات مردم پی برد و از شیاطین  ها می که با کمک این -

 نظر شما در مورد این اعتقادات چیست؟، محفوظ ماند
آیا جایز است که ، باشد ها درست هاي این کتاب اگر محتویات و درون مایه -

 شخص آن را شغل خود قرار داده و بگوید:
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، گردي به وقت وزیدن باد بیمار می، تو در فالن روز و فالن وقت مریض خواهی شد
شوي و... اگر این سخنان صحیح باشد آیا جایز است  با لمس شبنم دچار اختالالت می

 ي ارتزاق قرار دهد؟ که شخص آن را وسیله
و هیچ کس اجازه ندارد آن را شغل ، ها جایز نیست محتویات این کتابعمل به  ج:
ها وخرافات  ي خویش قرار دهد و براي هیچ کس جایز نیست که به شعبده بازي وحرفه

خرافات و ادعاي ، بدعات، ها مملو از مسایل شرکی زیرا این کتاب، اعتقاد داشته باشد
است و هیچ کس  تعالىبه اهللا علم غیب هستند. و مشحص است که علم غیب مختص 

گاهی انبیا و یا فرشتگانش را از اخبار  تعالىداند و البته اهللا  جز او مسایل غیبی را نمی
 سازد.  غیبی مطلع می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )2/132( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ها س و فیلم از جشنواره] حکم گرفتن عک35[

یکی از دانش آموزان یا معلمین ، هاي نمایشی در مدرسه هنگام برگزاري جشن س:
هاي متنوعی از قبیل  بخش، کند. در جشنواره از جشنواره یا قسمتی از آن فیلم برداري می

ي  و از همه(اجراي کارهاي هنري و گفتگو با دانش آموزان و معلمین وجود دارد ، سرود
بفرمایید حکم تصویربرداري و عکس انداختن از این ، شود) ها فیلم برداري می این

 مراسم چیست؟
بین صاحب نظران شریعت ، در موضوع تصویر برداري مخصوصاً با دوربین ج:

اند. استادان  اسالمی اختالف نظر است؛ مشایخ و علماي سلف آن را ممنوع دانسته
شیخ ابن باز و شیخ حمود تویجري مطلقاً ، بزرگواري همچون شیخ ابن ابراهیم

اند. این بزرگواران انواع فیلم برداري و عکس  ي تحریر درآورده ممنوعیت آن را به رشته
ها را به دلیل عام بودن دالیل تحریم تصویر برابر دانسته و به ممنوعیت این عمل حکم 

 اند. دالیلی مانند: داده
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وح« و يكلف أن خَ فيها الرُّ شود که در آن روح  س بردار مجبور کرده میعک« »ينفُ

 )1(».بدمد

قتُم« لَ  )2(».زنده نمایید، اید  آنچه را که درست کرده« »أحيُوا ما خَ

ر فی النار« لُّ مصوِّ  )3(».هر عکس برداري در جهنم است« »كُ

رين« وِّ  )4(».نفرین بر عکس برداران« »لَعنُ املُصَ

ي  مصیبت عکس عام شده و همه، وقتی که دیدنداي از علماي متأخر   عده، رفته رفته
، در گذرنامه( ها مملو از آن است و هر کسی به نوعی مجلّات و کتاب، ها نشریه، منازل

چون احساس کردند ، گیري نمودند در حکم آن آسان، کارت شناسایی) حامل آن است
 روري است.ها ض اي از اوقات خصوصاً در نقل و انتقاالت و مسافرت که عکس در پاره

هاي این جشنواره ها داراي فایده و محاسنی نیز  ها و برنامه نگهداري فعالیت، تازه
هنرنمایی ها و ، سخنرانی ها، توان از آن سرودها زیرا پس از اتمام جشنواره می، است

، یند: تصویر برداري با دوربین مثل سابقگو میگفتگوها استفاده نمود. این عده از علما 
شود. هدف از این نوع  هاي جدید نمی دستی نیست و ممنوعیت شامل این دستگاه

بلکه مقصود از آن ، نیست تعالىها تشبیه شئ مصور با خلقت اهللا  تصویر برداري
نگهداري سخنرانی ها و مقاالت است. کار عکس برداري ممکن است با مجوزهاي 

شرعی مانند زنان بی حجاب پرهیز به شرط آن که از ممنوعیت هاي ، مذکور مباح بشود
 شود.

 145هاي فقهی بر سؤاالت آموزشی و تربیتی ص  پاسخ -شیخ ابن جبرین
     تهیه و تنظیم: عبدالعزیز المسیند.

                                                           
 ).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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 ] تحریم استفاده از موسیقی و ساز در آموزش 36[

مبادي اسالم را در مدارس ، کنیم و در ایام تعطیلی زندگی می» انگلستان«در ، ما س: 
، ها کنیم. این بچه تدریس می، آیند پاکستان و یمن می، هایی که از هند براي بچه، محلی

تمام علوم را همراه ، درك بهتر و حضور ذهن، ي تشویق شدن در مدارس رسمی به بهانه
وقتی که براي ، نماید. این بچه ها در فصل تعطیالت با موسیقی و عکس دریافت می

بینند بی  آیند و آن مشوقات را نمی عربی به مدارس ما مییادگیري علوم اسالمی و لغت 
اي این کودکان جایز بر میهاي اسال شوند. آیا بهره گیري از ساز در سرود عالقه می

ها بازي کنند تا بیشتر جذب شده و به  است؟ و آیا جایز است که با عکس و مجسمه
 سوي مدارس اسالمی روي بیاورند؟

نه در تعلیم و نه در هیچ ، نه در اناشید اسالمی، بکار گیري ساز و دیگر آالت لهو ج:

﴿ :تعالىبه دلیل گفتار اهللا ، چیز جایز نیست         

              ﴾ :۶[لقمان[ 

خریدار سخنان پوچ و غافل کننده هستند تا با چنین در میان مردم کسانی هستند که «
 . »بندگان اهللا را) نا آگاهانه از راه اهللا منحرف سازند( سخنانی

لُّونَ «فرموده است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر اکرم  تَحِ سْ امٌ يَ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ لَيَكُ

رَ الْـ يرَ الْـوَ ، حِ رِ رَ الْـوَ ، حَ مْ فَ الْـوَ ، خَ ازِ عَ لَمٍ ، مَ نْبِ عَ امٌ إِىلَ جَ وَ لَنَّ أَقْ لَيَنْزِ ةٍ ، وَ حَ ارِ مْ بِسَ يْهِ لَ وحُ عَ رُ يَ

مْ  ةٍ ، هلَُ اجَ مْ حلَِ أْتِيهِ ا، يَ دً عْ إِلَيْنَا غَ جِ : ارْ ولُونَ يَقُ مُ ، فَ يُبَيِّتُهُ ـهُ فَ عُ  اللَّ يَضَ مَ الْـوَ لَ ينَ ، عَ رِ خُ آخَ سَ مْ يَ وَ

نَازِ  خَ ةً وَ دَ مِ ، يرَ قِرَ وْ ةِ الْـإِىلَ يَ يَامَ   )1(»قِ

                                                           
/ 3» الکبیـر «)، طبرانـی در 6754ابـن حبـان  (   ،-مختصـراً  –) 4039ابوداود  ( ،-تعلیقاً  –) 5590بخاري  ( -1

). امام ابن حجـر در کتـاب  (تعلیـق التعلیـق علـی      20777)،  (5895»   (الکبري«)، بیهقی در3317( 282
) 10/51این حدیث را موصوالً آورده است. مراجعه شـود بـه فـتح البـاري  (     -5/17 -صحیح البخاري)

 ). 272-5/270نن ابوداود از ابن قیم  () و تهذیب س5590ي  ( حدیث شماره
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 ساز و، شراب، ابریشم، گروههایی خواهند آمد که عمل فحشاي زنا یقیناً در امتم«
براي ، چوپانی، آیند دانند. و گروههایی به کنار کوهی بلند فرود می موسیقی را حالل می

را  ها آنشب هنگام  تعالىیند: که فردا نزد ما بیا اهللا گو میبه او ، رود می آنان حاجتی نزد
ي افرادي را که در شب هالك نشدند  کوبد و چهره  هالك ساخته و کوه را برسر آنان می
 ». به میمون و خوك تبدیل خواهد کرد
و  یسآموزان با سرودهاي مشروع و تعیین جوایز نف لیکن مناسب است که این دانش

هیچ  تعالىباید دانست که اهللا و ترغیب قرار بگیرند. و  قهاي دیگري مورد تشوی روش
که در مقابل آن چیزي دیگري را مباح نموده تا مردم  چیزي را حرام نکرده است مگر این

﴿ فرموده است: تعالىاهللا  –که  کما این –نیاز شوند  از حرام بی         

    ﴾ :۲[الطالق[  

از تنگناها) را برایش مهیا (هر کس از اهللا بترسد و پرهیزگاري کند اهللا راه نجات «
 .»سازد می

﴿ اهللا تعالی فرموده است:              ﴾ :۴[الطالق[ 

هر کس از اهللا تعالی بترسد و پرهیزگاري کند اهللا تعالی کار و بارش را ساده و «
 .»دساز میآسان 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )186-12/184( حوث علمی و افتاب میفتاواي انجمن دای

                                                                                                                                                    
ي کوه است و  (سـارحه) بـه معنـاي     کلمه  (حرْ) به معنی عمل فحشاي زنا و  (علَم) به معناي کوه بلند یا قله

 ) 1/55»  (فتح الباري«چهارپا است. 



 

 

 

 :باب چهارم
 نیت و طهارت و سنتهاى فطرت



 

 
 

 :فصل اول
 نیت و اخالص



 

 ] حکم تلفظ و گفتن نیت به زبان1[

 دارد؟ تلفظ نیت با زبان براي وضو و نماز چه حکمی س:

ي  و صـحابه  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى از پیامبر، زیرا، گفتن نیت به زبان بدعت است ج:
بنابراین ترك آن واجـب اسـت. بایـد    ، کرام رضی اهللا عنهم چنین چیزي نقل نشده است

  دانست جاي نیت در قلب است و بدین ترتیب به تلفظ و تکرار آن با زبان نیازي نیست.
 29ص:، ي المرأةفتاو -شیخ ابن باز

 ] مفهوم اخالص2[

دارد؟ اگر شخصی از عبادت قصـد دیگـري داشـته     اخالص چه معنی و مفهومی س:
 باشد حکمش چیست؟

و رسیدن به بهشـت باشـد.   » اهللا«معنی اخالص: هدف عبادت گزار تنها تقرب به  ج:
 :دارددر این مسئله تفصیل وجود ، کسی از عبادت منظور دیگري داشته باشد چنانچه

و کسب ستایش و تعریـف از سـوي مـردم باشـد؛     » اهللا«قصدش تقرب به غیر از  -1
در حـدیث   .گـردد  مـی  انسـان چنین نیتی موجب بطالن عمل شده و سبب مشرك شدن 

 تعـالى نقل شده که اهللا  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رضی اهللا عنه از پیامبر صحیح از ابوهریره
 :فرموده است

ا « نَ كِ أَ ْ نْ الرشِّ اءِ عَ كَ َ نَى الرشُّ هُ ، أَغْ كَ ْ
رشِ تُهُ وَ كْ رَ ي تَ ِ ريْ عِي غَ كَ فِيهِ مَ َ الً أَرشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  )1(»مَ

، شخص دیگري را با من شریک سازد، هر کس در عملی. نیازترینم من از شریک بی«
 ».-کنیم او را به حال خودش واگذار می-سازم  او را با شرکش رها می

پست و مال باشد و هـیچ  ، نیت وي رسیدن به هدفی دنیوي مانند ریاستقصد و  -2
نداشته باشد؛ این عمل نیز باطل اسـت و سـبب    تعالىاي براي تقرب به سوي اهللا  انگیزه

 . شود نمی تعالىقربت آن شخص به سوي اهللا 

                                                           
 ). 2985مسلم  ( -1
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 ﴿ :فرماید می تعالىاهللا                       

                               

           ﴾ :۱۶ – ۱۵[هود[  

شـان را در ایـن    زینت دنیا را خواستار هسـتند اعمـال  زندگی و  -صرفاً-کسانی که «
آنـان کسـانی هسـتند کـه در     . دهـیم  مـی  جهان بدون هیچ گونه کم و کاستی بطور کامل

دهنـد ضـایع و    آخرت جز آتش دوزخ بهره و نصیبی ندارند و آنچه که در دنیا انجام می
 .»گردد فایده می شان پوچ و بی رود و اعمال هدر می

تواند باشد که اولـی قصـد کسـب ثنـا و      خص و شخص اولی این میفرق بین این ش
ستایش از طرف مردم را در سر دارد و توقع دارد کـه مـردم بگوینـد عبـادتگزار خـوبی      

 .دهد اما دومی به تحسین و ثناي مردم اهمیت نمی. است
یکی تقرب به سـوي اهللا و  : دهد که از آن دو نیت دارد عبادتی انجام می، شخص -3
 .ي رسیدن به هدفی دنیويدیگر
یکـی تعبـد و پـاکی از    : کنـد  شخصی از عمل غسل جنابت دو نیت مـی : بطور مثال 

ي  یا حاجی از رفتن به زیـارت خانـه  ، از بدن  ي چرك جنابت و دیگري سرحالی و ازاله
ي آثار و مالقات حجاج را ایـن گونـه    کند و هم قصد مشاهده کعبه هم قصد عبادت می

ولی اگر نیت تعبد غالب و بیشـتر باشـد در   ، شود ش اجر اخالص میها موجب کاه نیت
 .رسد شود و صرفاً ثواب عملش بطور کامل به او نمی این صورت گناهکار نمی

 ﴿ فرموده است تعالىزیرا اهللا              ﴾

 ]١٩٨[البقرة: 
در ایـام   -که از فصل و رزق پروردگارتان برخوردار شوید اینگناهی بر شما نیست «

 .»-حج به کسب و تجارت بپردازید
، ثوابی در آخرت نخواهد داشت، ولی اگر چنانچه غالباً نیت وي اغراض دنیوي باشد

زیرا او عالی ، کند و شاید گناهکار نیز بشود بلکه اجر و مزد آن را در دنیا حاصل می
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چنین شخصی ، دهد اي براي کسب دنیاي ناچیز قرار می را وسیله) عبادت( ترین اهداف

﴿ :در موردش فرموده است تعالىماند که اهللا  مانند کسی می           

                           ﴾ :التوبة]

۵۸[  
جـویی   کسانی هستند کـه در تقسـیم زکـات از تـو عیـب      -منافقین– ها آندر میان «

اگر بـه آنـان چیـزي از غنـایم داده شـود خوشـنود        -دهند عدالتی می نسبت بی-کنند می
 . »گیرند     خشم می  داده نشود فوراً ها آنشوند و اگر چیزي از آن به  می

ولَ «رضی اهللا عنه روایت شده است:  در سنن از ابوهریره سُ ا رَ : يَ الَ الً قَ جُ ـهِ أَنَّ رَ : اللَّ

يدُ  رِ لٌ يُ جُ بِيلِ الْـرَ ادَ يفِ سَ هَ ـهِ جِ يَا اللَّ نْ ضِ الدُّ رَ نْ عَ بْتَغِي مِ وَ يَ هُ ولُ ، وَ سُ الَ رَ قَ ـهِ فَ ىلَّ  اللَّ  اللَّـهُ صَ

رَ لَهُ  لَّم: الَ أَجْ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ » عَ اً و النبي صَ ثَ ادَ ثَالَ أَعَ ـهُ فَ : اللَّ قُولُ لَّم يَ سَ يْهِ وَ لَ رَ لَهُ «عَ   )1(.»»الَ أَجْ

خواهـد در راه اهللا   مـی  گفت: شخصـی  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شخصی به رسول اهللا«
. جهاد کند و در عین حال قصد برخورداري از غنیمت و نعمـت دنیـا را نیـز دارد    تعالى
این شخص تا سه بار سؤالش ». اجر و پاداشی ندارد«فرمود:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

 ». داجر و پاداشی ندار«فرمود:  هر بار می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  را تکرار کرد و پیامبر
 خطاب رضی اهللا عنه روایت شده است که رسول اهللا در بخاري و مسلم از عمر بن 

ا «فرمودند:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  هَ نْكِحُ أَةٍ يَ رَ ا أَوْ إِىلَ امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِىلَ دُ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ فَ

رَ إِلَيْهِ  اجَ ا هَ تُهُ إِىلَ مَ رَ جْ هِ   )2(»فَ

یابد و اگـر بـه قصـد     هر کس به خاطر اهداف دنیوي هجرت نماید به آن دست می«
کند با آن زن ازدواج خواهد کرد و باالخره حاصل هجرت هر  ازدواج با زنی هجرت می

 ». کس همان چیزي است که بخاطر آن هجرت کرده است

                                                           
وجود دارد که مجهول اسـت.   ) در سند این حدیث یزید بن مکرز2516) ابوداود  (366، 2/290احمد  ( -1

 )7887مراجعه شود به تعلیقات احمد شاکر بر مسند  (
 )1907) و مسلم  (1بخاري  ( -2
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، نچربـد چنانچه جانب تعبد و غیر تعبد در نیت مساوي باشد و هیچ کدام بر دیگري 
در این مورد بین علما اختالف وجود دارد؛ فتواي أقرب به حـق ایـن اسـت کـه چنـین      
عملی بدون ثواب است. فرق بین این نوع و نوع قبلی در این است که نیت غیر تعبد در 

شود. ممکن است سؤال پیش آید که میزان أغلب بـودن   قسم سابق بالضرورة حاصل می
 آن چگونه ممکن است و حدود آن چیست؟ نیت تعبد و غیر تعبد و تشخیص 

ي  ي غیر تعبد اهمیتی داده نشود و بصورت جنبه ییم: چنانچه به جنبهگو میدر جواب 
 در این صورت تعبد أغلب و غیر تعبد أقل است. ، ثانویه نگریسته شود
ي  را بـه درجـه   انساني بسیار مهمی است و چه بسا  مسئله، ي نیت به هر حال مسئله

دهد. برخی از علمـاي   تنزل » اسفل السافلین«ي  ارتقاء داده و چه بسا به درجه» نصدیقا«
ي چیز دیگري  ي اخالص آن چنان با نفسم مبارزه کردم که درباره درباره«اند:  سلف گفته

  ».به آن اندازه مبارزه نکردم
 ي خود و شما از خالق یکتا نیت خالص و عمل صالح مسئلت دارم.  ا بر

 )100-1/98( مجموعه فتاوا و رسایل -ثیمینشیخ ابن ع

       حکم ریا کاري] 3[

 دارد؟ ریا کاري چه حکمی س:

 تعـالى در عبـادت شـخص دیگـري را بـا اهللا      انسـان زیرا ، ریا شرك اصغر است ج:
 شود.  دهد. ریا کاري احیاناً به شرك اکبر منتهی می شریک قرار می
ریاي اندك) تعبیر کـرده اسـت و ایـن نشـان     ( از شرك اصغر بعنوان )1(امام ابن قیم:

 شود.  دهد که ریاي زیاد به شرك اکبر ختم می می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                               

                           ﴾ :الکهف]

۱۱۰[ 
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به مـن وحـی    -فرقم این است که-ی چون شما هستم انساناي پیامبر بگو: من تنها «

پس هر کس خواهان دیدار پروردگـارش اسـت بایـد    ، شود که معبود شما یکی است می
 . »پروردگارش کسی را با او شریک نسازدکار شایسته انجام دهد و در پرستش 

عمل صالح آن است که صحیح و خالصانه باشد و عمل خالصانه آن است که هـدف  
شود که مطابق شریعت الهی  باشد و عمل زمانی صحیح می تعالىاز آن کسب رضاي اهللا 

جـزء  د باشـ  میانجام بگیرد. پس آنچه براي غیر اهللا انجام گرفته و خارج از شریعت اسال
 شود؛ پیامبر اکرم شود و به خود انجام دهنده برگشت داده می نمی اعمال صالح محسوب

ا فهوردّْ « :فرموده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نَ رُ لَ عمالً لَيْسَ عليه أمْ مِ نْ عَ  »َمَ

 ». هر کس عملی انجام دهد که مطابق دستور شریعت ما نباشد آن عمل مردود است« 

لُ بِالنِّيَّاتِ « امَ امَ األَعْ ، إِنَّ ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ  )1(.»وَ
 ».رسد کند به آن می هر کس آنچه را که نیت می، ها بستگی دارد قبولی اعمال به نیت«

حدیث نیت ترازوي ، که این دو حدیث ترازوي اعمال هستند: اند بعضی از علما گفته
 . ترازوي اعمال ظاهري استاعمال باطنی و حدیث اولی 

 )100-199( فتاواي عقیده. ص: -شیخ ابن عثیمین

 ] پیامدهاي ریا در عبادت4[

 دارد؟ چه حکمی، شود عبادتی که بخاطر ریا انجام داده می س:

 باید گفت که پیوند ریا به عبادت چندین صورت دارد: ج:
باشد. ماننـد کسـی    نشان دادن خودش به مردم، اش صورت اول: از همان اول انگیزه

نمازش ، مثالً بگویند، خواند تا مردم او را دیده و از او تعریف و ستایش کنند که نماز می
 کند.  چقدر زیبا و ستودنی است. این نوع ریا عبادت را باطل می
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صورت دوم: ریا کاري در اثناي عبادت به او دست بدهـد؛ بـه ایـن صـورت کـه در      
شـود.   ولی در اثناي آن دچار ریا کاري می، کند شروع می ابتداي امر خالصانه عبادتش را

 خالی نیست: ، این عبادت از دو حال
در ایـن صـورت اولـش    ، که اول عبادت به آخـر آن ارتبـاطی نـدارد    حالت اول: این

، صـد درهـم صـدقه کنـد     خواهد یک صحیح و آخرش باطل است. مانند شخصی که می
کند و پس از آن ریا کاري بر او حـادث   صدقه میپنجاه درهمِ اول را خالصانه براي خدا 

ي  ي پنجاه درهم اولـی صـحیح و مقبـول شـده و صـدقه      شود. در این صورت صدقه می
 باقیمانده مردود و باطل است؛ زیرا ریا را با اخالص در آمیخته است. 

که اول عبادت به انتهاي آن مرتبط است؛ این مسئله نیز دو صورت  حالت دوم: این
بلکه از ، دده میریاي پیش آمده را از خود دفع کرده و به آن تن ن انسانکه  اول ایندارد: 

 چون پیامبر اکرم، کند ضرري به عبادت او وارد نمی، گرداند. این نوع ریا آن روي می

هصلَّى  ـهَ إِنَّ «فرموده است:  علَیه وسلَّم اللـَّ ْ  اللَّ ا ملَ ا مَ هَ سَ فُ نْ ثَتْ بِهِ أَ دَّ ا حَ تِي مَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ َ جتَ

لَّمْ  تَكَ لْ أَوْ تَ مَ عْ  )1(»تَ

مادامی که ، کند شود چشم پوشی می هایی که در دل امتم پیدا می از وسوسه تعالىاهللا «
 ».به آن عمل نکند و یا به زبان نیاورد

دهـد؛ در ایـن صـورت     که به ریاي پیش آمده راضی شده و بـه آن تـن مـی    دوم این 
زیرا اول و آخر عبادت با هم مرتبط است. مانند کسی کـه  ، گردد ي عملش باطل می همه

، گـردد  هاي بعدي دچار ریاکاري مـی  کند و در رکعت نمازش را با خلوص نیت آغاز می
 گردد. اش باطل می این نماز همه

در این صورت تـاثیري بـر   ، پیش بیایدکه ریا پس از اتمام عبادت  وم: اینصورت س 
زیرا این فرد عبـادت را بطـور صـحیح بـه     ، گردد عبادت نداشته و موجب بطالن آن نمی

 شود. پایان رسانده است و با حدوث ریا پس از اتمام آن فاسد نمی
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شود که مردم مـرا   می دهد و پس از اتمام آن خوشحال ی که عبادتی را انجام میانسان
بـه شـرطی کـه توقـع مـادي و      ، شـود  این عبادت نیز باطل نمی، اند در حال عبادت دیده

معنوي از مردم نداشته باشد. همچنین خوشحالی بخاطر انجـام طاعـات و عبـادات ریـا     
 ي ایمان است. زیرا این کار نشانه، شود محسوب نمی

هصلَّى  رسول اکرم  مْ «گفته است:  علَیه وسلَّم اللـَّ لِكُ ذَ يِّئَتُهُ فَ تْهُ سَ اءَ سَ نَتُهُ وَ سَ هُ حَ تْ َّ نْ رسَ مَ

نُ الْـ مِ ؤْ   )1(»مُ

 ».ها ناراحتش کنند مؤمن است ها او را خوشحال و بدي هر کس که نیکی«
دهد و مردم  ی که عمل نیک انجام میانساندر مورد  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم

 «دهند فرموده است:  او را بخاطر آن مورد ستایش قرار می َ لُ بُرشْ اجِ نِ الْـتِلْكَ عَ مِ ؤْ   )2(»مُ

 ».ي زود هنگام مؤمن است این مژده«
 )201-200( فتاواي عقیده -شیخ ابن عثیمین
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 :فصل دوم
 اقسام آب



 

 ي آب ي کلی درباره ] قاعده5[

 ي آب چیست؟ امیدوارم مسئله را توضیح بفرمایید. قول راجح در مسئله س:

 است و درود و سالم بر محمد و آل و اصحابش. تعالىسپاس تنها براي اهللا  ج:
 اما بعد:

ـ  ، اصل در آب طهارت و پاکی است و اگر رنگ وي آن در اثـر وقـوع   یا طعم و یـا ب
چه کم باشد چه زیاد. اگر وقوع نجاست هیچ یکی از ، شود نجاست تغییر کند نجس می

شود؛ اما چنانچه آب کم باشد و نجاستی در آن  اوصاف مذکور را تغییر ندهد نجس نمی
بیفتد باید بخاطر عمل بر احتیـاط و خـروج از اخـتالف نبایـد از آن آب اسـتفاده کـرد.       

روایت کرده  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا عنه حدیث مرفوعی از پیامبر اکرم ابوهریره رضی

لَغَ «است:  ا وَ هُ الْـإِذَ قْ ِ لْريُ مْ فَ كُ دِ اءِ أَحَ لْبُ يفِ إِنَ   )1(»كَ

 ».ي آن را بریزید سگ در ظرف یکی از شما غذا بخورد پس مانده هرگاه«
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق 

 )5/69( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم آبهاي تصفیه شده6[

ي آبـی کـه در حمـام و دستشـوئی مصـرف       فرمایند علماي کرام دربـاره  چه می س:
 هـاي تصـفیه   که به دستگاه سپس همین، شود و بالطبع با مدفوع و ادرار مخلوط است می

شـود و بـه آن مـواد     شود و در آنجا کامالً تصفیه شده و بوي بـد آن گرفتـه مـی    برده می
هاي حمامهـا و دستشـوئیها    کنند و سپس همین آب به لوله داروئی و آب پاك اضافه می

 شود. آیا استعمال این آب براي وضو و غسل جائز است؟ برگشت داده می
در کشور عربستان سعودي ، رتبه این موضوع از طرف مجلس هیأت علماي عالی ج:

مجلس هیأت علماي ( مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی به مضمون ذیل صادر گردید:
بر موضوعی که از جانب انجمن دایمی مباحث علمی و افتا تهیه شده آگاهی ، عالی رتبه
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) وزیـر کشـاورزي اطـالع پیـدا کـرد.)      1/1299(ي  ي شـماره  یافت همانگونه که به نامه
 خره مجلس پس از بحث و مناقشه پاسخ ذیل را تثبیت کرد:باال

ي  یکی از اوصاف سه گانه، آب کثیري که در اثر وقوع نجاست، بنا بر بیانات علما -
ي  وسـیله   اگر این دگرگونی به خودي خـود یـا بـه   ، بو و طعم) دگرگون شود، رنگ( آن

زایـل شـود پـاك    ، آنتأثیر آفتاب و یـا وزش بـاد بـر    ، طول زمان، اضافه کردن آب پاك
 شود. آري! زیرا با زوال علت حکم نیز زایل می، گردد می

توان نجاست را از آب زدود؛ این آبهـا در عصـر جدیـد بـا      هاي متعددي می با روش
گردند. باید گفت که اسـتفاده از ایـن گونـه     پاکیزه می، هاي تصفیه وسایل فنی و دستگاه

 سازي آبها است.براي تطهیر و پاك ، وسایل بهترین ابزار
مطلـب  ، افراد آگاه و متخصص این فن که در کارشان هیچ شـک و تردیـدي نیسـت   

، اند. اینها واقعاً در کارشان علم و تجربه دارند؛ بنابراین فوق را اثبات کرده و گزارش داده
بـه  ، دانـد  ي کامل پاك مـی  مجلس هیأت علماي عالی رتبه این نوع آبها را بعد از تصفیه

، ه حالت و خلقت اولیه برگردند و تغییري که در اثر وقوع نجاست در رنـگ شرطی که ب
غسـل و  ، طعم و بوي آن آب حاصل شده از بین برود. اسـتعمال ایـن آب بـراي وضـو    

کـه سـالمت    ها جایز است. همانگونه که آشامیدنش جایز است؛ مگـر آن  ي نجاست ازاله
 باشد. آن ممنوع میرا به خطر بیاندازد که در این صورت نوشیدن  انسان

مجلس هیأت علماي بلند پایه استعمال این نوع آبها را براي طهارت و شستشو جایز 
نوشیدن آن را غیـر مستحسـن   ، اما بخاطر رعایت مسایل بهداشتی و دفع ضرر، قرار داده

 داند. می
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 5/79فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا 



 

 

 
 

 :فصل سوم
 ي نجاست ازاله



 

 ] تطهیر زمین مفروش7[

-کننـد؛ اگـر کـودکی    هاي منزلشان فرش و قالی پهن می بسیاري از مردم در اتاق س:
روش تطهیر آن چگونه است؟ آیا کـافی اسـت کـه    ، بر فرش ادرار کند -داراي هر سنی

 گردد؟ مقداري آب بر آن ریخته شود و با همین روش پاك می
ناگفته نماند که فرش یا خیلی بزرگ است یا به زمین چسـبانده شـده و بـر روي آن    

 هاي سنگین قرار دارد. ها و مبل تخت
ـ  اگر این کودك پسر باشد که هنوز با خوراك تغذیه نمی ج: راي تطهیـر فـرش   شود ب

کافی است که مقداري آب روي آن پاشیده شود؛ شسـتن و فشـردن آن واجـب نیسـت.     
شود یـا ادرار کننـده دختربچـه     ولی اگر پسر بچه به سنی رسیده که با خوراك تغذیه می

شـود بـه ایـن صـورت کـه       این فرش فقط با شستن پـاك مـی   -ولو در هر سنی–باشد 
 ه تمام موضع نجس را دربربگیرد. جا ریخته شود ک مقداري آب به آن

أنّ «در صحیح بخاري و صحیح مسلم از انس رضـی اهللا عنـه روایـت شـده اسـت:      

ىلَّ  اعرابيّاً بَالَ يف املسجد فأمر النبي ـهُ صَ لَّم اللَّ سَ يْهِ وَ لَ لْوٌ من املاء عَ لِهِ دَ وْ بَّ عيل بَ  )1(»أن يُصَ

دستور داد یـک سـطل    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نشینی در مسجد ادرار کرد پیامبر بادیه«
 ».آب آوردند و آب بر جاي ادرار ریختند
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 )5/390( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم خون8[

 خون پاك است یا نجس؟ س:

آنچه که از نصوص در مورد طهارت خون و نجاست آن یافته شده به قـرار ذیـل    ج:
 است:
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نیز بر نجاسـت آن داللـت   ، ي کریمه خون جاريِ حیوانات مردار نجس است و آیه -
 دارد.
 خون حیض نجس است. به دلیل حدیث عایشه و اسماء. -
شود. از ظاهر نصوص وجوب تطهیر آن فهمیـده   جاري می انسانخونی که از بدن  -

مانند خونی که از زخـم  ، مگر خونی که اجتناب از آن ناممکن و یا سخت باشد، شود می
 مداوم بیرون بیاید. 

شود که تطهیر خون خارج از بـدن واجـب    گفتیم از ظاهر نصوص چنین برداشت می
 اللَّــه صـلَّى   داریم که زخـم پیـامبر   این سخن را بدان خاطر گفتیم که در روایات، است

ها ممکن است با مطلب ذیل در تعارض باشد: اگر  شسته شد. ولی این سخن علَیه وسلَّم
آید بایـد بـه    پس خونی که از بدنش بیرون می، پاك است انساناجزاي جدا شده از بدن 

احتیاط در شستن ، طریق اولی پاك باشد. لیکن به دلیل ظاهر نصوص و پرهیز از شبهات
 خون است.

که خون  خون ماهی پاك است. زیرا ماهی مرده پاك است و این دلیلی است بر این -
 بقاي خون در وجود آن است.، ي تحریم مردار آن پاك است؛ زیرا فلسفه

ـمُ «فرماید:  می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم  رَ اسْ كـِ ذُ مَ وَ رَ الـدَّ ـَ ـا أَهنْ ــهِ مَ يْـهِ  اللَّ لَ عَ

لُ  كُ   )1(»فَ

به هنگام ذبح) نـام اهللا  (اي که موجب جاري شدن خون از حیوان است و  هر وسیله«
 ».بر آن ذکر شده باشد از گوشت آن بخورید

در این حدیث دو چیز را سبب حلیت حیوان قـرار   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم
اولـی حسـی و دومـی معنـوي     ، داده است: یکی جاري شدن خون و دیگري ذکر نام اهللا

 است.

                                                           
 ).1968) و مسلم  (2488بخاري  ( -1
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زیرا این حشـرات اگـر بمیرنـد بـاز هـم      ، پشه و امثال اینها پاك است، خون مگس-
بـر همـین    داللـت » هـا  امر به فرو بردن مگـس در نوشـیدنی  «که حدیث  کما این، اند پاك

  )1(مطلب دارد.
میرد و  مسلّم است که بعضی از نوشیدنیها داغ هستند و مگس با افتادن در آن فوراً می

 این داللت بر طهارت خون مگس دارد.
ماند. این خون پاك است؛ زیرا ماننـد   خونی که بعد از ذبح در بدن حیوان باقی می -
، حیوانِ ذبح شده حالل و پاك استي اعضاي حیوان است و معلوم است که اجزاي  بقیه

 مانند: کبد و طحال. ، بنابراین خون آن نیز پاك است
خواهیم که ما را  می تعالىاین همان چیزي است که براي ما آشکار شده است. از اهللا 

 به راه راست رهنمون سازد.
 )11/266( مجموعه فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 ] نجاست کافر معنوي است9[

آیـا ایـن خـانم پـاك     ، ایـم  ي خود خانمی مسیحی را استخدام کرده در خانه، ما- س:
 هاي ما را بشوید؟ تواند لباس است و می

آیـا  ، آورد گردد هـدایایی نیـز بـا خـودش بـراي مـا مـی        وقتی که از مرخصی برمی-
 توانیم هدایاي او را قبول کنیم؟ می

کشد پاك بوده و پوشیدنش جایز اسـت. بـر    شوید یا اتو می لباسی که این زن می ج:
او را به دسـت شـما    تعالىشاید اهللا ، شما الزم است که او را به دین اسالم دعوت کنید

توانیـد عـوض    هدایت نماید. قبول کردن هدایایش نیز مانعی ندارد؛ همچنـین شـما مـی   
ن نشد بهتر است او را از خودتـان دور سـازید و بـه    اش را به او بدهید. اگر مسلما هدیه

کنیـد   جایش یک زن مسلمان استخدام کنید. بخصوص اگر در جزیرة العرب زندگی مـی 
به اخراج و بیرون راندن  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا پیامبر، حتماً این کار را انجام بدهید

                                                           
 )5782-3320بخاري  ( -1
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ي  نصاري و همـه ، این حدیث شامل یهود )1(کفار از جزیرة العرب بسیار تأکید فرمودند.
 شود. کفار می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )377-5/376( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 آب عشق) و چگونگی پاك کردن آن( ] حکم مذي10[

از پرسیدن و جویا شدن مسایل شرعی نباید خجالت کشـید؛ مـن مـردي داراي     س:
گیرم جاهایی را که احتمال دارد با مـذي آلـوده شـده     وضو می هرگاه، مذي بسیار هستم

یم شاید جاهاي دیگري که گو میشوم و با خود  گاهی دچار شک و تردید می، شویم می
مذي به آن اصابت کرده نشسته باقی مانده است. آیا در چنین حالتی نمازم صحیح است 

 که بنده تنها شک دارم و مطمئن نیستم که جایی را ترك داده باشم.  با توجه به این
شما وقتی محلی را که بـه  ، طهارت بدن و لباس است و شک تأثیري ندارد، اصل ج:

توانیـد نمـاز بخوانیـد و چیـز      مـی ، شـویید  تان به آنجا مذي اصابت کرده مـی غالب گمان
از شما مذي  هرگاهبنابراین ، دیگري بر شما واجب نیست. حکم مذي: مذي نجس است

هـایی از   ي تناسلی را به همراه بیضه بشویید و بر قسمت خارج شود واجب است که آله
 اللَّــه صـلَّى   بپاشید. زیرا پیامبر اکـرم لباس و بدن که مذي به آن اصابت کرده است آب 

ها را شسته و وضو بگیرد و آن  به علی رضی اهللا عنه دستور داد تا آله و بیضه علَیه وسلَّم
 )2(قسمت از لباس را که مذي به آن رسیده آب بپاشد.

 ] حکم آب دهان سگ11[

 آیا آب دهان سگ نجس است؟ س:

                                                           
 )1637) و مسلم  (3168،443، 3053بخاري  ( -1
) شیح آلبانی  (رحمـه اهللا) در صـحیح ابـوداود حـدیث     211-206)، ابوداود  (140-1/124مسند احمد ( -2

 )196-190مذکور را صحیح دانسته است.  (
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ي سگ نجس است و آب دهان آن از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. بنـابراین       همه ج:
 )1(».شود: بار اول با خاك هفت بار شسته می، زند ظرفی که سگ در آن لیس می«

 باشد. العین بودن سگ می این حدیث دلیلی بر نجس
 هـ.ق14/10/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین مورخه ي

 شود واجب است؟ بوسیله ي سگ شکاري صید می: آیا شستن حیوانی که 2س
کنند  اند: الزم است شسته شود. این علما از حدیثی استدالل می : برخی علما گفته2ج

که در آن به شستن ظرفی که سگ در آن لیس زده تا هفت مرتبه امر شـده اسـت. از آن   
اسـت   جا که آب دهان سگ نجس است؛ بنابراین حکم آب دهانش مانند سایر نجاساتی

افتـد   می  افتد؛ از این رو آب دهانی که روي حیوان صید شده که بر حیوان شکار شده می
شود و بدیهی است که پوست نیز  روي پوست آن است که قطعاً از گوشت جدا کرده می

کنم که دلیلی مبنی بر وجوب شسـتن   گیرد. اضافه می بعد از دباغی مورد استفاده قرار می
و پـز   ندارد زیرا طبق عادت گوشت آن پس از شستشو و پخت حیوان شکار شده وجود

 شود. مصرف می
 هـ.ق19/10/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین در تاریخ

 کند. ] روش پاك کردن چیزي که آب دهان سگ با آن تماس پیدا می12[

برخورد کند حکمش چیست؟ و چگونه پاك  انسان: اگر آب دهان سگ به بدن 1س
 شود؟ می

فرش و... ضـروري و  ، بدن، شستن آب دهان سگ و زایل کردن اثر آن از لباس: 1ج
و عمل شستن آن تا چندین مرتبه باید تکرار شود تا اثر آن بـه کلـی از بـین    ، الزم است

 البته هفت بار شستن در ظرف ضروري است. ، برود
ن آن را با دست لمس کند یا لباسش بـا آ  انسان: آیا بدن سگ نجس است؟ اگر 2س

 برخورد کند حکمش چیست؟

                                                           
 )280-279) و مسلم  (172این مطلب در روایت بخاري بدون ذکر تراب آمده است  ( -1
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ولی اگـر بـدنش خشـک باشـد لمـس آن      ، ي اجزایش نجس است : سگ با همه2ج
شـکم و یـا سـر    ، شود. بنابراین اگر کسی پشـت  موجب نجس شدن دست و لباس نمی

شود. ولی اگر پوستش در  سگ را در حالی که خشک است لمس نماید دستش پلید نمی
همین آب به صورت قطره قطـره بـر فـرش یـا     اثر آب یا آب باران خیس شود و سپس 

بـه شـرط آن کـه محـل وقـوع      ، لباس بریزد شستن آن مانند سایر نجاسات واجب است
 ها معلوم و مشخص باشد و عددي براي دفعات شستن آن معین نیست.  قطره

 هـ.ق14/10/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین در تاریخ

 ي تحریم نگهداري سگ ] فلسفه13[

 علت تحریم پرورش سگ چیست؟ س:

زند بایـد تـا    العین است و بنابراین ظرفی که سگ در آن لیس می اوالً: سگ نجس ج:
 هفت بار شسته شود. 
 شوند. شود وارد نمی ي که در آن سگی نگهداري میها آنثانیاً: فرشتگان به خ

د رعـب و  هـا باعـث ایجـا    ثالثاً: با عوعو کردن و گالویز شدن با اطرافیان و همسـایه 
نگهبـانی چهارپایـان و محصـوالت    ، شود نگهداري سگ تنهـا بـراي شـکار    وحشت می

 کشاورزي جایز است. 
 هـ.ق14/10/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین در تاریخ



 

 

 

 

 :فصل چهارم
 سنن فطرت



 

 ] حکم ختنه14[

 دارد؟ ي مردان و زنان چه حکمی ختنه س:

در حـق  ، اختالف نظر وجود دارد؛ قول راجح آن است کـه ختنـه  ، در حکم ختنه ج:
 مردان واجب و در حق زنان سنت است.

 چرا حکم ختنه در مورد مردان و زنان متفاوت است؟
ي مردان دو مصـلحت نهفتـه اسـت: یکـی بهداشـتی و دیگـري شـرعی؛ و         در ختنه

ي تناسلی مردان برداشته نشود این امـر منجـر بـه بیمـاري و      ي آله پوست اضافهچنانچه 
، گردد. همچنین پس از خروج ادرار در آن قسـمت از پوسـت آلـه    التهاب و سوزش می

کند اندك اندك خـارج شـده و موجـب     ادرار جمع شده و زمانی که شخص حرکت می
 گردد. نجس شدن لباس و بدن او می

دهد. این حکم  در زنان این است که شهوتشان را کاهش می، ي ختنه اما نهایت فایده 
در حق آنان از باب کمال و تمام است نه از بـاب رفـع زدودن مضـرات و پیشـگیري از     

 عوارض جانبی.
که شخص ترس هالك شدن و  اند و آن این علما براي وجوب ختنه شرایطی نیز گفته

کند ختنه بـر او واجـب    ش مشکلی ایجاد میبیماري را نداشته باشد و چنانچه ختنه برای
 گردند. ساقط می، ضرر و ترس از هالك شدن، زیرا واجبات به هنگام عجز، نیست

  دلیل وجوب ختنه در حق مردان:
آوردنـد   در احادیث متعدد به کسانی کـه اسـالم مـی    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر -1

 وجوب است.» امر«در فعل داد تا ختنه شوند و اصل  دستور می
اي که مسلمانان  به گونه، شود ختنه سبب تشخیص مسلمانان از غیر مسلمانان می -2

گفتند:  شناختند و می می ها آنهاي خود را به سبب ختنه شدن  هاي جنگ کشته در معرکه
ي شناخت مسلمان از غیر مسلمان است. پس به همین علـت ختنـه واجـب     ختنه وسیله
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یص مسلمان از کافر واجب است. از همین رهگذر است کـه تشـبه بـه    است چون تشخ

مْ «کفار حرام است:  نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ  )1(»مَ

 ».هر کس خودش را به قومی تشبیه کند از همان قوم است«
دانیم که قطـع هـیچ جزئـی از     اي از بدن؛ نیک می عبارت است از قطع پاره، ختنه -3

 نیست مگر بخاطر امري واجب. بنابراین ختنه واجب است اجزاي بدن جایز
ي ولی و سرپرست اوست و بـه ظـاهر قضـیه کـه      ي یتیم بر عهده مسئولیت ختنه -5

مـزد   زیـرا دسـت  ، ستم بر بدن بچه و دست برد زدن به مال اوسـت ، عمل ختنه، بنگریم
اجـب نبـود چنـین    گیریم که اگر ختنه و شود. نتیجه می از مال یتیم پرداخت می، گر ختنه

 د.ش میامري بر یتیم و مالش جاري ن
ي پسران است نه دختران. در  ي اینها دالیلی نقلی و نظري در مورد وجوب ختنه همه

 توان از آن استدالل نمود: این زمینه حدیث ضعیفی وجود دارد که به علت ضعفش نمی

نَّةٌ الْـ« تَانُ سُ ةٌ يف حق الرجال خِ مَ رُ كْ   )2(»يف حق النساء مَ

 ». ختنه در حق مردان سنت و در حق زنان اکرام است«
 تواند دلیلی قاطع و فیصله کننده باشد. اگر این روایت صحیح باشد می

 )11/117( مجموع فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] آیا براي پذیرفتن دین اسالم ختنه شرط است؟15[

 آیا ختنه براي صحت اسالم شرط است؟ س:

                                                           
). حـدیث مـذکور   8327»  (االوسـط «) و طبرانـی در  4031). ابوداود  (92-2/50احمد با کمی زیادتی  ( -1

) و 10/271البـاري  (  رسـد.  مراجعـه شـود بـه فـتح      ي حسـن مـی   همراه توابـع و شـواهدش بـه درجـه     به
 ).8593)  (6/105یر، از مناوي  (القد فیض

طبرانـی   » معجم الکبیـر ) «5/75این حدیث با وجود ضعف شواهدي دارد. مراجعه شود به: مسند احمد  ( -2

 ةمرقـا «). مال علـی قـاري در   26468) و... مصنف بن ابی شیبه  (1228، 12009، 11590، 7113، 7112(
)، و لفظ:  (حق) در این روایت موجود 8/272ست  (، اسناد حدیث احمد را حسن قرار داده ا»المفاتیح

 نیست.
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البته مناسب اسـت کـه   ، ختنه از سنن فطري و طبیعی در حق مردان و زنان است ج:
ي اول بـا   دهند در وهله که کفار را به دین اسالم دعوت می دعوتگران دین اسالم هنگامی

زیرا ممکن است این امـر موجـب نفـرت و فـراري     ، صحبت نکنند، آنان در مورد ختنه
نیز پذیرفتـه  ، اسالم و ایمان از افراد بدون ختنهکه  هرچند، شدن آنان از دین اسالم شود

جاي گرفت در ، که ایمان در قلوب کفارِ تازه ایمان شود. دعوتگران اسالمی پس از آن می
 صحبت کرده و مسئله را برایشان توضیح دهند. ها آنمورد ختنه با 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )5/116( انجمن دایمی مباحث علمی و افتافتاواي 

 ] سن مناسب براي ختنه16[

 ترین سن براي ختنه کدام است؟ بهترین و مناسب س:
 سن شیرخوارگی یا سن بلوغ؟

سن محـدود و معینـی در نظـر    ، براي ختنه، مطالعات ما در علوم شرعی براساس ج:
تـر   شـخص بهتـر و مناسـب   تر باشد به حـال   ولی اگر در سنین پایین، گرفته نشده است

 است. از این جهت در سن شیرخوارگی نیز اشکالی ندارد.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 )123، 5/124( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] تراشیدن و زایل کردن موهاي زیر ناف و انجام دادن سنن فطرت17[

آیا بر زن الزم است که بعد از سپري کردن هر دوره از قاعدگی موهاي زائـدش   س:
 را از بین ببرد؟

از ، تراشیدن و چیدن، ي موبر ي کندن یا ماده زائل کردن موهاي زیر ناف بوسیله ج:
سنن فطرت است و دین اسالم به رعایت آن تأکید زیادي کرده است ولی دستور نداده 

مسلم ، بخاري، قاعدگی انجام بگیرد. امام احمد، بعد از هر دوره است که این کار حتماً
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هصلَّى  و اصحاب سنن از رسول اهللا نْ ( اند: روایت کرده علَیه وسلَّم اللـَّ ْسٌ مِ ةِ: الْـمخَ طْرَ فِ

ادُ وَ  دَ تِحْ سْ تْفُ الْـاالِ نَ بِ وَ ارِ قَصُّ الشَّ تَانُ وَ لِيمُ الْـخِ قْ تَ ارِ الْـإِبْطِ وَ فَ  )1()أَظْ

کنـدن  ، کوتاه کردن سبیل، ختنه، پنج چیز از فطرت است؛ تراشیدن موهاي زیر ناف«
 ».موهاي زیر بغل و کوتاه کردن ناخنها

لِيمِ «أنس رضی اهللا عنه گفته است:  قْ تَ بِ وَ ارِ قَّتَ لَنَا يفِ قَصِّ الشَّ تْفِ الْـوَ نَ ارِ وَ فَ إِبِطِ الْـأَظْ

لْقِ  حَ ةِ الْـوَ انَ ةً عَ عِنيَ لَيْلَ بَ نْ أَرْ ثَرَ مِ كَ أَكْ ُ  )2(»أَنْ الَ نَرتْ

کندن موي زیر بغل و ، ها ناخن، براي کوتاه کردن سبیل علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر«
تراشیدن موي زیر ناف چهل شبانه روز را مقـرر کـرد؛ کـه اینهـا را بیشـتر از ایـن نگـه        

 ». نداریم
و ابـوداود روایـت کـرده و    ، نسـائی ، امـام احمـد  ، ابن ماجه، حدیث مذکور را مسلم

بـراي   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر - علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  وقّت لنا رسول اهللا«اند:  گفته
 .-این موارد چهل شبانه روز را براي ما مقرّر کرد

 له و صحبه و سلم و صلی اهللا علی نبینا محمد و آ، و باهللا التوفیق
 )127، 5/128( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم تراشیدن ریش یا قسمتی از آن18[

از جنابعالی خواهشمندیم که حکم تراشـیدن ریـش و کوتـاه کـردن آن را بیـان       س:
 نموده و توضیح بفرمایید که حدود شرعی ریش کدام است؟

 اللَّـهصلَّى  عمل معصیت و سرپیچی از پیامبرزیرا این ، تراشیدن ریش حرام است ج:

ـى «فرمـوده اسـت:    علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، است علَیه وسلَّم ـوا اللِّحَ فُ اَعْ

بَ  ارِ وَ وا الشَّ فُ أَحْ  )1(.»وَ

                                                           
 ).257) و مسلم  (6297، 5891، 5889بخاري ( -1
ابـن   )،2759). ترمـذي  ( 14). نسـائی  ( 4200). ابوداود  (258). مسلم  (255، 203، 3/122مسند احمد  ( -2

 ).295ماجه  (
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 ».را کوتاه نمایید  ریش را دراز کنید و سبیل«

ي انبیا و  خروج از سیره، است که این عملدلیل دیگر براي حرمت ریش تراشی این 
 پیوستن به راه و روش مجوسیان و مشرکان است.

به این ، حدود شرعی ریش هستند، فک و رخسار، حدود شرعی ریش: موي صورت
فک و رخسار و چانه روییده اسـت ریـش محسـوب    ، معنی که هر مویی که بر صورت

کوتاه کردن ریش حتی به مقـدار انـدك نیـز    شوند  شود. بنابر دالیلی که ذیالً بیان می می
 فرموده است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  معصیت و ناجایز است. پیامبر

ى« - وا اللِّحَ فُ  ).-تا بزرگ شود -ریش را رها نمایید( »اَعْ

ي« - وا اللِّحَ خُ  را دراز کنید).  ریش( »و أَرْ

ي« - وا اللِّحَ رُ فِّ  ریش را زیاد کنید).( »ووَ
حتی به مقـدار کـم)   ( کنند که گرفتن و کوتاه کردن ریش این الفاظ داللت می ي همه

هایی دارند و جرم تراشیدن  جایز نیست. البته نباید نادیده گرفت که معاصی با هم تفاوت
 باشد. تري می تر و روشن زیرا تراشیدن مخالفت واضح، بیشتر از کوتاه کردن است
هصلَّى  ماز پیامبراي در روش ن رساله -شیخ ابن عثیمین  31ص: - علَیه وسلَّم اللـَّ

 ] حکم بلند کردن ریش19[

 یا صرفاً مشروع است؟، بلند نگه داشتن ریش واجب است آیا - س:
 شود؟ آیا تراشیدن ریش گناه و اخالل در امر دین محسوب می -
 آیا تراشیدن ریش و نگه داشتن سبیل جایز است؟ -

 اللَّــه صـلَّى   ییم: ابن عمر رضی اهللا عنه از پیـامبر گو میدر پاسخ به این سؤاالت  ج:

وا «روایت کرده است:  علَیه وسلَّم الِفُ كِنيَ الْـخَ ِ رشْ ى، مُ وا اللِّحَ فُ بَ و أَوْ ارِ وَ وا الشَّ فُ   )2(»أَحْ

 ».آزاد بگذاریدتان را  تان را کوتاه نموده و ریش به منظور مخالفت با مشرکین سبیل«

                                                                                                                                                    
 -تقارببا الفاظ م –) 260، 259) و مسلم  (5893، 5892بخاري  ( -1
 ) الفاظ از مسلم است.259) و مسلم  (5893، 5892بخاري  ( -2
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ى«در صحیح مسلم آمده است:  وا اللِّحَ خُ أَرْ بَ وَ ارِ وَ وا الشَّ زُّ وا ، جُ الِفُ وسَ الْـخَ جُ  )1(»مَ

ها را آزاد بگذارید و بـا ایـن کـار مخالفـت خـود را بـه        ریش، ها را قطع کنید سبیل«
 ».مجوس نشان دهید

 اللَّــه صـلَّى   از پیـامبر أرقم حدیثی  بن امام نسائی با اسناد صحیح در سنن خود از زید

نَّا«تخریج کرده است:  علَیه وسلَّم يْسَ مِ لَ بِهِ فَ ارِ نْ شَ ذْ مِ أْخُ ْ يَ نْ ملَ  )2(.»مَ

 » هر کس سبیلش را کوتاه نکند از ما نیست«
علما اتفاق نظر دارند بر «حزم گفته است:  بن ي بزرگ و حافظ مشهور ابو محمد علّامه

 )3(»و آزاد گذاشتن ریش فرض است که کوتاه کردن سبیل این
در باب کوتاهی سبیل و بلند نگه داشتن ریش و رسیدگی به آن احادیث پیامبر و 

میسر نیست. از احادیث سابق و  ها آني  شمار است که احتساب همه بی، کالم علما
گانه بطور  اهللا علیه پاسخ سؤاالت سه رحمهحزم  همچنین از نقل اجماع توسط ابن

هیچ عنوان خالف آن جایز  خالصه چنین است: آزاد گذاشتن ریش فرض است و به
هصلَّى  به این کار امر فرموده و امر ایشان علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا پیامبر، نیست  اللـَّ

﴿ فرموده است: عالىتکه اهللا  کما این، براي وجوب است علَیه وسلَّم      

           ﴾ :۷[احلشر[ 

آورده اسـت اجـرا کنیـد و از     -از قبیـل احکـام   -چیزهایی را که پیامبر بـراي شـما  «
 .»چیزهایی که شما را از آن بازداشته است دست بکشید

البته افضل آن است که خیلی زیاد کوتاه شود و بلند کوتاه کردن سبیل واجب است و 
است کـه   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون این کار مخالفت با پیامبر، کردن سبیل جایز نیست

 فرمودند:

                                                           
 )260مسلم  ( -1
 ».حسن صحیح«). ترمذي در مورد حدیث مذکور گفته است: 2761) و ترمذي  (13،5047نسائی  ( -2
 ).2/220(  -حزم از ابن –المحلّی  -3
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بَ « ارِ وَ وا الشَّ  )1(-سبیل را کوتاه کنید - »قُصُّ

بَ « ارِ وَ وا الشَّ زُّ  -ها را قطع نمایید سبیل - »جُ

» ْ نْ ملَ نَّامَ يْسَ مِ لَ بِهِ فَ ارِ نْ شَ ذْ مِ أْخُ  -هر کس سبیل خود را کوتاه نکند از ما نیست - »يَ

، انـد  نقـل شـده   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  ي این الفاظ در احادیث صحیح از پیامبر همه
کنـد کـه    بویژه در لفظ آخري وعید سختی در مورد سبیل آمده است؛ ایـن ایجـاب مـی   

اند باید پرهیز کنند و بـه اطاعـت و    و پیامبرش نهی کرده تعالىمسلمانان از آنچه که اهللا 
شـود کـه گذاشـتن و بلنـد      و پیامبرش مبادرت ورزند. از این معلوم می تعالىدستور اهللا 

و ، گـردد  ی و گناهانی است که موجب تضعیف ایمان مـی کردن سبیل از جمله ي معاص
ها وقت فرود آمدن عـذاب الهـی فـرا رسـد. دراز      رود که با توجه به نافرمانی بیم آن می

بـه مـا    علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  کردن سبیل مشابهت با مجوس و مشرکین است و پیامبر

مْ «عمل کنیم: منظور مخالفت با آنان برعکس   دستور داد تا به نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ  )2(»مَ

 ».دآی میکسی که خود را به صورت قومی نشان دهد جزو آن قوم محسوب «
 کننده باشد. امیدوارم این پاسخ کافی و قانع

 )363، 3/362( مجموعه فتاوا و مقاالت مختلف -شیخ ابن باز

 ي ریش ] محدوده20[

 ي ریش است؟ از کجا تا کجا محدوده س:

ها قرار  ي ریش از محل برآمدگی دو استخوانی که باالتر از نرمه ي گوش محدوده ج:
، یابد. بدین ترتیب مویی که بر رخسار روییده دارند شروع و تا انتهاي صورت خاتمه می

 شود. ریش محسوب می

                                                           
 )11724، 11335»  (الکبیر«) و 9426(  -»االوسط«) با اسناد حسن. طبرانی در 2/229احمد  ( -1
 از همین باب گذشت. 14تخریج حدیث مذکور در فتواي  -2



   

 859 باب چهارم: نیت و طهارت و فطرتهاي سنت
 

بالكرس: شعر اخلدين و اللّحية «آمده است:  4ج  387ي  قاموس محیط) صفحه( در

. بنابراین کسانی که موي -لحیه به کسر الم؛ موي رخسار و چانه است –. »الذقن

 شان را با دلیل ثابت کنند. دانند باید ادعاي رخسار را جزء ریش نمی
 )11/124( مجموعه فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

 ها جزء ریش هستند؟ ] آیا موي کناره21[

 شوند؟ ها ریش محسوب می آیا موي کناره س:

زیرا لغت عربی که لغت شریعت اسـت  ، بله. این موها نیز بخشی از ریش هستند ج:
 کند.  چنین اقتضا می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                   ﴾] :٢يوسف[ 

عربی نازل کـردیم تـا شـما آن را    ) زبان(کتاب خواندنی و به ) به صورت(ما آن را «
 .»بفهمید

﴿                             

                      ﴾ :٢[اجلمعة[ 

سوادان پیامبري برانگیخته است تـا آیـات اهللا را بـراي     اهللا کسی است که از میان بی«
 .»آموزد و شریعت می) قرآن(کتاب  ها آنشان بگرداند و به  آنان بخواند و پاك

مسلم است که معنی و مفهوم کلمات و جمالت قرآن و سنت را لغت عربـی تعیـین   
 )1(.کند خود شریعت معنی آن کلمه یا جمله را به معنی دیگري منتقلمگر آن که ، کند می

لیکن شـریعت اسـالم معنـی آن را از    ، است» دعا«که معنی لغوي آن » ةصال«مانند کلمه 

در » ةصـال «ي  کلمـه  هرگـاه پـس  . انتقال داده است) عبارت معلوم و مشخص(به » دعا«
جـا   کـه مـانعی در آن   شود مگـر آن  میاش حمل  قرآن و سنت ذکر شود بر مدلول شرعی

 .شود حمل می... درود و، که چنین صورتی باز هم به معنی دعا، باشد

                                                           
 -مترجم–گویند  که در اصطالح اصول فقه به آن منقول شرعی می -1
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معناي خـاص دیگـري تعیـین    ) لحیه(ي  شریعت براي کلمه، با تفصیلی که گفته شد 

و عرب زبان و اهـل لعنـت   ، گردد بنابراین به همان معنی لغوي محمول می، نکرده است
عبارت اسـت از مـوي روییـده بـر      -ریش–لحیه : «اند چنین بیان کردهمعنی لغوي آن را 

 ».ها؛ از استخوان برآمده از کنار گوش تا استخوان برآمده در سمت دیگر ها و گونه فک
 ».ها و چانه است موي گونه: لحیه با کسره: «گفته است) قاموس محیط( صاحب

) السـلفیه ( چاپ 10ج 35اهللا علیه در فتح الباري ص  رحمهامام ابن حجر عسقالنی  
 ».روید ي لحیه عبارت است از مویی که بر رخسار و چانه می کلمه: «گفته است

پس بـر  ، ها جزیی از ریش است با این تفصیل روشن شد که موهاي روییده در کناره
در شـهرهاي  مسلمان الزم است که در اطاعت از اهللا و پیامبرش صبر و مـدارا نمایـد و   

در حفظ و نگهـداري از ایـن واجـب شـرعی     ) اش کنند که احتمال دارد مسخره( غربت
 !ها کوشا باشد؛ خوشا به حال غریبه

شود نـه بـا عمـل و     مسلمان باید بداند که حق و حقیقت با کتاب و سنت موازنه می
خواهم کـه مـا و جمیـع بـرادران مسـلمانم را بـر سـرحق و         می تعالىاز اهللا . رفتار مردم

 !حقیقت استوار و پایدار نگه دارد
 )11/124( ها مجموعه فتاوا و رساله –شیخ ابن عثیمین 

 )از شیخ ابن عثیمین( رنگ کردن موي صورت به رنگ مشکی] 22[

 شان را بـه رنـگ مشـکی رنـگ     بینم که موي صورت بسیاري از مسلمانان را می س:
بلکـه  ، کنند که حدیث صحیحی مبنی بر ممنوع بودن آن وجود نـدارد  کنند و ادعا می می

 .برخی راویان است )1(این ممنوعیت که در برخی احادیث آمده از اقوال و مدرجات
 ها آنولی مقصود از ، گیریم که این احادیث صحیح است: یندگو میاین عده همچنین 

باشد و چنانچه کسی چنین قصدي نداشـته باشـد بلکـه     کاري می نهی از تدلیس و فریب

                                                           
یا وسـط و یـا آخـر حـدیث      که راوي در اول مدرج در اصطالح علم اصول حدیث عبارت است از این -1

 -مترجم –سخن و برداشتی از خود را در حدیث داخل کند. 
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لطفاً بفرمایید که صحت این ادعـا  . شود قصدش آرایش و زیبایی باشد نهی شامل او نمی
 تا چه حد است؟

 رضی اهللا عنـه  نهی از تغییر سفیدي مو به رنگ مشکی در روایت جابر بن عبداهللا ج:
ثابت و محقق است و ادعـاي ادراج آن بـه هـیچ عنـوان      علَیه وسلَّم اللَّـه صلَّى از پیامبر

رنـگ مـوي سـفید بـه      رضی اهللا عنه بنابراین طبق روایت جابر بن عبداهللا. صحت ندارد
 1.رنگ مشکی ناجایز است

با سند صحیح از عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنه  تعالىابوداود و نسائی رحمهما اهللا 

بُونَ يفِ (فرموده است:  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اند که رسول اهللا روایت کرده ْضِ مٌ خيَ وْ ونُ قَ كُ يَ

لِ  اصِ وَ حَ ادِ كَ وَ انِ بِالسَّ مَ رِ الزَّ ةَ الْـآخِ ائِحَ حيُونَ رَ رِ مِ الَ يَ امَ نَّةِ الْـحَ  )2()جَ

شوند که موهاي سفیدشان را بـا رنـگ مشـکی ماننـد      آخرالزمان گروهی پیدا میدر «
 ».رسد بوي بهشت به مشام این افراد نمی، سازند دان کبوتر می چینه

اسـناد ایـن   « )3(یـد: گو مـی اهللا علیه  رحمهالسالم ابن تیمیه  ابن مفلح از شاگردان شیخ
 »جید) است.(حدیث 

شود که تغییر سفیدي مو با رنگ سیاه حـرام و از گناهـان    از این حدیث استنباط می 
 تعـالى ي تحریم این کار مخالفت ورزیدن با حکمـت و آفـرینش اهللا    کبیره است. فلسفه

پـس  ، کنـد  خودش را زیبا مـی ، زیرا شخص با این کار برخالف طبیعت و اصالت، است
ابروهـا و  ، هـا  آنباریک نمـودن دنـد  ، کوبی الحکم استفاده از رنگ مشکی مانند حکم خ

 پیوند مو به موهاي سر حرام و ناجایز است. 

                                                           
)، مسند 3624) ابن ماجه (9347)، نسایی درالکبري  (5471). ابن حبان  (4204)، ابوداود  (2102مسلم  ( -1

 )338، 322، 3/316احمد (
)، عالمـه شـیخ   12254ر  (الکبیـر)  ( )، طبرانـی د 5057)، نسائی  (4212)، ابوداود  (1/273مسند احمد  ( -2

 رحمه اهللاهللا علیه حدیث مذکور را صحیح قرار داده است. صحیح سنن ابوداود از آلبانی  هآلبانی رحم
 ).3548علیه  (

 )3/335»  (اآلداب الشرعیه« -3
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مرتکبین این اعمال را نفرین  تعالىثابت شده که اهللا  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر

نَ «کرده است:  هُ لَعَ نَّ ةَ وَ الْـأَ لَ اصِ ةَ وَ الْـوَ لَ صِ تَوْ سْ ةَ وَ الْـمُ مَ اشِ ةَ الْـوَ مَ شِ تَوْ سْ  لَعَنَ و ، مُ

اتِ وَ الْـ صَ تَنَمِّ اتِ الْـمُ لِّجَ تَفَ ن مُ سْ ات خللق اهللا ، للحُ  )1(.»تعاىلاملغريِّ

نـد و  ده میاهللا تعالی لعن و نفرین کرده است زنانی را که عمل وصل موها را انجام «
که دیگـران را  زنانی را که از دیگري بخواهند این عمل را برایشان انجام دهد و زنانی را 

شود و همچنین نفرین کرده  شان کوبیده می کنند و زنانی را که خال در بدن کوبی می خال
کننـد و همـین    است زنانی را که موهاي ابروي خویش برداشته و باریک و کوچـک مـی  

ي خـود را از هـم جـدا و    هـا  آنطور نفرین نموده است زنانی را که بخاطر زیبـایی دنـد  
 ».دهند زند و فطرت و خلقت الهی را تغییر میسا باریک و کوچک می
کـاري اسـت    یند نهی از رنگ سیاه به خـاطر تـدلیس و فریـب   گو میاما این ادعا که 

گمانی بیش نیست و موضوعیت ندارد؛ زیرا این نهی عام است و هرگز تخصیص نشـده  
 است و فلسفه ي تحریم آن همان چیزي است که ما به آن اشاره کردیم.

کـتم و  ، د از چنین رنگی پرهیز کند و بجاي آن از اشیاي مباحی مانند حنامسلمان بای
شود قطعاً  که در این صورت هم مقصودش حاصل می، اي استفاده کند هاي قهوه از رنگ

 ي مفید و حاللی گشوده خواهد شد. بجاي آن دروازه
نـگ  هایی حاکی از آن است که برخی از صحابه موهایشان را با رنـگ سـیاه ر   روایت

تواند با أحادیـث صـحیح و مرفـوع     اما باید گفت که عمل این بزرگواران نمی، کردند می
 زیرا در احکام شرعی احادیـث صـحیح پیـامبر   ، برابري کند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر
حجت است نـه اقـوال و عمـل صـحابه و دیگـر بزرگـواران. در        علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

 کنیم. مچنین مواضعی از سوي این بزرگواران عذر پیش میه

 ﴿ اید؟ پرسد چه پاسخی به پیامبران داده در روز قیامت از مردم می تعالىاهللا 

                ﴾ :۶۵[القصص[ 

                                                           
 ).2126-2122) و مسلم  (5948-5931)، و أطرافه فیه، و  (4886البخاري  ( -1
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 .»اید به دعوت انبیا داده ید: چه پاسخیگو میزند و  را صدا می ها آنروزي که «
 )11/123( مجموع فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

 فتوا) انجمن دایمی( ] رنگ کردن موي صورت با رنگ مشکی.23[

 توان براي تغییر سفیدي موي صورت از رنگ سیاه استفاده نمود؟ آیا می س:

کـه از  بـه دلیـل احـادیثی    ، رنگ نمودن موي صورت با رنگ مشکی جایز نیست ج:
 اند: استعمال آن نهی کرده

أيت بأيب «عبداهللا رضی اهللا عنه روایت کرده است:  بن ابوداود با سند خود از جابر  

ىلَّ  قحافة يوم فتح مكه و رأسه و حليته كالثغامة بياضاً. فقال رسول اهللا لَّم اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ : عَ

اد« وَ نِّبُوهُ السَّ يْب و جَ وا هذا الشَّ ُ  )1(»غريِّ

که مـوي    آوردند در حالی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  روز فتح مکه ابوقحافه را نزد پیامبر«
صـلَّى   سفید بـود. رسـول اهللا   -هاي سفید گلی با برگ و شکوفه -ثغامه)( صورتش مانند

لَّم اللَّـهسو هلَیاین سـفیدي را بـا چیـزي تغیییـر دهیـد و از رنـگ مشـکی        «فرمودند:  ع
 ».بپرهیزید

 اند: از ابن عباس رضی اهللا عنه روایت کرده، ابوداود، احمد، ابن ماجه، نسائی، مسلم 

لِ « اصِ وَ ادِ كَحَ وَ انِ بِالسَّ مَ رِ الزَّ بُونَ يفِ آخِ ْضِ مٌ خيَ وْ ونُ قَ كُ ةَ الْـيَ ائِحَ حيُونَ رَ رِ مِ الَ يَ امَ نَّةِ الْـحَ   )2(»جَ

موهایشـان را سـیاه   ، دان کبـوتر  در آخر زمان افرادي خواهند آمـد کـه ماننـد چینـه    «
 بینند. اینها بوي جنت را هم نمی، کنند می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )5/166( و افتافتاواي انجمن دایمی مباحث علمی 

 تراشد. که ریش خود را می ] حکم نماز خواندن پشت سر امامی24[

                                                           
 تخریج این حدیث در فتواي سابق گذشت. -1
 تخریج ین حدیث ددر فتواي سابق گذشت. -2
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آیا پشـت سـرش نمـاز بخـوانیم؟     ، پیش نمازي موي صورت خود را می تراشد س:
 اجرتان با اهللا است.، خواهشمندیم مسئله را بیان کنید

که فرمـود:   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  به دلیل گفتار پیامبر، تراشیدن ریش حرام است ج:

وا « الِفُ بَ الْـخَ ارِ وَ وا الشَّ فُ أَحْ ى وَ وا اللِّحَ رُ فِّ ؛ وَ كِنيَ ِ رشْ  )1(»مُ

تـان   و سبیل -تا بلند شود -به منظور مخالفت با مشرکین ریش خود را آزاد بگذارید«
 ».را بسیار کوتاه کنید

ي«فرماید:  همچنین می وا اللِّحَ خُ وا الشوارب و أَرْ زُّ وا املجوس، جُ الِفُ  )2(»خَ

 ».ها را بلند نمایید و با مجوس مخالفت کنید ها را قطع و ریش سبیل«
کردن به فرد ریش تراش  باشد و نصیحت اصرار بر تراشیدن ریش از گناهان کبیره می

خصوصاً اگر رهبري یکی از مراکز دینی را به عهده داشته باشـد. بنـابراین   ، واجب است
از مسجد است باید او را از این سمت اخراج کرد. چنانچه اخراج او اگر این فرد پیش نم

گردد بر نمازگزاران واجـب اسـت بـه منظـور نشـان دادن       موجب ایجاد تنش و فتنه می
اي  اعتراض و نارضایتی خود به مسجد دیگري بروند و پشت سر امام صـالح و شایسـته  

امـام دیگـري مقـدور نباشـد     نمـاز خوانـدن پشـت سـر      ها آننماز بخوانند. و اگر براي 
شان را بخوانند تـا مصـلحت نمـاز     توانند پشت سر همین پیش نماز ریش تراش نماز می

 جماعت رعایت بشود.
شود. بخـاطر   اگر چنانچه رفتن مقتدیها به مسجد دیگري موجب تنش و اختالف می

 دفع فتنه پشت سر همین امام نماز بخوانند.
 نبینا محمد و آله و صحبه و سلم  و صلی اهللا علی، و باهللا التوفیق

 )5/139( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 شود؟ تراش چه زمانی تفسیق می فرد ریش] 25[

                                                           
 ).259) لفظ از بخاري است. و مسلم  (5892بخاري  ( -1
 ).260مسلم  ( -2
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 شود؟ تراش فاسق گفته می چه زمانی به فرد ریش س:

بویژه اگر بر این عمل ، تراش به فسق کامالً بجا و درست است توصیف فرد ریش ج:
زیرا ، تراش را تفسیق نمایند ریش، دعوتگران نباید قبل از پند و اندرزولی . اصرار بورزد

کند که بـا روش نـرم و مالیـم     ي اسالمی امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می شیوه
افراد گناهکار را نصیحت کنند چه معموالً این گونه افراد از شنیدن و قبول نصیحت تنفر 

ت که ابتدا با او با نرمـی صـحبت کـرده و نصـیحتش     بنابراین بر دعوتگر الزم اس، دارند
کنند و اگر از قبول آن خودداري کرد و به معصیتش ادامه دارد مانعی نیست که تفسیقش 

 .کنند
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

    5/146( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ریش تراشی حکم اشتغال به] 26[

ریشـم را آزاد گذاشـته و بـه آن    ، مسلمانی پایبند به دستورات دین اسالم هسـتم  س:
تراشم  بنده داراي یک سالن آرایشی هستم که در آن ریش مشتریان را می. زنم دست نمی

تنها از همین راه امرار معـاش  ، من شغل دیگري ندارم. که از کوچکی شغلم همین است
 دارد؟ ام؟ دین اسالم در این مورد چه حکمی کار مرتکب گناه شده اینکنم؛ آیا با  می

حکم دین اسالم ، کنم موهاي مشتریان را آرایش نموده و شانه می، همچنین با سشوار
 در این مورد چیست؟

تراشیدن ریش دیگران نیز حرام ، همانگونه که تراشیدن ریش خود حرام است ج:
ما را از آن منع  تعالىرگناه و معصیت است که اهللا زیرا این کار نوعی همیاري ب، است

 ﴿ :کرده است          ﴾ :۲[املائدة[ 

 .»بر گناه و ستم همدیگر را یاوري نکنید«
ولـی اجـازه   ، زده و یا روغن و عطر بمالید  شما اجازه دارید که موهاي مردان را شانه

 .را در حق زنان نامحرم انجام بدهینداري که این کار 
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )5/145( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 حکم گذاشتن ناخن] 27[

گیـرد و   را نمی ها آنها یا برخی از  ي ناخن حکم شریعت در مورد کسی که همه س:
 چیست؟، دارد تا بلند شوند را نگه می ها آن

 زیرا پیامبر اکـرم ، ها اگر حرام نباشد ولی قطعاً مکروه است بلند نگه داشتن ناخن ج:
روز معـین کـرده و فرمـوده     براي کوتاه کردن ناخنها چهـل شـبانه   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 )1(».بیش از این نباید گذاشته شوند: «است

زننـد   امـروزه اینهـایی کـه دم از تمـدن و پیشـرفت مـی      ، ي تعجـب اسـت   مایهواقعاً 
هایشان تحمل کرده و خود را شبیه حیوانـات   هاي به این درازي را به همراه چرك ناخن

 .سازند می
 :در حدیثی در مورد ناخن فرموده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم

مُ « كِرَ اسْ ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ ـهِ مَ رَ  اللَّ الظُّفُ نَّ وَ لُوهُ لَيْسَ السِّ كُ يْهِ فَ لَ رُ ... عَ ا الظُّفُ أَمَّ عَظْمٌ وَ نُّ فَ ا السِّ أَمَّ

  دَ مُ ةِ الْـفَ بَشَ  )2(»حَ
کند و نام اهللا بر آن برده شود ذبح شود پس  اگر حیوان با آنچه که خون را جاري می«

چـون دنـدان   ، براي ذبح از دندان و نـاخن اسـتفاده نشـود   ) به شرطی که( آن را بخورید
ها به جـاي چـاقو از نـاخن     یعنی این(». استخوان است و ناخن چاقوي اهل حبشه است

هایشان را دراز  و ناخن دانند پس اینهایی که امروزه خود را متمدن می ).کردند استفاده می
هایشـان   خواهنـد از نـاخن   و شـاید مـی   کنند تمدنشان شبیه تمدن اهل حبشـه اسـت   می
گمان که نـاخن گذاشـتن راه و    بی. عنوان چاقو استفاده کرده و با آن گوشت تکه کنند به

 .شباهت نیستند روش کسانی است که با چهار پایان بی

                                                           
 از همین باب گذشت. 17ي  تخریج این حدیث در فتواي شماره -1
 ).1968) و مسلم  (3488بخاري  ( -2
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 )80-2/79( )5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 حکم تراشیدن یا کوتاه کردن موهاي زیر بغل] 28[

را  هـا  آنتوانـد   آیـا مـی  ، طاقت کندن موهاي زیر بغل را نداشـته باشـد   کسی که س:
 بتراشد یا کوتاه کند؟

زیـرا مقصـود   ، کردن موهاي زیر بغل از نظر شرعی اشکالی ندارد تراشیدن و قطع ج:
اصلی زائل کردن این موهاست تا چرك و عرق جمع نشده و بدبویی و گندیدگی ایجاد 

شـود؛   مو رقیق و نازك است کندن آن موجب مشـقت نمـی  از آنجا که محل این . نگردد
قیچـی کوتـاه     ي تواند آن را بوسیله ولی چنانچه کسی طاقت کندن آن را نداشته باشد می

 .بوسیله ي موبر یا تیغ از بین ببرد نموده یا
 هاي شیخ ابن جبرین ها و نوشته از گفته

 حکم بلند بودن موي سر مردان] 29[

 یید؟گو میي افرادي که موي سرشان بلند است چه  درباره س:

را ممنوع نکرده جـایز اسـت؛ امـا     ها آنتقلید از مدها و امور سودمند که شریعت  ج:
 .نهی کرده جایز نیست ها آنآور و عادتی که شریعت از  تقلید از امور زیان

عملی اسـت بـرخالف   این کار : ییمگو میدارند  شان را بلند نگه می به کسانی که موي
 :عادت و عرف زمان ما بلند گذاشتن موي سر مورد اختالف اهل نظر است

 آیا از سنن مطلوب است؟ -
 کند؟ آیا از عاداتی است که شخص بر حسب مد دوران آن را اختیار می -

از نظر من قول راجح آن است که عمل بلند گذاشتن موي سر از عـاداتی اسـت کـه    
گذارند او  کند؛ اگر مردم موي بلند می از آن تبعیت می شخص بر حسب مد و رسم زمان

 .تراشد کند و اگر بتراشند او نیز می  نیز از آنان پیروي می
شـان را اصـالح    سرشان بلند است ولی موي صورت يآور است که مو واقعاً شگفت

. هسـتند  علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  کنند که پیرو رسول اهللا کنند و با این وجود ادعا می می
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بینی  حقاً که اینها از هوا و هوس خود پیروي نموده و از سیرت رسول اهللا به دوراند؛ می
مگر غیر از این است که اینها بـه گذاشـتن   ، کنند که بخشی از واجبات دین را تضییع می

 .کنند بینی که هر دو را ضایع می ریش و خواندن نماز مأمور هستند ولی می
تقرب به سوي  -موي بلند -شود که مقصود اینها از گذاشتن موي سر معلوم می پس

نیست بلکه به خاطر مدگرایی این  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا و پیروي از سنت رسول اهللا
 .دهند کار را انجام می

     )11/119( مجموعه فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

 هاي دیگر آن بودن بخش  هایی از موي سر و کوتاه بخشحکم بلند بودن ] 30[

 کند حکمش چیست؟ کسی که قسمتی از موهایش را بلند و قسمتی را کوتاه می س:

 اللَّـهصلَّى  روایت کرده است که رسول اهللا رضی اهللا عنه عمر بن ابوداود از عبداهللا ج:
منع کرد و ) قزع( از تراشیدن قسمتی از موي سر و گذاشتن قسمت دیگر آن علَیه وسلَّم

 :فرمود

هُ « لَّ وهُ كُ كُ رُ هُ أَوْ اتْ لَّ وهُ كُ لِقُ  »اش را بگذارید اش را بتراشید و یا همه یا همه« )1(»احْ
  )2(:گفته است» شرح االقناع«صاحب 

ي  ها و ترك میانه کناره یا تراشیدن -مانند نصارا -هاي سر یا وسط آن تراشیدن کناره«
و همچنین تراشیدن قسمت جلو و ترك قسمت آخر  -مانند عمل بسیاري از نادانان -آن
اهللا علیـه در مـورد تراشـیدن     رحمـه امام احمـد  . داخل هستند) قزع(همه در حکم ، سر

ها است و هر کس کـه   این روشِ مجوسی: «پشت گردن پرسیده شد که در پاسخ فرموده
 ».کند از همان قوم است قومیخود را شبیه 

                                                           
) 7/167). نـووي در شـرح مسـلم  (   5508)، ابن حبـان  ( 5048)، نسائی  (4195)، ابوداود  (2/88احمد  ( -1

 گفته است: اسناد این حدیث مطابق شرایط بخاري و مسلم است.
 .-1/80،79 –از  (بهوتی) » کشاف القناع« -2
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هایی دیگر از  شود که بلند کردن بخشی از موها و کوتاه کردن بخش از این معلوم می
 .آن جایز نیست

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 ) 5/176( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 )هاي دیگر آن و ترك قسمت، سر تراشیدن قسمتی از( حکم قزع] 31[

 دارد؟ قزع چه حکمی س:

 :شود قزع به چندین قسم تقسیم می ج:
، هایی از موي سرش را بصـورت پراکنـده و نامرتـب بتراشـد؛ مـثالً      بخش: قسم اول

 .مقداري از سمت راست و مقداري از جلو و قسمتی از سمت راست را بتراشد
 .نگه دارد ها را بتراشد و وسط را کناره: قسم دوم
 .ها را نگه دارد وسط سر را بتراشد و کناره: قسم سوم

 .قسمت جلو را بتراشد و باقیمانده را نگه دارد: قسم چهارم
کـودکی را   علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، قزع با تمام انواعش مکروه است

ي  یـا همـه  : «ایشان دسـتور داد ، مشاهده فرمود که تنها بخشی از سرش اصالح شده بود
 )1(».اش را بگذارید سرش را بتراشید و یا همه

. مسلمان را شبیه کفار بسـازد حـرام اسـت    انساني  اي باشد که قیافه اگر قزع به گونه

مْ «. زیرا تشبه به کفار حرام و ناروا است نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ  )2(»مَ
 ».از همان گروه است هر کس خود را شبیه قومی بکند«

 )11/118( ها مجموعه فتاوا و رساله –شیخ ابن عثیمین 

                                                           
 تخریج این حدیث سابقاًٌ گذشت. -1
) این حدیث بـا توجـه بـه    5667، 5115، 5114)، احمد  (8327»  (االوسط«)، طبرانی در 4031ابوداود  ( -2

) و فـیض القـدیر از منـاوي     10/271رسد. مراجعه شود به فـتح البـاري  (   ي حسن می شواهدش به درجه
)6/105-8593.( 
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 ] روش مسنون براي مسواك زدن32[

، یند: مسواك زدن داخل مسجد جایز نیستگو میشنوم که  از بعضی از مردم می س:
 آیا گفتارشان صحیح است؟

تالوت ، نماز خواندن، و در اوقاتی چون وضو گرفتن، مسواك زدن سنت است ج:
شود. مسواك زدن در درون و  بدي بوي دهان و... بر استعمال آن تأکید بیشتري می، قرآن

، چون نصی بر ممنوعیت آن در مسجد به اثبات نرسیده است، بیرون مسجد جایز است
و از طرفی انگیزه مسواك زدن در مسجد به خاطر نماز است و گفتم که یکی از موارد 

ُمْ «نماز است؛ به دلیل حدیث  ي مسواك زدن قبل از اقامه هتُ رْ َمَ تِي ألَ ىلَ أُمَّ قَّ عَ الَ أَنْ أَشُ لَوْ

ةٍ  الَ عَ كُلِّ صَ اكِ مَ وَ به آنان دستور ، شد یا بر مردم دشوار نمی، اگر بر امت من« )1(»بِالسِّ

ي تعلیم دارد و داخل و خارج مسجد را  جنبه». مسواك بزنند، دادم که براي هر نماز می
 گیرد. میدر بر 

شایسته است که مسواك زننده مسواك را خیلی زیاد بر زبان و ته آن مرور ندهـد تـا   
چون با این کار ممکن است به او حالـت اسـتفراغ   ، گردد» أع أع«منجر به حالت تهوع و 

 دست دهد و مسجد آلوده شود. 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 )5/109( انجمن دایمی مباحث علمی و افتا فتاواي

 ي مسواك ] دفع یک شبهه درباره33[

کند با توجه به این که مسواك معموالً با تف کـردن و انـداختن    شخصی فکر می س:
، اي نیسـت  لذا استفاده از آن جلوي مردم و انظار آنان کار شایسته، آب دهان همراه است

د. نظـر شـما در ایـن مـورد چیسـت؟ و روش      آیـ  چون مردم از چنین چیزي بدشان می
 صحیح استفاده از مسواك را بیان کنید.

                                                           
 )252) و مسلم  (887بخاري  ( -1
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د و استعمال آن در جلوي مردم نیز جایز است و لزومی باش میمسواك زدن سنت  ج:
البتـه اگـر در جلـوي    ، ندارد که مسواك زننده به طور مکرر آب دهانش را بیرون بیندازد

صـلَّى   حتی اگر مردم بدشان بیاید؛ زیرا رسـول اهللا مردم چنین کرد باز هم اشکال ندارد 
لَّم اللَّـهسو هلَیرفـت دهـانش را مسـواك     ایستاد یا به رختخـواب مـی   وقتی به نماز می ع
هرگـاه بـه مسـواك نیـاز پیـدا       علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زد؛ جان کالم این که رسول اهللا می
 .داد کرد این عمل را انجام می می

ةٍ «اند:  ایشان فرموده الَ لِّ صَ عَ كُ اكِ مَ وَ مْ بِالسِّ ُ هتُ رْ َمَ تِي ألَ ىلَ أُمَّ قَّ عَ الَ أَنْ أَشُ  )1(»لَوْ

، دادم که براي هر نمـاز  به آنان دستور می، شد یا بر مردم دشوار نمی، اگر بر امت من«
 ».مسواك بزنند

 : ها آنروش مناسب براي مسواك زدن دند
اش) را با جویدن نرم نموده و سپس  مسواك چوبی(مسواك کننده ابتدا سر مسواکش 

کنـد و مسـواك را بـه صـورت عرضـی بـر        مسواك زدن را شروع مـی ، از جانب راست
 واهللا اعلم)( ها و زبان بمالد. البته به هر کیفیتی که استفاده شود جایز است. لثه، ها آندند

 13/10/1423تاریخ: فتوا با امضاي شیخ جبرین. در 

 ] حکم استفاده از مسواك و خمیر دندان34[

نـیم  دا مـی آیا استفاده از مسواك و خمیر دندان جایز است؟ با توجه به ایـن کـه    س:
 مسواك و خمیر دندان نمی تواند جایگزین مسواك چوبی باشد.

بـا   پالستیکی) همراه(چوبی) و هم با مسواك ( هم با مسواك ها آنتمیز کردن دند ج:
 خمیر دندان جایز است.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )5/111( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

                                                           
 تخریج حدیث در فتواي پیشین گذشت. -1



 

 

 

 

 

 

 :فصل پنجم
 قضاي حاجت



 

 هاي مدرن دستشویی] حکم ادرار به صورت ایستاده در 35[

داخل دستشویی محل کار ما بر روي دیوار جایی را درست کرده اند که بتوان به  س:
اند به علـت   صورت ایستاده آنجا ادرار نمود. برخی از همکاران که کت و شلوار پوشیده

کنند و احتمال این که ادرار به بدن یـا شلوارشـان برخـورد     تنگی لباس ایستاده ادرار می
صـلَّى   به من گفت: رسـول اهللا ، همکاران را نصیحت کردمکند زیاد است. باري یکی از 

لَّم اللَّـهسو هلَیاز این عمل منع نکرده است. از شما توقع نصیحت داریم. ع 
ادرار کردن در حالت ایستاده جایز است؛ به شرط آن که از برخورد ادرار به لباس  ج:

چنـد بـاري    علَیه وسـلَّم  اللَّـهى صلَّ زیرا ثابت شده است که رسول اهللا، جداً پرهیز شود
بویژه اگر نیـاز و عـذري   ، پس ادرار در حالت ایستاده جایز است )1(ایستاده ادرار کردند.

مانند تنگی لباس یا داشتن بیماري. ایستاده ادرار کردن بدون عـذر مکـروه   ، در کار باشد
 است.

 )3/46( )8( کتاب الدعوة –شیخ فوزان 

 آب خوردن و ادرار کردن، وضو گرفتن] ایستاده 36[

 رد؟دا میوضو گرفتن و ادرار کردن در حالت ایستاده چه حک، آب خوردن س:

توانیم وضو بگیریم و یـا آب   نشسته و ایستاده و به هر کیفیتی که ممکن باشد می ج:
ولی افضل این است که نشسته آب بخوریم. همچنین براي مسلمان جایز اسـت  ، بنوشیم
به شرطی که عورتش در معرض ، ایستاده ادرار کند، مواقع ضروري و داشتن عذرکه در 

دید نبوده و از برخورد ادرار به بدن و لباسش کامالً پرهیز نماید که نشسـته ادرار کـردن   
 همین بوده است. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  افضل است چون که عمل غالب رسول اهللا

 ی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم و صل، و باهللا التوفیق
 )5/202( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

                                                           
الزم به ذکر است که فرم لباس پیامبر و مـردم در آن زمـان بـه گونـه اي      )273) و مسلم  (224بخاري  ( -1

بوده است که ادرار به صورت ایستاده به راحتی انجام شود، بدون این که کشـف عـورت گـردد و یـا     
 لباس ملوث شود.  (مترجم)



 

 

 

 

 :فصل ششم
 استنجاء و استجمار



 

 ] استنجا با آب و سنگ37[

 آیا استنجا کردن قبل از هر وضو الزم است؟س:

بلکه استنجا پـس از قضـاي حاجـت الزم    ، استنجا به هنگام هر وضو الزم نیست ج:
ي سـنگ یـا دسـتمال     یا بوسیله(است که در این صورت اندام خود را باید تمیز بشوید 

 صاف کند). سپس وضوي کامل بگیرد.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 )5/102( مباحث علمی و افتافتاواي انجمن دایمی 

 ] آیا استنجا با سنگ کافی است؟38[

خواهیم  می، کنیم از دستمال کاغذي استفاده می، در کشور بریتانیا براي استنجا، ما س:
 استفاده از آب نیز واجب است؟، ي آن بپرسیم آیا پس از استفاده

ه شرطی که محل استفاده از دستمال کاغذي یا مانند آن بجاي سنگ جایز است ب ج:
 خروج نجاست را خوب تمیز و پاکیزه گرداند.

الزم به ذکر است که استنجا کننده اگر بجاي آب از سنگ یا دستمال کاغذي استفاده 
کند عدد فرد را رعایت کند و نباید کمتـر از سـه دفعـه باشـد؛ اسـتعمال آب بعـد از        می

 استفاده از سنگ یا کاغذ واجب نیست ولی سنت است.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، باهللا التوفیقو 

 )5/107( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا



 

 

 

 

 :فصل هفتم
 کیفیت وضو



 

 ] کیفیت وضوي کامل39[

 تکلیفش چیست؟، کند گیرد و یکی از فرایض را فراموش می شخصی وضو می س:

صلَّى  مرتب و پی در پی مانند رسول اهللا، بر وضو کننده الزم است که بطور کامل ج:
لَّم اللَّـهسو هلَیوضو بگیرد. ع 

سـه بـار آب   ، ابتـدا ، عثمان بن عفان رضی اهللا عنه ظرف آبی بـراي وضـو خواسـت   
آب برداشـت و  ، تا مچ) شست. سپس با دست راسـتش از ظـرف  (ها را  ستریخت و د

سـه  ، مضمضه و استنشاق کرد. یعنی آب در دهان نمود و بینی خود را تمیز کرد. و بعـد 
 بار صورتش را شست.

سـرش را مسـح نمـود و    ، سـه بـار شسـت. و در آخـر    ، دو دستش را تا آرنج، آنگاه
را  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   گفت: رسول اهللا و بعد، سه بار شست، پاهایش را تا قوزك

ـىلَّ « مشاهده کردم که چنین وضو گرفت و فرموده: ـمَّ صَ ا ثُ ـذَ ـوئِي هَ ضُ ـوَ وُ ـأَ نَحْ ضَّ نْ تَوَ مَ

رَ  فَ هُ غَ سَ فْ امَ نَ ثُ فِيهِ َدِّ ِ الَ حيُ تَنيْ عَ كْ ـهُ رَ بِهِ  اللَّ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ   )1(»لَهُ مَ

و ، دو رکعت نماز بخواند، وضو بگیرد و با اخالص، این وضوي منمانند ، هر کس«
اش  صغیره) گذشـته (گناهان  تعالىاهللا ، به مسائل دنیوي) مشغول نکند( در آن فکرش را

 ». را مورد عفو قرار خواهد داد
بنابراین هر کس فرضی را از فرایض وضو را مانند شستن صورت یا دستها را تـرك  

 گردد. میکند وضویش باطل 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 )5/230( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] شخص فاقد اعضا چگونه وضو بگیرد؟40[

این شخص چگونـه وضـو   ، شخصی دستش تا بازو و یا پایش تا زانو قطع است س:
 بگیرد؟

                                                           
 ).226) و مسلم  (159بخاري  ( -1
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ها و پاها دستور داده و انتهاي محل شستن را نیز معـین   به شستن دست تعالىاهللا  ج:
ي عضو مقطوع باید گفت که اگر مقداري از آن  کرده است. از این معلوم است که درباره

عضو که شستنش فرض است باقی مانده باشد باید قسـمت باقیمانـده را بشـوید و اگـر     
اند که سـر سـاعد و    گفته، عضی از فقهاي مفروضه باقی نمانده است. ب چیزي از محدوده

 یا سر ساق را بشوید تا صادق آید که دست و پایش را شسته است.

 )328(. ص لطبیۀجامع الفتاوي ا -شیخ ابن جبرین
 جمع و ترتیب: دکتر عبدالعزیز بن فهد بن عبدالمحسن

 ] در اثناي وضو چه اذکاري ثابت است؟41[

 ست؟آیا در اثناي وضو اذکاري ثابت ا س:

 اللَّــه صـلَّى   هیچ دعا و ذکري در اثناي وضو و هنگام شستن اعضا از رسـول اهللا  ج:
اساس هسـتند.   اند بدعت و بی اذکار و اورادي که بیان شده، ثابت نشده است علَیه وسلَّم

مِ اهللاَّ«تنها گفتن  به همراه دعاي ، در ابتداي وضو و تلفظ شهادتین پس از اتمام وضو »بِسْ

ـهُ «ذیل ثابت است:  نْ اللَّ نِي مِ لْ عَ اجْ ابِنيَ وَ نْ التَّوَّ نِي مِ لْ عَ ينَ الْـمَّ اجْ رِ تَطَهِّ  )1(»مُ

 شود. این دعا پس از شهادتین گفته می
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 )5/205( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم شستن بینی [استنشاق] در وضو42[

شـوم بالفاصـله وضـو     وقتی که بیدار می، شوم بنده براي نماز صبح دیر بیدار می س:
آورم  ایستم. در رکعت دوم به یاد می روم و به صف نمازگزاران می گرفته و به مسجد می

 ام... حکم نمازم چیست؟ که هنگام وضو گرفتن آب در بینی نکرده

                                                           
 .)4895»  (األسط«)، طبرانی در 55ترمذي  ( -1

نی  (رح) در صحیح ترمذي حدیث مذکور را صحیح قرار داده است. اصل این حـدیث در مسـلم   شیخ آلبا
 ).234ي  ( است. حدیث شماره
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فرمـوده   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، شستن بینی در وضو واجب است ج:

تَنْثِرْ «است:  يَسْ لْ أَ فَ ضَّ نْ تَوَ آب در بینی اش کنـد و آن را  ، یردگ میهر کسی که وضو « )1(»مَ

پیامبر این کار را انجام داده است و بـه آن امـر نمـوده اسـت. و در روایتـی      » تمیز نماید

قْ «د:فرمای می تَنْشِ يَسْ لْ أَ فَ ضَّ نْ تَوَ  ».اش را بشوید گیرد باید بینی کسی که وضو می« )2(»مَ

وضویش درست نیست و بر او الزم است ، پس کسی که هنگام وضو استنشاق ننمود
 که وضو و نمازي را که با این وضو خوانده است اعاده کند.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )5/209( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 شود؟ ] ریش چه زمانی خالل کرده می43[

 آیا مقصود از خالل کردن ریش وجوب رساندن آب به پوست زیر ریش است؟ س:

ب شستن ظاهر ریش انبوه واجب است ولی شستن درون و پوست زیـر آن واجـ   ج:
 نیست ولی خالل کردن چنین ریشی واجب است.

در بین علما هیچ اختالفـی وجـود نـدارد و همـه روي ایـن      «امام نووي گفته است: 
مسئله اتفاق نظر دارند که شستن ریش انبـوه واجـب اسـت و شسـتن درون و پوسـت      

تبـع تـابعین و... نیـز    ، تـابعین ، و مذهب جمهور علماي صحابه، زیرین آن واجب نیست
 3».ن استهمی
 ».این از مسایلی است که در آن هیچ اختالف نظري وجود ندارد«ید: گو میابن رشد  

شسـتن  ، اي که پوست زیـر آن نمایـان باشـد    اما ریش که خفیف و اندك باشد بگونه
 درون و بیرون آن واجب است.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

                                                           
 )، 237، 238) و مسلم  (162، 3295-161بخاري  ( -1
 )237ي  ( مسلم، حدیث شماره -2
 ) مانند آن به طور مختصر1/434»  (المجموع«در  -3
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 )207 -5/206( دایمی مباحث علمی و افتافتاواي انجمن 



 

 

 

 

 :فصل هشتم
 خف) موزه(مسح بر 



 

  ] شرایط مسح بر موزه44[

 چه شرایطی دارد؟  مسح بر موزه س:

 چهار شرط دارد: ج:
بپوشد؛ بنابراین اگـر کسـی قبـل از    ، موزه را پس از وضو و طهارت کامل شرط اول:

صـلَّى   رسـول اهللا ، مسح کند ها آنتواند بر  را بپوشد و بعد وضو بگیرد نمی ها آنطهارت 
لَّم اللَّـهسو هلَیهـاي ایشـان را    خواست کفـش  که می -به مغیره بن شعبه رضی اهللا عنه  ع

امَ «هنگام وضو گرفتن از پایشان بیرون آورد فرمود:  هُ عْ ِ دَ تَنيْ رَ اهِ امَ طَ تُهُ لْ خَ إِينِّ أَدْ  )1(»فَ

 –ام که پاهایم پاك بودند  را پوشیده ها آنچون در حالی ، نداشته باش ها آنکاري به «
 ».-وضو داشتم

 هـا  آنپاهایش را از موزه در نیاورد؛ بلکه بر  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بنابراین رسول اهللا
 مسح نمود.

 اللَّـهصلَّى  موزه یا جوراب باید پاك باشد به این دلیل که: باري رسول اهللا شرط دوم:
بـه دنبـال   ، هایش را درآورد خواند که ناگهان کفش داشت با اصحاب نماز می علَیه وسلَّم

فرمـود   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  هاي خود را درآوردند. رسول اهللا ایشان صحابه نیز کفش
 )2(».هایم است برئیل علیه السالم نزدم آمد و به من خبر داد که نجاستی در کفشکه ج

دهد که نماز خواندن با چیـزي   نشان می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  این عمل از رسول اهللا
که با نجاست آلوده است جایز نیست. و چه بسا مسح بر موزه نجـس موجـب آلـودگی    

 شود. بیشتر آن و حتی موجب نجس شدن خود مسح کننده می

                                                           
 )274)، و مسلم  (5799بخاري  ( -1
 -مترجم -)636/353/2شیخ آلبانی  (–ابوداود. صحیح ابوداود، تحقیق  -2
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دلیل حدیث صفوان بن ، حدث اصغر) باشد(وضویی  علت مسح بی شرط سوم:

نا رسول اهللا«عسال رضی اهللا عنه:  رَ ىلَّ  أَمَ ـهُ صَ لَّم اللَّ سَ يْهِ وَ لَ نَا  عَ افَ فَ عَ خِ نْزِ ا أَنْ الَ نَ رً فَ نَّا سَ ا كُ إِذَ

نَّ  لَيَالِيهِ امٍ وَ يَّ ةَ أَ ثَ مٍ ، ثَالَ وْ نَ لٍ وَ بَوْ ائِطٍ وَ نْ غَ لَكِنْ مِ ةٍ وَ نَابَ نْ جَ  )1(»إِالَّ مِ

هاي خود را تا  به ما دستور داد که در مسافرت موزه علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا«
هـا را   و در چنـین حـالتی مـوزه   –مگـر بـه خـاطر جنابـت     ، روز در نیـاوریم  سـه شـبانه  

حـدث  –ادرار و خـواب  ، ولـی در اثـر مـدفوع    -گـردد  آوریم چون مسح باطل می درمی
 ».باشد روز) ضروري نمی تا سه شبانه( ها آندرآوردن  -اصغر

که شـریعت  ، رط چهارم این است که مسح کننده فقط در وقت مقررش شرط چهارم:
روز و  ها مسح کند؛ و آن براي مقیم یک شـبانه  تواند بر موزه می، آن را معین نموده است

طالب رضی اهللا عنـه اسـت    دلیل آن روایت علی بن ابی، روز است سه شبانه، براي مسافر

عَلَ النبي«اند:  که فرموده ىلَّ  جَ ـهُ صَ لَّم اللَّ سَ يْهِ وَ لَ ـامٍ  عَ ـةُ أَيَّ ثَ ـافِرِ ثَالَ سَ لِلْمُ ـةٌ وَ لَيْلَ مٌ وَ ـوْ ـيمِ يَ قِ مُ لِلْ

نَّ  لَيَالِيهِ  )2(»وَ

روز و بـراي مسـافر سـه     بـراي مقـیم یـک شـبانه     علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا«
 ».ها) زمان مقرر کرد براي مسح بر موزه(روز  شبانه

اند که قابل بررسی و تحقیـق   برخی از علما شرایط دیگري نیز ذکر کردهدر این باب 
 باشند. می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )11/264( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 پاره و نازك  ] مسح بر جوراب45[

                                                           
، 1100)، ابن حبـان  ( 478)، ابن ماجه  (126، 127)، نسائی  (3535، 26)، ترمذي  (239، 4/240احمد  ( -1

1321( 
 است.» صحیح حسن«امام ترمذي گفته است این حدیث 

 و دیگران )276مسلم  ( -2
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 رد؟دا میهاي سوراخ یا شفاف چه حک مسح بر جوراب س:

قائم مقام شستن پاهاست و این کـار بـا شـرایط ذیـل     ، در وضو مسح بر جوراب ج:
 جایز است:

 بعد از وضو کامل باشد. ها آنپوشیدن  -
 ها  هاي بزرگ در موزه نبودن سوراخ -
 اي که پوست پا نمایان بشود. ها به گونه شفاف نبودن موزه -

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق
 )5/246( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] آیا موزه تمام محل فرض را بپوشاند؟46[

اند که جوراب یا موزه باید محلی را که شسـتن آن   برخی از علما شرط قرار داده س:
شـما چـه   ، فرض است کامالً تحت پوشش قرار دهد یعنی جوراب یا موزه سوراخ باشد

 نظري دارید؟
این شرط صحت ندارد چون دلیل آن به اثبات نرسیده است و موزه و جوراب آن  ج:

 اقی بماند و از پاي در نیاید.روي پا ب، است که پس از پوشیدن
ها به طور مطلق از سنت ثابت شـده اسـت و هـیچ کـس      مسح بر موزه، عالوه از این

یـا بـه   ، ي نص از جانـب شـارع   حق ندارد که مطلق شریعت را مقید نماید؛ مگر با ارایه
 ي اجماع و یا قیاس صحیح. وسیله

زیـرا بسـیاري از   ، تهاي پـاره و خفیـف نیـز جـایز اسـ      بر این اساس مسح بر موزه
هاي افراد فقیر معموالً از پاریـدگی و دریـدگی    فقیر و نادار بودند و موزه، ي کرام صحابه

 )1(خالی نیستند.
کـه حـداقل بسـیاري از     علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پس وقتی که فقراي عصر رسول اهللا

علَیـه   اللَّــه صلَّى  ي آن زمان با وجود داشتن چنین وضعی باز هم رسول اهللا افراد جامعه
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شـود کـه شـرط مـذکور صـحت       ي مذکور را تذکر نداده معلوم می مسئله ها آنبه  وسلَّم
ن پـا  زیرا هدف از پوشیدن موزه پوشاندن نیست؛ بلکه هدف از آن گرم نگه داشت، ندارد

کنـد   ها دفع مشقت از امت است؛ پس فرق نمی در سرما است و فلسفه ي مسح بر موزه
مهم ایـن اسـت کـه در پـا     ، پاره باشد یا سالم، که موزه یا جوراب سبک باشد یا سنگین

 بایستد. آري! با دالیلی که بیان کردیم مسح بر موزه جایز است. 
 )11/165( مجموعه فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

 هاي بلند و ساخته شده از چرم ] حکم مسح بر کفش47[

پوشد و بـاالي جـوراب    آن جوراب می گیرد و پس از شخصی وضوي کامل می س:
، پوشـد  کفش بلند و ساخته شده از چرم که مخصوص ورزش اسـب دوانـی اسـت مـی    

خـود را در    هـاي  گیرد ولـی کفـش   دوباره وضو می، شکند سپس وضوي این شخص می
را پس از طهـارت   ها آنکند. چون بر این باور است که  مسح می ها آنآورد؛ بلکه بر  نمی

خواهد به مسجد برود از تـرس ایـن کـه مسـجد      شخص مذکور می، کامل پوشیده است
آیـا بعـد از   ، پوشـد  را می ها آنآورد و بعد از نماز دوباره  ها را در می شود کفش آلوده می
 مسح کند؟ ها آنتواند بر  این می
بنابراین وقتی که وضو ، تواند بر جوراب مسح کند در همچنین حالتی شخص می ج:

ها را بپوشد. هنگـامی   کند و سپس کفش رسد بر جورابش مسح  گیرد و به پاها که می می
ا حالـت دمپـایی   ه ها را درآورد که در این صورت نقش کفش رود کفش که به مسجد می

 خواهد بود.
ها مسح کرد و هنگام داخل شـدن   ولی اگر بر جوراب مسح نکرد بلکه تنها بر کفش 

را درآورد این مسح باطل اسـت و بـر او الزم اسـت وضـویش را اعـاده       ها آنبه مسجد 
 ها مسح کند و نمازي را که به این صورت خوانده است برگرداند. نموده و بر جوراب

 21/08/1423جبرین. تاریخ افتا: شیخ ابن 

 هاي آن ] روش مسح و باطل کننده48[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   886 
  

 چگونه است؟  روش مسح بر موزه س:
 کند؟ را باطل می  چه چیزي مسح بر موزه -

را بـر   هـا  آنروش مسح این است که هر دو دست را خیس نموده و هر یکـی از   ج:
یکی از دو موزه بکشد. بدین صورت که دست را سر انگشتان پا گذاشـته و بـه سـمت    

، شـود تـا مسـح    و انگشتان دست بر اطراف موزه یا جوراب مرور داده می ساق پا بکشد
 اکثر آن را در بر بگیرد. مسح بر قسمت زیر یا عقب موزه و جوراب جایز نیست.

ي هر دو دستش مسح بکند جـایز   را بوسیله  رابیا جو  اگر کسی هر کدام از دو موزه
هر دو دستش را خیس کرده و با آن موزه یا جوراب راست را مسـح کنـد و   ، است. مثالً

 دوباره دستها را خیس نموده و بر موزه یا جوراب چپ بکشد جایز است. 
 و اما مبطالت مسح:

 تمام شدن مدت مسح -
 نمایان شدن قسمت زیادي از محل فرض. -
 اگر چه قبل از اتمام مدت باشد. ها آندرآوردن  -

 مجدداً وضو بگیرد.، با بودن هر یک از مبطالت
 21/08/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین. در تاریخ: 

شوید و قبل از آن که پاي چپ را  براي کسی که پاي راستش را می، ] حکم مسح49[
 هدد بشوید پاي راستش را داخل موزه یا جوراب قرار می

شـوید و پـیش از آن کـه     فرمایید در مورد شخصی که پاي راستش را می چه می س:
 کند؟ پاي چپش را بشوید پاي راستش را در داخل موزه یا جوراب می

ي اول را قبل از  زیرا موزه، ي مسح بر جوراب یا موزه را ندارد این شخص اجازه ج:
 اتمام وضو و تکمیل طهارت پوشیده است. 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، التوفیقو باهللا 
 )5/247( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا
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 شود؟ ] آیا درآوردن موزه یا جوراب موجب نقص وضو یا باطل شدن مسح می50[

 د... آیا وضویش می شکند؟آور می: شخصی موزه هایش را بعد از مسح در 1س
ردد؛ ولـی  گ میوضویش باطل ن، زه یا جورابش را در بیاوردمو، : اگر بعد از مسح1ج

را بپوشد و وضـویش   ها آن، د. بنابراین اگر پس از در آوردن دوبارهشو میمسحش باطل 
را در آورده و پاهایش را شسته و موزه هایش را بپوشد  ها آنبر او الزم است که ، بشکند

مسح بکشد. اصل این است که مسح کننده  ها آنو از این پس می تواند تا مدت مقرر بر 
با طهارت و پس از شستن پاها موزه ها را بپوشد. این شخص چون پس از وضـو مـوزه   

بنابراین وضویش نمی شکند؛ مگر با بودن یکی از نواقض و فقط با ، ها را پوشیده است
کشیدن موزه وضویش نمی شکند؛ بلکه همچنان با وضو اسـت؛ مگـر ایـن کـه یکـی از      

 اقض وضویش بیابد.نو
 ) 11/179( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

پوشد و پس از مدت زمانی قبل از آن  : شخصی پس از وضوي کامل جوراب می2س
پوشـد و   هـاي دیگـري مـی    آورد و جـوراب  ها را درمی که وضویش بشکند این جوراب

 د؟هاي جدید مسح کن تواند بر جوراب آیا می، شکند سپس وضویش می
را با طهارت کامـل   ها آنبراي این که ، دوم) مسح کند( هاي تواند بر جوراب : می2ج

توانـد   پوشیده است. شخص مذکور مـادام کـه وضـوي اولـش باطـل نشـده اسـت مـی        
تواند بر  هاي تعویضی مسح کند. همچنین می هایش را عوض کرده و بر جوراب جوراب
هـایش را   تواند جـوراب  که می کما این ،هاي دیگري نیز بپوشد هاي اول جوراب جوراب

 چون وضویش پابرجاست.، درآورده و بدون جوراب نماز بخواند
بـا  ، هایش را بعد از شکسـته شـدن وضـو عـوض کنـد      اگر چنانچه شخصی جوراب

تواند بر جورابهاي تعویضی مسح  گردد و نمی کشیدن موزه یا جوراب وضویش باطل می
وضـو   بـدون  ، شوند که شـخص  در حالی مکشوف میکند؛ زیرا در این صورت پاهایش 

ي  کـه بقیـه   کنـد تـا ایـن    ماند که شستن پاهـایش را تـرك مـی    است و مانند شخصی می
 اعضایش خشک گردد. این شخص باید وضوي خود را اعاده کرده و پاهایش را بشوید.
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 21/8/1423جبرین. در تاریخ:  از گفتار و امالي شیخ ابن
پوشـد و بعـد از مـدتی وضـویش      مـل جـوراب مـی   : شخص پس از وضوي کا3س

کـه وضـوي    کشد و قبل از این هایش مسح می دوباره وضو گرفته و بر جوراب، شکند می
پوشد و پـس از ایـن    هاي دیگري می هایش را درآورده و جوراب دومش بشکند جوراب

 هاي دوم مسح کند؟ آیا جایز است که بر جوراب، شکند وضویش می
، هـا  زیـرا بـا درآوردن جـوراب   ، گـردد  وضوي دوم او باطل می : در چنین حالتی3ج

در واقـع آن حـائلی را کـه بـر آن مسـح کـرده       ، گـردد  پاهایش بدون طهارت نمایان می
ي مسـح سـر قیـاس کـرده      شکند و این مسئله بر مسئله بنابراین وضویش می، آورد درمی
تراشد وضـوي   میرا  بدین صورت که شخص سرش را مسح کرده و سپس آن، شود نمی

دردش ، اگـر آن را بکشـد  (زیرا مو جزئی از بدن اسـت کـه   ، شود این شخص باطل نمی
شود؛ پس مسح کردن بر مو در حقیقـت مسـح    سر بدون مو می، ) بعد از تراشیدنآید می

هـا و   پوسـت دسـت  ، مانند پوست صورت، کردن بر چیزي است که به بدن متصل است
 پاها و...  

زیـرا اینهـا چیزهـایی    ، برخالف مسح بر موزه و جوراب اسـت ، مسح بر پوست بدن
بلکه حکم اینها مانند حکم عمامه و پیراهن است ، متصل نیستند انسانهستند که به بدن 

 شوند. شوند و گاهی درآورده می که گاهی پوشیده می
 21/8/1423شیخ ابن جبرین. در تاریخ: 

 کند؟ وضو را باطل می، ] آیا کشیدن موزه51[

ظهـر و عصـر بـر    ، پوشد و در اوقات نمازهاي صـبح  هایش را می شخصی موزه س:
آورد. آیا وضوي این  را از پا درمی ها آندر وقت عصر ، کند و پس از مسح مسح می ها آن

که وضویش باقی است؟ امیدوارم مسـئله را بـا ذکـر دلیـل بیـان       شکند یا این شخص می
شـکند؛ امـا دلیلـی بـر      ضوي این شـخص نمـی  یند وگو میزیرا برخی از برادران ، نمائید

 دهند. ادعاي خود ارائه نمی
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ي  بنـابراین مسـئله  ، در مورد مسئله ي مذکور نص صریحی وجـود نشـده اسـت    ج:
 1مذکور اجتهادي است و نظرات مجتهدین پیرامون آن مختلف است.

 اند: وضـوي  گفته -در یکی از اقوال -شافعی و احمد، اسحاق، اوزاعی، زهري، نخعی
ي  شـود. بنـابراین در همـه    ضو مـی  زیرا برخی از اعضایش بی، شود این شخص باطل می

 وضو بشود حکمش همین است. که اگر بی کما این، گردد اعضا وضویش باطل می
رحمه اهللا) گفته است: جایز است که تنها پاهایش را بشـوید و همـین   ( امام ابوحنیفه

زیرا این شخص ، رحمهم اهللا)( ز امام احمداست فتواي دیگر امام شافعی و روایت دوم ا
که بـر مـوزه    اگر بدون شستن پاهایش نماز بخواند در واقع نه پاهایش را شسته و نه این

 مسح کرده است.
شکند و شستن پاهـا نیـز بـر او     ابراهیم نخعی در روایت دیگر گفته است: وضو نمی

توانـد نمـاز بخوانـد.     مـی تواند بدون تجدید وضو و شستن پاها  واجب نیست؛ بلکه می
یند که شخص مذکور بر وضو گو میها  حزم و جماعتی دیگر؛ این همین است فتواي ابن

ي کلی وضوي ایـن   وضویی) بر او حادث نشده است. پس طبق قاعده بی( بوده و حدث
مانـد؛ مگـر    شخص بر حال خود باقی است و چون هر چیزي بر اصالت خود بـاقی مـی  

 از اصالتش ثابت بگردد. که دلیل انتقال آن آن
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )252، 5/251( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 شود؟ ] مدت مسح از چه زمانی شروع می52[

 شود؟ مدت مسح از چه زمانی شروع می س:
 وضویی)؟ بی( از وقت پوشیدن یا از وقت حدث

                                                           
 و بعد از آن ).1/177(  از ابن قدامه» المغنی«مراجعه شود به  -1
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مورد اختالف علماسـت و قـولی کـه فقهـاي اصـحاب آن را اختیـار       ، این مسئله ج:
شود. فتواي دیگـر ایـن    وضو شدن شروع می اند این است که مدت مسح بعد از بی کرده

 شود. ها شروع می از اولین مسح بعد از پوشیدن موزه، است که مدت مسح
پوشـد و در   را مـی هـایش   مثال: شخصی در وقت ظهر در حالی که وضو دارد مـوزه 

هایش مسح  وقت عصر بدون آن که وضویش بشکند تجدید وضو کرده و باز هم بر موزه
کند  بدون شکسته شدن وضویش) تجدید وضو می(کند و در وقت مغرب و عشا نیز  می

مدت مسح این شـخص از  ، شکند. حال طبق قول مختار وضویش می، ي شب و در نیمه
یابـد. طبـق فتـواي دوم     نیمه شب روز دوم ادامه مـی  ضو شدنش آغاز شده و تا وقت بی

هـا   وضو) بر موزه( شود که در آن وقت با طهارت مدت مسح او از وقت عصر شروع می
 یابد.  شود و تا عصر روز بعد ادامه می مسح کرده می

حُ «طرفداران قول دوم به ظاهر حدیث:  سَ مْ قيم يوماً و ليلةً الْـيَ  )1(»مُ

 ند.کن میعمل ». شخص مقیم یک شبانه روز مسح بکند«
 واهللا اعلم).( تر است فتواي برگزیده فتواي اولی است که به اصل آسانگري نزدیک

 21/08/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین. در تاریخ: 

 شود؟ ] آیا پایان مدت مسح باعث شکسته شدن وضو می53[

 شکند؟ آیا با پایان یافتن مدت مسح وضو می س:

مدت مسح را معین کرده است و نه  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اکرم، خیر ج:
چـون مـا    ، مدت انتهاي وضو را. بنابراین آنچه که تعیین شـده کـه مـدت وضـو نیسـت     

بلکه آنچـه  ، شکسته استتوانیم بگوییم که هر وقت مدت تمام بشود پس وضو نیز  نمی
تـوانیم بگـوییم    که وقت آن از طرف شریعت معین شده مسح است. از این جهت ما می

                                                           
»  الکبـري «)، بیهقـی در  264)، ابـویعلی  ( 1866شـیبه  (  )، ابن ابـی 128نسائی  ( )،194صحیح ابن خزیمه  ( -1

) 125-124صـحییح دانسـته اسـت.  (   » صحیح نسائی«)، شیخ آلبانی  (رح) حدیث مذکور را در 1206(
 )276اصل این حدیث در صحیح مسلم است  (
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ولی قبـل از اتمـام مـدت اگـر     ، که: هر وقت مدت مسح تمام شد شما حق مسح ندارید
ها مسح کردید وضوي شما بنا بر مقتضاي دلیل شـرعی کامـل و    شما با طهارت بر موزه

 رود و اصل بقاي طهارت است.  لیل شرعی از بین نمیپابرجاست و جز با د
اي را پایـه   ي شکسته شـدن وضـو قاعـده    در مسئله علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا 

حيًا« گذاري کرده است: ِدَ رِ ا أَوْ جيَ تً وْ عَ صَ مَ تَّى يَسْ فْ حَ ِ نْرصَ  )1(»الَ يَ

ـ  مـی فکر ( نماید احساس میکند که در نماز چیزي را  شخصی که خیال می« د کـه  کن
وضویش با خارج شدن چیزي شکسته) نباید از نماز منصرف شود تا ایـن کـه صـدایی    

 چیزي از شکمش بیرون بیاید) ( بشنود و یا بویی را احساس نماید
داند که بر شکسـته   وضو را بر کسی واجب می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  پس رسول اهللا

کند که سبب وجوب وضو از حیث واقعیـت   شدن وضویش اطمینان پیدا کند. فرقی نمی
زیرا هر کدام از اینها در ، مشکوك باشد یا از حیث آگاهی و عدم آگاهی به حکم شرعی

نقـض  این یکی به واقعیت جاهل اسـت کـه آیـا سـبب     ، برند جهالت و نادانی به سر می
وضو اتفاق افتاده است یا خیر؟ و آن دیگر نسبت به حکم شرعی جاهـل اسـت کـه آیـا     

 شریعت وضو گرفتن را در چنین حالی بر او واجب نموده است یا نه؟
شـود کـه وضـو واجـب      معلوم مـی  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  ولی از حدیث رسول اهللا 
و ایـن جـا چـون شکسـته شـدن      ، وضو شود؛ مگر با حصول یقین از شکسته شدن نمی

و این جا شکسته شدن وضـو یقینـی نیسـت.    ، و این جا چون شکسته شدن وضو، وضو
 پس وضو به حال خود باقی است.

 )11/179( مجموعه فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

                                                           
 )362،361) مسلم  (2056،177،137بخاري  ( -1
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 کند؟ ي تناسلی وضو را باطل می ] آیا لمس آله54[

، ي تناسـلی اخـتالف دارنـد    ي باطل شدن وضو در اثـر لمـس آلـه    : علما درباره1س

نـك«اي قایل به عدم بطالن وضو هستند از حـدیث   عده ةٌ مِ ـعَ اسـتدالل   »مـا هـو إالّ بِضْ

 کنند. می
 نظریه راجح و به حق نزدیکتر است؟از دیدگاه شما کدام 

: به نظر من قول راجح همان قول جمهور علماست که قایـل بـه شکسـته شـدن     1ج

نـك«زیرا حدیث  ، ي تناسلی) هستند در اثر دست زدن به آله( وضو ةٌ مِ ـعَ  »مـا هـو إالّ بِضْ

اي از توست) ضعیف است و با توجه به تعارضی که با احادیث صـحیح   این عضو پاره(
تواند با احادیث صحیح مقابله بکند. احادیث صحیح حاکی از این است که هر  د نمیدار

انـد و اصـوالً    آمـده » أمـر «اش را لمس کند باید وضو بگیرد. این احادیث با فعل  کس آله

نـك«فعل امر براي وجوب است. فرضاً اگر حدیث  ةٌ مِ عَ ضـعیف نباشـد    )1(»ما هو إالّ بِضْ

أ«ي حدیث  قطعاً بوسیله ضَّ يَتَوَ لْ هُ فَ رَ كَ سَّ ذَ نْ مَ  منسوخ شده است. )2(»مَ

 ».اش را لمس کند باید وضو بگیرد هر کس عضو تناسلی«
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )5/264( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا
ن لمـس کنـد آیـا وضـویش     اش را در اثناي غسل کـرد  : اگر کسی عضو تناسلی2س

 شکند؟ می
حنبلی) همین است که لمس ذکـر نـاقص وضـو اسـت.     (: فتواي مشهور مذهب 2ج

اش تمـاس   ي تناسلی بنابراین اگر دست کسی در حین غسل به عمد یا به غیر عمد با آله
 پیدا کند الزم است که بعد از غسل وضو بگیرد.

                                                           
 )1120، 119) و ابن حبان  (483)، ابن ماجه  (85)، ترمذي  (182)، ابوداود  (4/22احمد  ( -1
) و ابن 479)، ابن ماجه  (448-445)، نسائی  (82( )، ترمذي 181)، ابوداود  (6/406) و  (2/223احمد  ( -2

 است.» حسن صحیح«ترمذي گوید این حدیث:  ،)1116حبان  (
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ولی وضـو  ، ي وضو نیست کنندهي تناسلی ش قول دوم این است که دست زدن به آله
االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا اختیـار کـرده    گرفتن از آن مستحب است. همین فتوا را شیخ

بویژه اگـر عمـدي در کـار نباشـد.     ، است و انصافاً فتواي ایشان به صواب نزدیکتر است
 ولی قول اول به احتیاط نزدیکتر است.

 )11/203( مجموعه فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 
 شود؟ ي تناسلی موجب باطل شدن وضو می : آیا لمس آله3س
در یکـی بـه عنـوان    ، : در مورد مسئله ي لمس ذکر دو حدیث وارد شـده اسـت  3ج

آن دسـته از علمـا کـه آن را    ، ناقض و در دیگري به عنوان غیر ناقض بیـان شـده اسـت   
ی اهللا عـنهم مبتنـی   کنند. عمل برخی صحابه رض دانند به احتیاط عمل می ناقض وضو می

و چنانچه کسـی از روي تأویـل آن را غیـر نـاقض بدانـد نمـازش       ، بر همین بوده است
 ترجیحاً باید وضو بگیرد.، ي شهوانی داشته باشد انگیزه، شود. ولی اگر لمس صحیح می

 )76/77ص( اللؤلؤ المکین –شیخ ابن جبرین 

 شکند؟ ] آیا لمس زن وضو را می55[

گیـرد و   دهد یا چیزي از او مـی  حتماً چیزي به همسرش می شوهر در طول روز س:
آیـا اگـر   ، بدین ترتیب برخورد دست او با دست همسرش اجتناب ناپـذیر خواهـد بـود   

 شکند؟ به همسرش تماس پیدا بکند وضویش می، دست شخص با وضو
شکند یا  آیا وضو را می، علما در مسئله ي لمس مستقیم بر زن اختالف نظر دارند ج:

 نه؟
اگـر لمـس همـراه بـا      هرچنـد شکند.  قول راجح این است که لمس زن وضو را نمی

کـه وضـو داشـت)    ( گـاهی اوقـات   علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شهوت باشد؛ زیرا رسول اهللا
گرفت. لمس زن امري اجتناب ناپذیر اسـت و   بوسید و وضو نمی برخی از زنانش را می

 اللَّـهصلَّى  قطعاً رسول اهللا، بود د و چنانچه ناقض وضو میهمه به نوعی گرفتار آن هستن
 کرد.  آن را به طور شفاف بیان می علَیه وسلَّم
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 ﴿ اما      ﴾ :پس (اگر با زنانتان آمیزش کردید و آب نیافتید « ]۶[املائدة

 .»)تیمم کنید
 است.ترین اقوال منظور آمیزش جنسی  طبق صحیح

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )5/66( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 کند. ] بوسیدن وضو را باطل نمی56[

بوسد. چـه بسـا کـه بـه      مرا می، خواهد از منزل بیرون برود شوهرم هر وقت می س:
کنم که مرا بـا شـهوت    گاهی احساس می دهد. رود این کار را نجام می مسجد هم که می

 حکم وضویش چیست؟، بوسد. بفرمایید می

ىلَّ «از مادر مؤمنان عایشه رضی اهللا عنها روایت شده است:  ج: ـهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ يْهِ  اللَّ لَ عَ

أْ  ضَّ تَوَ ْ يَ ملَ ةِ وَ الَ جَ إِىلَ الصَّ رَ ائِهِ ثُمَّ خَ نْ نِسَ أَةً مِ رَ بَّلَ امْ لَّم قَ سَ  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  [رسول اهللا »وَ

چون وضو داشت) وضو (یکی از زنانش را بوسید و سپس به سوي نماز شتافت و 
 نگرفت.]

حدیث مذکور در مورد حکم دست زدن و بوسیدن زن وارد شده است که آیا وضـو  
 شکند یا نه؟ را می

یند: که تماس و برخورد گو میعلما پیرامون این مسئله نیز اختالف نظر دارند: بعضی 
برخی دیگر معتقدند که اگر لمس با شهوت ، کند مرد با زن در هر حال وضو را باطل می

 شکند. باشد وضو می
کنـد و قـول راجـح     ي سوم بر این باورند که لمس زن مطلقاً وضو را باطل نمی دسته

در ، کـرد همین است. یعنی اگر شوهر زنش را بوسید یـا دسـتش را گرفـت یـا بغلـش      
 شـکند  آب عشق) از او خارج نشـود وضـویش نمـی   ( صورتی که انزال نشود و یا مذي

زیرا اصل بقاي وضو است. نه در قرآن و نـه در سـنت دلیلـی    ، همین طور وضوي زن)(
گـردد از ایـن رهگـذر     نیامده است که لمس و دست زدن به زن موجب فساد وضو مـی 
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بوسـیدن و بغـل گـرفتن زن وضـو را      ،-حتی لمس مستقیم و شهوانی –است که لمس 
 واهللا اعلم)( کند. باطل نمی

 )20( فتاوي المرأة ص: –شیخ ابن عثیمین 

 تأثیر است ] شک در وضو بی57[

 گردد که: شخصی به علت طوالنی بودن مدت وضویش دچار شک و تردید می س:
سـته  دستشویی و یا ادرار و یا خارج شـدن بـاد و... شک  ، آیا وضویش در اثر ادرار -

 است یا نه؟
آیا اصل همان طهارت است و نباید به شک و گمان توجه نماید؟ این شخص چه  -

 کند؟ کار می
حـدث)  (وضـویی   هر وقت شخص وضو بگیرد و سپس در مورد پیش آمدن بـی  ج:

وضو بـود و   این شک هیچ تأثیري بر وضوي او ندارد. اگر چنانچه بی، دچار شک بگردد
وضـو   تـأثیر اسـت و شـخص مـذکور بـی      این شک نیز بـی ، شک کند که آیا گرفته یا نه

بقاء ما کان علی ما کان) یقین بـا شـک و گمـان    ( ي زیرا مطابق قاعده، شود محسوب می
 که دلیل زایل شدنش به اثبات برسد. مگر این، گردد زایل نمی

آمـد و گفـت کـه در نمـاز چیـزي را       علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  شخصی نزد رسول اهللا 

تَّـى «در جـواب فرمـود:    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا، دکن میاحساس  ـفْ حَ ِ نْرصَ الَ يَ

حيًا ِدَ رِ ا أَوْ جيَ تً وْ عَ صَ مَ  إال الترمذي عۀرواه الجما )1(»يَسْ

نمایـد نبایـد از نمـاز     کند که در نمـاز چیـزي را احسـاس مـی     شخصی که خیال می«
چیـزي از شـکمش   (منصرف شود تا این که صدایی بشنود و یا بویی را احساس نمایـد  

 » بیرون بیاید)

                                                           
 تخریج حدیث مذکور سابقاً گذشت. -1
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هصلَّى  در حدیثی دیگر رسول اهللا مْ يفِ بَطْ « د:فرمای می علَیه وسلَّم اللـَّ كُ دُ دَ أَحَ جَ ا وَ نِهِ إِذَ

نْ  نَّ مِ جَ ْرُ ءٌ أَمْ الَ فَالَ خيَ ْ نْهُ يشَ جَ مِ رَ يْهِ أَخَ لَ لَ عَ كَ أَشْ يْئًا فَ ِدَ الْـشَ ا أَوْ جيَ تً وْ عَ صَ مَ تَّى يَسْ دِ حَ جِ سْ مَ

حيًا  رواه مسلم و الترمذي .)1(»رِ

کـه صـدایی    چنین احساسی به شما دست داد از نماز منصرف نشوید تـا ایـن   هرگاه«
 ».بشنوید یا بویی را احساس کنید

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )281، 5/280( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 شکند؟ ] خوردن کدام اعضاي شتر وضو را می58[

ي شـتر اخـتالف وجـود دارد کـه آیـا       شـکمبه و روده ، ي پیه ام که درباره شنیده س:
 شود یا نه؟  خوردن این اعضا سبب باطل شدن وضو می

یند: حکم خـوردن ایـن اعضـا ماننـد خـوردن گوشـت شـتر اسـت و         گو میاي  عده
روده و شـکمبه...  ، طور که گوشت شتر نص است نه بر اعضاي دیگر آن؛ امثال پیه همان

که شـیر مـادرش را    رأي صحیح کدام است؟ آیا نوزاد شتر که پس از زایمان و قبل از آن
که حکـم   گوشتش با گوش شترهاي دیگر یکسان است یا این، شود بخورد ذبح کرده می

 آن مانند حکم روده و شکمبه است؟
شکند و در حدیث نیز فقط همین مطلب آمده است:  وضو جز با گوشت شتر نمی ج:

ومِ « نْ حلُُ وا مِ ؤُ ضَّ  [از خوردن گوشت شتر وضو بگیرید.] )2(»إِبِلِ الْـتَوَ

گونه که خوردن گوشت شتران بزرگ ناقض وضو است گوشت شـتران نـوزاد    همان
 نیز چنین حکمی را دارد؛ حتی اگر شیر هم نخورده باشد.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )5/276( انجمن دایمی مباحث علمی و افتا فتاواي

                                                           
 ) همانند آن75) ترمذي  (362مسلم  ( -1
 ).6713-558»  (الکبیر«) و 7407»  (االوسط«)، طبرانی در 4/352)، احمد  (360مسلم حدیث شماره  ( -2
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 آب عشق) در وضو(] تأثیر مذي 59[

زننـد و   زن و شوهر با هم شوخی و مالعبـت نمـوده و همـدیگر را دسـت مـی      س:
شود و به دنبال آن رطوبتی را  ي تناسلی شوهر پس از انتشار دوباره شل می بوسند. آله می

 اش چیست؟ روزه حکم وضو و، کند بر آله و شلوارش احساس می
سؤال کننده در سؤال خود بیان نکرده است که در این حالت احساس خروج منی  ج:

کند یا نه؟ و تنها سؤال نموده که هنگام مالعبت با همسرش رطوبتی را بـر شـلوار و    می
اش خارج شده مذي اسـت. بایـد    بیند. از ظاهر سؤال پیداست چیزي که از آله اش می آله

آله ي تناسلی و بیضه هاي) ( شخص اندام گفت که مذي نجس است و واجب است که
 خود را بشود. اگر به لباس برخورد کند باید بر آن قسمت از لباس آب بپاشد.

بنابراین شخص پس از شستن اندام خود بـراي نمـاز وضـو    ، مذي ناقض وضو است
 نیز بگیرد.

 گرداند. البته بایـد دقـت   رساند و غسل را واجب نمی نمی، خروج مذي به روزه ضرر
شـود.   در این صورت غسل بر او واجب می، کرد که اگر چیزي که خارج شده منی باشد

ولی ناپسند است. بنابراین شستن محلی که منـی بـر آن اصـابت    ، آب منی نجس نیست
دار بخـاطر احتیـاط از حرکـات     د. بهتـر اسـت کـه روزه   باشـ  مـی مشـروع  ، کـرده اسـت  

 پرهیز کند.مانند بوسه و مالعبت) (انگیز و شهوانی  هیجان
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )5/260( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] خروج خون از بدن60[

 شکند؟ آیا خون نجس است؟ آیا خروج خون از بدن وضو را می س:

و نـاقض  باشـد   شود نجـس مـی   راه جلو و عقب) خارج می(خونی که از سبیلین  ج:
 کم باشد یا زیاد.، وضو است
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 )1(به زنان دستور داد تا خون حیض را بشویند. علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا
این دستور دلیلی بر نجاست خون حیض است. ناگفته نماند که خون خارج شـده از راه  

 جلو و عقب اگر اندك هم باشد نجس و ناقض وضو است.
آیـد وضـو را    دندان یا از محل زخم بیرون می، ه از نقاط دیگر مانند بینیاما خونی ک

 کند. باطل نمی
شود همین اسـت. زیـرا    قول راجح در مورد خونی که از سایر اعضاي بدن خارج می

 اصل بر بقاي طهارت است؛ مگر این که دلیلی بر نقض طهارت اقامه شود.
اید گفت که فتواي مشهور علما این است آید ب در رابطه با خونی که از بدن بیرون می

مقدار کم آن معاف اسـت؛ چـون   ، باشد آن واجب می نکه این خون نجس است و شست
 واهللا اعلم)( پرهیز از آن دشوار است.

 )11/200( شیخ ابن عثیمین. مجموعه فتاوا و رسائل

 شکند؟ ] آیا خروج خون وضو را می61[

 کند؟ خواهم در مورد خون بدانم... آیا وضو را باطل می می س:

هـاي عقـب و    غیـر از راه (دلیل شرعی در دست نداریم که خروج خون از بـدن   ج:
جلو) ناقض وضو باشد. اصل این است که خون ناقض وضو نیسـت و مبنـاي عبـادات    

اسـت؛ مگـر    توقیفی است. بنابراین هیچ کس اجازه ندارد که بگوید این عبادات مشروع
اند.  که دلیلش را ارائه بدهد. البته برخی از علما خروج خون را از نواقض وضو دانسته آن

که از غیـر شـرمگاه خـارج شـود) وضـو       ولو این(بنابراین اگر کسی در اثر خروج خون 
بگیرد کارش خـوب و پسـندیده اسـت و راه احتیـاط در پـیش گرفتـه و خـودش را از        

ـا «فرمـوده اسـت:    علَیـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  رسول اهللا اختالف خالص نموده است. عْ مَ دَ

يبُكَ  رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ   )2(»يَ

                                                           
 ).333) و مسلم  (331-306-228بخاري  ( -1
 نسائی، ترمذي، حاکم... -2
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اندازد ترك کن و به سوي چیزي برو که تـو را بـه شـک     [آنچه که تو را به شک می
 اندازد] نمی

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )5/261( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] خروج خون از بدن62[

قـرآن) چــه  (حکـم تــالوت قـرآن بــدون وضـو از حفــظ یـا از روي مصــحف      س:
 رد؟دا میحک

 زیرا هـیچ چیـزي مـانع تـالوت رسـول اهللا     ، تالوت قرآن بدون وضو جایز است ج:
و ایشان باوضو و بدون وضو قرآن را تالوت ، شد مگر جنابت نمی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

 کرد. ولی در حالت جنابت تالوت نمی، فرمود می
بدون وضو) جایز نیست. ( ي قرآن با دست و تالوت از روي آن اما نگه داشتن نسخه

 توانند قرآن را لمس کنند. وضو و همچنین افراد جنب نمی یعنی افراد بی

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا            ﴾ :۷۹[الواقعة[  

 . »جز پاکان به آن دسترسی ندارند«
ها پـاك هسـتند بـه قـرآن دسترسـی       ها و شرك نجاست، یی که از أحداثها آنیعنی 

 دارند.
اهللا عنـه نوشـت و    اي به عمرو بن حزم رضی در نامه علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

سَّ «گفت:  مَ رٌ الْـالَ يَ اهِ آنَ إِالَّ طَ رْ  »کنند. قرآن را جز پاکان لمس نمی« )1(»قُ

تواننـد   وضو یا جنـب) نمـی   بی(در این مسئله ائمه اتفاق نظر دارند که افراد محدث  
که قرآن در صندوق یا کیسه باشـد یـا دسـت     مانند این، قرآن را لمس کنند؛ مگر با پرده

 کش باشد. دستکننده داخل پارچه و  لمس
 )44( تدبر القرآن ص -شیخ فوزان

                                                           
 )2183) دارمی  (469( 1/199مؤطا مالک  -1



 

 

 

 

 :فصل دهم
 غسل جنابت



 
 موجبات غسل] 63[

 کند؟ چه چیزهایی غسل را واجب می س:

 :موجبات غسل به شرح ذیل است ج:
چـه در خـواب؛ لـیکن در     خروج منی همراه با شهوت چه در بیداري و، )انزال( -1

یعنی اگر در خواب از کسـی منـی   ، خواب شرط نیست که شخص احساس شهوت کند
 .خارج شود غسل بر او واجب است حتی اگر با شهوت همراه نباشد

کسی که با همسرش آمیزش جنسی کند غسـل  ، آمیزش جنسی با همسر، )جماع( -2

ـنَ الْــ«: فرمـوده اسـت   علَیه وسـلَّم  هاللَّـصلَّى  زیرا رسول اهللا، شود بر او واجب می امءُ مِ

 )1(»اْملاءِ 
 ».غسل در اثر انزال واجب است«

اي کـه   بگونـه ، ي تناسلی زن داخل کند اش را در آله ي تناسلی همچنین اگر کسی آله
واجـب  ) بـر هـر دو  (غسـل  ، در فـرج زن فـرو رود  ) یا بیشـتر از آن ( قسمت ختنه شده

فرمـوده   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  چون پیامبر اکرم، صورت نگیردحتی اگر انزال ، شود می

لُ «: است بَ اْلغُسْ جَ دْ وَ قَ ا فَ هَ دَ هَ بَعِ ثُمَّ جَ ا األرْ بِهَ عَ َ شُ لَسَ بَنيْ  )2(.»إذا جَ
 )».اگر چه منی خارج نشود(شود؛  با آمیزش غسل واجب می«

چه بسـا افـرادي    .پوشیده است ي آمیزش بدون انزال بر بسیاري از مردم حکم مسئله
کننـد ناآگاهانـه غسـل     ها و ماهها با آن که با همسرشـان بـدون انـزال آمیـزش مـی      هفته
نازل فرموده بداند؛ بنابراین  تعالىاحکامی را که اهللا   انسانپس واجب است که . کنند نمی

شـود؛ اگـر چـه انـزال      با همسرش آمیزش کند غسل بر هر دو واجـب مـی   انسانهرگاه 
 .صورت نگیرد

انقطاع خون حیض و نفاس است؛ بنابراین بر ، یکی دیگر از اسباب وجوب غسل -3
 .زن واجب است که پس از سپري شدن ایام قاعدگی غسل کند

                                                           
 ).343مسلم  ( -1
 ).348مسلم  ( -2
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﴿ :فرماید می تعالىاهللا                          

                              

 ﴾ :۲۲۲[البقرة[ 

نزدیکی  ها آنگیري نمایید و با  زنان کناره) همبستري با(پس در حال قاعدگی از ... «
با ) -جفر –راه طبیعی زناشویی (وقتی که پاك شوند از . شوند نکنید تا آنگاه که پاك می

 .»توبه کاران و پاکان را دوست دارد تعالىگمان که اهللا  بی. آنان نزدیکی کنید
 زنـی کـه ایـام   (بـه زن مستحاضـه    علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  که پیامبر اکرم به دلیل این 

دستور داد که بعد از احتساب روزهـاي قاعـدگی   ) اش بیش از حد معمول است قاعدگی
خـونی کـه   (بعد از زایمان بر زن واجب است که پس از گذراندن ایام نفاس . غسل کند

 .غسل کند) شود بعد از زایمان خارج می
البتـه برخـی از علمـا    ، روش غسل از قاعدگی و نفاس مانند غسل از جنابـت اسـت  

 اند: مستحب است که زن پس از حیض و نفاس هنگام غسل مقداري از برگ سـدر  گفته
ي نظافت و تطهیر را بهتـر   قرار دهد؛ زیرا وظیفه، دکن میکنار) را در آبی که با آن غسل (

 .دهد انجام می
کـه مـرگ   : انـد  اند و گفته را نیز از موجبات غسل دانسته) مرگ(برخی از علما موت 
صلَّى  کنند که پیامبر اکرم این علما از حدیثی استدالل می. کند میغسل را بر میت واجب 

لَّم اللَّـهسو هلَیا ثالثـا «: به زنانی که مشغول غسل دختر ایشان بودند دستور داد ع نَهَ لْ سِ اغْ

لِكَ  نْ ذَ ثرَ مِ اً أوْ أَكْ بعَ ا أَوْ سْ ْسً لِكَ ، أَوْ مخَ تُنَّ ذَ يْ أَ  )1(.»إِنْ رَ
 ».یا پنج یا هفت بار یا بیشتر اگر الزم دانستید بشوئیدسه ) زینب را(«

ي شـخص محرمـی کـه هنگـام      دربـاره  علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  همین طور رسول اهللا
) و وفـات کـرد  (بر زمین افتـاد و گـردنش شکسـت    ، وقوف در عرفات از سواري خود

                                                           
 ).939) و مسلم  (1258، 1254، 1253بخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   904 
  

رٍ «: فرمود دْ سِ ءٍ وَ لُوهُ بِامَ سِ نُوهُ ، اغْ فِّ كَ يْهِ وَ بَ  )1(.»يفِ ثوْ

 ».او را با آب و سدر غسل دهید و در پارچه کفن کنید«
ولی باید ، اند: که موت از موجبات غسل است این علما با توجه به دالیل مذکور گفته

زیرا تکلیف میت بـا  ، ها و افراد زنده است در نظر داشت که این وجوب متوجه بازمانده
 چـون پیـامبر اکـرم   ، واجب است که او را غسل بدهدرسد و بر زنده  مرگش به پایان می

 .به این کار دستور داده است علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 )11/218( مجموع فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 چگونگی غسل جنابت] 64[

شود واجب است که مانند غسـل   می) انزال(آیا بر شخصی که در خواب احتالم  س:
 روش غسل جنابت چگونه است؟ جنابت غسل کند؟

 .سپاس بر خالق یکتا و درود و سالم بر پیامبر و آل و اصحابش ج:
 .د بر او واجب است که مانند غسل جنابت غسل کندشو میکسی که احتالم : و بعد

لـیکن  ، جایز است که بر تمـام بـدنش بـه یـک بـار آب بریـزد      : کیفیت غسل جنابت
ی را که به بدنش اصابت کرده بزدایـد و سـپس   ي مسنون این است که نخست من طریقه

 –بعد موي سرش را خـالل کـرده   ، گیرند وضو بگیرد همانگونه که براي نماز وضو می
و سه کف آب بر سر بریزد و سپس بـر   -یعنی آب را به زیر مو و روي جلو سر برساند

 .تمام جسم آب جاري کند
 آله و صحبه و سلمو صلی اهللا علی نبینا محمد و ، و باهللا التوفیق

 )5/306( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 کند نیاز به وضو گرفتن هم دارد؟ آیا کسی که استحمام می] 65[

 کند نیاز به وضو گرفتن هم دارد؟ آیا کسی که استحمام می س:

                                                           
 ) 1206) و مسلم  (1265بخاري  ( -1
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به دلیل قول ، گیرد استحمام اگر به خاطر غسل جنابت باشد جاي وضو را نیز می ج:

﴿ :که گفته است تعالىباري          ﴾ :۶[املائدة[ 

 .»ي بدن را بشوئید همه) و خواستید نماز بخوانید( و اگر جنب بودید... «
چنانچه نیت رفع جنابت را نموده ، جنب اگر در استخر یا جویی فرو رود انسانپس 

، گـردد  او برطرف شـده و پـاك مـی   حدث اصغر و اکبر از ، و مضمضه و استنشاق نماید
چیزي جز طهارت از ما نخواسته است؛ یعنی طـوري بـر بـدن خـود آب      تعالىزیرا اهللا 

بهتر آن است که غسل کننـده در ابتـداي    هرچند، بریزیم که آب تمام بدن ما را فرا گیرد
قبـل از   علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، امر باید وضویی مانند وضوي نماز بگیرد

گرفـت و سـپس ماننـد     شست. اسـتنجا مـی   انجام غسل پس از آن که مچ دستانش را می
ریخـت؛ هنگـامی کـه احسـاس      گرفت و آنگاه بر سر خود آب می وضوي نماز وضو می

سه بـار بـر بـدن خـود آب     ، کرد که پوست سرش از آب خیس و سیراب شده است می
 .شست ریخت و تمام بدنش را می می

ایـن حمـام   ، اما اگر استحمام و دوش گرفتن به خاطر نظافت یا حصول سردي باشد
زیرا استحمام با این کیفیت از عبادت نیست بلکه ، تواند براي وضو کافی باشد کردن نمی

ولی نظافـت بـه    .دهد که شریعت اسالم دستور بر نظافت می هرچند، باشد از عادات می
بلکه مطلق نظافت به هر روشی که تنظیف و تمیزي ، روش حکم غسل از جنابت نیست

به هر حال اگر شخصی به خاطر حصول سردي و رفع گرما . گیرد حاصل شود انجام می
 )واهللا اعلم(. گیرد این غسل جاي وضو را نمی، یا نظافت غسل کند

 )11/218( مجموع فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 .استمضمضه و استنشاق در غسل واجب ] 66[

کنـد آیـا غسـلش     ولی مضمضه و استنشـاق نمـی  ، کند شخصی غسل جنابت می س:
 شود؟ صحیح می
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﴿: فرمایـد  مـی  تعالىزیرا اهللا ، غسل بدون مضمضه و استنشاق صحیح نیست ج:  

       ﴾ :۶[املائدة[ 

 .»بشوئید ي بدن را همه) و خواستید نماز بخوانید( و اگر جنب بودید... «
گیرد و مسلّماً درون دهان و بینی جزئی از بدن است که  این آیه تمام بدن را در بر می

هصلَّى  بنابراین پیامبر، تطهیر آن واجب است فرمان به مضمضه و  علَیه وسلَّم اللـَّ

﴿ چون که دهان و بینی داخل در .استنشاق در وضو دادند    ﴾ :املائدة]

که  با علم به این، هستند )صورت( وقتی که دهان و بینی داخل در وجه پس. هستند ]٦
 واجب است؛ از این رهگذر کسی که) غسل جنابت( شستن صورت در طهارت کبري

 .خواهد غسل جنابت کند واجب است که مضمضه و استنشاق نماید می
 )11/299( مجموع فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 تواند کاستی را که روي آن قرآن ضبط شده است لمس کند؟ آیا شخص جنب می] 67[

. دانم که قرآن حرمت خاص خود را دارد و جز پاکان به آن دسترسی ندارنـد  می س:
ي شما درمورد نواري که قرائت قرآن در آن ضبط شده چیست که مـرد جنـب یـا     نظریه

 توانند به چنین نواري دست بزنند؟ میآیا این دو ، زند اي به آن دست می زن قاعده
برداشتن و دست زدن به کاستی که قرآن روي آن ضبط شده است براي جنـب و   ج:

 .زنان قاعده اشکالی ندارد
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )4/73( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا



 

 

 

 

 :فصل یازدهم
 تیمم



 

 چگونگی تیمم] 68[

 تیمم کننده دستهایش را تا کجا مسح کند؟ س:
 مچها یا آرنجها؟

 توان خواند؟ با یک تیمم چند نماز می -
 ؟)چند بار دستها را به خاك بزنیم( تیمم چند ضربه است -

هر کدام از دو کف ! آل و اصحابش، از آن اهللا و درود و سالم بر پیامبرسپاس  ج:
از سر انگشتان است ، ي مسح ي کف دست دیگر مسح کند و محدوده را بوسیله  دست

تیمم کننده مادامی که آب ندیده یا چیزي از . ها نیست نیازي به مسح آرنج. تا مچ دست
. با یک تیمم چندین وقت نماز را بخواندتواند  نواقض وضو برایش پیش نیامده است می

 ها آنبار هر دو دستش را بر زمین بزند و با  کی کنندهافضل در تیمم این است که تیمم 
 به دلیل حدیثی که در صحیحین از عمار، دستش را مسح نماید  صورت و دو کف

إنّام «: روایت کرده است معلَیه وسلَّ اللَّـهصلَّى  آمده که ایشان از رسول اهللا اهللا عنه رضی

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  )1(»ثُمَّ متَ
  صورت و دو کف ها آنزدي و سپس با  دستانت را به زمین می، بار کافی بود که یک«

 )2(»کردي دست را مسح می
 اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلمو صلی ، و باهللا التوفیق

 ).5/354( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 کند؟ آیا سرما تیمم را مباح می] 69[

 تیمم کند؟، تواند بجاي غسل شود آیا می شخصی در وقت سرما جنب می س:

                                                           
 ) آمده است.ةواحد بۀ). عبارت  (ضر368) و مسلم  (347بخاري  ( -1

 صـلَّى اللَّـه علَیـه وسـلَّم     زدن را رسـول اهللا  ) از پیامبر نیست، بلکه روش یک ضربهةًواحد بۀًعبارت  (ضر -2
 همان گونه که در صحیح مسلم آمده است. آموزش داد. اهللا عنه رضی عمالً به عمار
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﴿ :فرموده است تعالىچون اهللا ، بر شخص جنب الزم است که غسل کند ج:  

      ﴾ :۶[املائدة[ 

 .»بشوئید) بدن خود را و خواستید نماز بخوانید تمام( و اگر جنب بودید«
چنانچه هوا سرد باشدو نتواند با آب سرد غسل کنـد اگـر گـرم کـردن آب بـرایش       

ممکن باشد بر او واجب است که آب را گرم نموده و غسل کند و اگر گـرم کـردن آب   
 تیمم کرده و نماز بخواند.، تواند بجاي غسل میسر نباشد میبرایش 

﴿ :که فرموده است تعالىبدلیل گفتار اهللا                  

                            

                         

                    ﴾ :۶[املائدة[ 

کـه مسـافر    یا این) نتوانستید از آب استفاده کنید و در اثر بیماري( واگر بیمار بودید«
که یکـی از شـما از دستشـویی و قضـاي      یا این) تان سخت بود و یافتن آب براي( بودید

هـا آب بـراي    ي این صورت در همه( حاجت برگشت یا با زنان آمیزش جنسی کردید و
هاي  ها و دست بر صورت) خاك( با خاك پاك تیمم کنید و با آن، نیافتید) غسل یا وضو

خواهد شـما   بلکه می، خواهد شما را در تنگنا قرار دهد اهللا نمی. مسح کنید) تا مچ( خود
باشد که شـکر  ، را از حیث ظاهر و باطن پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید

 .»او را بجاي آورید
خود باقی  شود و بر طهارت بیند با تیمم پاك می و آب نمی دشو می  شخصی که جنب

. کـه غسـل کنـد    که آب ببینـد واجـب اسـت    این که آب بیابد و به محض ماند تا این می
روایـت شـده کـه     اهللا عنـه  رضی حدیثی طوالنی در صحیح بخاري از عمران بن حصین

اي نشسـته و در   مردي را مشاهده کردنـد کـه در گوشـه    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول

نَعَكَ « :از او پرسید علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول .ده بودنماز شرکت نکر ا مَ چـرا  «  »؟مَ
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 اللَّــه صلَّى  اهللا رسول. ام و آب نیست دچار جنابت شده: گفت ؟»در نماز شرکت نکردي

يكَ « :فرمود علَیه وسلَّم فِ كْ هُ يَ إِنَّ عِيدِ فَ يْكَ بِالصَّ لَ همین برایت کـافی  با خاك تیمم کن و « »عَ

به آن شـخص جنـب آب    علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا که آب پیدا کردند رسول وقتی» است

هُ عيل نفسك« :داد و فرمود غْ رِ  )1(»با آن غسل کن« »أَفْ

که هرگاه تیمم کننده آب بیابد بر او واجـب اسـت کـه     این حدیث دلیلی است بر این
–بخاطر جنابت باشد یا از حدث اصغر ، که تیمم شخص کند با آن غسل کند فرقی نمی

امثال جنابتی ، شود و تا چیزي از نواقض وضو و شخص جنب با تیمم پاك می -وضو بی
پیش نیاید بر او الزم نیسـت کـه در هـر وقتـی از اوقـات نمـاز       ، ي آب دیگر یا مشاهده

 .جداگانه براي جنابت تیمم نماید
شـود و بـراي دفعـات بعـدي در      جنابت پاك مـی بلکه شخص جنب با تیمم اولی از 

 .نماید می -وضویی بی –تیمم براي حدث اصغر ، صورت نیافتن آب
 )11/240( مجموع فتاوا و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 یابد چگونه تیمم کند؟ کسی که خاك نمی] 18[

تواند بر دیوار و یـا فـرش    آیا می... شخصی بیمار است و به آب دسترسی ندارد س:
 تیمم کند؟

کند که از سنگ ساخته شده باشد یـا   دیوار در حکم سطح زمین است. فرقی نمی ج:
ولی اگر دیـوار بـا چـوب پوشـیده     . توان بر دیوار تیمم کرد بنابراین می: از خشت و گل

ولی اگر روي آن غبار ، اگر غبار روي آن نشسته باشد تیمم بر آن جایز است .شده باشد
جایز نیست. چون در این صورت به هیچ عنوان در حکم سطح زمـین  نباشد تیمم بر آن 

 .و خاك نخواهد بود
تـیمم بـر آن جـایز    ، در مورد فرش باید بگویم که اگر بر آن غبار وجود داشته باشـد 

 .است و اگر نباشد جایز نیست

                                                           
 )682)، مثل همین حدیث در مسلم آمده است:  (344بخاري  ( -1
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 )11/240( مجموعه فتاوا و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

تواند با همین تیمم نماز فرض را  نفل تیمم کرده میآیا کسی که براي خواندن نماز ] 71[
 بخواند؟

 توان نماز فرض خواند؟ آیا با تیمم براي نماز نفل می س:

ال با توضیحاتی که در فتواهاي سـابق دادیـم آشـکار اسـت و آن     ؤجواب این س ج:
بنابراین شخصـی کـه بـراي نفـل تـیمم کـرده        .ي حدث است که تیمم برطرف کننده این
، که اگر براي خواندن نماز نفل وضو بگیـرد  د با آن نماز فرض نیز بخواند کما اینتوان می
ي تـیمم بـا خـروج وقـت الزم نیسـت تـا        در ضمن اعـاده . تواند نماز فرض بخواند می

 .که چیزي از نواقض وضو پیش نیامده باشد زمانی
 )11/240( مجموع فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمن

 .بیند در اثناي نماز یا پس از اتمام آن آب می شخصی که تیمم کرده] 72[

 اگر تیمم کننده در اثناي نماز یا پس از اتمام آن آب ببیند چه کار کند؟ س:

 :ي مذکور اختالف نظر دارند علما در مورد مسئله ج:
شود زیـرا ایـن    اند که با وجود دیدن آب در اثناي نماز تیمم باطل نمی اي قائل عده -

اي شروع کرد که از لحاظ شرعی مجـاز بـه شـروع آن بـوده      ه گونهشخص نمازش را ب
 .شود؛ مگر با دلیل شرعی این شخص از نماز خارج نمی، بنابراین. است

اینان از . شود اندکه دیدن آب در اثناي نماز موجب بطالن تیمم می برخی دیگر گفته

﴿: عام بودن لفظ      ﴾ :کنید پس تیمم -نیافتیداگر آب « ]٤٣[النساء-« 

یند این شخص چون آب دیـده پـس تـیممش باطـل اسـت و      گو میاستدالل کرده و 
 .نتیجتاً نمازش نیز باطل است

دَ (: همچنین از عام بودن حدیث جَ إذا وَ هُ الْـفَ تَ َ هُ بَرشَ سَّ يَتَّقِ اهللا ولْيُمِ لْ  )1()امءَ فَ
                                                           

تیمم کننده) هر گاه آب بیابد باید از خدا بترسد و آب را به بدنش برسـاند  (وضـو یـا غسـل بگیـرد).      «( -1
حسن صحیح «). ترمذي گفته است: حدیث 124) ترمذي (333، 332) و ابوداوود  (5/180155أحمد  (
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کـه   وقتـی ، وقتی که آب نباشـد  تیمم بدل از وضو است: یندگو میکنند و  استدالل می
رود؛ بنابراین اگـر شخصـی در    آب یافته شود بدلیت زائل شده و حکم آن نیز از بین می

 .وضو گرفته و از نو نماز بخواند، حین نماز آب بیابد باید از نماز خارج شده
ي دوم بـه صـواب    ایـن اسـت کـه نظریـه    ) واهللا اعلم(آنچه که براي من آشکار شده 

بـه دلیـل   ، ي نمـاز الزم نیسـت   چنانچه پس از اتمام نماز آب بیابد اعـاده . تنزدیکتر اس
اند کـه آن دو تـیمم    ي دو مردي روایت کرده حدیثی که ابوداود و دیگران در مورد قصه

کرده و نماز خواندند و پس از اتمام نماز آب یافتند در حالی که هنوز وقت بـاقی بـود؛   
که  وقتی، نمازش را اعاده نکرد و دیگري وضو گرفت و مجدداً نماز خواند ها آنیکی از 

 . جریان را به ایشان بازگو نمودند، رسیدند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  خدمت پیامبر
 به کسی کـه نمـازش را اعـاده نکـرده بـود فرمـود:       علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى   رسول اهللا

بْتَ « نَّةأَصَ و به کسـی کـه نمـازش را    » ثواب بیشتري بردي)( به سنت عمل کردي« »السّ

تني« اعاده کرده بود گفت:  )1(»دو بار ثواب بردي« »لَكَ األجرُ مرَّ

ییم: شما در گو میبه او ، ثواب کسب کنم، خواهم دو بار حال اگر شخصی بگوید: می
 چون اآلن روش سـنت پیـامبر  ، توانید دو بار ثواب کسب کنید ي نماز نمی صورت اعاده

علَیـه   اللَّـهصلَّى  براي شما آشکار شده است و شخصی که پیامبر علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
چـون تـا آن وقـت مـوردي پـیش      (اطالع بود  از سنت بی، در حق او چنین فرمود وسلَّم

 د.نیامده بود) بنابراین اجتهاد کرد و ثواب دو عمل را کسب نمو
اگر کسی اعتراض کرده و بگوید: اگر مجتهد به خطا بـرود تنهـا یـک ثـواب کسـب      

مَ «گونه که در حدیث آمده است:  همان، کند می كَ ا حَ ـهُ الْـإِذَ لَ ـابَ فَ ـمَّ أَصَ ـدَ ثُ تَهَ اجْ اكِمُ فَ حَ

رٌ  هُ أَجْ لَ طَأَ فَ مَّ أَخْ دَ ثُ تَهَ اجْ مَ فَ كَ ا حَ إِذَ انِ وَ رَ  )1(»أَجْ

                                                                                                                                                    
رجال این حـدیث رجـال   «گفته است: » مجمع الزوائد«باشد. هیثمی در  ز بزاز می) الفاظ ا3973بزاز  (». 

 ».صحیح است
) شیخ آلبانی در صحیح ابوداود حدیث مـذکور را تصـحیح نمـوده اسـت:      744) دارمی  (338ابوداود  ( -1

 ) حاکم حدیث را صحیح دانسته و ذهبی با آن موافق است.632) (1/178). حاکم  (327(
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صائب باشد دو ثواب و اگر به خطـا بـرود یـک ثـواب کسـب       مجتهد در اجتهادش«
 »کند می

ي نمازش به خطا رفته بـود چگونـه دو    پس در این جا چون مجتهد مذکور در اعاده
ثواب کسب کرد؟ پاسخ این است که این شـخص عمـل را دو بـار انجـام داده اسـت و      

کند؛ بلکه تنها یـک   ر نمیکند و عملی را دو بار تکرا دانیم که مجتهد صرفاً اجتهاد می می
 دهد. عمل انجام می

از کثرت عمل؛ ، بدین ترتیب آشکار شد که موافقت عمل با سنت افضل و بهتر است
چون این ، خوانم بنابراین اگر شخصی بگوید: که من دو رکعت سنت فجر را طوالنی می

زیـرا  ، ییم: این کار شما مطابق بـا سـنت نیسـت   گو میوقت بسیار بافضیلت است؛ به او 
همان گونه کـه   2خواند. سنت فجر را بسیار مختصر می علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

خواهم دو رکعت نماز طواف را  اهللا عنها ثابت است. یا بگوید: می از حدیث عایشه رضی
 ییم: کار تـو خـالف سـنت و روش رسـول اهللا    گو میبه این شخص نیز ، طوالنی بخوانم

خوانـد.   است چون ایشان این دو رکعت را مختصـر و کوتـاه مـی    علَیه وسلَّم للَّـهاصلَّى 
 را یاد بگیرند. ها آنها و دانشجویان که باید  اینها نکات مهمی است براي طلبه

 )11/242( مجموع فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمن

 ] تیمم کننده در اول وقت نماز بخواند یا در آخر آن؟73[

افضل براي متیمم کدام است؟ اگر آب نبیند آیا نمازش را تا آخر وقت به تأخیر  س:
 که در همان اول وقت تیمم کرده و نمازش را بخواند؟ بیندازد؟ یا این

 این مسئله تفصیل دارد: ج:
 اوالً: تأخیر نماز تا آخر وقت در دو حال ارجح است.

                                                                                                                                                    
 ).4487) و مسلم  (7352( بخاري  -1
 )724) و مسلم  (1170بخاري  ( -2
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در این صورت افضل ایـن  ، شدحالت اول: در صورتی که علم به وجود آب داشته با
البته تأخیر نماز بر او واجب نیسـت بلکـه صـرفاً افضـل     ، است که نمازش را تأخیر کند

توان به وجود آب حساب کرد چون گـاهی اوقـات معلـوم معـدوم      زیرا زیاد نمی، است
 شود. می

 زیـرا در ، نماز را به تـأخیر بینـدازد  ، حالت دوم: اگر از نظر او وجود آب راجح باشد
در حالی که نمـاز  ، شود وضو با آب) محافظت می( این صورت به شرطی از شروط نماز

بنابراین تأخیر و وضـو گـرفتن بـا    ، خواندن در اول وقت تنها محافظت به فضیلت است
 آب بهتر است.

 ثانیاً: تقدیم نماز در اول وقت در سه حالت ترجیح دارد:
 شود. نمیحالت اول: وقتی که مطمئن است آبی پیدا 

 یابد. حالت دوم: غالب گمانش این باشد که آب نمی
 حالت سوم: شک داشته باشد و نظر راجحی نداشته باشد.

 )11/242( مجموع فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمن



 

 

 

 

 

 :باب پنجم



 

 :فصل اول
 اذان و اقامه



 

 حکم نماز بدون اذان] 1[

 رد؟دا مینماز خواندن بدون اذان چه حک س:

نماز بدون اذان جایز نیست؛ زیرا اذان در هر شهري بـر مسـلمانان فـرض کفایـه      ج:
 اهللا صلَّىچنان که رسول ، همچنین بر مسافران الزم است که براي نماز اذان بدهند. است
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیـلَّى   از رسـول اهللا . کرد در سفرهایش چنین می عص اللَّــه    ـهآلو ـهلَیع

لَّمسثابت است که ایشان به مالک بن حویرث و  یضراللَّـه نْههمـراه   خواست به که می ع

ن «: دوستانش به شهر خود برگردند گفت يُؤذِّ لْ الةُ فَ تِ الصَّ رضَ ا حَ مْ إذَ كُ مُّ لْيَؤُ مْ وَ كُ دُ مْ أحَ لَكُ

مْ  كُ ُ ربَ   )1(»أكْ
یکی از شما اذان بگوید و کسی کـه از لحـاظ سـنی از    ، وقت نماز فرا رسید، هرگاه«

 ».بزرگتر است امامت کند، دیگران
 اللَّـهصلَّى  رسول اهللا. شوند بنابراین اگر ساکنان شهري اذان را ترك دهند گناهکار می

لَّمسو هآلو هلَیاگـر  ، مانـد  خواست بر قومی حمله کند تا صبح منتظـر مـی   هر وقت می ع
. کرد کرد و اگرنه بر آنان حمله می شنید از جنگ خودداري می صداي اذان را در محل می

 لیکن اذان شرط صحت نیست و چنانچه بدون اذان نماز خواندند نمازشان صحیح است
 ).ولی گناهکارند(

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، باهللا التوفیق و
 )56-6/55( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

اذان بگوید و قرائت را به آواز بلند ، آیا بر شخص منفرد الزم است که هنگام نماز] 2[
 بخواند؟

آیـا بهتـر   ، خواند میصورت انفرادي نماز ه شخصی در منزل یا در جایی دیگر ب س:
فاتحـه و سـوره را بـه آواز بلنـد     ) عشـاء و فجـر  ، مغـرب ( است که در نمازهاي جهري

 یا افضل آن است که آهسته بخواند؟، بخواند

                                                           
 ).674) و مسلم  (628بخاري  ( -1
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خواهد بصورت انفرادي یا با یک نفر دیگـر نمـاز جماعـت     همچنین شخصی می ج:
دست دادن جماعـت یـا   به علت از ، بخواند آیا بهنگام فرا رسیدن نماز در سفر یا حضر

 تواند اذان و اقامه بگوید؟ دوري از مسجد می
زیرا مقصـد ایـن اسـت کـه     ، نیازي نیست که منفرد قرائت را با آواز بلند بخواند ج:

در روز نماز بخوانـد  ، شود شخص قرائت خود را بشنود و با این کار مقصود حاصل می
 .یا در شب

است که مقتدیان قرائت را بشـنوند و از  جهر خواندن براي امام از آن جهت مشروع 
چه بسا در میان آنان افرادي بیسواد وجود دارند که با تکرار و ، آیات قرآن استفاده ببرند

فهمند و اگر براي شان مقدر باشد آن را حفـظ   جهر خواندن امام مفهوم کالم الهی را می
که وقت فراغـت  شب از آن جهت براي جهر و بلند خواندن خاص شده است . کنند می

 .و بی کاري و آرامش و توجه دل است
البتـه  . اما اذان جز در مساجد عمومی که امام و مؤذن معـین دارنـد مشـروع نیسـت     

اذان برایشان مشـروع  ، خوانند افرادي چون مسافر و چوپان که در خارج از شهر نماز می
 .است

دادن جماعـت در   یـا از دسـت  ، ولی افراد معذور که در داخل شهر بعلت معذوریت
 1.اي براي آن نیست چون انگیزه، خوانند نیازي نیست اذان بدهند خانه نماز می

 ).124( ص، اللؤلؤالمکین -شیخ ابن جبرین

 وجود دارد؟ )خَیرٌ منَ النّومِ هاَلصلو(در کدام یک از دو اذان فجر تثویب ] 3[

ابن خزیمـه و  ، نسایی که در سنن، در اذان اول فجر، آیا بجا آوردن سنت تثویب س:
 بیهقی آمده است مانعی وجود دارد؟

سنت بودن تثویب در اذان اول فجر از احادیث ثابت است و شایسته اسـت  ! آري ج:
این سـنت بجـا آورده   ، علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  که به خاطر اطاعت و پیروي از پیامبر

                                                           
 البته اقامه براي این افراد مشروع است. -1
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مذکور اذانی است که هنگـام طلـوع فجـر صـادق     از احادیث واضح است که اذان . شود
زیـرا در شـریعت بـه    ، شود اذان اول محسوب می، این اذان به نسبت اقامه. شود گفته می

الة«: این که در حدیث آمده است، شود اقامه نیز اذان گفته می اَننيِ صَ ا بَنيَ كلِّ أذَ بـین  « »مَ

 ».نمازي است -اذان و اقامه –هر دو اذان 
چون ایـن  ، شد اذانی نیست که پیش از ظهور فجر صادق گفته می، اذان اولمنظور از 

) تهجدگزاران( ندایی بود براي بیدار ساختن افراد خواب و برگشت دادن عبادت گزاران
هر کس که به احادیـث تأمـل و دقـت کنـد فقـط      . به نماز فجر و قطعاً دخول فجر نبود

نه آن اذانی که کمـی  ، شد فجر گفته می فهمد که تثویب در اذان وقت همین مطلب را می
 .شد جلوتر از سپیده دم داده می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )6/61( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 گفتن ذکر به آواز بلند توسط مؤذن بعد از اذان ] 4[

 رد؟دا میاز اذان شرعی چه حکگفتن عبارت ذیل بوسیله ي مؤذن پس  س:

هِ « لُ سُ مُ رُ اتَ خَ لقِ اهللا وَ ل خَ لَيکَ يا اَوَّ المُ عَ السَّ الةُ وَ  .»الصَّ

بعد از اذان داللت  ایم که بر مشروعیت این دعا هیچ دلیلی از کتاب و سنت نیافته ج:
علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  حال آن که خیر و نیکی در گروِ پیروي از سنت رسول اهللا، کند

لَّمسلَّى  کما این که شرّ و بدي در مخالفت با سنت ایشان، است وصه علَیه وآله  اللـَّ

لَّمسلَّى  از رسول اهللا. است وصاللَّـه لَّمسو هآلو هلَیلَ «: ثابت است که فرمود ع مِ ن عَ مَ

وَ ردٌّ  هُ نا فَ يهِ اَمرُ لَ الً لَيسَ عَ مَ   )1(»عَ

 ».هر کسی عملی برخالف دستور ما انجام دهد عملش مردود است«

                                                           
امام بخاري آن را تعلیقاً در کتاب البیوع و کتاب االعتصام آورده است و امام مسلم آن را با سند متصل  -1

 )1718آورده است  (
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 بر پیامبر، لیکن هم براي مؤذن و هم براي دیگران جایز است که پس از اتمام اذان

الةِ (درود فرستاده و دعاي  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  ةِ و الصَّ ة التّامّ وَ عْ ه الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ الَّلهُ

ائمةِ الْـ ةَ ، قَ ضيلَ اْلَفَ ةَ وَ يلَ سِ داً اْلوَ مَّ هُ ، آتِ حمُ عدتَّ ی وَ وداً الَّذِ ْمُ اماَ حمَ قَ ثهُ مَ عْ بَ اْ  . را بخوانند )وَ

قوْ لُوا «: روایت شده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  از رسول اهللا نَ فُ ذِّ عتُمُ املُؤَ مِ ا سَ إذَ

لُ  اَ يقُوْ ثْلَ مَ اً  ثُمَّ ، 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 ثُمَّ ، صَ

يلَةَ فِ  لُوا اهللاُ لِیَ اْلَوسِ نَ أنَا  ها آنسَ وْ وأنْ أكُ أَرجُ بَادِ اهللاِ وَ نْ عِ بْدٍ مِ نْبَغِیْ إالّ لَعَ نَّةِ ال تَ لَةٌ فی اْجلََ نْزِ مَ

وَ  أل ، هُ نْ سَ مَ سْ فَ اَعةُ يلِیَ اْلَوِ فَ لَّتْ لَهُ الشِّ   )1(.»لَة حَ

سپس بـر  . تکرار کنید، یدگو میصداي اذان را شنیدید شما نیز آنچه را مؤذن  هرگاه«
ده درود ، من درود و سالم بفرستید چون هر کس بر من یک درود بفرستد اهللا در عوض

که وسیلت مقـامی اسـت در    سپس مقام وسیلت را برایم از اهللا بخواهید. رستدف میبر او 
پـس  ، شود که امیدوارم آن بنـده مـن باشـم    بهشت که تنها به یکی از بندگان اهللا داده می

 ».شود شفاعتم شامل حالش می، کسی که از اهللا برایم مقام وسیلت را طلب کند

ن«: که فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  همچنین حدیث رسول اهللا قالَ حني  مَ

اءَ  ضيلَةَ اللَّـهُ : يسمع النّدَ داً الَوسيلة والفَ َمَّ ةِ آتِ حمُ ائِمَ الة القَ ةِ والصّ ةِ الـتّامّ عوَ هِ اَلدّ ذِ بَّ هَ ، مَّ رَ

هُ  دتَّ عَ یَ وَ موداً الّذِ قاماً حمَ ثهُ مَ ابعَ ةِ  –وَ ياَمَ تِی يومَ القِ اعَ فَ لَّت لَهُ شَ  )2(.»حَ

ةِ اللَّـهُ  –: هر کس پس از شنیدن اذان بگوید« ائِمَ الة القَ ةِ والصّ ةِ الـتّامّ عوَ هِ اَلدّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ

ةَ  ضيلَ داً الَوسيلة والفَ َمَّ هُ ، آتِ حمُ دتَّ عَ یَ وَ موداً الّذِ قاماً حمَ ثهُ مَ ابعَ اي پرورگار ! الهی: یعنی -وَ

به محمد وسیلت و فضیلت را عطا بفرما و در روز ، این دعوت کامل و نماز برپا شده
شفاعت من  –اي مبعوث کن  اي که به او وعده داده او را به مقام محمود و ستوده قیامت

 ». گردد در روز قیامت شامل حال او می
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لِفُ املِيعاد«ي  امام بیهقی با اسناد صحیح جمله را در آخر دعـا ذکـر کـرده     »انَّکَ ال ختُ

 .است
بخوانند و نباید صداي  شنوند این دعا را به آواز آهسته مؤذن و کسانی که اذان را می

 .خود را بلند بکنند چون دلیلی براي بلند خواندن آن به اثبات نرسیده است
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )102-6/101( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 .شود دعایی که بین اقامه و تکبیرة االحرام خوانده می] 5[

 دعاي مسنون بین اقامه و تکبیرة االحرام چیست؟ س:

شود شنوندگان الفاظی را که اقامه  هنگامی که اقامه گفته می، سنت این است ج:
اذان دوم است و مثل اذان به آن جواب گفته ، چون که اقامه، ید تکرار کنندگو میکننده 

را  )و حیّ علی الفالح حیّ علی الصالة(با این تفاوت وقتی که اقامه کننده ، شود می

ة االّ باهللا( ید شنونده به جاي آنگو می قد قامت ( و به وقت گفتن، بگوید )الحول و ال قوّ

الة ي اقامها اهللا را نگوید چون  خود همین الفاظ را در جواب بگوید و جمله )الصّ

 حدیثی که در این باره آمده ضعیف است و از حدیث صحیح ثابت است که رسول اهللا

هى صلَّ ايقُولُ «فرموده است  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ ثلَ مَ ولُوا مِ قُ ن فُ عتُم املُؤذِّ مِ ا سَ  )1(.»إذَ

 ».ید شما هم بگوییدگو میمؤذن را شنیدید آنچه را که ) نداي( هرگاه«
شـوند   شود چون هر دو اذان نامیـده مـی   اذان و اقامه هر دو را شامل می، این حدیث

علَیـه   اللَّــه صلَّى  شنوندگان بر پیامبر، ردب میرا به پایان ) ال إله االّ اهللا(اقامه کننده  هرگاه

لَّمسو هآلــهُ (و سالم فرسـتاده و دعـاي    درود و ـالة اللَّ ةِ والصّ ةِ الــتّامّ عوَ هِ اَلـدّ ـذِ بَّ هَ مَّ رَ

ةِ  ائِمَ انند دلیلی خو میپس از اتمام اذان نیز همین دعا را  همان طور که، را بخوانند ...)القَ
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دعـاي دیگـري بـین اقامـه و تکبیـرة االحـرام       ، ایم مبنی بر اینکه عالوه از این دعا نیافته
 .مشروع است

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق 
 )90-6/89( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا



 

 

 

 

 :فصل دوم
 حکم تارك نماز



 

 د حکمش چیست؟کن میکسی که نماز را عمداً ترك ] 6[ 

آیا با او ارتباط و صله ، اندخو میاشد نماز نب میبرادر بزرگترم که برادر پدري ام  س:
 باشم؟شته دا میرح

، ترین اقوالِ علمـا  طبق صحیح، کسی که به طور عمد و دانسته نماز را ترك بدهد ج:
اگـر وجـوب آن را   . که وجوب آن را هم اقرار و قبول داشته باشد هرچند )1(؛کافر است

 :فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا. منکر باشد به اجماع علما کافر است

المُ « الَةُ ، رأس اْألمرِ اإلِسْ هُ الصّ ودُ مُ هِ ، و عَ نَامِ ة سَ وَ   )2(»جهادُ الْـو ذِرْ
 ».اسالم است و ستون آن نماز و قله ي رفیعش جهاد است، رأس دین«

الَةإنّ بَ « فرِ تَرکُ الصَّ کِ وَ الكُ لِ و بني الرشِّ جُ   )3(»نيَ الرّ
 »و شرك و کفر ترك نماز است انسانحد فاصل بین «

ی بَ « هد الّذِ رَ ياَلعَ فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ مَ ؛ فَ الَةُ م الصَّ ينَهُ  )4(»نَنَا و بَ
هر کس آن را ترك کنـد کـافر   . نماز است) کفار و مشرکین( ها آنمشخصه ي ما و « 
 ».شود می

اجمـاع علمـا و   ، پیـامبر ، تکـذیب کننـده ي اهللا  ، کسی که وجوب نماز را انکار کنـد 
مؤمنان به حساب آمده و بنابراین کفرش نسبت به کسی که از روي سهل انگـاري آن را  

 .بزرگتر و عظیم تر است، دکن میترك 

                                                           
گوینـد تـا    در مورد کافر بودن تارك نماز  (بطور عمد) بین علما اختالف نظر وجود دارد. عـده اي مـی   -1

شود و احادیث کفر بودن تـارك نمـاز را بـه کفـر اصـغر       زمانی که وجوب آن را انکار نکند کافر نمی
شود هر چند کـه   ح ترین فتوا، ترك عمدي نماز موجب کفر (اکبر) میکنند. ولی طبق صحی تأویل می

 [مترجم]وجوب آن را هم انکار نکند.
 ) با سند صحیح.3973)، ابن ماجه  (2616) ترمذي  (5/231أحمد  ( -2
 ). 82مسلم  ( -3
سـن  ح« ). ترمـذي گفتـه اسـت:    1079) و ابـن ماجـه  (  463)، نسـائی  ( 2621). ترمـذي  ( 5/346احمد  ( -4

 ».صحیح غریب 
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اگـر  ، به هر حال بر مسئولین امر واجب است که فرد بی نماز را وادار به توبه نماینـد 
ـ    ه قـتلش برسـانند؛ قطـع    توبه کرد کاري به او نداشته باشند و در غیر اینصـورت بایـد ب

ارتباط با تارك نماز و قبول نکردن دعوت او واجب است تا این که به درگاه اهللا تعـالی  
توبه کند و در عین حال نصیحت و دعوت دادنـش بـه سـوي حـق و ترسـانیدن وي از      

 .شاید که توبه کند، عقوبتهاي أخروي واجب است
 ).93( ص). 1( کتاب الدعوة -شیخ ابن باز

 انگاري در نماز جماعت ي در امر اداي نماز و همچنین سهلانگار سهل حکم] 7[

ها بطـور   و بعضی ندکن میي امروزه بسیاري از مردم در امر اداي نماز سهل انگار س:
حکم این گونه افراد چیست؟ وظیفه ي مسلمان در مقابـل ایـن   . اند کلی آن را ترك داده

 فرزند و همسر بی نماز چیست؟، پدر افراد و به خصوص در مقابل خویشاوندانی چون
سهل انگاري در مورد نماز از منکرات بزرگ و از صفات منافقین است؛ اهللا تعالی  ج:

 ﴿ :فرموده است                        

                 ﴾ :۱۴۲[النساء[ 

را  هـا  آنبه خیال خام خود) اهللا را گول می زنند! در حالی که اهللا ( بی گمان منافقان«
سسـت و بـی حـال بـه نمـاز      ، زنـد خی میگول می زند. منافقان هنگامی که براي نماز بر

 .»ندکن مینمازشان به خاطر مردم است) و اهللا را کم یاد ( ندکن میستند و با مردم ریا آی می
 اهللا تعالی همچنین در مورد صفت منافقان فرموده است:

﴿                              

                   ﴾ :۵۴[التوبة[ 

نشده است جز این که آنـان بـه    ها آنو هیچ چیز مانع قبول شدن نفقات و صدقات «
سـتند و جـز از   آی مـی اهللا و پیامبرش ایمان ندارند و جز با ناراحتی و بی حالی به نمـاز ن 

 .»ندکن میروي ناچاري بخشش ن
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لَ «در مورد منافقان گفته است:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر اکرم الةٌ أَثقَ لَيْسَ صَ

ىلَ  نَ الْـعَ نَافِقِنيَ مِ ر وَ الْـمُ جْ اءِ الـْفَ ا، عِشَ بْوً لَوْ حَ ا وَ َ مهُ امَ ألَتَوْ ا فِيهِ ونَ مَ لَمُ عْ لَوْ يَ  )1(.»وَ

ي منافق سخت تر و سـنگین تـر از نمازهـاي صـبح و عشـا      ها انسانهیچ نمازي بر «
نستند که فضیلت و ثواب این نماز چقدر است با سینه خیز هم کـه  دا مینیست. ولی اگر 

 ».اندندرس میبه مسجد) ( ود خود راب می
مواظبت  ،پس بر هر مسلمانی واجب است که بر نمازهاي پنج گانه در اوقات معین

نموده و با طمأنینه و آرامش با خشوع و حضور قلب نمازها را ادا کند؛ زیرا اهللا تعالی 

﴿ رماید:ف می                       ﴾:۱ [املؤمنون-

۲[ 
 »)2( فروتنندهمان کسانى که در نمازشان  )1(به راستى مؤمنان رستگار شوند «
علَیه وآله وسلَّم شخصی را که نماز خوانـدن   اللَّـهصلَّى  و به این دلیل که رسول اهللا 

 د؛ امر نمود تا نمازش را دوباره بخواند. کر میبلد نبود و اعتدال و اطمینان را رعایت ن
، ادا نمایندهمراه با مسلمانان با جماعت و در مساجد  مردان موظفند نمارهایشان را

هصلَّى  چون رسول اهللا عَ النَّداءَ فلم يأته فَالَ «فرموده است:  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ مِ ن سَ مَ

ذرٍ  ن عُ الَةَ لَهُ إالّ مِ  )2(»صَ

نماز او قبول نیسـت؛ مگـر آن   ، به مسجد) نرود(هر کس اذان را بشنود و براي نماز «
 ».که عذري داشته باشد

ـ  مـی سؤال شد: عـذري کـه جماعـت را سـاقط      عنْهما اللَّـهرضی  عباساز ابن  ، دکن
 چیست؟ گفت: ترس یا بیماري.

                                                           
 )651) و مسلم  (657بخاري  ( -1
) بـا اسـناد   896-893 -246، 1/245)، حـاکم  ( 2064)، ابـن حبـان  (  1/420)، دارقطنی  (793ابن ماجه  ( -2

 صحیح.
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روایت شده است که مردي نابینـا نـزد    عنْه اللَّـهرضی  در صحیح مسلم از ابوهریره 
آمد و گفت: اي پیـامبر! نابینـا هسـتم و راهنمـایی      علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

در اول بـه   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر، آیا اجازه دارم در خانه نماز بخوانم، ندارم

: « او اجازه داد و سپس صدایش کرد و فرمود: ـالَ . قَ ـمْ عَ : نَ الَ ةِ؟ قَ الَ اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ هَ

بْ  أَجِ فرمـود:   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  گفت: آري! پیامبر»شنوي آیا اذان نماز را می« »فَ

  )1(».پس به نماز بیا«
هصلَّى  نقل شده که ایشان از رسول اهللا عنْه اللَّـهرضی  در صحیحین از ابوهریره  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَید «د: کن مینقل  ع امَ لَقَ تُقَ الةِ فَ رَ بِالصَّ تُ أن آمُ مْ َ الً فيصيلّ بالنّاس، مهَ جُ رَ رَ ، ثُمَّ آمُ

م  ليهِ قَ عَ رِّ أُحَ الَةَ فَ ونَ الصَّ دُ ومٍ الَ يَشهَ طَبٍ إلیَ قَ ن حَ مٌ مِ زَ م حُ هُ عَ الٍ مَ عیِ بِرجَ مَّ أنطلق مَ ثُ

ُم بالنَّارِ  يُوهتَ  )2(».بُ

آنگاه دستور دهم کسی به جاي مـن   ،خواستم دستور دهم براي نماز اقامه گفته شود«
هاي هیزم همراهشان  امامت نماز را براي مردم به عهده بگیرد و خودم با مردانی که بسته

را بـا   هـا  آننـد و  کن مـی است به سـوي کسـانی بـروم کـه در نمـاز جماعـت شـرکت ن       
 ».هایشان به آتش بکشم خانه

ند که نماز جماعت براي مردان از مهمترین واجبـات  ده میي این احادیث نشان  همه
 اشند.ب میها  از آن باز می مانند مستحق شدیدترین عقوبت است و کسانی که

را  ها آناز اهللا تعالی مسئلت داریم که احوال و اوضاع تمام مسلمین را اصالح کرده و 
 ست.ها آنبه کارهایی توفیق دهد که رضا و خشنودي او در 

ترك عمدي نمـاز کفـر اکبـر اسـت: گـر چـه       ، رین قول از اقوال علماطبق صحیح ت
بـاز هـم   ( اي اوقات آن را ترك دهد و یا منکر وجوب آن هم نشـود  شخص تنها در پاره

                                                           
 )653مسلم  ( -1
 )651) و مسلم  (2420بخاري  ( -2
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 اللَّـهصلَّى  به دلیل سخن رسول اهللا، ترك کننده چه مرد باشد و چه زن، کفر اکبر است)

لَّمسو هآلو هلَیالَةِ إنَّ بَنيَ «: ع فرِ تَرکُ الصَّ کِ والّكُ لِ و بَنيَ الرشِّ جُ  )1(».الرّ

 ».و شرك و کفر ترك نماز است انسانحد فاصل بین «

رَ « فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ مَ الَةُ فَ م الصّ ينَهُ ينَنَا وَ بَ ی بَ  )2(.»العهد الّذِ

پس هر کس که آن را ترك کنـد  ، کفر و مشرکین) نماز است( ها آنوجه تمایز ما و «
 ».شود کافر می

 اند... و احادیث دیگري که در این زمینه روایت شده
چه مرد و چه زن) به اتفـاق علمـا مرتکـب    (اما کسانی که وجوب نماز را انکار کنند 

اهیم کـه مـا و جمیـع    خـو  مـی اند اگر چه نماز هم بخوانند. از خالق یکتـا   کفر اکبر شده
 مسلمانان را از بی نمازي مصون نگه دارد!

که بر همگی مسلمانان واجب است این است که همدیگر را نصیحت نمـوده و   آنچه
به حق سفارش نموده و به کارهـاي نیـک و تقـوا یـاري کننـد. از جملـه ي ایـن امـور         

ند و یا احیانـاً نمـاز را   کن مینصیحت کردن به افرادي است که در نماز جماعت شرکت ن
گرفت الهی ترسانید. بـر پـدران و مـادران    ند. اینها را باید از خشم و ده میبه کلی ترك 

را  ها آنباشد که اهللا تعالی ، این افراد واجب است که اینها را به طور مداوم نصیحت کنند
 به صراط مستقیم هدایت کند.

ند باید نصیحت کن میهمچنین زنانی را که تارك نماز هستند یا در آن سهل انگاري 
زیرا اهللا ، ید و با روشی مناسب تأدیب نمودکرد و از خشم و غضب اهللا تعالی ترسان

﴿ تعالی فرموده است:                    

                        

                      ﴾ :۷۱[التوبة[ 

                                                           
 تخریج آن در فتواي سابق گذشت. -1
 تخریج آن در فتواي سابق گذشت. -2
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مردان و زنان مؤمن برخی دوستان برخـی دیگرنـد. همـدیگر را بـه کارهـاي نیـک       «
رند و نماز را برپا داشته و زکات را می پردازند و از دا میدعوت داده و از کارهاي بد باز 

رند. اهللا تعالی بـه زودي اینهـا را مشـمول رحمـت خـود قـرار       ب میاهللا و رسولش فرمان 
 .»د. بی گمان که اهللا توانا و حکیم استده می

وا «گفته است:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  به دلیل این که رسول اهللا  م مرُ كُ أوال دَ

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  )1(.»املَضَ

در سن هفت سالگی فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهید و به سن ده سـالگی  «
 ».را بزنید و خوابگاهشان را جدا کنید ها آنو نماز نخواندند) (که رسیدند 

چنین است که پسران و دختران در سن هفـت سـالگی بـه نمـاز مـأمور      ، وقتی قضیه
شـوند و البتـه نبایـد از     شوند و در سن ده سالگی به خاطر ترك آن تنبیـه بـدنی مـی    می

 نصیحت مداوم و تمسک به حق و صبر بر آن گذشت.

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                         

                 ﴾ :۳ – ۱[العصر[ 

نـد و  آور مـی مگـر کسـانی کـه ایمـان     . همه در زیـان انـد   ها انسان. سوگند به زمان«
نـد و یکـدیگر را بـه شـکیبایی توصـیه      کن مـی همدیگر را به تمسک بـه حـق سـفارش    

 .»نمایند می
باید ایـن  ، نماز را ترك کند و نصیحت کردن کارساز نشود، هر کسی که بعد از بلوغ

موضوع را به محاکم شرعی ارجاع داد تا وي را به توبه وادار کنند و اگر توبه نکرد بایـد  
اهیم که احوال مسلمین را اصالح نموده و به آنـان فقـه و   خو می تعالی از اهللا. کشته شود

علم دین نصیب بفرماید و به همیاري بر نیکی و تقوا و امر به معـروف و نهـی از منکـر    
 .بی گمان که او بخشنده و کریم است، توفیقشان دهد

                                                           
 ) در باي  (علم و تعلیم) گذشت.13تخریج این حدیث در فتواي  ( -1
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 )27-21( ةتتعلق بالصال ۀمهم فتاواي -شیخ ابن باز        

 رد؟دا مینماز و روزه که از دنیا می رود چه حکتارك ] 8[

ام دو ماه پیش در اثر سانحه ي رانندگی جـان خـود را از دسـت     پسر هفده ساله س:
در مـاه رمضـان روزه   ، خوانـد  ولـی پسـرم نمـاز نمـی    . در حالی که مقصر هم نبـود ، داد

هاي مـاه   زهجایز است قضایی رو، آیا براي برادرانش و من که مادر او هستم. گرفت نمی
رمضانش را به جا آوریم؟ آیا اگر از طرف او در روز عاشورا یا روز عرفـه یـا روزهـاي    

 د؟رس میدوشنبه و پنج شنبه روزه بگیرم به او ثواب 
من همچنین هر روز پیش از نماز ظهر چهار رکعت نفـل و بعـد از آن دو رکعـت و    

 د؟رس میآیا ثواب این نمازها به او ، انمخو میبعد از عصر چهار رکعت نماز براي او 
زیرا کسی که به ، دآی میشخصی که بدون نماز و روزه بمیرد مسلمان به حساب ن ج:

 علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّـهصلَّى  شود؛ چون رسول اهللا طور عمد نماز را ترك دهد کافر می

کِ «: فرموده است لِ وَ بَنيَ الرشِّ جُ ةإنَّ بَنيَ الرَّ الَ فرِ تَرکُ الصَّ  )1(.»والكُ
 ».و بین شرك و کفر ترك نماز است انسانحد فاصل بین «

پس شخصی که بر چنین حالتی و بدون توبه بمیـرد اسـتغفار و دعـا بـراي او جـایز      
خوانید براي او جایز نیست و هیچ سودي به حال او ندارد  نیست و نمازهایی که شما می

 .چون نیابت در نماز صحیح نیست -حتی اگر مسلمان هم باشد –
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

فتواي ، فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا
 هـ20/10/1419در مورخه ي) 90-6/89(شماره ي 

 خواند اند و در بعضی دیگر نمیخو میحکم شخصی که در بعضی از اوقات نماز ] 9[
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نصیحت ، دده میاند و بارها آن را ترك خو میشخصی در بعضی از اوقات نماز  س:
 شما به شخصی که چنین وضعیتی دارد چیست؟

بر هر مسلمان اعم از مرد و زن واجب است که در هر چیزي تقواي الهی را  ج:
نماز پایه و بزرگترین رکن اسالم و بزرگترین فریضه بعد از شهادتین است.  .رعایت کند

پس بر هر مسلمانی اعم از مرد و زن واجب است که به نماز توجه کرده و بر آن 

﴿ :همان گونه که اهللا تعالی فرموده است، محافظت کند           

   ﴾ :۲۳۸[البقرة[ 

 .»محافظت کنید) عصر(بر نماز میانه ) بویژه(بر خواندن نمازها و «

﴿                ﴾ :۴۳[البقرة[ 

بصـورت جماعـت) نمـاز    ( نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمـازگزاران «
 .»بخوانید

﴿                    ﴾ :۵۶[النور[ 

بدهید و از پیامبر اطاعت ) به مستحقان(بخوانید و زکات را ) در وقت معین( نماز را«
 .»کنید تا این که مشمول رحمت اهللا قرار بگیرید

دیـنش را  ، کسی کـه آن را برپـا دارد  ، مهمترین عمل استپس نماز بعد از شهادتین 
برپا داشته است و کسی که آن را تضییع کند یقیناً امور دیگـر را بـدتر و بیشـتر تضـییع     

هر شخصی که گاهی نماز بخواند و گاهی نخواند طبق صحیح ترین اقوال علما  .دکن می
علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   پیامبربدلیل قول  -گرچه وجوب آن را انکار نکند –کافر است 

لَّمسرَ « :و فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ مَ الَةُ فَ م الصّ ينَهُ ينَنَا وَ بَ ی بَ  .»العهد الّذِ
هر کس که آن را ترك کند کافر ، نماز است -کافر و مشرك–مشخصه ي ما و آنان « 
 ».شود می
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فرِ تَرکُ « کِ والّكُ لِ و بَنيَ الرشِّ جُ الَةِ  بَنيَ الرّ  )1(.»الصَّ

 ».و شرك و کفر ترك نماز است انسانحد فاصل بین «
بر مسلمانان اعم از مرد و زن واجب است که از سهل انگاري و سستی پیرامون نماز 

 طمأنینه و خشوع ادا کنند.، باز آیند و آن را در اوقات معین همراه با عنایت
 )10/330( مجموعه فتاوا و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 .دده میاند و گاهی آن را ترك خو میحکم شخصی که گاهی نماز ] 10[

، ددهـ  میرا ترك  ها آنگیرد و گاهی  اند و روزه میخو میشخصی که گاهی نماز  س:
 شود؟ آیا کافر می

یا در وجوب آن شک ، اش از این کار انکار وجوب و فرضیت آن باشد اگر انگیزه ج:
گردد؛ چون که انکار وجوب نماز یا شک در وجوب آن کفر اسـت؛   داشته باشد کافر می

زیرا وجوب نماز یا روزه بوسیله ي کتاب یا سنت و اجماع قطعی مسلمان ثابت است و 
 .دکن میرا هیچ مسلمانی انکار ن ها آنفرضیت 

د و ممکن است این مسئله بر رآو میمگر تازه مسلمانی که از احکام اسالمی سر در ن
 .او پوشیده بماند

انـد و یـا در بعضـی از روزهـاي مـاه      خو مـی اما شخصی که در بعضی اوقات نماز ن 
در ایـن  ، دکنـ  مـی را انکـار ن  هـا  آنگیرد و مع الوصف وجـوب   مبارك رمضان روزه نمی

نماز  ولی در مورد ترك، شود بلکه فاسق می، گردد صورت در مورد ترك روزه کافر نمی
 :یمکن میکه در مورد آن بحث ، بین علما اختالف نظر وجود دارد

در مورد این مسئله اختالف دارند که آیـا بـا   ، اند علمایی که تارك نماز را تکفیر کرده
شود یا این که زمانی فتـواي کفـر در مـورد وي صـادر      ترك یک یا دو نماز نیز کافر می

 شود که به کلی تارك نماز باشد؟ می

                                                           
 ) از همین باب گذشت.6تخریج این دو حدیث در فتواي شماره ي  ( -1
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شود کـه   ه براي من ثابت شده است این است که شخص بی نماز زمانی کافر میآنچ
به این معنـی کـه اصـالً نمـاز نخوانـد و بعنـوان شـخص        ، بطور مطلق تارك نماز باشد

از نظـر مـن   ، ولی اگر گاهی نماز بخواند و گاهی تـرکش دهـد  . نمازگزار شناخته نشود
فرمـوده   علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّـهصلَّى  پیامبرچون ، ان فتواي کفرش را صادر کنیمتو مین

فرِ تَرکُ الصالَةنيَ بَ «: است کِ والكُ ل وَ بَنيَ الَرشّ  )1(.» الَّرجُ
 ».و شرك و کفر ترك نماز است انسانفاصله بین «

ان گفت که وي بطور کلی تارك تو میاند نخو مینماز ، پس شخصی که گاهی اوقات
 . نماز است

ينَنَا «: فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  دیگر رسول اهللا در حدیث العهد الذی بَ

رَ  فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ مَ الةُ فَ م الصَّ  )2(.»وَ بينَهُ
پس هر کسی که آن را ترك کنـد  ، نماز است) کفار و مشرکین( وجه تمایز ما و آنان«

 ».گردد کافر می
علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   ینید که رسـول اهللا ب می، حدیث دقت کنیدشما اگر در الفاظ 

لَّمسحـد فاصـل بـین    : و نگفـت ، شود هر کسی یک نماز را ترك دهد کافر می: نگفت و

یعنی تـرك دادن نمـاز    »تَرکُ الصالَة«: و شرك و کفر یک نماز است؛ بلکه فرمود انسان

 .به طور مطلق
شود  د که شخص با ترك یکی دو نماز کافر نمیآی میاز ظاهر این احادیث چنین بر  

انـد و  خو مـی لیکن کسی که در بعضی اوقـات نمـاز   . مگر آن که به کلی تارك آن بشود
شود و مرتکب جرم بزرگی شـده اسـت و در    د فاسق میده میگاهی اوقات آن را ترك 

ادامی که وجـوب نمـاز را انکـار نکنـد     این شخص م. واقع بر وجود خود جنایت نموده
. شـود  ولی به علت ترك بعضی از نمازها عاصی و نافرمان محسـوب مـی   .شود کافر نمی

                                                           
 ) از همین باب گذشت.6تخریج این حدیث در فتواي شماره ي  ( -1
 ) از همین باب گذشت.6تخریج این حدیث در فتواي شماره ي  ( -2
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ولو ایـن   –ولی کسی که به طور کلی تارك نماز باشد کافر و از دین اسالم خارج است 
سـنت و  ، کما این که نصـوص قـرآن   -که آن را از روي تنبلی و سهل انگاري ترك کند

رضـی اهللا عنـه    تا جایی که عبداهللا بن شقیق، ندکن میوال صحابه همین مطلب را تأیید اق
اجماع صحابه را در مورد کافر بودن تارك الصالة نقل کرده و اسحاق بن راهویه اجمـاع  

 .امت را در این مورد حکایت کرده است
 )11/54( مجموعۀ فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمن

 بی نماز خود چگونه رفتار کند؟ شخص با خانواده ي] 11[

بـه حـرف او    هـا  آند ولـی  ده میاش را به خواندن نماز دستور  شخصی خانواده س:
 زندگی کند یا این که از آن خانه خارج شود؟ ها آنآیا این شخص با ، ندده میگوش ن
اننـد کـافر و مرتـد هسـتند و بـراي ایـن       خو میاین خانواده اگر هیچ وقت نماز ن ج:

را با اصـرار   ها آنشخص جایز نیست که با آنان سکوت کند؛ ولی بر او واجب است که 
زیرا تارك نماز بـه  ، شاید که اهللا تعالی هدایتشان کند، و تأکید به سوي نماز دعوت دهد

 .کافر است، و اقول صحابه و رأي صحیح، سنت، دلیل کتاب
 :گفتار اهللا تعالی در مورد مشرکین است که فرموده است: دلیل از قرآن

﴿                          

      ﴾ :۱۱[التوبة[  

و نماز را خواندند ) را مراعات کردندو احکام اسالم ( توبه کردند) از کفر( اگر آنان«
در ایـن صـورت بـرادران دینـی شـما      ) کاري با آنان نداشته باشید چون( و زکات دادند

 .»یمکن میما آیات خود را براي اهل دانش و معرفت بیان . هستند
پـس بـرادران دینـی    ، مفهوم آیه این است که اگر آنان نماز نخواندند و زکات ندادند

شود؛ بلکه این امر  مسلم است که اخوت دینی با معاصی و گناه منتفی نمیشما نیستند و 
 .گردد تنها با خروج از دین اسالم منتفی می
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الَة«: دلیل از سنت فرِ تَرکُ الصّ کِ وَ الكُ لَ وَ بَنيَ الَرشّ جُ  )1(.»إنّ بَنيَ الرّ

 ».و بین شرك و کفر ترك نماز است انسانبی گمان فرق بین «

هـدُ «: در سنن چنین آمـده اسـت   عنْه اللَّـهرضی  به روایت بریدههمچنین حدیثی  اَلعَ

رَ يالّذی ب فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ مَ الَة فَ م الصَّ بينَهُ  )2(.»ننا وَ
پـس هـر کـس کـه نمـاز را تـرك دهـد کـافر         ، وجه تمایز ما و آنان در نماز اسـت «
 ».گردد می

ظَّ فِی اَإلسالَمِ «: گفته است عنْه اللَّـهرضی  امیر المؤمنین عمر: اما اقوال صحابه  ال حَ

الَة کَ الصَّ ِن تَرَ  )3(.»ملَ
 ».تارك نماز در اسالم هیچ بهره و نصیبی ندارد«

به معنی نصیب است که در این جا به صورت نکره در سیاق نفی آمده ) حظ( ي واژه
 .و نه زیاد نه کم، اي در اسالم ندارد یعنی هیچ بهره: اشدب میو در حکم عام 

انَ أصحابُ النَّبیِّ «: گفته است عنْه اللَّـهرضی  عبداهللا بن شقیق ىلَّ  كَ ـهِ صَ هِ  اللَّ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

مَ  لَّ سَ الةِ يال  وَ فراً غري الصّ هُ كُ نَ األعاملَ تركَ ون شيئاً مِ  )4(.»رَ
هیچ گناهی جـز تـرك نمـاز را کفـر      علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اصحاب رسول اهللا«
  »دانستند نمی

                                                           
 ) از همین باب گذشت.6ریج این حدیث در فتواي شماره ي  (تخ -1
 ) از همین باب گذشت.6تخریج این حدیث در فتواي شماره ي  ( -2
 )82(  1/39» موطاً مالک« -3
این حدیث را حاکم نیـز تخـریج کـرده و آن را طبـق     «االحوذي آمده است:  تحفۀ). در 2757ترمذي  ( -4

شرایط بخاري و مسلم تصـیح کـرده اسـت، حـافظ نیـز آن را در (التلخـیص) آورده و روي آن بحـث        
 )7/310»  (نکرده است
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آیا عاقالنه است مردي کـه در قلـبش   : شود گفته می: اما از جهت رأي و نظر صحیح
ویـژه   اي ایمان وجود داشته باشد و عظمت نماز را شناخته و از یادآوري ها و توجه ذره

 !ورزد؟ هرگز نه ي اهللا تعالی نسبت به آنان آگاه باشد باز هم به ترك آن اصرار می

دالیل ، دالیل کسانی را که به تکفیر تارك نماز قایل نیستند بررسی کردم

 از پنج حالت خالی نیست:  ها آن
 .توان از آن براي عدم تکفیر تارك الصالة استدالل نمود دالیلی که نمی -1
دالیلی که مقید به حالـت و وضـعیتی هسـتند کـه تـرك نمـاز در آن حالـت و         -2

 .استوضعیت ممتنع 
 .گیرد یا مقید به حالتی هستند که تارك نماز در آن معذور قرار می -3
یا این که آن دالیل عام هستند و به وسیله ي احادیث کفر تارك الصالة خـاص   -4
 .اند شده
 .استدالل نمود ها آنان از تو مییا به علت ضعف ن -5

احکام مرتـدین  باید بدانیم که بر او ، پس از آن که ثابت شد که تارك نماز کافر است
در هیچ نصی از نصوص به اثبات نرسیده است که تـارك نمـاز مـؤمن     ..شود مترتب می

از این رهگـذر اسـت   ... یا به بهشت می رود و یا از آتش جهنم رهایی می یابد و، است
 .ینیم که کفر تارك نماز را به کفر نعمت یا به کفر اصغر تأویل کنیمب میکه نیازي ن

 یم:کن میبه دالیل دیگري از این قبیل اشاره 
نماز در آورد و اگر  جایز نیست که مسلمانی دختر نمازخوان را در نکاح فرد بی -1

چون ، شود این نکاح باطل و زن براي این مرد حالل نمی، برایش عقد نکاح بسته شود

﴿ :اهللا تعالی در مورد زنان مهاجر گفته است                

                ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 
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ایـن  ، آنان را به سـوي کـافران برنگردانیـد   ، را مؤمن یافتید) مهاجر( و اگر این زنان«
 .»زنان براي آن مردان و آن مردان براي این زنان حالل نیستند

نکـاحش فسـخ شـده    ، شـود  کلی تارك نماز میه که بعد از عقد نکاح بشخصی  -2
برحسـب  ، شـود  ایـن زن بـرایش حـالل نمـی    ، اي که سابقاً ذکر کردیم است و بدلیل آیه

تفصیالتی که اهل علم در این مورد بیان نموده اند؛ که قبـل از دخـول و آمیـزش تـارك     
 .نماز باشد یا بعد از آن

اش حـرام   کـه ذبیحـه   چرا؟ چـون . رقابل خوردن استنماز غی ي شخص بی ذبیحه -3
ي شخص  پس ذبیحه، ي یهودي و نصرانی براي ما حالل است آن که ذبیحه و حال، است

 .ي یهودي و نصرانی است نماز پلیدتر از ذبیحه بی
فرموده  تعالىکه اهللا  چون، نماز اجازه ندارد به مکه و حدود حرم داخل شود بی -4

﴿ :است                            

                            

    ﴾ :۲۸[التوبة[  

، بسبب عقیده و کفرشـان) پلیدنـد  (گمان مشرکان  بی، اید که ایمان آوردهاي کسانی «
بعلت قطع روابط (نهم هجري) به مسجدالحرام وارد شوند. اگر (نباید پس از امسال ، لذا

شما را به فضل و رحمت خود  تعالىنترسید) اهللا (، ترسید تجاري آنان با شما) از فقر می
 .»اه و داراي حکمت استزیرا اهللا آگ، گرداند نیاز می بی

برد؛ بـدین    نماز از او ارث نمی بی، خویشاوندان)( در صورت فوت یکی از اقارب -5
عصـبه)  ( نماز و پسـر عمـویی   ترتیب اگر فرد مسلمان و اهل نماز فوت کند و پسري بی

نمـاز یـا پسـر عمـوي      بـرد؟ پسـر بـی    اهل نماز برجاي بگذارد چه کسی از او ارث مـی 
 گزار؟ نماز

بـرد؛ بلکـه ارث بـه پسـر عمـویش       نمـاز از او ارث نمـی   است که پسر بی  پاسخ این
 رسد. می
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روایت کرده  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  از رسول اهللا عنْهما اللَّـهرضی  اُسامه بن زید

ثُ «است:  رِ يَ افِر و ال الكافر و الْـالَ لِمُ الكَ سْ لِمَ الْـمُ سْ   )1(»مُ

 ».برد مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی«

وا الْـ«فرماید:  همچنین می قُ االْـحِ لِهَ ائضَ بِأَهْ رَ رٍ ، فَ كَ لٍ ذَ جُ ىلَ رَ وَ ألَوْ هُ يَ فَ قِ امَ بَ  )2(»فَ

بدهیـد و باقیمانـده آن را بـه     هـا  آني ارث را بـه صـاحبان    هاي معـین شـده   سهمیه«
 ».نزدیکترین خویشاوند مرد میت بدهید

که بمیرد نباید غسل و تکفین شود و نباید بر او نماز جنازه خواند و  نماز وقتی بی -6
همچنین مسلمانان اجازه ندارند او را در گورستان مسلمانان دفن کنند؛ پس چـه کـارش   
کنیم؟ جسدش را به بیابان برده و در آنجا گودالی حفر نموده و با همان لبـاس در آنجـا   

او در اسالم از هیچ حرمت و کرامتی برخوردار نیست. بنابراین براي زیرا ، کنیم دفنش می
بمیرد و او را به مسلمانان عرضه کند تـا  ، نماز نزدش هیچ کسی جایز نیست که فردي بی

 بر او نماز جنازه بخوانند.
ابی ابن خلف و سایر پیشوایان ، قارون، هامان، نماز در روز رستاخیز با فرعون بی -7

اش جـایز   رود و براي هیچ یکی از اعضاي خانواده شود و به بهشت نمی یکفر محشور م
زیرا او کافر است و مسـتحق دعـا و   ، نیست که برایش دعاي رحمت و مغفرت بخوانند

 -پناه بر خدا -باشد استغفار نمی

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

                       ﴾ :التوبة]

۱۱۳[ 

                                                           
 ).1614) و مسلم  (6764بخاري  ( -1
 ).1615) و مسلم  (6732بخاري  ( -2
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که  هرچند، براي پیامبر و مؤمنان مناسب نیست که براي مشرکان طلب آمرزش کنند«
انـد   با کفر و شرك از دنیا رفتـه ( هنگامی که براي آنان روشن شود که، خویشاوند باشند

 .»اند و) مشرکان اهل دوزخ
 برادرانم! 

بسـیار خطرنـاکی اسـت کـه متأسـفانه بسـیاري از مـردم در آن          ي نماز مسـئله  ترك 
آن کـه اسـتقرار    حال، دهند هایشان جاي می نماز را در خانه انگاري نموده و افراد بی سهل

از همه داناتر است. درود و سالم بر محمد  الىتعچنین افرادي در خانه جایز نیست. اهللا 
 و آل و اصحابش.

                                 )30-29( النبی ص ةصال –صفۀ لۀرسا –شیخ ابن عثیمین
 )50-12( و مجموعه فتاوا و رسایل

 خواند چه کار کند؟ ] زنی که شوهرش نماز نمی12[

نماز همچنین زن دادن به افراد  بینزد شوهر ، ماندن زنی که صاحب فرزند است س:
 رد؟دا مینماز چه حک بی

هرگاه زنی در نکاح مردي درآورده شود که نه بـا جماعـت و نـه در خانـه هـیچ       ج:
، گونـه کـه از قـرآن    زیرا تارك نماز همان، خواند نکاحشان صحیح نیست وقت نماز نمی

 سنت و اقوال صحابه ثابت است کافر و مرتد است.

انَ أصحابُ النَّبیِّ  گفته است: عنْه اللَّـهرضی  یقعبداهللا بن شق ىلَّ  كَ ــهِ صَ هِ  اللَّ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

مَ  لَّ سَ الةِ يال  وَ فراً غري الصّ هُ كُ نَ األعاملَ تركَ ون شيئاً مِ  اللَّــه صـلَّى   اصحاب رسول اهللا« )1(»رَ

لَّمسو هآلو هلَیدانستند هیچ گناهی جز ترك نماز را کفر نمی ع.« 

                                                           
 تخریج این حدیث در فتواي سابق گذشت. -1
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 تعالىبنابراین حالل نیست که زن مسلمان به عقد کافر درآورده شود؛ چون اهللا 

﴿ فرموده است:                          

     ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 

این زنان بـراي  ، را به سوي کفار بازمگردانید ها آن، آن زنان) را مؤمن یافتید( هرگاه«
 .»آن مردان و آن مردان براي این زنان حالل نیستند

نکـاحش خـود بـه خـود فسـخ      ، نمازي را اختیار کند بی، اگر کسی بعد از عقد نکاح
انـد تـا    اسالم برگـردد. برخـی علمـا گفتـه    شود؛ مگر آن که بالفاصله توبه کرده و به  می

نماز را (اگر پس از انقضاي آن مسلمان شد ، شود انقضاي عدت به شوهر مهلت داده می
بر زن الزم اسـت کـه از   ، شود؛ مگر با عقد جدید اختیار نمود) این زن برایش حالل نمی

نیـز داشـته   گرچه از آن شـوهر فرزنـدانی   ، نماز جدا شده و به او تمکین ندهد شوهر بی
 چون پدر در این حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.، باشد

که دختران خود و یا دخترانـی کـه    دهم از این بنابراین به برادران مسلمانم هشدار می
نماز درآورند چـون ایـن مسـئله واقعـاً      هستند را در نکاح افراد بی ها آنتحت سرپرستی 

ي  نمـازان نبایـد جنبـه    یج دخترانشـان بـا بـی   خطرساز است. پدران و اولیاء در امر تـزو 
 ي دین را مراعات کنند). بلکه جنبه(خویشاوندي و دوستی را در نظر بگیرند 

      واهللا اعلم)(کنم.  ي مسلمانان هدایت را طلب می براي همه تعالىاز اهللا 
  -هـ شیخ ابن عثیمین9/10/1414تحریر در تاریخ: 

 )11/56( مجموعه فتاوا و رسایل

 دهد چیست؟ ي خانمی که همسرش گاهی اوقات نماز را ترك می ] وظیفه13[

کند و چه بسـا دو نمـاز را در    زنی هستم متأهل و شوهرم بر نماز محافظت نمی س:
کنـد. البتـه گـاهی     کند و احیاناً چندین روز را بدون نماز سـپري مـی   یک وقت جمع می

خواند و بطور کلی تارك آن نیست؛ بنده ایشان را نصـیحت کـرده و بـه     اوقات نماز نمی
که فرزنـد دختـري از    دهد. با توجه به این نمی ولی به حرفم گوش، کنم نماز وادارش می
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خواهشمندم اینجانـب را راهنمـایی   ، ام از هم بپاشد خواهم زندگی این شوهر دارم و نمی
 به شما پاداش نیکو بدهد! تعالىبفرمائید. اهللا 
ت: نماز را کافر شمرده و فرموده اسـ  شخص بی علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

ةِ « الَ كُ الصّ رْ ر تَ فِ الكُ كِ وَ ْ لِ و بني الرشِّ جُ َ الرّ  )1(»بَنيْ

 »و بین کفر وشرك ترك نماز است انسانمرز فاصل بین «

رَ الْـ« فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ ؛ فَ الةُ م الصّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ دُ الّذي بَ هْ  )2(»عَ
کس کـه آن را تـرك   در نماز است؛ پس هر ) کفار و مشرکین(ي ما و آنان  مشخصه«

 ».گردد دهد کافر می
تارك نمـاز  ، ترین فتواي علما ي آن است و طبق صحیح نماز ستون دین و نگهدارنده

ي زندگی شما با چنین مردي  ادامه. حتی اگر وجوب آن را انکار نکند باز هم کافر است
نماز  سعادت شما در جدایی از این شوهر بی. به معناي از هم پاشیدگی زندگی شماست

زنـدگی و   هـا  آناست؛ زیرا زندگی با این گونه مردان شایسته نیسـت؛ بلکـه جـدایی از    
زیرا ماندن شما با این شوهر باعث فرو پاشی دین شـما  ، کند سعادت شما را تضمین می

اسـت   بر تو واجب. شده و وجودش شر بزرگی بر تو و فرزندانت در پی خواهد داشت
ي پدر و مادرت بر وي و حق حضانت کودکت نیز  که دست کودکت را گرفته و به خانه

در عوض ایـن   تعالىبزودي اهللا ). با توجه به وضعیتی که شوهرت دارد( با خودت است
 شوهر بهتري به شما خواهد داد.، شوهر

﴿ :فرماید می تعالىاهللا تبارك و              ﴾ :۲[الطالق[ 

 .»کند هر کس تقواي الهی را پیشه کند اهللا راه نجات را برایش فراهم می«

﴿              ﴾ :۴[الطالق[ 

 .»سازد اهللا کار و بارش را آسان می، هر کس از اهللا بترسد و تقوا داشته باشد«

                                                           
 ) از همین باب گذشت.6ي  ( تخریج این حدیث در فتواي شماره -1
 ) از همین باب گذشت.6ي  ( تخریج این حدیث در فتواي شماره -2
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مباالتی به آن و قبول نکـردن   بگویم) که این مرد به دلیل ترك نماز و بیباید به شما (

بنابراین از منزلش خارج شـده و از او درخواسـت   ، مناسب زندگی شما نیست، نصیحت
تري به شما نصیب خواهـد   شوهر بهتر و مناسب تعالىطالق کنید و مطمئن باش که اهللا 

 در عـوض آن چیـز بهتـري بـه او عطـا      کرد. و هر کس بخاطر اهللا از چیزي بگـذرد اهللا 
 کنیم. براي او و خود هدایت طلب می تعالىخواهد نمود ار اهللا 

 6ص  11) سال123( شماره، عرَبِیۀالْـمجلّۀُ الْـ -شیخ ابن باز

 نمازش چگونه رفتار کند؟ ] شوهر با زن بی14[

اي  چـه وظیفـه  ، خوانـد  گیرد؛ ولی نماز نمی شوهر در قبال همسرش که روزه می س:
 دارد؟
که ترك نماز موجب کفر و  بدلیل این، بر شوهر واجب است که از او جدا شود ج:

پس همسر این شخص بعلت ترك نماز کافر است و زن ، خروج از دین اسالم است

﴿ :تعالىي اهللا  کافر براي مرد مؤمن حالل نیست. به دلیل فرموده      

                          ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 

را به سوي کفار باز مگردانید. این زنان بـراي   ها آنزنان) را مؤمن یافتید (هرگاه آن «
 .»آن مردان و آن مردان براي این زنان حالل نیستند

ات قابل قبول نیسـت   یم: روزهگو میگیرد و تارك نماز است)  که روزه می(به این زن 
که هیچ عمـل صـالحی از کفـار پذیرفتـه      براي این، و حاصلی جز رنج و خستگی ندارد

 شود. نمی

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                        ﴾

 ]۲۳[الفرقان: 
رویـم و همـه را    اند) می و به ظاهر نیک بوده(اند  و ما به سراغ اعمالی که انجام داده«

  »سازیم همچون ذرات غبار در هوا پراکنده می

﴿               ﴾ :۸۸[األنعام[ 
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هـر آنچـه   ، ورزیدنـد  به دیگران) شرك میچه رسد  -پیامبران–این شایستگان ( اگر«
 »رفت کردند هدر می می

﴿                           ﴾ :۵۴[التوبة[ 

که اینهـا بـه اهللا و    شود جز این چه چیزي مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان می«
 .»اند ورزیده پیامبرش کفر

رسـد قابـل قبـول نیسـت پـس       به دیگران می ها آنپس وقتی که نفقات کفار که نفع 
 شود؟  منحصر به خود شخص است چگونه پذیرفته می ها آنعبادت که نفع 
که به سـوي اهللا   که نکاح شما با این زن فسخ شده و باطل است؛ مگر این خالصه این

زن شماسـت و  ، اگر چنین کـرد ، نماز را اختیار کند توبه کند و به دین اسالم باز گردد و
 گر نه نکاحش باطل است.

 )12/90( مجموعه فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 



 

 

 

 

 :فصل سوم
 اوقات نماز



 

 اندازند می] حکم کارگرانی که نماز ظهر و عصر را تا شب به تأخیر 15[

یا لباسشـان نجـس یـا    ، که مشغول کار هستند ي این بسیاري از کارگران به بهانه س:
اندازند؛ شما این افـراد را چگونـه    نماز ظهر و عصر را تا شب به تأخیر می، کثیف است
 فرمایید؟ توجیه می

براي زن و مرد مسلمان جایز نیست که نماز فرض را از وقت شرعی آن به تأخیر  ج:
واجب است که نمازشان را در وقت آن ادا کنند. کـار و همچنـین    ها آنبلکه بر ، بیندازد

 تواند عذري براي تأخیر نماز باشد. نجاست و کثیف بودن لباس نمی
کارگر الزم است که در وقـت نمـاز    در اوقات نماز باید خود را از کار فارغ نمود. بر

باید نجاست را از لباسش بشوید یا آن را عوض کند. اما چرك مانع صحت نماز نیست؛ 
به شرطی که چرك از نجاسات و سبب ایجاد بوي بد که که نمـازگزاران را اذیـت کنـد    

شود واجب است که قبل از نماز شسـته   نمازگزاران می، نباشد. هر چرکی که باعث آزار
 لباس را عوض نموده و در نماز جماعت شرکت نمود. ود و بوي آن را زایل نمود و یاش

براي معذوران شرعی همچون مسافر و مریض جایز است که نمازهاي ظهر و عصـر  
توانند نمازهاي مغرب و عشـا   خود را در یکی از این دو وقت جمع کنند و همچنین می

 را در یکی از این دو وقت بخوانند.
ودن بین دو نماز در وقت باران و بودن گل و الي جایز است؛ این رخصـت  جمع نم

 به خاطر رفع مشقت و سختی از مسلمانان در نظر گرفته شده است.
 )20-19( فتاواي مهم و متعلق به نماز ص -شیخ ابن باز

 ] حکم تأخیر نماز صبح از وقت آن16[

خـوابم و سـاعت را روي    هـا دیـر مـی    ولی شب، مند به نماز هستم جوانی عالقه س:
سپس نماز خوانده و براي تـدریس و  ، کنم که آفتاب طلوع نموده) کوك می( هفت صبح

شنبه و جمعـه خیلـی دیـر یعنـی      روم و احیاناً در روزهاي پنج سخنرانی علمی بیرون می
خوانم. با علم  شوم و نماز فجر را می یکی دو ساعت قبل از نماز ظهر از خواب بیدار می

در حـالی کـه مسـجد جـامع نزدیـک      ، خوانم که اغلب اوقات نماز را در منزلم می به این
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امیدوارم که حکـم  ، منزلم است. یکی از دوستانم مرا آگاه ساخته که این کار جایز نیست
 به شما پاداش نیکو دهد! تعالىي یاد شده را توضیح دهید. اهللا  مسئله
هر کس عمداً ساعت را براي بعد از طلوع آفتاب کوك کند تا بـراي نمـاز صـبح     ج:

بیدار نشود و آن را در وقت خودش نخواند در حقیقت به طور عمـد نمـازش را تـرك    
شخص بـا تـرك عمـدي نمـاز کـافر      ، و با این کار از دیدگاه جمعی از علما، کرده است

 گردد.  می
مالً تا نزدیکی نماز ظهر به تأخیر انداختـه  همین است حکم کسی که نماز صبح را ع

ي خواب و یا فراموشی وقـت نمـاز    خواند. اما کسی که به علت غلبه و در وقت ظهر می
که بیـدار شـد یـا بـه      شود و باید به محض این دهد گناهی متوجه او نمی را از دست می

 اش را بخواند. یادش آمد نماز فوت شده
ا ترك دهد و یا ساعتش را براي بعـد از وقـت نمـاز    اما کسی که از روي عمد نماز ر

این کار نـوعی تعمـد در تـرك نمـاز محسـوب      ، کوك کند تا در وقت معین بیدار نشود
شود  شود؛ ولی آیا کافر می و این شخص با این کارش مرتکب منکري عظیم می، شود می

 یا نه؟
بـه کفـر اکبـر)    (ر ینـد کـه کـاف   گو مـی اي  عده، علما در این مسئله اختالف نظر دارند

یند: که این کـار موجـب   گو میشود اگر چه وجوب نماز را انکار نکند؛ جمهور علما  می
طوري که گفتیم جمعی از  که وجوب آن را انکار کند. ولی همان کفر اکبر نیست مگر این

 اللَّــه رضـی   ي کـرام  دانند و همین امر از صـحابه  علما این عمل را موجب کفر اکبر می
 منقول است.  عنْهم

ـكِ «فرمـوده اسـت:    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا ْ ـلِ و بـني الرشِّ جُ َ الرّ إنَّ بَـنيْ

ةِ  الَ كُ الصّ رْ ر تَ فِ الكُ  )1(»وَ

 ».و کفر و شرك ترك نماز است انساني بین  فاصله«

                                                           
 ) گذشت.6ي  ( تخریج این حدیث در همین باب در فتواي شماره -1
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الةُ الْـ« مْ الصّ يْنَهُ يْنَنَا وَ بَ دُ الّذي بَ هْ رَ ، عَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ  )1(»فَ

مشرکین و کفار) نماز است؛ پس هر کسی کـه آن را تـرك   (وجه شناخت ما و آنان «
 ».گردد دهد کافر می

همچنین ترك نماز جماعت امري منکر و ناجایز است. بر مکلف واجـب اسـت کـه    
که مردي  عنْه اللَّـهرضی  مکتوم به دلیل روایت عبداهللا بن ام، نمازش را در مسجد بخواند

آمد و گفت: اي پیـامبر! مـن نابینـا     علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  نابینا بود و خدمت پیامبر
 آیا نمازم را در خانه بخوانم؟ رسـول اهللا ، هستم و کسی را ندارم که مرا به مسجد بیاورد

 اي امر به او اجازه داد و سپس صدایش کرد و فرمود:در ابتد علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 

بْ « أَجِ : فَ الَ . قَ مْ عَ : نَ الَ ةِ؟ قَ الَ اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ  )2(»هَ

پـس  «فرمـود:   علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  پیامبر، گفت: بله» شنوي؟ آیا اذان را می«
 »-یعنی براي نماز به مسجد بیا –نداي مؤذن را اجابت کن 

که کسی را نداشت که او را به مسجد بیـاورد ولـی    نابیناي معذور با وجود این، ببینید
، به او امر کرد که براي نماز به مسجد بیاید علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  باز هم رسول اهللا

بخواند؟ منظور این است کـه بـر    تواند در خانه نماز پس شخص سالم و بینا چگونه می
مسلمان واجب است که در مسجد نماز بخواند و براي او جـایز نیسـت کـه بـا وجـود      

 انگاري کند. نماز بخواند و در امر نماز جماعت سهل، نزدیک بودن مسجد در خانه

اْ «احادیثی که در این مورد وارد شده است حدیث: ، از جمله مْ يَ لَ عَ النِّداءَ فَ مِ نْ سَ ؛ مَ هِ تـِ

رٍ  ذْ نْ عُ الة لَهُ االّ مِ  )3(است. »فَال صَ

                                                           
 ) گذشت.6(  ي تخریج این حدیث در همین باب در فتواي شماره -1
 )653مسلم  ( -2
). از 896-893،  (246، 1/245)، حـاکم  ( 2064)، ابن حبـان  ( 421، 1/420)، دارقطنی  (793ابن ماجه  ( -3

علیـه مراجعـه    رحمـه اهللا أرواء الغلیل شـیخ آلبـانی   «با اسناد شرایط مسلم. به  رضی اللَّه عنْهما ابن عباس
 ).551ي  ( شماره 2کنید. ج
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نمـازش قبـول   ، بـراي خوانـدن نمـاز بـه مسـجد) نـرود      (هر کس اذان را بشنود و «
 ».که عذري داشته باشد شود؛ مگر این نمی

پرسیدند: عـذري کـه شـرکت در جماعـت را سـاقط       عنْهما اللَّـهرضی  از ابن عباس
 کند چیست؟گفت: ترس است یا بیماري.  می

[لقد رأيتنا  روایت شده است: عنْه اللَّـهرضی  در صحیح مسلم از عبداهللا بن مسعود

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]

هـیچ کـس از نمـاز جماعـت بـاز       علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  در زمان رسول اهللا«
 )1(»ماند؛ مگر فرد منافقی یا بیماري نمی

 )10/347( مجموعه فتاوا و مقاالت متنوعه -شیخ ابن باز

 خواند سخت بودن کارش نماز فجر را در وقت آن نمی ي ] حکم کسی که به بهانه17[

تـا  ، شود جوان متعهدي که به علت سخت بودن کارش بسیار خسته و کوفته می س:
تواند نماز فجر ار در وقت آن بخواند؛ از نظر شما حکم شـریعت اسـالمی    جایی که نمی

 درمورد شخصی که چنین وضعیتی دارد چیست؟
 به شما پاداش نیکو دهد! تعالىچه نصیحتی به این جوان دارید؟ اهللا  

بـراي  ، شود ترك کنـد  بر او ضروري است که کاري را که سبب تأخیر نماز او می ج:
دانـد کـه در صـورت     حکم مقاصد را دارند؛ بنابراین اگر این شخص مـی ، که وسایل این

بر او واجـب اسـت   ، شود ممکن میخواندن نماز فجر برایش ، ترك این کار طاقت فرسا
که خود را در رنج و تکلیف نیندازد تا بتواند نماز فجر را در وقت مقررش و با جماعت 

 بخواند.
 فتوا با امضاي ایشان –شیخ ابن عثیمین 

                                                           
 ).654لم  (مس -1



 

 

 
 

 :فصل چهارم
 نماز جماعت



 

 ماعت] فرضیت نماز ج18[

اهللا ، اهللا علیـه بـه تمـامی مسـلمانان     رحمهاز طرف شیخ عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز 
مـن و آنـان را در مسـیر    ، مسلمان را به آنچه که رضاي او در آن است توفیق دهد تعالى

سـالم اهللا علـیکم و    -آمـین  –ترسـند   کسانی قرار دهد که تقواي الهی داشته و از او می
 رحمته و برکاته

 بعد: اما
انگـاري   به من خبر رسیده است که بسیاري از مسلمانان در امر نماز با جماعت سهل

کننـد. الزم دیـدم    کنند و براي توجیه این کار از آسانگیري برخی از علما استدالل می می
ي هیچ مسلمانی نیست که  را بیان و آشکار سازم. زیبنده، که عظمت و بزرگی این مسئله

در  علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صـلَّى   و پیامبر، در قرآن تعالىد که اهللا در کاري کوتاهی کن
 اند. عظمت و فضیلت آن را بیان کرده، سنت
در کتابش خیلـی زیـاد از نمـاز یـاد کـرده و بـه محافظـت و اداي آن در         تعالىاهللا  

انگـاري و تنبلـی    جماعت دستور داده و تأکید کرده است. همچنین اعالن نموده که سهل
 در امر نماز از صفات و خصایص منافقین است.

﴿ در کتاب خود فرموده است: تعالىاهللا              

      ﴾ :۲۳۸[البقرة[ 

یعنی عصر) محافظـت ورزیـد و بـا فروتنـی     (بویژه) نماز میانه (در انجام نمازها و «
 .»براي اهللا بپاخیزید

شود؟ حال آن کـه از اداي آن بـه    بر نماز چگونه شناخته می انسانتعظیم و محافظت 
 انگاري کرده است؟! اش بازمانده و سهل برادران دینی  همراه

شـود در حـالی کـه از اداي نمـاز در      مـی ، چگونه محافظت شخص بر نماز شـناخته 
 کند.  مسجد کوتاهی می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                 ﴾

 ]۴۳[البقرة: 
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 .»نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و با راکعان رکوع کنید«
و چنانچـه  ، ي کریمه نصی است درمورد وجوب شـرکت در نمـاز جماعـت    این آیه

﴿ مقصود از آن تنها برپا داشتن آن بـود خـتم آن بـا         ﴾  مناسـبت   بـی

 شد؛ زیرا امر به اقامه و برپا داشتن آن در اول آیه مطرح شده است. می

﴿ فرموده است: تعالىحال آن که اهللا                    

                                  

                       ﴾ :۱۰۲[النساء[ 

بپـا   هـا  آنخـوف) را بـراي   ( شـان بـودي و نمـاز    اي پیامبر) در میان، تو(زمانی که «
ي خود را با خود داشـته   و باید که اسلحه، اي از آنان با تو به نماز بایستند دسته، داشتنی
بروند و به نگهبانی بپردازند) و شما را ( نصف) نماز را با تو خواندند( و وقتی که، باشند

اند بیاینـد و بـا تـو بـه نمـاز       ي دیگري که هنوز نماز نخوانده بپایند و دسته )دشمنان( از
 .»ي خود را داشته باشند یاط خود را مراعات و اسلحهبایستند و احت
نماز با جماعت را حتی در وقت جنگ نیز واجب قـرار داده   تعالىکه اهللا ، دقت کنید

پس به هنگام صلح و آرامش به طریق اولی واجب است. اگر چنانچه کسی بـراي  ، است
کـرد کـه در    کـار مـی   کسانی را مجاز به این تعالىحتماً اهللا ، بود ترك جماعت مجاز می

ي تـرك   شدند. چـون اجـازه   صف آرایی کرده و از طرف دشمن تهدید می، برابر دشمن
شود کـه اداي نمـاز بـا جماعـت از اهـم       پس معلوم می، جماعت به مجاهدین داده نشد

 واجبات است و براي هیچ کسی تخلف و باز ماندن از آن جایز نیست.
 علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  از رسول اهللا عنْه اللَّـهرضی  در صحیحین از ابوهریره

امَ «روایت شده است:  تُقَ الةِ فَ رَ بِالصَّ تُ أَنْ آمُ مْ َ دْ مهَ َ بالنَّاسِ ، لَقَ يلِّ يُصَ الً فَ جُ رَ رَ طَلِقَ ، ثمَّ آمُ ثمَّ أُنْ

مٍ ال  وْ طَبٍ إِىلَ قَ نْ حَ مٌ مِ زَ مْ حُ هُ عَ جالٍ مَ عِيَ بِرِ مْ بِالنَّارِ مَ ُ يُوهتَ مْ بُ يْهِ لَ قَ عَ رِّ أُحَ الة فَ نَ الصَّ وْ دُ هَ  )1(»يَشْ
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سـپس خواسـتم دسـتور دهـم کـه      ، ي نماز دستور دهم تصمیم گرفتم که براي اقامه«

هـاي   شخصی به جاي من امامت نماز را بر عهده بگیرد و خودم با مردانی به همراه بسته
هایشان  را با خانه ها آنکنند و  هیزم به سوي کسانی بروم که به نماز جماعت شرکت نمی

 ».آتش بزنم

هرضی  در صحیح مسلم از عبداهللا بن مسعود ا «است:  نقل شده عنْه اللـَّ تُنَا وَ مَ أيْ دْ رَ لَقَ

 ِ لَنيْ جُ َ رَ يشِ بَنيْ يضُ لَيَمْ 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 مَ  اللَّـهِ صَ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ نَنَ  عَ نَا سُ مَ لَّ يَ و إنّ الْـعَ دَ هُ

نَنِ  نْ سُ ذَّنُ فِيْهِ الْـمِ دِ الّذي يؤَ جِ ْ املَسْ الةَ يفِ ي الصَّ دَ  )1(»هُ

کرد جز منـافقی کـه نفـاقش معلـوم بـود یـا        هیچ کسی از نماز جماعت تخلف نمی«
قرار  ها آنهاي  گشت. حتی بیمار نیز بین دو شخص بر شانه شخصی که دچار بیماري می

یـد):  گو مـی  عنْه اللَّـهرضی  عبد اهللا بن مسعود(رساند.  گرفت و خود را به مسجد می می
سنن هدایت را به ما تعلیم داد و نماز خوانـدن در   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

 ».شود یکی از سنن هدایت است مسجدي که در آن اذان گفته می
 روایت شده است:  عنْه اللَّـهرضی  صحیح مسلم از عبداهللا بن مسعود همچنین در

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 قَي اهللاَ غَ لْ هُ أَنْ يَ َّ نْ رسَ مَ

مْ  عَ لِنَبِيكُ َ ىلَّ  رشَ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ يْتُمْ  عَ لَّ مْ صَ لَوْ أنَّكُ ي واهننَّ من سنن اهلدي وَ دَ نَنِ اهلُ سُ

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

دُ  ر ثُمَّ يَعْمِ وِ نُ الطَّهُ سِ يَحْ رُ فَ تَطَهَّ هِ يَ نْ هذِ دٍ مِ جِ سْ ةٍ الْـإيلَ مَ طْوَ لِّ خَ تَبَ اهللاُ لَهُ بِكُ دِ إالّ كَ اجِ سَ مَ

ا نْهَ َلَّفُ عَ ا خيَ أَيتُنَا وَ مَ دْ رَ لَقَ . وَ يّئةً ا سَ َ نْهُ هبِ ُطُّ عَ ةً وَ حيَ جَ ا دَرَ َ هُ هبِ عُ فَ رْ نَةً وَ يَ سَ ها حَ طُوْ إالَّمنَافِقٌ  خيَ

جُ  انَ الرّ د كَ لُومُ النفاق و لَقْ عْ فِّ مَ امَ يفِ الصَّ قَ تّي يُ ِ حَ لَنيْ جُ َادَي بَنيْ الرّ يتَ بِهِ هيُ ؤْ  )2(»لُ يُ
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روبرو شود باید بر  تعالىکسی که دوست دارد فرداي قیامت به عنوان مسلمان با اهللا «
سـنن و   تعـالى شود محافظت کند؛ زیـرا اهللا   گانه) هر جا که اذان گفته  پنج( این نمازهاي

گمـان کـه نمازهـاي     هاي هدایت را به پیامبرتان آموخنه و بیان کـرده اسـت و بـی    روش
هایتان نماز خواندید همان گونـه   هاي هدایت هستند و چنانچه در خانه گانه از روش پنچ

اید و اگر  خواند قطعاً سنت پیامبرتان را ترك نموده ش نماز میها آنکه این متخلف در خ
شوید. و هر شخصی  را ترك کنید یقیناً گمراه می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهى صلَّ سنت پیامبر

در مقابل هر گامی کـه   تعالىرود اهللا  گیرد و به یکی از مساجد می که به خوبی وضو می
افزاید و گناهی از گناهانش را  اي بر درجاتش می دارد به او یک نیکی داده و درجه بر می

جز شخصـی کـه   ، ماند دیدیم که از نماز جماعت هیچ کسی باز نمی و می سازد. محو می
 -بمنظور شرکت در نماز جماعت –نفاقش کامالً معلوم و مشخص بود. و شخص بیمار 
 ».شد شد و در صف جاي داده می بین بازوهاي دو نفر کشان کشان به مسجد آورده می

 روایت است: مرد نابینایی به رسـول اهللا  عنْه اللَّـهرضی  در صحیح مسلم از ابوهریره
توانم  گفت: من کسی را ندارم که مرا به مسجد بیاورد؛ آیا می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 

عُ « بـه او گفـت:   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  نماز بخوانم؟ رسول اهللا، در خانه ـمَ ـلْ تَسْ هَ

اءَ بِالصَّ  بْ النِّدَ أَجِ : فَ الَ . قَ مْ عَ : نَ الَ ةِ؟ قَ صـلَّى   شنوي؟ گفت: بله. رسول اهللا آیا اذان را می »الَ

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَی1(».پس به مسجد بیا«فرمود:  ع( 
کنـد   احادیثی که دال بر وجوب نماز جماعت و بر پا داشتن آن در مسجد تأکیـد مـی  

 خیلی زیاد است.
ي نماز توجه نموده و سعی کند در این کار  پس بر مسلمان واجب است که به مسئله

از دیگران سبقت بگیرد. خـانواده و همسـایگان را بـه آن سـفارش و تأکیـد نمایـد. بـه        
اند  ي عمل پوشانده و از آنچه که اهللا و رسول منع نموده دستورات اهللا و پیامبرش جامعه

انگـاري و تنبلـی در نمـاز اسـت      سـهل  ها آنن که بدترین پرهیز کرده و از صفات منافقی

                                                           
 ) گذشت.6ي  ( تخریج این حدیث در همین باب در فتواي شماره -1
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 دوري بجوید. 

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

                             

                              ﴾۱۴۲ ء:[النسا – 

۱۴۳[ 
 تعـالى اهللا ( زنند! در حـالی کـه   به خیال خام خود) اهللا را گول می( گمان منافقان بی«

 هـا  آنیـد و در آخـرت دوزخ را بـراي    نما میخونها و مالهاي منافقان را در دنیا محفوظ 
، منافقان هنگامی که براي نماز برخیزنـد ، زند راگول می ها آن مهیا می سازد و بدینوسیله)

نمازشان بخاطر مردم است) و ( کنند ایستند و با مردم ریا می حال به نماز می سست و بی
پردازند). در ایـن میـان سرگشـته و     جز اندکی به عبادت او نمی( کنند یاد میاهللا را کمتر 

کافران) هستند و هر که را اهللا سرگشته و گمـراه  ( مؤمنان) و نه با آن( مترددند نه با اینان
 .»سعادت او) نخواهی یافت( کند راهی براي

مسلّماً ترك عدم شرکت در نماز جماعت بزرگترین عامل براي ترك کلی نماز است. 
 اللَّــه صـلَّى   زیرا رسـول اهللا ، شود گمراهی و خروج از دین اسالم می، نماز موجب کفر

لَّمسو هآلو هلَیةِ «فرموده است:  ع الَ كُ الصّ رْ ر تَ فِ الكُ كِ وَ ْ لِ و بني الرشِّ جُ َ الرّ  )1(»إنَّ بَنيْ

 ».و کفر و شرك ترك نماز است انساني بین  فاصله«

الةُ الْـ«و فرموده است:  مْ الصّ يْنَهُ يْنَنَا وَ بَ دُ الّذي بَ هْ رَ ، عَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ  )2(»فَ

در نماز است؛ پس هر کس کـه آن را تـرك   ) کفار و مشرکین(ي ما و آنان  مشخصه«
 ».گردد دهد کافر می

شماري در خصوص عظمت و اهمیت نماز و محافظت آن وجود  آیات و احادیث بی
دارد. هرگاه حقیقت پدیدار شود و دالیل آن آشکار گردد هیچ کس به خاطر گفتار و 

                                                           
 ) گذشت.6ي  ( تخریج این حدیث در همین باب در فتواي شماره -1
 ) گذشت.6ي  ( تخریج این حدیث در همین باب در فتواي شماره -2
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فرموده  تعالىفتواي فالن و فالن شخص مجاز به طفره رفتن از آن نخواهد شد؛ زیرا اهللا 

﴿ است:                                 

        ﴾ :۵۹[النساء[ 

 علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  اگر در چیزي اختالف پیدا کردید آن را به اهللا و پیامبر«
تـر   فرجـام  تان بهتـر و خـوش   برگردانید اگر به اهللا و روز قیامت ایمان دارد. این کار براي

 .»است

﴿                        ﴾

 ]۶۳[النور: 
کنند ترس دچار شدن به فتنـه یـا عـذابی     می باید کسانی که از اوامر پیامبر سرپیچی«

 .»دردناك را داشته باشند
پوشیده نیست که خواندن نمـاز بـا جماعـت فوایـد و مصـالح جمعـی       ، بر هیچ کس

 کنیم: که به چند مورد اشاره می، دارد زیادي در پی
 آشنایی اهل مسجد و مسلمانان با همدیگر. -
 تعاون و همیاري با یکدیگر. -
 یگر به حق و صبر نمودن بر آن.سفارش نمودن همد -
 تشویق افراد متخلف از جماعت به شرکت در نماز. -
 آموزش کسانی که نماز خواندن بلد نیستند. -
تا نفاق خود را بـروز دهنـد) و مسـلمانان از مسـیر     ( خشمگین ساختن منافقان  -

 آنان دوري جویند.
 اظهار شعایر دین اهللا در میان بندگانش. -
 با گفتار و عمل و...دعوت به سوي دین اهللا  -
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ي ما را  من و شما را به آنچه که رضاي او در آن است موفق بگرداند و همه تعالىاهللا 
مان و همچنین از مشابه شدن با کفار و منافقان نجات  هاي اعمال هاي خود و بدي از بدي

 اهللا و برکاته. رحمهدهد. والسالم علیکم و 
و  )57-53( و ذکري ص ةتبصر –شیخ ابن باز 

 )12/14( عۀمجموع فتاوي و مقاالت متنو

 ] تحریم منع رانندگان و... از شرکت در نماز جماعت توسط کارفرمایان19[ 
هاي شاغل خود را از خواندن نماز با جماعت و رفتن به مسجد  کسانی که راننده س:

خـود   دهند که در خانه نماز بخوانند و جز در مواردي که منع نموده و به آنان دستور می
دهند؛ از نظر شما شـریعت   ي حضور به جماعت مسلمانان نمی روند اجازه به مسجد می

 رد؟دا میاسالمی درمورد این افراد چه حک
شان را به مسـجد   ي حضور کارگران کارفرمایان) زمینه(مناسب است که این افراد  ج:

نیکـویی و تقـوا    فراهم سازند. چون این کار اجر و ثواب زیادي دارد و از باب تعاون بر
 است.

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                     

                    ﴾ :۲[املائدة[ 

دشمنی همدیگر یاري نکنید و از  بر نیکی و تقوا همدیگر را یاري کنید و بر گناه و«
 .»گمان که گرفت اهللا سخت است بی، خدا بترسید

براي کارفرمایان جایز نیست که کارگران خـود را از رفـتن بـه مسـجد و اداي نمـاز      
زیرا نماز جماعت واجب شرعی است و واجـب شـرعی نـزد    ، همراه جماعت منع کنند
اعت از اهللا و پیامبرش مقـدم بـر اطاعـت    زیرا اط، مستثنی است، مسلمانان از اوقات کار

اي جـز   شود و چاره مخلوق است. لیکن کارگر مذکور اگر از نماز جماعت منع کرده می
چون از خـود  ، رود اشتغال در همین کار نداشته باشد در این صورت معذور به شمار می

 گردد. اختیاري ندارد و اگر کارش را ترك کند دچار ضررو زیان می
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 )24-23( قسمت دوم ص» نور علَی الدربِ«- شیخ فوزان

 هاي نماز ] حکم راست کردن صف20[

ها را  ایستند و بعضی بینم که اندکی از صف عقب می بعضی از نماز گزاران را می س:
گذارنـد؛ آیـا در مـذهبی از     شـان مـی   ي هایشان را بر سمت چپ سـینه  بینم که دست می

 مذاهب اسالمی چنین چیزي وجود دارد؟
منظم نمودن و برابر کردن صفوف سنت است؛ حتی برخی از علما آن را واجب  :ج
 علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اند؛ زیرا در حدیث آمده است که روزي رسول اهللا دانسته

نَّ « فرمود:، اش از صف بیرون آمده بود شخصی را دید که سینه، هنگام برپایی نماز وُّ لَتُسَ

نَّ  الِفَ مْ أَوْ لَيُخَ كُ وفَ فُ مْ  اللَّـهُ صُ كُ وهِ جُ َ وُ  )1(»بَنيْ

هایتـان را   ممکن اسـت اهللا چهـره  ، هاي نمازتان را راست و برابر کنید و اگر نه صف«
 »دگرگون سازد

کننـد آمـده    هاي نماز را برابر نمـی  در این حدیث وعید سختی براي کسانی که صف
 آید. از طرف شرع جز بر کار حرام و ترك واجب نمیاست حال آن که وعید 

اهللا علیه در  رحمهباشد امام بخاري  قولی قوي می، ها قول و فتواي برابر کردن صف

آورده  )2(باب إثم من مل يتم الصفوف)(صحیح بخاري در این موضوع بابی تحت عنوان 

 است.
پایـه   و کـامالً بـی   ها بر سمت چپ سینه هیچ اصل و اساسی ندارد اما گذاشتن دست

 است.
 )92-2/91() 5( ةکتاب الدعو–شیخ ابن عثیمین 

 سبقت گرفتن از او و حکم این دو مسئله، ] چگونگی پیروي از امام21[

                                                           
 436مسلم  717بخاري  -1
 )724ي  ، قبل از شماره75بخاري  (در اذان باب  -2
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 متابعت) و پیشی گرفتن از امام چیست؟(معناي پیروي  س:

مانید تا امـام انتقـال خـود را کامـل نمـوده و       متابعت این است که شما منتظر می ج:
هرگاه براي رفتن به رکوع تکبیر ، کنید صداي تکبیرش قطع شود و سپس از او پیروي می

مانید تا از گفتن تکبیر فارغ شود و به طور کامل به رکوع  ید شما ایستاده منتظر میگو می
شود شـما   و هرگاه امام از رکوع بلند می، روید و به رکوع می آن گاه شما خم شده، برود

سمع اهللا...) فارغ ( که امام به طور کامل ایستاده و از گفتن مانید تا این در همان حالت می
هاي نماز رعایـت   شوید. و همین روش را در تمام رکعت شود و سپس از رکوع بلند می

 کنید.  می
معناست که شما قبل از امام به رکوع یا سـجده برویـد   اما سبقت گرفتن از امام بدین 

یا حرکتی را قبل از حرکت امام انجام بدهید. این کار نمـاز را باطـل یـا حـداقل نـاقص      
 گرداند. می

 )103( ص، اللؤلؤ المکین –شیخ ابن جبرین 

 )از شیخ ابن جبرین( رد؟دا مینماز خواندن منفرد پشت صف چه حک] 22[

آیـا  ، بیـنم  شـوم و جـاي خـالی در صـف اول نمـی      داخل می وقتی که به مسجد س:
توانم پشت صف نمازگزاران تنها نماز بخوانم؟ یا از صف اول یکی از نمازگزاران را  می

 .ام که نماز منفرد پشت سر نمازگزاران جایز نیست به عقب بکشم؟ چون شنیده
 .حاصل کنید ل راکوشش کنید زودتر به مسجد بیایید تا فضیلت و ثواب صف او ج:

اي پیدا کنی اگر  کوشش کن تا فاصله، هرگاه بعد از اقامه و تکمیل صف اول وارد شدي
چنانچه صف فشـرده و  . اي حاصل شود چه دو نفر را به همدیگر نزدیک نمایی تا فرجه

لـیکن او را بـه عقـب    ، چسپیده به هم باشد آن گاه کوشش کن تا یک نفر به عقب آیـد 
ش بگذار؛ اگر بـه عقـب   ها آناو حرف بزن یا دستت را بر روي ش بلکه با نرمی با، نکش

 .کند آمد اجر و ثواب کسب می
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مْ «: فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر  وانِكُ ي إخْ دِ  )1(»لِيْنُوا بِأيْ

 ».به نرمی از برادرانتان اطاعت کنید«
از صف عبور کن و سمت راست اگر موفق به عقب کشیدن کسی نشدي تالش کن 

و به ناچار ، ها زیاد بود و شما نتوانستید از صفوف عبور نمایی چنانچه صف. امام بایست
پشت صف به تنهایی اقتدا کردي چنانچه قبل از سجود شخص دیگري به شما اضافه 

اگر به هیچ عنوان نتوانستی کسی را به خود اضافه کنی . شود نمازت صحیح است

﴿ :فرماید می تعالىچون اهللا ، شود ه نمازت صحیح امیدوارم ک        ﴾

 »از اهللا بترسید توانید تا می« ]۱۶[التغابن: 
 )1/175( فتاواي اسالمی –شیخ ابن جبرین 

 )از شیخ ابن عثیمین( حکم نماز منفرد پشت صف] 23[

هم اختالف کردند کـه شـخص بـا     تعدادي از نمازگزاران در مورد این مسئله با س:
بیند که نماز برپا شده و صف کامـل اسـت و جـاي خـالی      آید و می تأخیر به مسجد می

 .وجود ندارد
این شخص چه کار بکند؟ آیا جایز است که شخص دیگـري را از صـف بـه عقـب     

که به تنهایی پشت صف بایستد و بـه امـام    یا این، کشیده و با هم صفی را تشکیل بدهند
 دا کند؟اقت

 :این مسئله سه روش دارد ج:
 .یا به تنهایی پشت صف نماز بخواند -
 .یا نماز گزار دیگري از صف به عقب کشیده و با او نماز بخواند -
 یا به جلو برود و در سمت راست امام بایستد -

                                                           
) و بیهقــی در 7727)  (9/174»  (الکبیــر«)، طبرانــی در 666)، ابــوداود  (5/262)،  (2/97مســند احمــد  ( -1

) حدیث مـذکور را صـحیح قـرار    620»  (صحیح ابوداود«)، شیخ آلبانی رحمه اهللا در 4967»  (الکبري«
 ت.داده اس
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شـود کـه شـخص در نمـاز جماعـت       هاي سه گانه زمانی امکان پذیر می روش -
 .که از نماز خواندن با این جماعت صرف نظر کندصورت چهارم آن است . شرکت کند

 پس قول مختار از امور چهارگانه کدام است؟
قول مختار این است که به تنهـایی پشـت صـف بایسـتد و بـا امـام نمـاز        : ییمگو می

اینها دو واجـب در نمـاز   ( بخواند؛ زیرا نماز خواندن در صف و با جماعت واجب است
واجـب  ، متعـذر و نـاممکن باشـد   ) ایسـتادن در صـف  ( چنانچه یکی از این دو، )هستند

 .دیگري یعنی نماز با جماعت باقی است
پشت صف با جماعـت نمـاز بخـوان تـا فضـیلت جماعـت را       : ییمگو میپس به او  

چـون از آن عـاجز   ، و در این لحظه ایستادن در صف بر تو واجـب نیسـت  ، حاصل کنی
   .هستی

﴿ فرموده است: تعالىاهللا         ﴾ :توانید از اهللا  تا می« ]۱۶[التغابن

 »بترسید
توانـد بـه تنهـایی پشـت      به همین دلیل زن در صورتی که زنان دیگر با او نباشند می

بنابراین وقتی که قرار . زیرا زن از لحاظ شرعی جایی در صف مردان ندارد، صف بایستد
توانـد بـه تنهـایی پشـت صـف نمـاز        است مـی گرفتن وي در بین صف مردان ناممکن 

 .بخواند
بیند و هیچ جـایی بـراي    آید و صف را تکمیل شده می پس شخصی که به مسجد می

حکم صف بنـدي از او سـاقط گشـته و     .قرار گرفتن او در آن صف وجود نداشته باشد
یـا  ، پس باید پشـت صـف نمـاز بخوانـد    . شود شرکت در نماز جماعت بر او واجب می

چون سـه مشـکل   ، یگري را از صف بیرون بکشد که این آخري مناسب نیستشخص د
 :آید بوجود می

علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   ایجاد فاصله در صف و این برخالف امر پیامبر :مشکل اول
لَّمسها در صف دسـتور داده   است چون ایشان به چسپاندن پاها و مسدود کردن روزنه و
 .است
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بـه مکـان   ) صـف مقـدم  ( انتقال دادن شخص کشیده شده از مکان بهتـر  :مشکل دوم
 .مفضول و این نوعی جنایت در حق او است

زیرا این شخص هرگاه از . ایجاد تشویش و برهم زدن تمرکز آن شخص :مشکل سوم
آید و این نیز نوعی جنایـت   در قلب او نیز حرکتی پدید می، شود جایش حرکت داده می

 .است
گفته بودیم که در سمت راست امـام بایسـتد؛ ایـن کـار نیـز مناسـب       در روش سوم 

همان گونـه کـه در   ، ي مکان از مقتدیها قابل تشخیص باشد زیرا امام باید بوسیله، نیست
 .قابل تشخیص است) ها نسبت به مقتدي( سبقت گرفتن از اقوال و حرکات

ـ    رکوع و سـجده ، بینیم که تکبیر بنابراین می دیان اسـت و ایـن از   ي امـام قبـل از مقت
. ها متمایز باشد پس مناسب است که از لحاظ مکان نیز از مقتدي. هاي امام است شاخصه

است که امام باید از مقتدي مقدم باشد وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  این همان روش پیامبر
 .سازد ها متمایز می و این مناسبتی ظاهري است که امام را از مقتدي

اي از مقتدیان در کنار او بایستند این خصوصیتی که مناسب حـال هـیچ    چنانچه عده 
رود اما روش چهارم که گفته بودیم جماعت را ترك کند؛  کس جز امام نیست از بین می

اند و در صـورت   زیرا جماعت و تشکیل صف هر دو واجب، این کار نیز مناسب نیست
 .گردد یدیگري ساقط نم ها آنعجز از یکی از 

 )15/204( مجموع فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

 شود؟ صف از کجا شروع می] 24[

شود یـا از   شود؟ آیا از پشت سر امام تشکیل می در نماز صف از کجا شروع می س:
 انتهاي سمت راست؟

صف اول در نماز از پشت سر امام شروع شده و به سمت راست و چپ امتـداد   ج:
هـاي   و همچنین اسـت حکـم صـف دوم و صـف     -نه از انتهاي سمت راست –یابد  می

 .بعدي
 )1/223( فتاواي اسالمی –انجمن دایمی مباحث علمی 
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 .حکم متابعت از امام در ساختمانی که از مسجد منفصل و جدا است] 25[

خـوانیم کـه ازدحـام     رسانیم که ما در مسجد جـامعی نمـاز مـی    به استحضار می س:
را ندارد و این مسئله ما  ها آني  نمازگزاران در آن بسیار زیاد است و مسجد ظرفیت همه

ي  ي تقریباً یک متر در کنار مسجد بسازیم تا همـه  را ناچار نموده که ساختمانی با فاصله
 .مردم را در خود جاي دهد

خوانند نمازشان درست است؟ باید دانست کـه   کسانی که در این قسمت نماز می آیا
شنوند ولی خـود او را   پشت سر امام نماز خوانده و صدایش را نیز با میکروفن می ها آن

 .اهللا شما را حفظ کند. لطفاً توضیح دهید، توانند ببینند نمی
افراد باقی مانده جایز است براي ، اگر مسجد براي جمعیت نمازگزاران تنگ باشد ج:

که در سمت جلوي امـام قـرار نگیرنـد     که در بیرون از مسجد نماز بخوانند به شرط این
اگر چه قادر به دیدن امام نباشـند؛  ، بلکه در جانب راست یا چپ یا پشت سر او بایستند

 ساختمان، جدول، ي امام به علت وجود موانعی چون دیوار مسجد بنابراین عدم مشاهده
اگـر چـه بـا    ( بشود بـه شـرط آن کـه صـدایش را     ها آنتواند مانع صحت نماز  نمی... و

 .بشنود) بلندگو
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 آیا مسبوق به او اقتدا کند؟، امام در تشهد اخیر است] 26[

آیا بـه جماعـت   ، بیند آید و جماعت را در تشهد پایانی می شخصی به مسجد می س:
و اگر به این جماعت پیوست و . که در انتظار جماعت دیگري بنشیند اینملحق بشود یا 

آیا نمازش را با آن جماعت قطـع  ، سپس دید که جماعت دیگري به پا شده چه کار کند
 که نمازش را به پایان برساند؟ کرده و به جماعت جدید ملحق شود و یا این

یابـد بایسـتی منتظـر     مـی این شخص اگر مطمئن است که جماعت دیگري را در  ج:
زیرا مطـابق قـول راجـح جماعـت بـا درك یـک        بماند و نمازش را با جماعت بخواند؛ 

ولی کسی که توقع جماعت و یا فردي کـه در نمـاز بـا او    ، شود رکعت کامل حاصل می
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زیـرا   ؛شریک شود را نداشته باشد بهتر است که با همین امام در تشهد اخیـر اقتـدا کنـد   
 .ي آن نماز جماعت بهتر است از عدم ادراك همهادراك بخشی از 

که اگر این شخص با همین امام اقتدا کرد و سپس جماعت دیگـري را   به فرض این 
اشکالی ندارد که نمازش را قطع کرده و به جماعت جدید ملحق ، خوانند دید که نماز می
بـه جماعـت    را نفل نیت کرده و با دو رکعـت تمـامش نمایـد و   ) اولی( شود یا آن نماز
چنانچه همان نماز اولی را ادامه داده و تمامش کند باز هم اشکالی ندارد؛  .جدید بپیوندد

 .ي مذکور را انتخاب کند گانه هاي سه در هر حال او اجازه دارد یکی از روش
 )66( ص –اي از فتاواي نماز  گزیده –شیخ ابن عثیمین 

 تکبیر تحریمه بر مسبوق واجب است] 27[

یابد باید تکبیر تحریمه گفته و بالفاصـله بـه    مقتدي امام را در حال رکوع در می س:
لـیکن افضـل   ، شود نه واجب رکوع برود و در چنین حالتی تکبیر رکوع برایش سنت می

این است که براي رکوع نیز تکبیر بگوید و در صورت ترك آن اشکالی در نمازش پیـدا  
 : شود اي یکی از حاالت ذیل میاین شخص در چنین حالتی دار. شود نمی

، یقین داشته باشد که قبل از برخاستن امام از رکوع به رکوع رسیده است :حالت اول
 .گردد ي فاتحه از او ساقط می در چنین صورتی به آن رکعت رسیده و خواندن سوره

یقین داشته باشد کـه قبـل از آن کـه او بـه رکـوع برسـد امـام از رکـوع          :حالت دوم
آن بـر او الزم  ) اتمـام ( در چنین صورتی رکوع از او فوت شده و قضاي. است برخاسته

 .شود می
دچار تردید و شک باشد که آیا امام را در حـال رکـوع درك نمـوده یـا      :حالت سوم

که قبل از رفتن به رکوع امام سرش را از رکوع برداشته است؟ در چنین حالتی غالب  این
چنانچه غالب گمانش این باشد کـه امـام را در حـال رکـوع     ، گمانش را معیار قرار دهد

ولی اگر بیشترین گمانش ایـن  ، شود پس رکعت مذکور برایش محسوب می، درك نموده
پس این رکعت از او فوت شده و قضاي آن بـر او الزم  ، باشد که به رکوع نرسیده است

از سـالم الزم   ي سهو بعد در این حالت اگر چیزي از نماز فوت شده است سجده. است
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بـه ایـن صـورت کـه     ، ي سهو الزم نیسـت  است و اگر چیزي از نماز فوت نشده سجده
در این حالت ، او به رکوع رسیده است، رکعت مشکوك رکعت اول باشد و به ظن غالب

چون نمازش با نماز امام مرتبط اسـت و زمـانی کـه    : گردد ي سهو از او ساقط می سجده
 . شود ي سهو او می ود امام ضامن سجدهچیزي از نماز مقتدي فوت نش

در اینجا نیز حالت دیگري نیز وجود دارد و آن حالت مساوي بود گمان بین رسـیدن  
است؛ در این حالت بر جانب یقین یعنی نرسیدن بنا کند؛ ) حالت پنجاه پنجاه( و نرسیدن

الم شود و قبل از سـ  زیرا اصل نرسیدن است و این رکعت از او فوت شده محسوب می
 .ي سهو کند سجده

و ، ي دیگري وجود دارد که دوست دارم در این مناسبت به آن بپردازم در اینجا مسئله
شوند و امام را در حال رکـوع   می که بسیاري از مردم هنگامی که به مسجد داخل آن این

زبـان  ) ان اهللا مـع الصـابرین  ( کنند و یا جمالتـی ماننـد   بینند شروع به سرفه کردن می می
کوبند تا از این طریق امام را متوجه ساخته و امـام را   آورند و پاهایشان را به زمین می یم

ي این کارها خالف سنت است و ایجاد تشویش بر امام و  همه، در حال رکوع نگه دارند
بینند شتابان خود را به رکوع  اي از مردم که امام را در حال رکوع می عده. ها است مقتدي

از این عمل نهـی کـرده و    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  ل آن که پیامبر اکرمحا، رسانند می

كِيْنَةُ وَ «: فرموده است مُ السّ يْكُ لَ الَةِ وعَ ا إيلَ الصَّ وْ شُ امْ ةَ فَ امَ تُمْ اإلقَ عْ مِ ارُ الْـاذا سَ قَ وا، وَ عُ ِ الَ تُرسْ ، وَ

لُّوا تُمْ فَصَ امَ أدركْ مْ ، فَ اتَكُ ا فَ مَ ُّواوَ أمتِ  )1(»فَ
ي نماز را شنیدید با آرامش و متانت به سوي نمـاز حرکـت کنیـد و بـا      هرگاه اقامه«

آن مقدار را با امام بخوانید ، هر مقدار که با امام رسیدید، حالت شتاب به سوي آن نروید
 ».ي نماز را تکمیل کنید و بعد از سالم امام؛ باقی مانده

 )13/67( مجموع فتاوي و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

 تحریم عبور و مرور در جلوي مسبوق] 28[

                                                           
 )602)، مسلم  (908، 636بخاري  ( -1
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لـیکن هرگـاه امـام از نمـاز     ، ي امام براي مقتدي ستره است مسلّم است که ستره س:
ي امـام   شود آیا باز هم سـتره  دهد و مسبوق براي تکمیل کردن نمازش بلند می سالم می

ي جدیـدي الزم اسـت؟    کـه سـتره   یا این، شود براي مسبوق به عنوان ستره محسوب می
کننـد و او هـیچ    بینم که در جلوي مسبوق رفت و آمد می چون من بعضی از مردم را می

 حکم این مسئله چیست؟... دهد العملی نشان نمی عکس
شـود و مسـبوق بـراي تکمیـل کـردن نمـازش بلنـد         هرگاه امام از نماز فارغ مـی  ج:

آید و بر او الزم است که مردم را از  به حساب میدر این صورت مسبوق منفرد ، شود می
بـه ایـن    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا. عبور و مرور از جلوي خود منع کند

 )1(.کار دستور داده است
کنند؟ پاسخ این است که یـا   چرا برخی مردم از عبور و مرور از جلوي خود منع نمی

از آن جـا کـه گمـان    ، کننـد  آگاه نیستند و یا این کار را با تأویل ترك میاز حکم مسئله 
اند پس بنابراین بعد از انفراد نیـز در حکـم کسـانی     کنند چون جماعت را درك کرده می

لیکن مسبوق باید مردم را از عبور و مـرور  ، خوانند قرار دارند که پشت سر امام نماز می
 .از جلوي خود منع کند

 )6/92( )5( ةکتاب الدعو –شیخ ابن عثیمین 

                                                           
 )506، 505) و مسلم  (3274، 509بخاري  ( -1
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 امامت



 

 حکم امامت شخصی در جاي مخصوص فردي دیگر] 29[

نقـل شـده    علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّـهصلَّى  در صحیح مسلم حدیثی از پیامبر اکرم س:
 : است

لطَانِهِ « لَ يفِ سُ جُ لُ الرّ جُ نَّ الرّ مَّ ؤُ نِهِ ... ال يَ  )1(»إالّ بِإِذْ

 ».ي او امامت کند هیچ کس حق ندارد در جاي مخصوص دیگري جز با اجازه«

مْ «: و در ابوداود نیز آمده است نْهُ لٌ مِ جُ مْ رَ هُ مُّ لْيَؤُ هم وَ مَّ ؤُ الَ يَ اً فَ مَ وْ ارَ قَ نْ زَ  )2(»مَ

بلکه ، را امامت بدهد ها آن، رود نباید در نماز کس به زیارت و مالقات قومی میهر «
 ».پیش نماز بشود ها آنفردي از خود 

آیا حکم این مسئله به طور مطلق همین است؟ در صورت موجود بودن شخصی کـه  
تر است آیا باز هم صاحب خانه امامت بدهـد؟ یـا    قرائتش از قرائت صاحب خانه خوب

 تر بسپارد؟ بر او الزم است که امامت را به فرد قاريکه  این
. جاي مخصوص فرد است؛ مانند امام دایـم و صـاحب خانـه   ) سلطان( منظور از ج:

ي خود امامت کنند؛ لیکن اگر خودشـان   پس اینها حق دارتر هستند که در مسجد و خانه
در جاي او امامـت  ي امامت دهند جایز است و اگر نه؛ نباید کسی دیگر  به مهمان اجازه

ولی اگر شخصی که قرائتش از قرائت او بهتر است موجود باشد بهتر است که او ، بدهد
: فرمایـد  کـه مـی   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  به دلیل عام بودن حدیث پیامبر، را امام کند

تِابِ اهللا« مْ لِكَ أهُ رَ مَ أقْ مُّ الَقوْ ؤُ  )3(»يَ
 ».امامت کند که قرائت قرآن وي از همه بهتر استبراي مردم کسی «

 2/9/1424: فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین مورخه

 یح قرائت اوححکم نماز خواندن پشت امامی که قرائتش خوب نیست و حکم تص] 30[

                                                           
 )673مسلم  ( -1
این حدیث حسن «)، ترمذي گفته است: 356)، ترمذي  (596)، ابوداود  (5/53)،  (3/436مسند احمد  ( -2

 ».صحیح است
 )673مسلم  ( -3
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 آیا نماز خواندن پشت سر امامی که قرائتش درست نیست جایز است؟: 1س
نماز خواندن پشت سر او جایز ، غییر معنی نشوداگر اشتباه خواندن امام موجب ت: 1ج
چنانچـه اشـتباهش باعـث    . ولی باید روش صحیح خواندن را بـه او آمـوزش داد  ، است

شود نماز خواندن پشت سر او جایز نیست و نباید به عنوان امام  ایجاد تغییر در معنی می
 .مسجد مقرر شود

 )15/159( مجموع فتاوي و رسایل –شیخ ابن عثیمین 
ام و احیاناً در  به حمد الهی چند جزء از کالم اهللا را به همراه تجوید حفظ کرده: 2س

رسد و بنـده   وقت نماز نیز فرا می .گیرم که قرائتشان خوب نیست جمع مردمانی قرار می
از ایـن جهـت شـخص دیگـري کـه زیـاد اشـتباه         .روم از ترس ریا از امامت طفـره مـی  

 شوم؟ دلیل عدم امامت گناهکار میآیا به . دهد خواند امامت می می
دانیـد از   اگر اینها خودشان از شما درخواست امامت بکنند و در این حال که می: 2ج

بـر تـو الزم اسـت کـه پـیش      ، خواننـد  تراند و با اشتباه قرآن می لحاظ قرائت از تو پایین
 : در حدیثی روایت شده است. نمازي کنی و جایز نیست که عذر پیش نمایی

الٍ أنّ « فَ زالُوا يفِ سَ ْ يَ نْهُ ملَ لُ مِ وَ أفْضَ نْ هُ مْ مَ الً وفِيهِ جُ ا رَ وْ مُ دَّ ا قَ مَ إذَ وْ  )1(»القَ
هرگاه مردم شخصی را پیش نماز کردند در حالی که شخص بهتر از او در میانشـان  «

 ».همواره در پستی خواهند بود، وجود دارد
 ها و امالي ایشان از گفته –شیخ ابن جبرین 

شـود کـه    کند یا دچار اشتباهی در قرائت مـی  اي را ترك می هنگامی که امام آیه: 3س
آیـا چنـین   ، ي بـا او دارنـد  هـا  آنگیـر  بعضی از مردم برخورد سـخت ، مخل معنی نیست

شما این مـردم را  ، گنجایش وجود دارد، که در مسئله برخوردي با امام جایز است یا این
 تی دارید؟چگونه توجیه نموده و به امام چه نصیح

                                                           
گفتـه   )2/64» (المجمـع «هیثمـی در   رضـی اللَّـه عنْهمـا    ) از حدیث ابن عمر4582»  (االوسط«طبرانی در  -1

در سند این حدیث فردي بنام هیثم بن عقاب وجود دارد که ازدي درمورد وي گفته است: این «است: 
 ».ي ثقات برشمرده است گویم ابن حبان او را در زمره فرد قابل شناخت نیست. می
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وقـار و  ، کسانی که پشت سر امام قرار دارند باید آرامش، نصیحت من این است: 3ج
سـخت گیـري    حضور قلب خویش را در نماز حفظ کنند و در امام بر این گونه مـوارد 

خواند کـه   شود یا چیزي را اشتباه می اي از زبان امام ساقط می نکنند؛ مثالً در جایی کلمه
نباید بـر او  ، دهد آید. در صورتی که کار را عمداً انجام نمی جود نمیدر معنی اخالل به و

رود و چه بسـا سـرگردان    چون در این صورت تمرکز امام از بین می، سخت گیري کنند
هاست که سکوت وگوش دادن را بـر   ماند و بر مقتدي ي قرائت باز می شود و از ادامه می

امـام را معـذور   ، نمایند و در اشتباهات نـاچیز خود الزم بگیرند و از قرائت امام استفاده 
تواند در جهت تقویت قرائت و  زیرا چنین اشتباهاتی طبیعی است و امام نیز تا می، بدانند

 )واهللا اعلم( .تصیح حروف قرآن تالش و کوشش کند
 از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 

خوب خواندن چقدر خوب خواندن قرائت توسط امام چه تعریفی دارد و میزان ] 31[
 است؟

رد؟ و آیـا  دا مـی نماز خواندن پشت سر امامی که قرائتش خوب نیست چـه حک  س:
توانـد بـه خـوبی     نماز خواندن به صورت انفرادي بهتر است یا پشت سر امامی که نمـی 

 قرائت بخواند؟
ز بخـوان کـه قـرائتش    نمـا  میدقت کن پشت سر اما، هرگاه خواستی نماز بخوانی ج:

به ایـن معنـا کـه در    ، اگر اطالع داشتی که قرائت فالن امام درست نیستخوب است و 
بخوانـد کـه   ) انعمـت ( )انعمـت ( کند که بجاي ي فاتحه چنان اشتباهاتی می قرائت سوره

الزم اسـت   .شود در این صورت نماز خواندن پشت سر او جایز نیسـت  معنی عوض می
داد و قرائتش را اصالح کرد پس چه اگر پاسخ مثبت ، که او را به اشتباهش آگاه ساخت

 .پس الزم است براي امامی بهتر اقدام کرد تا جایگزین این امام شود، بهتر و اگر نه
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )7/348( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   970 
  

 حکم نمازخواندن پشت صاحب بدعت] 32[

 رد؟دا میخواندن پشت سر امام بدعتی چه حکنماز  س:

اگر به امام غیر بدعتی دسترسی داري پشت سرش نماز بخوان و از نماز خواندن  ج:
، اگر امامی جز امام بدعتی نیافتی او را نصیحت کن. پشت سر امام بدعتی خودداري کن

شود و اگـر نصـیحت شـما را قبـول نکـرد و       اگر قبول نمود نماز پشت سرش جایز می
یا غیـر از  ، کند مانند کسی که از غیر اهللا کمک طلب می –بدعتش از نوع کفر آمیز باشد 

پس این شرك اکبـر  ، کند اهللا دیگري را به فریاد بخواند و یا براي غیر اهللا حیوان ذبح می
سر چنین امامی جایز نیست و اصالً انتصـاب او بـه عنـوان    نماز خواندن پشت  -است و

: توان پشت سرش نماز خواند چنانچه بدعتش کفرآمیز نباشد می. امام مسجد جایز نیست
 ...)نیت کردم بگذارم( بدعتی مانند تلفظ و تکرار نیت به زبان

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )7/364( مباحث علمی و افتافتاواي دایمی 

 حکم امامت فاسق] 33[

ریش تراش و سفیه و کم عقـل در  ، )سیگاري و معتاد( امامت کردن افراد دودي س:
 رد؟دا میجمعه و جماعات چه حک

ریش تراشی و یـا مرتکـب معاصـی دیگـر بشـود      ، امام جمعه اگر آلوده به اعتیاد ج:
چنانچـه نصـیحت را قبـول    . برخـورد کنـیم  واجب است که او را نصیحت کرده و با او 

اگر اخراجش میسر باشد و موجب ایجاد فتنه نگردد باید از سمت امامـت اخـراج   ، نکند
ها به خاطر  شود الزم است که مقتدي و اگر اخراجش موجب تنش و ایجاد فتنه می. شود

فتنـه و   توبیخ او به مسجد دیگري بروند و اگر این کار ممکن نباشد آنگاه به خاطر دفـع 
 اللَّــه رضـی   همان گونه که ابن عمـر ، توان پشت سرش نماز خواند مصلحت جامعه می

نماز ، و اسالف دیگري پشت سر حجاج بن یوسف بخاطر اتحاد کلمه و دفع فتنه عنْهما
 .ترین مردم بود خواندند در حالی که حجاج از ظالم

 وصحبه وسلموصلی اهللا علی نبینا محمد وآله ، وباهللا التوفیق
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 )373-7/372فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا (

 ي مسنون براي طول و اختصار نماز ضابطه] 34[

قومه را ، برخی از مقتدیان شکایت کردند که من بعد از برخاستن از رکوع س:
و علت این امر این است که بنده ذکري را که پس از برخاستن از رکوع . کنم طوالنی می

لَكَ «خوانم  در حدیث وارد شده همه را می نَا وَ بَّ لُ الْـرَ كاً فِيهِ مِ بَارَ يِّبًا مُ ا طَ ريً
ثِ ا كَ ْدً دُ محَ مْ حَ

واتِ  آیا به جاي این دعاي طوالنی دعایی مختصرتر وجود دارد که من آن . »الخ... السمُ

 ؟...وانم تا بر نمازگزاران سختی نکرده باشمرا بخ
شوند واجـب اسـت کـه     بر امام و همچنن بر تمام کسانی که بر کاري گمارده می ج:
البتـه هرگـاه   . ي سنت را در آن مراعات کننـد و پیرامـون آن تسـلیم کسـی نشـوند      جنبه

نـه کـه   آن گو، ضرورت و نیاز ایجاد کند اشکالی ندارد که امام نمازش را مختصـر کنـد  
ولی در احوال عمومی التزام بـه  . کرد هم این کار را می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

اگر بر این ، بنابراین بر انجام سنت متعهد باش و به مردم بگو. سنت مقتضی امامت است
تطویل  ولی چنانچه امام تخفیف و. عمل صبر کنند ثواب صابران را احراز خواهند نمود

ها و گروههاي مختلـف تقسـیم    را به سالیق افراد واگذار کند قطعاً امت اسالمی به فرقه
هـا طویـل محسـوب     شود و نباید نادیده گرفت که حتی حدود وسط نیز نزد بعضـی  می
 .پس روش سنت را بر خود الزم بگیر و آن روش معروف و شناخته شده است. شود می

امت مسلمین را در مسـاجد بـه عهـده دارنـد نصـیحت      بنابراین به تمام کسانی که ام
علَیه وآلـه   اللَّـهصلَّى  کنم که به خواندن آنچه که علما در مورد روش نماز رسول اهللا می

لَّمسال( اند حریص باشند؛ مانند کتاب نوشته وکه کتابی معروف اسـت ، از ابن قیم) ةالص .
 ).رحمه اهللا( از ایشان) خیر العبادزاد المعاد فی هدي ( و همچنین کتاب

 )91، 2/90( )5( ةکتاب الدعو –شیخ ابن عثیمین 

 کند نه سلیقه اختصار نماز توسط امام را سنت تعیین می] 35[
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دهیم و  ما جمعیت نماز جماعت مسجد بزرگ دانشگاه ملک سعود را تشکیل می س:
شرایط مشابهی داریم و چه بسا با همه ما تقریباً دانشجو هستیم و از نظر درس و آزمون 

کـه روش  ، کنیم؛ آیا امر اختصـار نمـاز   امام در موضوع اطاله و اختصار نماز اختالف می
 باشد؟ کند امري نسبی می مسنون آن را تقاضا می

 بخصوص در نمازهاي جهري چقدر است؟، و مقدار مناسب قرائت در هر نماز
و قرائـت دیگـران و    علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صـلَّى   با توجه به نماز پیامبر! آري ج:

شود که اختصار  در مورد قرائت معلوم می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رهنمودهاي پیامبر
این  عنْه اللَّـهرضی  ي قرائت در داستان معاذ علت نهی از اطاله. قرائت امري نسبی است

 :بود که
خوانـد کـه    نماز عشا را مـی  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  با پیامبر عنْه اللَّـهرضی  معاذ

رفت  ایشان سپس به نزد قومش می. شد تقریباً دو یا سه ساعت بعد از مغرب خوانده می
این مـردم کـه در مسـجد    . کرد و پس از یک ساعت نماز عشا را براي قومش امامت می

مسلّم است که اینها بر اثر کـار وکشـاورزي    .کردند آمدند اکثراً در روزها کار می گرد می
ي قرائـت   رفـت؛ بنـابراین اطالـه    شان تحلیـل مـی   شدند و نیروي بدنی خسته و کوفته می

 عنْـه  اللَّـهرضی  تا جایی که معاذ، شد بر آنان سخت تمام می عنْه اللَّـهرضی  توسط معاذ
 علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  مسئله را نزد پیامبر ها آني بقره را خواند و  یک بار سوره

علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   پیـامبر . شکایت نمودند عنْه اللَّـهرضی  بازگو نمودند و از معاذ
لَّمسمعاذ و  یضراللَّـه نْهکرد و دستور داد کـه در قرائـت بـه مـردم     را از این کار منع  ع

اذا الشـمس ، اذا السـامء انفطـرت، اذا السـامء انشـقت«: مانند، هایی آسان بگیرد و از سوره

رت  .بخواند )1(...»سبح اسم ربك االعيل و، والسامء ذات الربوج، كوِّ

 .ها در نماز مناسب و بدون اشکال است خواندن این سوره

                                                           
 ) بنحوه.465مسلم  ( أطافه عنده،)، و 700بخاري  ( -1
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شود؛ دلیل  اما اختصار بیش از حد اشتباه است و از حدیث چنین چیزي استنباط نمی 
، کرد قرائت را طوالنی می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  این امر این است که شخص پیامبر

نَا «: یدگو می عنْه اللَّـهرضی  انس مُّ ؤُ يْفِ و يَ فِ رُ بِالتّخْ اْمُ افّاتِ يَ  )1(»بِالصَّ
 داد و مـا را بـه اختصـار قرائـت دسـتور مـی       - علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پیامبر-«

 اللَّــه رضی  روایت نسائی از انس -» کرد صافات ما را امامت می) ي سوره( با) خودش(
نْهع -. 

و عمل ایشـان سـخن    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  بدون شک این حدیث عمل پیامبر
ي صـافات تخفیـف و اختصـار     بدین صورت که خواندن سـوره : کند ایشان را تفسیر می

، به اختصار قرائـت دسـتور داده   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  محسوب شده و گویا پیامبر
خواند و با این حساب  توبه را نمی و، یوسف، هاي طوالنی امثال نحل اي که سوره بگونه
 .شود ي مختصري محسوب می ي صافات سوره سوره
 )2(با مردم در نماز فجر شصت تا یکصد آیـه  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  احیاناً پیامبر 

آیـه دارد و   73ي احـزاب کـه    ماننـد سـوره  ، خواند نه آیـات کوتـاه   از آیات وسطی می
. آیه دارند 60و  100ها بین  که این سوره... نمل و عنکبوت و، هاي فرقان سورههمچنین 

ولـی اگـر   ، شـود  ها را قرائت کند قرائتش عادي محسوب می بنابراین اگر امام این سوره
هاي طوالنی مفصل بخواند و ایرادي ندارد که در نماز  مردم تحمل نداشته باشند از سوره

و این قرائت وسط است و اگر کسـی  ، مرسالت را بخواندي  ي ق تا سوره صبح از سوره
 .شود به این اعمال اقتدا کند ایرادي از او گرفته نمی

 )120، 119( ص، اللؤلؤ المکین –شیخ ابن جبرین 

 حکم نماز خواندن زن در خانه به همراه امام] 36[
                                                           

) 1/355،  (»ةمشکا«). شیخ آلبانی در تحقیق 1606)، ابن خزیمه  (827)، نسائی  (157، 40، 2/26احمد  ( -1
راوي این حدیث عبداهللا بـن  » اسناد این حدیث صحیح است«) گفته است: 1135ي  ( در حدیث شماره

 .رضی اللَّه عنْه است نه انس رضی اللَّه عنْهما رعم
 )461مسلم  ( -2
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اسـت و  شـان   خوانند و به امـامی کـه نزدیـک خانـه     زنانی که در خانه نماز می: 1س
کنند؛ حکم نماز این زنان چیست؟ آیـا نمازشـان    شنوند اقتدا می صدایش را با بلندگو می

 ي آن صحیح است؟ صحیح است یا اعاده
کند و صرفاً صـدایش را بـا    ش به امام اقتدا میها آناز نظر ما نماز زنی که در خ: 1ج

پیچـد و چـه    مـی هاي دور  شنود صحیح نیست؛ زیرا صداي بلندگو تا مسافت بلندگو می
یی حایـل  ها آنها و خیاب بسا خانه از مسجد دور است و در مقابل مسجد و خانه مسافت

پس در چنین حالتی براي زن جایز نیست کـه بـه امـام مسـجد اقتـدا کنـد بلکـه        ، است
 ).واهللا اعلم( .خودش به صورت فرادي نماز بخواند

جایز اسـت کـه زن در داخـل    اگر خانه نزدیک مسجد یا متصل به آن باشد آیا : 2س
 خانه به امام مسجد اقتدا کند؟

توانـد بـه او    ها را نبیند نمـی  امام و مقتدي، اگر خانه بیرون از مسجد است و زن: 2ج
 .ش به مسجد متصل باشدها آناقتدا کند؛ گرچه خ

نماز خواندن پشت امام در بیرون از مسجد تنها در وقت ضرورت جایز است؛ ماننـد  
جد و عدم گنجایش آن در روز جمعه که در این صورت اگر مردم صداي تنگ بودن مس

 .توانند در خیابان به او اقتدا کنند امام را بشنوند می
آید و اصالً زن از اهل جماعـت مسـجد    ي این زن ضرورت بحساب نمی ولی مسئله

 .نیست
 )347، 1/346( مجموع فتاوا –شیخ فوزان 

  عبدالکریم مقرنحمود المطر و : جمع و ترتیب

 احکام قنوت در رمضان] 37[

ي مساجد در ماه رمضان دعاي قنوت را کوتـاه و برخـی طـوالنی     برخی از ائمه س:
 خوانند؛ کدام صحیح است؟ می

ي بـیش   بنابراین اطالـه ، صحیح این است که در دعا از افراط و تفریط پرهیز شود ج:
 اللَّــه رضـی   زیرا هنگامی که معاذ، از حد که موجب مشقت بر مردم گردد ممنوع است
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نْهلَّى  رسول اهللا، در میان قومش نماز را طوالنی کرد عصاللَّـه    ـلَّمسو ـهآلو ـهلَیچنـان   ع
و به . هایش به این اندازه خشمگین نشده بود خشمگین شد که در هیچ یکی از سخنرانی

اذُ «: گفت عنْه اللَّـهرضی  معاذ عَ ا مُ تَّانَ أنْتَ يَ  )1(»أفَ

 »گر هستی اي معاذ مگر فتنه«
پس روش مناسب این است که امام به الفاظ و کلماتی که در حدیث در مورد قنوت 

شکی . تواند اضافه بر آن دعا کند شده بسنده کند و اگر بر مقتدیان سخت نباشد می وارد
ناتوان سخت است و نیست که طوالنی کردن دعا بر مردم و خصوصاً بر افراد ضعیف و 

و کارشـان را رهـا سـاخته و بـه مسـجد      ( باشـند  برخی از مردم داراي کار و حرفـه مـی  
ي دعـا بـا    و دوست ندارند که پیش از امام منصرف شوند و در عین حال ادامه) اند آمده

نصیحت من به برادران ائمه این است که حد وسط را رعایت . سخت است ها آنامام بر 
همچنین شایسته است که گاهی این دعا ترك داده شود تا عوام الناس نپندارنـد  نمایند و 

 .که این دعا واجب است
 )199، 2/198(، )5( ةکتاب الدعو -شیخ ابن عثیمین

 خواند خواند پشت سر کسی که نماز نفل می حکم اقتداي کسی که نماز فرض می] 38[

المسجد هستم دیگري از بیـرون وارد مسـجد    تحیۀکه مشغول خواندن  هنگامی :1س
کنـد و در   که مشغول خواندن نماز فرض هستم به مـن اقتـدا مـی    شود و به گمان این می

 شود؛ حکم نمازش چیست و من در چنین حالی چکار کنم؟ نماز با من همراه می
ترین اقوال جایز است که فرض خوان پشت سر نفـل خـوان اقتـدا     طبق صحیح: 1ج

نین جایز است که شخص پشت سر کسی که به تنهـایی مشـغول نمـاز اسـت     همچ .کند
. شود اجازه ندارد که اقتدا کننده به خودش را بـاز دارد  کسی که به او اقتدا می .اقتدا کند

علَیـه   اللَّــه صلَّى  که پیامبر در حالی عنْهما اللَّـهرضی  عباس در حدیث ثابت شده که ابن
لَّمسو هآلخواند نزد ایشان آمد و به سمت چپ ایشان ایسـتاد   به تنهایی داشت نماز می و

                                                           
 )465)، و مسلم  (6106، 705، 701بخاري  ( -1
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او را به سمت راست خود برگرداند و با او نماز وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  و رسول اهللا
 )1(.خواند

خواند و سـپس   نماز عشا را با پیامبر می عنْه اللَّـهرضی  همچنین ثابت است که معاذ
علَیـه وآلـه    اللَّـهصلَّى  داد و پیامبر رفت و همین نماز را به آنان امامت می نزد قومش می

لَّمس2(.گرفت از او ایراد نمی و( 
با جمعی از یارانش نماز خـوف را دو   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  همچنین رسول اهللا

رکعت خواند و سپس به همراه آنان سالم داد و با جمع دیگري نیز دو رکعت خوانـد و  
 )3(.با آنان سالم داد

و  اهدخو مینماز نفل  در دو رکعت آخر علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  مسلماً رسول اهللا
 . اندندخو مینماز فرض اصحاب 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )7/401( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

بینـد و   شود و او را درحال خواندن نماز سـري مـی   ی وارد میانسانشخصی بر : 2س
ند که مشغول خواندن فرضی است یا نفـل؟ ایـن شـخص چـه کـار بایـد بکنـد؟        دا مین

کـه مشـغول    که تکلیف امام در مورد این شخص چیست؟ در صـورتی  همچنین بفرمائید
تواند به او اشاره کند تا در نماز بـه او اقتـدا کنـد و یـا اگـر       خواندن فرض است آیا می

 مشغول نماز نفل است او را از خود دور بگرداند؟
فتواي صحیح اینست که در نماز اختالف نیت امام و مقتـدي ضـرري بـه نمـاز     : 2ج
خواند جایز است کـه پشـت سـر کسـی کـه نفـل        می  ند و براي کسی که فرضرسا نمی
در زمان پیامبر همین عمل را انجام  عنْه اللَّـهرضی  هچنان که معاذ، خواند اقتدا نماید می

                                                           
 ).763)، و مسلم  (699بخاري  ( -1
 ).35تخریج این حدیث در فتواي سابق همین باب گذشت  (فتواي شماره  ( -2
) آلبانی آن را صحیح دانسـته  1353)، ابن خزیمه  (1551،1552) نسائی  (1248) ابوداود  (5/49احمد  ( -3

 ).1112است، صحیح ابوداود  (
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خواند و سپس همـین نمـاز را بـراي قـومش امامـت       داد و نماز عشاء را با پیامبر می می
 )1(.فرض ها آندر حق او نفل بود و براي که این نماز  داد در حالی می

شود و شـما را در حـال خوانـدن فـرض یـا نفـل        ی وارد مسجد میانسانپس هرگاه 
و ، ایستد تا جماعتی تشکیل شود این کار هیچ اشـکالی نـدارد    بیند و در کنار شما می می

به شما  پس این شخص. لزومی ندارد که شما به او اشاره کنید تا در نمازتان داخل نشود
خواند و مقداري را که از دسـت   کند و آن مقداري را که از نماز شما رسیده می اقتدا می

 )2(.خواه نمازتان فرض باشد و خواه نفل، کند داده کامل می
 )66، 67( ص. اي از فتاواي نماز گزیده -شیخ ابن عثیمین

 حکم اقتدا به شخص منفرد] 39[

 خواند جایز است؟ نماز می آیا اقتدا کردن به شخصی که تنها س:

ثابت  عنْه اللَّـهرضی  به دلیل حدیثی که از ابن عباس، این کار جایز است! آري ج:

امَ الّنبّيُ «: شده است قَ الَتِيْ فَ نْدَ خَ ىلَّ  بِتُّ عِ ـهِ صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ تُ  عَ قُمْ نَ الّليْلِ فَ يلَّ مِ يُصَ

يِنهِ  مِ نْ يَ نِيْ عَ امَ أقَ ْ فَ
أيسِ ذَ بِرَ أَخَ هِ فَ ارِ نْ يَسَ تُ عَ قُمْ ؛ فَ هُ عَ يلِّ مَ  )3(»أُصَ

براي خواندن نماز  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر، بودم) میمونه( ام شبی نزد خاله«
 رسـول اهللا ، ایشان ایستاده و به ایشان اقتـدا کـردم  من هم در سمت چپ ، شب بلند شد

 ».سرم را گرفت و مرا به سمت راستش قرار داد علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 .اصل این است که در همچنین مواقعی بین فرض و نفل فرقی وجود ندارد
 )1/178( –انجمن دائمی فتاوي اسالمیۀ 

 توسط امام تا افراد متأخر به رکوع برسندي رکوع  حکم اطاله] 40[

                                                           
 ).465و مسلم  (  )،701، 700بخاري  ( -1
). و همچنـین شـیخ ابـن    1033ي  ( ي  (دعوت) دارد فتـواي شـماره   شیخ ابن باز فتاواي مشابهی در مجله -2

 ) فتواي مشابهی دارد.113ص  (» اللؤلؤ المکین«در جبرین 
 ).763)، و مسلم  (699بخاري  ( -3
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شنود  امام در حال رکوع است و در اثناي رکوع صداي دویدن برخی افراد را می س:
آیا بر او الزم است که رکوع را طوالنی بکند تا این افـراد  ، خواهند به رکوع برسند که می

 .به رکوع برسند و یا تشهد اخیر را طوالنی کند
اي طمأنینه به خرج بدهد کـه بـر مقتـدیان     است و امام به گونهافضل عدم عجله  ج:

بنابراین مناسـب اسـت   ، تر است زیرا مراعات حال مقتدیان اولی مهم، سخت تمام نشود
الوصف اگر امام اندکی درنـگ بکنـد تـا افـراد بـه       مع، را بکند ها آنکه امام رعایت حال 

 .تر است بهتر و شایسته رکوع یا سجود و یا تشهد برسند این کار براي امام
 )1/218( فتاواي اسالمی -شیخ ابن باز

 آواز هستند ي خوش حکم قصد مساجدي که داراي ائمه] 41[

 رفتن به دنبال پیش نمازانی که داراي آواز خوش هستند چیست؟ س:

ي  در مسـجدهاي محلـه   انسـان است کـه    لیکن بهتر آن، از نظر من اشکالی ندارد ج:
ي نماز جماعت این اسـت کـه مـردم در کنـار خـود و       زیرا فلسفه، خودش نماز بخواند

مسجد خودشان جمع شوند و تا مساجد از مردم خالی نشوند و مسـجدي کـه امـام آن    
زیـرا ازدحـام در یـک مسـجد ممکـن اسـت ایجـاد        ، آواز است زیاد شلوغ نشود خوش

آیند  دن زنی میمشکوکیت کند و در آن امور ناپسند رخ دهد و چه بسا افرادي براي ربو
بنابراین از نظر ما . کنند شماري در آن شرکت می شود که زنان بی که از مسجد خارج می

و بـدین صـورت از مسـجد خـودش     ، ي خودش بـاقی بمانـد   هر کس در مسجد محله
 .جا اقامه کند حمایت نموده و جماعت را در آن

 )2/200( )5( ةکتاب الدعو -شیخ ابن عثیمین

 نیت نماز خواندن پشت سر امام پرهیزگار و باخشوعحکم سفر به ] 42[

در شهر ما قاريِ خوبی وجود دارد که در نمازش خشـوع و خضـوع بـه خـرج      س:
بـراي نمـاز خوانـدن    ... ي شـرقی و  دهد؛ مردم از شهرهاي دور مانند ریاض و منطقه می

 بفرمائید که حکم سفر اینها چیست؟. آیند پشت سر او به شهر ما می
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ـدُّ «: فرماید شوند در آنجا که می مشمول نهیِ وارده در حدیث پیامبر می آیا اینها الَ تُشَ

دَ  اجِ سَ الُ إالّ إيل ثَالَثةِ مَ حَ ي: الرِّ دِ جِ سْ دِ األقيصَ وَ مَ جِ سْ رامِ وَ مَ دِ احلَ جِ سْ  )1(»مَ
: شـود جـز بـه سـوي سـه مسـجد       قصـد مسـافرت نمـی   ) به سـوي هـیچ مکـانی   («

 )»مسجد پیامبر در مدینه( مسجد منمسجداالقصی و ، مسجدالحرام
 !به شما پاداش نیک بدهد تعالىاهللا ، لطفاً افاده و توجیه بفرمائید

تفقـه در قـرآن و   ، بینم؛ حتی این کار از سـفرهاي علمـی   در این کار اشکالی نمی ج:
شود و ممنوعیتی که در حدیث وارد شده شامل این نوع  استماع آواز خوب محسوب می

البحرین براي جسـتجوي علـم و    در مجمع علیه السالم زیرا موسی، شود نمیها  مسافرت
کوچ کرد و همواره علماي صحابه و دیگران از اقلیمی  علیه السالم دانش به سوي خضر

 .کردند به اقلیمی و از شهري به شهري براي کسب علم مسافرت می
ً «: فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا  ـامِ لْ سُ فِيْهِ عِ تَمِ لْ لَكَ طَريقاً يَ نْ سَ مَ

نّةِ  يقاً إيلَ اجلَ ل اهللاُ لهَ به طرِ هَّ  )2(»سَ

هر کس راهی را براي جستجوي علم اختیار کند اهللا راه رسیدن به جنت را بـرایش  « 
 ».گرداند آسان می

 )137، 138( ص) 42( ي شماره، البحوث  مجلۀ -شیخ ابن باز

ي نماز در جاي  کند و شخص مسبوقی را براي ادامه که امام نماز را قطع می هنگامی] 43[
 دهد حکم این مسئله چیست؟ خود قرار می

اگر امام در رکعت چهارم بی وضو بشود و کسی را بجاي خـود بگمـارد کـه در     س:
پس حکم نماز کسانی که در رکعت اول و دوم با امام ، رکعت سوم به نماز رسیده است

توانند قبل از سالم دادن امام دوم سالم بدهند؟ یا  اول به نماز رسیده اند چیست؟ آیا می
هاي بیشتري بخوانند و به همراه امام سالم بدهند؟ یـا   که به خاطر اقتدا به امام رکعت این
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که بنشینند و در انتظار امام بمانند تا چهار رکعـت را کامـل کنـد و بـه همـراه او در       این

ي ایـن افـراد در چنـین     رم بدون رکعت اضافی سالم بدهند؟ اصالً نماز همهرکعت چها
 رد؟دا میحالتی چه حک

در دو جهان به شما پـاداش   تعالىاهللا . امیدوارم با ذکر دلیل جواب را مرقوم بفرمائید
 !نیکو بدهد

بر کسانی که رکعت اول و دوم را ، اي بر نمازگزارن پیش بیاید اگر همچنین واقعه ج:
که براي اتمـام نمـازش    همراه امام دوم هنگامی اند واجب است که به  امام درك نموده با
چهـار رکعـت را    هـا  آنبلکه سـرجاي خودشـان بنشـینند چـون     ، خیزد بلند نشوند می بر

همین مقدار است و اجازه ندارند که قبل از امام سـالم بدهنـد؛    ها آناند و فرض  ه خواند

عِلَ اإلمامُ « :اند روایت شده که فرموده علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا از رسول اهللا امَ جُ إنَّ

مَّ بِهِ  تَ  )1(»لِيُوْ
 ».امام براي این قرار داده شده که به او اقتدا شود«

 : همچنین فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

الَ « مْ فَ كُ امُ ودِ و الَ بِ إينِّ إمَ جُ وعِ وَ الَ بِالسّ كُ بِقُوين بِالرُّ افِ الْـتَسْ َ
يَامِ وَ الَ بِاإلنْرصِ  )2(»قِ

از مـن  ) از نمـاز ( قیام و انصـراف ، سجود، بنابراین هنگام رکوع، من امام شما هستم«
 »سبقت نگیرید

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )7/397( مباحث علمی و افتافتاواي انجمن دایمی 

آیا به همین دو رکعت بسنده ، رسد مسافري که دو رکعت را پشت سر امام مقیم می] 44[
 کند؟

                                                           
 ).417،412،11و مسلم  ( و أطرافه فیهما )688،378بخاري  ( -1
 و غیرهما 426) مسلم 3/290،245،154،102أحمد  ( -2
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شوم احیاناً در یکی از شهرها توقف  ي مکرمه مسافر می که به سوي مکه هنگامی س:
بینم کـه امـام    می ، روم کنم و در حالی که براي نماز عصر اذان گفته شده به مسجد می می

کـنم و   مسجد دو رکعت را با مردم خوانده است و من دو رکعت آخر را به او اقتدا مـی 
کـه   دهد من نیـز بـا توجـه بـه ایـن      که امام سالم می آیا هنگامی... خوانم را با او می ها آن

کـه دو   یـا ایـن   )خوانـد  ها را دو رکعت می چون مسافر چهار رکعتی( مسافرم سالم بدهم
 ؟ دیگر را نیز اقتدا کرد که براي امام اتمام الزم است پس مسافر نیز باید اتمام کند رکعت
اگر مسافر به امامی اقتدا بکند که این امام نمازش را کامـل  « )1(:اند علماي ما گفته ج:

 ».نماز را کامل بخواند) این مسافر( خواند پس باید می
خـواه  ، نماید بـر او اتمـام نمـاز الزم اسـت    بنابراین اگر مسافري به امام مقیمی اقتدا 

عصـر و عشـا وجـود    ، در این مسئله هیچ فرقی بین ظهر. مسبوق باشد و یا غیر مسبوق
همین فتوا را درست  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  ما به دلیل عام بودن حدیث پیامبر. ندارد

كـتُمْ «: فرمایـد  مـی  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  جا که پیامبر در آن، دانیم و حق می رَ ـامَ أدْ فَ

ُّوا أمتِ مْ فَ اتَكُ ا فَ لُّوا وَ مَ  )2(»فَصَ

) پـس از سـالم امـام   ( چه را که نرسیدید مقداري را که با امام رسیدید بخوانید و آن«
 ».کامل کنید

مقتدي مامور به  دلیل دیگر این است که چون نماز مقتدي مرتبط با نماز امام است و
 )واهللا اعلم( .باشد اقتدا به امامش می

 )15/268( مجموع فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

                                                           
 ).2/63از ابن قدامه  (» اَلْمغُنْی«نگاه شود به:  -1
 602) مسلم 908،636،635بخاري  ( -2



 

 

 

 

 :فصل ششم
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 حکم بردن کودکان به مسجد] 45[

کوچک خود را نیز به مسـجد  ي  روند بچه بعضی از نمازگزاران که به مسجد می س:
اند و نماز خواندن نیز بلد نیستند همـراه   ها که به سن تشخیص نرسیده این بچه، برند می

شـوند؛   ایستند و چه بسا موجب تشویش سـایر نمـازگزاران مـی    نمازگزاران در صف می
 اي دارید؟ حکم این مسئله چیست؟ به اولیاي این کودکان چه توصیه

به  ها آنشوند بردن  از نظر من کودکانی که باعث تشویش سایر نمازگزاران می ج:
خواهند فرضی از  شود که می زیرا این کار موجب آزار مسلمانانی می ؛مسجد جایز نیست

هصلَّى  پیامبر اکرم فرایض اهللا را انجام دهند؛  هنگامی که برخی از  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

نَّ «: را شنید گفت ها آنیارانش را در حال نماز خواندن دید و صداي قرائت  رَ ْهَ الَ جيَ

مْ يفِ  كُ يلَ بَعْضِ مْ عَ كُ عَضُ راءالْـبَ  )1(»ة قِ

 ».برخی دیگر بلند نکنید، تان را بر برخی از شما قرائت«

مْ «: در حدیث دیگري آمده است كُ عْضُ نَّ بَ ذِيَ ؤْ اً الَ يُ عْضَ  )2(»بَ

 ».برخی از شما برخی دیگر را آزار ندهد«
بنابراین هر عملی که موجب اذیت و آزار نمازگزاران بشود انجام آن ناجـایز اسـت؛   

را  هـا  آننصیحت من به اولیاءاین است که کودکانشان را با خود به مسجد نبرنـد و   پس
جـا   در آن، راهنمایی کرده راهنمایی کنند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  گونه که پیامبر همان

                                                           
ــک « -1 ــا مال ــد  (177(  1/80» موط ــائی در 4/344)، احم ــري«)، نس ــی در 8091»  (الکب ــري«)، بیهق »  الکب

این حـدیث  «گفته است:  )2/265صاحب  (مجمع الزوائد)  ( رضی اللَّه عنْه. از حدیث بیاضی -)4480(
 ).2/265»  (را امام احمد روایت کرده و رجال آن رجال صحیح است

» مسـتدرك «)، حاکم در 4216»  (مصنف«)، عبدالرزاق در 8092»  (الکبري«)، نسائی در 1332ابوداود  ( -2
از -). حاکم این حدیث را تصحیح کرده و امام ذهبی در این زمینه با وي موافـق اسـت.   1169( 1/311

 .- رضی اللَّه عنْه بوسعید خدريحدیث ا
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نَاءَ «: فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  که ایشان وا أبْ رُ مْ  مُ هُ ـوْ بُ ِ ـبْعٍ وَ ارضْ ـالَة لِسَ مْ بِالصّ كَ

 ٍ يْهاَ لَعِرشْ لَ  )1(»عَ

و اگـر   -خواندن نماز دسـتور دهیـد  شوند به  که هفت ساله می فرزندانتان را هنگامی«
 ».را بزنید ها آندر ده سالگی  -نخواندند

بـه   هـا  آنکنم که در مورد کودکانی که آمدن  طور به اهل مسجد توصیه می بنده همین
سخت نگیرید و جـایی را کـه    ها آني صدر داشته باشند و بر  مسجد مشروع است سعه

زیرا هر کس کـه زودتـر جـایی را در    ، کودك به آن سبقت گرفته در اختیار او قرار دهند
پس قرار دادن کودکان ، دارتر است خواه کودك باشد و یا بالغ جا حق اختیار بگیرد به آن

 :در جاي مخصوصی از صف و تصرف کردن جاي او ضررهاي زیادي دارد؛ از جمله
چه هر کس که به چیزي زودتر از سایر مردم برسد به آن حق ، ها آنحق تضییع  -

 .دارتر است
ي  اي بار بیایـد و همیشـه بغـض و کینـه     شود که کودك عقده این کار باعث می -

 .کند به دل بگیرد کسی را که جایش را تصرف می
 .شود که کودك از رفتن به مسجد نفرت پیدا کند سبب می -
مشغول شوند   جا جمع شده و به بازي  ها در یک بچه شود که این کار باعث می -

سـال قـرار    در صورتی که اگر در میان مردم بزرگ، و بر اهل مسجد تشویش ایجاد کنند
 .دهند بگیرند چنین حرکاتی از خودشان نمی

که کـودك از جـایش بلنـد کـرده      اند مبنی بر این اما آنچه که برخی از علما ذکر کرده
قولی مرجوح است؛ ، شود و یا آخرین صف مسجد قرار داده می شود و در آخر صف می

ي«این علما از حدیث  الم وَ النُّهَ  . اند استدالل کرده )2(»لِيلِني منكم أولُو األحْ

                                                           
حـدیث حسـن   «). امـام ترمـذي گفتـه اسـت:     407)، ترمذي  (495)، ابوداود  (2/187،180مسند احمد ( -1

 ).466را تصحیح کرده است ( آلبانی در صحیح ابوداود آن». صحیح
 ).432مسلم  ( -2
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 ولی باید گفت که فتواي این علماء مرجوح و معارض با حدیثی است که رسـول اهللا 

هُ «: در آن فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  بِقْ سْ ْ يَ املَ بَقَ إيلَ مَ نْ سَ ـقُّ الْــمَ ـو أحَ هُ ـدٌ فَ يه أحَ

 )1(»بِهِ 
هر کس به چیزي سبقت بگیرد که کسی دیگر به آن سبقت نگرفته آن شخص بـدان  «

 ».دارتر است چیز حق

م( ي حدیث استدالل این دسته از علما بوسیله نكُ این کامل نیست؛ زیرا از  ...)لَيِلِنِي مِ

صاحبان عقل و خرد را  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  شود که رسول اهللا حدیث استنباط می
، نزدیـک بشـوند   علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  به پیشی گرفتن تشویق نموده تا به پیامبر

نزدیکتـري داشـتند و بـراي حفـظ       ي نسبت به کودکان به فقه و علـم رابطـه   ها آنچون 
ي  نکتـه . تـر بودنـد   مطمئن علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  هاي خود از پیامبر ها و شنیده دیده

بان جـز صـاح  ( در این حدیث نفرمود کـه  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  که پیامبر دیگر این
فرمود آنگاه استدالل این علما بـه جـا    و اگر چنین می) عقل و خرد به من نزدیک نشوند

امر به صاحبان خرد است که زودتر بیاینـد و بـه   ، اي که در حدیث آمده لیکن صیغه، بود
 .نزدیک بشوند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

 )9، 2/8( فتاواي اسالمیه –شیخ ابن عثیمین 

هصلَّى  حکمت داخل کردن قبر پیامبر] 46[  در مسجد چیست؟ علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

مسلّم است که دفن اموات در مساجد جـایز نیسـت و هـر مسـجدي کـه در آن       س:
پس با ایـن وجـود حکمـت و    . قبري وجود داشته باشد نماز خواندن در آن جایز نیست

و برخی از یاران ایشان در مسـجد نبـوي    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  ي قبر پیامبر فلسفه
 تواند باشد؟ چه می
 :اند ثابت شده است که ایشان فرموده علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر ج:

                                                           
) و ضــیاء 11617،11616،11559»  (الکبــري«). بیهقــی در 814»  (الکبیــر«)، طبرانــی در 3071ابــوداود  ( -1

 ).145(  1/67را حسن قرار داده است.  آن» اإلصابه«). حافظ ابن حجر در 1434»  (المختارة«مقدسی در 
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نَ « ـهُ لَعَ بُورَ الْـ اللَّ وا قُ ذُ َ  اختَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ دَ يَهُ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ  )1(»أَ

 ».دادند قبرهاي انبیاي خود را مسجد قرار می ها آن، را لعنت کند، اهللا یهود و نصارا«
حبیبه رضی اهللا  سلمه و ام همچنین از عایشه رضی اهللا عنها روایت شده است که ام

هصلَّى  عنهما کلیسایی را در سرزمین حبشه دیده بودند براي رسول اهللا علَیه وآله  اللـَّ
لَّمسلَّى  رسول اهللا، هایی که در آن وجود داشت سخن گفتند یادآور شدند و عکس وص

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیمُ «: فرمودند ع اتَ فِيهِ ا مَ مٌ إِذَ وْ اِلِحُ الْـأُولَئِكَ قَ لُ الصَ جُ الِحُ أوِ الرَّ بْدُ الصَّ عَ

ىلَ  ا عَ نَوْ ابَ دً جِ سْ هِ مَ ِ ربْ ارُ ، قَ َ
؛ أُولَئِكَ رشِ رَ وَ وا فِيهِ تِلْكَ الصُّ رُ وَّ صَ نْدَ الْـوَ لْقِ عِ ـهِ خَ  )2(»اللَّ

کـرد بـر قبـر او     بنده یا مرد صالحی از میانشان فوت می گاهاینها قومی هستند که هر«
کشیدند؛ اینها نزد اهللا بـدترین مخلـوق    ساختند و این تصویرها را در آن می مسجدي می

 ». هستند
هرضی  در صحیح مسلم از جندب بن عبداهللا : یدگو میروایت شده است که  عنْه اللـَّ

هصلَّى  از پیامبر َ  تعاىلإنّ اهللاَّ «: شنیدم که فرمود آله وسلَّمعلَیه و 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 لَوْ كُ 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 ؛ إِينِّ الْـقَ دَ اجِ سَ بُورَ مَ قُ

لِكَ ها آن نْ ذَ مْ عَ  )3(»كُ

را  علیـه السـالم   مرا دوست خود قرار داده است همان گونـه کـه ابـراهیم    تعالىاهللا «
رضـی   دادم قطعـاً ابـوبکر   چنانچه از امتم کسی را دوست قرار می، دوست خود قرار داد

اللَّـه نْهگمان کسانی که پیش از شما بودنـد قبرهـاي    دادم؛ بی را دوست خودم قرار می ع
دادند؛ آگاه باشید که شما قبرهـا را مسـجد قـرار     انبیا و صالحین خود را مسجد قرار می

 ».دارم شما را از این عمل باز میمن ، ندهید

                                                           
 )529) و مسلم  (1330بخارى  ( -1
 )528) و مسلم  (434بخاري  ( -2
 )532مسلم  ( -3
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ي «: روایـت کـرده اسـت    عنْـه  اللَّـهرضی  امام مسلم همچنین با سند خود از جابر ـَ هنَ

ل اهللاّ وْ سُ ىلَّ  رَ ـهِ صَ مَ  اللَّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ يْهِ  عَ لَ بْني عَ أنْ يُ يْهِ وَ لَ دَ عَ عَ قْ أنْ يُ ُ وَ ربْ صَ اْلَقَ َصَّ  )1(»أنْ جيُ
از گچ کاري قبر و نشستن و بناي ساختمان بر  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا«

 ». آن منع کرده است
اند به تحریم مسجد قـرار   این احادیث و تمام احادیثی که در این خصوص وارد شده

ساختن گنبـد بـر   ، این احادیث همچنین به تحریم بناي ساختمان. دادن قبور اشاره دارند
کـه ایـن اعمـال از اسـباب شـرك و       کنند؛ براي ایـن  داللت می ها آنکاري بر  قبور و گچ

که در گذشته و حال چنین اتفـاقی افتـاده    شود کما این پرستش صاحبان قبر محسوب می
علَیـه وآلـه    اللَّـهصلَّى  پس بر مسلمان جایز است که در هر مکانی از آنچه پیامبر، است

ولَّمفریـب  ، شوند که اکثریت عملی را مرتکب می از این .از آن نهی کرده پرهیز نمایند س
زنـد و   ي مؤمن است که هر جا آن را بیابد بـه آن چنـگ مـی    چون حق گمشده، نخورند

 .مسلماً حق با دالیل از کتاب و سنت قابل تشخیص است نه با آرا و اعمال مردم
در مسـجد دفـن   ) ابـوبکر و عمـر  ( و دو یـارش  وآله وسـلَّم  علَیه اللَّـهصلَّى  محمد 
بلکه در اتاق عایشه رضی اهللا عنها مدفون هستند؛ لـیکن هنگـامی کـه مسـجد      ؛اند نشده

ي عایشه رضی اهللا عنها در پایان  نبوي در زمان ولید بن عبدالملک توسعه داده شد حجره
حکـم دفـن در مسـجد بـه حسـاب      ایـن عمـل در   . قرن اول در مسجد داخل کرده شد

و یارانش به زمین مسجد انتقال داده  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  آید؛ زیرا رسول اهللا نمی
بدین ترتیـب هـیچ کـس    . بلکه حجره به علت توسعه در مسجد داخل کرده شد ؛نشدند

بـر روي قبـر    تواند از این عمل براي جواز دفن میت در مسـجد و بنـاي سـاختمان    نمی
تواند حجتی در برابـر مخالفـت بـا سـنت      استدالل نماید و عمل ولید بن عبدالملک نمی

 .باشد علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

 )338، 4/337( عۀمجموع فتاوا و مقاالت متنو –شیخ ابن باز 
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 حکم نماز خواندن در مسجدي که در آن قبر وجود دارد] 47[

 آیا در مسجدي که در آن قبر وجود دارد نماز خواندن درست است؟: 1س
قبر وجود دارد نماز خواندن جایز نیست و واجـب اسـت    ها آنمساجدي که در : 1ج

ي مـرده بـه گورسـتان عمـومی منتقـل شـود و       هـا  آنکـه آن قبـر نـبش شـده و اسـتخو     
بري باقی بمانـد و  جایز نیست که در مسجد ق. ي هر قبري جداگانه قبر شودها آناستخو

 زیـرا پیـامبر اکـرم   ، در این میان هیچ فرقی بین قبور اولیاء و سایر مردگان وجـود نـدارد  
از این کار منع کرده و امتش را از آن بر حذر اشـته اسـت و    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 

ایشـان ثابـت شـده کـه     از ، را به همین سبب مورد لعن و نفرین قرار داد، یهود و نصارا

نَ «: اند فرموده ـهُ لَعَ دَ الْـ اللَّ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ ذُ َ  اختَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ  )1(»يَهُ

قبـور انبیـاي خـویش را مسـجد قـرار       هـا  آننفرین اهللا بر یهود و نصارا بـاد چـون   «
 ». دادند می

با این گفتار امتش را  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر: یدگو میعایشه رضی اهللا عنها 
 )2(.داشت از عمل یهود و نصارا بر حذر می

را در حبشه دیده بودنـد و در    اي که آن که ام سلمه و ام حبیبه در مورد کنیسه هنگامی
 رسـول اهللا ، صـحبت کردنـد   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  آن عکس وجود داشت با پیامبر

مُ «: گفت ها آنبه  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  يهِ ـاتَ فـِ ا مَ مٌ إِذَ وْ ـالِحُ أوِ الْــأُولَئِكَ قَ بْدُ الصَّ عَ

ا دً جِ سْ هِ مَ ِ ربْ ىلَ قَ ا عَ نَوْ اِلِحُ بَ لُ الصَ جُ ارُ ، الرَّ َ
؛ أُولَئِـكَ رشِ رَ وَ وا فِيهِ تِلْكَ الصُّ رُ وَّ صَ نْـدَ الْــوَ لْقِ عِ خَ

ـهِ   )3(»اللَّ
ي صـالح یـا مـرد صـالحی از میانشـان فـوت        اینها قومی هستند که هنگامی که بنده«
کشـیدند؛ اینهـا    سـاختند و تصـویر او را بـر دیـوار آن مـی      کرد بر قبر او مسجدي می می

 »بدترین مخلوق نزد اهللا هستند
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بِيَائهم وَ «: در حدیث دیگري 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 احلِْ دَ إينِّ الْـصَ اجِ سَ بُورِ مَ نْ ذلكها آنقُ مْ عَ  )1(»كُ

که پیش از شما بودند قبرهاي انبیاء و افراد صالحِ خـود را مسـجد    آگاه باشید کسانی«
دادند؛ آگاه باشید قبرها را مسجد قـرار ندهیـد و مـن شـما را از ایـن کـار بـاز         میقرار 

 ».دارم می
مشخص است هر کس که نزد قبري نماز بخواند و یا بر آن مسجدي بسازد این عمل 

شود که او آن قبر را مسجد قرار داده است؛ پس واجـب اسـت کـه     بدین معنی تلقی می
 علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  شوند و به اطاعت از پیامبرقبرها از مساجد دور و جدا کرده 

بر سازندگان مسـجد بـر قبرهـا صـادر      تعالىو بخاطر در امن ماندن از نفرینی که از اهللا 
در مسجدي که در آن قبر  انسانشده نباید هیچ قبري در مسجد قرار داده شود؛ زیرا اگر 

وجود دارد نماز بخواند شیطان رفته رفته عبادت مرده را براي او آراسـته سـاخته و او را   
سازد و در نتیجه مرتکـب شـرك اکبـر     نماز و سجده کردن آن میت وادار می، به استغاثه

ل تواند باشد که عمـل مـذکور از اعمـا    این می، علت دیگر براي تحریم این کار، شود می
مخالفـت نمـوده و از راه و عمـل     هـا  آنیهود و نصارا است و بر ما واجب است که بـا  

 .دوري جوییم ها آنزشت 
جا بنا  اي وجود داشته باشد و سپس مسجدي در آن لیکن اگر در جایی قبرهاي کهنه 

که  کرده بشود منْ باب سد ذرائع و قطع اسباب شرك باید آن قبرها را از بین برد کما این
 . اند علما همین را گفته

 ).388، 5/389( مجموع فتاوا و مقاالت گوناگون -شیخ ابن باز
 نماز خواندن در مسجدي که در آن قبري وجود دارد چطور است؟: 2س
نماز خواندن در آن حرام است و ، اگر این مسجد بر روي قبر ساخته شده است: 2ج

را ، یهـود و نصـارا   علَیـه وآلـه وسـلَّم    ـهاللَّصلَّى  انهدام آن واجب است؛ زیرا رسول اهللا
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داد و از ایـن   دادند مورد لعـن قـرار مـی    که قبور انبیاي خود را مسجد قرار می بدلیل این
 .داشت طریق امتش را از عمل آنان بر حذر می

جا دفن کنند  چه مسجد جلوتر از قبر ساخته شد و سپس شخصی را در آن ولی چنان
اجب است که قبـر را از مسـجد بیـرون کـرده و مـرده را در قبرسـتان       در این صورت و

جا دفن کنند و نبش قبر در چنین حالتی بدون اشکال است چـون   عمومی ببرند و در آن
جا مشروع نبوده است چه مسجد محل دفـن   در مکانی دفن شده که اصالً دفن آن در آن

 .باشد اموات نمی
ر از قبر ساخته شده جـایز اسـت بـه شـرط     نماز خواندن در مسجدي که جلوت! آري

از نمـاز   علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صـلَّى   زیرا رسول اهللا، که قبر در قسمت قبله نباشد آن
 )1(.خواندن بسوي قبور منع کرده است

در صورتی که نبش قبر ممکـن نباشـد بایـد آن قسـمت از دیـوار مسـجد را منهـدم        
 ).و سپس دیوار را بسازند( کنندساخته و قبر را بیرون 

 ).234، 2/235( مجموع فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 رد؟دا میگزار چه حک در جلوي نماز) دان آتش( گذاشتن منقل بخور] 48[

 رد؟دا میقرار دادن منقل بخور در جلوي نمازگزار در مسجد چه حک س:

برخی فقها به کراهت آن فتـوا  اشکالی ندارد و این کار در حکم استقبال آتش که  ج:
اند  اند داخل نیست؛ زیرا کسانی که به کراهت استقبال و جلو گذاشتن آتش فتوا داده داده

اند و مجوسـیان آتـش را بـه ایـن      بیان کرده، را تشبه با مجوس در عبادت آتش علت آن
کنند بنـابراین قـرار دادن مجمـر و منقـل بخـور و همچنـین گذاشـتن         شکل عبادت نمی

 .هاي برقی در جلوي نمازگزار هیچ اشکالی ندارد خصوصاً در جلوي مقتدیان خاريب

 ).89، 2/90(، )5( ةکتاب الدعو -شیخ ابن عثیمین

 حکم نماز خواندن با کفش در مسجد] 49[
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در مسـجد  ) و فـرش ( رد؟ آیا وجود سـجاده دا مینماز خواندن با کفش چه حک س:
 مانع جواز نماز با کفش است؟

 عنْه اللَّـهرضی  خواندن با کفش مشروع و جایز است و همان گونه که انسنماز  ج:
 )1()با کفش نماز خوانده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا( :روایت کرده است
 علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  روایت کرده که رسول اهللا عنْه اللَّـهرضی  شداد بن انس

وا «: فرموده است الِفُ مْ الْـخَ افِهِ فَ ال خِ مْ وَ عِاهلِِ ْ نَ لُّونَ يفِ ُمْ ال يُصَ إِهنَّ ودَ فَ  )2(»يَهُ

 ».خوانند هایشان نماز نمی با کفش و موزه ها آنبا یهود مخالفت کنید چون «
و خیلی از مـردم  لیکن آنچه مهم است ، اما سجاده مانع نماز خواندن با کفش نیست 

و ایـن بـرخالف   ، کنند نگاه کردن کفش قبل از دخول به مسـجد اسـت   از آن غفلت می
 .است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  ي پیامبر اکرم فرموده

لْ إ«: فرماید می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى ایشان  دِ فَ جِ مْ إيلَ اْملَسْ كُ دُ اءَ أحَ إِنْ ذا جَ ؛ فَ يَنْظُرْ

امَ  لِّ فِيْهِ لْيُصَ هُ وَ حْ سَ يَمْ لْ راً أوْ أذيً فَ ذَ يْهِ قَ لَ عْ ْ نَ أي يفِ  )3(»رَ
هـایش نجاسـتی    آید باید نگاه بکند؛ اگر در کفش هرگاه یکی از شما به مسجدي می«

 ».نماز بخواند ها آنببیند باید آن را پاك کند و سپس با 
نمـاز خوانـدن بـا کفـش بـر سـجاده ضـرري        اگر مردم به حدیث مذکور عمل کنند 

 .نخواهد داشت
 )12/387( مجموع فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

آیا مضاعف بودن ثواب نماز مخصوص براي مسجد کعبه است یا دیگر مساجد حرم را ] 50[
 شود؟ نیز شامل می
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 آیا سایر مساجد مکه در ثواب مانند مسجد الحرام هستند؟ س:

بلکه مضاعف بودن ، مانند مسجدالحرام نیستند  مکه در اجر و ثوابخیر؛ مساجد  ج:
ثواب نماز اختصاص به مسجد کعبه دارد که بیت قدیم و قسمت توسعه یافته را شامل 

لُ « علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  بدلیل گفتار رسول اهللا، شود می صالةٌ يف مسجدي هذا أفْضَ

الَةٍ  نْ ألف صَ بَةمِ عْ دَ الكَ جِ سْ واهُ إالّ مَ   )1(»فيْام سِ

کـه در مسـجدي دیگـر    ، خواندن یک نماز در مسجد من بهتر است از هزار نمـازي «
که ثواب نماز آن از نماز خواندن در مسجد مـن نیـز   ( خوانده بشود به جز مسجدالحرام

 )».بیشتر است
باشد؛ کما  میپس این حکم مخصوص مسجد کعبه است و مسلم است که کعبه یکی 

باشد و  که این تفضیل مخصوص مسجدالنبی است مخصوص مسجد کعبه نیز می این

ال «: در آن فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  دلیل آن حدیثی است که رسول اهللا

دَ  اجِ سَ ةِ مَ الُ إِالَّ إِىلَ ثَالثَ حَ دُّ الرِّ دِ الْـ: تُشَ جِ سْ امِ الْـمَ رَ ي هذا، حَ دِ جِ سْ مَ دِ األَقْىصَ ، وَ جِ سْ مَ   )2(.»وَ
جز به سـوي  ) شود و بار و بنه بسته نمی( شود به سوي هیچ مسجدي قصد سفر نمی«

 ».مسجد من و مسجد أقصی، مسجدالحرام
قصـد سـفر   ) غیر از مسـجدالحرام ( مسلم است اگر به سوي مسجدي از مساجد مکه

بنـابراین حکـم مضـاعف بـودن ثـواب      . ایـم  دادهکنیم عملی نامشروع و ممنوع را انجام 
مختص به مکانی است که قصد سفر و شد رحال به آن جایز باشد؛ لیکن نماز خوانـدن  

ي حل و خارج از حرم  در سایر مساجد مکه خصوصاً در حرم از نماز خواندن در منطقه
که در حدیبیه رحل  وقتی سلَّمعلَیه وآله و اللَّـهصلَّى  که رسول اهللا به دلیل این، بهتر است

حـال  ، خواند که متعلق به حـرم بـود   اقامت افکند در آن قسمت از حدیبیه نمازش را می
چـون  ( که ایشان در آن قسمت از حدیبیه اقامت گزیده بود کـه متعلـق بـه حـل بـود      آن
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قسمتی از حدیبیه در حرم و قسمت دیگر آن در حل و خـارج از سـرزمین حـرم واقـع     
 ). بود

ي این است که نماز خواندن در حرم أفضل است ولی در بیشتر بودن ثواب  این نشانه
 .مانند مسجدالحرام نیست

﴿ ي آیه: اي بگوید اگر گوینده             

            ﴾ :۱[اإلسراء[ 

 »برد مسجداالقصی به مسجدالحرام از هنگام شب را اش بنده که ذاتی است پاك«
از مکـه و از   علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  که پیامبر حال آن، دهید را چگونه جواب می

 .به اسراء برده شد) رضی اهللا عنها( هانی ي ام خانه
 اللَّــه صلَّى  رسیده که ایشانپاسخ این است که در روایتی از صحیح بخاري به اثبات 

لَّمسو هآلو هلَیآتٍ «: از مقام حجر به اسراء برده شد ع ْ رِ أتاينِ جْ ا نائمٌ يف احلِ ينَا أنَ  )1(»بَ
 ...»خواب بودم کسی به نزدم آمد» حجر«در آن هنگام که در «

بنابراین منظور از حدیثی که در آن اسـراي پیـامبر از    .حجر داخل مسجدالحرام است
ابتداي اسراء  -در صورت صحت این روایت -ذکر شده) رضی اهللا عنها( هانی ي ام خانه

هـانی از خـواب    ي ام است که انتهاي آن از حجر شروع شده است؛ گویا ایشان در خانه
 .سراء برده شده استجا به ا بیدار کرده شد و سپس در حجر به خواب رفته و از آن

 ).12/395( مجموع فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین
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 هاي نماز نوافل و سنت



 

 حکم ستره براي نمازگزار] 51[

کنم که در مسجد بـه هنگـام نمـاز     را مشاهده می آموزگاران)( برخی از مرشدین س:
اینها . شود دهند که طول آن تقریباً نیم متر می اي از چوب را در جلوي خود قرار می ستره

اگـر در  : یمگـو  میبه آنان ، شود یند هر کس که این کار را انجام ندهد گناهکار میگو می
 .حتماً الزم استاین چیز : یندگو میجایی ستره نیافتم چه کار کنم؟ 

مسجد و غیرمسـجد  ، فرض و نفل، گذاشتن ستره به هنگام نماز در حضر و سفر ج:
در این زمینه به صـورت   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون حدیث رسول اهللا، سنت است

ا«: عام آمده است نْهَ نُ مِ لْيَدْ ةٍ وَ َ لِّ إيل سرتْ يُصَ لْ مْ فَ كُ دُ يلّ اَحَ ا صَ  )1(»إذَ
باید رو بـه سـتره نمـاز بخوانـد و بـه آن      ، یکی از شما خواست نماز بخواند هرگاه«

 ».نزدیک شود
که بخاري و  دلیل دیگر این. این حدیث را ابوداود با سندي نیکو روایت کرده است

ىلَّ  أَنَّ النَّبِيَّ «: اند روایت کرده عنْه اللَّـهرضی  مسلم از ابوجحیفه لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ  عَ

تْ لَهْ  كِزَ هِ الْـرُ يْ دَ َ يَ رُّ بَنيْ مُ ِ يَ تَنيْ عَ كْ رَ رَ يلَّ الظّهْ م وَ صَ دَّ تَقَ ة فَ نْزَ رُ وَ الْـعَ امِ نَعُ الْـحَ مْ لْبُ الَ يُ  )2(»كَ

و ایشان جلو رفت و نماز ظهـر  ، نصب کرده شد) در جهت قبله( اي براي پیامبر نیزه«
کردنـد و   آمـد مـی   و دیدم که االغ و سـگ از پشـت آن نیـزه رفـت    ، را دو رکعت خواند

 ».شدند جلوگیري نمی
کنـد   روایت مـی  عنْه اللَّـهرضی  همچنین امام مسلم با سند خود از طلحه بن عبیداهللا

َ «: فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  که رسول اهللا مْ بَـنيْ كُ دُ عَ أحَ ضَ ا وَ ثْـل  إذَ ـهِ مِ يْ دَ يَ

لِّ  يُصَ لْ لِ فَ حْ رةِ الرَّ خِّ ؤَ لِكَ ، مُ راءَ ذَ رَّ وَ نْ مَ بَالُ مَ اليُ  )3(»وَ

                                                           
). حاکم حدیث مذکور را صحیح 922(  1/252)، حاکم954)، ابن ماجه  (749)، نسایی  (698أبوداود  ( -1

 دانسته و ذهبی در این زمینه با او موافق است.
 ).688) این الفاظ از مسلم است. ابوداود  (503) است. و مسلم  (187)، أطراف آن در  (495بخاري  ( -2
 )504الفاظ از بخاري است. مسلم  ( ) این861، 493، 76بخاري  ( -3
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هرگاه یکی از شما به اندازه چوب عقبی پاالن شـتر را در جلـوي خـود قـرار دهـد      «

 ».کند توجه ننماید نمازش را بخواند و به کسی که از آن سوي آن عبور می
رضـی   ي کـرام  است که به ستره نزدیک شود و صحابهبراي نمازگزار همچینن سنت 

م اللَّـهنْهگرفتنـد   هاي مسجد سبقت می پس از تمام شدن نماز جماعت به سوي ستون ع
این کار را در حضـر و در   ها آن، ایستاده و نماز سنت و نفل را بخوانند ها آنتا روبروي 

در مسجد چوب یا چیز دیگـري را   اه آنولی به اثبات نرسیده که ، دادند مسجد انجام می
هـاي مسـجد نمـاز     بلکه بـه سـوي دیـوار و سـتون    ، گاهشان نصب کنند روبروي سجده

پس نباید در مورد نصب چوب تکلیف به خرج داد چـون شـریعت اسـالم    ، خواندند می
 .که مغلوب آن شده است ساده است و هیچ کس با دین سختی نکرده مگر این

که ثابت شده است که  به دلیل این، اب است نه براي وجوبامر به ستره براي استحب 
در  )1(.در منی در سـمت غیـر دیـوار نمـاز خوانـد      علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

 .حدیث وارد نشده که ایشان در آن جا ستره گرفته باشد
 اللَّـهرضی  ابن عباسابوداود و نسایی از حدیث ، دلیل دیگر این است که امام احمد 

نْهولُ اهللا«: اند روایت کرده ع سُ يلّ رَ ىلَّ  صَ ـهِ صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ هِ  عَ يْ دَ َ يَ لَيْسَ بَنيْ اءِ وَ يفِ فَضَ

ئٌ   )2(»شَ

در فضایی نماز خواند که روبروي ایشان هیچ  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا«
 ».چیزي نبود

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

                                                           
 )504) این الفاظ از بخاري است. مسلم  (861، 493، 76بخاري  ( -1
)، بیهقـی  12728(  12/149» الکبیـر «) و 3098»  (االوسط«)، طبرانی در 2601)، ابویعلی  (1/224احمد  ( -2

) گفتـه اسـت:   2/63مجمع الزوائد  (. صاجب رضی اللَّه عنْه ) از حدیث ابن عباس3294»  (الکبري«در 

و أخرجه بنحوه من حدیث الفضل بن  ».باشد است که ضعیف می ةدر سند این حدیث حجاج بن أرطا«
ــه عبــاس ــه عنْ ــی اللَّ ضــوداود (1/212،211: أحمــد  ( ر ــویعلی  (718) و أب ) و البیهقــی فــی 6726) و أب

 2/347» تقریب األسانید«العراقی فی و حسنه  1/369) و الدارقطنی 3323،3322»  (الکبري«
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 )77، 7/76( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

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

یـد و بـه محـض    گو میشود و براي اداي سنت تکبیر  فردي به مسجد داخل می س:
آیا این فـرد نمـازش را قطـع کنـد یـا      ... شود گفتن تکبیر براي نماز فرض اقامه گفته می

 .که آن را به اتمام برساند؟ امیدوارم این مسئله را توضیح بفرمایید این
که بعضی از افراد جماعت هرگاه براي نماز فرض اقامه گفته شد در حالی  ج:

اینها باید نمازشان را قطع کرده و ، مشغول خواندن تحیۀ المسجد یا سنت راتبه هستند
 :فرموده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  براي نماز فرض اقدام کنند؛ چون رسول اهللا

الةُ فالصالة إالّ املكتوبة« تِ الصّ يْمَ ا أقُ   )1(»إذَ

 ».نماز فرض اقامه شد هیچ نمازي غیر از آن جایز نیستهرگاه «
تواند نمازش را با اختصار به اتمام  اند که این شخص می برخی از علما فتوا داده

 ﴿ :فرموده است تعالىبرساند چون اهللا                 

          ﴾ :۳۳[حممد[  

 »اید از اهللا و پیامبر فرمان ببرید و اعمالتان را باطل نکنید اي کسانی که ایمان آورده«
کنند که نمازش را بعد از گفـتن   این عده از علما حدیث مذکور را حمل بر کسی می

 .اقامه شروع کند
هـر دو حـال را   زیرا حـدیث مـذکور   ، ولی فتواي درست همان فتواي نخست است

، کننـد  شود و احادیث دیگري وجود دارد که بر عام بودن این حکم داللت مـی  شامل می
زمـانی ایـن    علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  آید که رسول اهللا همچنین از این احادیث بر می

گفـت در حـال نمـاز     گفتار را ایراد فرمودند که شخص را در حالی که مؤذن اقامـه مـی  
 .خواندن مشاهده کرد

                                                           
 )710مسلم  ( -1
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شـود و بـا    خاص بر عام مقدم می، ي کریمه عام است و حدیث خاص است اما آیه 

که این مطلب از اصول فقه و مصـطلح الحـدیث    خورد؛ کما این خاص عام تخصیص می
لیکن اگر این شخص رکوع دوم را بـه انجـام رسـانیده اشـکالی     . شود میبخوبی فهمیده 

ندارد که نمازش را به اتمام برساند چون نمازش به پایان رسیده و کمتر از یـک رکعـت   
 .باقی مانده است

 )11/392( مجموع فتاوا و مقاالت متنوعه –شیخ ابن باز 

 ي استراحت حکم جلسه] 53[

برخاسـتن از رکعـت اول بـراي رکعـت دوم و یـا      ي استراحت به هنگـام   جلسه س:
 رد؟دا میبرخاستن از رکعت سوم براي رکعت چهارم چه حک

 آیا واجب است یا سنت مؤکده؟
ي دوم رکعـت   که نشستن بعد از برخاستن از سـجده  علما اتفاق نظر دارند بر این ج:

از و اول و رکعت سوم و قبل از برخاستن بـراي رکعـت دوم و چهـارم از واجبـات نمـ     
باشد  علما اختالف دارند که آیا اصالً این عمل در نماز سنت می. هاي مؤکده نیست سنت

بیماري و ، که این عمل را تنها کسانی انجام دهند که به علت پا به سن بودن یا نه؟ یا این
 اضافه وزن بدان نیازمند باشند؟

اند و یکی  دانستهامام شافعی رحمه اهللا و جمعی از علماي اهل حدیث آن را سنت  -
به دلیل حدیثی کـه بخـاري و اصـحاب سـنن از     ، از فتواهاي امام احمد نیز همین است

يَّ «: اند روایت کرده عنْه اللَّـهرضی  مالک بن حویرث أَ النَّبـِ هُ رَ ـىلَّ  إنَّ ــهِ صَ هِ  اللَّ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

مَ  لَّ 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  )1(»ملَ

تـا   شـد  مـی بلنـد ن  فـرد هاي  را دیدم که در رکعت علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر«
 ».نشست که کامالً می این

                                                           
 )823بخاري  ( -1
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انـد و همـین    از جمله ابوحنیفه و مالک رحمهما اهللا آن را سنت ندانسته، اکثر علما -
روش استدالل این علما بدین صورت . فتواهاي امام احمد رحمه اهللاز  است یکی دیگر

 علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صـلَّى   ي نماز رسول اهللا فرمایند احادیثی که درباره است که می
ي دوم به میان نیامـده   ذکري از جلسه استراحت و نشستن بعد از سجده ها آناند در  آمده
کننـد   را چنین تاویل مـی  عنْه اللَّـهرضی  دیث مالک بن حویرثاین بزرگواران ح. است

ایـن عمـل را در آخـر حیـات و      علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  که احتمال دارد پیامبر اکرم
 ...که پا به سن شد انجام داد و زمانی
 نشستن رسـول اهللا ي دوم از علما بین احادیث جمع نموده و قائل هستند که  دسته -

عمـل  ، بنـابراین ، حمل به وقـت حاجـت و ضـرورت اسـت     علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 .مذکور بهنگام ضرورت مشروع و در غیر آن مشروع نیست

آید این است که این عمل مستحب است و ذکر  چه که از ظاهر احادیث برمی ولی آن
کند بلکه بر عدم وجوب آن داللت  تجاب آن نمینشدن آن در احادیث داللت بر عدم اس

 .دارد

 کند: دو چیز بر مستحب بودن عمل مذکور داللت می
دهنـد تـا بـراي امـتش      اصل در فعل پیامبر اینست که ایشان فعلی را انجام مـی  -1

 .مشروع بشود
هرضی  مید ساعديحثبوت این جلسه در حدیث ابو -2 وارد شده که در  عنْه اللـَّ

الَةَ النبي«: آن چنین آمده است فَ صَ صَ ىلَّ  أنّه وَ ـهِ صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ نَ  عَ ة مِ َ رشْ ْ عَ يفِ

ةِ  حابَ هُ يف ذلك) عنهم اهللا ريض( الصّ وْ دَّ قُ  )1(»فَصَ
را در میـان ده   علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  صفت نماز پیامبر) ابوحمید ساعدي( «

 ».تصدیقش نمودند ها آني  بیان کرد که همه عنْهم اللَّـهرضی صحابه 

                                                           
ــوداود  (5/424مســند احمــد  ( -1 )، ابــن حبــان  1061ابــن ماجــه  ( ).305،304)، ترمــذي  (963،730) و أب

 را در صحیح ابوداود صحیح دانسته است. ) آلبانی آن1865-1867-1874(
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 )268، 1/269( فتاواي اسالمیه -انجمن دایمی

 حکم قرآن خواندن امام از روي مصحف در تراویح ماه رمضان] 54[

نمـاز  که اولین بار بود در این منطقه ) حائل( ي در ماه مبارك رمضان و در منطقه س:
مالحظه کردم که امام یـک جلـد قـرآن در دسـت گرفتـه و از روي آن       .تراویح خواندم

دهد و این کار را تا پایان نماز تـراویح   را در کنار خود قرار می کند و سپس آن قرائت می
ي آخـر رمضـان    هـاي دهـه   که این عمل را در نماز تهجد در شب کما این، کند تکرار می
چـون ایـن پدیـده در تمـام     ، نظر بنده را بخود جلب کرده اسـت این عمل . هد انجام می

ي منوره مشـاهده   ولی بنده چنین عملی را در مدینه، رواج دارد) حائل( ي مساجد منطقه
خوانـدم چنـین چیـزي     مثالً در سال گذشته که در مدینه منوره نماز تراویح می، ام نکرده
 .ندیدم

 :کرده این است کههم اکنون آنچه که ذهنم را به خود مشغول 
 رواج داشته است؟ علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  آیا چنین عملی در زمان پیامبر -
آیا این عمل در شمار بدعاتی قرار ندارد که هیچ یکی از صـحابه و تـابعین آن را    -

 .اند انجام نداده
دارد  هـاي کـوچکی را کـه حفـظ     آیا به جاي این عمل بهتر نیست که امام سـوره  -

 .بخواند
قصد امام از این عمل ختم قرآن است که هر شب یک جزء از کالم اهللا را قرائـت   -

صـلَّى   اهللا چنانچه این عمل جایز است لطفاَ دلیل آنرا از کتاب اهللا و سنت رسول، کند می
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیبیان کنید؟ ع 

بدون اشکال اسـت چـون از ایـن     در قیام رمضان خواندن قرآن از روي مصحف ج:
اهللا از  شنوند و دالیـل شـرعی کتـاب اهللا و سـنت رسـول      طریق مقتدیان تمام قرآن را می

مشروعیت قرائت قرآن در نماز حکایت دارند و این دالیل عام است و قرائـت قـرآن را   
 . شود در نماز چه از حفظ و چه از روي مصحف شامل می
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) ذکـوان ( اش ي آزاد شـده  بـه بـرده   عنْهـا  اللَّـهرضی  هالمؤمنین عائش ثابت شده که ام
دستور داد تا او را در قیام رمضان امامت دهد و ذکوان در نمـاز از روي مصـحف قـرآن    

 )1(.خواند می
 ).309( ص. ها و نصائح یادآوري، از کتاب فتاوا -شیخ ابن باز

 گیرد  بدعاتی که در اثناي نماز تراویح انجام می] 55[

گیـرد   نزد ما اختالف شدیدي بخاطر بدعاتی که به هنگام نماز تراویح انجام مـی  س:

م الْــصـالَة «: یندگو میبرخی از مردم به وقت شروع نماز تراویح . وجود دارد ـابكُ يَامِ اثَ قِ

: ینـد گو مـی و پس از خواندن دو رکعت بلند شده و همراه با امـام بـا صـداي بلنـد      »اهللاُ

لِّ و سَ « مَّ صَ هُ نا حممداللّ يلَ سيِّدِ اینها پس از آن که از خواندن دو رکعـت دوم فـارغ    ».لَّمْ عَ

خوانند و پس از پایان نمـاز   هاي اخالص و معوذتین را با صداي بلند می شوند سوره می
 .خوانند ها را به همین شکل می تراویح تا سه بار این سوره

در ، دهید در حدیث وارد نشـده  میئیم؛ عملی که انجام گو میکه به این مردم  هنگامی
بفرمائید کـه آیـا در دیـن اسـالم     . این عمل نیک و بدعتی حسنه است: یندگو میجواب 

همچنین توضیح دهید که روش خواندن این سـنت  . چیزي بنام بدعت حسنه وجود دارد
 !به شما پاداش نیکو دهد تعالىچگونه است؟ اهللا 

م الْـصالَة «گفتن  ج: ابكُ يَامِ اثَ نا حممـد«و » اهللاُقِ يلَ سيِّدِ لّمْ عَ لِّ و سَ مَّ صَ هُ با آواز بلنـد   »اللّ

همـۀ اینهـا    ، هـاي اخـالص و معـوذتین    توسط امام و مقتدیان و همچنین خواندن سوره
 .بدعت است

ثَ يفِ «: اند ثابت شده که ایشان فرموده علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر  دَ نْ أحْ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيسَ مِ ذا مَ نَا هَ رِ   )2(»أمْ

 ».چیز مردود است هر کس چیزي را در دین ما ایجاد کند که از دین ما نیست آن«
                                                           

 )691العبد و المولی.بعد  ( مۀاما، باب مۀو االما عۀبخاري. کتاب الجما -1
 ).1718) و مسلم  (2697بخاري  ( -2
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، أمـا بعـد«: فرمود هاي نماز جمعه می در خطبه علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

 َ ريْ أنّ خَ ديثِ كِتابُ اهللاِالْـفَ ُ ، حَ ريْ ي حممدالْـو خَ دَ ي هُ دَ ا، هُ ثَاهتُ ْدَ ُّ األمورِ حمُ ـةٍ ، و رشَ عَ لُّ بِدْ وَ كُ

الَلَةٌ   )1(»ضَ

علَیـه   اللَّــه صلَّى  رهنمون محمد، کتاب اهللا و بهترین رهنمون، بهترین گفتار! اما بعد«
لَّمسو هآلهـر بـدعتی   شـوند و   اموري است که در دین ایجاد می، است و بدترین امور و

 ».موجب گمراهی است
شود که بدعت هر چه باشد موجب گمراهی است و در اسالم  بدین ترتیب معلوم می

 .ندارد چیزي به نام بدعت حسنه وجود
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )352، 2/353( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 تالوتي  روش سجده] 56[

در آن چنـد سـالم وجـود دارد و چـه     ، ي تالوت چگونـه اسـت   کیفیت سجده :1س
 شود؟ چیزي در آن خوانده می

کننـده   اسـت کـه سـجده     ي نماز است؛ افضل ایـن  ي تالوت مانند سجده سجده: 1ج

يل( بایستد و سپس بر هفت اعضا به سجده بیفتد و تا سه بار َ األعْ بْحانَ ريبِّ بگویـد و   )سُ

 :آن دعاهاي ذیل را بخواندپس از 

نْتُ « تُ وَ بِكَ أمَ دْ جَ لْتُ ، اللّهمَّ إينِّ لَكَ سَ كَّ لَيكَ تَوَ تُ وَ عَ لَمْ ي ، وَ لَكَ أسْ ي لِلَّذِ هِ جْ دَ وَ جَ سَ

تِهِ  وَّ لِهِ وَ قُ وْ ه بِحَ َ هُ وَ بَرصَ عَ مْ قَّ سَ هُ وَ شَ لَ َقَ نُ ، خَ سَ ك اهللاُ أحْ بَارَ َ الْـتَ القِنيِ  )2(»خَ

                                                           
 ).36) و ابن ماجه  (3/310)، احمد  (867مسلم  ( -1
ــلم  ( -2 ــد ( 771مســـ ــند احمـــ ــوداود  (6/217،30)،  (1/102،94)، مســـ ــذي  1414،760)، ابـــ )، ترمـــ

اده اسـت: نسـائی    قـرار د » حسـن صـحیح  «). ترمذي حدیث مـذکور را  3425،3423،3422،3421،580(
  ).802-800(  1/220) و حاکم 1978،1977)، ابن حبان  (673،563)، ابن خزیمه  (1127-1130(
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توکـل  ، تو سجده بردم و به تو ایمان آوردم و تسلیم تـو شـدم و بـر تـو    براي ! الهی«
را خلق کرد و با توان و قـدرت خـود حـس     سجده برد صورتم براي ذاتی که آن، نمودم

خیــر و برکــت اهللا چقــدر فــراوان اســت و او نیکــوترین ، بــه او داد و بینــایی شــنوایی
  ».آفرینندگان است

ا « َ ْ هبِ تُبْ يلِ مَّ اكْ هُ راً اللّ كَ ذُخْ ندَ ا يلِ عِ هَ لْ عَ اً وَ اجْ رَ زْ نِّي هبا وِ عْ عَ ضَ راً وَ نِّي كام ، أجْ ا مِ هَ بَّلْ قَ وَ تَ

المِ  الةِ و السّ لُ الصّ يلَ نبيِّنَا أفْضَ لِيْهِ وَ عَ دَ عَ كَ داوُ بْدِ نْ عَ ا مِ تَهَ بّلْ قَ  )1(»تَ
م کـن و  به خاطر این سجده أجر و ثوابی برایم بنویس و گنـاهی را از مـن کـ   ! الهی«

را از  گونـه کـه آن   را از مـن قبـول کـن همـان     را نزد خود براي من ذخیره گردان و آن آن
 ».ها باد ات داود قبول کردي که بر او و بر پیامبر ما بهترین درودها و سالم بنده

کننده به هنگام رفتن بـه سـجده و بلنـد شـدن از آن تکبیـر        بهتر این است که سجده
 .ولی اگر سالم نداد اشکالی ندارد، سالم بدهدبگوید و همچون نماز 

ي تالوت به هنگام سجده بردن و برخاستن از آن گفتن تکبیـر در   آیا در سجده: 2س
 نماز و خارج از آن الزم است؟

اند که حکم سجده تـالوت همچـون حکـم نمـاز اسـت و       بسیاري از علما گفته: 2ج
و سجده نکردن در اوقات ممنوعه را  استقبال قبله، سترعورت، بنابراین براي آن طهارت

را  اند و همچنین گفتن تکبیر به وقت سجده بردن و سالم دادن بعـد از آن  شرط قرار داده
 .اند که این مسائل را در نماز شرط قرار داده کما این، اند نستهدا میالزا

بلکه ي تالوت احکامی مانند نماز ندارد  شیخ االسالم ابن تیمیه ترجیح داده که سجده
شود یک رکعت است مانند یـک   زیرا أقل آن چه که نماز نامیده می، عبادتی مطلق است

ي تالوت شروط نماز وجود ندارد و حتـی در   از این رهگذر در سجده. رکعت نماز وتر
چه  آن. را ادا کرد و نیازي به تکبیر و سالم گفتن هم نیست توان آن اوقات ممنوعه نیز می

                                                           
)، ابـن حبـان    562)، ابن خزیمـه  ( 1069ابویعلی  (». حدیث غریب«). ترمذي گفته است: 3424ترمذي  ( -1

نیـز در ایـن کـار بـا او     ). حاکم این حدیث را تصـحیح نمـوده و ذهبـی    799(  1/220) و حاکم 2768(
 موافق است.
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یا کسی که تالوتـش را از قـاري   ، رد شده محمول بر استجاب استکه در مورد تکبیر وا
یا محمول بر این است کـه  . اش را ادا نماید قرآن شنیده باشد تا به او اقتدا کرده و سجده

 اللَّـهصلَّى  آن سجده در نمازي جهري اتفاق افتاده است چون روایت شده که رسول اهللا

لَّمسو هآلو هلَیعٍ «: فرمودند ع فَ فْضٍ وَ رَ لِّ خَ ْ كُ ُ يفِ ربِّ كَ  )1(»كانَ يُ
بـه هنگـام هـر خـم شـدن و بلنـد شـدن تکبیـر          علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پیامبر«
 ».گفت می

در ( گیـرد  ي تالوت را نیز دربـر مـی   سجده، پس این حدیث خم شدن و بلند شدن 
 )».نماز

است تنها امام به هنگـام برخاسـتن بـراي خوانـدن     اند که کافی  بسیاري از علما گفته
ولی قول برگزیده این است که به خاطر عمل به . ي قرائت تکبیر بگوید ي بعد و ادامه آیه

 ».عام بودن حدیث در چنین حالتی باید تکبیر گفت
 ي تالوت سالم دادن وجود دارد؟ آیا در سجده: 3س
نند دا میي تالوت را مانند نماز ن جدهاگر فتواي کسانی را مالك قرار دهیم که س: 3ج

همانگونه که به  .در صورتی که شخص به تنهایی سجده کند نیاري به سالم دادن نیست
 تکبیر گفتن نیازي نیست چون اینها مختص نماز هستند.

ُ «: انـد  فرمـوده  علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  رسول اهللا  ريْ ـا التّكبـِ هَ مُ يْ رِ ـا و ، حتْ هَ لِيْلُ ْ حتَ

لِيْمُ    )2(»التَّسْ
 » شود شود و با گفتن سالم تمام می نماز با گفتن اهللا اکبر آغاز می«
ي تالوت در حکم نمـاز اسـت بعـد از اداي سـجده سـالم       سجده، بنا بر فتواي دوم 
 .البته نیازي به خواندن تشهد نیست، دهد

                                                           
 ).392)، و مسلم  (787بخاري  ( -1
حـدیث  «). امـام ترمـذي گفتـه اسـت:     238،3)، ترمـذي  ( 618،61)، ابوداود  (1/129،123مسند احمد  ( -2

). حاکم حدیث مذکور را صحیح قـرار داده  457(  1/132) و مستدرك حاکم 275ابن ماجه  (». حسنٌ
 که امام ذهبی در این زمینه با او موافق است.
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 )7560( ي فتواي شماره -شیخ ابن جبرین

 ها در حال سفر نوافل و سنتحکم اداي ] 57[

 اند؟ در سفر سنت است کدام ها آنسننِ نوافلی که ترك  س:
نماز ضحی و نماز ، وتر، ها مانند تحیۀ المسجد هاي راتبه و دیگر سنت خواندن سنت

 رد؟دا میبین اذان و اقامه در سفر چه حک
نمازهاي چهار رکعتـی را دو رکعـت   ، اجازه داده شده است که در سفر به مسافر ج:

دهها ساعت در  انسانمشقت و سختی همراه است و چه بسا  بابخواند چون سفر عادتاً 
 باشد. راه می

بدین خاطر شریعت براي او در نمازهاي چهار رکعتی تخفیف قائـل شـده اسـت و     
یک وقـت  همچنین به او اجازه داده که نماز ظهر و عصر و یا نماز مغرب و عشاء را در 
به همین . جمع کند و نمازهایی از قبیل سنن رواتب و غیره را از او ساقط گردانیده است

که بعضـی از همسـفرانش را    در حین سفر هنگامی عنْه اللَّـهرضی  بن عمر  خاطر عبداهللا

تُ « :گفت، در حال خواندن نفل و نماز ضحی دید َمْ بِّحاً ألَمتْ سَ نْتُ مُ  )1(»لَوْ كُ

خوانـدم بلکـه آن را کامـل     خواندم نمـاز فرضـم را قصـر نمـی     در سفر نفل میاگر «
 ».خواندم می

پس علت قصر نماز در سفر مشقت است و همین امر علت ساقط شـدن نوافـل نیـز    
پـس نبایـد    .سفرِ سنگینی نباشد و یا اصالً مشقتی در کار نباشـد ، ولی اگر سفر. باشد می

ن قبل از فـرض و بعـد از آن و همچنـین از نمـاز     مسلمان خودش را از نوافلی مانند سن
چـرا کـه نمـاز از بهتـرین     ، نماز وتر و نماز ضحی محروم کند، قیام اللیل، تحیۀ المسجد

پس ، خوشی بدن و غذاي روح است، خوشی قلب، سردي چشمان، اسباب تقرب به اهللا
ـ  هرچند، خودش را از این عبادت محروم کند انساننباید  ) قصـر ( اهنماز فرضش را کوت

 .خواند می

                                                           
 ).689مسلم  ( -1
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زیرا در ، گونه نمازها را بر سواري بخواند اگر مشقتی هم باشد مستحب است که این 

انَ النبي«: حدیث آمده است ىلَّ  كَ ـهِ صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ نَامَ  عَ يلَ راحلته أيْ يْلِ عَ نَ اللّ يلِّ مِ يُصَ

تْ بِهِ  هَ جَّ وعِ وَ ، تَوَ كُ ودو يُومئُ بالرّ جُ نَ الّركوع )1(السّ فَضَ مِ ودَ أخْ جُ ْعَلُ السُّ  )2(»و جيَ
کـه سـوار بـر شـتر بـود و       در حـالی ، شب هنگـام  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر«

و به جاي رکوع و سـجده اشـاره   ، خواند نماز نفل می، اش به سمت مسیر شتر بود چهره
 ».شد می  میکرد و براي سجده بیشتر خم

بخاطر محبت با نماز و آزمند بودن بر زیاد خواندن  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر
 .خواند آن حتی سوار بر شتر نیز نفل می

 از سخنان و امالي ایشان -شیخ ابن جبرین

 ها در قرائت نماز رعایت ترتیب سوره] 58[

خواند و ترتیـب موجـود در قـرآن را     می ها را سر و ته کسی که در نماز سوره :1س
ي نـاس و در رکعـت    د حکم نمازش چیست؟ مثالً در رکعت اول سـوره کن میرعایت ن

 !خواند ي فلق را می دوم سوره
؛ این علما )نه توفیقی( ها امري اجتهادي است که ترتیب سوره: اند اکثر علما گفته: 1ج

متفـاوت   هـا  آنهـا در   ترتیب سوره اند مصاحفی که در دست صحابه بوده استدالل کرده
در نمـاز   علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  پیامبر: «بوده و در حدیث صحیح نیز آمده است

 )3(»خواند ي آل عمران را می ي نساء و سپس سوره سپس سوره، ي بقره تهجد سوره
خوانـد ایـراد    مـی  اي مقـدم  اي را بر سـوره  توان بر کسی که سوره بنا بر این قول نمی

بـا ایـن   . این تقدیم و تأخیر چه در یک رکعت انجام بگیرد و چه در دو رکعـت ، گرفت

                                                           
 ) بنحوه702-700و مسلم  ( ).1105،1104،1100،1093،1000بخاري  ( -1
طبرانـی   » االوسـط «) و 8505ابـی شـیبه  (   )، مصـنف ابـن  4520)، مصنف عبدالرزاق  (3/73مسند احمد  ( -2

)8554،5600.( 
 )و...772مسلم  ( -3
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وجود مسلمانان بعد از دوران صحابه بر همگام شدن با ترتیب موجود در قرآن و ناپسند 
 .اند بودن عدم رعایت آن اجماع کرده

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین
ها را در اثناي نمـاز   ه یعنی ترتیب سور، کسی که این عمل مکروه را انجام بدهد :2س

 شود؟ آیا گناهکار می، رعایت نکند
که این شخص بـا ترتیـب مصـاحف مسـلمین و قاریـان و تمـام        آري؛ براي این: 2ج

یـا  ، ولی اگر کسی این عمل را به ندرت. نمازگزاران ممالک اسالمی مخالفت کرده است
اي کـه در   یا از روي فراموشی و یا ندانستن انجـام دهـد و یـا سـوره    ، بیان جوازبه نیت 

ي قدر بعـد از   مانند خواندن سوره( تر است ي بعد طوالنی خواند از سوره رکعت اول می
 .رود در این صورت شخص با این اجتهاد معذور به شمار می) ي بینه سوره

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 استخاره و نماز حاجت حکم نماز] 59[

روش این دو نمـاز چگونـه   ، ام در مورد نماز حاجت و نماز استخاره زیاد شنیده س:
 اند؟ است؟ دعاهاي مسنونی که در این دو نماز ثابت است کدام

هرضی  عبداهللا روش نماز استخاره در حدیث شریف به روایت جابربن ج:  عنْه اللـَّ

ولُ «: آمده است سُ انَ رَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ ـهِ صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ا  عَ لِّهَ ورِ كُ ةَ يفِ األُمُ ارَ تِخَ نَا االسْ مُ لِّ عَ يُ

نَ  ةَ مِ ورَ نَا السُّ لِّمُ عَ امَ يُ آنِ الْـكَ رْ قُولُ ، قُ رِ : «يَ مْ بِاألَمْ كُ دُ مَّ أَحَ ا هَ ِ ، إِذَ ريْ نْ غَ ِ مِ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْريَ فَ

ةِ الْـ يضَ رِ لِ ثُمَّ ، فَ لِكَ اللَّـهُ : ليَقُ نْ فَضْ أَلُكَ مِ أَسْ تِكَ وَ رَ كَ بِقُدْ رُ دِ تَقْ أَسْ كَ وَ كَ بِعِلْمِ ريُ
تَخِ مَّ إِينِّ أَسْ

ظِيمِ الْـ لَمُ ، عَ ال أَعْ لَمُ وَ عْ تَ رُ وَ دِ ال أَقْ رُ وَ دِ قْ إِنَّكَ تَ الَّمُ ، فَ أَنْتَ عَ يُوبِ الْـوَ لَمُ اللَّـهُ . غُ عْ نْتَ تَ مَّ إِنْ كُ

ذَ  يأَنَّ هَ رِ اقِبَةِ أَمْ عَ عَايشِ وَ مَ ٌ يلِ يفِ دِينِي وَ ريْ رَ خَ الَ ، ا األَمْ 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 رِ ، ثُ اقِبَةِ أَمْ عَ عَايشِ وَ مَ ٌّ يلِ يفِ دِينِي وَ رَ رشَ ا األَمْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ ، يوَ
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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 انَ الْـوَ يْثُ كَ َ حَ ريْ ثُمَّ ، خَ

نِي بِهِ  ضِ الَ ». أَرْ تَهُ : «قَ اجَ ي حَ مِّ يُسَ  )1(.»وَ
آموخـت   اسـتخاره مـی  بـه مـا   ، ي کارهـا  در همـه  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر«

یکـی از شـما    هرگـاه : «فرمودنـد  مـی ، آموخت از قرآن را به ما می اي همانگونه که سوره
را فرض بداند بخواند و سپس  که آن بخواهد کاري را انجام دهد دو رکعت نماز بدون آن

کنم و به سبب قدرتت از تو طلب  به سبب علمت از تو درخواست خیر می! الهی: بگوید
توانایی ، چون تو، خواهم که فضل عظیمت را شامل حال من کنی کنم و از تو می مینیرو 

دانـی   اگر می! الهی. دانی توانم و تو بسیار غیب می توانی و من نمی و من ناتوانم و تو می
خیـر اسـت    -ام یا فرمود براي حـال و آینـده   -دنیا و عاقبت کارم، که این کار براي دین

یـا   -دنیـا و انجـام کـارم   ، دانی که این کار براي دین ن و اگر میرا براي من مقدور ک آن
را از من دور کن و مـرا از آن منصـرف سـاز و     آن، بد است -ام فرمود براي حال و آینده

علَیه  اللَّـهصلَّى  پیامبر» خیر را هر جا که هست برایم مقدور فرما و مرا از آن خشنود نما
لَّمسو هآلپس اسم حاجتش را بگویدس: «فرمود و.« 

 .را بخواند  اي از یک سوره اي کامل یا پاره سوره، ي فاتحه پس از خواندن سوره
در مورد این نماز احادیث ضعیف و منکري وارد شده که براسـاس  : اما نماز حاجت 

 .علم و تحقیقات ما قابلیت استدالل نداشته و صالح نیست به چنین احادیثی عمل شود
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، التوفیقوباهللا 

 )8/160( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتاء

 حکم نماز تسبیح] 60[

 کنید؟ آیا شما ما را به خواندن نماز تسبیح توصیه می س:

                                                           
 )و...3/343) و مسند احمد  (7390،6382،1162بخاري  ( -1
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در اصطالح ( بلکه این، نماز تسبیح بدعت است و صحت حدیث آن ثابت نگشته ج:
) جعلی( ن را در شمار احادیث موضوع است و حتی برخی از علما آمنکر ) علوم حدیث

 .اند قرار داده
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )8/164( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتاء

 تداخل یک عبادت در عبادت دیگر] 61[

؛ دیگري را نیز نیت بکنیم؟ مـثالً عبادت ، آیا جایز است که در ضمن یک عبادت س:
خواند و ایـن دو   شود و دو رکعت نماز می شخصی پس از اذان ظهر به مسجد داخل می

آیـا  ، خوانـد  الوضو و هم به نیت سنت ظهر می تحیۀ، المسجد تحیۀرکعت را هم به نیت 
 چنین کاري درست است؟ 

 ): باشد داراي تفصیل میو ( اي بسیار مهم است قاعده» تداخل عبادات«ي  قاعده ج:
توان یکی را در دیگري تداخل  اگر عبادت تابع و مکمل عبادتی دیگر باشد نمی: اوالً

ولـی چـون   ، نماز فجر دو رکعت است و سنت آن نیز دو رکعت مستقل است: داد؛ مثال
سـنت و  ( ناپذیر است و این دو نماز تابع و مکمل فرض است تداخل آن با فرض امکان

چون سنت تـابع فـرض اسـت و تـابع     ، توانند جاي همدیگر را بگیرند مین) فرض فجر
 .تواند جاي تابع را بگیرد تواند جاي اصل را بگیرد و همچنین اصل نمی نمی

توانـد بـا    مـی  انسـان آیـا  ، اي وجـود دارد  بعد از نماز جمعه سنت راتبـه : مثالی دیگر
چرا؟ چون سـنت  ، تواند نیاز بشود؟ پاسخ این است که نمی خواندن نماز جمعه از آن بی
 .جمعه تابع فرض جمعه است

، هرگاه دو عبارت مستقل که هر یکی از دیگري منفصل و مقصود به ذات باشـد : ثانیاً
ـ  : مثـال . در چنین صورتی نیز تداخل آن دو عبادت امکان ناپذیر اسـت  ل از شخصـی قب

از آن نیت چهار رکعت را دارم؛ چـون  : یدگو میخواند و  فرض ظهر دو رکعت سنت می
خوانم و  دو رکعت می: پس اگر شخص بگوید، سنت ظهر چهار رکعت با دو سالم است
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زیرا این دو عبادت مستقل و جدا از ، شود کنم این نیت صحیح نمی نیت چهار رکعت می
بنابراین هیچ کدام جـاي دیگـري را   ، باشد ذات میهمدیگر هستند و هر یکی مقصود به 

 .کند پر نمی
اي وجود دارد و بعد از سـنت نوبـت وتـر     بعد از نماز عشا سنت راتبه: مثال دیگري

است و جایز است که وتر سه رکعتی را با دو سالم بخوانیم؛ شخصی دو رکعت وتـر را  
دو رکعتم از : یدگو میکند و  دهد و سپس یک رکعت وتر را ادا می و سالم می، خواند می

چـون اینهـا دو عبـادت    ، سنت عشا و یک رکعتم از وتر است؛ عمل مذکور جایز نیست
 .اند مستقل و هر کدام مقصود به ذات

بلکه مقصود تنهـا انجـام آن   ، هرگاه یکی از آن دو عبادت مقصود به ذات نباشد: ثالثاً
که به اصـل   بسنده نمود به شرط این ها آنتوان به یکی از  پس در اینجا می، عبادت است

در ، شود شخصی بعد از اذان و قبل از نماز فجر وارد مسجد می: مثال. بسنده کند نه فرع
در اینجـا  ، یکی تحیۀ المسجد و دیگري سـنت فجـر  : این جا از او دو چیز خواسته شده

چون خود تحیـۀ  ، آن تحیۀ المسجد را نیز نیت بکند جایز استاگر سنت را بخواند و از 
قبل از خواندن دو  انسانبلکه مقصود از آن این است که ، المسجد مقصود به ذات نیست

خوانیـد خوانـدن دو رکعـت     پس هرگاه شما سنت فجر را می، رکعت حق نشستن ندارد
یعنـی  ، ی اگر براي فرعول. شود آید و مقصود حاصل می قبل از نشستن بر شما صادق می

زیرا سنت خودش مقصود بـه ذات  ، شود تحیۀ المسجد نیت کردید سنت از شما ادا نمی
است و تحیۀ المسجد مقصود به ذات نیست و مقصود این است که شما قبل از خواندن 

 .دو رکعت نباید بنشینید
کعـت  هرگاه شخصی به وقت اذان ظهر به مسجد وارد شـود و دو ر : اما سؤال سائل 

آیـا  ، کنـد  تحیۀ الوضو و سنت ظهر نیت می، خواند که از آن براي تحیۀ المسجد نماز می
 شود؟ ي اینها با همان دو رکعت ادا می همه

پاسخ این است که اگر نیت تحیۀ المسجد و سنت ظهر را بکند جایز است؛ و اما باید 
فرموده  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  در مورد نماز وضو باید دید در آن جا که پیامبر
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نْ « :است مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ هُ غُ سَ امَ نَفْ ثُ فِيهِ َدِّ ِ الَ حيُ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ ا ثُمَّ صَ ذَ وئِي هَ ضُ وَ وُ أَ نَحْ ضَّ نْ تَوَ  مَ

بِهِ  نْ  )1(»ذَ

هر کس مانند وضوي من وضو بگیرد و سپس دو رکعت نماز با خضوع و خشـوع  « 
  »شود اش بخشوده می بخواند گناهان گذشته

باشد؟ آیا منظورشان ایجاد دو رکعت  چه می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  منظور پیامبر
که منظور خواندن دو رکعت بـه هـر عنـوانی کـه هسـت       یا این، نماز بعد از وضو است

 باشد؟ می
پس این دو ، هرگاه وضو گرفتی بخواناگر منظور حدیث این است که : بینیم حال می

ولی چنانچه منظور خواندن دو رکعت به هر عنوانی باشد ، رکعت مقصود بالذات هستند
نمـاز وضـو و   ، آن وقت اگر شما دو رکعت بخوانید این دو رکعت جاي تحیۀ المسـجد 

و آنچه که بنده معتقدم این اسـت کـه منظـور از حـدیث مـذکور      . گیرد سنت ظهر را می
د دو رکعت بعد از وضو نیست بلکه خواندن دو رکعت است به هر اسـم و عنـوانی   ایجا

 . که باشد
بلکه مقصود این است کـه وضـو   ، بدین ترتیب این دو رکعت مقصود به ذات نیستند

اي هـم باشـد؛    نمـاز فریضـه  ، گرچه آن نمـاز ، کننده بعد از وضو دو رکعت نماز بخواند
اگر کسی دو رکعت نماز بخواند این دو رکعت : ییموگ میبنابراین در جواب سؤال کننده 

 .تحیۀ المسجد و سنت راتبه کافی است، براي نماز وضو
آیا این غسـل بـراي غسـل    ، کند شخصی در روز جمعه غسل جنابت می: مثالی دیگر

 جمعه نیز کافی است؟
پاسخ این است که اگر در ضمن غسل جنابت براي غسل جمعه نیز نیت بکند ثـواب  

 کند. معه را نیز حاصل میغسل ج

                                                           
 ).226( ) مسلم 159بخاري  ( -1
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« :فرموده علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون پیامبر  ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ هر کس با « »وَ

 )1(»شود مطابق نیتش رفتار می
آیا ، لیکن اگر براي غسل جنابت نیت کند و براي غسل جمعه اصالً نیتی نداشته باشد

 یابد؟ جمعه را در میباز هم ثواب غسل 
که منظور از آن پاکیزگی در ایـن   آیا غسل جمعه مقصود به ذات است یا این، بینیم می

، روز است؟ آنچه که از دالیل پیداست این است که غسل جمعه مقصود به ذات نیسـت 
حال این پاکیزگی به هر صورتی که بـه دسـت بیایـد    ، بلکه مقصود اصلی پاکیزگی است

لَـوْ «: فرمـوده اسـت   علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، شود مقصود حاصل می

ا ذَ مْ هَ كُ مِ مْ لِيَوْ تُ رْ طَهَّ مْ تَ  )2(»أَنَّكُ

 ».کردید می) غسل( چقدر خوب بود اگر شما در این روز خود را پاکیزه«
توان فهمید که مقصود از غسل جمعـه ایـن اسـت کـه      با توجه به حدیث مذکور می

، شود در این روز پاکیزه و تمیز باشد و این پاکیزگی با غسل جنابت نیز حاصل می انسان
همـین غسـل بـراي غسـل     ، در روز جمعه به خاطر جنابت غسل کند انسانبنابراین اگر 

جمعه را نکرده باشد؛ و چنانچه نیـت آن را   گرچه نیت غسل، ي او نیز کافی است جمعه
 ي مذکور سه قاعده وجـود داشـت   پس در مسئله. داشته باشد پس حکمش واضح است

 ).را خواندند ها آنکه خوانندگان مشروح (
 )14/299( مجموع فتاوا و رسایل –شیخ ابن عثیمین 
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 حکم حرکت و کارهاي بیهوده در نماز] 62[

ام که در این ارتباط  شنیده... کنم مشکل من این است که در نماز زیاد حرکت می س:
حدیثی بدین معنی وجود دارد که بیشتر از سه بار حرکت و کار بیهوده موجـب بطـالن   

ام  که صحت این حدیث تا چه میزان است. همچنـین راهنمـایی  بفرمایید ... شود نماز می
 ربط در نماز نجات دهم؟ هاي بی توانم خودم را از کثرت حرکت کنید که چگونه می

سنت است که مؤمن در نماز توجهش را به نماز مشغول کند و در آن خشوع  ج:
 تعالىچون اهللا ، کند که نماز فرض باشد و یا نفل فرقی نمی، قلبی و بدنی داشته باشد

﴿ :فرموده است                      ﴾ :۱[املؤمنون 

-۲[  
 .»آنان که در نمازشان خاشع هستند، گمان رستگاراند مؤمنان بی«

و این  همچنین بر نمازگزار الزم است که با طمأنینه و آرامش کامل نمازش را ادا کند
به مسئ الصالة کـه   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  از مهمترین ارکان نماز است؛ پیامبر اکرم

لِّ «: نمازش را نادرست و بدون آرامش خواند گفت ْ تُصَ إنّكَ ملَ لِّ فَ عْ فَصَ جِ  »إرْ

این شخص تا سه بار نمازش را ». برگرد نمازت را بخوان چون تو نماز نخواندي«
قسم به کسی که ! علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اي پیامبر( :تکرار کرد و پس از آن گفت

صلَّى  پیامبر!) نماز را به من بیاموز، شما را به حق فرستاده است بهتر از این بلد نیستم

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیأ«: فرمود ع الةِ فَ تَ إِىلَ الصَّ مْ ا قُ بِغ إِذَ وءَ الـْسْ ضُ بِلِ ، وُ تَقْ مّ اسْ ْ الْـثُ ربِّ ةَ فَكَ بْلَ ، قِ

نَ  عَكَ مِ َ مَ يَرسَّ ا تَ أْ مَ رَ مَّ اقْ آنِ الْـثُ رْ ا، قُ اكِعً ئِنَّ رَ تَّى تَطْمَ عْ حَ كَ ائِامً ، ثُمَّ ارْ لَ قَ دِ تَّى تَعْ عْ حَ فَ ثُمَّ ، ثُمَّ ارْ

ا دً اجِ ئِنَّ سَ تَّى تَطْمَ دْ حَ جُ عْ ، اسْ فَ اثُمَّ ارْ الِسً ئِنَّ جَ تَّى تَطْمَ ا، حَ لِّهَ التِكَ كُ لِكَ يفِ صَ عَلْ ذَ  )1(»ثُمَّ افْ
سپس رو به قبله کـن و تکبیـر   ، هرگاه براي نماز بلند شدي به طور کامل وضو بگیر«
آنگاه رکـوع را بجـاي آور تـا    ، اي از قرآن که برایت ممکن است بخوان سپس پاره، بگو
که در  سپس از رکوع بلند شو تا این، حرکت و آرام گردد بیکه در هنگام رکوع بدنت  این

که در حالت سـجده   آنگاه به سجده برو تا این، حرکت شوي حالت ایستایی راست و بی
                                                           

 .)397)، مسلم  (757بخاري  ( -1



   

 1015 باب پنجم:
 

که بـه حالـت نشسـته آرام     سپس سرت را از سجده بردار تا این، حرکت شوي آرام و بی
 ».دههاي نمازت انجام ب سپس این اعمال را در تمام رکعت، بگیري

اْ بِأمِّ «: در روایت ابوداود آمده است مّ اقرَ اءَ اهللالْـثُ آنِ وَ بِامَ شَ رْ  )1(»قُ

 ».ي فاتحه و آنچه از قرآن که اهللا بخواهد و توفیق دهد بخوان سپس سوره«
، کند که طمأنینه و آرامش در نماز رکن و فرض اسـت  حدیث صحیح فوق داللت می

پس کسی که در نمازش مانند پرنـده نـوك   . شود نمیاي که نماز بدون آن صحیح  بگونه
 .بزند نمازش صحیح نیست

بنابراین مـؤمن بایـد بـه آن اهتمـام بـورزد و بـر       ، خشوع اصل نماز و روح آن است
 .رعایت آن حریص باشد

صلَّى  اما محدود کردن حرکات منافی با خشوع و آرامش به عدد سه با حدیث پیامبر
اللَّـه هآلو هلَیع لَّمسثابت نشده؛ بلکه از کالم برخی علماسـت و دلیـل قابـل اعتمـادي      و

 .ندارد
مـوي صـورت و لبـاس    ، هاي بیهوده در نماز مانند بازي کردن بـا بینـی   لیکن حرکت

اگـر مطـابق   .. گـردد  مکروه است؛ چنانچه این حرکات زیاد و متوالی باشد نماز باطل می
به صورت پی در پی نباشد موجـب بطـالن نمـاز    عرف اندك باشد و یا زیاد باشد؛ ولی 

ي اینها مؤمن باید در نمـاز خشـوع و خضـوع را رعایـت کنـد و       لیکن با همه، شود نمی
 .کارهاي بیهوده چه کم و چه زیاد را ترك نماید و نمازش را با تمام و کمال ادا کند

کم و حرکات توان از آن براي عدم بطالن نماز در اثر حرکات  از جمله دالئلی که می
علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   باري پیـامبر : «زیاد و غیر متوالی استدالل نمود حدیثی است که

لَّمسخواند در را به روي عائشه که نماز می در حالی و  یضرا اللَّـهنْه2(».باز کرد ع( 
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مِ «: همچنین از حدیث ابوقتاده ثابت شده است وْ اتَ يَ يلَّ ذَ املٌ  أنّه صَ وَ حَ بالنّاسِ وَ هُ

نَبَ  يْ ة بنت ابِنْته زَ امَ َ  أمَ
يضِ ا اللَّـهُ رَ نْهُ ا عَ هَ َلَ امَ محَ ا قَ إِذَ ا وَ هَ عَ ضَ دَ وَ جَ ا سَ   )1(.»فَكاَنَ إِذَ

کـه   در حالی، روزي نماز را براي مردم امامت کرد علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر«
رفت او را به زمـین   می  و هرگاه به سجده، کرد را حمل می) زینب( أمامه فرزند دخترش

 ».داشت خاست او را بر می گذاشت و هرگاه برمی می

 )87-86( ص) 1( ةکتاب الدعو -شیخ ابن باز

 زند چگونه جواب بدهم؟ در اثناي نماز به کسی که در می] 63[

در همین حال ، نداردمشغول نماز خواندن هستم و در خانه کسی غیر من وجود  س:
 چه کار کنم؟، آید زنگ در خانه به صدا در می

نماز نفل باشد در حکم آن گنجایش وجود دارد و مانعی نیست که ، اگر نمازت ج:
وقت نباید عجله  ولی اگر نمازت فرض است آن. نمازت را قطع کرده و در را باز کنید

آن برود؛ چنانچه ممکن است  د که خوف فوتباش میجا چیز مه که در آن کرد؛ مگر آن
وي را متوجه کنی ) توسط زن( و یا کف زدن) توسط مرد( اهللا توانی با گفتن سبحان می

گونه که رسول  همان، توانی در را برایش باز کنی که در نماز هستی و در حال حاضر نمی

الَتِهِ أنّام التّصفيقُ «: فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا هُ شئٌ يف صَ ابَ نْ نَ اءِ؛ مَ للنِّسَ

يَقُلْ  لْ انَ اهللاِ: فَ بْحَ  )2(»سُ

مخصوص زنان است؛ و اگر کسی از مـردان در نمـاز چیـزي    ) در نماز( دست زدن«
 ».باید سبحان اهللا بگوید، برایش پیش بیاید

ولی اگر چنانچه تسبیح یا دست زدن بعلت دوري و عدم شـنیدن کارسـاز نباشـد در    
صورتی که جواب دادنش ضروري باشد اشکالی ندارد که نمازت را قطع کنی خصوصـاً  
اگر نمازت نفل باشد؛ اما در مورد نماز فرض باید گفت اگر در زننده براي چیزي مهمی 
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رود باز هم اشکالی ندارد که نمازت را قطـع و   زند که خوف از دست دادن آن می در می
 ».آن را از سر نو بخوانی

 )60-59( ص. ةأفتاوي المر -ن بازشیخ اب

 توجهی دل از نماز حکم بی] 64[

کـنم و   زیاد فکـر مـی  ، شوم حواسم به نماز نیست که به نماز مشغول می هنگامی س:
را اعـاده   رسد و سپس آن خوانم و به همین صورت نماز به پایان می فهمم که چه می نمی
کـه تشـهد اولـی را فرامـوش      جـایی آید تـا   کنم و باز هم همان حالت برایم پیش می می
ایـن مسـئله باعـث    . کنم ي سهو می سپس سجده... ام دانم که چقدر خوانده کنم و نمی می

.خواهشـمندم مسـئله را توضـیح دهیـد    ، پریشانی و ترس شوم، شده که دچار اضطراب
 متشکرم 

ها از جانب شیطان است و بر شما واجب است که به نمازت توجه کنـی   وسوسه ج:
 .را با آرامش و بصیرت ادا کن آنو 

﴿ :فرموده است تعالىاهللا                      

 ﴾ :۲- ۱[املؤمنون[ 

 »که در نمازشان خشوع دارند آنان، گمان رستگارند مؤمنان بی«
شخصـی را دیـد کـه نمـازش را      علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  هنگامی که رسول اهللا

: خواند دستور داد تا نمازش را تکرار نمایـد و بـه او گفـت    نادرست و بدون طمأنینه می

بِغ « أسْ الةِ فَ تَ إِىلَ الصَّ مْ ا قُ وءَ الْـإِذَ ضُ بِلِ ، وُ تَقْ مّ اسْ ْ الْـثُ ربِّ كَ ةَ فَ بْلَ ـنَ ، قِ ـكَ مِ عَ ـ مَ َ يَرسَّ ـا تَ أْ مَ رَ مَّ اقْ ثُ

آنِ الْـ رْ ا، قُ اكِعً ئِنَّ رَ تَّى تَطْمَ عْ حَ كَ مَّ ارْ ـائِامً ، ثُ لَ قَ ـدِ عْ تَّـى تَ عْ حَ فَ مَّ ارْ ـئِنَّ ، ثُ تَّـى تَطْمَ دْ حَ ـجُ ـمَّ اسْ ثُ

ا دً اجِ ا، سَ الِسً ئِنَّ جَ تَّى تَطْمَ عْ حَ فَ مَّ ارْ التِكَ ، ثُ لِكَ يفِ صَ عَلْ ذَ مَّ افْ اثُ هَ لِّ  )1(.»كُ
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، سپس رو بـه قبلـه کـن و تکبیـر بگـو     ، به نماز بلند شدي وضوي کامل بگیر هرگاه«

که در حالت  گاه به رکوع برو تا این آن، سپس آنچه از قرآن که برایت ممکن باشد بخوان
که در حالت ایسـتادن   سپس از رکوع بلند شو تا این، حرکت و آرام گردد رکوع بدنت بی

که در حالـت سـجده آرام و    گاه سجده را به جا آور تا این آن، شوي حرکت راست و بی
، که به حالت نشسـته آرام بگیـري   سپس سرت را از سجده بردار تا این، حرکت شوي بی

 ».هاي نمازت انجام بده سپس این عمل را در تمام رکعت
ت ایسـتاده و بـا او مشـغول مناجـا     تعالىدر نماز اگر احساس کنی که در جلوي اهللا 

شود کـه   دارد و باعث می این احساس شما را به خشوع و خضوع در نماز وا می، هستی
 ».او در امان بمانید ه هايشیطان از شما فاصله گرفته و از وسوس

در جانب چپ خـود سـه بـار    ، شیطانی در نماز بر تو زیاد گردد ه هايهرگاه وسوس
سه بار اعوذ باهللا من الشیطان الـرجیم  ( فوت کن و سه بار از شیطان ملعون به اهللا پناه ببر

علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  شود؛ رسول اهللا اگر چنین کنی ان شاء اهللا مشکلت برطرف می) بگو
لَّمس1(».به همین صورت راهنمایی فرمود، به برخی صحابه که مشکل شما را داشتند و( 

لیکن اگـر موجبـات   ، اعاده کنیالبته بر تو الزم نیست که به سبب وسواس نمازت را 
تشـهد اول را سـهواً   ، را به انجام برسانی؛ مثالً ي سهو پیش بیاید الزم است که آن سجده

یا گفتن تسبیح را در رکوع و یا سجده فراموش نمودي و یـا دچـار شـک و    ، ترك دادي
ي سـهو   ام یا چهار؟ در همه این صـورتها سـجده   تردید گشتی که آیا سه رکعت خوانده

را دو  هـا  آن، ام یـا دو  که شک نمودي که آیا سه رکعت خوانده در صورتی. شود الزم می
صلَّى  چون پیامبر، ي سهو بکن رکعت قرار بده و پس از پایان نماز و قبل از سالم سجده

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیبه همین کار دستور داده است ع . 
 .دهد و به آنچه که رضاي اوست موفق بگرداندشما را از شیطان پناه  تعالىاهللا 

 )76( ص) 1( ةکتاب الدعو -شیخ ابن باز
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 رد؟دا میهاي نازك در نماز چه حک پوشیدن لباس] 65[

و با ایـن لبـاس پوسـت بدنشـان     ، خوانند بسیاري از مردم با لباس نازك نماز می س:
را  هـا  آنپوشند که تنهـا نصـف ران    نمایان است و در زیر این لباس شورت کوتاهی می

. شـان قابـل مشـاهده اسـت     دهد و نصف دیگر آن از پشت لبـاس  تحت پوشش قرار می
 حکم نماز این افراد چیست؟

جـز   –خواند  حکم نماز اینها مانند حکم نماز کسی است که بدون لباس نماز می ج:
ي سـتر   زیرا لبـاس شـفاف و نـازك کـه وظیفـه      -اند که اینها شورت کوتاهی پوشیده این

ترین اقـوال علمـاء    شرعی را انجام ندهد وجود آن مانند عدم است. بنابراین طبق صحیح
مشهور ) علیه اهللارحمه( آنچه که در مذهب امام احمد حنبل نماز این افراد صحیح نیست.

است نیز همین است. علت این امر آن است که مردان باید بین ناف و زانوي خـویش را  
شود کـه   حاصل می تعالىبپوشانند. این کمترین چیزي است که با آن اطاعت از قول اهللا 

 : فرموده است

﴿             ﴾۳۱ ک[األعراف[  

 .»فرزندان آدم بگیرید زینت خود را نزدیک هر نمازاي «
 :بر این افراد یکی از دو امر ذیل واجب است

یا در زیر لباسشان شورت دراز بپوشند که از ناف تا زانو را تحت پوشش قـرار   -1
 .بدهد
 .لباس کلفتی بپوشندکه پوست بدنشان نمایان نشود، یا باالي آن شورت کوتاه -2

عملی که در سؤال مطرح شده بسیار خطرناك است؛ بر اینها الزم است که به درگـاه  
براي خود و برادران مسلمانم خیـر  . توبه نموده و ستر عورتشان را الزم بگیرند تعالىاهللا 

 .گمان که او بخشنده و مهربان است بی، مسألت دارم تعالىو هدایت را از اهللا 
 )17-16( :ص، فتاواي معاصر -شیخ ابن عثیمین

 دار ] حکم نماز در لباس عکس66[
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 رد؟دا میدار چه حک نماز خواندن در لباس عکس س:

ها را  بر کسی که این عکس. اگر عکس واضح و مشخص باشد نماز ناجایز است ج:
ي عکـس را بـه     بیند واجب است آن را شسته و پـاك نمایـد و یـا چهـره     بر لباسش می

هـاي زبـان    نوشـته ، بین ببـرد. همـین اسـت حکـم صـلیب      از، ي مواد زایل کننده وسیله
و یا در اشـیاء ممنوعـه   ، کند را به خود مشغول می انسانانگلیسی و هر آنچه که حواس 

 .داخل هست
 )114( ص، اللؤلؤ المکین –شیخ ابن جبرین

 حکم حضور در نماز جماعت همراه با بوي بد و متعفن] 67[

فرموده  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللادر این جا حدیثی وجود دارد که  س:

لَ «: است نْ أكَ م و الْـمَ لَ وَ الثُّوْ تَأذي الْـبَصَ ةَ تَ إنّ املَالئكَ امٍ فَ ةَ أيَ نا ثَالَثَ دَ جِ سْ بَنَّ مَ رَ قْ الَ يَ اثَ فَ رَّ كُ

مَ  نُو آدَ نْهُ بَ تَأذّي مِ َّا يَ  )1(»ممِ

چون ، بخورد تا سه روز نباید به مسجد ما نزدیک شود، هر کس پیاز یا سیر و یا تره«
شـوند مالئکـه نیـز از آن ناراحـت و اذیـت       از آنچه که آدمیزادگـان از آن ناراحـت مـی   

 ».شوند می
آیا معنی حدیث مذکور این است که اگر کسی یکی از اشیاي فوق را بخورد تـا سـه   

نظـور از آن ایـن اسـت کـه     کـه م  ي نماز خواندن در مسجد را ندارد؟ یا ایـن  روز اجازه
 خوردن اینها براي کسی که نماز جماعت بر او الزم است جایز نیست؟

                                                           
وجـود  »  ثالثـه ايـامٍ «ي  در صـحیحین جملـه   ).564،563) و مسلم  (5452،5451)،  (856-853بخاري  ( -1

در آخـر حـدیث در ورایـت ابـوداود       (فـال يقـربنّ مسـجدنا)ندارد. آري! کلمه ثالثاً بعـد از عبـارت    

صـلَّى اللَّـه علَیـه وآلـه      ) آمده است لیکن مدرج است یعنی از کالم راوي است نه سـخن پیـامبر  3824(
لَّمساش این است که رسول اهللا و معنی و لَّمسو هآلو هلَیع لَّى اللَّهاین نهی را تا سه بار تکرار فرمودند. ص

 (واهللا اعلم)  
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حضور مسلمان در مسجد براي نماز جماعت با دهن بدبو و آزار دهنده مکروه  ج:
با . و یا بخاطر چیز دیگري مانند دخانیات باشد... این بدبویی بخاطر خوردن پیاز، است

آور بودنش حرام بوده و داخل در  الوه از بوي بد به علت زیانکه دخانیات ع علم به این

﴿ :فرماید می تعالىباشد که اهللا  ي اعراف می از سوره 157ي آیه          

      ﴾ 

 .»ها را ناپاکیزهکند برایشان  ها را و حرام می سازد براي ایشان پاکیزه و حالل می«
 : کند ي مائده بر همین امر داللت می از سوره 4ي  همچنین آیه

﴿                 ﴾ 

اشیاي پاکیزه برایتان : بگو، مباح شده است ها آنپرسند که چه چیزي براي  از تو می«
 .»اند مباح شده

شـود کـه مـواد     دخانیات از طیبات نیست و بدین ترتیب معلـوم مـی  مسلّم است که 
اصل  اما محدود بودن نرفتن به مسجد تا سه روز بی. شود مخدر از محرّمات محسوب می

بنابراین هر زمانی که ایـن  ، بلکه این حکم بستگی به وجود بوي بد دارد، و اساس است
چـون   .رود ه مسجد نیز از بین میکراهیت حضور ب) ولو قبل از سه روز( بو زایل بگردد

بنابراین اگر فتـواي تحـریم   . زند حکم به اعتبار وجود و عدم آن همراه با علتش دور می
زیـرا  ، حضور در مساجد به علت وجود بوي بد صادر شود قطعاً فتـوایی قـوي خواهـد   

مگر آن کـه دلیـل   ، که اصل در امر وجوب است همان طور ، حرمت است، اصل در نهی
 .وجود داشته باشد که خالف آن را ثابت کند دیگري

 )12/82( مجموع فتاوا و مقاالت متنوعه –شیخ ابن باز 

 حکم عجله و دویدن براي رسیدن به رکعت] 68[

، اند کـه هـیچ بخشـی از نمـاز را از دسـت ندهنـد       بسیاري از مسلمانان حریص س:
در حال نماز است شـروع   شنوند که آیند و صداي امام را می بنابراین وقتی به مسجد می

 حکم این عمل چیست؟، آیند به دویدن کرده و با شتاب به مسجد می
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هصلَّى  رسول اهللا، شتاب و دویدن کاري نامناسب و مکروه است ج: علَیه وآله  اللـَّ

لَّمسكِينَةِ «: فرموده است و مْ بِالسَّ يْكُ لَ عَ الةَ فَ يْتُمُ الصَّ تَ ا أَ امَ ، إِذَ لُّوافَ تُمْ فَصَ كْ رَ مْ ، أَدْ اتَكُ ا فَ مَ وَ

ُّوا أَمتِ  )1(»فَ

آن مقـدار را بـا او   ، هر مقداري که به امـام رسـیدید  ، با آرامش و وقار به نماز بیایید«
 ».ي نمازتان را تکمیل کنید بخوانید و بعد از سالم امام؛ باقی مانده

تُمْ  عْ مِ ا سَ وا إِىلَ الْـ[إِذَ شُ امْ ةَ فَ امَ كِينَةِ وَ إِقَ مْ بِالسَّ يْكُ لَ عَ ةِ وَ الَ ارِ الْـالصَّ قَ امَ ، وَ وا؛ فَ عُ ِ الَ تُرسْ وَ

ُّوا أَمتِ مْ فَ اتَكُ ا فَ مَ لُّوا وَ تُمْ فَصَ كْ رَ  ]أَدْ

هر مقداري کـه  ، عجله نکنید، هرگاه اقامه را شنیدید با آرامش و وقار به نماز بروید«
ي نمازتـان را   از سالم امام؛ بـاقی مانـده   آن مقدار را با او بخوانید و بعد، به امام رسیدید

 )2(.»تکمیل کنید
با خشوع و بدون شتاب بـه سـوي نمـاز بیایـد و بـا      ، گام زنان انسانسنت است که 

 .هاي معمولی همراه با متانت و خشوع خود را به صف برساند گام
 )219 - 1/218( فتاواي اسالمیه –شیخ ابن باز 

 بعد از نمازحکم الزم دانستن مصافحه ] 69[

آیا در این مورد فرقی بـین نمـاز فـرض و    ، رددا میمصافحه بعد از نماز چه حک س:
 نفل وجود دارد؟

علَیه وآلـه   اللَّـهصلَّى  رسول اهللا، در اصل مصافحه به وقت مالقات مشروع است ج:
لَّمسکرد و صحابه مصافحه می ها آندید با  وقتی که اصحابش را می و  یضر م  اللَّــهـنْهع 

 .نمودند کردند مصافحه می نیز هنگامی که با هم مالقات می
حابُ النَّبي«: اند گفته )2(و شعبی )1(انس  ىلَّ  كان أَصْ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ا  عَ وْ إذا تَالَقُ

ا وْ حُ افَ ا، تَصَ وْ قُ انَ عَ رٍ تَ فَ نْ سَ ا مِ وْ مُ دِ   )3(»و إذا قَ
                                                           

 )603) و مسلم  (635بخاري  ( -1
 )603) و مسلم  (635بخاري  ( -2
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کردنـد   وقتی که همدیگر را مالقـات مـی   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبراصحاب «
 .»گشیدند گشتند یکدیگر را به آغوش می نمودند و هرگاه از سفر برمی مصافحه می

 که یکی از ده یار بهشتی اسـت؛ در مسـجد پیـامبر    عنْه اللَّـهرضی  بن عبیداهللا هطلح 
بلند شـد و   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  از میان مجلس پیامبر علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 

اش را پذیرفته بود شتاب و بـا او مصـافحه    توبه عنْه اللَّـهرضی  به سوي کعب بن مالک
زمـان رسـول   این عمل در میان مسلمانان از . اش را به او تبریک گفت کرد و قبولی توبه

 .و بعد از ایشان امري مشهور است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا

هصلَّى  پیامبر يانِ «: در حدیثی فرموده علَیه وآله وسلَّم اللـَّ تَقَ لْ َ يَ لَمنيْ سْ ا من مُ مَ

نِ  اتُّ عَ تَحَ امَ يَ ُامَ كَ بوهنُ امً ذُ نْهُ ا فيتصافحانِ اال حتاتَّتْ عَ هَ قُ رَ ةِ وَ رَ جَ   )4(»الشَّ
گناهانشـان  ، کننـد  بینند و بـا هـم مصـافحه مـی     دو مسلمان که یکدیگر را می هرگاه«
 ».ریزد ریزد همان گونه که برگ درختان می می

اگر دو نفـر قبـل    .مصافحه به هنگام مالقات در مسجد یا در صف نیز مستحب است
که این سـنت   تا این، با هم مصافحه بکنند بعد از آن، از نماز با هم مصافحه نکرده باشند

 .ها زدوده شود ها تثبیت شود و دشمنی دوستی، بزرگ محقق شده
تواند بعد از دعـا   لیکن اگر کسی با کسی قبل از اداي فریضه مصافحه نکرده باشد می
دهنـد و بالفاصـله    و اذکار مشروع با وي مصافحه کند؛ اما آنچه برخی از مردم انجام می

، ام بنده براي آن هیچ اصل و اساسی ندیده، کنند سالم دوم مبادرت به مصافحه میپس از 
چون دلیل آن به اثبات نرسیده است و براي نمازگزار  .بلکه ظاهرًا این عمل مکروه است

                                                                                                                                                    
 ».رجاله رجال الصحیح) : «8/36»  (مجمع«) قال فی 97طبرانی فی األوسط  (ال -1
 )4/281»  (رشرح معانی األثا«الطحاوي فی  -2
 ).2769) و مسلم  (4418بخاري  ( -3
ابـن ماجـه    » حسن غریب«) ترمذي گفته 2727)، ترمذي  (5212،5211)، ابوداود  (303، 4/289احمد  ( -4

قا«) از حدیث براء بن عازب: 3703( افحانِ إال غفرَ هلام قبلَ ان يتفرَّ نْ مسلَمني يلتقيانِ فيتصَ  ».ما مِ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1024 
  

اذکـاري کـه   ، مستحب است که در این حالت به خواندن اذکـار شـرعی مبـاردت ورزد   
 .خواند بعد از نماز فریضه می وآله وسلَّم علَیه اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

پس از سالم مشروع و جایز است اگر قبـل از دخـول   ، مصافحه، اما در نمازهاي نفل
در نماز مصافحه نکرده باشند و چنانچه قبل از نماز مصافحه کرده باشند همان مصافحه 

 .برایشان کافی است
 )13/348( فتاواي مهم و متعلق به نماز –شیخ ابن باز 

 حکم نماز با کت و شلوار] 70[

رد؟ و منظـور از حـدیث ذیـل چـه     دا مـی نماز خواندن با کت و شلوار چـه حک  س:
از دو نوع پوشاك منع کرده که یکی از  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر«تواند باشد؟  می
این است که شخص با شلواري نماز بخواند کـه جـز آن دیگـري بـر تـن نداشـته        ها آن

 1»باشد
به شرط آن که خواندن نماز بـا آن  ، ندارد ینماز خواندن مرد تنها با شلوار اشکال ج:

ممکن باشد و شخص به راحتی بتواند سجده کند و بر قعده بنشیند و لبـاس بـه قـدري    
شاید حدیث مذکور بـه همـین امـر    . نمایان سازدفشرده نباشد که حجم اعضاي بدن را 

 .محمول است
 )13/348( مجموع فتاواي و رسایل –شیخ ابن عثیمین 

 زن کدام یک از اعضایش را در نماز بپوشاند؟] 71[

، خواند زنی که در خانه یا در مکانی که از رفت و آمد مردم خالی است نماز می س:
 بپوشاند؟آیا بر او الزم است که پاها و سرش را 

اش در نزدش موجود باشند و  یا عمو یا دایی، یا پدر، یا برادر، در صورتی که شوهر 
 حکم نمازش چیست؟، او بدون پوشش سر و پاهایش نماز بخواند

                                                           
 بنحوه)25218شیبه  ( مصنف ابن ابی -1
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اگـر چـه در   ، اش را بپوشـاند  ي بدن جز چهـره  بر زن الزم است که در نماز همه ج:
روایت شده است کـه  . یک نماز بخواندش و یا در مکانی تارها آنمکانی خالی و یا در خ

 تواند در یک پیراهن نماز بخواند؟  آیا زن می! اي پیامبر: سلمه رضی اهللا عنها گفت ام

ـمْ «: فرمـود  علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  رسول اهللا عَ ـورَ ! نَ هُ طِّـي ظُ غَ اً يُ ـانَ سـابعْ اذاكَ

يْها مَ دَ  )1(»قَ
 ».که پیراهنش دراز باشد و پشت پاهایش را پوشش بدهد تواند به شرط آن می، بله«

پوشش پاهـا را شـرط قـرار     علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پس دقت کنید که رسول اهللا
صـلَّى   سر و موها الزم است به دلیـل گفتـار پیـامبر   ، همین طور پوشش هر دو کف. داد

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیائضٍ إالّ بخامرٍ «: اند رمودهکه ف ع الة حَ بَلُ اهللا صَ قْ  )2(»ال يَ

 ».کند مگر با روسري اي را قبول نمی اهللا نماز هیچ زن بالغه«
منظور از حایضه در این حدیث زنی است که به سن حیض رسیده باشد؛ یعنی زنـی  

گـردن و سـینه را   ، خُمـار چیـزي اسـت کـه مـوي سـر      . که به سن تکلیف رسیده است
 .پوشاند می

 .ق.هـ 03/03/1424ي  مورخه –فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

                                                           
). حاکم حدیث مذکور را تصـحیح کـرده و ذهبـی بـا او موافـق      915) (1/250)، حاکم  (915ابوداود  ( -1

سلمه است. ابن حجر گفته موقـوف بـودن آن    اند که این حدیث موقوف بر ام است. برخی ترجیح داده
  1/280» تلخـیص الحبیـر  «، 2/62» قطنـی سـنن دار «)، 324(  1/141» مؤطـا مالـک  «رك.  صحیح اسـت. 

)443.( 
)، 1711،  (ابـن حبـان)  (  655)، ابـن ماجـه   377)، ترمـذي  ( 641)، ابـوداود  ( 259، 218، 6/150احمد  ( -2

 »حسن صحیح«) ترمذي گفته است 918، 917(  1/251حاکم 



 

 

 

 

 :فصل نهم
 افراد معذور نماز



 

 ] آیا از لحاظ اجر و ثواب بین نماز بیماران و افراد سالم فرق وجود دارد؟72[

رکوع و سجده را بـا اشـاره انجـام داده و    ، اندخو میآیا کسی که برصندلی نماز  س:
اجر و ثواب نمازش با نماز کسی کـه آن را بـه صـورت    ، رویش نیز به سمت قبله نباشد

 د؟کن میاند فرق خو میکامل و به سوي قبله 
نـاتوان  نماز بر صندلی یا مبل جز براي افرادي که از ایستادن و یا رکوع و سجده  ج:

اند نمازش تو میهستند جائز نیست؛ بنابراین هرگاه شخص بیمار از ایستادن ناتوان باشد 
را نشسته و رو به قبله بخواند. رکوع و سجده را با اشاره انجام دهد؛ چنانچه رو کردن به 

اند به هرجهتی که حالش اقتضا کند نمـاز بخوانـد.   تو میسمت قبله برایش ممکن نباشد 
 ود. ش میاز اجر و ثواب نمازش کاسته نهیچ چیزي 

 گفت: عنْه اللَّـهرضی به عمران بن حصین  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا
نْبٍ « عَىلَ جَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ا فَ دً اعِ قَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ائِامً فَ لِّ قَ  )1(»صَ
 »نتوانستی بر پهلو نماز بخواناگر ، ایستاده نماز بخوان«

ياً « در روایت دیگري آمده است: ستَلقِ مٌ اِن ملَ تَستَطِع فَ  )2(»فَ
 »و نمازت را بخوان)( اگر نتوانستی بر پشت بخواب«

ثواب نمازش مانند نمـاز کسـی اسـت کـه     ، اندخو میشخص معذورکه با اشاره نماز 
 چون اهللا تعالی فرموده است:، است اند کامل و بی نقصخو میایستاده و رو به قبله نماز 

﴿          ﴾۲۸۶: [البقرة[ 

 »د.ساز میاهللا تعالی هیچ کس را خارج از وسع و توانش مکلف ن«

﴿        ﴾ :۱۶[التغابن[ 

 »انید از اهللا بترسید.تو میتا «

                                                           
 )1117بخاري  ( -1
 )3493).وسنن کبري از بیهقی  (1( 2/42سنن دارقطنی -2
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ایستادن باشد؛ ولی از انجام رکوع و سـجده بـه علـت    درصورتی که شخص قادر به 
اند بر صندلی نشسته رویش را به سمت قبلـه  تو می، وجود بیماري در زانوها ناتوان باشد

  واهللا اعلم)( کرده براي رکوع و سجده اشاره کند و به هنگام سجده بیشتر خم بشود.
 از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 

 سالمند که از ایستادن ناتوان است.] حکم نماز زن 73[

انم تـو  مـی آیا به هنگام خستگی ، زنی سالمند هستم و در نماز نمی توانم بایستم س:
 ود؟ش میکاسته  اگر چنین کنم آیا از اجر و ثواب نمازم، نشسته نماز بخوانم

، نشسته نماز خواندن براي افراد معذور و ناتوان جائز است. این در زمان خستگی ج:
، چون دراین صورت، ودش میمشقت و رنج به سبب بیماري یا سالمند بودن حاصل 

ود. این عوامل نشستن را ش میدچار ضرر زیاد شدن بیماري ، شخص به خاطر ایستادن
 ود؛ چون رسول اهللاش مید و نمازش با همین وضع نیز کامل ده میبرایش جایز قرار 

عَىلَ «فرمود:  معلَیه وآله وسلَّ اللَّـهصلَّى  تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ا فَ دً اعِ قَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ امً فَ
ائِ لِّ قَ صَ

نْبٍ   )1(»جَ

 اگر نتوانستی بنشین و اگرنتوانستی بر پهلو نماز بخوان)، ایستاده نماز بخوان(

﴿اهللا تعالی فرموده است:          ﴾ :انیـد از اهللا  تو مـی تا « ]۱۶[التغـابن

 »بترسید.
ولی باید دانسـت  ، ان نشسته خواندتو میاما در نماز نفل با وجود توانایی بر ایستادن 

 ثواب آن نصف ایستاده خواهد بود.

ةِ القائِم« به دلیل حدیث الَ ن صَ لَی الَّنصفِ مِ دِ عَ اعِ الة القَ  )2(»صَ

 نمـاز نفـل اسـت.   ، این نمـاز ثواب نماز نشسته نصف نماز ایستاده است). منظور از (
    واهللا اعلم)(

                                                           
 )1117بخاري  ( -1
 )1116،1115بخاري،  ( -2
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 )331( ص لطبیۀجامع الفتاوي ا -شیخ ابن جبرین
 جمع ترتیب: دکتر عبد العزیزبن فهد بن عبدالمحسن

 ] مدت سفري که می توان نماز را شکسته خواند74[

اکثر ایـن  ، در مورد قصر نماز از جنابعالی فتوایی شنیده ام که زبانزد طلبه هاست س:
، ویند که قصر نماز در مسافرت محدود به مدت معینی نیستگ میطلبه ها از طرف شما 

 اهیم دالیل این مسئله را به طور مفصل براي ما بیان کنید.خو می
ـ  میاقامت مسافر در یک شهر که آیا حکم سفر را قطع ( این مسئله ج: د یـا نـه؟)   کن

المجموع شرح المذهب) بیـان نمـوده   ( در مورد اختالف علماست. آنگونه که امام نووي
در این خصوص بیش از بیست فتوا وجود دارد. این اختالف نظرها بدان خاطر است که 
در این زمینه نص قاطعی وجود ندارد که صاحب نظران را متقاعد سازد؛ از ایـن جهـت   

وطن قـرار  ( شیخ االسالم تیمیه و جمعی دیگر از علما گفته اند که این مسئله به استیطان
همواره بین استطان و مسافرت دورمـی   انسانردد. چون حالت گ میدادن) با مسافرت بر

زند. اقامت دائم اگر به کار یا زمان معینی محدود نشود در حکم استیصال است. این فتوا 
 د.کن میاطمینان بخش تو بوده و ظواهر و دالیل شرعی نیز برآن داللت 

ود کـه بیـانگر تعیـین    شـ  میی یک حرف هم دیده نچون نه در قرآن ونه درسنت حت
د. چنانچه کسی در این موضوع دالیلی دارد به ما کن میمدتی باشد که حکم سفر را قطع 

 ارائه دهد. 
این است که رسول ، بزرگترین دالیل کسانی که این مدت را معین ومحدود نموده اند

مسافرت هاي زیادي نموده و مدتی را مقیم شـده اسـت.    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا
 علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى کمترین مدت زمان اقامت ایشان ، از این علما اي عدهبنابراین 

 گفتـه اسـت:   عنْـه  اللَّـهرضی  بیشترین آنرا معیار قرار داده اند. مثالً؛ ابن عباس اي عدهو 
نمـازش را تمـام   ، ک جا نوزده روز یا بیشتر از آن نیت اقامـت بکنـد  هرگاه مسافر در ی(

نوزده روز در مکـه مانـدگار شـد و     علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  بخواند. چون رسول اهللا
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، یـا کمتـر از آن) مانـدگار شـویم    ( بنابراین اگر تنها نوزده روز، اندخو مینمازش را قصر
  انیم)خو مینماز را کامل ، بیشتر از آن بمانیمنماز را قصر و اگر 

اگر بیشتر از چهار روز نیت ( امام احمد و امام شافعی و به گمانم امام مالک گفته اند:
نمـاز را کوتـاه   ، بکند نماز را تمام بخواند و اگر چهـار روز یـا کمتـر از آن نیـت بکنـد     

بخواند). لیکن امام شافعی روزهاي دخول و خروج را حساب نکرده و روزهاي مفیـد و  
ند. طبق این مذهب روزهاي مفید براي اتمام نمـاز شـش روز   دا میخالص را چهار روز 

روزهاي دخول و خروج و چهار روز مفید در وسط. ولی امام احمـد روز دخـول   ، است
 لیلش چیست؟د، دکن میوخروج را حساب 

 -درسـفر حجـۀ الـوداع    علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى دلیلش این است که رسول اهللا 
، یک شـنبه ، ذي الحجه وارد مکه شد. روزهاي در روز یک شنبه چهارم -آخرین حجش

در آنجا ماندگار شد و در چاشتگاه روز پـنج شـنبه بـه    ، سه شنبه و چهار شنبه، دو شنبه
 اندند.خو میسوي منی رهسپار گشت. ثابت شده که ایشان در این مدت نماز را قصر 

 وید: گ می عنْه اللَّـهرضی  انس 

جَ الَنبی«  رَ ىلَّ  خَ ـهِ صَ مَ  اللَّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ة ، عَ جَ ةَ فِی حَ كَ لی يعنِی الَی مَ لَم يزل يصَ اع؛ فَ دَ الَوَ

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  )1(»رَ

در سفر حجۀ الـوداع رهسـپارمکه شـد و همـواره      علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر(
سـؤال   عنْـه  اللَّــه رضی  مدینه برگشت. از انساند تا این که به خو مینمازها را شکسته 

 شد چند روز در مکه ماندگار شدید؟ گفت: ده روز).
چهارم ذي الحجه به ، روز یکشنبه علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  باتوجه به این که پیامبر

اقامـت   مکه رسید و صبح چهاردهم ذي الحجه از مکه خارج شد. بدین ترتیب روزهاي
و روز هـاي باقیمانـده در   ، چهار روز قبـل از خـروج بـه مشـاعر    ، ودش میده روز  ها آن

 مشاعر.
 ولی سؤال اینجاست که آیا این امر دلیلی برتحدید است یا دلیلی بر عدم تحدید؟

                                                           
 )693)ومسلم (1081بخاري  ( -1
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هصلَّى  چرا؟ چون: رسول اهللا، این امر دلیلی بر عدم تحدید است، از نظر من   اللـَّ
لَّمسو هآلو هلَیپس نمازش را تمام ، نفرمود: هر کس بیش از چهار روز ماندگار شود ع

ند. آی مینست که مردم قبل از چهارم ذي الحجه به مکه ندا میدر حالی که ایشان ، بخواند
در  اي عدهبعضیها در اول و حتی ، بعضیها در دوم، بعضیها در سوم، بعضی در چهارم

شروع به آمدن ، واپسین روزهاي ذي القعده به مکه می آیند. چه بسا برخی از ماه شوال

﴿ یردپذ میچون مناسک حج در ماههاي مخصوص انجام ، دندکر می     

   ﴾ :ال است. ها آنو نخستین  »معینى است! هاى در ماه، حج« ]۱۹۷[البقرةشو 

نسـت کـه حجـاج    دا می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  که پیامبراکرمپس با توجه به این 
یی که قبـل از چهـارم   ها آنفت گ مین ها آنند و باز هم به آی میقبل از ذي الحجه به مکه 

 ود که اتمام نماز الزم نیست.ش میمعلوم ، آمده اند نمازشان را تمام بخوانند
بنابراین هنگامی که ایشان در سال فتح مکه در این شهر نماز خوانـد بـه سـاکنان آن    

ُّوا«فرمود:  فرٌ أَمتِ ومٌ سَ ا قَ إنَ   )1(»فَ

 چون ما مسافر هستیم)، نمازتان را کامل بخوانید( 
د و به اهل دا میسالم ، اندخو میدو رکعت نماز  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

دند و نمازشـان را کامـل   شـ  میبلند  ها آنرمود: که شما نمازتان را تمام کنید و ف میمکه 
                      .دند.کر می

وظیفه رسالت و ابالغ را بـه شـکل احسـن انجـام      علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر 
چهـار روز در   علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  پیامبرنیم که دا میدند؛ پس وقتی که ما دا می

نـیم کـه   دا مـی مکه قبل از خروج به منی و شش روز بعد از آن ماندگار شدند. همچنین 

                                                           
) ابن خزیمه در صحیح خود 3860،8159).ابن ابی شیبه در مصنف (1229) ابو داود (4/430،432احمد ( -1

) حــدیث 5287،5170،5111)، بیهقــی در  (ســنن کبــري) (517( 18/209) طبرانــی در (الکبیــر) 1643(
 مذکور ضعیف است، لیکن به مجمع طرقش به درجه ي حسن می رسد. 
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ایـن   ي همـه . در )2(و نوزده روز در مکـه مانـدگار شـدند    )1(ایشان بیست روز در تبوك
دنـد. معلـوم   کر مـی در حکـم ایجـاد ن  اندند و تغییري خو میمسافرت ها نماز را شکسته 

 ود که فرق بین اقامت چهار روز یا بیشتر وجود ندارد.ش می
وییم: نیت قطع سفر مطلق در آن شهر اعتبار دارد؛ بنابراین مسافري گ میاینجاست که 

د و آنچه که براي مقـیم الزم  آی میکه نیت اقامت در جایی را بکند از اهل آن به حساب 
 ود.ش میزم است بر او نیز ال

ولی اگرشخصی بگوید: من هم از اهل این شهر نیستم؛ لیکن بخـاطر فـالن کـار در     
مـع الوصـف وي را از اداي نمـاز بـا     ، وییم شما مسافر هسـتید گ میبه او ، می مانم اینجا

مگر ، نیمدا میبلکه او را ملزم به خواندن نماز جماعت وجمعه ، یمکن میجماعت معاف ن
بنابر عذري از دست بدهد که در آن صورت باید دو رکعت ظهـر را  آنکه نماز جمعه را 

 بخواند.
نیم بگونه اي که روزه هایش را بخورد و پس از دا میهمچنین وي را معاف از روزه ن

زیـرا  ، یمدهـ  میرا بجا آورد. نه هرگز چنین اجازه اي به او ن ها آنرمضان دوم نیز قضاي 
یم که اگـر  ده میین خاطرچنین اجازه اي به او نوي در حالت سیر و سفر قرار ندارد. بد

آن ، سپس در سالهاي دوم و سوم نیز چنـین کنـد  ، روزهاي رمضان امسال را ترك بدهد
ردد. گ میناتوان  ها آنود که گاهی از قضاي ش میوقت روزهاي زیادي بر او الزم القضاء 

در سفر مانند تأکید شکسـته خوانـدن نمـاز نیسـت.      گرفتنباید دانست که تأکید روزه ن
است. هرگز به اثبات نرسیده است که  چون قصر نماز نزد برخی از علما در سفر واجب

در حالت سفر نمازي را تمام بخواند. ولی خوردن  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا
 اللَّــه صلَّى  به کرام در سفر همراه پیامبرود. چون صحاش مین روزه در سفر چندان تأکید

                                                           
) ابـن حبـان   4335) مصـنف عبـد الـرزاق  (   1139)عبد بـن حمیـد (  1235(  )ابو داود3/295مسند احمد ( -1

) ایــن 1094). شــیخ آلبــانی در صــحیح ابــو داود  (5260)و بیهقــی در (ســنن کبــري) (2752)، (2749(
 حدیث را صحیح قرار داده است.

 )1080بخاري  ( -2
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لَّمسو هآلو هلَیردند و هیچ کس بر خو میدند و برخی روزه را ش میبرخی روزه ، بودند ع
 رفت.گ میدیگري ایراد ن
رفـت. هنگـامی کـه بـه     گ میدر مسافرت روزه  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا

در سفري) گفته شد: گرفتن روزه بر مردم گران شده است اقدام به خوردن روزه ( ایشان
طـوالنی و زیـادي در یـک شـهر مانـدگار       وییم: مسافري کـه مـدت  گ مینمود. بنابراین 

بلکه باید روزه بگیـرد تـا   ، نباید روزه هایش تا رمضان دیگري به تأخیر بیندازد، ودش می
 ود.ش می و تنبل که در نتیجه سهل انگار نشودروزه ي ماههاي زیادي بر او متراکم 

 ) 10/24( لقاء الباب المفتوح -شیخ ابن عثیمین

 آیا نمازش را قصر بخواند؟، ماند می] مسافري که به مدت دو سال در یک جا 75[

بین من و یکی از دوستان عربم در مورد کوتاه خواندن نماز اختالف پیش آمـد؛   س:
ویم. من نمازم را تمـام  ش میریم. احیاناً دو سال در آنجا ماندگار ب میما در آمریکا به سر 

اند و خـودش را  خو میولی دوستم نمازش را کوتاه ، انم مثل اینکه در وطن هستمخو می
گرچه به مدت دو سال در آنجا مانـدگار شـود. امیـدواریم حکـم کوتـاه      ، نددا میمسافر 

 بیان بفرمایید.خواندن نماز را در مورد ما همراه با دلیل 
ود که قصر نماز هاي چهار رکعتی برایش مجاز ش میعمالً مسافر به کسی گفته  ج:

﴿ باشد. اهللا تعالی فرموداست:                    

   ﴾ :۱۰۱[النساء[ 

گناهی برشـما نیسـت کـه نمـاز هـاي چهـار       ، هرگاه در زمین به مسافرت پرداختید«
 »رکعتی را دو رکعت بخوانید

در مورد  عنْه اللَّـهرضی  وید: با عمر بن خطابگ میبه دلیل این که یعلی ابن امیه  
واز ، ی تعجب کردمکن میمن هم از آنچه تو تعجب ( ایشان گفت:، صحبت کردم این آیه
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هصلَّى  رسول اهللا ةٌ [ )1(ایشان فرمود:، در این مورد سؤال کردم علَیه وآله وسلَّم اللـَّ قَ دَ صَ

قَ  دَّ ـهُ تَصَ تَهُ  اللَّ قَ دَ بَلُوا صَ اقْ مْ فَ يْكُ لَ ا عَ َ  ]هبِ

لذا صدقه ي باري تعالی را بپذ ، صدقه است که اهللا تعالی به شما ارزانی داشته است«
 »یرید

اقامت در جایی نیت بکند در حکم کسی قرار کسی که چهار روز یا کمتر از آن براي 
کـه   عنْهمـا  اللَّــه رضـی   دارد که عمالً مسافر است. به دلیل حدیث جابر و ابـن عبـاس  

صبح چهارم ذي الحجه در سفر حجۀ  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  روایت کرده اند: پیامبر
ششم و هفتم در آنجا ماند. نماز فجـر را  ، پنجم، وارد مکه شد. روزهاي چهارم )2(الوداع

انـد. معلـوم   خو مـی ابطح) خواند. در این روزها نمازهـایش را کوتـاه   ( در روز هشتم در
است که ایشان فقط نیت همین روزها را داشته است. پس هر کس که به مسافرت بـرود  

در مکـه   علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  و نیت اقامتش به اندازه ي روزهایی باشد که پیامبر
باید نمازش را کوتـاه یعنـی قصـر    ، در سفر حجۀ الوداع اقامت گزید یا کمتر از آن باشد

نمـازش را تمـام بخوانـد؛ چـون در     ، هر کس که بیش از این مدت را نیت بکند بخواند.
 اشد.ب میحکم مسافر ن

ـ  مـی اما کسی که بیش از چهار روز در شهري سفر   زینـد؛ ولـی   گ مـی د و اقامـت  کن
د؛ بلکه اراده کن میتصمیم ماندگار شدن در آنجا را ندارد و براي روز هاي خاصی اراده ن

مانند کسی ، رددگ میاش این است که هرگاه کارش در آنجا به پایان برسد به وطنش باز 
که در جبهه در مقابل دشمن در حال ستیز اسـت یـا کسـی کـه پادشـاه او را در حـبس       

داخته است یا کسی که به دلیل معالجه ي مریضی به جایی رفته است یـا در محاصـره   ان
ي دشمن است یا به خاطر دستگیري غالم فراریش به جایی رفته اسـت واراده اش ایـن   

بـه محـل زنـدگی خـویش      است که هرگاه جنگ تمام شود و یا از زندان آزاد گردد و...
 برگردد.

                                                           
 )686مسلم  ( -1
 )1085بخاري ( -2
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که مـدت زیـادي در    هرچند، ش را قصر بخوانداین شخص مسافر است و باید نماز
  آنجا بماند.

کـه درسـال    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  به دلیل این که ثابت شده است که رسول اهللا
همچنـین   )1(انـد. خو میفتح مکه نوزده روز در این شهراقامت کرد و نماز هایش را قصر 

زیـرا در ایـن    )2(اندنـد؛ خو میبیست روز در تبوك ماندگار شد و با یارانش نماز را قصر 
  مدت اقامت ننموده بود؛ بلکه بر نیت سفر بود.

 )1/374( میۀفتاوي اسال –انجمن دایمی 

 ] آیا مسئله قصر نماز وجمع بین دو نماز تابع شرایط خاصی است؟76[

به ممالک اسالمی و غیر اسالمی ، مکن میبنده بر حسب شرائط شغلی بسیار سفر  س:
د و بر من سنگین است محافظـت بـر نمـاز    آی میمی روم مهمترین چیزي که برایم پیش 

د و تـا شـب ادامـه دارد. در    شو مین که برنامه ي روزانه ام از صبح شروع ای ویژهاست؛ ب
که بتوانم نمازم را به موقع ادا کنم؛ بنـا بـر یکـی از     بیشتر اوقات نماز در موقعیتی نیستم

  علت هاي ذیل:
 عدم وجود مکانی پاك براي نماز-
 عدم وجود مکانی تمیز جهت طهارت و وضو-
 عدم تشخیص قبله-
 حضور زنان برهنه و بد حجاب-
 وجود قبر در بعضی از مساجد-

 ود.ش میمانع نماز خواندن من  ها آنوجود این عوامل یا برخی از 
گاهی طوالنی و ، چه بسا مسافرتم برحسب مأموریتی که به خاطر آن به سفر می روم

وم و شـ  مـی یعنی در بعضی از مسافرتها فقط روزهاي اندکی ماندگار ، گاهی کوتاه است

                                                           
 ) گذشت.74( تخریج حدیث مذکور در فتواي شماره ي -1
 تخریج آن در فتواي سابق گذشت. -2
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یشتر از یک ماه به طول بیانجامد و ب میدر بعضی مسافرت ها اقامتم تا یک ماه و شاید ک
انم بـر  تـو  میو ن، دآی میشکالتی که سابقاً ذکر کردم برایم پیش در این ایام مشتقات و م
انم به رخصت قصر و جمع عمل کنم و تو میآیا با این وضعیت ، نماز هایم مواظبت کنم

بین نمازهاي ظهر و عصر یا مغرب و عشاء جمع تقدیم یا جمع تأخیر کـنم آنگونـه کـه    
 د؟کن میشرایطم ایجاب 

در اختیار ما بگذاریـد. اهللا تعـالی شـما را حفـظ و      امیدوارم پاسخی شفاف و روشن
تحت حمایت خود قرار دهد و شما همچنین علم تان را بـراي نفـع اسـالم و مسـلمین     

 سودمند قرار دهد.
یم که نمازهاي فرض را با نهایت کوشش در اوقـات آن ادا کنیـد و   کن میسفارش  ج:

ز در حقیقت ضـایع کـردن و بـه    هیچ نمازي را از وقت آن تأخیر نکنیم؛ چون تأخیر نما
 همانگونه که اهللا تعالی فرموده است:، فراموشی سپردن است

﴿          ﴾ ٥٩مي: [مر[ 

 »نماز را هدر دادند و از شهوات پیروي کردند«

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا           ﴾ :۵[املاعون[  

 »کسانی که نماز خود را به دست فراموشی می سپارند«
انید پنج یا ده دقیقه اجازه بگیرید و نمازتـان را بطـور   تو میبنابراین شما در وقت کار 

یرید. وقتی کـه درمحـل   گ میکامل بخوانید. همانگونه که براي رفتن به دستشویی اجازه 
باشید و برآن نماز بخوانیـد. امـروزه هـیچ محـل     سجاده اي به همراه داشته ، کار هستید

بنابراین در اوقـات نمـاز درصـورتی کـه     ، نیست کاري از وضو خانه و دستشویی خالی
وضو بگیر. اگر برایت ممکـن اسـت یـک     وضو نداشته باشی به وضوخانه محل کار برو

بد حجاب دستگاه قبله نما با خودت داشته باش و در هنگام نماز از رو به رو شدن زنان 
سعی کن از آن مسجد خارج شـو و  ، پرهیز کن. اگر در مسجدي قبري را مشاهده کردي

انی در همـان مسـجد نمـاز    تـو  میدر کنار آن مسجد و یا در مسیر پیاده رو نماز بخوان. 
بخوانی به شرطی که آن قبر را پشت سر خود قرار بده. اگر سفرت با مشـقت و سـختی   
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همان طور که مسـافر چنـین رخصـتی دارد. از    ، قصر کنی انی جمع وتو می، همراه باشد
چـون  ، همان را که به حال شما مناسب تر است اختیـار کـن  ، میان جمع تقدیم و تأخیر

مشقت باعث جلب سهولت و آسانی است. اما اگر مشقتی در کار نباشد و شما به عنوان 
ت روزهـاي زیـادي را   ولی شما اراده ي اقام، یا مشقت باشد، مقیم در هتل مستقر باشید

هیچ کدام را براي شما ، دارید در این صورت نه جمع تقدیم و نه جمع تأخیر و نه قصر
بلکه بر شما الزم است نماز را به صورت کامل و همان گونه کـه اهللا آن  ، ینیمب میجائز ن

 و اهللا اعلم)( را فرض گردانیده است ادا کنید.
  9/1/1423تاریخاز گفتار و امالي شیخ ابن جبرین. در 

 ] چگونگی نماز در هواپیما 77[

و  ،د چگونـه نمـاز بخـوانم   رسـ  می: وقتی که در هواپیما هستم و وقت نماز فرا 1س
نم پرواز به مدت هفت ساعت به طول می انجامد و بیش از یک وقت نماز در حال دا می

 پرواز خواهم بود. لطفاً مرا در این مورد راهنمایی کنید.
، ان آن را با وقت بعدي جمـع نمـود  تو میوقت نماز از اوقاتی است که : اگر این 1ج

باید نماز اولی را تأخیر کرد و پس از فرود از هواپیما در وقت بعدي هـر دو نمـاز را بـا    
که اگر هواپیما بعد از طلوع آفتاب پرواز کند و قبل از غروب  همان گونههم جمع کرد. 

قبل از غروب پرواز کند و قبل از طلوع فجر بـه زمـین   یا این که ، آفتاب به زمین بنشیند
در این صورتها می توان هر دو نماز را به صورت جمع تأخیر ادا کـرد. امـا اگـر    ، بنشیند

نید که پرواز به مـدت ده سـاعت بـه    دا میقبل از پرواز فرا برسد و شما ، وقت نماز ظهر
جمـع تقـدیم کنیـد).    ( وانیـد در این صورت باید عصر را را با ظهر بخ، طول می انجامد

نید که پرواز ده دا میهمچنین اگر وقت نماز مغرب قبل از پرواز داخل شده باشد و شما 
 ساعت به طول می انجامد در این صورت نیز نماز عشاء را با مغرب ادا کنید.

د یـا  کنـ  میغروب ، اما اگر می ترسید که آفتاب قبل از آن که ظهر و عصر را بخوانید
، ا دارید که وقت نماز فجر قبل از آن که مغرب و عشاء را بخوانید فرا برسـد خوف آن ر

در ایـن  ، کنید؛ طلوع نماید می ترسید که آفتاب پیش از آن که نماز صبح را ادا این کهیا 
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بایـد نمـاز   ، ود که بتوان نماز را ایستاده ادا کردش میصورتها اگر مکانی در هواپیما یافت 
در صورتی که که وضو گرفتن درآنجـا  ( ام و طهارت کامل ادا کردقی، سجود، را با رکوع

 ممکن باشد).
اگر چنین مکانی وجود نداشته باشد؛ ولی در راهروي هواپیمـا نمـاز خوانـدن میسـر     

رکوع و سجود ادا نمود؛ ولی اگـر نمـاز خوانـدن در    ، اشد باز هم نماز را باید با قیامب می
جمعیت نمازخوانان زیاد باشـد در ایـن صـورت همـه     راهرو نیز ممکن نباشد یا این که 

رکوع و سجود را با اشاره انجام بدهند و به ، باید بر صندلی هایشان نشسته نماز بخوانند
 هنگام سجده بیشتر خم بشوند.

﴿ چون اهللا تعالی فرموده است:        ﴾ :۱۶[التغابن[ 

 »بترسید.انید از اهللا تو میتا «

تُمْ [فرموده اند: همچنین رسول اهللا تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ رٍ فَ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ  )1(]إِذَ

 »هرگاه شمارا به چیزي دستور دهم تا سر حد توان آن را انجام دهید«
آري! اینها نمازشان را در هواپیما به صورتی که گفته شد ادا کنند چون بـیم آن مـی    

 و اهللا اعلم)( ود.ش میرود که وقت معین نماز فوت 
آیا جائز اسـت کـه در داخـل    ، درس می: به هنگام مسافرت هوایی وقت نماز فرا 2س

 هواپیما نماز بخوانیم؟
برسد که هواپیما در حـال پـرواز اسـت و     : الحمد هللا: اگر وقت نماز در حالی فرا2ج

، ودشـ  میبیم آن می رود که وقت نماز قبل از فرود هواپیما در یکی از فرودگاهها خارج 
داخل هواپیما به حسب استطاعت از لحاظ رکوع و سـجود  ، به اجماع علما خواندن نماز

 چون اهللا تعالی فرموده است:، و استقبال قبله جائز است

﴿         ﴾ :انید از اهللا بترسید.تو میتا « ]۱۶[التغابن« 

                                                           
 )1337مسلم ( -1
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نْهُ [ فرموده اند: علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  همچنین رسول اهللا أْتُوا مِ ءٍ فَ مْ بِيشَ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ

تُمْ  تَطَعْ ا اسْ  )1(]مَ

 »را انجام دهیدهرگاه شمارا به چیزي دستور دهم تا سر حد توان آن «
اما اگر مشخص باشد که هواپیما قبل از خروج وقت نماز به زمین می نشـیند و بعـد   

علما گفته اند که اداي آن در هواپیما جـائز  ، ماند میاز فرود فرصتی براي اداي نماز باقی 
 است.

 ان آن را بـا دیگـري جمـع نمـود    تو میهمچنین اگر نماز از همان نمازهایی باشد که 
د ظهر و عصر یا مغرب و عشاء) ومشخص باشد که هواپیما قبـل از خـروج وقـت    مانن(

نماز دوم به زمین می نشیند و وقت کافی براي اداي هر دو نماز موجـود باشـد. فتـواي    
ان نمـاز را در هواپیمـا ادا کـرد؛    تـو  مـی  جمهور علما بر این است که در این صورت نیز

البته برخی از علماي متأخر مالکیه گفته اند که چون اداي نماز در وقت آن واجب است. 
نماز در هواپیما جائز نیست؛ زیرا یکی از شرایط صحت نماز امنیت که باید روي زمـین  

 ادا بشود.  )مانند شتر و کشتی( یا آنچه که به زمین متصل است

عِلَتْ يلِ [فرموده است:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  چون رسول اهللا ا الْـجُ دً جِ سْ ضُ مَ أَرْ

ا ورً هُ طَ   )2(]وَ

 »و امتم) مسجد و پاك کننده قرار داده شده است( زمین براي من«

 ) 1/227( میۀفتاوي اسال -اللجنۀ الدائمۀ

دو رکعت دیگر را ، درس می] مسافري که دو رکعت از نماز چهار رکعتی را به امام مقیم 78[
 چه کار باید بکند؟

د رس میراه  گروهی مشغول نماز خواندن نماز جماعت عشاء هستند. مسافري از س:
آیا جـائز اسـت کـه ایـن فـرد بـا       ، و دوست دارد که نمازش را به صورت قصر بخواند
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، سـپس در تشـهد اول بنشـیند   ، جماعت همراه شود تا ثواب نماز جماعت را کسب کند
کنـد و بـه همـراه او سـالم دهـد؟ در       منتظر بماند تا این که امام نماز جماعت را تمـام 

صورتی که دو رکعت اولی را از دست داده باشد و به دو رکعت پایانی نماز رسیده باشد 
 ان به آنان ملحق شده و به همراه آنان سالم دهد و نمازش را تمام شده تلقی کند؟تو می

اگر با جماعتی نماز بخواند کـه  ، اگر خودش تنها نماز بخواند اجازه ي قصر دارد ج:
ولی این که مـردم و امـام نمـاز    ، اند نمازش را قصر بخواندتو میانند باز هم خو میقصر 

به دلیـل عـام   ، انند بر او الزم است که همچون آنان نمازش را تمام بخواندخو میمقیمی 

ـا « ه است:که فرمود علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  بودن گفتار پیامبر مَ ـلُّوا وَ ـتُمْ فَصَ كْ رَ ـا أَدْ مَ

وا اقْضُ مْ فَ اتَكُ  )1(»فَ

آنچه را که با امام رسیدید بخوانید وتعداد رکعتهایی را که با امام نرسیده اید خودتان (
          کامل کنید)

ـ  مـی مسافر در صورت انفرادي قصر ، به ابن عباس گفته شد: علت چیست د و بـا  کن
 )2(سنت همین است)( اند؟ فرمود:خو میجماعت مقیمان نماز را تمام 

افضل این است که این مسافر به جماعت مذکور بپیونـدد و نمـازش را بـا جماعـت     
 بخواند تا فضیلت و ثواب نماز جماعت را کسب کند.

 2/11/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین. در تاریخ 

 چگونه بخواند؟، ا امام مقیمی که در حال اداي نماز مغرب است] مسافر نماز عشاء را ب79[

مسافري به امام مقیمی که در حال خواندن نماز مغرب است به نیت نماز عشـاء   س:
ایـن مقتـدي نیـت نمـاز     ، د... آیا هنگامی که امام براي تشهد اول مـی نشـیند  کن میاقتدا 

                                                           
ــد  ( -1 ــائی  (2/532،489،318،270،238أحم ــه  ( 861) و النس ــن خزیم ــان   1772،1505) و اب ــن حب )، و اب

الحـدیث فـی الصـحیحین؛    ) و 830بـرقم  ( » صـحیح النسـائی  «) و آخرون. و صححه األلبانی فی 2145(
 ).603،602) و مسلم  (635بلفظ:  (فأتموا) بدل  (فأقضوا): البخاري  (

 ).688»  (صحیح مسلم«) بنحوه. و أصله فی 1/216احمد  ( -2
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بنشیند تا این که امام رکعت سوم را  و یا منتظر، انفرادي را بکند و به تنهایی سالم بدهد
 بخواند و همراه با امام سالم بدهد؟

 دو فتوا وجود دارد:، در این مسئله همان گونه که در سؤال مطرح شده است ج:
قتواي أقرب به صواب این است که این فرد نیت انفرادي بکند و سپس بعد از آن که 

الم بدهد. فتواي دیگري ایـن اسـت   براي خودش س، ودش میامام براي رکعت سوم بلند 
که این شخص نمازش را برگرداند و اصالً نباید پشـت سـر امـامی کـه نمـاز مغـرب را       

 اند اقتدا کند؛ ولی فتواي نخست به حقیقت و صواب نزدیک تر است.خو می
 2/11/1423در تاریخ –فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

  جماعت در مسجد شرکت کند؟] آیا بر مسافر واجب است که به نماز 80[

نمـازم را بـا   ، نومشـ  مـی آیا بر من واجب است که در سفر هنگـامی کـه اذان را    س:
یا این که نماز جماعـت در مسـجد در حـق مسـافر سـاقط      ، جماعت در مسجد بخوانم

 است؟ 
اگر مسافر در مکانی ماندگار است بر او واجب است که همراه با مردم در مسجد  ج:

آن وقت شـرکت کـردن   ، اما اگر در مسیر باشد و بنابر ضرورتی توقف کند نماز بخواند؛
بلکه با همراهـانش در همـان جـا نمـاز     ، ودش میدر نماز جماعت در مسجد بر او الزم ن

 جماعت بخوانند.
 )15/419( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 همین دو رکعت بسنده کند؟آیا به ، درس می] مسافر دو رکعت آخر را با امام مقیم 81[

در وقت نماز عصر در یکـی از شـهرهاي   ، ندمب میبه سوي مکه مکرمه بار سفر  س:
یـنم کـه امـام دو رکعـت را خوانـده      ب می، م و به سوي مسجد می رومکن میمسیر توقف 

. با توجه به این که مـن  .انمخو میم و دو رکعت باقیمانده را با او کن میبه او اقتدا ، است
انم به همراه امام تو میآیا ، اندخو میمسافرم و مسافر نمازهاي چهار رکعتی را دو رکعت 
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سالم دهم؟ یا این که دو رکعت دیگر را خودم بخوانم و بدین صورت چهار رکعـت را  
 کامل کنم؟

انـد  خو میاگر مسافربه امامی اقتدا کرد که نمازش را تمام « :)1(علماي ما گفته اند ج:
 »پس باید نمازش را تمام بخواند

، باید نمازش را تمـام بخوانـد نـه قصـر    ، اگر مسافر به امامی مقیم اقتدا کند، بنابراین
خواه مسافر به دو رکعت اول نماز رسیده باشد یا خیر. در این مورد هیچ فرقی بین ظهر 

 نیم به دلیل عام بودن گفتـار پیـامبر  دا میوجود ندارد. ما این فتوا را حق و عصر و عشاء 

ُّوا[است که فرموده اند: علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  أَمتِ مْ فَ اتَكُ ا فَ مَ لُّوا وَ تُمْ فَصَ كْ رَ امَ أَدْ   )2(]فَ

خودتان)کامـل  ( با امام) بخوانیـد وآنچـه را کـه نرسـیدید    ( آنچه که به امام رسیدید«
 ». کنید

به دلیل این که نماز مقتدي مرتبط با نماز امام است و مقتدي مأمور به اقتـدا از امـام   
 اشد و این یکی از موارد اقتدا به امام است.ب می

 )15/268( مجموعه فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم جمع دو نماز براي مسافري که در مکانی مقیم است82[

و یـا  ، براي مسافر کدام یک افضل تر است؟ در مکان اقامت بـین ظهـر و عصـر    س:
 مغرب و عشاء جمع کند؟ یا هر نمازي را در وقتش بخواند؟

اگر برایش مشکل شود ، افضل این است که هر نمازي را در وقت خودش ادا کند ج:
اگرچه مسافر ، صرفاً جواز دارد، جمع در سفر، زیرا طبق قول راجح، اند جمع نمایدتو می

  در مسیر راه نباشد.
 )15/419( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 را جمع کند؟ ها آناهد خو می] حکم ایجاد فاصله بین دو نمازي که مسافر 83[

                                                           
 )2/63از ابن قدامه  (رح)  (» المغنی«مراجعه شود به  -1
 )602) و مسلم (908،636بخاري ( -2
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در ، درس میدر وقت ظهر هنگامی که به فرودگاه ، دکن میسفري  ي ارادهشخصی  س:
این شخص به همراه آنان نماز ظهر ، نماز ظهر هستندیند که مردم در حال اداي ب میآنجا 

ود و نماز عصر را داخل هواپیما به نیـت جمـع   ش میاند و سپس سوار هواپیما خو میرا 
 اند؛ حکم مسئله ي مذکور چیست؟خو میکوتاه 
مواصـله بـین دو نمـاز    ، چون یکی از شروط جمع، اند جمع کندتو میاز نظر ما ن ج:

نماز فاصله ایجاد شود. از آنجا که این شخص بین دو نماز فاصـله  است و نباید بین دو 
اند جمع کند؛ در چنین صورتی براو الزم اسـت کـه پـس از فـرود     تو میانداخته است ن

نماز عصر را ادا کند. اگر می ترسد که آفتاب قبـل از  ، هواپیما و استقرار آن در پارگینگ
هواپیمـا و طبـق حـاالت و شـرایط آن      اند در داخـل تو می، دکن میفرود هواپیما غروب 

 نمازش را ادا کند.
 هـ ق2/9/1424فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین. درتاریخ

 اذکار و دعاها را در چه زمانی بخواند، ] جمع کننده دو نماز84[

یـا مغـرب و   ، مانند جمع بـین ظهـر و عصـر   ، در صورت جمع دو نماز در سفر س:
اند تسبیحات و اذکار مسـنون را پـس از نمـاز اول انجـام دهـد و      تو میآیا مسافر ، عشاء

سپس نماز دوم را بخواند؟ یا پس از نماز اول بالفاصله نماز دوم را بخواند و تسبیحات 
 ود؟ش میو اذکار نماز از او ساقط 

پس از سالم متصالً نماز دوم را بخواند اوراد و اذکـار را بعـد از   ، در این صورت ج:
دوم انجام بدهد. اگر مشکل نباشـد بعـد از نمـاز دوم اذکـار هـر دو نمـاز را       اتمام نماز 

اند به اذکار یکی از نمازها بسنده کند. چنانچـه بـه   تو میبخواند. اگر برایش میسر نباشد 
لـیکن در  ، سبب سفر و مشاغل آن نتوانست اذکار را انجام دهد معذور به شـمارمی رود 

نیکـی هـا و    حریص باشد تا بدین وسیله، یر و تحلیلتکب، حد توان باید بر انجام تسبیح
  ثواب بزرگی در اعمال نامه اش ثبت شود.

 هـ ق2/11/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین در تاریخ
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 ] حکم اذکار بعد از نماز در سفر85[

سـنت  ، استحضار دارید که در سفر بجز سنت صبح ترك بقیه ي نمازهاي سنت س:
در مورد اذکار پس از فـرائض   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبراست؛ بفرمایید که سنت 

 در مسافرت چگونه است؟
ولـی آنچـه کـه    ، ساقط شده اند انساننمازهاي سنت در سفر به خاطر مشقت از  ج:
اتمام نماز و انجام نوافل اسـت. در صـورتی کـه مشـقت     ، را به مشقت می اندازد انسان

انجام نوافل و همچنین اتمام نماز بالمانع است. مواظبت بـر اوراد و اذکـار   ، منتفی بشود
احادیث و آثـار  ، فضیلت این اوراد ي بارهچون در، مسنون پس از فرائض مستحب است

 هیچ مشقتی وجود ندارد.  ها آنزیادي وارد شده است و در مواظبت بر 

﴿ اهللا تعالی فرموده است:                   

   ﴾ :۱۰۳[النساء[ 

در همـه  ( اهللا را ایسـتاده و نشسـته و بـر پهلوهایتـان    ، هرگاه نماز را به پایان بردید«
 »یاد کنید )احوال

نبایـد  سواره و پیاده و خوابیده به انجام برساند؛ بنـابراین  ، اند اوراد راتو مینماز گزار 
 خود را از خیر و برکت آن محروم کند.

 29/4/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین در تاریخ:

 هاي سفر ] رخصت86[

 رخصت هاي سفر چیست؟ س:

 چهار چیز در سفر رخصت است: ج:
 نمازهاي چهار رکعتی دو رکعت است. -1
 جواز خوردن روزه در رمضان وقضاي آن پس از رمضان -2
 مسح بر موزه  -3
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ي نوافـل بـر    مغرب و عشاء. ولی سنت صبح و بقیه، ساقط شدن سنت هاي ظهر -4
 اب خود باقی هستند.حبمشروعیت و است

تحیـۀ  ، نمـاز وضـو  ، نمـاز چاشـت  ، سنت فجـر ، اند نماز تهجدتو میمسافر ، بنابراین
از سـفر بـر    انسـان زیـرا سـنت اسـت هرگـاه     ، المسجد و نماز قدوم از سفر را بخوانـد 

قبل از آن که به خانه اش برود بـه مسـجد بـرود و در آنجـا دو رکعـت نمـاز       ، رددگ می
 )1(بخواند.

، همچنین خواندن نمازهاي نفلی دیگر براي مسافر جایز است بجز آن چه ذکـر شـد  
سـنت   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، سنت مغرب و عشاء، یعنی سنت ظهر

 اند. خو میهاي نماز هاي سه گانه را در سفر ن
 )15/400( مجموعه فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

                                                           
بن مالـک کـه حـدیثی طـوالنی اسـت وارد شـده و الفـاظ آن چنـین         این موضوع در حدیث توبه کعب  -1

هرگاه از مسافرت برمی گشـت ابتـدا بـه مسـجد مـی رفـت ودو        صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم پیامبر«است:
 ).2769-ومسلم-4418 -(روایت بخاري»     رکعت نماز در آنجا می خواند



 

 

 

 

 :فصل دهم
 نماز جمعه



 
 ان عذري براي ترك نماز جمعه باشدتو میکار و حرفه ن ]87[

آیا فرض است یا واجب؟ من در کارخانه ي یکی ، از نماز جمعه برایم بگویید س:
ود من دچار ناراحتی ش میم و براي اداي نماز جمعه به من اجازه داده نکن میاز کفار کار 

﴿ از جهت این که اهللا تعالی فرموده است:، و پریشانی هستم          

                      ﴾ :۹[اجلمعة[ 

به سوي ذکـر و عبـادت اهللا   ، هنگامی که روز جمعه براي نماز جمعه اذان گفته شد«
 »دست بکشید، بشتابید و از داد و ستد

هصلَّى  رسول اهللا لِّ فرموده است:  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ عة واجبةٌ عيل كُ مُ [صالةُ اجلُ

  مسلم]

 ».نماز جمعه براي هر مسلمان واجب است«
 خواهشمندم در این مورد توضیح بفرمایید؟

نماز جمعه بر هر مرد که مکلف و مقیم باشد به دلیل آیه اي که در سؤال یاد آور  ج:
 چـون رسـول اهللا  ، که به بهانه کاري از آن تخلف بورزدشدید فرض است. جائز نیست 

يَةِ [فرموده است:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  عْصِ لُوقٍ يفِ مَ ةَ ملَِخْ اعَ الِقِ الْـالَ طَ   )1(]خَ

 هیچ مخلوقی در برابر نافرمانی اهللا قابل اطاعت نیست) (

عة واجبةٌ عيل اما گفتار شما  مُ لِّ مسـلم][صالةُ اجلُ علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  حدیث پیامبر كُ

لَّمساشد.ب مین و 
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )8/185( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 گفتاري از شیخ ابن باز)( حکم غسل روز جمعه ]88[

د. آیا این غسـل بـراي جمعـه نیـز     کن میغسل واجب ، شخصی قبل از نماز فجر س:
 بار دیگر غسل بکند؟، یا براي جمعه، کافی است
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سنت این است که در روز جمعه به هنگام آمادگی براي نماز جمعه غسـل کـرده    ج:
اهد به مسـجد بـرود غسـل کنـد؛ زیـرا      خو میافضل این است هنگامی که شخص ، شود

مْ إِىلَ [ فرمـوده اسـت:   علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  رسول اهللا كُ ـدُ احَ أَحَ ا رَ ةِ الْــإِذَ عَ مُ جُ

لْ  تَسِ يَغْ لْ  )1(]فَ

 .)از شما به نماز جمعه برود باید غسل کند هرگاه یکی(
زیرا غسـل روز جمعـه سـنت    ، اگر کسی در ابتداي روز جمعه غسل کند جائز است

قائل به وجوب آن هستند. بنابراین شایسته است کـه  اشد. البته برخی از علما ب میمؤکده 
که به هنگام رفـتن بـه    در روز جمعه بر غسل نماز جمعه محافظت شود. بهتر این است

بهتـر اسـت.   ، سوي نماز غسل انجام شود. چون این کار براي نظافت و زدودن بـدبویی 
شد. کسی که به استفاده از بوهاي خوش و پوشیدن لباس خوب نیز باید در دستور کار با
کوتـاه   گامهاي و سوي نماز جمعه می رود مناسب است که با خشوع و فروتنی راه برود

د و درجه اي به درجـاتش افـزوده   شو میناهی از گناهانش کم گ میبر دارد چون با هرگا
 اللَّــه صـلَّى   اول پاي راست را داخل کند و بر پیـامبر ، درس میود. وقتی به مسجد ش می

لَّمسو هآلو هلَیأعوذ باهللا العظيم و  این 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 تعالی براي او مقدر کرده نماز نفل بخواند و بین دو نفر فاصله ایجـاد  
به ذکر و استغفار مشغول شود تا  یا، نکند و آنگاه منتظر بنشیند و بعد قرآن تالوت نماید

د و باالي منبر می رود. در این لحظه باید سکوت کنـد و بـه صـحبت    آی میاین که امام 
نماز جمعه را ادا کند. اگر کسی چنـین کنـد   ، هاي امام گوش دهد و سپس همراه با امام

 سب کرده است.قطعاً خیر بزرگی را ک
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لَ [آمده است:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  در حدیث صحیح به نقل از پیامبر تَسَ نْ اغْ مَ

مَّ أَتَى  رَ لَهُ الْـثُ دِّ ا قُ ىلَّ مَ ةَ فَصَ عَ مُ هُ ، جُ عَ يلِّ مَ طْبَتِهِ ثُمَّ يُصَ نْ خُ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ تَ حَ مَّ أَنْصَ ا ، ثُ رَ لَهُ مَ فِ غُ

 َ بَنيْ يْنَهُ وَ ةِ الْـبَ عَ مُ امٍ الْـجُ يَّ ةِ أَ ثَ لُ ثَالَ فَضْ  وَ رَ   )1(]أُخْ

سپس به نماز جمه برود و به آنچه براي او مقدر ، هر کسی که روز جمعه غسل کند«
شده نماز نفل بخواند. آنگاه تا فارغ شدن امام از خطبه ساکت شود و سپس بـا او نمـاز   

 ود.]ش میبخواند گناهان بین این جمعه و جمعه ي دیگرش و سه روز اضافه بخشوده 
 این بدان خاطر است که هر نیکی ده برابر اجر وثواب دارد.

 )12/404( مجموعه فتاوا و مقاالت متنوع -باز شیخ ابن

 گفتاري از شیخ ابن عثیمین)( رد؟دا می] غسل روز جمعه چه حک89[

 وم؟ش میآیا گناهکار ، اگر روز جمعه براي نماز جمعه غسل نکنم س:

اگر غسل جمعه را واجب بدانیم ترك آن گناه است. اگر آن را سنت بدانیم تـرك   ج:
ولی قول صحیح این است که غسل جمعه که بر هر فرد بـالغی کـه در   ، آن گناهی ندارد

 عنْـه  اللَّـهرضی  د واجب است؛ به دلیل این که ابوسعید خدريکن مینماز جمعه شرکت 

مِ [روایت کرده است که ایشـان فرمودنـد:    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  از پیامبر ـوْ ـلُ يَ سْ غُ

ةِ الْـ عَ مُ تَلِمٍ جُ ْ لِّ حمُ ىلَ كُ بٌ عَ اجِ   )2(]وَ

 غسل کردن در روز جمعه بر هر فرد بالغ واجب است)(
ولـی مـا   ، علما در مورد این عبارت در کتابهاي فقهی تعبیرات زیادي به کار برده اند

در اثر  انسانشک نداریم که این عبارت داللت بر وجوب دارد که نشانه ي لزوم است و 
 ود.ش میترك غسل روز جمعه گناهکار 

) که از همه فصیح تر و ناصح علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر( گوینده ي این سخن

مِ ( رماید:ف میوقتی که ، تر است وْ لُ يَ سْ تَلِمٍ الْـغُ ْ لِّ حمُ ىلَ كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ مُ انیم تو میچگونه  )جُ
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 فـرد  معنی متأکد است؟! بنابراین غسل کردن در روز جمعه بـر هـر  بگوئیم که واجب به 
 بالغی واجب است.

 )16/135( مجموعه فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] عدد مطلوب براي صحت نماز جمعه90[

انیم. مـا  خو میکی از دانشجویان سعودي هستم که در ایاالت متحده درس ی بنده س:
، نماز جمعه است. ما قبل از ایـن ، یکی از این مشکالتدر آنجا مشکالت زیادي داریم؛ 

نماز جمعه حداقل چهل شرکت کننـده   دیم کهکر میاندیم؛ چون فکر خو مینماز جمعه ن
نیم که نماز جمعـه مـا سـاقط    دا میحال ن، داشته باشد و تعداد ما از چهل نفر کمتر است

 است یا نه؟
طبق صحیح ترین ، ممنوع است ها آنمسافرانی مثل شما که شکسته خواندن براي  ج:

اقوال علما باید نماز جمعه را به پا دارند. براي وجوب و صحت آن شرط نیست که 
به دلیل عام ، چهل نفر شرکت کننده داشته باشد؛ بلکه حضور سه نفر و... کافی است

﴿ بودن گفتار اهللا تعالی که فرموده است:                 

                ﴾ :۹[اجلمعة[  

بـه سـوي ذکـر و    ، اي مومنان! هرگاه در روز جمعه براي نماز جمعه اذان گفته شد«
 .»عبادت اهللا بشتابید و از داد و ستد دست بکشید

مْ [فرموده است:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا هِ عِ دْ نْ وَ امٌ عَ وَ َّ أَقْ نيَ لَيَنْتَهِ

نَّ الْـ تِمَ عَاتِ أَوْ لَيَخْ مُ ـهُ جُ نْ  اللَّ ونُنَّ مِ ِمْ ثُمَّ لَيَكُ لُوهبِ ىلَ قُ افِلِنيَ الْـعَ   )1(]غَ

باید از این عمل دست بکشند و گرنه اهللا تعالی بر ، ندکن میکسانی که نماز را ترك « 
 »یرند.گ میقرار  غفلت) می زند و آنگاه در زمره ي غافالن( مهر ها آندلهاي 
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بنابراین کسانی که از شهرهاي دیگر آمده اند و مقیم شده اند و نمـاز شـان را کامـل    
 اما شـما چـون  نماز جمعه بر آنان مثل ساکنان اصلی هر شهري فرض است. ، انندخو می

ندانسته اید که جمعه بر شما فرض است امیدواریم که اهللا تعالی گذشته ي تان را مـورد  
 عفو قرار دهد.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 )212، 8/211( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] موضوعات خطبه جمعه چگونه باشد؟ 91[

 آیا جائز است که خطیب جمعه به موضوعات و مسائل زندگی بپردازد؟: 1س
 رد؟دا می: اظهار نظر برخی از خطباء در مسائل سیاسی چه حک2س
در دروس و سخنرانیهاي علمی اش مسـائل  ، : خطیب باید در خطبه ي جمعه2-1ج

ـ   وان مورد نیاز امت را بیان کند. امراض و مشکالت امت را معالجه نموده و بر حسـب ت
خود در پی حل مشکالت امت باشد. براي این کار روش حکمـت و موعظـه حسـنه را    

تعلیم و ارشاد و یـا هـر   ، پیش بگیرید خواه صحبتهایش را سیاست و خواه خطبه جمعه
ود بهتـر  شـ  مـی د ااسمی که نام گذاري بکنند. چنانچه طرح موضوعی منجر به فتنه و فس

 ع سخن نگوید.است مصلحت را ترجیح داده و درآن موضو
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )231-8/230( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 دست دادن)در اثناي خطبه ( ] حکم مصافحه92[

مسلمانی با بـرادر دینـی اش مصـافحه    ، امام باالي منبردر حال ایراد خطبه است س:
آیا نماز مصـافحه کننـده و مصـافحه     -ندکن میکما اینکه بسیاري از مردم چنین  -دکن می

 ردد؟گ میشونده باطل 
د بر او واجب است ساکت شده و به سخنان کن میکسی که به نماز جمعه شرکت  ج:

رد مشغول دا میخطیب گوش فرا دهد و خودش را به چیزي که وي را ازگوش دادن باز 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1052 
  

لْتَ [ثابت شده که ایشان فرموده اند:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  نکند. از پیامبر ا قُ إِذَ

مَ  وْ بِكَ يَ احِ تْ الْـلِصَ : أَنْصِ ةِ عَ مُ تَ الْـوَ ، جُ دْ لَغَوْ قَ ْطُبُ فَ امُ خيَ  )1(]إِمَ

 » هرگاه هنگام خطبه امام به دوستت گفتی ساکت شو سخن بیهوده اي گفته اي«
 بدون صحبت باشد اشکالی ندارد و حکمش مانند اشاره است.اگر مصافحه 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 )8/245( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 لحظه اجابت دعا در روز جمعه ]93[

آیا لحظه اجابت همان واپسین لحظه هـاي عصـر جمعـه اسـت؟ وآیـا در ایـن        س:
 باشند؟ ظات الزم است مردان در مسجد و زنان در خانه هایشانلح

 یم: ده میاجابت دعا در روز جمعه دو گفتار را ترجیح  ي بارهدر ج:
اول: بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب به انتظار نماز مغـرب مـی نشـیند و مشـغول     

مسجد باشد یا در منزل. در این زمینه فرقی بـین مـرد و زن وجـود    ، عبادت و دعا باشد
اجازه ندارد کـه نمـاز    انسانندارد؛ دعاهاي چنین شخصی شایسته ي اجابت است؛ البته 

همچنان که  -مغرب و دیگر نمازها را در خانه بخواند؛ مگر آنکه عذر شرعی داشته باشد
 از دالیل شرعی واضح است. 

لحظـه ي  ، امام بر منبر و تمام شدن نماز جمعه؛ این دو لحظـه  دوم: از هنگام نشستن
 اجابت دعا در روز جمعه هستند.

این دو لحظه از شایسته ترین لحظه ها در روز جمعـه هسـتند؛ زیـرا در ایـن مـورد      
احادیث صحیح زیادي روایت شده و امید قبولی دعا در این دو لحظه نسـبت بـه دیگـر    

ی گمان که فضل و احسان اهللا تعـالی وسـیع و پهنـاور    ب، ساعات روز جمعه بیشتر است
 است.
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حالت سجده در نمازهاي فرض و ، ناگفته نماند که یکی دیگر از لحظات اجابت دعا

ـونُ [ فرموده اسـت:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  نفل است. چون رسول اهللا كُ ـا يَ بُ مَ ـرَ أَقْ

وَ الْـ هُ هِ وَ بِّ نْ رَ بْدُ مِ اءَ عَ عَ وا الدُّ ثِرُ أَكْ ؛ فَ دٌ اجِ   )1(]سَ

در حالت سجده به پروردگارش نزدیک تر است؛ پس در این حالت زیاد دعا  انسان(
 کنید)

هرضی  از ابن عباس  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  که رسول اهللا است روایت عنْهما اللـَّ

وعُ [ فرموده است: كُ ا الرُّ أَمَّ وجلّ فَ بَّ عزّ وا فِيهِ الرَّ ظِّمُ عَ ؛ ، فَ اءِ عَ وا يفِ الدُّ دُ تَهِ اجْ ودُ فَ جُ ا السُّ أَمَّ وَ

مْ  ابَ لَكُ تَجَ سْ نٌ أَنْ يُ مِ قَ   )2(] فَ

اما در رکوع عظمت و بزرگی اهللا را بگوئید و در سجده زیاد دعا کنید که این لحظه (
 شایسته ي اجابت دعاست).

 )143-142( :) ص34( البحوث. شماره مجلۀ -شیخ ابن باز

 ] حکم نماز جمعه در کشتی94[

یم و احیاناً روزها و ماههـا بـر روي   کن می: ما همیشه در دریا و پشت کشتی کار 1س
اشد. چه بسا در برخی روزهـاي  ب میکشتی مجهز به تمام امکانات رفاهی ، کشتی هستیم

آیا برپا داشتن نماز جمعه بـر  ، جمعه در کشتی هستیم؛ تعداد ما بیش از شصت نفر است
ویم و بایستی نماز ظهر را بخـوانیم؟  ش میما واجب است؟ یا این که ما مسافر محسوب 

 یم آیا به صورت قصر و جمع نماز بخوانیم؟شو میکه مسافر محسوب  در صورتی
ولی این مکان گاهی گنجایش همه ، ما در کشتی مکانی براي نماز اختصاص داده ایم

آیا این ، ندکن میرد و شماري از دوستان در مکان دیگري نزدیک به امام اقتدا ي ما را ندا
نوند؛ شـ  مـی ولـی صـدایش را   ، ینندب میامام را ن ها آنعمل جائز است؟ با علم به این که 

                                                           
 )428مسلم ( -1
 )479مسلم  ( -2
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رد درسـت اسـت یـا    دا مـی چنانچه مکان این افراد جلوتر از امام باشد نمازشان چه حک
 نادرست؟

سفر دریایی) براي شما جائز نیست؛ بلکه بر شما ( کشتی : خواندن نماز جمعه در1ج
ود کـه جـایی را   ش میزیرا جمعه براي افرادي واجب ، واجب است نماز ظهر را بخوانید

وطن خود قرار دهند؛ اما مسافري که بر کشتی یا وسیله ي دیگـري سـوار اسـت بـر او     
مگـر  ، ودش مین جمعه واجب نیست. چنین مسافري اگر جمعه را بخواند نمازش صحیح

آنکه همراه با اهل شهر جمعه را بخواند؛ اگر مسافرانی در حال سیر و سفر اقدام به اقامه 
 عملشان ناجائز و نمازشان نادرست است.، ي جمعه بکنند

اما در مورد جمع بین دو نماز باید بگویم این عمل در صورت نیاز و ضرورت جـائز  
  است.

انید بین دو نماز جمع کنید؛ تو می، این عمل پیدا شودکشتی نیازي به  در بنابراین اگر
انند که چسبیده بـه مکـان   خو مییی که به علت تنگی مکان در جایی دیگر نماز ها آناما 

 امام و سایرین باشد نمازشان صحیح است به شرط آنکه صداي امام را بشنوند.
ود. الزم است که اینهـا  ش میلیکن اگر این مکان جلوتر از امام باشد نمازشان ناجائز  

در سمت راست یا سمت چپ و یا پشت سر امام بایستند؛ چون مقتدي باید پشت سـر  
 امام یا سمت راست و یا سمت چپ او بایستد.

 خالصه این که شرط اقتدا این است که مقتدي نباید در جلوي امام بایستد.
سافت قصر یعنی هشتاد باید بگویم که اگر سفر شما به اندازه ي م، قصر ي بارهاما در

انیـد نمازتـان را قصـر بخوانیـد؛ زیـرا قصـر در حـق        تو می، کیلومتر یا بیشتر از آن باشد
 صرفاً مباح است.، ولی جمع به وقت نیاز، مسافران سنت است

 صرفه جویی در وقت نیست؟، : آیا حکمت و فلسفه ي قصر2س
افر جـایز نمـود و آن را   : اهللا سبحانه و تعالی شکسته خواندن نمـاز را بـراي مسـ   2ج

بنابراین هرگاه سفر وجود داشته باشد قصـر نیـز جـایز    ، منوط به وجود سفر کرده است
 ود.ش می
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 )271-1/269( مجموع الفتاوي -شیخ الفوزان
 جمع و ترتیب: حمود المطر و عبد الکریم مقرن.



 

 

 

 

 :فصل یازدهم
عید فطر و ( احکام عیدین

 أضحی)



 

 ] برخی از احکام عیدین 95[

 احکام و سنت هاي عید کدام است؟ س:

 ود:ش میاهللا تعالی در عید احکام زیادي مقرر نموده که به مواردي اشاره  ج:
اول: گفتن تکبیر در شب عید رمضان مستحب است. این تکبیرات از غـروب آفتـابِ   

 د و تا حضور امام به نمازهاي عید ادامه می یابد.شو میآخرین روز از رمضان شروع 

، ال اله اال اهللا، اهللا اكرب، اهللا اكرب، ال اله اال اهللا، اهللا اكرب اهللا اكرب( الفاظ تکبیر این است:

 این تکبیرات جائز است. ي همه وهللا احلمد.)، اهللا اكرب، اهللا اكرب

علَیـه   اللَّـهصلَّى  دوم: خوردن چند عدد خرما قبل از رفتن به عیدگاه. زیرا رسول اهللا
لَّمسو هآلرد به عیدگاه نمی رفت و در خـوردن  خو میروز عید فطر تا چند دانه خرما ن و

  )1(د.کر میعدد فرد را رعایت  ها آن
این حکم بـراي مـردان   ، سوم: کسی که به نماز عید می رود بهترین لباسش را بپوشد

 اللَّـهصلَّى  نباید لباس زیبا بپوشند. چون رسول اهللا، و زنان که به عیدگاه می روند، است

لَّمسو هآلو هلَینَ تَفِالت][ فرموده است: ع جْ رُ لْيَخْ   )2(وَ

 و معمولی به عیدگاه بروند)زنان باید با لباس عادي (
 بنابراین بر زنان حرام است که عطر و خوشبویی بزنند و به عیدگاه بروند.

براي نماز عید غسل کنـد و   انسانچهارم: برخی از علما گفته اند: مستحب است که 
همین امر از برخی اسالف و علماي گذشته روایت شده است. پس غسل کردن به خاطر 

 گونه که براي جمعه ثابت است براي عید نیز مستحب است.اجتماع مردم همان 
پنجم: خواندن نماز عید است. مسلمانان به مشروعیت و خواندن نماز عیـد اجمـاع    

برخی فرض کفایـه و برخـی دیگـر فـرض عـین      ، آن را سنت ها آننموده اند؛ برخی از 

                                                           
 )953بخاري  ( -1
ــد ( -2 ــوداود  (6/69)،  (5/193،192()  2/528،475،438،145احم ــزار  (565)، أب ــان   3772) الب ــن حب ) اب

) و آخـرون. قـال األلبـانی فـی     7609) و ابـن ابـی شـیبه فـی مصـنفه  (     1279) والدارمی  (2211،2214(
 ).2/33»  (مجمع الزوائد«وانظر: » . حسن صحیح) : «529»  (صحیح أبی داود«
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یی که نماز عید را فرض ها آنود. ش میدانسته اند و گفته اند که: تارك نماز عید گناهکار 
 علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  نند استدالل شان به این صورت است که رسول اهللادا می

حتی به دختران پرده نشین و جوان دستور داد تا خود را بـه عیـدگاه برسـانند و دسـتور     
ـ ، فرمود زنان قاعده در گوشه اي جدا از جمعیت نمـاز گـزاران بنشـینند    را زن قاعـده  زی

بدون درنـگ نمـودن   ، که عبور کردن از داخل مسجد هرچند، اند در مسجد بماندتو مین
برایش جائز است. آنچه که از دیدگاه من ترجیح دارد این است که نماز عید فرض است 
و بر مسلمان مکلّف و مذکر واجب است که جهت اداي نمـاز بـه عیـدگاه بـرود؛ مگـر      

را اختیـار   قول رحمه اهللا) همین( . شیخ االسالم ابن تیمیهشخصی که عذري داشته باشد
ردد. چون نماز عید مانند جمعه گ میکرده است. نماز عید اگر از کسی فوت شود ساقط 

 ود.ش میاست با این تفاوت که در صورت فوت جمعه نماز ظهر خوانده 
، دسته از علمااز دیدگاه این ، برخی از علما گفته اند که قضاي نماز عید مسنون است

 نماز عیـد را بـه همـان   ، هرگاه شما به عیدگاه آمدید و امام را در حال ایراد خطبه دیدید
 شکلی که امام خوانده است بخوانید.

را بخواند. یا ، غاشیه)( اعلی) و در رکعت دوم سوره ي( امام در رکعت اول سوره ي
  )1(وم بخواند.قمر) را در رکعت د( ق) را در رکعت اول و سوره ي( سوره ي

 به اثبات رسیده اند. علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  این هر دو مورد از پیامبر
هر دو در وقتشـان برگـزار   ، ششم: هرگاه جمعه و عید در یک روز با هم جمع شوند

که در صـحیح مسـلم    عنْه اللَّـهرضی  کما این که ظاهر حدیث نعمان بن بشیر، وندش می
  )2(د.کن میروایت شده برهمین موضوع داللت 

اند به نمـاز جمعـه   تو میاگر بخواهد ، لیکن کسی که در نماز عید شرکت کرده است
 برود و اگر بخواهد می تواند نماز ظهر را بخواند و در نماز جمعه شرکت نکند.

                                                           
 ).891،878مسلم  ( -1
 )878مسلم  ( -2
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 انساناین است که هرگاه  هفتم: یکی دیگر از احکام نماز عید در نزد بسیاري از علما
قبل از حضور امام به عیدگاه می رود باید بنشیند و از خواندن هر نوع نمازي خودداري 

نمـاز عیـد را دو    علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّـهصلَّى  کند؛ چون ثابت شده است که رسول اهللا
 )1(رکعت خوانده و قبل و بعد از آن هیچ نماز دیگري نخوانده است.

قبل از حضور امام به عیدگاه برود باید دو  انسانالبته بعضی از علما گفته اند که اگر 
رکعت نماز بخواند. چون عیدگاه در حکم مسجد است و به همین علت زنان قاعـده از  
حضور در آنجا منع شده اند و از این رهگذر است که عید گاه نیز شـامل ایـن حـدیث    

لَ أَحَ [ داخل است. ا دَخَ مْ إِذَ كُ ِ الْـدُ تَنيْ عَ كْ َ رَ يلِّ تَّى يُصَ ْلِسْ حَ الَ جيَ دَ فَ جِ سْ  )2(]مَ

 » هرگاه یکی از شما به مسجد آمد تا دو رکعت نخوانده است نباید بنشیند«
قبل و بعد از نماز عید بدان خاطر  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اما نماز نخواندن پیامبر

د. بنابراین خواندن تحیۀ کر میبوده که ایشان به محض تشریف فرمایی نماز عید را آغاز 
د. همان گونه که خواندن آن براي تمام مساجد به اثبـات  شو میالمسجد در عیدگاه ثابت 

رسیده است. اگر از حدیث مذکور اسـتنباط بکنـیم کـه عیـدگاه تحیـۀ المسـجد نـدارد؛        
علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، وییم پس مسجد جمعه نیز تحیۀ المسجد نداردگ می

لَّمسجمعه و نمود میي منبر می رفت و خطبه را شروع باال، به محض حضور در مسجد 
ـ  مـی شت و آنگاه به خانه تشریف دا میو سپس نماز جمعه را بر پا  رد و سـنت بعـد از   ب

 علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  ان گفت که رسول اهللاتو میاند؛ آیا خو میجمعه را در آنجا 
ویم که در عیدگاه باید گ میقبل و بعد از جمعه هیچ نمازي نخوانده است؟ بنده ترجیحاً 

ایـرادي از یکـدیگر   ، ولی با این وجود در مورد ایـن مسـئله  ، تحیۀ المسجد خوانده شود
اختالفی اسـت. اصـالً تردیـد یکـدیگر در مسـائل       اي مسئله، یریم چون این مسئلهگ مین

ولـی در  ، آنکه درآن مسئله دلیلی کامالً روشن موجود باشد مگر، اختالفی مناسب نیست

                                                           
 )884) و مسلم  (964خاري  (ب -1
 )714) ومسلم  (1163،444بخاري  ( -2
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یریم گ میتحیۀ المسجد بخواند از او ایرادي ن، این جا باید بگویم که اگر کسی در عیدگاه
 و اگر کسی هم نخواند بر او ایرادي نیست.

علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  اداي زکات فطر فرض است. رسول اهللا، در روز عید فطر هشتم:
لَّمس1(دستور داده که زکات فطر باید قبل از نماز عید داده شود. و( 

 به دلیل حدیث ابن عمر، دادن زکات فطر قبل از یک یا دو روز زودتر نیز جائز است

 یضراللَّـه نْهعطُون قبل الفطر بيوم أو يومني][ ع   )2(و كانوا يُ

 »دندکر میزکات فطر را یک یا دو روز قبل از عید پرداخت  ها آن«
اگر کسی زکات فطرش را بعد از نمـاز عیـد ادا کنـد بـه عنـوان زکـات فطـر قبـول         

 ود.ش مین

ةِ [ ابن عباس گفته است:  الَ دَ الصَّ ا بَعْ اهَ نْ أَدَّ مَ بُولَةٌ وَ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ ةِ فَ الَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ مَ

يَ  هِ اتِ فَ قَ دَ نْ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ  )3(]صَ

عید) آن را بپردازد به عنوان زکات فطر قبول است و هر ( ...پس هر کس قبل از نماز(
 کس بعد از نماز آن را بدهد صدقه اي همچون سایر صدقات خواهد بود) 

حرام است که زکات فطر را از نماز عید به تأخیر بیندازد. چنانچه بدون  انسانپس بر 
ود. ولـی اگـر   شـ  مـی عذر آن را بعد از نماز بپردازد از او به عنوان صدقه ي فطر قبـول ن 

مانند کسی کـه  ، شخصی بنا بر عذري نتوانست قبل از نماز عید زکات فطرش را بپردازد
بـه  ، باشد که در غیاب او زکات فطرش را بدهد را نداشته در سفر باشد و در خانه کسی

 چون معذور است.، ودش میخاطر این تأخیر گناهکار ن
نهم: مردم در این روز به یکدیگر تبریک و شاد باش بگویند. متأسفانه امـروزه مـردم   

برخی از مردان کـه  ، ند که برخالف شرع استده میمسائل زیادي را در روز عید انجام 

                                                           
 ).986) ومسلم (1509بخاري ( -1
 ). 1511بخاري ( -2
) حاکم حدیث مذکور تصحیح کرده ذهبی در این بـاره بـا وي   1488(  1/409)وحاکم 1609ابو داود  ( -3

 موافق است.



   

 1061 باب پنجم:
 

ند. برخی از مردم کن میبا زنان نامحرم مصافحه ، و دوستانشان می روند به خانه ي اقوام
اظهـار  ، نـد کن مییم که از کسانی که از مصافحه با زن نامحرم خودداري کن میرا مشاهده 

ند واقعاً اینها ستمگرند نه آن کسی که از مصـافحه بـا زن نـامحرم    کن میانزجار و نفرت 
نه آن کسی که با زنان ، وندش مید همین افراد مرتکب قطع صله ي رحم کن میخودداري 

 د.کن مینامحرم مصافحه ن
لیکن چنین افرادي را باید نصیحت کرد و حقیقت را برایشان بیـان نمـود. همچنـین    
اینها را جهت کسب اطمینان از حرمت این عمل به علماي معتمد راهنمـایی کـرد. اینهـا    

د که صرفاً بخاطر تبعیت از عادات پـدران و اجـداد بـر دیگـران     باید تفهیم و ارشاد شون
اظهار ناراحتی و خشم نکنند. اگر کسی با این عادات مخالفت کرد ناراحت و خشمگین 

    نشود.
 اند حاللی را حرام و یا حرامی را حالل کند.تو میچون عادات اجدادي ن

 ها آنهللا تعالی درباره ي براي اینها باید توضیح داد که همچون کسانی نشوند که ا

﴿ فرموده است:                            

                     ﴾۲۳زخرف: [ال[  

اي پیـامبر)بیم دهنـده اي مبعـوث    ( دیـاري پـیش از تـو    همین طور در هیچ شهر و«
م؛ مگر این که خوشگذرانان آنجا گفته اند: ما پدران و نیاکان خـود را بـر آئینـی    ای کردهن

را بر همه واجب کرده است) و ما هم قطعاً به دنبـال آنـان مـی     که بت پرستی( یافته ایم
 .»رویم

می روند و بـه اهـل قبـور     ها آنگورستبرخی از مردم عادت دارند که در روز عید به 
نه  ها آنویند در حالی که اهل قبور نیازي به تبریک ندارند چون گ میتبریک و شاد باش 

 روزه بوده اند و نه به شب زنده داري پرداخته اند.
یـا روز جمعـه و یـا هـر روز دیگـري      ، رفتن به زیارت گورستان نباید بـه روز عیـد  

کـه در شـب بـه     علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّـهصلَّى  رسول اهللاختصاص یابد. ثابت شده که 
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در مسـلم آمـده    عنْهـا  اللَّــه رضـی   همچنان که در حدیث عائشـه  -قبرستان رفته است
 )1(است.

هصلَّى  رسول اهللا  وا [ فرموده است: علَیه وآله وسلَّم اللـَّ ورُ بُورَ فَ الْـزُ مْ  ها آنقُ كُ رُ كِّ تُذَ

ةَ الْـ رَ  )2(]آخِ

 شما را به یاد آخرت می اندازند) ها آنبه زیارت قبرها بروید چون (
سـخن گزافـی   ، رفتن به مقبره را تنها براي افراد سخت دل مقید کرده اند، اگر برخی

علت زیارت قبور را بـا یـاد آوردن    علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  نگفته اند؛ زیرا رسول اهللا
ویم بـه گورسـتان   شـ  میبنابراین هرگاه از یاد آخرت بی خبر ، آخرت عنوان نموده است

 می رویم.
ولـی اگـر کسـی    ، البته من هیچ یکی از علما را سراغ ندارم که قائل به این قول باشد

 چنین نظریه اي داشته باشد نظریه اش موجه است.
ود؛ مگر این کـه  ش میو معلوم است که هیچ عبادتی جایز ن زیارت قبور عبادت است

اشد و به اثبات ب میزمان ، در شش مورد با شریعت موافق باشد که یکی از آن شش مورد
، روز عید را براي زیـارت قبـور   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى نرسیده است که پیامبر اکرم 

 این روز اختصاصاً به زیارت قبور رفت. نباید در بنابراین، اختصاص بدهد
یرد این است که مـردم همـدیگر را در   گ میدهم: عمل دیگري که در روز عید انجام 

وسند و در این کار اشکالی وجود ندارد؛ لیکن ب مییرند و زنان محرم خود را گ میآغوش 
ه شـخص  بجـز مـادر را کـ   ، مکروه دانسته انـد  برخی از علما بوسیدن زنان محرم را نیز

اند سر و پیشانی اش را بوسه بزند و همچنین در مورد دختر چنـین اجـازه اي داده   تو می
اند. از بوسیدن رخسارهاي سایر محارم باید پرهیز شود که این کار براي فـرد سـالم تـر    

 است.
                                                           

 ).974مسلم  ( -1

( (تذكر وارد شده ودر ترمذي با لفظ   تذكركم املوت) ها آن(ف) در صحیح مسلم با لفظ 976مسلم ( -2

 آمده است. امام ترمذي این حدیث را  (حدیثٌ صحیح) قرار داده است. االخرة))
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یازدهم: کسی که به نماز عید می رود برایش سنت است که مسیر رفتنش را از مسیر 
نـه در  ، این عمل در هیچ یک از نمازهـاي دیگـر مسـنون نیسـت     )1(برگشتنش جدا کند.

جمعه و نه در هیچ نماز دیگر. البته برخی از علمـا ایـن عمـل را در جمعـه نیـز سـنت       
علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   هر کاري که سبب آن در زمان پیامبر( نند؛ لیکن این قاعدهدا می

لَّمسموجود بوده و ایشان آن را انجام نداده باشند پـس عبـادت قـرار دادن آن بـدعت      و
 د که عمل مذکور در نماز جمعه مشروعیت ندارد. کن میاست) مشخص 

 اگر سؤال شود که حکمت از تغییر مسیر چیست؟
در  معلَیـه وآلـه وسـلَّ    اللَّــه صـلَّى   وئیم: متابعت و پیروي از رسول اهللاگ میدر پاسخ 

 یم.ده میهمین است که راههاي رفت و برگشت را تغییر 
 فرموده است: علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا تعالی در خصوص متابعت از پیامبر 

﴿                                     

                 ﴾ :۳۶[األحزاب[ 

اختیـاري از  ، اهللا و پیامبرش حکم کرده باشند که که در کاري هیچ مرد و زن مؤمنی«
گرفتار گمراهی کامالً ، آن ندارند. هر کس از دستور اهللا و پیامبرش سرپیچی کند خود در

 »رددگ میآشکاري 
ود شـ  میپرسیدند که چرا زن هنگامی که قاعده  عنْها اللَّـهرضی  هنگامی که از عائشه
 ولی از قضاي نماز معاف است؟، دآور میروزه هایش را قضایی 

مِ [ ام المؤمنین در پاسخ گفت: وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ نُؤْ لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ اءِ  كَ رُ بِقَضَ مَ ؤْ الَ نُ وَ

ةِ  الَ            )2(]الصَّ

                                                           
 )986بخاري  ( -1
عَ النَّبِيِّ [ ).321). این حدیث در بخاري با الفاظ دیگري آمده است: (335مسلم  ( -2 يضُ مَ نَّا نَحِ ىلَّ اهللاَِّ كُ صَ

لَّمَ  سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ هُ  عَ لُ عَ فْ الَ نَ : فَ الَتْ ، أَوْ قَ ا بِهِ نَ رُ أْمُ الَ يَ  ]فَ
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ویم و به قضاي روزه مأمور بوده ایم و به قضاي نماز دسـتور  ش میما دچار قاعدگی «

علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  پس حکمت تغییر مسیر اطاعت و پیروي از پیامبر». دیمش میداده ن
لَّمساست. و 

البته برخی از علمـا حکمـت آن را اظهـار و معرفـی بیشـتر روز عیـد در بازارهـاي        
را در روز قیامـت   انسـان مسلمانان بیان نموده اند. برخی دیگر گواهی دادن دو راه براي 
که تا مسلمانان به فتـوایی   بیان کرده اند. برخی دیگر گفته اند که علت این امر این است

 دارند صدقه بدهند.که در مسیر دوم قرار 
 )16/216( مجموع فتاوا و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] چگونگی تکبیردر عید قربان و وقت آن.96[

نوم که در ایام تشریق و بعد از هر نماز تـا عصـر روز سـوم    ش میاز برخی مردم  س:
 آیا کارشان درست است؟، ویندگ میتکبیر 
مقید مشروع است. گفتن تکبیر مطلـق  هم تکبیر مطلق و هم تکبیر ، در عید قربان ج:

از ابتداي دخول ماه ذي الحجه تا آخرین روز از روزهاي ایام تشریق در تمـامی اوقـات   
از نماز صبح روز عرفه شروع شده و تا آخرین روز ، مشروعیت دارد. ولی تکبیرات مقید

فعل صـحابه  ود. اجماع و ش میایام ایام تشریق ادامه دارد؛ و بعد از نمازهاي فرض گفته 
 د.کن میبر مشروعت این عمل داللت  عنْهم اللَّـهرضی  ي کرام

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 )8/312( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم تکبیر گروهی.98[

براي ما ثابت شده که گفتن تکبیر در ایام تشریق سنت اسـت. ولـی آیـا امـام و      س:
مقتدیان به صورت جمعی و به آواز بلند تکبیر بگویند و یا این که هرکس جداگانه و به 

 آهستگی تکبیر بگوید؟
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 هرکس جداگانه و به آواز بلند تکبیر بگوید؛ چون تکبیر دسـته جمعـی از پیـامبر    ج:
علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   نرسیده است و رسـول اهللا  باتبه اث علَیه وآله وسلَّم هاللَّـصلَّى 

 لَّمسدٌّ [فرموده است: و وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  )1(]مَ

 هر کس عملی بر خالف دستور ما انجام دهد عملش مردود است) (
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )8/310( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم نماز عید فطر و قربان در حق مردان98[

 نماز عید فطر و عید قربان واجب است یا سنت؟ گناه ترك آن چیست؟ س:

هر کدام از نمازهاي عید فطر و قربان فرض کفایـه اسـت. برخـی از علمـا آن را      ج:
همچون نماز جمعه فرض عین دانسته اند؛ لذا براي مسـلمان شایسـته نیسـت کـه آن را     

 ترك دهد.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )8/248( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم نماز عید فطر و قربان در حق زنان 99[

در ، آیا نماز عید بر زن نیز واجب است؟ اگر واجب است آنرا در کجـا بخوانـد   س:
 منزل یا عیدگاه؟

نماز عید در حق زن واجب نیست؛ بلکه سنت است و باید آنرا در عیدگاه همراه  ج:
زنـان را دسـتور داد تـا نمـاز عیـد را       علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  و پیامبر، با امام بخواند

 همراه با امام در عیدگاه بخوانند.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )8/284( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا
                                                           

امام بخاري این حدیث را را در کتاب البیوع و کتاب االعتصـام بصـورت معلـق و امـام مسـلم آن را بـه        -1
 ).1718حدیث شمارهصورت موصول آورده است. (صحیح مسلم، 
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 ] آیا در عیدگاه تحیۀ المسجد خوانده شود؟100[

وند بـه مسـاجد   شـ  مینمازهاي عید و استسقاء برگزار  ها آننی که در امروز اماک س:
ود که در ش میدیوار کشیده شده است و به کسی اجازه داده ن ها آنمعروف هستند و دور 

آن زمین تصرف نمایند و یا درآنجا سکونت گزیند. با این وجود هنگام برگـزاري نمـاز   
اختالف زیادي در خصوص نماز تحیۀ المسجد در بین ، عیدین یا استسقاء در این اماکن

 د که آیا این نماز در این اماکن مستحب است یا ممنوع؟آی میمردم پیش 
، هرگاه مسلمان نماز عیدین یا استسقاء را در بیـرون از شـهر یـا صـحرا بخوانـد      ج:

 نه تحیۀ المسجد و نه هیچ نماز دیگري.، خواندن نماز نفل در آنجا جائز نیست
روایت  عنْهما اللَّـهرضی  لیل این امر حدیثی است که در صحیحین از ابن عباسد 

ىلَّ  أن النبي[ شده که: لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ لِّ  عَ خرج يوم عيد الفطر فصيل ركعتني مل يُصَ

  )1(قبلهام و ال بعدمها]

در روز عید فطر به عیدگاه تشریف برد و نماز عید  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر«
 »را دو رکعت خواند که قبل و بعد از آن هیچ نماز دیگري نخواند

ولی اگر نماز عید در یکی از مساجد شهر برگزار شـود اشـکالی بـه خوانـدن تحیـۀ      
 المسجد به هنگام دخول وجود ندارد. 

 و صحبه وسلم وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله، و باهللا التوفیق
  )8/304( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ان قضائی آن را بجا آورد؟تو می]آیا اگر نماز عید فوت شد 101[

بن مالک از توابع شهر طائف  ي منطقه: صبح روز عید فطر هنگامی که به عیدگاه 1س
ی خطبه قـرار دارد؛  مشاهده کردیم که امام نماز را تمام کرده و در لحظات پایان، رسیدیم

تعداد ایـن  ، افراد جا مانده از فردي درخواست نمودند تا نماز عید را به آنان امامت دهد
افراد بیش از پنجاه نفر بود.آن شخص جلو رفت و درحالی که امام هنـوز درحـال ایـراد    

                                                           
 ).13(  –) 884) مسلم  (5883،5881،1431،989،964) و بخاري  (1/340احمد  ( -1
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عدم صحت  ي بارهخطبه بود دو رکعت نماز را به ما امامت کرد. بعد از نماز بین مردم در
بــه عــدم آن نظــر دادنــد.  اي عــدهبــه صــحت نمــاز و  اي عــده، نمــاز اخــتالف رخ داد

خواهشمندیم شما پاسخ صحیح را بیان دارید. اهللا تعالی شما را به کارهـاي خیـر موفـق    
   .بگرداند. والسالم علیکم

: نماز عید فطر و قربان فرض کفائی است؛ هرگـاه جمعـی از مـردم آن را بـه پـا      1ج
که از آن سؤال به عمل آمده به شـرح   اي مسئلهردد. ولی پاسخ گ میاز بقیه ساقط ، ددارن

ذیل است: اداي فرض توسط کسانی حاصل شده است که اول با امام نماز خوانده اند و 
 امام برایشان خطبه ایراد کرد. 

، د و دوست دارد که قضاي آن را بجا آوردده میاما کسی که نماز عید را از دست 
برایش مستحب است که این کار را بدون خطبه انجام دهد. همین است فتواي امام 

ابراهیم نخعی و برخی دیگر از علما. دلیل آن حدیثی ، شافعی احمد بن حنبل، مالک

ةَ [در آن فرموده است: وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  است که رسول اهللا الَ يْتُمْ الصَّ تَ ا أَ إِذَ

وافامْ  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     )1(]شُ

هرگاه مقداري را کـه  ، خواستید به نماز بروید با آرامش و متانت حرکت کنید هرگاه«
 »کامل کنید خودتان)( با امام رسیده اید با او بخوانید و هرچه را نرسیده اید

 دلیل دیگراستجاب قضا آوردن نماز عید روایتی است که در مـورد انـس بـن مالـک    
 یضراللَّـه نْهخانواده و برده هایش را ، شد مینقل شده که هرگاه نماز عید از او فوت  ع
یکی از برده هایش) را امام می کـرد کـه دو   ( و سپس عبداهللا بن ابی عتبه نمود میجمع 

 فت.گ میرکعت تکبیرات را  د و در هر دودا میامامت  رکعت نماز را به آنان
ینند باید بنشیند و به ب میند و امام را در حال خطبه آی میافراد جا مانده که به عیدگاه 

، خطبه گوش بدهند وپس از اتمام خطبه اگر خواستتند قضایی نماز عید رابه جا بیاورنـد 
                 بد ین صورت هر دو نیکی را حاصل بکنند.

                                                           
) . 2145) و ابن حبان  (1772،1505)و ابن خزیمه  (861)، نسایی  (572)، ابو داود (2/238مسند احمد  ( -1

 (فَأَتموا) آمده است.لفظ   ) به جاي (فَاقْضُوا)602) و مسلم (908،636،635در بخاري (
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 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 ) 306، 8/305( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

آیا بنشیند ، د که امام در حال ایراد خطبه استآی می: شخصی در حالی به عیدگاه 2س
 و یا قضاي نماز عید را به جا آورد؟

که امام مشغول ایـراد خطبـه اسـت و نمـاز      آید میفردي که در حالی به عیدگاه  :2ج
زیـرا فقهـاي    بلکه دو رکعت تحیۀ المسجد بخواند؛، حق نشستن ندارد، تمام نشده است

مذهب حنبلی به صراحت گفته اند: که عیدگاه همچون مسجد است و حکم آن نیز مانند 
به زنان قاعده دستور  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  نیم که پیامبردا میاشد. ب میحکم مسجد 

داد که از عیدگاه فاصله بگیرند. این امر نشانه این است که عیدگاه از نظر حکم همچون 
ود تـا دو رکعـت نمـاز تحیـۀ     شـ  میبه عیدگاه داخل  انسانمسجد است؛ بنابراین هرگاه 

 المسجد نخوانده است حق نشستن ندارد.
  اما در مورد قضاي نمازعید در بین اهل علم اختالف وجود دارد: -

برخی گفته اند که قضایی آن به همان ترتیب نماز است. برخی دیگـر گفتـه انـد کـه     
 نماز عید اصالً قضائی ندارد.

، ند که نمـاز عیـد  کن میکسانی که به قضاي آن معتقد نیستند به این صورت استدالل 
بنـابراین بـراي آن قضـا    ، رددگـ  میماعی و همگانی برگزار نمازي است که به روش اجت

وجود ندارد همان گونه که نماز جمعه قضا ندارد با این تفاوت که اگر کسی بـه جمعـه   
 پـس ، اند. نماز عید چون نماز جایگزین نـدارد خو میبه جاي آن نماز ظهر را ، درس مین

که از دیدگاه بنده نیـز   اللَّـهحمه رقضایی نیز ندارد. همین اختیار شیخ االسالم ابن تیمیه 
 واهللا اعلم) ( اشد.ب میهمین رأي صحیح 

 ).1376( )ف16/255( فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 
 آیا قضا آوردن بر او الزم است؟، دده می: کسی که نماز عید را از دست 3س
به صورت  خواه، : بر او مستحب است که آن را به همان روش نماز عید قضا کند3ج

زیرا برخی از علما در مورد نماز عید گفته انـد کـه   ، انفرادي و خواه به صورت جماعت
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، بنابراین قضایی دارد. در صورتی که فرض کفایه هـم باشـد  ، فرضِ عین است، این نماز
بلکه مسلمان در حد توان خودش باید آن را ادا ، باز هم کوتاهی در اداي آن جایز نیست

 کند.
  .هـ ق 2/11/1423:فتوا با امضاي ایشان) در تاریخ( رینشیخ ابن جب

 ] احکام برپایی جشن ها و اعیاد 102[

ترینیداد) به مناسبت ازدواج ( حکم جشن هاي شادي آور که مسلمانان در کشور س:
ند چیسـت؟ برگـزاري جشـن هـاي تولـد و دیگـر       کن مییا رفتن به منزل جدید برگزار 

نـد. در  کن مـی رد؟ همچنین در برخی جلسات قرآن تالوت دا میمناسباتهاي شاد چه حک
 انند. در پایـان جلسـه بـه احتـرام و    خو میسرود  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  مدح پیامبر

بفرمائیـد کـه برگـزاري ایـن نـوع      ، ستندآی می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  تقدیر از پیامبر
 رد؟دا میجلسات چه حک

از برگـزاري نکـاح بـه صـورت سـرّي و       علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  اوالً: پیامبر ج:
مخفیانه نهی کرده و دستور داده است که مجلس نکاح باید بـه صـورت علنـی برگـزار     
شود؛ جشن گرفتن به مناسبت ازدواج و بردن عروس به خانه ي شوهر خـودش نـوعی   
اعالن مراسم عقد و ازدواج است. بنابراین برگزاري جشن عروسی جائز است؛ به شـرط  

 از و موسیقی ناروا و آمیختگی زنان و مردان و سایر محرّمات پرهیز شود.آنکه از س
عید قربان و روز جمعـه. امـا جشـن    ، ثانیاً: در اسالم سه تا عید وجود دارد: عید فطر

از قبیل: جشنِ نخستین روز سال هجري قمري و میالدي ، تولد و دیگر مناسبتهاي شادي
روز رسـیدن بـه    علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  روز والدت پیامبر، جشن نیمه شب شعبان

 علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پادشاهی و یا ریاست جمهوري هیچکدام در دوره ي پیامبر
بـه   علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  و خلفاي راشدین و در سه قرن اولیه ي اسالم که پیامبر

رواج نداشته است. پس این مراسم و جشن ها بـدعاتی  ، گواهی داده است ها آنفضیلت 
است که در بین مسلمین شیوع پیدا کرده و به آن سخت شیفته شده اند. آري! مسلمانان 

یرنـد. همـان گونـه در اعیـاد اسـالمی جشـن گرفتـه        گ میامروزه به این مناسبتها جشن 
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در خرج ، ودش میود؛ حال آنکه در این جشن ها و جلسات در مورد اشخاص غلو ش می

نـد. بـا شـیوه هـاي     کن مید. زنان و مردان با هم اختالط آی میو هزینه ها اسراف به عمل 
 ردانند.گ میمختلف خود را با کفار مشابه 

هصلَّى  حال آنکه پیامبر  ثَاتِ [ رماید:ف می علَیه وآله وسلَّم اللـَّ ْدَ حمُ مْ وَ اكُ ورِ الْـإِيَّ إِنَّ ، أُمُ فَ

ةٌ  عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لَّ حمُ لَةٌ ، كُ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ   )1(]وَ

شود بدعت نام دارد و  چون هر چیزي که در دین ایجاد، دینی) بپرهیزید( از بدعات«
 ».ودش میهر بدعتی به گمراهی ختم 

ثَ [ در جاي دیگري فرموده است:  دَ نْ أَحْ دٌّ مَ وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ  )2(]يفِ أَمْ

 »هر کس چیزي را در دین ما ایجاد کند آن چیز مردود است«
جلساتی که براي تعظیم و بزرگداشت فرد یا امید براي کسب برکت از او و دریافت  

امـام  ، علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  مانند: برپایی جشن میالد پیامبر، دشو میثواب برگزار 
و میالد شیخ بدوي و... و تعظیم ایام و شب هاي خاصـی جهـت    عنْه اللَّـهرضی  حسین

شب اسـراء و معـراج و امثـال اینهـا     ، کسب ثواب مانند جشن گرفتن در نیمه ي شعبان
بدعت بودن چنین مواردي واضح و آشکار است. ولی اگر از ایـن مراسـم و جشـن هـا     
قصد تبرك و دریافت ثواب کرده نشود باز هم جائز نیستند. چون اینها نوعی همرنگی و 

لذا ، وندش میتشابه با کفار است و سبب میل و رغبت به سوي جشن هاي حرام دیگري 
جلـوگیري   ها آناین کارها به منزله ي بستن دروازه ي شرّ و فساد است که باید از ترك 
 شود. 
در مورد مشابهت با کفار چنـین فرمـوده انـد:     علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا 

مْ [ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ از همان گـروه  هر کس خودش را به گروهی مشابهت کند ( )1(]مَ

 است)
                                                           

). ترمذي گفته اسـت:  (حسـن صـحیح) و حـاکم     2676)، ترمذي (467)، ابو داود (4/126مسند احمد ( -1
 ). و صححه و وافقه الذهبی.329(  1/174

 ).1718)و مسلم  (2697بخاري ( -2
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لیکن خوانـدن قـرآن بـراي    ، ثانیاً: تالوت قرآن از بهترین نیکیها و اعمال صالح است
ختم جلسات توأم با بدعت جائز نیست. چون این کار نوعی اهانت به قـرآن محسـوب   

ود. در حقیقت قرار دادن قرآن در غیر جایگاه واقعی اش اسـت. خوانـدن اشـعار و    ش می
اگر از غلو و مطالب گزاف خـالی   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر سرود هایی در مدح

 جائز است.، باشند

 [فرموده است:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا ـارَ تْ النَّصَ ـرَ ـامَ أَطْ وينِ كَ الَ تُطْرُ

مَ  يَ رْ بْد، ابْنَ مَ ا عَ نَ امَ أَ إِنَّ بْدُ ، وَ ولُوا: عَ قُ ـهِ فَ ولُهُ  اللَّ سُ رَ   )2(]وَ

در تعریف من آنگونه که نصاري در تعریف عیسی پسـر مـریم زیـاده روي کردنـد     «
 »من بگوئید: بنده اهللا و پیامبرش ي بارهپس در، من بنده اي بیش نیستم، زیاده روي نکنید

مْ وَ [ در جاي دیگري فرموده است: اكُ مْ الْـإِيَّ ـبْلَكُ ـانَ قَ ـنْ كَ لَـكَ مَ ـهُ أَهْ إِنَّ ينِ فَ وَّ يفِ الـدِّ لُ غُ

وُّ الْـ لُ   )3(]غُ

 »پیش شما را هالك کرده است از غلو در دین بپرهیزید چون غلو امت هاي«
علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   رابعاً: ختم جلسه درحالت ایستاده به خاطر احترام به پیـامبر 

لَّمسوند و شـریعت  شـ  مـی نا مناسب و ناجائز است که اهللا و پیـامبرش بـدان راضـی ن    و
 د واین عمل از بدعتهاي حرام است.کن میاسالمی آنرا تأیید ن

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
  )320-8/317( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 و امثال آن ] حکم جشن روز ملی 103[

                                                                                                                                                    
 ) در باب چهارم  (نیت و طهارت) گذشت.14تخریج این حدیث از فتواي شماره  ( -1
  ) و غیرهما6830،3445) بخاري  (1/55،47،24،23د (احم -2
) 2867) ابـن خزیمـه  (  3029) ابـن ماجـه  (  3057) نسـائی  ( 6830،3445) بخـاري  ( 1/347،215احمد  ( -3

) 9317) بیهقـی فـی الکبـري  (   3872) ابـن حبـان  (  742( 18/289 ،)12747( 12/156طبرانی فی الکبیر 
 قه الذهبی.) و صححه و واف1711( 1/466حاکم 
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جشـن  ، نظر جنابعالی در مورد جشن هایی که امروزه تحت عنوان جشن مـیالد  س:
 ود چیست؟ش میملی و... گرفته 

تولّد عیسی پسر مریم علیه السالم باشد. نصاري آن را عبادت ، اگر منظور از میالد ج:
قطعاَ برگـزاري آن توسـط مسـلمانان حـرام اسـت. بـدون شـک از بزرگتـرین         ، ننددا می

ود. اگر ش میچون این عمل تعظیم و بزرگداشت شعائر کفر محسوب ، اشدب میمحرمات 
یقیناً در ورطه ي خطـر قـرار دارد. ولـی اگـر منظـور از آن      ، مسلمانی آن را انجام بدهد

تا جایز بودنش. همین است حکم  این عمل به تحریم نزدیک تر است، جشن تولد باشد
اعیاد و مناسبت هاي شـرعی عبارتنـد از:   ، برگزاري جشن ها و مناسبت هاي غیر شرعی

ند و شـو  مـی عید قربان و روز جمعه که مسلمانان در این روزها دور هم جمع ، عید فطر
 ردند.گ میبه عبادت مشغول 

 )16/191( مجموعه فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 



 

 

 
 

 :فصل دوازدهم
، خورشیدگرفتگی)( نماز کسوف
گرفتگی) و  ماه( خسوف

 نماز باران)( استسقاء



 

 ود؟ش می] آیا شناخت وقت خسوف و کسوف از علم غیب محسوب 104[

طـی اعالمیـه اي منتشـر     4/3/1402) در تاریخ 5402( شهر) در شماره( روزنامه س:
کرد: یک ماه گرفتگی کلی در روز شنبه آینده بوقوع می پیوندد کـه از سـاعت هشـت و    

ود و ماه گرفتگی جزئی در روز یکشنبه بعد از نیمـه شـب در دقیقـه    ش مینیم شب آغاز 
قـه صـبح   سی و هفـت دقی و زمین در ساعت یک  ي آیهبرطرف خواهد شد. ماه از س 38

د. این خبر طبق اعالمیه ي مذکور رخ داد. شما در این زمینه چـه توضـیحی   آی میبیرون 
 دارید.
گاهی از ، وقت خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و همچنین کلی و جزئی بودن آن ج:

زیـرا  ، ود. در این امر هـیچ تعجبـی وجـود نـدارد    ش میطریق محاسبات نجومی شناخته 
بلکه ایـن امـر تنهـا در    ، ودش میافراد از امور غیبی محسوب نشناخت آن نسبت به همه 

که از علم نجوم و ستاره شناسی نا آشنا باشند. کسی  مورد کسانی غیب به شمار می رود
در حق او چنـین تشخیصـی علـم    ، که در علم نجوم و ستاره شناسی آگاهی داشته باشد

حدوث این اتفاق را پیش  اندتو میود؛ چون او به وسیله ي اسباب ش میغیب محسوب ن
بینی بکند. این امر منافی این نیسـت کـه کسـوف و خسـوف از نشـانه هـاي اهللا تعـالی        

را تصـدیق   ها آنهستند. ولی نباید کامالً این گزارشات را قطعی دانست و همیشه حرف 
 می روند. چون احیاناً به خطا، کرد

هصلَّى  اهللا آنچه در مورد کسوف و خسوف قابل اعتماد است حدیث رسول علَیه  اللـَّ

لَّمسو هآلسَ وَ [رماید: ف میاست که  و مْ نْ آيَاتِ الْـإِنَّ الشَّ تَانِ مِ رَ آيَ مَ ـهِ قَ تِ ، اللَّ انِ ملَِوْ فَ سِ نْخَ الَ يَ

يَاتِهِ  دٍ وال حلَِ فُ هبام عباده، أَحَ َوِّ وا، و لكن اهللا يرسلهام خيُ عُ ادْ لُّوا وَ لكَ فَصَ تَّى  فإذا رأيتم ذَ حَ

مْ  ا بِكُ فَ مَ شَ كْ   )1(]يُ

هسـتند کـه بـه خـاطر مـرگ و یـا        تعالىبی گمان خورشید و ماه از نشانه هاي اهللا «
لیکن اهللا خسوف و کسـوف را بـراي ترسـاندن بنـده     ، ودش میزندگی هیچ کس گرفته ن

پس هرگاه چنین حالت هایی را دیدیـد نمـاز بخوانیـد و دعـا     ، دآور میهایش به وجود 

                                                           
 ) با الفاظ متقارب.915-901) و مسلم  (1063-1040بخاري  ( -1
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 » کنید تا آن حالت برطرف شود
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )8/322( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] روش نمازهاي خسوف و کسوف 105[

 نماز خسوف چند رکعت است و قرائت هر رکعت چه مقدار است؟ س:

، نماز خورشید گرفتگی و همچنین نماز ماه گرفتگی هـر کـدام دو رکعـت اسـت     ج:
قرائت آن به صورت جهري است. در هـر رکعـت دو رکـوع و دو قرائـت وجـود دارد.      

بعـد از تکبیـر   ایستی از رکوع و قرائت اولی کوتاه تـر باشـند.   ب میو قرائت دومی  رکوع
فاتحـه و  ، ود. پس از رکوع اولش میسوره ي فاتحه و سوره ي بزرگی خوانده ، تحریمه

ود؛ لیکن از اولی باید کوتاه تر باشد. در هر رکعـت  ش میسوره ي بزرگ دیگري خوانده 
 دو سجده وجود دارد.

 این روش صحیح ترین روشی است که در احادیث آمده است.
 اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلموصلی ، و باهللا التوفیق

 ).8/324( فتواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 طلب باران)( ] روش نماز استسقاء106[

روش نماز استسقاء چگونه است؟ آیا نماز استسـقاء تنهـا یـک خطبـه دارد؟ در      س:
 نماز استسقاء نماز مقدم است یا خطبه؟

را به جـا   ها آناند قضایی تو میآیا ، عیدین باز بمانداگر کسی از نمازهاي استسقاء یا 
 آورد؟

چـه  ، به هنگام اقامه نماز که از طرف برخی از ائمه گفته شـود  )استقیموا( گفتن کلمه
 رد؟دا میحک
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چون همین امروز نماز استسـقاء را  ، این سؤال در زمان مناسبی مطرح شده است ج: 

برگزار کردیم. نماز استسقاء به معنی طلب باران است. طلب باران با شیوه هاي مختلفی 
 یرد:گ میانجام 

ید و این کار را در حـالی کـه در   کن میشما گاهی در حالت سجده دعاي طلب باران 
حال ایراد خطبـه   انی انجام بدهی. همچنین خطیب جمعه درتو می، میان دوستانت هستی

د. گاهی همراه با مردم به عیدگاه می رود و با آنان نمـاز  کن میاقدام به دعاي طلب باران 
 اند.خو میطلب باران را 

 روش نماز باران مانند نماز عید است. -
اما خطبه اش مانند خطبه عید نیست چون عید دو خطبه دارد و نمـاز بـاران تنهـا     -

 ود. گفته شده که عید یک خطبه دارد. ش مییک خطبه خوانده 
دالیل صحیح حکایت مؤید این هستند که خطبـه ي نمـاز عیـد یکـی اسـت. لـیکن       

د و سـپس از  کـر  مـی اول براي مردان خطبه ایـراد   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول اهللا
 هـا  آنمی رفت و منبر پایین می آمد و به سوي جمعیت زنان شرکت کننده در نماز عید 

 د.کر میرا وعظ و نصیحت 
اما استسقاء تنها یک خطبه دارد؛ حتی کسانی که براي عید دو خطبه قائل اند معتقدند 

 که نماز استسقاء یک خطبه دارد.
د. هـر  کنـ  میدر استسقاء) فرق ن( قبل از نماز باشد و یا بعد از نماز، اما این که خطبه

د و رو به قبله دعا را شروع آی میدو امر جائز است. چنان چه امام از وقتی که به عیدگاه 
ایـن هـم   ، د و مردم آمین بگویند جائز است. اگر خطبه را بعد از نماز موکول کنـد کن می

د. خالصه این که در این موضوع گنجایش وجود دارد. این را کن میجائز است و کفایت 
نـد  ده مـی از پیش نمازانی که خطبه و دعا را پیش از نماز استسـقاء انجـام   گفتم تا مردم 
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ثابـت   علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صلَّى  متنفر و بدبین نشوند چون این عمل از خود پیامبر
  )1(است.

در  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  بنده حدیثی از پیامبر، اما در مورد قضاي نماز استسقاء
 ولی اگر قضاي آن را بجا آورد و خودش دعا نمود اشکالی ندارد.، این زمینه ندیده ام

چون نماز عید با روشی معین و پشـت سـر یـک امـام ادا     ، لیکن نماز عید قضا ندارد
 اند آن را قضا به جا آورد.تو مین، د؛ پس هرگاه کسی با امام نرسیدشو می

ود. باید بجاي آن نماز ش مینماز جمعه اگر فوت شود قضاي آن بجا آورده نهمچنین 
 ظهر را خواند چون ظهر بدل از جمعه است. اما براي نماز عید بدلی از سوي پیامبر اکرم

لذا اگر کسی بـه همـراه امـام بـه آن نرسـد      ، بیان نشده است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 جایز نیست.قضاي آن برایش 

باید بگویم که هرگاه ، اما در مورد تکبیرات زوائد که بعد از تکبیر تحریمه قرار دارند 
چون ایـن  ، شما بعد از انتهاي تکبیرات به نماز امام ملحق شدید تکبیرات را اعاده نکنید

بنابراین در حـق شـما سـاقط    ، براي شما فوت شده ها آنتکبیرات سنت هستند که محل 
 هستند.
خواست ائمه از مردم براي برابر نمودن صفها در نمـاز عیـد و استسـقاء همچـون     در

ممکن از آن ، زیرا اگر این موضوع به مردم یاد آوري نشود، دیگر نمازهاي مشروع است
ود بایستی امام مردم را آگاه ش میغفلت بورزند. بنابراین هر نمازي که با جماعت برگزار 

وا بگوید: ها آنکند وبه  تَوُ لُوا ]، [اسْ تَدِ  »صفهایتان را راست و برابر کنید« )2(اعْ

استقیموا) توسط برخی ائمه هیچ اصل و اساسـی نـدارد. در احادیـث    ( اما گفتن لفظ
وارد نشده است. بنده خودم در مورد آن تحقیق کـردم   علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر

                                                           
روایت شده اسـت. مراجعـه شـود بـه: ابـو داود        رضی اللَّه عنْها این موضوع از حدیث ام المؤمنین عائشه -1

 ).1024) و صحیح بخاري  (1173(
) و 2128) و ابن حبان  (670(اعتدلوا)) در ابو داود  (کلمه ي  ( (استووا))  در مسلم و... آمده و کلمه  (  -2

 ) آمده است.5135بیهقی  در ( (الکبري))  (
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ولـی بـراي آن هـیچ    ، و حتی به برادران نیز گفته ام که پیرامون این موضوع تحقیق کنند
استقیموا) هـیچ تـوجیهی   ( نیافتیم. اصالً گفتن علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اصلی از پیامبر

استقیموا) استقامت در دین است که زمـان گفـتن آن   ( زولی براي این که منظور ا، ندارد
بلکه اینجا محل گفتن کلمـاتی اسـت کـه بـه برابـر کـردن       ، در حین برپایی نماز نیست

صف ها  أقيموا صفوفكم.. سووا صفوفكم ][ صفوف و راست ایستادن امر بکنند: مانند:

 را راست کنید و...
 )16/345( مجموعه فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] روش دعاي نماز طلب باران107[

 -5/218دار ابن الجـوزي) ( چاپ –الشرح الممتع) ( شیخ محمد بن صالح عثیمین در
 گفته است:

[مل ): عنْه اللَّـهرضی ( به دلیل حدیث أنس بن مالک، ...امام دستهایش را بلند بکند( 

ىلَّ  يكن النبي لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ اءِ  عَ قَ تِسْ سْ ائِهِ إِالَّ يفِ االِ عَ نْ دُ ءٍ مِ ْ هِ يفِ يشَ يْ دَ فَعُ يَ رْ   يَ رَ تَّى يُ حَ

طَيْهِ  يَاضُ إِبْ  )1(]بَ

در هـیچ یـک از دعاهـایش     -در اثنـاي خطبـه   – علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پیامبر«
ولی در دعـاي نـزول بـاران بـه انـدازه اي دسـتهایش را بلنـد        ، دکر میدستانش را بلند ن

  »دش میکه سفیدي زیر بغلهایش آشکار  نمود می
صـلَّى   زمانی که رسـول اهللا «بلند بکنند. چون ثابت شده  مردم نیز باید دستهایشان را 
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیدر خطبه جمعه براي نزول باران در خطبـه ي جمعـه دعـا کـرد و      ع

 )2(»دستهایش را بلند کرد و مردم نیز دستهایشان را بلند کردند
مناسب است که دستها در هنگام دعا به شکل مبالغه آمیزي بلنـد کـرده شـوند و بـه     

 اندازه اي بلند کرده بشوند که سفیدي بغلها آشکار شود. 

                                                           
 )895) و مسلم  (3565،1031بخاري  ( -1
 ).1029بخاري ( -2
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بغلها بدون مبالغه و بلند کردن بیش از حد دسـتها آشـکار    مشخص است که سفیدي
 ردد.گ مین

ـلَ  علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صـلَّى   در صحیح مسلم آمده است کـه رسـول اهللا    عَ [جَ

ا نَحو السامء] َ مهُ ورَ هُ   )1(ظُ

 »دکر میپشت دستهایش را به سوي آسمان «
دارند. برخـی از علمـا گفتـه انـد: پشـت      علما در تأویل حدیث مذکور اختالف نظر 

دستهایش را به سوي آسمان کند. برخی دیگر از علما گفته اند: منظور از این حدیث این 
بگونه اي که بیننـده تصـور کنـد کـه پشـت      ، است که دستهایش را خیلی زیاد بلند بکند

 دستها به طرف آسمان است.
ابن تیمیه رحمه اهللا نیز همین را  این تأویل به حقیقت نزدیک تر است و شیخ االسالم

رع و طلـب دارد و  ضـ دسـتها بوقـت دعـا حالـت ت     بلند کردن. زیرا )2(اختیار کرده است
 .ها آنود نه با پشت ش میمشخص است که طلب با کف دستها 

                                                           
امء)) به لفظ 896مسلم  ( -1 يهِ إيل السَّ فَّ ارَ بظَهرِ كَ  (فأشَ

 )2/444( اجلهمية))( (بيان تلبيس  :مراجعه شود به کتاب ایشان -2
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 ستها آنمیرد یکی از  اند و زنی که در اثر زایمان می  ] شهیدان هفت قسم1[

آیا آثاري از رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم در مورد مأجور بودن زنی که  س:
 در دوران بارداري بمیرد وارد شده است؟

صحیح ابن ، سنن نسائی، سنن ابوداود، مسند امام احمد، بله؛ در مؤطاي امام مالک ج:
رسول اهللا صلَّى  حبان و مستدرك حاکم از جابر بن عتیک رضی اهللا عنه روایت شده که

بِيْلِ اهللاِ: «اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده است:  ي اْلَقتْلِ يف سَ وَ بْعٌ سِ ةُ سَ ادَ هَ ْ ـالْ الشَّ تُولُ يفِ قْ مَ

يْدٌ  هِ بِيْلِ اهللا شَ يْدٌ ، سَ هِ نُ شَ وْ اْملَطْعُ يْدٌ ، وَ هِ يْقُ شَ اْلَغرِ اتِ ، وَ بُ ذَ احِ يْدٌ الْـو صَ هِ نْبِ شَ ، جَ

يْدٌ الْـوَ  هِ نُ شَ بْطُوْ بُ ، مَ احِ صَ يْدُ الْـوَ هِ ريْقِ شَ ْتَ ، حَ تُ حتَ وْ يْ يَمُ الّذِ يْدٌ الْـوَ هِ دمِ شَ تُ ، هَ ُوْ أةُ متَ املَرْ وَ

يْدٌ  هِ عٍ شَ مْ  )1(»بِجُ

شهادت عالوه از کشته شدن در راه اهللا بر هفت قسم است: کسی که در راه اهللا «
کسی که در ، کسی که بر اثر بیماري طاعون بمیرد شهید است، شود شهید است کشته می

که باعث درد پهلو و ( کسی که در اثر ورم درونی پهلو، شود شهید است آب غرق می
کسی که زیر آوار بمیرد شهید است و زنی که در اثر ، ود) شهید استش سینه تنگی می

 ».زایمان بمیرد شهید است
 ».این حدیث صحیح است«امام نووي گفته است: 

عٍ ( و منظور از مْ تُ بِجُ ُوْ أةُ متَ املَرْ ) زنی است که در اثر زایمان -ضم و یا کسر جیم -وَ

 )2(میرد. می
 حبه وسلموصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وص

                                                           
)، ابن ماجه  3194، 1846)، نسائی  (3111)، ابوداود  (5/446)، مسند احمد  (554(  1/233» موطا مالک« -1

، 3189)، ابـن حبـان  (  19475، 19474شـیبه  (  )، مصـنف ابـن ابـی   6695)، مصنف عبـدالرزاق  ( 2803(
) و بغــوي در 1300(  1/352م ) مســتدرك حــاک1780، 1779(  192، 2/191طبرانــی » الکبیــر) «3190

 شود. ). ذات الجنب؛ ورم داخلی پهلو است که منجر به درد پهلو و سینه تنگی می1532شرح السنه  (
و گفته شده که منظور از آن زنی است که در دوران بارداري و یا در اثر زایمان جان خـود را از دسـت    -2

 دهد. می
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 ).8/347( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ] روش تجهیز و کفن و دفن میت مسلمان2[

ها و کسانی که به غسل  به طلبه،  : روش شستن میت چگونه است؟ در این زمینه1س
 کنند چه نصیحتی دارید؟ دادن میت اقدام می

مخفی و بدور از  باید میت را در مکانی، : روش غسل دادن میت: هنگام غسل1ج
دید مردم بگذارند و در آن محل نباید جز کسانی که مسئولیت غسل را به عهده دارند 

اي بر عورتش  لباسهاي میت را درآورده و پارچه، حضور داشته باشند. پس از آن
آنگاه غسل دهنده دستی بر شکم ، تا هیچ کس حتی غسل دهنده هم آن را نبیند، بگذارند
سپس همچون وضوي ، چیزي از شکمش بیرون بیاید آن را تمییز کنداگر ، کشد میت می

اي را  بلکه تکه پارچه، اش نکنند مگر این که آب در دهان و بینی، نماز وضویش دهند
اش بمالند. پس از آن سرش را شستشو  و داخل بینی ها آنخیس نموده و آن را به دند

 دهند و سپس سایر جسدش را.
سدر بریزند؛ چون ، ن شروع بکنند. بهتر است در آبشستن را از طرف راست بد

ي سدر بشویند.  دهد. موي سر و صورتش را با عصاره نظافت را بهتر انجام می، سدر
رسول  غسل دهند. زیرا، ي پایانی او را با آب و کافور همچنین مناسب است که در مرتبه

لْنَ «دادند امر فرمود:  خترش را غسل میاهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به زنانی که د عَ إجْ

االْـيفِ  ورً افُ ةِ كَ ةِ اْألخريَ لَ ورٍ ، غَسْ افُ نْ كَ يْئًا مِ  )1(»أَوْ شَ

 ».ي پایانی غسل او را با کافور یا با مقداري کافور بشویید در مرتبه«
 ها بگذارند. پس از غسل بدنش را خشک نموده و در کفن 

از گردن ، اگر کسی این وظیفه را به عهده بگیرد غسل دادن میت فرض کفایه است.
اي را انجام داده  کند فرض کفایه شود. بنابراین کسی که اقدام به آن می دیگران ساقط می

 و مستحق اجر و ثواب فرض است.

                                                           
 ) بنحوه939) مسلم  (1263،1258،1254،1253بخاري  ( -1
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شایسته است غسل میت را کسی به عهده بگیرد که چگونگی غسل شرعی را بداند. 
تر و  به شغل مهم ها آنها اقدام کنند چون  طلبهالزم نیست که حتماً براي این کار 

ربط  تري مشغولند. کسان دیگري وجود دارند که از طرف مقامات مسئول و ذي واجب
لیکن به این افراد باید روش غسل کردن و کفن کردن را ، اند بر این کار گمارده شده

 واهللا اعلم)( تفهیم نمود تا بر کارشان آگاه و آشنا بشوند.
 )82ص( فتاوایی در احکام جنایز –شیخ ابن عثیمین 

 جمع و ترتیب: فهد السلیمان.
: از جنابعالی خواهشمندیم مسایلی را که هنگام تجهیز و دفن و کفن میت 2س

مسلمان واجب است همچنین آنچه را که در این باب مستحب است براي ما مرقوم 
 بفرمایید.

هاي چشمانش  است که اطرافیان او پلکجایز ، : هرگاه مرگ مسلمانی قطعی شد2ج
کفن و دفن او عجله ، هایش را بسته و جسدش را بپوشانند و در غسل را ببندند و فک

 کنند.
هایش  ابتدا طبق دستور شریعت اسالمی غسلش بدهند: بدین صورت که ابتدا دست 

ها پاك نمایند. سپس  را شسته و دستی بر شکمش بکشند و جسدش را از آلودگی
آنگاه سر و موي صورتش را با آب و سدر و با ، وضویش بدهند، ون وضوي نمازهمچ

موادي چون صابون یا گیاه اُشنان بشویند. پس از آن بر جانب راست و سپس بر جانب 
ي دوم و سوم نیز به همین شکل غسلش بدهند. اگر الزم شد  در مرتبه، چپش آب بریزند

نند و در آخرین غسل اگر ممکن باشد او را با آب تا پنج یا هفت بار این کار را تکرار بک
مواد خوشبو بزنند و اگر ، و بر اعضاي سجده ها آنها و بن ر و زیر بغل، و کافور بشویند

ي بدن را خوشبو و معطر نمایند بهتر و افضل است و اگر چنانچه به یک بار غسل  همه
 دادن بسنده کردند جایز است.
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شوند. میت پس  بافته شود و در پشت سر او قرار داده میموهاي سر زن به سه دسته 
شود و  کفن کرده می، ي سفید ولی نه به صورت پیراهن و عمامه از غسل در سه پارچه

 شود. در آن پارچه پیچانده می
ازار و لفافه و یا تنها در یک لفافه ، هاي پیراهن جایز است که در سه پارچه به نام 

شود.  ازار و دو لفافه کفن کرده می، مقنعه، هاي پیراهن ه به نامکفن شود. زن در پنچ پارچ
 و اگر در یک لفافه کفن شود نیز جایز است.

خوانند؛ بدین صورت که پس از تکبیر  مسلمانان بر مرده نماز جنازه می، پس از کفن
ي فاتحه و پس از تکبیر دوم درود و پس از تکبیر سوم دعاي میت را  اول سوره

 یکی از آن دعاها این است: ، و اگر دعاي مأثور را بخوانند بهتر است خوانند. می

ائبِنَا« ا و غَ نَ دِ اهِ يّتِنَا وَ شَ مَ يِّنَا وَ رْ حلَِ فِ نَا، اللّهمَّ اغْ ِ بريْ ا و كَ نَ ِ غِريْ ثَانا، و صَ ا و أنْ نَ رِ كَ ذَ نْ ، وَ مَّ مَ اللّهُ

المِ  يلَ اْإلِسْ يِهِ عَ أحْ نَّا فَ يَيْتَهُ مِ نْ تَ ، أحْ مَ يلَ وَ هُ عَ فَّ تَوَ يْتَهُ فَ فَّ نِ الْـوَ امَ تِنَّا ، إيْ فْ الَ تَ هُ وَ رَ نَا أجْ مْ رِ ْ مَّ الَ حتَ اللّهُ

عْده فُ عنه، بَ اعْ افِهِ وَ عَ ْهُ وَ محَ رلهُ و ارْ فِ مَّ اغْ هُ بِ ، اللّهُ لْ سِ اغْ هُ وَ لَ خَ دْ عْ مُ سِّ لَهُ وَ وَ زُ مْ نُ رِ أكْ امء الْـوَ

الثّلْجِ وَ  لْهُ الْـوَ دِ أبْ دِ وَ َ لِهِ  ربَ نْ أهْ اً مِ ريْ الً خَ أهْ هِ وَ ارِ نْ دَ رياً مِ ارا خَ هُ ، دَ لْ قِهِ فِتْنَةَ الْـوأدْخِ نّة وَ ِ الْـجَ قَربْ

ذابَ النّارِ  عَ  )1(»وَ

مرد و زن ما را ، کوچک و بزرگ، حاضر و غایب، پروردگارا! افراد زنده و مرده«
اسالم زنده نگه دار و هر داري با  پروردگارا! هر کس از ما را که زنده نگه می، ببخش

میرانی با ایمان بمیران. پروردگارا! ما را از ثواب او محروم مگردان و  کس از ما را که می
 بعد از او ما را در فتنه گرفتار نکن.

پروردگارا! او را بیامرز و به او رحم کن و او را مورد عفو و بخشش خود قرار بده و 
 و او را، در قبر) فراخی و وسعت ده( اهش راجایش را در بهشت گرامی بدار و جایگ

ي  از گناهان) با آب و برف و تگرگ بشوي و او را از گناهان چنان پاك کن که پارچه(

                                                           
 ) و غیره...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 سفید از چرك پاك می
 ».نم نجاتش بدهاش جایگزین کن و او را به بهشت ببر و از عذاب قبر و جه خانواده

پس از دعا براي بار چهارم تکبیر گفته و با یک سالم در سمت راست به نماز پایان 
 دهند.

 چراغانی و گفتن الإله االاهللا و دعا به آواز بلند جایز نیست.، بعد از آن نور افشانی
اگر ممکن باشد قبر میت بایستی لحد شود و اگر این کار مشکل باشد آن را شق 

رین پس از برابر کردن قبر در کنار آن بایستند و براي میت استغفار نموده و حاض، کنند
 هاي منکر و نکیر دعا کنند. براي ثابت قدمی او در برابر پرسش

تکفین و تدفین میت را نباید بیش از مدت زمان تجهیز و حضور خویشاوندان و 
ها به طول  ایهالبته اگر حضور خویشاوندان و همس( ها به تأخیر انداخت همسایه

زیرا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده ، را کشید) ها آنانجامد نباید انتظار  می

وا بِ «است:  عُ ِ ةِ الْـأَرسْ نَازَ  )1(»جِ

 ».ي میت را به سرعت ببرید جنازه«
برگزاري مراسم عزاداري براي میت جایز نیست. کسی که به هنگام نماز جنازه در 

تواند بر قبر میت  شهر حضور داشته است و به نماز جنازه نرسیده است تا دو ماه می
 لَّمسآله وو هلَیلَّى اللَّه عبر قبر مادر سعد نماز «نماز جنازه بخواند. چون رسول اهللا ص

 )2(».جنازه خواند در حالی که از دفن آن یک ماه گذشته بود
ها و  کمونیست، و دیگر کافران از قبیل یهود ي نصاريها آندفن مسلمان در گورست

 پرستان جایز نیست. مشرکان و بت
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم

 )8/353( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

                                                           
 ). 944) و مسلم  (1315بخاري  ( -1
، 6812»  (الکبــري«)، بیهقــی در 5378)، طبرانــی در الکبیــر  (11935شــیبه  ( )، ابــن ابــی1038ترمــذي  ( -2

 ). به صورت مرسل از سعید بن مسیب.6813
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 ] روش تکفین میت3[

 شوند؟ مرد و زن چگونه کفن کرده می س:

 –ها را با بخور خوشبو کرد و سپس مقداري حنوط  در ابتدا بایستی کفن ج:
پاشید. همچنین مقداري از این خوشبو را بر صورت  ها آنبر  -مخلوطی از خوشبوها

اي بر  ي پنبه مالید و همین طور مقداري از آن را بوسیله، ها آنبن ر، ها زیر بغل، میت
هایش قرار بدهند که براي مرد  میت را بر کفنآنگاه ، بینی و لبان باید گذاشت، چشمان

دهند. پس از گذاشته شدن میت در  را سر هم قرار می ها آني سفید است که  سه پارچه
شود. سپس از چپ  ي او برگردانده می از راست میت بر سینه، ي باالیی سر لفافه ها آن

شوند  ر پیچانده میي دوم و سوم به شکل مذکو دهند و سپس پارچه این کار را انجام می
 شود. از جانب سر و پاهاي میت گره زده می ها آني  و سر همه

شود.  پیراهن و دو لفافه کفن کرده می، روسري، ولی زن حداکثر در پنج پارچه: ازار
 اشکالی ندارد.، اگر زن همچون مردان کفن کرده شود

 ).95( فتاوایی در احکام جنایز. ص: –شیخ ابن عثیمین 
 یب: فهد السلیمان.جمع و ترت

 هاي میت و نرم کردن مفاصل او ] حکم بستن فک4[

، ها و چشمان میت را بست آیا حدیثی وارد شده مبنی بر این که بایستی فک س:
 مفاصلش را نرم نمود و بر شکمش آهنی گذاشت؟

هاي میت و نرم کردن مفاصل او دلیلی از احادیث وارد نشده  در مورد بستن فک ج:
هاي میت از باز ماندن  فک  اند که در بستن فقها بدان خاطر آن را بیان کردهلیکن ، است

شود. نرم کردن مفاصل میت بدان خاطر  ي میت جلوگیري می دهان و زشت شدن چهره
 است که غسل و تکفین به راحتی انجام شود.

ه وسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآل ها حدیث صحیح از ي بستن چشم اما درباره
وارد شده است؛ هنگامی که ایشان صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم بر ابوسلمه رضی اهللا عنه 
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که فوت کرده بود داخل شد و دید که چشمانش خیره است پلکانش را بست و فرمود: 

هُ « بِعَ بِضَ تَ ا قُ وحَ إذَ ُ الْـإنّ الرّ  )1(»بَرصَ

 ».کنند را دنبال می دیدگان او، هرگاه روح قبض شود«
 اما گذاشتن آهن بر شکم میت از سنت ثابت نیست.

 ).75( فتاوایی در احکام جنایز. ص:–شیخ ابن عثیمین 
 جمع و ترتیب: فهد السلیمان.

 ] حکم تأخیر دفن و نماز جنازه به خاطر حضور خویشاوندان5[

رب و دارند تا اقا بعضی از مردم جسد میت را تا دیر در خانه نگه می س:
 خویشاوندان از او خداحافظی کنند... حکم این عمل چیست؟

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم است؛ در آنجا که  این عمل برخالف امر ج:
 فرموده است:

وا بِ « عُ ِ ةِ الْـأَرسْ نَازَ َا إليه، جِ وهنَ مُ قَدِّ ٌ تُ ريْ ةً فَخَ احلَِ إِنْ تَكُ صَ  ، فَ وَ إِنْ يَكُ سِ لِكَ وَ ٌّ ، ذَ فَرشَ

مْ  ابِكُ قَ نْ رِ هُ عَ ونَ عُ  )2(»تَضَ

او را به سوي خیر ، ی صالح باشدانسانچون اگر ، ي میت را به سرعت ببرید جنازه«
این شري است ، و بهتر است هر چه زودتر به آن برسد) و اگر غیر از این باشد( برید می

 ».که بهتر است آن را زودتر از دوش خود بردارید
چون ، میت صالح و نگه داشتن او در خانه نوعی جنایت بر میت است تأخیر دفن

 ید:گو میروح او ، شود میت صالح هرگاه از خانه بیرون برده می

ين« وْ مُ دِّ ين قَ وْ مُ دِّ  ».مرا زودتر ببرید، مرا زودتر ببرید« )3(»قَ

                                                           
 ).7( -)920مسلم  ( -1
 ).944) و مسلم  (1315بخاري  ( -2
 ).1380، 1316، 1314بخاري  ( -3
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نیک و صالح به هنگام احتضار  انسانحکمت از تعجیل در دفن میت این است که 
خواهد زودتر  زده شده و می شود. اینجاست که براي بهشت شوق هشت مژده داده میبه ب

ها از  چون در قبر هنگامی که فرشته، مند شود بهره تعالىبه آنجا برسد و از انعامات اهللا 
دهد برایش دري به  کنند و جواب صحیح می دین و پیامبرش سؤال می، او در مورد رب

 رسد. هاي بهشت به او می از این طریق لطافت و خوشی شود و سوي بهشت باز کرده می
شود. برخی از علما  کند فراخ و وسیع کرده می کار می انسانقبر تا حدي که چشم  
 اند: که شتاب و تجهیز میت سنت است و تأخیر آن مناسب نیست. گفته

 ).77، 76( فتاوایی در احکام جنایز. ص:–شیخ ابن عثیمین 
 ناصرالسلیمان. جمع و ترتیب: فهد بن

 شود؟ چگونه رفتار می، میرند ي تارك نماز وقتی که میها انسان] با 6[

خوانند. اینها  گانه را مطلقاً نمی نمازهاي پنج، بجز نماز جمعه ها انسانبرخی از  س:
رند؟ آیا دفن و نماز خواندن دا میاز نظر شریعت اسالم چه حک، کنند وقتی که فوت می

 بر مسلمانان واجب است؟ ها آنبر 
وجوب ، باید گفت که اگر تارك نماز، ییدگو میاگر واقعیت همین است که شما  ج:

انگاري طبق  آن را انکار کند به اجماع مسلمانان کافر است. ترك نماز از روي سهل
کفر است. طبق این قول چنین شخصی غسل داده ، ترین قول از اقوال علما صحیح

شود و مسلمانان اجازه ندارند او را در قبرستان  زه بر او خوانده نمینماز جنا، شود نمی
 بلکه او را در جایی دور از قبرستان مسلمانان دفن کنند.، اهل اسالم دفن کنند

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).8/410( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ر دیگر] حکم انتقال میت از شهري به شه7[

 رد؟دا میبردن میت به شهر دیگري چه حک س:
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، و خطر گندیده شدن و باد کردن میت وجود نداشته باشد، اگر هدف نیکو باشد ج:
لیکن افضل آن است که او را در همان ، جایز است که او را به شهر دیگري انتقال داد

 شود. دفن میچون در این صورت زودتر کفن و ، شهري که فوت کرده است دفن کنند
 ) 76( ص.فتاوایی در احکام جنایز -شیخ ابن عثیمین 

 جمع و ترتیب: فهد السلیمان.

 ] امام به هنگام نماز جنازه کجا بایستد؟8[

 زن و کودك کجا بایستد؟، ي مرد : امام به هنگام خواندن نماز جنازه1س
ر وسط جنازه امام در ازاي سر او بایستد و اگر زن باشد د، : اگر میت مرد باشد1ج

اي باشد  اگر میت پسر بچه، قرار بگیرد خواه بزرگ سال باشد و خواه خردسال. بنابراین
 اي باشد در مقابل وسط او بایستد. امام کنار سر او بایستد و اگر دختر بچه

چگونه ، ها آن: در صورت تعدد اموات و وجود زنان و مردان زیادي در میان 2س
را به ترتیب علم و دانش در جلوي امام  ها آنرا براي نماز جنازه قرار بدهیم؟ آیا  ها آن

 در این موضوع یکسانند؟ ها آني  قرار بدهیم یا این که همه
شود و مردان بر زنان  یک نماز خوانده می ها آني  ها اگر متعدد باشد بر همه جنازه ج:

بنابراین اگر ، شود بالغه جلوتر گذاشته میي نابالغ بر زن  شوند و پسر بچه مقدم کرده می
ترتیب ، ي نابالغ باشند  زن بالغ و دختر بچه، ي نابالغ پسر بچه، اموات متشکل از مرد بالغ

ي  سپس پسر بچه، در جلوي امام به شکل ذیل خواهد بود: اول مرد بالغ ها آنگذاشتن 
ي زن را طوري بگذارند  و جنازهي نابالغه.  آن دختر بچه  آنگاه زن بالغه و پس از، نابالغ

 ي او در مقابل سر مرد قرار بگیرد. که میانه
را به ترتیب علم و دانش در جلوي امام  ها آناگر اموات از یک جنس باشند آنگاه  
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم در مورد شهداي احد که در یک  گذاریم؛ چون می
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قرآن را بیشتر بلد بود و اول او را در لحد  ها آنپرسید کدام یک از ، قبر دفن کرده شدند
 تر بایستی به امام نزدیکتر شود. کند که شخص عالم و این داللت می )1(گذاشت می

 )102( فتاوایی در احکام جنائز. ص -شیخ ابن عثیمین
 جمع و ترتیب: فهد السلیمان.

 ] حکم اعالن جنس میت در هنگام نماز جنازه9[

چه  -که آیا مرد است یا زن -اعالن و بیان جنس مرده در وقت نماز جنازه س:
 رد؟دا میحک

اطالع باشند  اگر مردم بی، خبر دادن از جنس میت به وقت نماز خواندن بر آن ج:
دانند برایش دعاي مذکر بخوانند یا مؤنث؟  چون از این طریق مردم می، اشکالی ندارد

د باز هم اشکال ندارد و در آن صورت نمازگزارانی که اگر جنس میت را اعالن نکردن
دعا را به میتی که در جلویشان قرار دارد و حاضر است نیت ، دانند جنسیت او را نمی

هر دو ، اعفرله یا اغفرلها) استفاده بکنند( ي مذکر و مؤنث کنند. در دعا از صیغه می

له«صورت جایز است. اگر بگویند:  رِ مَّ اغفْ ر فرد حاضر در جلویشان است اعم منظو »اللهُ

مَّ اغفرهلا«از مذکر و مونث. و اگر بگوید:  اي است که در جلویشان  منظور جنازه »اللهُ

 قرار دارد.
 )103( فتاوایی در احکام جنائزص -شیخ ابن عثیمین

 جمع و ترتیب: فهد السلیمان.

 ] دفن چندین میت در یک قبر10[

اي که در شش ماهگی  کند و به همراه پسر بچه اي شش ماهه فوت می دختر بچه س:
شود. آیا این عمل جایز است و اگر جایز  از شکم مادر سقط کرده است دفن کرده می

 نیست پس حکم این دو نفر که در یک قبر هستند چیست؟

                                                           
 ).4079، 1353، 1348، 1347، 1343بخاري  ( -1
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از  این روش، حکم شرعی این است که هر میتی جداگانه در یک قبر دفن شود ج:
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم تا به امروز بین مسلمانان معمول بوده است؛  زمان

، اما اگر شرایط ایجاب کند که دو نفر یا بیشتر در یک قبر گذاشته شوند اشکالی ندارد
حتی ، دو نفر رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم چون در صحیحین ثابت شده است که

 )1(گذاشت. سه نفر از شهداي اُحد را در یک قبر می
 ها آناکنون کندن قبر ، اند این دختر بچه و جنین سقط شده که در قبر گذاشته شده

چون اآلن زمان گذشته است و از آنجا که از حکم این مسئله ناآگاه ، واجب نیست
دهد  کسی که عبادتی را انجام می شود. ولی شایسته است اید گناهی متوجه شما نمی بوده

 را بداند تا مرتکب امر ناجایزي نشود. ابتدا باید حدود شرعی آن 
 ) جمع و ترتیب: محمد المسند.2/34( فتاواي اسالمی -شیخ ابن عثیمین

 ي قبرپرستان ] حکم شرکت در تشییع جنازه11[

 ﴿ فرموده است: تعالىاهللا  س:              

                          

 ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

که  هرچند، براي پیامبر و مؤمنان شایسته نیست که براي مشرکان طلب آمرزش کنند«
و) ، با شرك از دنیا رفته اند( هنگامی که براي آنان روشن شود که، خویشاوند باشند

 .»از اهل دوزخ هستند ها آن
که خویشاوند هم باشند  هرچندي مذکور از طلب آمرزش براي مشرکین  ظاهر آیه

نشین به ذبح حیوان در نزد  کند. پدران و خویشاوندان بسیاري از ما اعراب بادیه منع می
 ها آنو از  کنند  نذر می ها آنمتوسل شده و براي  ها آنبه  قبور گرفتار هستند و

 خواهند. می ها آنگري نموده و رهایی از مشکالت و شفاي بیماران را از  واسطه

                                                           
 ).1343ي  (  مراجعه شود به صحیح بخاري. حدیث شماره -1
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را متوجه  ها آناینها بر همین حالت یعنی با شرك از دنیا رفتند؛ در حالی که کسی 
براي هیچ کس دیگري ، اهللاجز براي  -چون عبادت هستند -نکرد که انجام نذور و دعا

 جایز نیست.
ي افراد قبر پرست و نماز خواندن بر آنان و طلب آمرزش و  پس آیا در نماز جنازه

 گونه اشخاص جایز است؟ دادن به این و صدقه ها آنقضاي حج 
نماز خواندن بر او و شرکت در تشییع ، کسی که به حالت مذکور از دنیا برود ج:
همچنین جایز نیست که برایش دعاو طلب آمرزش نمود و یا اش جایز نیست.  جنازه

چون اعمالی که در زندگی انجام ، اش را قضا کرد و یا به او صدقه داد حج فوت شده
فرموده  تعالىاین درحالی است که اهللا سبحانه و ، ك آمیز بوده است داده اعمالی شر

 ﴿ است:                        

   ﴾ :ي پیامبر و مؤمنان نیست که براي مشرکان طلب آمرزش  شایسته« ]۱۱۳[التوبة

 .»که خویشاوند باشند هرچند، کنند

تَأذَنتُ «: رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم نیز ثابت است که ایشان فرمودند از أسْ

 ْ أذِنَ يلِ ا فَ هَ ِ ربْ ةِ قَ ارَ يَ ْ زِ تُهُ يفِ نْ تَأذَ اْذَنْ وَ اسْ لَمْ يَ يْ فَ مِّ ارِ ألِ فَ تِغْ يبِّ يفِ اإلسْ  )1(»رَ

کار  ي این به من اجازه، اجازه خواستم تعالىدرمورد طلب آمرزش براي مادرم از اهللا «
ي رفتن به زیارت قبر مادرم اجازه خواستم به من اجازه  درباره تعالىرا نداد و از اهللا 

 ». داد
کس نزد آنان نرفته است و  عذر پیش کرد و گفت که هیچ ها آنتوان از طرف  نمی

زیرا دالیل قرآن واضح و روشن ، آشکار ننموده که امور مذکور شرك است ها آنبراي 
ي شرك را که  توانستند مسئله می ها آناست و امروزه علما در هر کجا حضور دارند و 

از حق روي برتافتند و بر شرك راضی  ها آنولی ، در آن گرفتار بودند از علما سؤال کنند
 و خرسند بودند.

                                                           
 ).976) و مسلم  (359، 5/355، 2/441مسند احمد  ( -1
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 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).13، 9/12( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ي کافران ] حکم شرکت در تشییع جنازه12[

، ي کافران که اکنون تقلیدي سیاسی و عرفی شده شرکت در تشییع جنازه س:
 حکمش چیست؟

مسلمانان حق ندارند در ، هرگاه گروهی از کافران مشغول دفن اموات خود باشند ج:
زیرا چنین عملی از پیامبر و خلفاي راشدین ، این کار با آنان مشارکت و همکاري نمایند

سلول منع نموده  بن ابی بن پیامبرش را از حضور بر قبر عبداهللا تعالىثابت نشده است؛ اهللا 
 و علت آن را کفر این شخص بیان کرد.

 ﴿ فرمود: تعالىاهللا                            

            ﴾ :۸۴[التوبة[  

بخاطر دعا و ( هرگاه یکی از آنان مرد هرگز بر او نماز مخوان و بر سر گورش«
چرا که آنان به اهللا و پیامبرش اعتقاد نداشتند و در حالی ، طلب آمرزش) حاضر مشو

 .»اند اند که از دین اهللا و فرمان او خارج بوده مرده
کیش خود را به خاك  کافري موجود نبود که هم اما اگر یکی از کفار مرد و هیچ

کما این که پیامبر ، در این صورت اشکالی ندارد که مسلمانان او را دفن کنند، بسپارد
رضی اهللا عنه   کشتگان بدر را دفن نمود و هنگامی که ابوطالب وفات یافت به علی

 فرمان داد: 

هِ « ارِ وَ  ».نزیر خاك) مدفون ک( او را، برو« )1(»اذهب فَ

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).11، 9/10( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

                                                           
). 6322از طبرانی  (» االوسط«)، 11840ی شیبه  ()، ابن اب2008، 190)، نسایی  (129، 1/97مسند احمد  ( -1

 ) آن را صحیح قرار داده است.184شیخ آلبانی در صحیح نسائی  (
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 ] آیا کافر در گورستان مسلمانان دفن کرده شود؟13[

گیرد و قبل از بلوغ  فرزندي از کفار که مسلمانی او را به پسر خواندگی می س:
 جایز است؟آیا دفن او در گورستان مسلمانان ، میرد می

کند که این کافر بزرگ  دفن کافر در گورستان مسلمانان جایز نیست و فرقی نمی ج:
 ي مسلمانی باشد و یا نباشد؟  پسرخوانده، باشد یا کوچک

توان او را در قبرستان  هایی از مسلمان بودن او یافت شود می لیکن اگر نشانه
 تعالىچون اهللا ، سالم حرام استمسلمانان دفن نمود. باید دانست که پسرخواندگی در ا

﴿ فرموده است:      ﴾ :را به اسم پدرانشان صدا بزنید ها آن« ]۵[األحزاب.« 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).9/10( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ] حکم ماندن نزد قبر میت بعد از دفن14[

این ، کند حدیثی وجود دارد که به ماندن نزد قبر میت بعد از دفن اشاره می س:
ي مدت زمانی که براي ذبح یک شتر صرف  کند که به اندازه حدیث راهنمایی می

 شود باید در آنجا توقف کرد. منظور از حدیث مذکور چیست؟ می
گفت:  عاص رضی اهللا عنه به آن وصیت کرد و بن این چیزي است که عمرو  ج:

ا« هَ مُ مُ حلَْ قْسَ ورٌ وَ يُ رُ جزُ نْحَ اتُ رَ مَ دْ لَ قربي قَ وْ وا حَ  )1(»أقيمُ

 ».در اطراف قبر من آن قدر بایستید که شتري ذبح شود و گوشت آن تقسیم شود
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به این کار ارشاد نفرمودند و اصحاب او  لیکن

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  بلکه ثابت است هنگامی که، ام ندادندنیز چنین کاري انج

                                                           
 ).121مسلم  ( -1
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مْ «فرمود:  ایستاد و می بر قبر او می، شد اي فارغ می وسلَّم از دفن مرده يْكُ خِ وا ألَ رُ فِ تَغْ وَ ، أسْ

ألُوا لَهُ التَّثبيْتَ  أِنّه ، اسْ ألُ الْـفَ  )1(»آن يُسْ

چون اآلن از او ، کنید و برایش پایداري را مسئلت کنیدبراي برادرتان طلب آمرزش «
 ».شود سؤال می

او را ، یی: الهی او را پایدار کنگو میایستی و  پس تو نیز اي مسلمان! بر قبر می
ت بازگرد. و ها آنالهی! او را ببخش... و سپس از آنجا به خ، او را پایدارکن، پایدار کن

 اما ماندن در نزد قبر جایز نیست.
 ) جمع و ترتیب: فهد السلیمان218( فتاویی در احکام جنایز ص -یخ ابن عثیمینش

 کند ] حکم نماز جنازه بر کسی که خودکشی می15[

توان بر او  آیا می، کند کسی که از روي خشم و ناراحتی اقدام به خودکشی می س:
 نماز جنازه خواند؟

 لیکن رهبر عامه، شود کند بر او نماز جنازه خوانده می کسی که خودکشی می ج:
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به خاطر  چرا که، [مردم] نباید بر او نماز بخواند

 خواند. بر این گونه افراد نماز نمی، بزرگ بودن این گناه و هشدار امت
 وآله وصحبه وسلموصلی اهللا علی نبینا محمد 

 ).8/394( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 دار ] حکم نماز جنازه بر افراد قرض16[

آیا بر او نماز ، رود و مقداري وام برگردن اوست شخص موحدي از دنیا می س:
 جنازه بخوانیم؟

                                                           
). حاکم حدیث مذکور را تصحیح کرده و ذهبی در این مـورد  1372(  1/370)، حاکم  3221ابوداود  ( -1

) تخـریج کـرده اسـت. شـیخ آلبـانی در صـحیح       6856با او موافق است. بیهقی آن را در سنن کبـري  ( 
 ) آن را صحیح قرار داده است.2758ابوداود  (
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شایسته است که در پرداخت وام او عجله کرد و یا کسی اداي آن را بر عهده  ج:
که  هرچند، بر او نماز جنازه خواند باید کار قبل از نماز میسر نباشد ولی اگر این، ردبگی

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم بر همین امر مستقر  چون سنت، بر او قرض باشد
 گردن آنان بود.بر میگرچه وا، خواند بوده که بر مسلمانان نماز جنازه می

 نبینا محمد وآله وصحبه وسلموصلی اهللا علی 
 ).8/390( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

کند...  اش را بدون نماز جنازه دفن می ] شخصی از روي فراموشی کودك فوت شده17[
 حال این شخص چه کار باید بکند؟

او را به گورستان بردم و از روي فراموشی بدون ، ام فوت کرد طفل شش ماهه س:
آیا  -توانم تشخیص بدهم ام را نمی قبر بچه -او نماز بخوانم به خاکش سپردمآن که بر 

 اش بشود؟ تواند جایگزین نماز جنازه صدقه و عمل دیگري می
عملی که شما بتوانید آن را جایگزین نماز جنازه بکنید وجود ندارد خواه جنازه  ج:

از آنِ فرد بزرگسالی باشد و یا کودکی. بر شما الزم است که به گورستان مذکور رفته و 
قبر را بین خود و بین قبله قرار بده و با وضوي کامل و در حالی که تمام شروط نماز را 

چون شما قبر ، همین امر براي شما کافی است، نماز بخواندارا هستی بر آن کودك 

﴿ فرماید: می تعالىدانی. اهللا  کودك خود را بطور مشخص نمی       ﴾

 »رعایت کنید توانید تقواي الهی را تا می« ]۱۶[التغابن: 

ا «: استرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده  نْهُ مَ اْتُوا مِ رٍ فَ مْ بِأمْ تُكُ رْ إذا أمَ

نْ يش مْ عَ َيْتُكُ ا هنَ تُمْ وَ إذَ تَطَعْ تَنِبُوه اسْ اجْ  )1(»ءٍ فَ

و هرگاه شما را از ، هرگاه به شما دستوري دادم در حد توان خود آن را انجام بدهید«
 »کاري بازداشتم از آن بپرهیزید

 )2/27( فتاواي اسالمی -انجمن دایمی

                                                           
 ). 1337) و مسلم  (7288بخاري  ( -1
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 جمع و ترتیب: محمد المسند

 ] مفهوم معلق بودن روح میت به وام و قرضش18[

آیا روحش ، کند و بعلت فقر مقداري وام برگردن اوست شخصی فوت می س:
 ماند؟ درگروِ آن وام باقی می

رسول اهللا صلَّى  ترمذي و ابن ماجه از ابوهریره رضی اهللا عنه و او از، امام احمد ج:
 هلَیروایت کرده است:اللَّه ع لَّمسآله وو 

نْهُ « تّي يُقْيضَ عَ نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ سُ املُؤْ تا ، روح مؤمن در گروِ وامش است« )1(»نَفْ

 »که وام او ادا شود این
شود که مالی به جا گذاشته است که بتوان وامش را  این حدیث بر کسی حمل می 

پرداخت کرد. اما کسی که مالی را بجا نگذاشته است امید است که حدیث مذکور شامل 

 ﴿ فرموده است: تعالىحال او نشود. چون اهللا         ﴾ :البقرة]

۲۸۶[ 
 .»کند را خارج از وسعش مکلف نمیاهللا هیچ کسی «

﴿ همچنین فرموده است: تعالىاهللا                  ﴾ :البقرة]

۲۸۰[  
 .»طرف) تنگدست باشد بایستی او را تا توانگري مهلت داد( اگر«

ي نیکو  شود که نسبت به اداي وامشان اراده همچنان که این حدیث شامل کسانی نمی
 گیرد. را فرا می ها آنشوند و مرگ  دارند ولی به پرداخت آن موفق نمی

رسول اهللا صلَّى اللَّه  بخاري با سند خود از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت کرده که 

ا أَدَّ « علَیه 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  فَ لَ تْ ا أَ هَ يدُ إِتْالفَ رِ ـهُ يُ  )1(».اللَّ

                                                           
  2/32) و حـاکم  2413ابن ماجه  (» حدیث حسن«)، و قال:1079، 1078)، ترمذي  (2/508مسند احمد  ( -1

 م ذهبی در این تصحیح هم عقیده است.) حاکم حدیث مذکور را صحیح قرار داده و اما2220، 2219(
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آن را برایش آسان  تعالىاهللا ، ي اداي آن را دارد هر کس از مردم مالی بگیرد و اراده«
و عدم پرداخت) آن را دارد اهللا تعالی مالش را تلف ( گرداند و اگر نیت تلف کردن می
 » کند می

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).8/344( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ] آیا شرکت در نماز جنازه براي زنان جایز است؟19[

ي نماز جنازه مخصوص مردان است؟ یا این که هر مسلمان اعم از  آیا فریضه س:
 تواند در آن شرکت کند؟ مرد و زن می

اي از مسلمانان آن را انجام دهند از  نماز جنازه فرض کفایه است که هرگاه عده ج:
شود. هرگاه همگان دیده و دانسته آن را ترك دهند جملگی گناهکار  بقیه ساقط می

بلکه مردان و زنان در مورد ، ند. شرکت در نماز جنازه خصوص مردان نیستشو می
ي  که اصل شرکت در نماز جنازه ویژه هرچندمشروعیت نماز بر جنازه یکسان هستند 

عنها زنان حق همراهی جنازه را ندارند:  اهللا عطیه رضی مردان است؛ لیکن به دلیل گفتار ام

نَائ« بَاعِ اجلَ نْ إتّ ِيْنَا عَ مْ علينا، زهنُ زَ عْ ْ يُ  )2(»و ملَ

 »اما این حکم بر ما الزامی نبود، ها منع شدیم از همراهیِ جنازه«

...«در روایت دیگري آمده است:  لَّمَ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ َانَا رسول اهللا صَ رسول « )3(»هنَ

 »اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم ما را منع فرمود...
 اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم وصلی

                                                                                                                                                    
 ).2387بخاري  ( -1
 ) و...938) و مسلم  (1278)، بخاري  (6/408مسند احمد  ( -2
) 147(  25/62» الکبیر«)، طبرانی در 226) و ابویعلی  (5427»  (الکبري«)، بیهقی در 1139سنن ابوداود  ( -3

ي این روایات لفظ و عبارت  (رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیـه   ). در همه285»  (المختاره«و ضیاء مقدسی در 
 وآله وسلَّم) وجود ندارد.
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 ).8/417( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ] حکم تسلیت و الفاظ آن20[

شود؟ لطفاً با دلیل بیان  رد و با چه الفاظی گفته میدا میتسلیت گفتن چه حک س:
 بفرمایید.

زده سنت است و هر کس که به شخص مصیبت  تسلیت گفتن به شخص مصیبت ج:
گردد. بهترین الفاظ براي  مأجور می، همچون خود آن شخص، اي تسلیت بگوید دهز

چون براي اهللا تعالی ، صبر کن و آن را ثواب بدان«مانند ، تسلیت که در سنت آمده است
ماند. هر چیزي نزد او مدت  گیرد و از آنِ اوست آنچه که باقی می است آنچه که می

 ».معینی دارد
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم شخصی را نزد  ترانهنگامی که یکی از دخ

رسول اهللا  ،اي اطالع دهند اي یا دختر بچه ایشان فرستاد تا ایشان را از وفات پسر بچه

بْ «صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به آن شخص گفت:  تَسِ لْتَحْ ْ وَ ربِ تَصْ لْ هاَ فْ رْ ا ، مْ إنّ هللاِِّ مَ ذَ فَ ، أحَ

طَي ا أعْ لَهُ مَ ي، وَ مّ سَ لٍ مُ ه بِأجَ نْدَ عِ لُّ يشءٍ  )1(»وَ كُ

آنچه ، است تعالىو از آنِ اهللا ، به او بگو: صبرکن و آن را براي خودت ثواب بشمار«
دهد و هر چیزي نزد او مدت  می انسانگیرد و براي اوست آنچه که به  می انسانکه از 

 ».مقرري دارد
مانند: اهللا أجر بزرگ به شما ، اگر کسی با الفاظ دیگري تسلیت بگوید اشکالی ندارد 

بدهد و شما را به صبر و شکیبایی کمک نماید و... چون در این مورد چیز معینی در 
 شریعت وارد نشده است.

 ).17/345( مجموعه فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

                                                           
بـدل    (وله ما أبقـي))، از حدیث اسامه بن زیدرضی اهللا عنه و ورد بلفظ: 923) و مسلم  (1284بخاري  ( -1

) . 284»  (الکبیـر «) . والطبرانی فـی  936»  (ةالمختار«مختصراً؛ أخرجه: الضیاء المقدسی  (وله ما أعطي)

 ) من حدیث عبدالرحمن بن عوفرضی اهللا عنه1012»  (مسنده« والبزار فی 
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 کند فوت می] احکامِ مربوط به زنی که شوهرش 21[

 کند چیست؟  : وظایف و احکام زنی که شوهرش فوت می1س
نشین بشود و بدون  کند واجب است که خانه : زنی که شوهرش فوت می1ج

ضرورت از خانه بیرون نرود و بر او واجب است که از اشیاي زیبایی و آرایش مانند 
کند. جایز است که  سرمه وامثال اینها پرهیز، بخور، خوشبوئی، زیورآالت، لباس فاخر

نشین جایز  یند: براي زن عدت گو میالناس  اي از عوام تلفنی با مردم صحبت کند. عده
است و هنگامی که زن به پشت  انسانچون معتقدند ماه صورت ، نیست که ماه را بنگرد

ي این  ی او را دیده است؛ همهانسانرود مثال این است که  ي ماه باال می بام براي مشاهده
تواند پشت بام باال رود  البته می، اساس است. پس زن در خانه بماند تقادات پوچ و بیاع

 هاي دیگر منزل رفت و آمد کند. و در قسمت
 ).2/131( )5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

داند چه  تواند به تلفن جواب دهد؟ با توجه به این که او نمی : آیا زن معتده می2س
نشین  مرد است یا زن؟ بفرمایید که چه چیزهایی بر زنِ عدت آیا ، کسی پشت خط است

 واجب است؟
حنا و ، زیورآالت، زیبایی، : در ایام سوگواري بر زن الزم است که از لباس فاخر2ج

سرمه جهت آرایش پرهیز کند و جز براي ضرورت از خانه بیرون نرود. خودش را 
 نشود. خوشبو و معطر نکند و در جلوي مردان بیگانه ظاهر 

تواند به باالي آن نیز  زن معتده اجازه دارد که در داخل منزلش قدم بزند و حتی می
برد که گوینده کسی است  تواند با تلفن مکالمه بکند و اگر پی برود و در صورت نیاز می

کما این که زنان دیگر نیز باید  –که قصد ارتباط با او دارد باید فوراً گوشی را قطع کند 
هاي نامحرم خود از پشت پرده یا  زن معتده اجازه دارد با فامیل -را بکنند همین کار

-ي این کار را دارد کما این که در ایام غیر سوگواري اجازه -ي تلفن صحبت کند بوسیله
. 

 ).143( ةفتاواي المرأ -شیخ ابن جبرین
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 رسد؟ ] ثواب کدام اعمال نیک به مرده می22[

 نیک به مرده جایز است؟: آیا ایصال ثوابِ اعمال 1س
حتی ( : آیا برگزاري مجلس ختم قرآن و سپس ایصال ثواب آن براي مردگان2س

 انبیاء) جایز است؟
: آیا شرکت در این چنین جلسات براي هدف ایصال ثواب و صرف خوراك 3س

 بعد از جلسه جایز است؟
براي مرده : اوالً: فتواي صحیح علما این است که انجام عمل نیک از طرف زنده 1ج

ي آن را بیان نموده جایز نیست: مانند دعا و طلب  جز در مواردي که شریعت محدوده
 ي واجب از طرف میت. قربانی و قضاي روزه، صدقه، عمره، حج، آمرزش

رسول اهللا صلَّى  چون از، ثانیاً: خواندن قرآن به نیت ایصال ثواب به مرده جایز نیست
مدر این زمینه حدیثی وارد نشده است. سابقاً گفتم که انجام هیچ عمل اللَّه علَیه وآله وسلَّ

نیکی از طرف زنده براي مرده جز در مواردي که شریعت آن را استثنا نموده جایز نیست 
 باشد. و خواندن قرآن براي میت از آن موراد نمی

رفت و  زیارت قبور میرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به  ثابت شده است که
داد و اصحاب آن را فرا  کرد و آن دعاها را به یاران خود آموزش می براي اموات دعا می

نَ «گرفتند. یکی از آن دعاها به شرح ذیل است:  می يار مِ لَ الدِّ مْ اَهْ يْكُ لَ المُ عَ نْنيَ الْـالسَّ مِ وْ مُ

َ الْـوَ  لِمنيْ سْ مْ ، مُ ا إنْ شاءَ اهللاُ بِكُ إنَّ قُونَ وَ حِ افِيَةَ ، الَ مْ العَ لَكُ أَلُ اهللاَ لَنَا وَ  )1(»نَسْ

سالم بر شما مؤمنان و مسلمانان این دیار؛ و ماهم ان شاء اهللا به شما ملحق خواهیم ««
 ».کنم براي خود و شما طلب عافیت می تعالىاز اهللا ، شد

سوره و یا آیاتی از قرآن را رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم  ثابت نشده است که
رفت. اگر  در حالی که ایشان خیلی زیاد به زیارت قبور می، ها خوانده باشد براي مرده

کرد و حکم آن را براي اصحابش بیان  این کار مشروع بود حتماً پیامبر این کار را می

                                                           
 ). الفاظ از ابن ماجه است.1547) و ابن ماجه  (975مسلم  ( -1
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 ي رسالتش بسیار چون ایشان در کسب ثواب و ترحم به امت و اداي وظیفه، نمود می
 مشتاق بود.

ایشان را وصف  تعالىرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم همان گونه بود که اهللا  

﴿ کرده است:                     

             ﴾ :۱۲۸[التوبة[  

گمان پیامبري از خودتان به میانتان آمده است. و هر گونه درد و رنج و مصیبتی  بی«
شود. اصرار به هدایت شما دارد و نسبت  بر او سخت و گران تمام می، که به شما برسد

 . »به مؤمنان داراي لطف بوده و بسیار مهربان است
این امر ، وسلَّم چنین کاري انجام نداد رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله از آنجا که

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  ي این است که عمل مذکور جایز نیست. اصحاب نشانه
وسلَّم نیز پی بردند که چنین عملی جایز نیست و به مقتداي خویش پیروي نموده و تنها 

ي  گاه ثابت نشده که صحابه به دعا و طلب آمرزش براي مردگان بسنده کردند و هیچ
رسول اهللا صلَّى  کرام براي مردگان قرآن بخوانند و ثوابش را به روح آنان اهدا کنند. از

وَ «اللَّه علَیه وآله وسلَّم نقل شده که فرموده است:  هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا هذا مَ نَ رِ ْ أمْ ثَ يفِ دَ نْ أحْ مَ

 )1(»ردٌّ 

پس آن چیز مردود ، ایجاد بکند که از دین ما نیستهر کس چیزي را در دین ما «
 ».است

شود که برگزاري مجلس ختم قرآن براي  هایی که گفتم معلوم می براساس حرف
 هدف مذکور جایز نیست.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).49-9/47( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 کند؟ رگ او را همراهی میبعد از م انسان] آیا قرین 23[
                                                           

 ).1718) و مسلم  (2697بخاري  ( -1
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 آید؟ قرین کیست؟ آیا به همراه مرده در قبر می س:

مسلّط است و او را به  انسانبر  تعالىقرین همان شیطان است که به حکم اهللا  ج:
 کما این که اهللا فرموده است:، دارد دهد و از کارهاي نیک باز می کارهاي بد دستور می

﴿                                

    ﴾ :۲۶۸[البقرة[ 

دهد و شما را به انجام گناه دستور  ي تهیدستی و فقر می شیطان به شما وعده«
و رحمت اهللا وسیع دهد. فضل  ي آمرزش و نعمت می ولی اهللا به شما وعده، دهد می

 .»است و او از همه چیز آگاه است
پسند  گرا و اهللا آخرت، صادق، با اعطاي یک قلب سالم تعالىلیکن هرگاه اهللا تبارك و 

او را بر  تعالىبلکه اهللا ، آنگاه شیطان بر او تسلطی نخواهد داشت، منت بگذارد انسانبر 
شود. بنابراین شایسته است  عاجز میاز گمراه کردن او   شیطان کمک نموده که در نتیجه

همچنان ، شود باید از او به اهللا پناه ببرد از طرف شیطان دچار وسوسه می انسانکه هرگاه 

﴿ فرموده است: تعالىکه اهللا                          

   ﴾ :۲۰۰[األعراف[  

 .»اي از شیطان به تو رسید به اهللا پناه ببر. او شنواي داناست اگر وسوسه«
شیطان این است که شما را به ترك طاعت و به انجام معصیت دستور ، منظور از نزغ

 دهد.
احساس کردي به ترك طاعات و انجام معصیت رغبت داري بدان که این  هرگاه

ي  پناه ببر. اما ادامه تعالىاحساس از وسوسه هاي شیطان است و با شتاب از او به اهللا 
از او جدا ، انسانحضور شیطان تا قبر ممکن نیست. ظاهراً این ابلیس به مجرد مرگ 

در همین عالم به انجام رسانده و دیگر  نانسااش را در مورد آن  چون وظیفه، شود می
 نیازي نیست تا قبر با او برود.
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نْ «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده است:   لُهُ إالّ مِ مَ مَ انْقَطَعَ عَ اتَ آدَ إذا مَ

ةٍ  يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ : صَ عُ بِهِ ، ثَالَثٍ نْتَفَ لْمٍ يُ دْ ، أوْ عِ الِحٍ يَ لَدٍ صَ و لَهُ أوْ وَ   )1(»عُ

  که پرونده( شود؛ جز سه مورد ي عمل او قطع می آدمیزاد بمیرد پرونده هرگاه«
شود و یا فرزندي که براي  علمی که از آن بهره برده می، ي جاري بازخواهد ماند): صدقه

 ».او دعا کند
 ).428، 427( فتاوایی در احکام جنایز ص -شیخ ابن عثیمین

 السلیمانجمع و ترتیب: فهد 

                                                           
 ).1631مسلم  ( -1



 

 

 

 

 :فصل دوم
هاي جنایز و محرّمات  بدعت

 آن



 

 ] پیامدهاي اندوه جایز و ناجایز بر مرده24[

، خوانی آیا گریه کردن بر مرده جایز است؟ در صورتی که گریه همراه با نوحه س:
آیا چنین گریه اي بر مرده تأثیر ، ها همراه باشد زدن به سر و صورت و پاره کردن لباس

 دارد؟
ها و زدن بر سر و صورت  خوانی و همچنین پاره کردن لباس سرایی و نوحه مرثیه ج:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه  مسعود روایت شده که از ابن در صحیحین، و... جایز نیست

نْ لَطَمَ «وآله وسلَّم فروده است:  نَّا مَ ودَ الْـلَيْسَ مِ دُ قَّ ، خُ شَ يُوبَ الْـوَ  ، جُ وَ عْ ا بِدَ عَ دَ وَ

لِيَّةِ الْـ اهِ  )1(.»جَ

هنگام مصیبت) به سر و صورت خود بزند و گریبانش را پاره کند و ( کسی که«
 ».از ما نیست، سخنان دوران جاهلیت را بر زبان بیاورد

نَ النائحة رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم ثابت شده که ایشان:  همچنین از [أنه لعَ

 )2(واملستمعة]

 »ي آن را نفرین کرده است نوحه خوان و شنونده«
اند:  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده همینطور با سند صحیح ثابت شده که

هِ بِامَ نِيْحَ عليه« ِ ربْ بُ يف قَ عَذَّ  )3(»انّ امليِّتَ يُ

که  در صورتی( شود در قبر عذاب داده می، خوانی نزدیکانش ي نوحه میت به واسطه«
 ».خودش به آن وصیت کرده باشد)

                                                           
 ).1294بخاري  ( -1
)، از حدیث ابوسعید خدري. سـند مسـند احمـد و ابـوداود هـر دو      3128)، ابوداود  (3/65مسند احمد  ( -2

) از حدیث ابـن عبـاس رضـی اهللا عنـه، در مجمـع      11309(  11/145»  الکبیر«ضعیف است. طبرانی در 
در سند این حدیث مصـباح ابوعبیـداهللا وجـود دارد و ذکـر او را از هـیچ      «) آمده است: 3/13الزوائد  (

 ».ام کس ندیده
 ).933، 927) و مسلم  (1292، 1291بخاري  ( -3
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اءِ الْـإِنَّ «آمده که:  در الفاظ دیگري حدیث مذکور بدین شکل بُ بِبَعْضِ بُكَ ذَّ عَ يِّتَ يُ مَ

يْهِ  لَ لِهِ عَ  )1(.»أَهْ

اگر وصیت کرده ( شود نامشروع) وابستگانش عذاب داده می( ي مرده به علت گریه«
 ».باشد)

سرایی است و اما ریختن اشک بدون  خوانی و مرثیه نوحه، در اینجا منظور از گریه
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم هنگامی که  بدلیل این کهنوحه اشکالی ندارد؛ 

 پسرش ابراهیم فوت کرد فرمود: 

عُ وَ الْـ« مَ دْ َ تَ نُ الْـعَنيْ ْزَ لْبُ حيَ ب، قَ ىضَ الرَّ ا يَرْ قُولُ إِالَّ مَ ال نَ يمُ ، وَ اهِ رَ ا إِبْ اقِكَ يَ رَ ا بِفِ إِنَّ وَ

ونُونَ  زُ  )2(.»ملََحْ

شود و سخنی جز آنچه که رضاي اهللا در اوست بر  قلب ناراحت می چشم اشکبار و«
 ».آوریم و ما اي ابراهیم! از فراق و جدایی تو اندوهناك هستیم زبان نمی

 پیامبر اکرم در جاي دیگر فرموده است: 

ـهَ انَّ « عِ  اللَّ مْ بُ بِدَ ذِّ عَ ِ الْـال يُ نِ ، عَنيْ زْ ال بِحُ لْبِ الْـوَ بُ ، قَ ذِّ عَ مُ و إنام يُ حَ رْ َذا أَوْ يَ وأشار ». هبِ

 . )3(إيل لسانه

را مورد عذاب قرار  انسانبه سبب اشک چشم و اندوه قلب  تعالىگمان اهللا  بی«
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم در این لحظه بسوي ( ولی به سبب این، دهد نمی

 ».نددهد مگر آن که خودش رحم بک زبانش اشاره کرد) عذاب می
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم

 ).9/160( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ي نزدیگانش بر او ي گریه ] معناي تعذیب مرده بواسطه25[

                                                           
 ).932-927) و مسلم  (3978، 1304، 1288، 1286بخاري  ( -1
 ).2315) و مسلم  (1303)، بخاري  (3/194مد  (مسند اح -2
 ).924) و مسلم  (1304بخاري  ( -3
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، مانند این که فرزند، شود که اگر بستگان مرده او را به یاد بیاورند گفته می س:
بیاورد و بر او بگرید و اندوهناك بشود. این  پدرش را در هر زمان و مکانی که به یاد

پس بهتر است که با ، گردد عمل بر مرده تأثیر منفی دارد و مرده از آن دچار زیان می
طلب آمرزش و ترحم بر ، گریه و افسوس یادي از او نشود و بستگان تنها به دعا، حزن

هایی را بایستی او بسنده کنند. صحت این ادعا تا چه حد است؟ در حق مرده چه کار
 به شما پاداش نیکو دهد! تعالىانجام داد؟ اهللا 

 در حدیث آمده است که رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده است: ج:

لِهِ « اءِ أهْ بُ بِبُكَ ذَّ  )1(.»إنّ امليِّتَ لَيُعَ

 ».گیرد ي نزدیکانش مورد عذاب قرار می ي گریه قطعاً مرده بواسطه«
ي  اند که مرده زمانی به سبب گریه حدیث مذکور را این طور تفسیر کرده، شارحان 

را به این کار وصیت کرده باشد؛  ها آنشود که خودش  خانواده اش مورد عذاب واقع می
ي مرده  کردند. گفته شده که اگر نزدیکان و خانواده همانگونه که جاهالن این کار را می

 ها آنسرایی دارند و مرده در زمان حیات خود به عادت  هخوانی و مرثی عادت به نوحه
در این صورت است که ، را از آن منع نکرده باشد ها آنواقف بوده و در هنگام مرگ 

 شود. ي آنان دچار عذاب می ي نوحه بواسطه
عذاب را به تألم و حزن مرده تفسیر کرده و ، ي دیگري از مفسران حدیث عده

 باشد. عذاب جهنم نمی، ذاباند که منظور از ع گفته
غالب  انسانچون این امر بر ، گفتن ممنوع نیست» إنا هللا«اندوه و ، اما مجرد یادآوري 

شود از خود دفع کند.  تواند سخنی که در دل در مورد مرده پیدا می نمی انساناست و 
گفت و از پروردگارش خواست که او » إنالله«مرده را به یاد آورد و  انسانبنابراین اگر 

شود بلکه به او ثواب و اجر  را بر این مصیبت صبر عنایت کند نه تنها گناهکار نمی
 رسد. می

                                                           
 ).928) و مسلم  (1286بخاري  ( -1
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 ).64، 63( ص، اللؤلؤ -شیخ ابن جبرین

 کنندگان خوانی و درست کردن خوراك براي شرکت ] بدعت بودن اجتماع تعزیه26[

هنگامی که شخص ، ها عادت بر این است جناب شیخ! در بعضی از خانواده س:
خوانی راه  کنند و در آنجا مراسم تعزیه ي بزرگی بپا می ي او خیمه کند خانواده فوت می

کنند و همراه با  ي افراد در طول ایام تعزیه به درست کردن غذا اقدام می اندازند و بقیه می
گویی براي ، خندند ند و به کثرت با هم سخن گفته و میخور ي مرده غذا می خانواده

 اند و نه براي تعزیت و همدردي. حکم این عمل چیست؟ خوشی و سرگرمی آمده
خواهشمندم در این زمینه توضیح داده و این افراد را توجیه و نصیحت بفرمایید. از 

 شما بسیار سپاسگزارم.
شما ، سؤاالت پاسخ داده است انجمن دایمی بحوث علمی و افتا به اینگونه ج:

هـ ق صادر شده مراجعه 6/12/1414) که در تاریخ 16552( توانید به فتواي شماره می
 استفتاي مذکور جواب آن را به شرح ذیل صادر نمود:   کنید. انجمن دایمی پس از مطالعه

تعزیت به شخص مصیبت دیده بخاطر همدردي با او و کاهش غمش جایز  اوالً:
خانواده و دوستانش طلب آمرزش بکند و ، گو براي میت این صورت که تعزیهبه ، است

را به صبر و شکیبایی  ها آنتان را جبران بکند و سپس  ي ضایعه تعالىبگوید که اهللا 
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به یکی از دخترانش  سفارش کند. ثابت شده که

طَى تعاىلإِنَّ هللاَِِّ «تسلیت گفت و فرمود: بعلت فوت فرزندش به او  ا أَعْ لَهُ مَ ذَ وَ ا أَخَ كُلٌّ ، مَ وَ

ى يش مًّ سَ لٍ مُ هُ بِأَجَ نْدَ  )1(.»ءٍ عِ

 انسانگیرد و براي اوست آنچه که به  می انسانگمان از آن اهللا است آنچه که از  بی«
 ».دهد و هر چیزي نزد او مدت معینی دارد می

صبر کند ، اش دستور داد رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به دختر مصیبت دیده 
و در مقابل صبر بر مصیبت امید ثواب داشته باشد. این حدیث را بخاري و مسلم روایت 

                                                           
 ).923) و مسلم  (7448، 7377، 1284بخاري  ( -1



   

 1111 باب ششم: جنائز
 

هر دعاي خوبی را که در حق بازماندگان بکند جایز است؛ مانند این که  انساناند.  کرده
هللا عزاي شما را به نیکی عوض کند و در این مصیبت به شما اجر و ثواب بدهد بگوید: ا

 و چیز بهتري جایگزین آن بکند.
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  در روایتش گفته است: از عنْها اللَّـهرضی  سلمه ام

نْ عبدٍ تُصيبُه مصيبةٌ «وسلَّم شنیدم که فرمود:  ا مِ ا إليهِ راجعُونمَ : إنَّاهللاِ وَ إنّ يَقولُ اللهمَّ ، فَ

نْها رياً مِ ْ خَ لِفْ يلِ صيْبَتيْ وَ أخْ ْ مُ ين يفِ رْ ا، اْجُ نْهَ اً مِ ريْ لَفَ لَهُ خَ صيبته وَ أخْ هُ اهللا يفِ مُ رَ   »إالّ أجَ

ما از آن اهللا هستیم و به سوي او ( اي که به مصیبتی گرفتار آید و بگوید: هر بنده«
الهی! در این مصیبت مرا مأجور بگردان و در عوض آن چیز بهتري بمن ، دیمگر برمی

 ».دهد گرداند و بهتر از آن را به او می او را بخاطر آن مصیبت مأجور می تعالىبده) اهللا 
 ید: هنگامی که شوهرم ابوسلمه فوت کرد طبق دستورگو می عنْها اللَّـهرضی  سلمه ام

 شوهر بهتري از ابوسلمه یعنی تعالىاهللا ، علَیه وآله وسلَّم عمل کردم رسول اهللا صلَّى اللَّه
 )1(رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم را به من داد.

اي از اوقات  شدن در پاره توان با ذبح گاو و یا گوسفند و یا جمع تعزیه را نمی دوم:
زیبا که بر صبر و خوشنودي بر تقدیر الهی کمک ي  بلکه تعزیه با چند کلمه، انجام داد

شود که با آن نفس به امید کسب ثواب به قضا و قدر الهی آرامش پیدا  انجام می، کنند
 کند. می

، اش را مالقات کند برادر رنج دیده، توان در هر مکانی که مسلمان تعزیه را می سوم:
هر مکانی که ببیند به او تسلیت به جا آورد. بنابراین مسلمان شخص مصیبت دیده را در 

و خواه در بازار و یا در ، خواه در قبرستان هنگام نماز جنازه، خواه در مسجد، بگوید
 منزلش.

 ي تلفن این وظیفه را ادا کند. توان بوسیله همچنین می
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پس ، تسلیت گفتن به بازماندگان یکسان است، مرده چه مرد باشد و چه زن چهارم:
شوند و بصورت انفرادي به نزد  براي تعزیت میت زن جمع نمیهمانگونه که مردم 

ي مرد  کنند. همین طور نباید براي تسلیت مرده روند و خیمه نصب نمی ي او می خانواده
 چون چنین چیزي نه از، خیمه برپا کرد و یا روزهایی را جهت تسلیت معین نمود

ه از صحابه و نه از ائمه ثابت نیست. اگر چنانچه رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم و ن
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم آن را انجام  داشت حتماً چنین چیزي جواز می

طالب رضی  ابی داد؛ این درحالی است که حمزه رضی اهللا عنه عموي ایشان و جعفربن می
پسرش ابراهیم و دخترش زینب و ي ایشان شهید شدند. همچنین  اهللا عنه عموزاده

بسیاري از بهترین یارانش در زمان حیات ایشان فوت کردند؛ ولی براي هیچ کدام چنین 
ي کرام  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم وفات کرد و با آن که صحابه نکرد. خود

ی نگرفتند. رضی اهللا عنه نسبت به ایشان خیلی محبت داشتند؛ ولی چنین مراسم
ولی ، امهات المؤمنین و سایر صحابه از دنیا رفتند، علی، عثمان، عمر، همچنین ابوبکر

مثالً براي ، چنین کارهایی را برایشان انجام بدهند ها آنهرگز ثابت نشده که بازماندگان 
ي این است که گرد هم  آنان مجالس عزا تشکیل بدهند و یا گرد هم بیایند. این امر نشانه

آمدن براي تعزیه و پختن غذا براي مردم بدعت زشتی است که هیچ اساس و بنیادي در 
رد نمود. کسی که به برگزاري چنین  بلکه واجب است که آن را، شریعت اسالم ندارد

 شود. گناهکار می، مراسمی مساعدت کند
، گرد هم آمدن و درست کردن خوراك را پدید آوردند، هاي بعدي زمانی که نسل

 بی جلیل القدر جریربن عبداهللا بجلی رضی اهللا عنه گفت: صحا

نَّا « َ الصحابة -كُ عْرشَ نَ  - أي مَ نِهِ مِ فْ دَ دَ ام بَعْ ةِ الطّعَ نِيْعَ لِ املِّيتِ وصَ عَ إيلَ أهْ تَامِ دُّ اإلجْ عُ نَ

ةِ   )1(»النِّياحَ

                                                           
)، شـیخ آلبـانی ایـن حـدیث را     2279»  (الکبیـر «)، طبرانـی در  1612)، ابن ماجـه  ( 2/204مسند احمد  ( -1

 )1308 -تحقیق شیخ آلبانی–صحیح دانسته.  (صحیح ابن ماجه 
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ي مرده و درست کردن خوراك  ما جماعت صحابه گرد هم آمدن در نزد خانواده«
گناه این عمل را مانند  –دانستیم  براي مردم) از نوحه خوانی می( از دفن میت رابعد 

 ».-دانستیم گناه نوحه خوانی می
، ها و خویشاوندان سنت است ي میت از سوي همسایه ولی خوراك دادن به خانواده

 چون ابوداود با سند خود از عبداهللا بن جعفر رضی اهللا عنه روایت کرده است: 

الَ ملّا « تِلَ قَ َ قُ نيْ ر رضی اهللا عنه حِ فَ عْ يُ جَ :  جاءَ نَعْ لَّمَ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ رسول اهللا صَ

مْ « غِلُهُ ا يُشْ مْ مَ اهُ دْ أتَ ُمْ قَ إهنَّ اماً؛ فَ ر طَعَ فَ عْ لِ جَ وا آلِ نَعُ  )1(»إصْ

علَیه رسول اهللا صلَّى اللَّه  ،هنگامی که خبر مرگ جعفر پس از شهادت اعالم شد«
به مصیبتی  ها آنچون ، ي جعفر خوراك درست کنید براي خانواده( وآله وسلَّم فرمود:

 ».را مشغول کرده است) ها آناند که خیال  گرفتار آمده
باید در منزل ، شود خوراکی هم که براي اهل میت توسط همسایگان درست کرده می

اند. چون هدف از  و چادرها اجتماع کرده ها به آنان داده شود نه براي کسانی که در خیمه
، این خوراك این است که اهل میت به علت فوت عزیزشان دچار غم و اندوه هستند

 بنابراین خوراکشان باید در منزلشان برده شود.
 ) در تاریخ: 16552( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی فتواي شماره

 ).1669( ي ق. مجلۀ الدعوة/ شماره.هـ06/12/1414

 ] کشف شبهاتی پیرامون جمع شدن براي عزاداري27[

هنگامی که با برخی از مردم در مورد عزاداري و جمع شدن براي آن صحبت  س:
دهیم ولی از آن قصد تعبد نداریم؛ بلکه از  یند: ما این کار را انجام میگو می، کنیم می

یند که شرکت نکردن گو میدهیم. اینان همچنین  روي عادت و عرف این کار را انجام می

                                                           
) و 1610ابـن ماجـه  (   »حسـن صـحیح  «)، و قـال: 998)، ترمذي  (3132)، ابوداود  (1/205مسند احمد  ( -1

 کم آن را صحیح دانسته و ذهبی با او موافق است.). حا1377(  1/372حاکم 
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شود... بفرمایید به این شبهه چگونه  ي رحم محسوب می قطع صله، در اجتماع تعزیه
 پاسخ دهیم؟

پاسخ این است که تعزیه سنت و عبادت است؛ هرگاه عبادت را به غیر از  ج:
انجام دهیم ، سترسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم رواج داشته ا ي که در زمان ا شیوه

، اي را تسلیت بگوید به همین خاطر است کسی که مصیبت زده، آید بدعت به حساب می
 گیرد. به عبادات تعلق می، برایش ثوابی در نظر گرفته شده و مسلّم است که ثواب

ي رحم  بدان خاطر قطع صله، ي عزاداري و جمع شدن نزد مردم آري! مسئله
بنابراین کسی که در اجتماع عزاداري ، اند عادت داده شود که خود را به آن محسوب می
کنند. ولی اگر همین مردم این رسم را  ي رحم قلمداد می کند او را قاطع صله شرکت نمی

اند قطعاً ترك آن را قطع  ترك بدهند همان گونه که صحابه و تابعین آن را انجام نداده
ها این  شود؛ بنابراین اگر طلبه یدانند؛ بلکه ترك آن برایشان عادي م ي رحم نمی صله

ي  مسئله را براي مردم توضیح بدهند و ابتدا خودشان آغازگر ترك آن باشند قطعاً نتیجه
همان گونه که ما آغازگر ترك آن بودیم؛ هنگامی که پدر و ، خوبی بدست خواهد آمد

 ي عزا تشکیل ندادیم. مادرمان فوت کردند جلسه
آري! اگر علما این بدعت را ترك بدهند از آن خیر کثیري بدست خواهد آمد و  

هنگامی که از کنار ، قطعاً مردم آن را ترك خواهند داد. خصوصاً در برخی از شهرها
کنی که شاید در آنجا  فکر می، گذر نمایی، ي که در آن شخصی فوت کردهها آنخ

هایی آویزان شده و صندلی  نه المپچون در داخل و خارج آن خا، مجلس عروسی است
روي  شود که همه اسراف و زیاده و اشیاي دیگري که مخالف شریعت است مشاهده می

 است.
ایشان واجب است که حق و حقیقت را از کتاب و سنت باز شناسند نه از ، پس بر

 روي عادت مردم.
دهند که اي ترتیب  کاش مردم این عادت را ترك کنند و فرهنگ تعزیه را بگونه

چه در مسجد و چه در هر جایی ببینند به او تعزیه ، اي را چه در بازار دیده هرگاه مصیبت
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اي را  زده بگویند. همچنین تعزیه را مخصوص نزدیکان قرار ندهند؛ بلکه هر مصیبت
 تسلیت بگویند.

دهند و چه بسا با مرگ نزدیکانشان  بعضی از مردم به موت بستگانشان اهمیت نمی
و فامیلشان نزاع و درگیري بوجود  ها آنشوند و این زمانی است که بین  می خوشحال

یند: سپاس براي اهللا که ما را از این فامیلمان گو میآمده باشد؛ و در هنگام مرگ او 
 راحت کرد.

نْ «: -همانگونه که در حدیث آمده است -دیدگان است پس تعزیه تنها بر مصیبت مَ

ثْ  هُ مِ لَ اباً فَ صَ ي مُ زّ هِ عَ رِ اي را تعزیه بگوید همچون  دیده هر کس شخصی مصیبت« )1(»لُ أجْ

 ».گردد خود او مأجور می
را » مصاباً«ي  کلمه صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّمپس دقت کنید که در این حدیث پیامبر

بکار برده و نفرموده است که تعزیه مخصوص افرادي است که عزیزِ خودشان را از 
 دهند. دست می

ها واجب است که حقیقت را براي مردم روشن  پس در این گونه مسایل بر طلبه
 تا مردم بر هدایت گام بردارند.، سازند

 .)17/373( مجموع فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم اجاره کردن قاريِ قرآن تا براي روح میت قرآن بخواند.28[

اجاره کردن قاري براي خواندن قرآن و ایصال ثواب آن به روح میت چه  س:
 رد؟دا میحک

، بدعت است و در آن هیچ ثوابی براي خواننده و میت وجود ندارد، این عمل ج:
ر عمل صالحی که به قصد دنیا ه خواند. چون خواننده بخاطر کسب مال دنیا قرآن می

هیچ ثواب و  تعالىشود و در نزد باري  انجام داده شود موجب تقرب به سوي اهللا نمی

                                                           
) با سندي ضـعیف.  6880»  (الکبیر«). بیهقی در 1632)، مسنى البزار (1602)، ابن ماجه  (1073ترمذي  ( -1

 ).6/179القدیر)  این حدیث موقوفاً نیز روایت شده است.  (فیض
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اي جز اتالف مال از  باشد و نتیجه عمل مذکور ضایع می، مزدي نخواهد داشت؛ بنابراین
چون بدعت ، سوي ورثه در پی نخواهد داشت. پس باید از این عمل دوري جست

 است.
 ) جمع و ترتیب: فهد السلیمان222( فتاوایی در احکام جنایز. ص -ابن عثیمینشیخ 

 ] حکم مصافحه و بوسیدن یکدیگر در هنگام تعزیه29[

 آیا مصافحه و بوسیدن یکدیگر در هنگام تعزیه سنت است؟ س:

ولی مصافحه به هنگام مالقات ، مصاحفه و بوسیدن در وقت تعزیه سنت نیست ج:
اي را دیدي و به او سالم گفتی و  زده هرگاه شخص مصیبتباشد؛ پس  سنت می
لیکن  -به خاطر مالقات و نه بخاطر تعزیه -اي بر سنت عمل کرده، اش نمودي مصافحه

پندارند؛ پس شایسته است که بدانند؛ این  اند و آن را سنت می  مردم به آن عادت کرده
انند و به سنت بودن آن معتقد عمل سنت نیست. اما اگر صرفًا آن را عادتی از عادات بد

ولی باز هم بنده از آن مطمئن نیستم و معتقدم ، چنین کاري بدون اشکال است، نباشند
 که ترك آن بهتر است.
ي دیگري وجود دارد که باید به آن توجه نمود و آن این که:  باز در اینجا مسئله

شکیبایی است و تعزیه دیده بر صبر و   تقویت روحی به فرد مصیبت، مقصود از تعزیه
شود. پس  هاي مختلف گفته می همچون عرض تبریک و شادباش نیست که بمناسبت

یعنی او را به صبر و امید ، مناسبت مرگ این است که به افراد مصیبت دیده تعزیه گفت
ولی امروزه بسیاري از مردم تعزیه را به شکل ، ترغیب نمود تعالىثواب از سوي اهللا 

آیند و براي آنان مکان  درآورده و گروه گروه به سوي نزدیکان میت میتهنیت و تبریک 
هایی نصب نموده و  آنجا صندلی  شود و چه بسا در مخصوصی در نظر گرفته می

، ي این کارها برخالف روش سلف صالح است شود که همه هایی روشن کرده می المپ
شن کردن چراغ و... را انجام شدند و اعمالی از قبیل رو براي تعزیه جمع نمی ها آنچون 

 دادند. نمی
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و شرح آن » المنتهی«اند. در کتاب  علماي ما صراحتاً به کراهت این عمل فتوا داده
نشستن و جمع شدن در یک مکان براي تعزیه و تسلیت به فرد مصیبت «  آمده است:

امام  شود. و شرح آن نیز همچنین مطلبی دیده می» اقناع«در کتاب ». دیده مکروه است
امام و سایر ، ي نشستن براي تعزیه واما درباره« :گفته است1»شرح المهذّب«نووي در 

، ي میت در منزل اند: نشستن خانواده اند... این علما گفته علما به مکروه بودن آن فتوا داده
بلکه اینان باید بدنبال کار و حوائج ، کنندگان نزد آنان بیایند امري مکروه است تا تعزیه

بینند به آنان باید تسلیت بگویند و مکروه  را می ها آني خود بروند و کسانی که   زمرّهرو
 شدن براي تعزیه براي مردان و زنان یکسان است. بودنِ جمع

) جمع و ترتیب: فهد 342، 341( فتاوایی در احکام جنایز.ص -شیخ ابن عثیمین
 السلیمان

 ] حکم رفتن به تعزیه و نشستن در مجلس آن30[

 رد؟دا میي میت به قصد تعزیه چه حک ي خانواده رفتن به خانه س:

از نزدیکان  انساناي در سنت ندارد؛ لیکن اگر  این عمل هیچ اساس و ریشه ج:
، ي رحم بوجود آید ترسد که اگر نرود ممکن است قطع صله ي میت باشد و می خانواده

ي میت الزم نیست  خانوادهدر این صورت اشکالی ندارد که به آن جا برود؛ ولی براي 
چون بسیاري از سلف این عمل ، کنندگان پذیرایی نمایند که در خانه بنشینند و از تعزیه
ي خانه را  دانستند. این بزرگواران به هنگام مصیبت دروازه را جزئی از نوحه خوانی می

 گفتند. بستند و مردم در بازار و یا مسجد به آنان تعزیه می می
 دو مسئله وجود دارد:پس در این جا 

از  انسانمگر آن که ، و این عمل جایز نیست، ي میت ي خانواده رفتن به خانه -1
 ي رحم وجود داشته باشد. ي میت باشد و خطر قطع صله نزدیکان خانواده

                                                           
 ).271، 5/270»  (المجوع«معروف به کتاب  -1
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کنندگان و این عملی است که در  نشستن و مجلس گرفتن براي استقبال از تعزیه -2

خوانی  اي از بزرگان سلف آن را نوحه که عدهبل، اسالم هیچ پایه و اساسی ندارد
 اند. دانسته

 ).17/342( مجموعه فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم سفر براي تعزیه 31[

ی به خاطر تسلیت و تعزیه از انسانرد؟ مثالً دا میمسافرت به قصد تعزیه چه حک س:
 کند! شهر خود به شهر دیگري مسافرت می

از بستگان بسیار  انسانمگر آن که ، به قصد تعزیه جایز نیستسفر ، از نظر بنده ج:
در این صورت ، نزدیک میت باشد و نرفتن او براي تعزیه به قطع صله رحم منجر بشود

 ي رحم پیش نیاید. ئیم که سفر براي تعزیه جایز است تا قطع صلهگو می
 ).17/345( مجموعه فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 ی و بدعیِ قبور] زیارت شرع32[

روند و سپس  کسانی که به زیارت قبور و خصوصاً به زیارت قبور اولیاء می س:
کما این که در برخی از کشورهاي  -خوانند ي فاتحه را بر سر قبر اولیاء می سوره

اي از  رغم این که عده و علی -ي عربی قبرهایی تحت همین عنوان وجود دارد همسایه
لیکن اگر من به زیارت ، باشد قصد ما از این زیارت شرك نمی یند: کهگو میاین افراد 

آیی؟ بفرمایید  ید: چرا به زیارت من نمیگو میدر خواب من آمده و ، نروم» ولی«فالن 
 که این مسئله داراي چه حکمی هست؟

این  تعالىهمچنان که اهللا ، رفتن به زیارت قبور براي مردان مسلمان جایز است ج:
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم است  و دلیل آن گفتار، عمل را جایز قرار داده است

روا «که فرموده است:  وْ بْورَ فَ الْـزُ ةَ  ها آنقُ رَ مُ اآلخِ ركُ كِّ  )1(»تُذَ

 ».اندزاند شما را به یاد آخرت می ها آنچون ، قبرها را زیارت کنید«
                                                           

 ).976مسلم  ( -1



   

 1119 باب ششم: جنائز
 

حصیب رضی اهللا عنه روایت کرده  بن در صحیح خود از بریدهاهللا  امام مسلم رحمه
داد که هنگام  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به یاران خود آموزش می است که

نَ «زیارت قبور چنین بگویند:  ارِ مِ يَ لَ الدِّ مْ أهْ يْكُ لَ المُ عَ مننيَ والْـالسّ وْ لِمِ ْنَ الْـمُ سْ ا إنْ ، مُ وَ إنَّ

قُونَ  اءَ اهللاُ لالَحِ مُ العافِيَةَ ، شَ ألُ اهللاَ لنَا و لَكُ  )1(»أسْ

اهللا به شما ملحق خواهیم  سالم بر شما اي مؤمنان و مسلمانان این دیار و ما هم انشاء«
 ».کنم براي خود و شما طلب عافیت می تعالىاز اهللا ، شد

که رسول اهللا صلَّى عنها روایت شده است  اهللا همچنین با سند صحیح از عایشه رضی

ننيَ «گفت:  اللَّه علَیه وآله وسلَّم هنگام زیارت قبور می ؤمِ مٍ مُ وْ مْ دارَ قَ يْكُ لَ وَ إنّا إنْ ، السالم عَ

ن وْ قُ مْ الَحِ اءَ اهللا بِكُ دِ ، شَ قَ رْ يْعَ الغَ قِ رْ إلِهلِ بَ فِ مَّ اغْ هُ  )2(.»اللّ

، اهللا به شما ملحق خواهیم شدسالم بر مؤمنان این دیار باد؛ و ما هم انشاء «
 »مورد مغفرت و آمرزش قرار بده.، پروردگارا! کسانی را که در قبرستان بقیع دفن هستند

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم در زیارت قبور چنین نبوده که در  روش
ن فاتحه و غیر پس خواند، ي دیگري از قرآن را بخواند ي فاتحه یا سوره قبرستان سوره

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم  چون که، آن در قبرستان بهنگام زیارت بدعت است

وَ ردٌّ «فرموده است:  هُ ا لَيْسَ فِيْهِ فَ ذا مَ ا هَ نَ رِ ثَ يف اَمْ دَ نْ أحْ  )3(»مَ

 پس آن چیز، هر کس که در دین ما چیزي را به وجود بیاورد که از دین ما نیست«
 »مردود است

دٌّ «در روایت مسلم آمده است:  وَ رَ هُ ا فَ رنُ يْهِ اَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  )4(»مَ

 ».عملش مردود است، هر کس عملی برخالف دستور ما انجام دهد«
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رسول  عبداهللا انصاري رضی اهللا عنه روایت شده است که در صحیح مسلم از جابربن

 هلَیلَّى اللَّه عدر خطبهاهللا ص لَّمسآله واحلديْثِ «گفت:  ي روز جمعه می و َ ريْ إنّ خَ : فَ دُ عْ ا بَ أمَّ

دٍ ، كتابُ اهللاِ َمَّ ي حمُ دَ دي هُ ُ اهلُ ريْ الَلَةٌ ، وَ خَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ اَ وَ كُ اهتُ ثَ ْدَ ورِ حمُ ُّ األمُ  )1(»و رشَ

رهنمود ، گمان که بهترین گفتار و سخن کتاب اهللا و بهترین رهنمود اما بعد: بی«
ها هستند و هر بدعتی  محمد صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم است و بدترین امور بدعت

 ».موجب گمراهی است
را  2»و کُلُّ ضَالَلۀٍ فیِ النّارِ«ي  همین حدیث را امام نسایی روایت کرده و در آن جمله

که مقید به شریعت اضافه آورده است. پس آنچه که بر مسلمانان واجب است این است 
 ها پرهیز کنند. باشند و در زیارت قبور و امور دیگر از بدعت

زیارت قبور همه مسلمانان امري جایز است؛ اعم از این که کسانی که در قبور دفن 
را اولیاء اهللا بنامند یا خیر؛ البته باید دانست که تمام مومنان در ردیف  ها آنهستند مردم 

 ﴿ د. آن گونه که اهللا تعالی فرموده:اولیاي الهی قرار دارن        

                   ﴾] :٦٢يونس – 

آنان  )62( نه بیمى بر آنان است و نه آنان اندوهگین شوند، بدان که دوستان خدا« ]٦٣
 »)63( ایمان آورده اند و پروا مى کردندکه 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

        ﴾ :۳۴[األنفال[ 

این سرپرستی  بلکه تنها کسانی حق، اشندب میآنان هرگز سرپرستان مسجد الحرام ن«
 »از این واقعیت) بی خبرند( را دارند که پرهیزگار باشند؛ و لیکن غالب آنان
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براي هیچ کسی جایز نیست که مردگان را صدا کند از آنان فریاد رسی بخواهد براي 
آنان نذر کند و براي مردگان سر قبرشان یا هر جاي دیگر قربانی کند؛ تا به آنان تقرب 

اعت کنند یا مریضش را شفا دهند ویا او را بر دشمنش نصرت جوید که براي او شف
امور عبادت هستند و تمام عبادات مخصوص  ندهند و یا هر حاجتی دیگر؛ زیرا تمام ای

﴿ رماید:ف میآنگونه که اهللا تعالی  اشند.ب میاهللا تعالی               

    ﴾٥بينه: [ال[ 

در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حق گرایانه «
 »خود) بدانند( خداي را بپرستند و تنها شریعت او را آیین

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  ﴾٥٦ذار�ت: [ال[  

 .»نیافریدیم جز براي این که مرا بپرستندجن و انس را «

﴿                 ﴾ :۱۸[اجلن[ 

 .») کسی را با اهللا پرستش نکنیدها آندر ( مسجدها مختص پرستش اهللا است و«

﴿            ﴾ :۲۳[اإلسراء[ 

 .»پروردگارت دستور داده که جز او دیگري را پرستش نکنید«

﴿                ﴾ :۱۴[املؤمن[ 

پس اهللا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را خاص  )،از آنجا که چنین است(«
 .»که کافران دوست نداشته باشند هرچند، او بدانید

  ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

                   ﴾ :۱۶۳ – ۱۶۲[األنعام[ 

باشد.  زیستن و مردن من از اهللا است که پروردگار جهانیان می بگو: نماز و عبادت و«
 .»ام و من اولین مسلمان هستم اهللا را هیچ شریکی نیست و به همین دستور داده شده

 شماري در قرآن کریم آمده است. در این خصوص آیات بی
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ده است که ایشان رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم نقل ش در احادیث صحیح از 

قَّ «اند:  فرموده ـهِ حَ يْئاً  اللَّ كوا بِهِ شَ ِ الَ يُرشْ وهُ وَ بُدُ عْ ىلَ العِبَادِ: أنْ يَ  )1(»عَ

حق اهللا بر بندگان این است که او را بپرستند و هیچ چیز را با او شریک قرار «
 ».ندهند

، نذر، ذبح، حج، سجود، رکوع، روزه، از قبیل نماز، این حدیث شامل همه عبادات
 ي عبادات بود. کما این که آیات سابق شامل همه، شود و... می

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  طالب رضی اهللا عنه از بن ابی  علی، در صحیح مسلم

بَحَ لِغَريْ اهللاِ«وسلَّم نقل کرده است:  نْ ذَ  )2(»لَعَنَ اهللاُ مَ

 ».نی را ذبح کند نفرین کرده استاهللا تعالی کسی را که براي غیر او حیوا«
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  عمر بن خطاب رضی اهللا عنه از، در صحیح بخاري

مَ «وسلَّم روایت کرده است:  يَ رْ  ابْنَ مَ ارَ تِ النَّصَ امَ أَطْرَ وينِ كَ ولُوا: ، الَ تُطْرُ قُ هُ فَ بْدُ ا عَ نَ امَ أَ إِنَّ فَ

بْدُ  ـهِ عَ ولُهُ  اللَّ سُ رَ  )3(»وَ

، ي عیسی پسر مریم افراط نکنید آن طور که نصاري درباره، در مدح و ستایش من«
 ».ي او ي خدا و فرستاد ي خدا هستم. پس بگویید: بنده بنده، افراط کردند. همانا من

ي اهللا و نهی از شرك و توسل احادیث زیادي وارد شده  در مورد پرستش یگانه
 است.
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم بر  چون، ي زیارت قبور را ندارند اما زنان اجازه 

بُور«ي قبور لعنت کرده است:  زنان زیارت کننده اتِ القُ ارَ وَّ  )4(»لَعَنَ زَ

 ».رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم زنان زائر قبور را لعنت کرده است«
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تواند باشد که زیارت زنان موجب حصول فتنه براي  این میحکمت از این ممنوعت 
شود. ناگفته نماند که زیارت قبور در ابتداي اسالم به طور کلی به  و دیگران می ها آن

 ،ولی هنگامی که اسالم و توحید گسترش یافت، ي کفر ممنوع بود منظور ریشه کنی ماده
به زیارت قبور بروند و سپس ، وسلَّم به همگان اجازه دادرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله 

 انساندامنگیر ، اي که به سبب زنان زنان را از این کار منع فرمود تا بدینوسیله از فتنه
 شود جلوگیري کند. می

چون این کار موجب یادآوري آخرت و ، اما رفتن به زیارت قبور کفار اشکالی ندارد
زیرا در ، دعا و طلب مغفرت کرد، نباید براي صاحبان قبورولی ، شود عبرت گرفتن می

بَّهُ «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم ثابت شده است که:  صحیح مسلم از نَ رَ تَاْذَ هُ اسْ إنّ

اْذَنْ لَهُ  لَمْ يَ هِ فَ رَ ألُمَّ فِ تَغْ سْ أذِن لَهُ ، أنْ يَ ا فَ هَ َ ربْ رَ قَ وْ زُ نه أنْ يَ تَاْذَ  )1(»و اسْ

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم از پروردگار خود اجازه خواست تا براي «
سپس ایشان اجازه ، اي به او نداد چنین اجازه تعالىمادرش طلب آمرزش کند و اهللا 

 ».خواست تا به زیارت قبر مادرش برود و اهللا به او اجازه داد
اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم در زمان جاهلیت و رسول  این بدان خاطر بود که مادر

 بر دین قوم خودش فوت کرده بود.
مسألت دارم که به مردان و زنان مسلمان فقه و فهم دین عطا کند و با  تعالىاز اهللا 

را از تمام چیزهاي  ها آن تعالىشان استوار باشند و اهللا  گفتار و عمل و عقیده بر دین
گمان که او بر این کار تواناست و درود و سالم بر محمد و  بی، رع نجات بدهدخالف ش

 خاندان و یارانش.
 )134-132( . ص42ي/ مجلۀالبحوث. شماره -شیخ ابن باز

 ] حکم اختصاص روز جمعه براي زیارت قبور و دعاي زیارت33[
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اهللا  رسول شود که در این موضوع حدیثی از ابوهریره رضی اهللا عنه نقل می س:

[من زار قرب والديه أو أحدمها كل مجعة غفر له و  صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده است:

را در هر جمعه زیارت کند  ها آنهر کس قبر والدین خود یا یکی از « كتب باراً]

 ».شود شود و نامش بعنوان نیکوکار ثبت می گناهانش بخشوده می
 ها آنامیدوارم توضیح دهید که آیا دعاي مخصوص زیارت قبر والدین یا یکی از 

براي زیارت قبور قبل از نماز جمعه باید رفت یا بعد از ، وجود دارد؟ همچنین بفرمایید
 ي برتري براي این کار در نظر گرفته شده است؟ آن؟ آیا در روز جمعه لحظه

بخاطر ضعفش قابلیت استدالل را  اوالً: حدیث مذکور بسیار ضعیف است و ج:
 ندارد.

ثانیاً: رفتن به زیارت قبور در هر وقت جایز است و دلیلی براي تخصیص روز جمعه 
یا روز دیگر وجود ندارد. امام مسلم با سند خود از سلیمان بن بریده و او از پدرش 

هنگامی که به ، ان تعلیم دادرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم به آن روایت کرده که

لِمنيَ «چنین بگویند: ، روند گورستان می نْنيِ وَ املُسْ مِ لِ الّديارِ املُوْ يل أهْ المُ عَ اءَ ، السّ ا إنْ شَ وَ إنّ

ن وْ قُ مْ الَحِ مُ الَعافِيةَ ، اهللاُ بِكُ ألُ اهللاَ لَنَا وَ َ لَكُ  )1(»أسْ

نشاء اهللا به شما ملحق خواهیم سالم بر مؤمنان و مسلمانان این دیار باد! و ما هم ا«
 ».کنم از اهللا براي خود و شما طلب عافیت می، شد

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم در  عباس رضی اهللا عنه روایت شده که از ابن

لَ «نمود و فرمود:  ها آنمیان گورهاي مدینه گذر کرد و رو به  ا أهْ مْ يَ يْكُ لَ الَمَ عَ رالْـالسَّ بُوْ ، قُ

مْ  اهللا لَنَا و لَكُ رُ فِ غْ رِ ، يَ نَا و نحن بَاألثَ فُ لَ تُمْ سَ  )2(»أنّْ
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اید و ما هم  شما پیش از ما رفته، اهللا ما و شما را ببخشد، سالم بر شما اي اهل قبور«
این حدیث را امام ترمذي روایت کرده و گفته که حدیث » بدنبال شما خواهیم آمد

 است.» حسن«مذکور 
 علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم وصلی اهللا

 ).113، 9/112( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 اند. ] حکم رفتن به زیارت قبوري که به اسم اولیاء و بزرگان معروف34[

 ها آنروند و  کسانی را که به زیارت قبور می، جناب شیخ! از شما خواهشمندیم س:
نصیحت ، بندند نذر می ها آنطلب کمک کرده و براي  ها آنخوانند و از  را به فریاد می

 پندارند! صاحبان آن قبور را اولیاء می ها آنچه ، کنید
نصیحت ما به اینان و امثالشان این است که اینها باید عقل و فکر خود را به کار  ج:

اولیاء دفن هستند به اثبات چند چیز نیاز  ها آنرود در  گیرند. پس قبوري که گمان می
 دارند: 

اوالً باید اثبات کرد که آیا واقعاً اینها قبر هستند؟ چه گاهی چیزي شبیه قبر  -1
در حالی که اصالً کسی در آنجا ، کنند شود و کسانی ادعا قبر بودن آن را می ساخته می

 دفن نشده است و چنین اتفاقی بارها افتاده است.
آیا کسانی که در ، ابت شودبه اثبات برسد باز الزم است که ث ها آناگر قبر بودن  -2

دانیم که آیا اینان اولیاي اهللا  ند یا نه؟ چون ما نمیباش میاز اولیاي اهللا ، آن دفن هستند
 هستند یا اولیاي شیطان؟

پس باید ، اگر ثابت شود که صاحبان آن قبر از اولیاء و دوستان اهللا هستند -3
بلکه ، و استعانت جایز نیستاستغاثه ، دعا، به خاطر کسب تبرك ها آندانست که زیارت 

مانند زیارت دیگر قبور است و این تنها براي عبرت گرفتن و طلب آمرزش  ها آنزیارت 
خطر ایجاد فتنه احساس شود به خاطر ، ست. باز اگر در اثر زیارت قبورها آنکردن براي 

 جایز نخواهد بود. ها آنزیارت ، دفع مفسده و سد ذرایع
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ي که در مورد ها آنرا داور قرار بده. و امور سه گ ! عقل خودانسانپس تو اي  -4

 حتماً باید محقق شوند:  این قبور بیان شد
 الف: ثبوت قبر.

 ب: اثبات این امر که شخص مدفون از اولیاي اهللا است.
هر کس که باشند به  ها آنچون ، زیارت بخاطر دعا کردن براي اموات جایز است ج:

رسانند. نباید از یاد برد که زیارت قبور  هیچ نفع و زیانی نمی ها آندعا نیاز دارند و 
زمانی جایز است که خطر ایجاد فتنه وجود نداشته باشد و مستلزم پدید آمدن امر 

 ممنوعی نشود.
حیوانات  ها آنبندد و براي  نذر می ها آنرود و براي  می ها آناما کسی که به زیارت  

باید گفت که چنین عملی شرك اکبر است و موجب ، دطلب کمک می ها آنذبح کرده و از 
 از دین اسالم است و چنین فردي کافر و در جهنم ماندگار خواهد شد. انسانخروج 

 ).31، 30( فتاواي عقیده ص: -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم راه رفتن با کفش در میان قبور35[

 ها در قبرستان سنت است یا بدعت؟ درآوردن کفش س:

در گورستان جایز است؛ بشیر بن خصاصیه رضی اهللا عنه   درآوردن کفش ج:
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم در حال راه رفتن بودم که ناگهان  باري با( ید:گو می

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  ،رفت مردي را دیدیم که با کفش درمیان قبرها راه می

بْتِيَّتَنيْ «م فرمود: وسلَّ بَ السِّ احِ ا صَ بْتيَّتكَ الْـ، يَ  )1(»قِ سِ

 » دمپاییهایت را درآور، اي صاحب دمپایی«

                                                           
)، 3170)، ابن حبان  (1568)، ان ماجه  (2048)، نسایی  (3230)، ابوداود  (224، 84، 5/83مسند احمد  ( -1

) حاکم حدیث مذکور را تصحیح نمـوده و ذهبـی بـا او موافقـت کـرده      1381، 1380،  (1/373حاکم 
 ) حسن قرار داده است.859(  229ص» األذکار«است. و امام نووي اسناد آن را در 



   

 1127 باب ششم: جنائز
 

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم را شناخت دمپائیها را درآورد و  آن مرد وقتی که
 را پرتاب نمود) ها آن

 ي آن گفته است: اهللا درباره احمد رحمه این حدیث را ابوداود روایت کرده و امام
مگر آن ، دهم اسناد حدیث بشیر بن خصاصیه خوب است و آن را مذهب خود قرار می(

 )1(»هایش را بپوشد تواند کفش اگـر در قبرستان عذري داشته باشد می انسانکه 
 تواند خار و گرماي زمین اهللا به آن اشاره کرده است می عذري که امام احمد رحمه

 باشد. پس در این صورت راه رفتن با کفش در میان قبور اشکالی ندارد.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم

 ).124، 9/123( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ها آن] حکم درست کردن ساختمان بر قبور و نوشتن بر روي 36[

بینم که یک متر طول و نیم متر  بر بعضی از قبرها بتن سیمانی می، در محل ما س:
، هاي دیگر مکتوب است ها نام و تاریخ وفات میت و جمله عرض دارند و بر این بتن

 مانند: الهی! بر فالن فرزند فالن رحم کن و... بفرمایید که حکم این عمل چیست؟
ي چیزهاي  ي بتن سیمانی و نه بوسیله نه بوسیله، ساخت و ساز بر روي قبرها ج:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه  چون از، جایز نیست ها آنهمچنین نوشتن بر روي  دیگر و
وآله وسلَّم ثابت شده که ایشان از بناي ساختمان و نوشتن بر قبرها منع نموده است؛ امام 

ل«مسلم از حدیث جابر رضی اهللا عنه نقل کرده است:  وْ سُ َي رَ آله  هنَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ اهللا صَ

صَ  َصَّ لَّمَ أنْ جيُ سَ يْهِ الْـوَ لَ بْني عَ يْهِ وَ أنْ يُ لَ دَ عَ ُ وَ أنْ يُّقعَ  )2(»قَربْ

کاريِ قبر و نشستن بر روي قبر و بناي  پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم از گچ«
 ». ساختمان بر آن منع کرده است

                                                           
 ).9/37»  (قیم برسنن ابوداود ي ابن حاشیه«) و 2/223از ابن قدامه.  (» المغنی«اجعه شود به مر -1
اند. و در انجا لفظ  (و  ). ترمذي و دیگران نیز حدیث مذکور را با اسناد صحیح روایت کرده970مسلم  ( -2

 ).1052نوشتن بر قبرها) اضافه آمده است. ترمذي  (
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نوعی غلو و مبالغه است و جلوگیري کردن از آن واجب است و  زیرا بناي بر قبر
، شود کتابت بر آن منجر به پیامدهاي وخیمی از قبیل غلو و دیگر محظورات شرعی می

ي یک وجب ارتفاع داده  شود و به اندازه و تنها خاك خود قبر در آن برگردانده می
رسول اهللا صلَّى اللَّه  سنتشود تا قبر بودن آن معلوم و مشخص گردد و همین است  می

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم و اصحابش  و، علَیه وآله وسلَّم در خصوص قبور
 اند.  به همین صورت به خاك سپرده شده

، جایز نیست ها آنو درست کردن گنبد و مسجد قرار دادن  ها آنهمچنین پوشاندن 

نَ «اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده است: رسول اهللا صلَّى  چون ـهُ لَعَ  الْـ اللَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ يَهُ

دَ  اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ بُورَ أَنْ وا قُ ذُ َ  )1(»اختَّ

قبرهاي پیامبرانشان را مسجد قرار  ها آنبر یهود و نصارا باد! چون  تعالىنفرین اهللا «
 ».دادند می

ید: پنج روز قبل از وفات پیامبر از ایشان گو میبجلی رضی اهللا عنه  بن عبداهللا جندب

إنّاهللاَ «شنیدم که 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 ذ، إبْ تِّخِ نْتُ مُ لَوْ كَ لِيْالً وَ رٍ خَ ابَكْ تُ أبَ ذْ َ ليالً الختّ تيْ خَ نْ أمّ نْ كانَ ، اً مِ إالَ وإنَّ مَ

وا  ذُ تَّخِ الَتَ ؛ أالَ فَ دَ اجِ سَ مْ مَ يهِ احلِِ مْ وَ صَ هِ يائَ بُورَ أنْ نَ قُ ذوْ تَّخِ مْ كانُوا يَ بْلَكُ دَ الْـقَ اجِ سَ بُورَ مَ إينِّ ، قُ

نْ ذالكها آن مْ عَ  )2(»كُ

گمان که  بی، 3که از شما کسی را دوست و خلیل قراردهمکنم از این  من امتناع می«
اگر قرار ، همانگونه که ابراهیم را خلیل خود قرار داد، مرا خلیل خود قرار داد تعالىاهللا 

دادم. آگاه  بود کسی از امتم را ندیم خو قرار دهم حتماً ابوبکر را خلیل خود قرار می

                                                           
 ).529() و مسلم  1330بخاري  ( -1
 ).532مسلم  ( -2
پیوندد و به دیگـران توجـه    در دوستی و محبت به او می انسانمنظور از دوست در اینجا کسی است که  -3

 کند. نمی
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دادند؛ آگاه باشید  حان خود را مسجد قرار میباشید امتهاي پیش از شما قبور انبیاء و صال
 ».دارم گمان که من شما را از این عمل باز می بی، که شما قبور را مساجد قرار ندهید

دارند. از اهللا  را از این عمل باز می انساندر این مور احادیث زیادي وجود دارد که 
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  زدن به سنت خواهیم که مسلمانان را به چنگ می تعالى

 را از مخالفت با او نجات دهد. ها آنوسلَّم و ثبات بر آن توفیق دهد و 
 ).4/329( ي فتاوا و مقاالت متنوعه مجموعه -شیخ ابن باز

 ] حکم دفن مردگان در مساجد37[

 رد؟دا میدفن کردن مردگان در مساجد چه حک س:

ه علَیه وآله وسلَّم از دفن کردن مردگان در مسجد و مسجد رسول اهللا صلَّى اللَّ ج:
امتش را از مسجد قرار ، قرار دادن قبور منع کرد؛ ایشان در حالی که در شُرف وفات بود

دادن قبور بر حذر داشت و یادآور شد که عمل مذکور از کارهاي یهود و نصاري است. 
درست کردن مسجد بر قبور و دفن چون ، انسانوسیله اي است براي مشرك شدن 

کنند که  زیرا مردم اعتقاد پیدا می، د براي شرك به اهللاشو میي  مردگان در آنجا وسیله
 نفع و یا ضرر برسانند.  انسانتوانند به  کسانی که در این قبور دفن هستند می

 ي خطرناك پرهیز کنند و مساجد بنابراین بر مسلمانان واجب است که از این پدیده
 ي سالم تأسیس شوند. ي توحید و عقیده باید از قبر خالی باشند و بر پایه

 ﴿ فرموده است: تعالىاهللا                 ﴾ :اجلن]

۱۸[  
پس در آنجا هیچ کسی را با اهللا پرستش ، مساجد مختص براي عبادت اهللا است«
 .»نکنید

اي که در آنجا تنها اهللا  بگونه، از تمام مظاهر شرك خالی باشند پس واجب است
 ي مسلمانان. و همین است وظیفه، پرستش بشود تعالى

     )27، 26( فتاواي عقیده. ص -شیخ ابن عثیمین
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 ] واجب است که قبر از مسجد خارج کرده شود38[

اکنون ، شخصی مسجدي بنا کرده است و وصیت نموده که در آنجا دفن شود س:
 بازماندگانش چه کار کنند؟

چون مساجد گورستان ، وصیت دفن در مسجد) صحیح نیست( این وصیت ج:
نیستند که در آنجا کسی را دفن کنند و اصالً دفن مردگان در مسجد جایز نیست و 

واگر این وصیت اجرا شده) بر بازماندگان واجب است ( اجراي این وصیت حرام است.
 و مرده را به گورستان سایر مسلمانان انتقال دهند. که قبر را نبش نموده

 )2/233( مجموعه فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

رسول اهللا  توان از گنبد قبر ] حکم بناي گنبد بر قبور... و آیا براي جواز این عمل می39[
 صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم استدالل کرد؟

اي توجیه و جواز بناي گنبد بر قبور صالحان و افرادي وجود دارند که بر س:
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم استدالل  از گنبد سبز آرامگاه شریف، بزرگان

 کنند... می
 ها آنچگونه به تردید ، و اگر درست نیست، جا و درست است آیا استدالل اینها به

 بپردازیم؟
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم بنا  توان از گنبدي که توسط مردم بر قبر نمی ج:

چون گنبدي ، براي جواز ساختن گنبد بر قبر صالحان و یا دیگران استدالل نمود، گردیده
ده است رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم ساخته ش ي مردم بر قبر شریف که بوسیله

با حدیثی که ابوالهیاج  ها آنبه دلیل ، عملی حرام است و انجام دهندگان آن گنهکارند
اند.  طالب رضی اهللا عنه نقل کرده مخالفت نموده اسدي رضی اهللا عنه از علی ابن ابی

ِ «طالب رضی اهللا عنه به من گفت:   ید: علی ابن ابیگو میابوالهیاج  ثَن عَ ا بَ يلَ مَ يْ أالَ أبْعثكَ عَ
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ول سُ يْهِ رَ لَ :  عَ مَ لَّ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ تَهِ «اهللاِ صَ سْ ْثَاالَ إالّ طَمَ عَ متِ فاً إالّ ، الّ تَدَ ِ رشْ اً مُ ربْ الَ قَ وَ

تيهُ  وَّ  )1(»سَ

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم مرا براي آن مأموریت  آیا تو را براي کاري که( 
را واژگون  ها آناین که از هیچ مجسم و قبر بلندي فروگذار مشو و «داد نفرستم؟) 

 ».ساخته و با خاك یکسان کن
از رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم  است که رضی اهللا عنه همچنین حدیث جابر

 )2(کاري قبر و نشستن و بناي ساختمان بر آن نهی فرموده است. گچ
اي جواز عمل حرام دیگري بر میي عمل حرا بوسیله، تواند پس هیچ کس نمی

ي با سخن یا عمل هیچ کس دیگري جایز  چون مقایسه، احتجاج و استدالل نماید
است و اطاعت از پیامبر و پرهیز از  تعالىزیرا ایشان مسئول تبلیغ از سوي اهللا ، نیست

 در این خصوص فرموده است: تعالىواجب است؛ اهللا  انسانمخالفت کردن با ایشان بر 

﴿                             

 ﴾ :۷[احلشر[ 

دهد به آن چنگ بزنید و از آنچه که شما را  احکام و دستوراتی که پیامبر به شما می«
 .»دارد دست بردارید باز می

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه  را به اطاعت از اهللا و انسانشماري وجود دارد که  آیات بی 
ت و ساز گنبد بر قبور کنند. دلیل دیگري براي تحریم ساخ وآله وسلَّم دستور و ارشاد می

صاحب آن قبر  انسانشود که  این است که این عمل از اسباب شرك است و موجب می
شوند  هایی که منتهی به شرك می بستن راه، بنابراین، سازد شریک می تعالىرا به اهللا 

 واجب است.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم

                                                           
 ).969مسلم  ( -1
 ).970مسلم  ( -2
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 ).83، 9/82( افتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افت

 ها ] حکم انتشار تعزیه در روزنامه40[

هاي  در ستون، تعزیه گویی براي برخی از مردم به خاطر درگذشت بستگانشان س:
یابد و چه بسا کتابت به رنگ سفید بر اوراق سیاه  ها انتشار می بزرگ بعضی از روزنامه

ند... بفرمایید که حکم عمل مذکور کن میگیرد و احیاناً به نوشتن جمله اي اکتفا  انجام می
 چیست؟

ي او جایز است به شرط آن که در  تعزیه گویی دعایی براي مرده و خانواده ج:
به این صورت ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم باشد ي گفتارها و عملکرد محدوده

ا را نیکو بگرداند و ضایع اهللا عزاي شم( اش بگوید: که تعزیه گو به برادر مصیبت دیده
تان را مورد بخشش قرار دهد). چنانچه آن شخص از او دور  شما را جبران نموده و مرده

 ي مذکور را در آن نامه قید کند. اي بنویسد و تعزیه اشکالی ندارد که براي او نامه، باشد
آن مگر آن که هدف از ، ها ضرورتی ندارد اما اعالن خبر وفات میت در روزنامه 

معلوم ساختن کسانی باشد که حقوقی بر گردن میت دارند تا از این طریق باخبر شده و 
به استیفاي حقوق خود اقدام نمایند؛ و یا این که هدف از آن بیان مکان نماز جنازه باشد 

 تا مردم خود را در آن مکان جهت شرکت در نماز جنازه برسانند.
، باشد چنین عملی هرگز جایز نیست ولی اگر هدف نوحه خوانی و مدیحه سرایی

شود و همچنین این عمل  رویی و مبالغه گویی منجر می چون این عمل گاهی به زیاده
شود که در ازاي اعالن به صاحبان روزنامه پرداخت  مستدعی تکالیف مالی نیز می

شود و این عملی است که هیچ سودي به دنبال ندارد. همچنین[پخش] اعالمیه براي  می
ص کردن مکان عزاداري و تشکیل جلسات نوحه خوانی ناجایز است. جریر بن مشخ
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نَ «عبداهللا رضی اهللا عنه گفته است:  امِ مِ ةَ الطّعَ نْعَ صَ لِ امليّت وَ عَ إيلَ أهْ تَامِ ي اإلجْ نّا نَرَ كُ

ةِ   )1(»النِّيَاحَ

جمع شدن در نزد خانواده میت و پختن خوراك براي مردم را ، ما جماعت صحابه«
 ».دانستیم مانند نوحه خوانی می

 )2/284( المنتقی –شیخ فوزان 

 ] حکم پوشیدن لباس مشکی به خاطر سوگواري بر میت41[

آیا پوشیدن لباس سیاه از روي غم و اندوه به خاطر فوت کسی جایز است؟  س:
 رد؟دا میکند چه حک خصوصاً این عمل براي زنی که شوهرش فوت می

در  انسانو ، اساس است وقت مصائب شعاري باطل و بیپوشیدن لباس سیاه به  ج:

إِنَّا [ وقت مصیبت بایستی کاري انجام دهد که در شریعت ثابت شده و آن این که بگوید:

عُونَ  ا إِلَيْهِ راجِ االلَّـهُ ، هللاَِِّ وَ إِنَّ نْهَ اً مِ ريْ ْ خَ لِفْ يلِ أَخْ يْبَتِيْ وَ صِ ْ مُ ْ يفِ ينِ رْ الهی! مرا به خاطر « )2(]مَّ أَجُ

 ».این مصیبت مأجور بگردان و چیز بهتري از آن نصیبم کن
قطعاً اهللا ، جمالت فوق را با ایمان و به نیت کسب ثواب به زبان بیاورد انسانچنانچه 

گرداند و در عوض چیز بهتري از آن به او عطا خواهد  او را مأجور می تعالىتبارك و 
 اصل و اساس است.  مذموم و بی، و امثال آن امري باطلنمود. اما پوشیدن لباس سیاه 

 ).144، 143( ص، فتاواي زن -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم گذاشتن گل بر روي قبرها و حکم یک دقیقه سکوت به خاطر مناسبتی42[

در بسیاري از کشورهاي اسالمی که تحت تأثیر فرهنگ سوسیالیستی قرار  س:
شود...  تاج و یا گل گذاشته می، دا و یا سربازان گمنامقبور شه بر میطی مراس، اند گرفته

                                                           
صحیح ابن «) شیخ آلبانی آن را در 2279»  (الکبیر«)، طبرانی در 1612)، ابن ماجه  (2/204مسند احمد  ( -1

 ).1308صحیح قرار داده است  (» جهما
 ).918مسلم  ( -2
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بفرمایید که اسالم در قبال این عمل چه دیدگاهی دارد؟ آیا دلیلی در خصوص حلت و 
 یا حرمت آن وجود دارد؟ یا این که این فرهنگ از غرب به کشورها وارد شده است؟

انقالب ضد استعماري رخ  ها آنهمچنین در بسیاري از کشورهاي اسالمی که در 
ها خواسته  از شرکت کننده، ي جشن ملی آن کشور در افتتاحیه و یا در اختتامیه، دهد می
شود که سرپا ایستاده و یاد و خاطره شهدا یک دقیقه سکوت اختیار کنند... بفرمایید  می

به که دیدگاه اسالم در مورد تحریم یا تحلیل عمل مذکور چیست؟ آیا در کتاب و سنت 
ي فاتحه بر  اي شده است؟ آیا این عمل متعارض با خواندن سوره این موضوع اشاره

بدعتی ، ي فاتحه بشود و یا این که تواند جایگزین سوره میت نیست؟ آیا عمل مذکور می
 دیگر در بین مسلمانان است؟

 هایی است که آن را سربازان گمنام و دیگران از بدعت، گذاشتن قبر بر قبور شهدا ج:
برخی از مسلمانان کشورهاي اسالمی با کشورهاي غیر اسالمی رابطه دارند ایجاد 

دهند را خوب  چون اینها عملی را که کفار براي مردگان خود انجام می، اند کرده
 باشد. و از آنجا که این عمل تشبیه با کفار است از نظر اسالم ممنوع می، پندارند می

 لَیلَّى اللَّه عبه امتش هشدار داده است: رسول اهللا ص لَّمسآله وو ي «ه َ يَدَ ثْتُ بَنيْ عِ بُ

يْكَ لَهُ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ بَدَ اهللاُ وَ عْ تّي يُ يْفِ حَ ةِ بالسَّ اعَ ي، السَّ ِ حمْ ْتَ ظِلِّ رُ قِيْ حتَ زْ عِلَ رِ لُّ ، وجُ عِلَ الذُّ جُ وَ

ي رِ الَفَ أمْ نْ خَ يلَ مَ ارُ عَ غَ الصَّ وْ ، وَ بّهَ بِقَ نْ تَشَ مَ مْ وَ نْهُ وَ مِ هُ  )1(»مٍ فَ

تا اهللا یگانه ، و مبارزه با کفار) فرستاده شده ام( من پیشاپیش قیامت همراه با شمشیر«
خواري و ، ي شمشیرم است و الشریک مورد پرستش قرار گیرد و موفقیت من زیر سایه

                                                           
هیثمـی   ).216)  (1/135»  (مسند الشامیین«) و طبرانی در 19401شیبه  ( )، ابن ابی2/50،92مسند احمد  ( -1

) می گوید: در سند این حدیث عبـدالرحمن بـن ثابـت بـن ثوبـان      6/49) و  (5/267در مجمع الزوائد  (
است که ابن المدینی او را توثیق نموده است. و احمد و دیگران او را تضعیف نموده اند. عالمه مناوي 

الخاري فـی صـحیحه    علقه ،)1/434»  (التیسیر شرح الجامع الصغیر«گوید: سند این حدیث حسن است،
 ).2914فی الکتاب الجهاد قبل  (
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ذلت بر مخالفانم مقرر گردیده است و هر کس که خودش را شبیه قومی بگرداند از آنان 
 ».است

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه  اند و طبرانی روایت کرده، ابویعلی، این حدیث را امام احمد

اعاً «وآله وسلَّم در جاي دیگر فرموده است:  ٍ وَ ذِرَ ربْ اً بِشِ ربْ مْ شِ بْلَكُ ان قَ نْ كَ نَنَ مَ بُنَّ سَ كَ ْ لَرتَ

رَ  حْ لَ جُ مْ دَخَ هُ دَ تّي لَوْ أنَّ أحَ ؛ حَ راعٍ تُمْ  بِذِ لَ خَ بٍّ لَدَ يْقِ ، ضَ هُ بِالطَّرِ أتَ رَ عَ إمْ امَ مْ جَ هُ دَ لَوْ أنّ احَ وَ

تُوه لْمُ عَ  )1(»لَفَ

روید که وجب به وجب و ذراع به ذراع  از عادات و رسوم پیشینیان تا آنجا پیش می«
به سوراخ سوسماري برود و یا با  ها آنتا جایی که اگر یکی از ، کنید تقلید می ها آناز 

 ».کنید ر سر راه مجامعت کند شما هم از آنان پیروي میزنش ب
حدیث مذکور را حاکم طبق شرایط امام مسلم روایت نموده و امام ذهبی صحت آن 

فته گ میرا تأیید کرده است. همچنین بزار نیز به روایت حدیث مذکور پرداخته و هیث
 است که رجال آن ثقه هستند.

سلف شهیدان و سربازانی بودند که از وجاهت و تابعین و سایر امت ، در بین صحابه
ولی هرگز گلی بر مزارشان ، اي نیز گمانام بوند شخصیت زیادي برخوردار بودند و عده

باشد  گذاشته نشد. پس گذاشتن گل و چیزهایی دیگر بر سر قبور بدعتی اختراع شده می
ا کمین کرده باشد و شرّ در بدعتهاي بعدیه و خیر کامل در پیروي از امت سلف می

 است.
ي  اي براي یاد خاطره ها و ایستادن سرپایی و سکوت یک دقیقه برپایی جشن -

صحابه و امامان مسلمین آن را ، خلفاي راشدین، بدعتی زشت است که پیامبر، شهیدان
قرون را خیرال ها آنرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم قرن  امامانی که، اند انجام نداده

                                                           
). حاکم ایـن حـدیث را صـحیح دانسـته و     8404(  4/455)، حاکم 3285(  4/98» کشف األستار...«بزار  -1

 امام ذهبی نیز در این زمینه با وي موافق است. و اصل این حدیث در صحیحین است.
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رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم ثابت است که ایشان  نامید؛ این در حالی است که از

دٌّ «اند:  فرموده وَ رَ هُ ا فَ رنُ يْهِ اَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  )1(»مَ

 ».عملش مردود است، ایم هر کس عملی انجام دهد که ما به آن دستور نداده«
خلفاي راشدین و رفتن بر منهج آنان ، که خیر کامل در پیروي از پیامبردانیم  نیک می

 و عدم پیروي از رسومات کفار است.
ي  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم ثابت نشده است که ایشان سوره هرگز از -

الی که در ح، ي دیگر را براي ارواح شهیدان و یا دیگر اموات بخواند فاتحه یا سوره
نهایت مهربان بود و در عین حال به زیارت قبور نیز  ایشان نسبت به امت خود بی

رفت ولی ثابت نشده که ایشان در آنجا چیزي از قرآن بخواند. ایشان تنها براي اموات  می
کرد و از حاالت مردگان عبرت حاصل  نمود و براي آنان دعا می طلب آمرزش می

 کرد. می
 ا محمد وآله وصحبه وسلموصلی اهللا علی نبین

 ).92-9/89( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ] حکم تلقین مرده بعد از دفن43[

شان  ي آیا گفته، یند که تلقین مرده بعد از دفن حرام استگو میبسیاري از مردم  س:
 درست است؟

اللَّه علَیه وآله رسول اهللا صلَّى  چون، باشد بله! تلقین مرده بعد از دفن بدعت می ج:
اند ضعیف و  و احادیثی که در این زمینه وارد شده، اند وسلَّم و صحابه آن را انجام نداده

ال «کسی که در شُرف مرگ است) بوسیله ( غیر قابل استدالل هستند. البته تلقین محتضر

نُوا «وسلَّم فرموده است: رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  زیرا، جایز است» إله االّ اهللا لَقِّ

مْ الَ إلهَ االّ اهللا اكُ تَ وْ  )2(»مَ

                                                           
 تخریج این حدیث سابقاً گذشت. -1
 وغیرهما ).917، 916) و مسلم  (3/3(  مسند احمد -2
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 ».کلمه توحید) تلقین کنید( را با ال إله اال اهللا مردگان«
 این حدیث را امام مسلم در صحیح خود روایت کرده و در اینجا مقصود از 

)( مْ اكُ تَ وْ کما این که علما ، باشند افرادي است که در احتضار و دیدن عالیم مرگ می مَ

 این مطلب را در شرح حدیث مذکور واضح کرده اند.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم

 ).8/340( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ] حکم خواندن قرآن بر قبور 44[

رد و همچنیین بفرمایید دا میخواندن قرآن بر قبور بعد از دفن میت چه حک س:
کردن افرادي براي خواندن قرآن در منزل که امروزه آن را رحمت بر اموات  حکم کرایه

 دانند چیست؟ می
چون ، قول راجح از اقوال علما این است که خواندن قرآن بر قبر بدعت است ج:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم رایج نبوده و ایشان به آن دستور  این عمل در عصر
رسول اهللا  نهایتاً آنچه که در این مورد از احادیث ثابت است این است که، تنداده اس

 فرمود: ایستاد و می ي قبر او می صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم بعد از دفن میت بر کناره

مْ « يْكُ خِ ا إلِ روُ فِ تَغْ ألُوا لَهُ التّثْبِبتَ ، إسْ هُ اآلن يُسأَل، وَ اسْ إنّ  )1(»فَ

چون هم ، برادرتان طلب آمرزش کنید و برایش ثابت قدمی را از اهللا بخواهیدبراي «
 ».اکنون تحت بازجوئی قرار دارد

رسول اهللا صلَّى  چنانچه خواندن در کنار قبر مشروع و خیري در آن نهفته بود حتماً 
خانه بخاطر کرد. همچنین جمع شدن در  اللَّه علَیه وآله وسلَّم امتش را به آن باخبر می

اصل و اساس است و سلف  خواندن قرآن و ایصال ثواب آن به روح میت بدعت و بی
اند؛ و آنچه که براي مسلمان جایز است این است که در  امت هرگز آن را انجام نداده

                                                           
). این 6856»  (سنن کبري«)، صححه و وافقه الذهبی. بیهقی در 1372( 1/370)، حاکم  (3221ابوداود  ( -1

 ).2758حدیث را شیخ آلبانی در صحیح ابوداود تصحیح کرده است.  (
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هنگام مصیبت صبر نموده و آن را بحساب اجر و ثواب بگذارند و آنچه را که صابران 

الهی! بخاطر این مصیبت « »إنا هللا و إنا إليه راجعون...«ن بیاورد: آورند به زبا به زبان می

 ».مأجور بگردان و از آن چیز بهتري نصیبم بکن
ي میت و خواندن قرآن و دادن خوراك به حاضران و  اما جمع شدن در نزد خانواده

 امثال اینها بدعت و نامشروع است.
 ) جمع و ترتیب: فهد السلیمان219( فتاوایی در احکام جنایز. ص -شیخ ابن عثیمین

 اساس پیرامون حاالت مردگان در قبر ] نقد و بررسی احادیثی بی45[

علیه را در خصوص حرف  اهللا رحمهاالسالم ابن تیمیه  هاي شیخ برخی از کتاب س:
، آورد اند که این حاالت را شیطان به وجود می ایشان یادآؤر شده، ام زدن مردگان خوانده

زند. پس آیا  کنندگان حر می آید و با زیارت ت که شیطان از قبر بیرون میبه این صور
هاست؟  علیه آن را بیان کرده از همین نوع قصه اهللا رحمهکه ابن قیم » مطرف«ي  قصه

 توانیم تشخیص بدهیم که این سخن از خود مرده یا از شیطان؟ بفرمایید که چگونه می
خود در روز یا شب جمعه و شناختن  نزدیک شدن أرواح مردگان به قبرهاي ج:
از ، عابران و سالم دهندگان و مالقات مردگان و زندگان در این روز، کنندگان زیارت

پس این امور جز ، علم آن را از دیگران دریغ داشته است تعالىامور غیبی است که اهللا 
 صلَّى رسول اهللا با وحی الهی قابل شناخت نیست و طبق علم و دانش ما هیچ حدیثی از

تواند دلیلی بر  اللَّه علَیه وآله وسلَّم در این مورد وارد نشده است. مسلماً خواب نمی
پس فتوا ، آید چون خواب گاهی درست و گاهی خطا از آب درمی، شناخت امور باشد

 تنها حدس و گمان است. ها آنها و اعتماد کردن بر  ي خواب دادن بوسیله
اساس آن ، اي علیه خوانده اهللا رحمهدوم: داستانی که در کتاب زادالمعاد ابن قیم 

باب ، القبور کتاب( الدنیا است که در روایت ابوبکر عبداهللا بن محمد بن عبید بن ابی
هاي  آثار و خواب، ها) از طریق احادیث غیرثابت شناخت مردگان از زیارت زنده

قال ابن أيب «ن حدیث و نقد آن چنین است: ي آ مشکوك 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

:  عنها قالت: قال اهللا عن عايشة ريض، زيد بن أسلم لَّمَ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ ا «رسول اهللا صَ مَ

َ أخِ  ربْ ورُ قَ زُ لٍ يَ جُ نْ رَ مَ مِ وْ قُ تّي يَ يْهِ حَ لَ دّ عَ تَاْنَسَ بِهِ ورَ هُ إالُ إسْ نْدَ ْلِسُ عِ  )1(»يْهِ و جيَ

مرده با او انس گرفته و ، هر شخصی که به زیارت قبر برادرش برود و نزد آن بنشیند«
 ».و برود)( دهد تا این که آن شخص از آنجا بلند شود جواب سخنان او را می

یحیی بن یمان وجود دارد که ابن حجر در در سند این حدیث شخصی بنام 
فردي عابد و راستگو ، یحیی بن یمان العجلی کوفی( در مورد او گفته است: )2([التقریب]

یخطئ کثیراً و قد تغیر) و در سند این حدیث نیز فردي به نام عبداهللا بن زیاد ، دباش می
و ابن حجر در بن سلیمان بن سمعان المخزومی المدنی وجود دارد که در مورد ا

عبداهللا بن زیاد متروك الحدیث است و ابوداود و دیگران او را ( ید:گو می )3([التقریب]
 اند). گویی کرده متهم به دروغ

قال حدثنا ، حدثنا حممد بن قدامة اجلوهريالدنیا با سند دیگري آورده است:  ابن ابی

هريرة  عن ايب، زيد بن أسلمقال حدثنا ، 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 سَ هُ فَ فُ رِ عْ يْهِ يَ ِ أخِ ربْ جل بِقَ رّ الرّ اذا مَ

الَمَ  يْهِ السَّ لَ دّ عَ يْهِ رَ لَ لَّمَ عَ سَ هُ فَ فُ رِ عْ ٍ الَ يَ ربْ  ».بِقَ

بر او سالم ، شناسد نش بگذرد که او را میهرگاه شخصی از نزد قبر برادر مسلما«
دهد و اگر از کنار قبر ناشناسی  صاحب قبر او را شناخته و جواب سالمش را می، بکند

 ».بگذرد و به او سالم کند باز هم صاحب قبر جواب سالمش را خواهد داد
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ابوجعفر ( ي جوهري انصاري در سند این اثر شخصی به نام محمد بن قدامه 

ابوجعفر بغدادي) لین ( در او«گفته است:  )1(جود دارد؛ ابن حجر در [التقریب]بغدادي) و
 ».و سستی وجود دارد

ابوعباد یا ابوسعید قرشی) وجود دارد که ( هشام بن سعد مدنی، همچنین در سند آن
او ( اند؛ و حرب در مورد او گفته است: یحیی بن معین و نسایی او را ضعیف قرار داده

ي ضعفا دانسته و گفته است  ابن عبدالبر او را از زمره، م احمد نبوده است)مورد پسند اما
ید: وي فردي کثیر الحدیث است که گو میکه احادیثش قابل یادداشت است. ابن سعد 

 مورد ضعف قرار گرفته و شیعه بوده است.
به  شته و متهمدا میاما اوها، فردي راستگو بوده( گفته است: )2(ابن حجر در [التقریب]

 تشیع بوده است).

قال حدثنا حييي ، حدثنا حممد بن احلسنيید: گو میباز هم در سند دیگري ، الدنیا ابن ابی

 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

نْ اصحايب نجتمع كلّ ليلة ، فأيْنَ انت؟ قال: أنا واهللا يف روضةٍ من رياضٍ اجلنّة أنا و نفرٌ مِ

قال: قلتُ أحبسادكم أم ، مجعة و صبيحتها إيل بكر بن عبداهللا املزين فنتلقّي أخباركم

ليَتِ األجسام، ارواحكم؟ قال: هيهات : فهل تع، وانام تتالقي األرواح، بُ لمون 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، عاصم حجدري را پس از دو سال از فوتش در خواب دیدم«
من در باغی از باغهاي ، گفت: سوگند به اهللا، گفتم: اآلن کجایی؟، ام گفت: چرا! مرده
برم؛ من و تعدادي از دوستانم در هر شب جمعه و صبح هنگام آن نزد  بهشت به سر می
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گفتم: با ، کنیم شویم و احوال شما را دریافت می بکر بن عبداهللا مزنی جمع می
لیکن این ، ها که خاکستر شده جسمتان؟ گفت:  شوید یا با ارواح هایتان جمع می جسم

، آییم کنند. گفتم: آیا هنگامی که به زیارت شما می ارواح است که با هم مالقات می
ایم؟ گفت: آري؛ ما در شامگاه و روز جمعه و  کنید که به زیارت شما آمده احساس می

بقیه  کنیم. گفتم: چرا این اتفاق در شب شنبه تا طلوع آفتاب زیارت شما را احساس می
 ».آید؟ گفت: این به خاطر فضیلت و عظمت روز جمعه است روزها پیش نمی

و همچنین در سند آن شخص بنام ، مرد مجهول الحالی وجود دارد، در سند این أثر
المیزان] در مورد او  علیه در [لسان اهللا رحمهیحیی بن بسطام وجود دارد که ابن حجر 

و ابن حبان گفته که روایت کردن ، استگو استابوحاتم گفته است که وي ر( گفته است:
شود و  روایات منکر دیده می، چون عقاید قدریه داشته و در روایاتش، از او جایز نیست

ي ضعفاء برشمرده و امام ابوداود فرموده است: علماي حدیث او را  عقیلی او را در زمره
قدري هستی؟.گفت:  اند. معتمر بن سلیمان از او پرسید: آیا تابع مذهب ترك کرده

 )1(آري)
اما استناد به آن درست نیست؛ چون با ، ان اثر حتی اگر سندش هم صحیح باشد

 توان براي چیز احتجاج نمود. هاي غیر معصوم نمی خواب

قال حدثنا جعفر بن ، حدثنا خالدبن خداشالدنیا در سند دیگري آورده است:  ابن ابی

قال: وسمعت ، غدو فاذا كان وم اجلمعه أدلجكان مطرف ي( 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 اجلمعة، عيل فرسه فرأي أهل القبور كل صاحب قرب جالساً عيل قربه

قلت: و ما يقولون؟ ، و نعلم ماتقول الطري، عمقلت: و تعلمون عندكم يوم اجلمعه؟ قالوا: ن

 )2()قالوا يقولون: سالمٌ سالمٌ 
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، رفت ي روزها صبح هنگام به زیارت قبور می مطرف در بقیه، ید)گو میابوالتیاح («

ید: از گو میجعفربن سلیمان ، رفت شب هنگام به آنجا می، آمد ولی جمعه که می
شد؛  ي مطرف نوري پیدا می رسیده که در تازیانهابوالفتاح شنیدم که گفت: به ما خبر 

تا این که بر سر قبور حاضر شد و در حالی که ، رفت باري شب هنگام به زیارت قبور 
مشاهده کرد که صاحب هر قبري بر سر قبرش نشسته است. اهل ، بر اسبش سوار بود

دانید که  آنجا میگفتم: شما در ، آید ها نزد مام می قبور گفتند: این مطرف است که جمعه
یند. گفتم مگر گو میها چه  دانیم که پرنده ما حتی می، امروز جمعه است؟ گفتند: آري

 »یند: سالم بر شما! سالم بر شما!گو مییند؟ گفت: گو میچه  ها آن
در مورد او  )1(حجر در [التقریب] همان ابوالهثیم مهبلی است. ابن، خالد بن خداش

قطع نظر از صحت یا عدم صحت سند این ». کند اشتباه میاما ، راستگوست«گفته است: 
تواند با اصل محقق و سنت کونی الهی  أثر باید گفت که این خوابی بیش نیست و نمی

کنند و  ها صحبت نمی چون سنت الهی بر این است که مردگان با زنده، معارض باشد
مبران. همچنین مردگان ي پیا مگر از طریق معجزه، شنوند ها سخنان مردگان را نمی زنده

 فرموده است: تعالىشوند؛ همانگونه که اهللا  پیش از روز قیامت از قبرهایشان خارج نمی

﴿                        ﴾:۱۵[املؤمنون-

۱۶[  
مرد و سپس در روز قیامت از قبرهایتان سپس قطعاً شما نیز پس از این خواهید «

 .»بلند کرده خواهید شد
حدیثی ضعیف وارد شده که شیخ ابن ، و اما درمورد جواب سالم از سوي مردگان

آن را بیان کرده است. فرضاً اگر خواب مذکور را  )2(]الصارم المنکی[عبدالهادي در 
هاي ابن قیم که سابقاً آن را  ئیم که این امر بر صحت گفتهگو میباز هم ، صادق بدانیم
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چون خبري است از فرد غیرمعصوم درمورد حالتی مجهول ، کند بیان کردیم داللت نمی
 و ناشناخته.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).443-1/440( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا

 ] تحریم آویزان کردن عکس میت و زنده46[

 رد؟ آیا حرام است؟دا میآویزان کردن عکس میت در خانه چه حک س:
 حرام است یا نه؟ ها آنهاي میت و نگهداري  آوري عکس آیا جمع

، نه در خانه و نه در غیرخانه، دار جایز نیست آویزان کردن عکس موجودات روح ج:
باشد و یا و چه براي یادگاري ، و خواه این عکس از آن مرده باشد و خواه از آن زنده

عْ «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم فرموده است:  براي قصد دیگري. چون ال تَدَ

ا تَهَ سْ ةً إالّ طَمَ رَ وْ يتهُ ، صُ وَّ فاً إالّ سَ ِ رشْ اً مُ ربْ الَ قَ  )1(»وَ

مگر آن که آن را نابود کن و هر قبر بلندي را با خاك ، از هیچ عکسی فروگذار مشو«
 ».کنیکسان 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).9/81( فتاواي انجمن دایمی بحوث علمی و افتا
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 :فصل اول
 حکم زکات و شرایط آن



 

 فرضیت آن.. و زمان .] حکم زکات1[

 رد و در چه زمانی فرض شده است؟دا میزکات چه حک س:

یکی از ارکان پنجگانه و وسلَّم پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله  ي فرمودهزکات به دلیل  ج:

نِيَ « بنیادي اسالم است: ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ الْـبُ ادَ هَ ْسٍ شَ ىلَ مخَ مُ عَ الَ ـهُ إِسْ ولُ  اللَّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ ـهِ وَ  اللَّ

يْتِ اهللاِ احلرامِ  جِّ ْبَ حَ انَ وَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ اةِ وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ وَ الَ امِ الصَّ إِقَ  )1(:»وَ

شهادتین و اقرار بـه ایـن    ي کلمهاسالم بر پنج اصل پایه گذاري شده است: خواندن «
 وسـلَّم محمد صلَّى اللَّـه علَیـه وآلـه     که جز ذات اهللا کسی الیق پرستش نیست و این که

مـاه رمضـان.    ي نماز فرض. دادن زکات واجـب. روزه  فرستاده و پیامبر اوست. برگزاري
 » رفتن به حج خانه ي اهللا

مگر آن کـه  ، رددگ میزکات به اجماع مسلمانان فرض است و منکر وجوب آن کافر 
که ، با احکام اسالمی آن را انکار کندشخصی به علت تازه مسلمان بودن و عدم آشنایی 

ود. به محـض  ش میدر این صورت تا زمانی که حکم وجوب آن به او ابالغ نشده کافر ن
دیگـر هـیچ عـذري بـراي انکـار آن      ، این که حکم مذکور توسط علما به او ابالغ شـود 

رتـد  کـافر و م ، ود. چنانچه پس از ابالغ باز هـم بـه انکـار آن ادامـه دهـد     ش میپذیرفته ن
بـاز هـم   ، ردد. اما کسی که از روي بخل و سهل انگاري از پرداخـت آن طفـره رود  گ می

از علما آن را کافر دانسته اند. یکی از فتواهاي امام احمد نیز همین است؛ تعـداد   اي عده
با این وجـود چنـین   ، نند و فتواي صحیح همین استدا میوي را کافر ن، دیگري از علما

 ود.ش میرگی فردي مرتکب گناه بز
دلیل کافر نشدن کسی که از روي بخل و سهل انگاري زکـات واجـب را پرداخـت     

اللَّه  پیامبر صلَّىعنْه آن را روایت کرده که  اللَّـهحدیثی است که ابوهریره رضی ، دکن مین

َ « سزاي مانعین زکات را بیان نمود و سپس فرمود: وسلَّمعلَیه وآله  قْىضَ بَنيْ تَّى يُ بَادِ الْـحَ عِ

ا إِىلَ  هُ إِمَّ بِيلَ  سَ َ ا إِىلَ النَّارِ الْـفَريَ إِمَّ نَّةِ وَ   )2(»:جَ
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ود و راه هر یکی از آنان یا به سوي بهشت و یا ش میتا این که در میان بندگان حکم «
 »ودش میبه سوي جهنم نشان داده 

ود چنین فـردي  ش میپس معلوم ، بیابداز آنجا که ممکن است راهی به سوي بهشت  
د امکان نداشت که راهی به سوي بهشت بیابد. ولی آنچه ش میردد و اگر کافر گ میکافر ن

یی که به علت بخل و سهل انگاري زکاتشان را پرداخـت  ها آنمسلّم است این است که 
 ند گناه بزرگی بر گردنشان خواهد بود.کن مین

  ﴿ ه است:اهللا تعالی در این مورد فرمود             

                               

                  ﴾ ۱۸۰عمران: [آل[ 

، عطـا کـرده اسـت    ها آنآنان که نسبت به آنچه اهللا تعالی از فضل و نعمت خود به «
بلکـه  ، خوب است ها آنند) گمان نکنند که این کار براي ده میزکات ن( بخل می ورزند

وبه ( این کار براي آنان بد است و در روز قیامت همان چیزي که به آن بخل ورزیده اند
و زمین است از آن  ها آنآنچه در آسم ي همهود و ش میآن دل بسته اند) طوق گردن آنان 

 »ید آگاه استکن میاهللا است. و اهللا از آنچه 

﴿ است: اهللا تعالی در جاي دیگر فرموده           

                           

                            

    ﴾ :۳۵ – ۳۴[التوبة[ 

آنـان را بـه   ، نـد کن میو آن را در راه اهللا خرج نو کسانی که طال و نقره می اندوزند «
فرا خواهد رسید) که این سکه ها در آتش دوزخ تافتـه  ( عذابی دردناك مژده بده. روزي

ود: شـ  میگفته  ها آنردد و به گ میداغ  ها آنپهلوها و پشتهاي اینها با ، ود و پیشانیهاش می
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اینک بچشید مزه ي چیزي را که پس ، این همان چیزي است که براي خود اندوخته اید
 »می اندوختید

پس بر مسلمان واجب است که اهللا تعالی را در مقابل نعمت و مـالی کـه بـه او داده    
سپاس بگوید و زکات مالش را پرداخت نماید تا اهللا تعالی برکت و رشد مالش را بیشتر 

 کند.
گفت که زکات اما سؤال سائل: زکات در چه زمانی فرض شده است؟ در پاسخ باید 

امـوال زکـات و   ، ولی تعیـین نصـاب  ، طبق صحیح ترین اقوال علما در مکه فرض شده
 صاحبان زکات در مدینه منوره مشخص شده اند.

 18/14مجموع فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین

 ] شروط وجوب زکات2[

 شرایط وجوب زکات کدام است؟ س: 

مالک نصاب ، آزاد بودن، شرایط وجوب زکات به شرح ذیل است: مسلمان بودن ج: 
مگـر در محصـوالت   ، گذشتن یک سـال پـس از بدسـت آوردن آن   ، بودن و استقرار آن

 عشري.
به عنوان زکات از او ، اسالم: زکات بر کافر واجب نیست و اگر آن را پرداخت کند

 ﴿ :رمایدف میود؛ چون اهللا تعالی ش میپذیرفته ن                 

                              

    ﴾ :۵۴[التوبة[ 

نشده جز این که آنان به اهللا هیچ چیز مانع پذیرش نفقات و بذل و بخشش هایشان «
سـتند و جـز از روي   آی مـی و پیامبرش ایمان ندارند و جز با سستی و بی حالی به نماز ن

 »ندکن میناچاري احسان و بخشش ن



   

 1149 باب هفتم: زکات
 

ولی معناي این سخن این نیست که کافر در روز قیامت از آن معاف است و در مورد 
روز رستاخیز در باره ي زکـات   بلکه در، ود؛ نه قضیه چنین نیستش میآن سؤال کرده ن

 مورد عتاب و سرزنش قرار خواهد گرفت.

 ﴿ اهللا تعالی فرموده است:                

                                

                       

       ﴾ :۴۷ – ۳۹[املدثر[ 

رنـد و از  ب مـی که مؤمنانند)آنان در باغهاي بهشت به سر ( .. مگر یاران سمت راستی«
 وینـد: گ می، چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است، بزهکاران گناهکاران می پرسند

ده ایـم و  دا مـی در جهان) از زمره ي نمازگزاران نبوده ایـم و بـه مسـتمندان خـوراك ن    (
) فرو رفتـه ایـم و روز سـزا و    ها آنهمنشین بوده ایم و در باطل ( پیوسته با باطل گرایان

 »تا این که مرگ به سراغمان آمد، نسته ایمدا میقیامت) را دروغ ( جزا
د که کفار به خاطر اخالل در امـر فـروع اسـالم در روز قیامـت     کن میاین آیه داللت  

 وند.ش میعذاب داده 
بلکه مـالش  ، چون او صاحب هیچ مالی نیست، آزادي: بر غالم زکات واجب نیست 

لَهُ « :اللَّه علَیه وآله وسلَّم  رسول اهللا صلَّى از آنِ مالک اوست؛ به دلیل گفتار ا وَ بْدً اعَ عَ نْ بَ مَ

هُ  طَ ِ رتَ بَائِعِ إِالَّ أَنْ يَشْ لُهُ لِلْ امَ الٌ فَ بْتَاعُ الْـمَ  )1(»مُ

پـس ثـروتش از آنِ   ، هرکس برده اي از خـود را بفروشـد کـه داراي ثـروت اسـت     «
تملک مال او نیـز   به هنگام خرید) براي( صاحبش) است؛ مگر آن که مشتري( فروشنده

 »شرط بگذارد

                                                           
 1543و مسلم  2379بخاري  -1
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برده داراي ثروتی نیست که بر آن زکات واجب بشـود و فرضـاً اگـر    ، با این حساب 

چـون او اجـازه دارد   ، درسـ  مینهایتاً ملکیت آن ثروت به آقایش ، مالک ثروتی هم بشود
آنچه را که در دست برده اش است براي خود بگیرد. بنـابراین در ملکیـت بـرده نقـص     

از ایـن رهگـذر   ، اشـد ب مـی دارد و همچون ملکیت افراد آزاد دایمی و همیشگی نوجود 
 است که زکات بر مالک مال واجب است.

به حد نصـابی کـه شـریعت آن را     انسانمالکیت نصاب: مقصود آن است که ثروت  
مثالً نصاب طـال  ( ودش میمعین کرده است برسد؛ و این نصاب با اختالف اموال مختلف 

، نصاب نقره است و...). اگر ثروت شخص به حد نصـاب شـرعی نرسـیده باشـد    غیر از 
ـ  میچون در این صورت مال او کم به حساب ، رددگ میزکاتی بر آن واجب ن د و فـرد  آی

 مذکور توان همدردي با ناداران را نخواهد داشت.
ن نصاب حیوانات از اول تا انتهاء معین است و نصاب اموال دیگر از لحاظ ابتدا معـی 

گردیده است. اگر چیزي از آن اضافه آید مقدار مازاد آن حساب کرده شده و زکـات آن  
 ود.ش میپرداخت 

اما گذشتن سال: این شرط بدان خاطر است که ایجاب زکات در کمتر از یک سـال   
ود و ایجاب آن در بیشتر از یک سال موجـب ضـرر بـه    ش میمستلزم ضرر به ثروتمندان 

ردد. پس حکمت شریعت چنین است که براي وجـوب آن زمـان   گ می افراد کم بضاعت
معینی مقرر کرده و آن گذشت یـک سـال اسـت و ایـن امـر باعـث ایجـاد تـوازن بـین          

 ود.ش می و افراد کم بضاعت ثروتمندان و ناداران
دچار تلـف   هنگامقبل از اتمام سال فوت بکند یا مالش در همین  انسانبنابراین اگر  

ردد. ولی باید دانست که سه مورد از شرط گ میزکات از گردن او ساقط ، و ضایعه بشود
 مذکور استثناء هستند:

 محصوالت عشري  -3بچه هاي چهار پایان  -2سود تجارت  -1 
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گذشت سال بر اصل آن معتبر است و در بچه هـاي چهارپایـان بـر    ، 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.آی میحساب 

نصابی از چهارپایان را در ملکیت دارد و  انسانمثالی براي چهار پایان: مانند این که  
در ایـن   ،درسـ  مـی د تا این کـه بـه دو نصـاب    کن میدر اثناي سال این نصاب زاد و ولد 

 چون بچه ها تابع اصل خود هستند.، ودش میصورت بر هر دو نصاب زکات واجب 
مـثالً)  ( زیرا، ستها آناما سال محصوالت عشري مانند حبوبات و ثمره ها برداشت  

 ود و این در حالی است که زکات خرما به هنگامش میخرما قبل از گذشتن سال خشک 
برداشـت و  ، اعی قبل از تمام شـدن سـال  خشک شدن آن است. همچنین محصوالت زر

 ود. زمان پرداخت زکات آن در هنگام برداشت آن است.ش میدرو 

﴿ اهللا تعالی فرموده است:        ﴾ :۱۴۱[األنعام[ 

 »و زکات آن را در روز برداشت آن بپردازید«
 استثناء هستند.، گذشت پس سه موردي که ذکر گردید از شرطی که

  8/16مجموع فتاوي و رسائل ، شیخ ابن عثیمین



 

 

 

 

 :فصل دوم
 اهل زکات



 

 هاي مستحقین زکات  ] گروه3[

مستحقین زکات را براي ود؟ امیدواریم تمام اقشار ش میزکات به چه کسانی داده  س:
 ما توضیح دهید.

اشاره کرده  ها آنتوبه به  ي سورهزکات به گروههاي هشتگانه اي که اهللا تعالی در  ج:

 ﴿ ود:ش میپرداخت                              

                             

    ﴾ :۶۰[التوبة[ 

 کسانی که جلب محبتشان، گردآورندگان آن، بیچارگان، زکات مخصوص مستمندان«
مصـرف)  (، بـدهکاران پرداخت بدهی) (، آزادي) بردگان(، ودش میبراي پذیرش اسالم) (

اشـد.  ب مـی مسافران درمانده و دور افتاده از مال و خانه) ( و واماندگان در راه، در راه اهللا
 »این فریضه مهم الهی است و اهللا دانا و حکیم است

ـ  هـیچ چیـزي  ) کسی است کـه  مسکین(  بخشـی از  ) کسـی اسـت کـه    فقیـر ( دارد.ن
فقیر و مسـکین را بـر عکـس تعریـف     . برخی از علما ضروریات خود را در اختیار دارد

یعنی مسکین کسی است که نیـازش نسـبت بـه    ، کرده اند؛ و قول راجح نیز همین است
نمایندگانی هستند که رهبـر مسـلمین و یـا    ، گردآورندگان)( فقیر کمتر است. مقصود از

 رستد. البته کاتب و تقسیم کننـده ي ف میرا براي دریافت زکات نزد مردم  ها آن، نایب او
 وند. ش میزکات نیز از زمره ي آنان محسوب 

مؤلفۀ القلوب) کسانی هستند که تازه به دیـن اسـالم گرویـده انـد و بـه      ( مقصود از 
بردگـان) آزاد کـردن   ( به جلب محبت نیازمنـد هسـتند. مقصـود از   ، علت ضعف ایمانی

د که برده غالم باشد یـا کنیـز.   کن میمسلمان است به وسیله ي مال زکات؛ فرقی ن ي برده
 ود. منظـور از شـ  مـی این حکم شامل آزادي اسیران و مساعدت با غالمـان مکاتـب نیـز    

بدهکاران) کسانی هستند که از روي ناچاري و نه از روي معصیت اقدام به وام گـرفتن  (
انند از عهده ي بازپرداخت آن برآیند. خصوصاً کسـی کـه بـراي    تو میند و سپس نکن می
صـرف آن در راه اهللا)  ( ود. مقصـود از شـ  مـی اد آشتی مشروعی مجبور به وام گرفتن ایج
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مسافر) کسی است که از شـهر  ( پرداخت زکات به مجاهدین و مرزبانان است. منظور از
 د.دسترسی ندار و مالش بدور است و به آن

نابراین مبلغـی از مـال زکـات بـه او داده     ب                                                   
 ود تا به شهرش برسد؛ اگر چه در شهر خود فردي غنی و ثروتمند باشد.ش می

م به تفسیر بغوي و کن میاهی در این خصوص بیشتر از این بدانی توصیه خو میاگر  
 ابن کثیر مراجعه کن.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
                  10/6تاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا ف

 ] معنی فقیر و مسکین 4[

زکـات مخصـوص   «بیان فقرا و مساکین در قرآن آمده که اهللا تعالی فرموده است: س:
]. اینک از جناب عالی در مورد معنـی فقیـر و مسـکین    60[توبه:»اشدب میفقرا و مساکین 

شرط است که به هر کدام از فقیر و مسکین بـه انـدازه ي احتیـاج    یم و اگر کن میاستفتاء 
 بفرمایید که در اینجا مقصود از احتیاج فقیر نسبت به مسکین چیست؟، بدهیم
فرق بین فقیر ومسکین این است که فقیر هیچ چیـزي در اختیـار نـدارد و تـوان      ج: 

اج و نیازمندي اش برآوردن احتیاجات روزمره اش را ندارد. مسکین کسی است که احتی
نسبت به فقیر کمتر است. صحیح ترین قول در مـورد تعریـف فقیـر و مسـکین همـین      

از علما تعریف این دو را برعکس گفته اند. به هر یکی از این دو قشر  اي عدهاست. البته 
ود و بیشتر از آن نبایـد  ش میبه اندازه ي احتیاجش به همراه رعایت کردن درآمدش داده 

ردد. گـ  مـی ردد و از اصناف زکات خارج گ میچون در این صورت غنی ، ه شودبه او داد
 البته حاجت و نیازمندي بر حسب تفاوت محیط زندگی متفاوت است.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 10/21فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 ؤال کنندگان] حکم دادن زکات به گدایان و س5[
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کودك با سنین و شکل هاي مختلف در ، زن، تعداد زیادي از گدایان اعم از مرد س:
 انسانند. کن میو مساجد دور می زنند و دست کمک به سوي مردم دراز  ها آنخیاب، بازار

ود که با اینان چگونه رفتار کنـد؟ آیـا صـدقات و امـوال     ش میدر برابر این پدیده حیران 
اینها بدهیم یا نه؟ لطفاً موضوع را توضیح دهید! اهللا تعالی به شما جزاي خیر زکات را به 

 عنایت بفرماید!
ود؛ مشاهده شده که ش میحکم این مسئله با مختلف بودن حاالت و افراد متفاوت  ج:

افرادي ثروتمنـد و   ها آنبلکه در بین ، بسیاري از سؤال کنندگان و گدایان نیازمند نیستند
انند از آن دسـت  تو مین، ولی از آنجا که به گدایی عادت نموده اند، ودش می پولدار دیده

بکشند؛ پس هرگاه مردان نیرومند و با نشاطی را دیدید که دست گدایی به سـوي شـما   
د مانند سـایر کـارگران بـه کـار و     نانتو می ها آنچون ، ند به آنان چیزي ندهیدکن میدراز 

د. روش شناخت کودکان غیر نیازمند بدین شکل است که اگر با روحیه و نزحمت بپرداز
ود که سؤال کردن را عادت خود قرار داده و با حفظ اوراد ش میجرأت سؤال کنند معلوم 

. اما زنان با کثرت تردد و آمـد و شـد در بـازار    ندو دعاهایی در این کار حرفه اي شده ا
معلوم شود که شخصی گدایی را شغل خود کـرده  قابل شناسایی هستند. به هر حال اگر 

فوراً او را گرفتار کرده و به زنجیرش بکشید و به اداره ي مبـارزه بـا   ، و به آن خو گرفته
 گدایی معرفی نمایید.

 از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین

 ] دادن زکات به یک نفر6[

عمـوي خـود جـایز     مثالً بـه ، مال زکات به یک نفر از نزدیکان ي همهآیا دادن  س: 
 است؟

 در حدود نیاز آن فقیر جایز است.، آري ج: 
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/20( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا
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 ود؟ش می] آیا زکات یک سازمان به کارمندان آن داده 7[

افراد فقیـري وجـود دارنـد؛ دادن امـوال     ، در بین کارمندان یک سازمان تجاري س: 
 رد؟دا میزکاتی سازمان به این افراد چه حک

اشکالی ندارد که از مـال  ، اگر این کارمندان مسلمان و از مستحقین زکات باشند ج: 
ولی نباید این مال به عنوان حقوق یـا  ، زکات به اندازه ي رفع نیازشان به آنان داده شود

اخالص و ماندن در کار به آنان داده شود. بهتـر اسـت کـه مـال     کارمزد یا به نیت جلب 
بـه گونـه اي کـه    ، زکات به صورت مخفیانه یا توسط شخص دیگـري بـه او داده شـود   

احساس نکند این پول از طرف سازمان و اداره ي کارش بـه او رسـیده و بدینوسـیله از    
 ود.ش میشبهه نیز دور 

 141ص ، اللؤلؤالمکین، شیخ ابن جبرین

 ] دادن زکات به عنوان کمک هزینه ازدواج 8[

، اهد به خاطر عفیف شـدن ازدواج کنـد  خو میآیا پرداخت زکات به جوانی که  س: 
جایز است؟ آیا در این مورد بین کسی که از سن عادي ازدواج گذشته است و بین کسی 
که به سن بیسـت سـالگی نرسـیده اسـت فرقـی وجـود دارد؟ اگـر قصـد او از ازدواج         

 یدگی و خدمت به مادر سالمندش باشد آیا باز هم دادن مال زکات به او جایز است؟رس
و در آن ، اگر شخص مـذکور از تهیـه ي مخـارج متعـارف ازدواج نـاتوان باشـد       ج:

 دادن زکات به او جایز است. ، اسراف نکرده
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/17( پژوهشهاي علمی و افتا فتاواي انجمن دائم

 ] فضیلت جهاد و صرف زکات و صدقات در راه آن9[

 آل و اصحابش باد!، حمد و ثنا از آن اهللا است و درود و سالم بر پیامبر س:
 -حفظه اهللا تعالی -جناب شیخ محمد بن صالح عثیمین، اما بعد: استاد بزرگوار 

 اهللا و برکاته.. رحمهالسالم علیکم و 
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فلسـطین و اریتـره در راه مبـارزه بـا     ، حرکتی که برادران مسـلمان مـا در افغانسـتان    
بر جناب عـالی پوشـیده نیسـت. اینهـا     ، مسیحیت و صهیونیزم شروع کرده اند، کمونیزم

ند و مسلمانان این کشورها اقـدام  کن می و دسیسه همواره بر ضد اسالم و مسلمین نیرنگ
رچند که گاهی این فریضه تـا مـدتهاي طـوالنی تعطیـل     به جهاد علیه آنان می نمایند. ه

مگر آنکه اهللا بر او رحم کند. شـکی نیسـت   ، رددگ میود و منجر به ذلت مسلمانان ش می
نیازمند به تکیه گاهی است که حتی بودجه ي حکومتها نیز از آن عاجز اسـت.  ، که جهاد

ذارد که بهترین طعمه اي گ میبیوه ها و مهاجرینی بر جاي ، یتیمان، همچنین گاهی جهاد
 یرد. گ میاست که در اختیار صلیبیان قرار 

اینک سؤال ما از جناب شیخ این است: آیا جایز است به این مجاهـدین و مبـارزان    
 زکات بدهیم؟

 هـا  آنند و در خانواده جانشین کن میهمچنین فضیلت کسانی که مجاهدین را تجهیز  
 یرند بیان نمایید.گ میرا به سرپرستی  ها آنشده و یتیمان 

 اهللا تعالی به شما پاداش نیکو بدهد! 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم ج:

 اهللا و برکاته رحمهوعلیکم السالم و 

 وعلی آله و صحبه أمجعني، والصلوة والسالم علی نبينا حممد، احلمد هللا ربِّ العاملني

پیامبر اکرم صلَّى اللَّه بدون شک جهاد با دشمنان اهللا فرض کفایه است و به گفته ي  

لَّمسآله وو هلَینَامِ « :ع ةُ سَ وَ رْ مِ الْـذُ الَ و امت اسالمی  )1(»ي رفیع اسالم است قله، جهاد« :»إِسْ

جز با جهاد و مبارزه با دشمنان اسالم هرگز به عزت و سرافرازي دسـت پیـدا نخواهنـد    
ادیان چیـره شـده و    ي همهکرد. مسلمانان تا آن لحظه باید مبارزه کنند که دین اسالم بر 

دشمنان اسالم تار و مار گردند. بی گمان دشمنان مدت زیادي اسـت کـه بـر مسـلمانان     

                                                           
ــد ( -1 ــند احمـ ــه (2616)،ترمـــذي (5/234،235،231،237مسـ ــائی در3973)،ابـــن ماجـ  "الکبـــري")،نسـ

) 3548،2408( 2/413،76خوانده است.حاکم  "حسن صحیح"ث مذکور را ).امام ترمذي حدی11394(
 و صححه و وافقه الذهبی.
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چون مسلمین به گروهها و دسته هاي زیادي تقسیم شده اند و به خـواب   ،مسلط هستند
دشمنان ممالک ، غفلت فرو رفته اند و مصالح خویش را فراموش کرده اند. بدین ترتیب

را تبدیل نمودند. آنگـاه بـین    ها آناخالق و عقائد ، را به استعمار در آورده ها آنو افکار 
ا این که مسلمانان دسته دسته شده و یگـانگی را از  آنان عداوت و دشمنی ایجاد کردند ت

 دست دادند و نیرویشان به تحلیل رفت.
این حیله ها  ي همهو کمونیست ها  نصرانی ها، یانآري! دشمنان اسالم اعم از یهود 

را به کار بردند تا مسلمانان ملتی قوي نداشته باشند؛ پس اینک بر حکومت ها و ملت 
ست که نسبت به اهمیت این موضوع آگاه باشند و با تمام هاي امت اسالمی واجب ا

قیام  ها آنوجود با دشمنان اهللا تعالی مبارزه نموده و براي نابودي و از بین بردن قدرت 
را یاري  ها آندر مقابل آن اهللا نیز ، نمایند و مطمئن باشند که اگر دین اهللا را یاري کنند

﴿ ود فرموده است:زیرا اهللا تعالی در کتاب خ، خواهد کرد           

            ﴾ :۷[حممد[ 

او نیـز شـما را یـاري نمـوده و گامهایتـان را      ، اي مؤمنان! اگر دین اهللا را یاري کنید«
 »استوار خواهد کرد

﴿ در جاي دیگر فرموده است:                 

                             

                              

                    ﴾ :۵۵[النور[ 

وعـده  ، اهللا تعالی به کسانی از شما که ایمان آورده و اعمال شایسته انجـام داده انـد  «
در زمـین خواهـد   و وارث حکومت آنـان)  ، پیشینیان( د که آنان را قطعاً جایگزینده می
ظالمان و یاغیان) قبـل از خـود کـرده اسـت.     ( همان گونه که پیشینیان را جایگزین، کرد

در سـرزمین) پابرجـا و برقـرار    ( حتمـاً ، دپسـند  میهمچنین آئین اسالم را که براي آنان 
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آن ، به امنیت و آرامش مبـدل خواهـد سـاخت    خواهد کرد و نیز خوف و هراس آنان را
 »ردانند.گ میدغدغه) مرا می پرستند و چیزي را انبازم نبدون ( چنان که

﴿ حج فرموده است: ي سورههمچنین اهللا تعالی در            

                            

                       ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[ 

با دفاع از دین او) او را یاري دهنـد. اهللا  ( د کسانی را کهده میقطعاً اهللا تعالی یاري «
وعـده یـاري و پیـروزي داده اسـت)      ها آنآن مؤمنانی که اهللا به ( نیرومند و چیره است.

رنـد و زکـات   دا مینماز را برپا ، قدرت بخشیم ها آنکسانی هستند که هرگاه در زمین به 
و سرانجامِ همه کارها به اهللا بر ، را می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند

 »ردد.گ می
گفتار و عمـل بـه طـور    ، بر دولت ها و ملت هاي اسالمی واجب است که در عقیده 

حقیقی به دین اهللا برگردند و طبق شـریعت او حکـم نماینـد و آن را در سـرزمین برپـا      
امروزه مسلمانان در وضعیتی بـه  ، کلمه) او بلند گردد. بدون شک( باشد که سخن، دارند
متفرق و دسته دسته شده اند. به گونه  ها آنرند که باید بر آن مرثیه خواند؛ چون ب میسر 

اي که هر گروهی انتظار آسیب دیدن گروه دیگري را می کشد. این بدان خاطر است که 
اهند دین او را یاري رسانند. چنانچه معامله ي آنان خو میبا اهللا صادقانه نیستند و ن ها آن

تعالی اتحاد کلمه نصیب شان رفتند و اهللا گ مینتیجه ي خوبی  ود قطعاًب میبا اهللا صادقانه 
 همان گونه که این مهم در ابتداي این امت حاصل شد.، رمودف می

تأثیر بسزایی در بین مردم ستمدیده ي ، بدون شک جهادي که در افغانستان پیش آمد 
شاء اهللا در دیگر کشـورهاي سـتمدیده نیـز چنـین      فلسطین و اریتره به وجود آورد و ان

، نصرت و پیروزي از آنِ مسلمین خواهد شـد ، آورد و به زوديتأثیري به وجود خواهد 
 به شرط آنکه به گونه اي جهاد کنند که مطابق رضاي اهللا باشد.
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 ﴿ امري مسلّم و منصوص است.، صرف زکات در راه جهاد        

                                  

                      ﴾ :۶۰[التوبة[ 

 کسانی که جلب محبتشان، گردآورندگان آن، بیچارگان، زکات مخصوص مستمندان«
پرداخـت بـدهی   ، ود. آزادي بنـدگان شـ  مـی براي پذیرش و تقویت اسالم چشم داشته) (

مسـافران در مانـده و   ( صرف آن در راه تقویت آئـین اهللا و وامانـدگان در راه  ، بدهکاران
اشد. این یک فریضه ي مهم الهی است و اهللا دانا و حکیم ب میدور افتاده از مال و خانه) 

 »است
ولـی  ، هاد و مبارزه با کفار یکی از مصارف زکـات اسـت  پس صرف زکات در راه ج

این بدان معنی نیست که شما مال زکات خود را تنها بـه ایـن صـنف بدهیـد و از سـایر      
بی تفاوت باشید. همان طور که نباید مجاهدین را به هنگام پرداخـت   اصناف و گروهها

چون ، تقسیم شود مال زکات فراموش کرد؛ بلکه زکات بایستی بین تمام اصناف مستحق
اند بین تو میعاقل  انسانفقرا و بیچارگان نیز اجتیاج به برطرف ساختن فقر خود دارند و 

مجاهدین و سایر اصناف) جمع کند و عقلـش را در پرتـوي کتـاب و سـنت     ( این و آن
 داور قرار دهد.

به مسئله احسان و نیکی ، خارج از موضوع زکات واجب انسانناگفته نماند که  
کردن در راه اهللا اهمیت دهد؛ زیرا کسی که مجاهدي را تجهیز نماید مثل این است که 

مانند این ، خودش جهاد کرده و کسی که جانشین یک مجاهد در خانواده ي او شود
است که همچون او به جهاد رفته است. یاري رساندن یکدیگر بر کارهاي نیک امري 

﴿ ور داده است:واجب است که اهللا تعالی نیز به آن دست          ﴾

  ]۲[املائدة: 
 »بر نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاوري کنید«
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پس شایسته نیست که مردم تنها زکات واجب را به مجاهدین بدهند و از تبرعـات و  
و چنانچه چون مردم بر بخل ورزي عادت کرده اند ، احسانات نسبت به آنان غافل شوند

تنها راه کمک به مجاهدین پرداخت زکات واجب به آنان باشد در ایـن صـورت هرگـاه    
در عملکرد مجاهدین سستی و فتور پـیش خواهـد آمـد. بنـابراین     ، زکاتی در کار نباشد

شایسته است که همه ي مردم با مال زکات و هم بـا احسـانات و صـدقات در ایـن راه     
تا بدینوسیله دروازه هاي خیر و نیکـی در جلـوي   ، نندکمک کنند و مجاهدین را آماده ک

 ثروتمندان همواره باز باشد و به این طریق حماسه جهاد در راه اهللا برقرار باشد.
 )18/403( مجموع فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین

 ] دادن زکات به مبارزان چچن و سایر مجاهدین 10[

 جناب شیخ محمد بن صالح عثیمین  س:
 اهللا و برکاته رحمهالسالم علیکم و 

اما بعد: بر جناب عالی پوشیده نیست که چه حوادثی در شهرهاي اسـالمی قفقـاز و    
کشـتار و فـراري دادن   ، سرکوبی مسلمانان، د؟ جنگ بر ضد اسالمده میخود چچن رخ 

 زنان و کودکان از جمله حوادثی است که با حمالت بی رحمانه بر، سالمندان، شهروندان
 ي این مملکت در حال رخ دادن است.ها آنمدارس و بیمارست، شهرها، روستاها

بفرمایید که صرف اموال زکات و صدقات براي مسلمانان آنجا و یاري رسـاندن بـه    
 رد؟ اهللا تعالی به وسیله ي شما اسالم را یاري دهد!دا میآنان با مال و جان چه حک

صرف زکات در شهرهاي قفقاز و خصوصاً در چچن جایز است و امـوال زکـات    ج:
جایز  ها آنبه مجاهدین و مستمندان آنجا داده شود. البته دادن صدقات به طریق اولی به 

اهم که مشکالت و مصائب برادران ما را در چچن و سایر بالد خو میاست. از اهللا تعالی 
ا بـه خودشـان برگردانـد و مسـلمانان را در هـر      مسلمین برطرف سازد و مکر دشمنان ر

 مکانی پیروز بگرداند؛ بی گمان که او بر هر چیزي توانا است.
 26/7/1420تاریخ: )18/401( مجموع فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین
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 ] فرستادن زکات براي اسیر مسلمان 11[

 آیا فرستادن مال زکات جهت آزاد کردن اسیر مسلمان جایز است؟ س:

دادن زکات بخاطر آزاد کردن اسیر از اسارت و خرج و نفقـه دادن بـه او از مـال     ج:
 در صورتی که نیاز داشته باشد).( زکات جایز است

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )10/32( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

اند مقداري از آن تو می، ات وکیل دیگران است] آیا کسی که براي اخراج مال زک12[
 مال را براي خود بردارد؟

ذارنـد و او را  گ مـی از مردم اموال زکات و صدقات خود را نزد شخصی  اي عده س:
زکات مالشـان را   ها آناهند که به وکالت از خو میند و سپس از او ده میامین خود قرار 

انـد  تو مـی آیا ، جدا نموده و به مستحقان پرداخت کند.حال این شخص اگر نیازمند باشد
براي خود مصرف کند؟ با علم بـه  ، مقداري از آن مال را در مواردي چون مهریه ازدواج

اجازه  ها آناشد. اگر جایز است باید از ب میاینکه شخص مذکور پیشنماز مسجد آن مردم 
 ا نه؟بگیرد ی
برساند که بخاطر پرداخـت   ها آناجازه بگیرد و به اطالع  ها آنبه نظر بنده باید از  ج:

مهریه به مال زکات نیاز دارم و مجبور به ازدواج هستم. مصـرف زکـات در ایـن گونـه     
اند بدون اجازه ي مؤکلین خود چیزي از آن مـال را  تو میموارد جایز است. ولی وکیل ن

او را امین خود قرار داده و به او اطمینان کرده اند که حتماً مالشـان را   ها آنچون ، بردارد
 به حساب آورد. ها آناند. پس نباید خود را در زمره ي رس میبه مستحقین و مستمندان 

 142اللؤلؤالمکین ص ، شیخ ابن جبرین

 مود؟ان مخارج و هزینه هاي دفتر توزیع زکات را از مال زکات پرداخت نتو می] آیا 13[

از کاالهاي تجاري را در اختیـار داریـم و سـاالنه امـوال زکـاتیِ       اي مجموعهما  س: 
د و ما این اموال را بدون محکم کاري و شناخت از حـاالت  آی میزیادي از آن به دست 
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یم؛ یکی از برادران به تأسیس دفتـري خیریـه مشـوره    کن میزکات در بین ناداران تقسیم 
اموال در آنجـا گـردآوري شـود و پـس از اطمینـان و بررسـی        به این معنی که این، داد

د کـه یـک نفـر مـدیر و     کن میبه آنان تحویل شود. براي دفتر ایجاب ، پیرامون مستحقین
تا بتواند به شکل مطلوبی بـه وظـایفش عمـل    ، تعدادي کارکن و گردآورنده داشته باشد

 نماید.
ا از امـوال زکـات پرداخـت    مخارج و هزینه هاي مصـرفیِ دفتـر خیریـه ر    ي همهما  
هزینـه  ، تجهیزات الزم، اجاره ي ساختمان دفتر، مخارجی چون: حقوق کارکنان، یمکن می

تلفن و لوازم دیگري که جهت راه اندازي دفتـر  ، برق، مانند کاغذ، هاي روزانه ي اداري
 الزم است. سؤال این است که آیا عملکرد ما پیرامون این اموال درست است؟

تعالی اقشار زکات را بیان نموده است. یکی از مستحقین آن را گردآورندگان اهللا  ج: 
کارکن ، احتیاج به مدیر، اگر توزیع زکات، و نگهدارندگان آن عنوان کرده است. بنابراین

از مـال   هـا  آنجایز است که حقوق ، و جستجوگر در مورد مستحقین زکات داشته باشد
دفتر خیریه و نیازهـاي تجهیزاتـی    ي آیهکه کرزکات پرداخت شود. همچنین جایز است 

چون این کار ، بهاي برق و تلفن و امثال آن از مال زکات پرداخت شود، آن از قبیل کاغذ
یرد و این گ میبا محکم کاري و عالقه برجمع آوري زکات و توزیع آن بین ناداران انجام 

 ند.کن میآن دست پیدا ن ود که کسانی که مستحق دریافت زکات نیستند بهش میامر باعث 
 2/11/1423در مورخه:  ،فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 از شیخ ابن عثیمین)( ي دعوتگر اسالمیها آن] حکم دادن زکات به سازم14[

انیم و در آنجـا کسـی مسـتحق مـال     خو میدر کشورهاي غیر اسالمی درس ، ما س: 
ان مال زکـات را بـراي   تو میم؟ آیا اشد؛ بفرمایید ما چه کار کنیب میزکات یا زکات فطر ن

 مصالح مراکزي اسالمی که تصمیم به تأسیس آن گرفته شده است مصرف کرد؟
به این صورت که شما کسی را از طرف خود وکیـل  ، حل این مشکل ساده است ج:

کنید تا زکات دارایی شما را در مملکت اصلی خودتان یا در شهري دیگر پرداخت کند. 
چون این مورد از مصـارف  ، براي تأسیس مراکز اسالمی جایز نیستالبته مصرف زکات 
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اشد. همان طور ب میفی سبیل اهللا) تنها جهاد در راه اهللا ( اشد؛ زیرا مقصود ازب میزکات ن
مقصـود ازآن  ، آن گونه که متأخرین گفته اند که جمهور علما همین مطلب را گفته اند و

فایـده ي  ، سبیل اهللا) عمـوم مصـالح بـود    فی( چون اگر مقصود از، عموم مصالح نیست
 د.ش میانما الصدقات....) ضایع ( ي آیهحصرِ زکات در اصناف هشت گانه ي موجود در 

 )18/317( مجموعه فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین

 از انجمن دایمی)( ي دعوتگرِ اسالمیها آن) حکم دادن زکات به سازم15[

آیا دادن زکات به اتحادیه ي طالب مسلمین جایز است تا آن را در راه دعـوت   س: 
به سوي اهللا مصرف کنند. خواهشمندم به این استفتاء پاسـخ بدهیـد. اهللا تعـالی شـما را     

 موفق بگرداند.
سابقاً بیان شد که هیأت کبار علماي عربستان سعودي این موضوع را مورد بحث  ج: 

ـ  مـی طی گزارشی حکم آن را صادر کرده است. اینک انجمن دایو بررسی قرار داده و  ه ب
 د:کن میبیان مضمون آن پاسخ بسنده 

فی سبیل اهللا) آگـاهی  ( انجمن دایمی پس از آن که از اقوال علما درباره ي مقصود از
فـی سـبیل اهللا) را بـه    ( یافت و دالیل هر قولی را مطالعه نمـود و دالیـل کسـانی را کـه    

زات جهادي تفسیر نموده اند. همچنین ادلّه ي کسانی را که این جملـه  مجاهدین و تجهی
پخش ، نشر و فراگیري علم، پل، بلکه ساختن مسجد، را محصور به مجاهدین نکرده اند

این دالیل را  ي همه، دعوتگران در مناطق و دیگر کارهاي نیک را در آن داخل نموده اند
، اعضاي انجمن به قول جمهور علمـاي مفسـرین  مورد مناقشه و بررسی قرار داد؛ نتیجتاً 

فی سبیل اهللا) مجاهـدینی هسـتند کـه    ( محدثین و فقها فتوا دادند و گفتند که مقصود از
می روند. اگر صنف مجاهدین وجود نداشته باشد آنگاه باید زکات را  داوطلبانه به جهاد

، بنـاي مسـجد   در سایر اصناف خرج کرد. ولی مصرف آن در تسهیالت عمومی از قبیل:
 ي آیهپل و مانند اینها جایز نیست؛ مگر آن که هیچ یک از اصناف هشت گانه اي که در 

 مصارف زکات منصوص هستند وجود نداشته باشند.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
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 )47، 10/48( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 در راه دعوت به سوي اهللا ، باره ي جواز صرف مال زکات] نظریه اي در16[

نقش مهمی در دعـوت بـه سـوي اهللا    ، از آنجا که نشر کتاب و نوارهاي اسالمی س: 
تشریح عبادات شـرعی تشـویق بـر رعایـت آداب و امـر بـه       ، دارد و در تصحیح عقیده

ت را در نشـر  آیا جایز اسـت کـه امـوال زکـا    ، معروف و نهی از منکر تأثیر بسزایی دارد
 کتابها و نوارهاي اسالمی مصرف کنیم؟

ن مسئله را مورد مناقشه قرار داده و آی میبا توجه به این که مجلس مجمع فقهی اسال 
 گزارش آن را به شرح ذیل 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 اسالمی در هشتمین گردهمایی که از تاریخ 
و فـی سـبیل اهللا) و   ( ي آیـه مکه ي مکرمه برگزار شد. پس از مطالعه و بررسـیِ مـدلول   

 روشن گردید که علما در این مسئله دو فتوا دارند:، مناقشه و بحث آرا و نظرات
مجاهدین ومبارزین راه حق و همین اسـت   فی سبیل اهللا) بر( یکی محدودیت معنی 

فی سبیل اهللا) را بـر مجاهـدان و مبـارزان    ( سهمِ، فتواي جمهور علما. طرفداران این فتوا
 ند.کن میراه اهللا تعالی محدود 

جنبه هـاي نیـک و تسـهیالت     ي همهفی سبیل اهللا) شامل ( فتواي دوم این است که 
و بـاز نمـودن    هـا  آنکاروانسرا و نگهداري ، مدرسه، ر مسلمانان از قبیل: مسجدب میعمو

ردد. گـ  میراهها و جاده هاي مسدود و هر کار دیگري که سود آن به دین و مسلمانان بر 
این فتواي اندکی از علماي پیشین است؛ البته عده ي زیادي از علماي متأخر بدان راضی 

و بررسـی دالیـل    پـس از مناقشـه  ، گشته و آن را اختیار کرده اند. مجمـع فقهـی اسـالم   
 فتواي دوم را با توجه به نظرات ذیل تثبیت کرد:، فریقین
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فتواي جمعی از علماي مسلمین است و در پاره اي از ، نظر به این که فتواي دوم  -1

﴿ ود. مانند:ش میآیات قرآن و احادیث نبوي نیز همین امر استنباط     

                    ﴾ :۲۶۲[البقرة[ 

ذارند و گ میند و به دنبال آن منتی نکن میکسانی که دارایی خود را در راه اهللا صرف «
 »اجرشان نزد پروردگارشان است، انندرس میآزاري ن

زنـش  ، بـود  مـاده شـتري را در راه اهللا مقـرر کـرده    ، در ابوداود آمده است که مردي 

ا فإن احلج يف سبيل اهللا] [ پیامبر به آن زن گفت، است به حج برودخو می بِيهَ كَ  اِرْ

 )1(»ودش میفی سبیل اهللا) شامل حج نیز ( چون، سوار آن شتر بشو«
اعالي کلمۀ اهللا و نشـر دیـن اسـت بـه     ، نظر به این که: هدف از جهاد تسلیحاتی  -2

بنـابراین هـم   ، با آنان براي اداي وظیفه ي شانوسیله آماده کردن دعوتگران و همکاري 
هر دو اسم جهاد دارند؛ به دلیل این که امـام  ، جهاد مسلحانه و هم جهاد به شکل دعوت

رسـول   روایت کرده اند کـه  عنْه اللَّـهرَضی احمد و نسائی همراه با تصحیح حاکم از انس

وا « اسـت:  فرموده وسلَّماهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  ـدُ اهِ مْ الْــجَ ـكُ سِ فُ نْ أَ مْ وَ الِكُ وَ أَمْ كِنيَ بـِ ِ رشْ مُ

مْ الْـوَ  نَتِكُ  )2(»سِ

 »یتان با مشرکین جهاد کنیدها آنجان و زب، با مشرکین به وسیله ي مال«
مسیحیان و دیگر دشمنان اسالم در حال مبارزه ، با توجه به این که: ملحدین یهود  -3

فکري و عقیدتی با مسلمانان هستند و کسانی وجود دارند که این دشـمنان را بـا کمـک    

                                                           
) حـاکم  1779( 1/484)؛ حـاکم  12911)، طبرانی در الکبیر (3077)، صحیح ابن خزیمه (1990ابوداود ( -1

 "رواءاال") آلبانی آن را صحیح دانسـته اسـت   11699آن را صحیح دانسته است، البیهقی در الکبري  (
 )1587شماره  (

ــد ( -2 ــوداود  (3/251،153،124احم ــائی (2504)، اب ــی (3096)، نس ــان ( 2431)، دارم ــن حب  ،)4708)، اب
) حاکم آن را صحیح دانسته است و ذهبـی بـا آن موافـق اسـت. آلبـانی در تخـریج       2427( 2/81حاکم

 3821شماره  ةآن را صحیح دانسته است.المشکا ةاحادیث مشکا
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مقابله  ها آنند. بنابراین بر مسلمانان واحب است که با کن میهاي مادي و معنوي حمایت 
با اسالم می جنگند؛ مسلمانان نیز همان حربه را  ها آنبه مثل کنند و با همان سالحی که 

 !بکار گیرند و بلکه کوبنده تر از آن را
راي جنـگ هـاي فیزیکـی وزارت مخصوصـی     ب میبا توجه به این که: هر کشور اسال

ود. امـا بـراي   ش میدارد و در بودجه ي هر دولتی سهم بخصوصی به آن اختصاص داده 
ود و هیچ مساعدت ش میدولت ها در نظر گرفته نجهاد دعوتی هیچ سهمی در بودجه ي 

 ردد.گ میو کمکی به دعوتگران اعمال ن
فـی  ( اثبات نمود که، مجلس مجمع فقهی با اکثریت مطلق، با توجه به نظرات مذکور

سبیل اهللا) دعوت به سوي دینِ اهللا و مواردي که در مسیر کمک به دعوت باشد را شامل 
 ود.ش می

در اینجا مسئله ي مهم دیگـري وجـود   ( یم آل شیخ گفته است:اما شیخ محمد ابراه 
دارد که صرف زکات در آن جایز است و آن فراهم کردن نیروي مالی بـراي دعـوتگران   

 سبیل اهللا) و پاسخ به دشمنان اسالم است.)( راه اهللا تعالی
 امیدواریم این مسئله ي مهم را با تفصیل بیان کنید.

اشد و ب میفتوایی صحیح و سخن منطقی ، علماي مشهور فتواي این، به نظر بنده ج:
است  در آن رعایت حال مسلمین و تقویت دعوتگران و مبلِّغان شده است و این عاملی

سبیل اهللا) راهی است که ( براي نشر دین و نابودي مشرکان. بدون شک راه اهللا تعالی
همان ، ودش میجمع بسته اند؛ سبیل مفرد است و به سبل رس می تعالىرا به او  انسان

﴿ گونه که اهللا تعالی فرموده است               ﴾

  ]۱۶[املائدة: 
ـ  مـی کتاب) کسانی را به راه هـاي امـن و امـان هـدایت     ( اهللا با آن« د کـه جویـاي   کن

 »خوشنودي او باشند
را به وسیله این کتاب به راههاي امـن و سـالم کـه منجـر بـه       انسانیعنی: اهللا تعالی 

د.پس هر عمل نیکی که موجـب تقـرب بـه سـوي اهللا     کن میوند هدایت ش میسالمتی او 
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بـه   انسـان تعالی شود و موجب رضاي اهللا تعالی شود و موجب رضـایت اهللا و رسـیدن   
به وسیله ي آن  ها انسان است. چون اهللا تعالی دوست دارد که تعالىراه اهللا ، بهشت گردد

 خشد.ب میعمل خود را به او نزدیک بگردانند. به همین سبب به او ثواب و کرامت 
اشخاصی را نام برد که به علت نیازمندي ، مصارف زکات ي آیهاهللا تعالی در ، بنابراین

مسافر و... اینها ، مؤلفۀ القلوب، بخصوصی مستحق دریافت زکات هستند: از قبیل فقیر
ند. اهللا کن میکسانی هستند که مال زکات را بنا بر مصلحت و نیاز پیش آمده دریافت 

و فی سبیل اهللا) به ( تعالی سپس جهات دیگر استحقاق زکات را با آوردن جمله ي
 صورت مجمل بیان نموده است. این در حالی است که اهللا تعالی هجرت را نیز در شمار

 ﴿ آنجا که فرموده است:، قرار داده فی سبیل اهللا)(              

         ﴾ :۱۰۰[النساء[  

 .»یندب میسرزمین هاي فراخ و آزاديِ فراوان ، کسی که در راه اهللا هجرت کند«
مفسـدان و ملحـدان و   تردیـد  ، بیان خوبیهاي دین، شکی نیست که مصلحت دعوت 

بخشی از نصـرت اهللا و دینـی اسـت کـه     ، پاسخ گویی به شبهه افکنیهاي کفار و منافقین
همان دینی که حق تعالی پـذیرش آن را بـر بشـریت فـرض     ، مورد پسند او تعالی است

 نموده است.
چنانچه کسی یافت نشود که با تبرعات و صدقات خود بـر دعـوتگران و مصـلحان     

 هـا  آندر این صورت صرف زکـات مفروضـه بـر    ، را به پیش برد ها آنار انفاق کند و ک
ـ  مـی چون مصلحت همین امر را اقتضـا  ، ودش میواجب  د. چـه بسـا دادن زکـات بـه     کن

ود کـه در آیـه ذکـر    شـ  مـی دعوتگران و مصلحان مهمتر از دادن آن به برخی از کسـانی  
انند صبر کنند. باید در تو میچون اینها ، مؤلفۀ القلوب و مسافر، مانند مکاتب، گردیده اند

نظر داشت که نیاز این اقشار همچون تردید دشمنان اسالم و مبارزه نمودن با مفسدین و 
چاپ مجالت و کتب دینی و پخش نوارهاي اسالمی ، منافقین و همچنین مانند نشر علم

اسـالم و  اشد؛ چون اینها مصالحی است که بیان حقیقت و اهـداف  ب میمهم و ضروري ن
د. کن میود را تضمین ش میوارد  و کوته فکران همچنین پاسخ به شبهاتی که بر کم بینشان
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از همین رهگذر است که هرگاه دروازه تبرعات و صدقات بر این گونه مصالح متوقـف  
 را با زکات واجب تأمین نمود. ها آنجایز است که ، شود

 ابولوزتهیه: علی  137ص ، فتاواي زکات، شیخ ابن جبرین

 ] حکم دادن زکات به بنی هاشم 17[

 آیا پرداخت زکات و صدقه به بنی هاشم جایز است؟ س:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  صدقه باید گفت که در حدیث صحیح از ي بارهدر ج:

 لَّمسدٍ  ها آن« :ثابت شده که ایشان فرموده اندو َمَّ لِ حمُ ِلُّ آلِ   )1(»الَ حتَ

 »جایز نیست وسلَّممحمد صلَّى اللَّه علَیه وآله  براي آل صدقه«
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم ؛ همان بنی هاشم هستند. لیکن آیا این حکم  آل

زکات) است یا اینکه صدقه واجب و تطوع هر دو را شامل ( مخصوص صدقه ي واجب
 وا دارند:ود؟ علما در این موضوع دو فتش می

برخی از علما گفته اند: که براي هاشمی جایز است که از یک هاشمی دیگـر زکـات   
که اگر چنانچه از مال خمس به آنان داده  )2(دیگر از علما گفته اند اي عدهدریافت نماید. 

تـا احتیاجـات و ضـروریات خـود را برطـرف      ، جایز است که مال زکات بگیرند، نشود
 این است که دست گدایی به سوي مردم دراز کنند.سازند و این بهتر از 

 16/6/1409نوشته ي محمد صالح عثیمین در تاریخ 
 )314( ف، )18/427( مجموع فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین

 ] حکم پرداخت بدهی مرده از مال زکات 18[

ود؟ پرداخت آن با مال زکـات  ش میآیا بدهی بدهکاران بعد از مرگشان پرداخت  س:
 چگونه است؟

                                                           
 )1072(مسلم   -1
) 4/457(  "فتـاواي کبـري  "از این دسته علماست. مراجعه شود به :  -رحمه اهللا -شیخ االسالم ابن تیمیه  -2

 فۀچاپ دار المعر
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، ودش میبدهی بدهکار بعد از مرگ او از مال زکات پرداخت ن، طبق قول جمهور ج:
لـیکن   1بلکه ابوعبید و ابن عبدالبر براي عدم جواز این مسئله ادعاي اجماع نمـوده انـد.  

آن را  اي عدهبلکه ، ادعاي اجماع درست نیست و علما روي این حکم اجماع ننموده اند
ولی فتوایشان از نظر من مرجوح اسـت و راجـح همـان قـول جمهـور       ،جایز دانسته اند

علماست. دلیل رجحان قول جمهور از دیدگاه سنت این است که به اثبات نرسیده است 
وام بدهکاران را از مـال زکـات پرداخـت کـرده      وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  که

ایشـان  ، دشـ  مـی آورده وسلَّم  صلَّى اللَّه علَیه وآله رسول اهللا نزد، باشد. هنگامی که میت

نٌ « نخست می پرسید: يْ يْهِ دَ لَ لْ عَ اگـر در جـواب ایشـان آري    » آیا بر او بدهی است؟« :»هَ

 .)2(اندخو میدند و گرنه بر او نماز کر میایشان از خواندن نماز بر او خودداري ، فتندگ می
 ،ولی هنگامی که دروازه هاي فتوحات برایشان گشوده شد و ثـروت فـراوان گشـت    

بـدهی هـاي بـدهکاران مـرده را از بیـت المـال ادا       وسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله 
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  . چنانچه اداي دیون مرده از زکات جایز بود حتماًنمود می

لَّمسچون زکات قبل از فتوحات فرض شده بود؛ این از جهت ، ددا میاین کار را انجام  و
 نقل بود. 

، اما از جهت عقل و منطق: اگر پرداخت دیون مرده را از مـال زکـات جـایز بـدانیم     
ود و مردم وامهـاي بسـتگان و نزدیکـان    ش میقطعاً مال زکات صرف بدهی هاي مردگان 

ند و مردم زنـده از اداي وام هایشـان محـروم خواهنـد     کن میپرداخت  خود را با این مال
شد. این در حالی است که اداي وامهاي زنده و لو با صـدقه ي غیـر واجـب از اهمیـت     

زیرا فرد زنده اگر بدهکار باشد احساس ذلت و رنج می نمایـد  ، بیشتري برخوردار است
حتمـاً اهللا  ، قـرض گرفتـه اسـت    و مرده اگر در حیات خود مالی را به نیت پرداخـت آن 

                                                           
 )2/269(  "کشاف القناع"مراجعه شود به  -1
 )1619) و مسلم  (2298بخاري  ( -2
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ـنْ « تعالی اسباب اداي آن را فراهم خواهد کرد. همان طور که در حدیث آمـده اسـت:   مَ

 َّا أَد هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ النَّاسِ يُ وَ ذَ أَمْ ـهُ أَخَ هُ  اللَّ فَ لَ تْ ا أَ هَ فَ يدُ إِتْالَ رِ ذَ يُ نْ أَخَ مَ نْهُ وَ ـهُ عَ  )1(»اللَّ

اهللا تعـالی وامـش را   ، نیـت اداي آن را داشـته باشـد   هرکس مالی را قـرض کنـد و   «
اهللا تعـالی آن را تلـف خواهـد    ، پرداخت خواهد کرد. ولی اگر قصدش اتالف آن باشـد 

 »نمود
عملش پسـندیده و قابـل   ، و هر کسی که وام میت را از صدقه ي غیر واجب ادا کند

 ستایش است.
  )283( ف، )18/277( مجموع فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین

 ] حکم گذشت از وام به نیت زکات19[

 زکات جایز است؟ ي اراده: آیا عفو بدهی از بدهکار به 1س

  ﴿ چون اهللا تعالی فرموده است:، : این کار جایز نیست1ج     

          ﴾ :پیامبر!) از اموال آنان زکات بگیر تا بدینوسیله  اي(« ]۱۰۳[التوبة

 »رذائل) پاك داري( را از ها آن
شخصی که مـال زکـات از او گرفتـه    ( گرفتن) مستلزم این است که مأخوذ منه( اخذ

 ود) آن را در جایی صرف نماید.ش می

ـمْ أَنَّ « در این زمینه فرموده است: صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم پیامبر اکرم  هُ لِمْ ــهَ أَعْ  اللَّ

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   )2(»افْرتَ

واجب نموده است  ها آنرا با خبر کن که اهللا تعالی زکات را بر اموال  ها آنسپس «... 
 »ودش میداده  ها آنود و به فقراي ش میواین زکات از ثروتمندان گرفته 

                                                           
 )2387بخاري  ( -1
 )19) و مسلم  (1395بخاري  ( -2
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اخذ ، اخذ و برگرداندن آن ضروري است و در معاف کردن وام، پس در مسئله زکات
ود. دلیل دیگري براي عدم جواز این کار این اسـت کـه چـون    ش میو برگرداندن یافت ن

معنی ایـن  ، وام را از بدهکارش معاف کند و آن را به حساب زکات بگذارد انسانهرگاه 
ود که شخص مذکور به جاي مال طیب و نیکو؛ مال پست و بـی ارزش را  ش میکار این 

به عنوان زکات داده است. و آنچه مسلم است این است که وامی که بر ذمـه ي دیگـري   
از این جهت دین همچون عین متصـور  ، ودش میود و گاهی نش میاست گاهی پرداخت 

بنـابراین عفـو آن بـه    ، اشـد ب میاز عین  تر پایینزش نیست و به علت این که از لحاظ ار
 عنوان زکات جایز نیست. 

 ﴿ اهللا تعالی فرموده است:                  

    ﴾ :۲۶۷[البقرة[  

ببخشید؛ در حـالی کـه خـود شـما     ... و به سراغ چیزهاي بی ارزش نروید تا از آن «
 »حاضرید آن چیزها را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم پوشی در آن..

 اینک به یک مثال از سؤالی که پرسیدید توجه کنید:
ی مال زکاتش ده هزار ریال است و از شخص فقیري ده هزار ریال طلـب  انسانمثالً؛ 

وید: آن ده هـزار ریـال را بـه تـو     گ میاو نزد آن فقیر می رود و به  انساناین ، دارد. حال
وییم: عفو این بدهی به جاي زکـات جـایز   گ میاشد. ب میبخشیده ام و این زکات امسالم 

ذرند. گ مینیست. در این مسئله بسیاري از مردم به خطا می روند و ناآگاهانه از کنار آن 
بـدون هـیچ   ، ن زکاتشیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا گفته است: إسقاط بدهی به عنوا

  )1(اختالفی جایز نیست.
 )285( ف -)18/377( مجموعه فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین

د. این شخص پـس از مـدتی   ده می: شخصی به یک نفر فقیر مبلغی پول قرض 2س
اند آن را بـه او پرداخـت نمایـد؛ آیـا     تو میولی فقیر ن، دکن میپولش را از آن فقیر مطالبه 

                                                           
 )25/84(  "مجموعه فتاوا"مراجعه شود به  -1
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این شخص از آن مبلغ گذشت نماید و آن را زکـات مـال خـود حسـاب     جایز است که 
 کند؟
چون او پس از گرفتن آن ناامیـد شـده   ، مال زکات حساب کند، : نباید این مال را2ج

پول طلب کند. چنانچه ، است. لیکن طلبکار اجازه دارد که براي بدهکارش از ثروتمندان
ـ تو مـی ، تبرعات و پول زکات براي او جمع نمود د آن را بـه جـاي وام خـود بـردارد.     ان

اند پول خود را به صورت نقدي به بدهکار خود بپردازد. سپس اگر خـود  تو میهمچنین 
جـایز اسـت و ایـن    ، بدهکار این مبلغ را به طلبکار به عنوان پرداخت بـدهی بازگردانـد  

 اند آن را بردارد.تو میطلبکار 
 هـ ق 14/10/1423خ: در تاری، از قول و امالي ایشان، شیخ ابن جبرین

 ] حکم دادن زکات به افراد بی نماز20[

بـا علـم بـه    ، : آیا جایز است که مبلغی از پول را به عنوان زکات به مادرم بدهم1س
 اینکه مادرم در وضعیت خوبی قرار دارد؟

ولـی زیـاد اهـل نمـاز نیسـت. آیـا       ، اند کار کندتو میهمچنین برادر مجرّدي دارم که 
از مال زکاتم را به او بدهم؟ لطفاً توضیح بدهیـد. اهللا شـما را حفاظـت     انم مقداريتو می

 کند؟
چـون پـدر و مـادر از    ، : جایز نیست که چیزي از مال زکات را به مادرت بـدهی 2ج

هرچند که مادرت به علت انفاق پدرت بر او از انفاق تو بی نیـاز  ، مصارف زکات نیستند
 است.

جایز نیست کـه بـه   ، که برادرت تارك نماز استاما صرف زکات به برادرت: مادامی 
زیرا نماز پس از شهادتین بزرگترین رکن اسالم است و ترك آن به طور ، او زکات بدهی

انـد بـه کسـب و کـار     تو مـی عمدي کفر اکبر است و در عین حال او نیرومنـد اسـت و   
، انفـاق نمایـد  آن وقت پدرش باید بر او ، بپردازد. هرگاه نیازي به انفاق برایش پیش آید

در صورتی که توان انفاق را داشته باشد). اهللا تعـالی  ( چون او مسئول نفقه پسرش است



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1174 
  

برادرت را هدایت و به سوي حـق رهنمـون بگردانـد و او را از شـرّ نفـس و شـیطان و       
 دوستان بد نجات دهد!

 )61( ص، جمع و تهیه: محمد المسند، فتاواي زکات، شیخ ابن باز

 زکات به کافر ] حکم دادن 21[

کافر و مشرك که هیچ  ي آیهآیا مصرف زکات و هدیه ي گوشت قربانی به همس س: 
 جایز است؟، قرابتی با شما ندارد

در آنجا که فرموده ، توبه بیان کرده است ي سورهاهللا تعالی موارد زکات را در  ج:

 ﴿ است:                                

                 ﴾ :۶۰[التوبة[ 

کسـانی کـه جلـب    ، گـرد آورنـدگان آن  ، بیچارگـان ، زکات مخصـوص مسـتمندان  «
صرف ، پرداخت بدهی بدهکاران، آزادي بردگان، ودش میبراي پذیرش اسالم) ( محبتشان

 »تقویت دین) اهللا و مسافران( در راه
را به  عنْه اللَّـهرضی هنگامی که معاذ  وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  همچنین

مْ بِأَنَّ « به او گفت:، سوي یمن رهسپار کرد هُ ـهَ أَخربِ مْ  اللَّ يْهِ لَ ضَ عَ رَ ةً  -املسلمني-فَ قَ دَ صَ

مْ  ائِهِ رَ قَ ىلَ فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ   )1(»تُؤْ

خبر ده که اهللا تعالی بر اموال مسلمین زکات واجـب کـرده اسـت کـه از      ها آنبه «... 
 ».رددگ مید و به فقراي آنان توزیع شو میگرفته  ها آنثروتمندان 

زکات به غیر مسلمان جایز نیست جز به مؤلفۀ القلـوب؛ امـا هدیـه ي    بنابراین دادن 
چون قربانی در حکم صـدقات  ، گوشت قربانی به همسایه و خویشاوند کافر جایز است

 است.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

                                                           
 در همین باب گذشت 19تخریج این حدیث در فتواي شماره  -1
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 )29، 10/28( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 رف زکات در امور خیریه براي غیر مسلمانان] حکم ص22[

آیا جایز است که مال زکاتم را در برخی از امور خیریه در شـهر خـود مصـرف     س:
لـیکن شـهروندان بـا    ، ودشـ  مـی کنم؟ با توجه به این که هیچ مسلمانی در شهر ما دیده ن

ار با همدیگر همکاري نموده و دوشـادوش یکـدیگر قـر   ، وجود ادیان مختلفی که دارند
 دارند.
بیچارگان و بدهکاران غیر مسلمان جایز نیست؛ ولی اگر ، صرف زکات به ناداران ج:

در راه نفـع رسـانی بـه اسـالم و     ، ودش میداده  ها آناین امور خیریه مال زکاتی را که به 
زکات داده شـود. مـثًال بـا ایـن پـول بـراي        ها آنمسلمین صرف کنند جایز است که به 

مسجد بسازند یا قرآن چاپ کنند و معانی قرآن را ترجمه نمایند و... در غیـر   ها آنمسلم
کـه دوردسـت باشـند     هرچنـد این صورت شما باید مال زکات را به شهرهاي اسـالمی  

 تا در آنجا بر مستحقین صرف گردد.، بفرستید
 2/9/1424در تاریخ: ، از قول و امضاي شیخ جبرین

 از شیخ ابن جبرین)( شهر به شهر دیگري] حکم بردن مال زکات از یک 23[

انم تـو  مـی آیا فرستادن مال زکات به مستحقین شهر دیگري جایز است؟ مثالً آیا  س:
آن را به مستحقان شهر خودم بفرستم؟ چون من در مملکـت عربسـتان سـعودي غریبـه     

 هستم.
 فرستادن مال زکات به شهر دیگري بنا بر وجود مصلحتی، طبق صحیح ترین قول ج:

همچون شدت فقر و یا وجود بستگان فقیر در آن شهر جایز است؛ ولـی ارسـال آن بـه    
انگیزه ي پارتی بازي به شهر دیگري جایز نیست و با وجود موجود بودن مسـتحقین در  

ان مال زکات را بـه شـهر دیگـري    تو میآن شهر و شناخت و مطلع بودن از وضع آنان ن
 فرستاد.
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ن خود زکات دهنده مشکوك باشد و در آن سو نیـاز  اگر چنانچه استحقاق همشهریا 

در این صورت فرستادن زکات به آن شهر ، و استحقاق بستگان دوردست او محقق باشد
  ود و هم صله ي رحمی.ش میچون در این صورت هم صدقه ، بهتر و افضل است

 ) 53( ص، جمع و ترتیب: محمد المسند، فتاواي زکات، شیخ ابن جبرین

 از شیخ ابن عثیمین)( ستادن مال زکات به شهر دیگري] حکم فر24[

زکات مالش را چگونه ادا کنـد؟  ، شخصی در خارج از شهر خودش اقامت دارد س:
آیا آن را به شهر خودش بفرستد یا این که در شهري که آنجا مقیم است مصـرف کنـد؟   

او زکات مالش را یا این که این تکلیف را به عهده ي خانواده اش بگذارد تا به نیابت از 
 پرداخت نمایند؟

باید دید که کدام امر براي زکات گیران اصلح است: زکات گیـران همشـهري یـا     ج:
فقراي شهر دیگري؟ هر کجا نیازمندي بیشتر باشد زکاتش را در همان جا مصرف کنـد.  
ولی اگر هر دو امر مساوي باشند در این صورت آن را در شهري صرف نماید که در آن 

 امت دارد.جا اق
 )69( ص، جمع: محمد المسند، فتاواي زکات، شیخ ابن عثیمین

 مال زکات است؟، به مستحق خبر دهیم که این، ] آیا به هنگام اعطاي زکات25[

د آیا به او خبر دهد که این مـالی  ده میبه فرد مستحقی زکات  انسانهنگامی که  س:
 یري از مال زکات است؟گ میکه تحویل 

بر دهنده ي زکات واجب ، یردپذ مید و آن را نکن میاگر این مستحق زکات را رد  ج:
است که جریان را به او بگوید تا مستحق در کارش آگاه شود: اگر بخواهد رد کند و یـا  

بهتر است که بـه او نگویـد ایـن    ، قبول نماید. ولی اگر عادتش بر قبول مال زکات است
 دادن نوعی منّت گذاشتن است.مال زکات است؛ چون این خبر 

﴿ اهللا تعالی فرموده است:                      ﴾

 ]۲۶۴[البقرة: 
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 »اي مؤمنان! صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار از بین نبرید«
 )230( ف -)18/312( مجموع فتاوي و رسائل، شیخ ابن عثیمین



 

 

 

 

 :فصل سوم
 زکات اموال نقد



 

 ود؟ش می] زکات پول پس انداز شده از حقوق چگونه داده 26[

د و پس اندازش کن میکارمندي مقدار متفاوتی از حقوق ماهانه اش را پس انداز  س:
سـال  ، بیشتر است و چه بسا بر مقـداري از ایـن پـول   در یک ماه کمتر و در ماه دیگري 

ود و او مبلغ پس انداز شده ي هـر مـاه را   ش میذرد و بر بخش دیگر آن سال تمام نگ می
 ند؛ این شخص چگونه مال زکاتش را ادا کند؟دا میبه خوبی ن

هرکس که مالک نصابی از پول نقد بشود و به دنبال آن پول هـاي دیگـري را بـه     ج:
ماننـد  ، رد که متولد از نصاب اول نباشد؛ بلکه مستقل و جدا از پول اولی باشددست بیاو

د و یا مانند کسی که چیزي را به کن میهمین کارمندي که مبلغی از حقوقش را پس انداز 
اگـر   ود؛ در این صورت بایـد دیـد کـه   ش میزمین مالک  ي آیههبه و یا کر، صورت ارث

اهد بیشـتر از  خو میحقوقش حریص است و نشخص مذکور در حساب و کتابِ حق و 
آنچه که بر گردن او واجب است را ادا کند باید براي خودش جـدول حسـابی درسـت    

زکات آن مبلغ را ، کند و تاریخ ملکیت هر مبلغی را در آنجا بگنجاند و با تمام شدن سال
 پرداخت نماید.

رد و بخواهـد فقـرا و   اهد راه آسان را در پیش بگیخو میاگر دست و دل باز است و  
زکات همه نقـودي را کـه در ملکیـت دارد    ، سایر مصارف زکات را بر خود ترجیح دهد

 همراه با نصاب اول خارج کند.
ثواب و ارزش این کار بیشتر بوده و براي راحتی شخص و حـال نیازمنـدان بهتـر و     

احسـان بـه   د آن را بـه حسـاب   رس میمفیدتر است و اگر چیزي از حق او به مستمندان 
ناداران و شکر باري تعالی بگذارد و امیدوار باشد که اهللا تعالی فضل و احسانش را بر او 

 بیشتر خواهد نمود.

 ﴿ همان گونه که اهللا تعالی فرموده است:       ﴾٧يم: [إبراه[ 

  »مده میقطعاً نعمت هاي بیشتري به شما ، اگر شکر نعمتهایم را بجا بیاورید«
 )77-75( ص: -فتاواي کارمندان و کارگران -انجمن دایمی

 ] چگونگی پرداخت زکات قرض27[
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 وامهایی که بر گردن مردم است آیا در آن زکات واجب است؟ س: 

بر صاحب آن مال واجب است کـه  ، اگر وام بر عهده ي شخص ثروتمندي است ج:
اهـد زکـات دیـن را    خو مـی ولی اختیار دارد: اگـر  ، هر سال زکات آن را پرداخت نماید

اند پس از قـبض  تو میخارج کند و اگر خواست ، همراه با زکات مالی که در دست دارد
 آن با احتساب سنوات گذشته زکات آن را پرداخت نماید.

صـاحب  ( ولی اگر مدیون فردي نادار باشد در این صورت هیچ زکاتی بر وام دهنده 
لیکن هرگاه آن را پس گرفت باید زکات ، و قول راجح نیز همین استمال) وجود ندارد 

 یک سال آن را ادا نماید.
 )12( ف -)18/25(، مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] چگونگی پرداخت زکات وامهاي اقساطی28[

ریال به صورت اقساط ده سـاله فـروختم و    100000خانه اي گلی را به قیمت  س: 
ریـال پرداخـت نمایـد. بفرماییـد کـه نحـوه ي        10000خریدار موظف است هـر سـال   

 پرداخت زکات این پول چگونه است؟
ود و شـ  مـی زکات بر کل آن مبلغ واجـب  ، هرگاه یک سال از این معامله بگذرد ج: 

زکات آن را پرداخت بنمایید. و تأخیر مدت اقساط هیچ تـأثیري  شما باید رأس هر سال 
چون شما بنا بر مصلحت خودتان بدان راضی شده و این کار را ، بر وجوب زکات ندارد

 با اختیار خودتان انجام داده اید.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )192، 9/193( فتافتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و ا

 ود؟ش می] زکات اقساط معامله چگونه داده 29[

شخصی مالک یک مزرعه است و هیچ وقت قصد فروش آن را نداشته و اصـالً   س: 
ـ  میلیکن براي او مشکلی پیش ، آن را در معرض فروش هم قرار نداده است د و آن را آی
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ـ  مـی روشد و براي هر قسط مبلغی را معین ف میبه صورت اقساط ده ساله  د. بفرماییـد  کن
 زکات این اقساط را چگونه پرداخت نماید؟

زکات واجب نیسـت؛ چـون در شـمار کـاال قـرار      ، بر زمین زراعی قبل از فروش ج:
همچون زکات وام اسـت؛ بـدین معنـا کـه هرگـاه      ، لیکن زکات آن بعد از فروش، ندارد

کند زکات همان سال را پرداخت نماید و هرگاه پـس از   مبلغی از آن را در سال دریافت
 دو یا سه سال مقداري از آن را قبض نماید زکات همان دو و یا سه سال را ادا کند.

 )128( ) ف18/208( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ود؟ش می] زکات اقساط اجاره چگونه پرداخت 30[

را براي اجـاره دادن در نظـر گرفتـه     ها آنو شخصی زمین هایی در اختیار دارد  س: 
 است. آیا بر این زمین ها زکات واجب است؟

پیـامبر اکـرم صـلَّى اللَّـه      ي فرمودهبه دلیل ، در این زمین ها زکات واجب نیست ج: 

لَّمسآله وو هلَیىلَ « :ع ةٌ الْـلَيْسَ عَ قَ دَ هِ صَ سِ رَ الَ فَ هِ وَ بْدِ لِمِ يفِ عَ سْ زکات برده و اسـب بـر    :)1(»مُ

 »مسلمان واجب نیست
به شرط آن که یک سال از تاریخ قـرارداد  ، لیکن زکات بر اجاره ي آن واجب است 

د و بعد ده میبگذرد. مثال آن چنین است: شخصی خانه اي را به ده هزار ریال به اجاره 
در این صورت زکات بـر  ، دکن میاز تمام شدن سال ده هزار ریال را از مستأجر دریافت 

چـون  ، ود و الزم نیست که سال بر آن تمام شودش میموجر در این ده هزار ریال واجب 
 سال از تاریخ قرارداد تا تحویل بهاي اجاره تمام شده است.

ریال آن را  5000، دده میریال به اجاره  10000مثالی دیگر: شحصی خانه اش را به  
د کن میستاند و در خالل دو ماه صرف هزینه هاي خود  در هنگام قرارداد از مستأجر می

یـرد و آن را در خـالل دو مـاه صـرف     گ مـی ریال دیگر را در نیمه سال تحویل  5000و 
. در ایـن  مانـد  مـی د و به هنگام تمام شدن سـال هـیچ چیـزي بـاقی ن    کن میزندگی خود 

                                                           
 )982) و مسلم  (1464بخاري ( -1
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نشده اسـت و  چون سال بر آن تمام ، هیچ زکات بر او در این پول واجب نیست صورت
 گذشت سال در وجوب زکات شرط است.

 )129( ف -)18/208( مجموعه فتاوا و رسایل -شیخ ابن عثیمین

 ] وجوب زکات در زیورآالت زنان31[

آیا در طال و نقره اي که زن صـرفاً آن را بـراي اسـتفاده و آرایـش خـود تهیـه        س: 
 زکات واجب است؟، دکن می

که به حد نصاب برسد و براي تجـارت هـم    در وجوب زکات در زیور آالت زن ج:
نباشد بین علما اختالف وجود دارد. فتواي صحیح این است که اگر نصابش کامل شـود  

 گرچه براي پوشیدن و آرایش باشد.، زکات در آن واجب است
اشـد.  ب مـی مثقال است که مقدار آن یازده و سه هفتم جنیـه سـعودي    20نصاب طال 

 این مقدار باشد زکات در آن واجب نیست. چنانچه زیور آالت کمتر از
اشد. بنابراین اگر ب میریال  56مثقال است که مقدار آن از درهم  140اما نصاب نقره  

ود. ولی اگـر  ش میزکات در آن واجب ن، زیور آالت نقره اي کمتر از نصاب مذکور باشد
است اگر قیمـت  طال یا نقره براي تجارت باشد بدون هیچ اختالفی زکات در آن واجب 

 .)1(آن به حد نصاب طال و نقره برسد
، ودشـ  مـی دلیل وجوب زکات در زیور آالتی که براي آرایش و اسـتفاده ي زن تهیـه   

بِ «است که فرموده است: وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  عموم قول ـاحِ ـنْ صَ ـا مِ مَ

                                                           
یعنی بدون اختالف علما و روش اخراج زکات این است که: زیور آالت طال ونقره به  حـد نصـاب  یـا     -1

بیشتربرسد  (طبق محاسبه افراد خبره  وکاردان زرگري) و قیمت فعلی با ریال هاي مسـکوك تعیـین و   
اب گـرم و نصـ  85% است با علم به این که نصاب طـال  5/2سپس زکات آن اخراج می شود. مقدار آن 

آن گونه که شیخ محمد عثیمین ذکر کرد.[رجوع شود به: مجمـوع فتـاواي شـیخ     -گرم است595نقره 
 ]. 18/141ابن عثیمین : 
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ا حَ  نْهَ دِّي مِ ؤَ ةٍ الَ يُ الَ فِضَّ بٍ وَ هَ مُ ذَ وْ انَ يَ ا كَ ا إِالَّ إِذَ هَ ِيَ الْـقَّ ـأُمحْ ارٍ فَ نْ نَ ائِحُ مِ فَ تْ لَهُ صَ حَ فِّ ةِ صُ يَامَ قِ

هُ  رُ هْ ظَ بِينُهُ وَ جَ نْبُهُ وَ ا جَ َ  هبِ وَ يُكْ نَّمَ فَ هَ ارِ جَ ا يفِ نَ يْهَ لَ   )1(»عَ

در ، هرکسی که مالک نصابی از طال و یا نقره باشـد و زکـات آن را پرداخـت نکنـد    «
پیشانی و پشت او ، پهلو ها آنود که با ش میروز قیامت سکه هایی از آتش برایش ضرب 

 »ند.کن میرا داغ 

أَةً أَتَتْ «روایت کرده است:  عنْه اللَّـهرَضی عبداهللا بن عمرو بن عاص  رَ رسول اهللا  أَنَّ امْ

آله  يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ لَّمَ صَ سَ ا وَ نَةٌ هلََ ا ابْ هَ عَ مَ ا: وَ الَ هلََ قَ بٍ فَ هَ نْ ذَ لِيظَتَانِ مِ تَانِ غَ كَ سَ ا مَ نَتِهَ دِ ابْ يفِ يَ وَ

كِ  رَ وِّ كِ أَنْ يُسَ ُّ : أَيَرسُ الَ : الَ قَ الَتْ ا؟ قَ ذَ اةَ هَ كَ ـهُ أَتُعْطِنيَ زَ مَ  اللَّ وْ ِامَ يَ ؟! الْـهبِ ارٍ نْ نَ يْنِ مِ ارَ وَ ةِ سِ يَامَ قِ

امَ فَ  تْهُ عَ لَ الَ فَخَ امَ إِىلَ الْـقَ تْهُ آله  النَّبِيِّ  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  )2(»وَ

دختـر دو  ، آمـد  وسـلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّـه علَیـه وآلـه     زنی به همراه دخترش نزد«
بـه او گفت:آیـا   وسـلَّم  آله پیامبر صلَّى اللَّه علَیه و النگوي کلفت طالیی به دست داشت.

فرمـود:  وسـلَّم  پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله  ی؟ گفت: نهکن میزکات این دست بندها را ادا 
عبـداهللا بـن   ( روز قیامت به تـو دو النگـوي آتشـین بپوشـاند؟!    ، آیا دوست داري که اهللا

تقـدیم  وسـلَّم  پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله  النگوها را در آورد و به، وید: دخترگ میعمرو) 
 »نمود و گفت: اینها از آنِ اهللا و رسولش است.

نْتُ « ام سلمه رضی اهللا عنها گفته است:  ـولَ الْـكُ سُ ـا رَ : يَ لْتُ قُ بٍ فَ هَ نْ ذَ ا مِ احً ضَ بَسُ أَوْ

ـهِ  اتُ  اللَّ كَ دَّ زَ ؤَ لَغَ أَنْ تُ ا بَ : مَ الَ قَ ؟ فَ وَ نْزٌ هُ نْزٍ أَكَ يْسَ بِكَ لَ يَ فَ كِّ زُ  »هُ فَ

                                                           
 ).987مسلم  ( -1
  "الکبــري")، بیهقــی در 2/112)،دارقطنــی (2479) بنحــوه، نســائی ( 637) ترمــذي (1563ابــوداود ( -2

) و 2/135(  "سـبل السـالم  "). و2/369از زیلعی  ( "یۀنصب الرا").بإسناد حسن. مراجعه شود به: 7340(
 )4/298(  "عون المعبود"
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 وسـلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیـه وآلـه    خلخال) می پوشیدم؛ از( زیور آالتی طالیی«

رسـول اهللا صـلَّى اللَّـه علَیـه وآلـه       مال اندوخته) است؟( پرسیدم: آیا اینها در حکم گنج
لَّمسزکات آن پرداخت شود در حکـم گـنج   فرمود: هر آنچه که به حد نصاب برسد و  و
 »نیست

لَـيْسَ يفِ «به ام سلمه نفرمود که: وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  ببینید در این جا

ـاةٌ الْـ كَ ِّ زَ يلِ ـ  » در زیور آالت زکات واجب نیست: «»حُ سـت و  ها آنو روایتی که بر سـر زب

ِّ الْـلَيْسَ يفِ «ود:ش میگفته  يلِ اةٌ حُ كَ حـدیثی  » در زیـور آالت زکـات واجـب نیسـت    : «)1(»زَ

 اند با اصل وجوب زکات و احادیث صحیح مقابله کند.تو میضعیف است که ن
 )14/100( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 زکات واجب است؟، ] آیا در طالي زن که براي استفاده تهیه کرده است32[

زکـات آن را   -اگـر زیـاد باشـد    -آیا بر زن واجب است طالیی را که می پوشد س: 
 بپردازد؟

اخـتالف زیـادي وجـود دارد.    ، دکنـ  میدر مورد زکات زیور آالتی که زن بر تن  ج: 
چـون بـراي   ، جمهور علما بر این باورند که چنین زیور آالتی از طال و نقره زکات ندارد

عاریت دادن است.، ندارد. گفته شده که زکات آن استعمال تهیه شده و رشد و نمو 
ولی آنچه از روي دلیل ارجحیت دارد این است که در این زیور آالت زکات واجب  

، اگر به حـد نصـاب برسـد   ، ودش میاست. بنابراین هر سال به قیمت روز قیمت گذاري 
 اللَّــه رضـی   ود. دلیل آن حدیث عبداهللا بن عمرو بن عـاص ش میزکات آن خارج کرده 

نْهآله  در باره ي زنی که خدمت عو هلَیلَّى اللَّه عرسول اهللا صلَّمسآمـد و دختـرش دو    و
 :بـه او گفـت   وسـلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیـه وآلـه    دست بند طالیی به دست داشت؛

                                                           
) حاکم این حدیث را صـحیح  1438) (1/390) مانند آن، و حاکم  (2/105)، دارقطنی  (1564ابوداود  ( -1

 قرارداده است و ذهبی در این زمینه با او موافق است.
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كِ « رَ وِّ كِ أَنْ يُسَ ُّ : أَيَرسُ الَ : الَ قَ الَتْ ا؟ قَ ذَ اةَ هَ كَ طِنيَ زَ عْ ــهُ أَتُ مَ  اللَّ ـوْ امَ يَ ـِ ـنْ الْــهبِ يْنِ مِ ارَ ـوَ ةِ سِ يَامَ قِ

؟! ارٍ  )1(»نَ

وسـلَّم  پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله  ،ی؟ گفت: نهکن میآیا زکات این دست بندها را ادا «
 »روز قیامت به تو دو النگوي آتشین بپوشاند؟!، داري که اهللافرمود: آیا دوست 

 )54( شماره -جریدة المسلمون -شیخ ابن جبرین

] تفصیل اختالف گفتار راجح در مسئله زکات زیور آالتی که براي استعمال و آرایش 33[
 زن است

یـش  در کتابهاي حنبلی دیده ایم که زکات در زیور آالتی که براي استعمال و آرا س:
واجب نیست. لطفاً دالیل آن را بیان کنید. همچنین بفرمایید کسانی که زکات را ، اشدب می

نند چه دالیلی دارند؟ و چنانچه ثابت شود کـه در آن زکـات   دا میدر زیور آالت واجب 
 را نداده ایم چیست؟ ها آنپس حکم سال هایی که گذشته و زکات ، واجب است

آیا اکنون بر من واجب ، را فروخته ام ها آناگر در گذشته زیور آالت داشته و سپس  
، است که زکات آن سال ها را بپردازم؟ بفرمایید کسی کـه زکـات زیـور آالت را ندهـد    

 حکمش چیست؟
علما درباره ي وجوب زکات زیور آالت اختالف نظـر دارنـد: مـذهب امـام ابـو       ج:
این است که بر آن زکات واجـب   "رحمه اهللا"ی از امام احمدو روایت "رحمه اهللا"حنیفه 

است و همین است مذهب بسیاري از علما که دالیل شرعی نیز بر آن داللت دارند. ما به 
 یم:کن میچند مورد از آن بسنده 

دالّ بر وجوب زکات در طال ونقره هستند. ثابت نشده کـه چیـزي   ، عموم دالیل -
، مشخص است که کسی خود را با طال یا نقـره آرایـش دهـد   استثناء شده باشد.  ها آناز 

صاحب طال و نقره است. پس هر کسی که بگوید زیور آالت خارج از عموم طال و نقره 

                                                           
 تخریج این حدیث در فتواي سابق گذشت. -1
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خارج از عموم اسـت. چنـین   ، وید: فردي از افراد عمومگ میاست؛ مانند کسی است که 
 ود.دلیل ارائه دهد تا سخنش قبول ش، شخصی باید براي اثبات ادعایش

عالوه از دالیل عمومی؛ دالیل خاصی ، قائلین به وجوب زکات در زیور آالت -
 اللَّـهرضی در وجوب زکات زیور آالت دارند: مانند حدیث عبداهللا بن عمرو بن عاص 

نْهآله  که گفته است: زنی به همراه دخترش نزد عو هلَیلَّى اللَّه عرسول اهللا صلَّمسآمد و  و
 از اووسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  دو النگوي طال به دست داشت.دخترش 

كِ دختر) پرسید: ( رَ وِّ كِ أَنْ يُسَ ُّ : أَيَرسُ الَ : الَ قَ الَتْ ا؟ قَ ذَ اةَ هَ كَ ينَ زَ دِّ ؤَ ـهُ [أَتُ نْ  اللَّ يْنِ مِ ارَ وَ ِامَ سِ هبِ

؟!] ارٍ صلَّى اللَّه علَیه وآله  تر گفت: نه. ایشاندخ» ی؟کن میآیا زکات این النگوها را ادا «نَ

لَّمسآیا دوست داري که اهللا بجاي اینها دو دست بند جهنمی آتشین به تو «فرمود: و
رسول اهللا صلَّى  در این هنگام آن دختر النگوها را از دستش در آورد و به طرف» دهد؟

  )1(اینها از آن اهللا و پیامبر اوست.انداخت و گفت:  وسلَّماللَّه علَیه وآله 
امام ابن حجر عسقالنی که در علم حدیث حجت و امام است در بلوغ المـرام گفتـه   

. ابـن حجـر   )2(این حدیث را ائمه ثالثه روایت نموده اند و إسناد آن قوي است)( است:
 همچنین دو شاهد از حدیثهاي عائشه و ام سلمه براي حدیث مذکور ذکر کرده است.

ویند: پرداخت زکات زیور آالت به احتیاط نزدیک تر گ میاین عده از علما همچنین  
 مأمور به احتیاط و مسئولیت پذیري است.  انساناست و 

يبُكَ « فرموده است:وسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله   رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ  :)3(»دَ

عمـل  ، دده میآنچه که تو را به شک می اندازد رها کن و به آنچه که به تو اطمینان «
 ». کند

                                                           
 تخریج حدیث پیشتر ذکر گردید. -1
 )607،606( 174با تعلیق مبارکفوري، ص  "بلوغ المرام" -2
 4/99، و 2/13) حـاکم 2518) ترمـذي  ( 1/200فیـه مسـند احمـد (    ة). کمـا أخرجـه بزیـاد   5714نسائی  ( -3

حسـن   ") ودر موضع اول تصحیح کرده و ذهبی با آن موافق است. ترمـذي گفتـه:  7046،2170،2169(
 است. "صحیح
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ٌ وَ الْــ« رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم نیز فرموده است:  لُ بَـنيِّ الَ ٌ الْــحَ امُ بَـنيِّ رَ حَ

نْ النَّاسِ  ريٌ مِ
ثِ ا كَ هَ مُ لَ عْ اتٌ الَ يَ تبهَ شَ امَ مُ يْنَهُ بَ هِ ، وَ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ فقد اسْ قَى الشبهَ نْ اتَّ مَ   )1(»فَ

امور مشتبهی وجود دارد که بسـیاري  ، حالل و حرام مشخص هستند و در این میان«
دین و ایمانش را حفاظت نمـوده  ، پرهیز کند ها آناز ، نند. هرکسدا میرا ن ها آناز مردم 

 » است.
 امري مطلوب است.حفاظت دین و ایمان ، مسلّماً

از حـدیث جـابر   ، اما کسانی که قائل به عدم وجوب زکات در زیـور آالت هسـتند   
 یضراللَّـه نْهآلـه   ند که به نقل ازکن میاستدالل  عو هلَیلَّى اللَّه عپیامبر ص  ـلَّمسروایـت  و

اةٌ الْـلَيْسَ يفِ « کرده است: كَ ِّ زَ يلِ   )2(»ب نیستدر زیور آالت زکات واج: «»حُ

صـحت  وسلَّم پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله  لیکن باید گفت: مرفوع بودن این حدیث به
کما این که علما این مطلب را به اثبات رسانده اند. همچنین این حدیث از لحاظ ، ندارد

چون اطالق آن اقتضاي عدم وجوب زکات در مطلق زیور آالت ، متن نیز صحیح نیست
د؛ چیزي که حتی خود قائلین به عدم وجوب نیز به آن معتقد نیستند. زیـرا ایـن   کن میرا 

زکـات واجـب   ، عده معتقدند که در زیور آالت آرایشی و آن که براي استفاده تهیه شده
 نه در مطلق آن.، نیست

ند که از پنج نفر صحابی روایت شده کـه ایشـان در   کن میاین دسته از علما نیز ادعا  
نسته اند. همچنین مدعی اند که گفتار صـحابی طبـق   دا میزکات را واجب ن، التزیور آ

ود که با نص ش میقول راجح حجت است. اما حقیقت این است که قول صحاب زمانی 
قبول نص واجـب  ، و یا با قول صحابیِ دیگري معارض نباشد. اگر مخالف با نص باشد

واجب است شیوه ي تـرجیح را در  ، اشدود و اگر با گفتار صحابیِ دیگر در تضاد بش می

                                                           
 ) . 1599) و مسلم  (52بخاري  ( -1
ارواء ") آورده است. مراجعه شود به 2/42(  "التحقیق"). ابن جوزي آن را در کتاب 2/107دار قطنی  ( -2

 ) .817(  "الغلیل



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1188 
  

اتباع ، رجحان پیدا کند، پیش گیریم. بنابراین سخن هر کدام که با یکی از اسباب ترجیح
 ود.ش میآن واجب 

نـد و  کن مـی کـاال و مرکوبـات قیـاس    ، این دسته از علما نیز زیور آالت را بـر لبـاس  

لَـيْسَ « ثابت شده که ایشان فرموده اند: وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  ویند ازگ می

ىلَ  ةٌ الْـعَ قَ دَ هِ صَ سِ رَ الَ فَ هِ وَ بْدِ لِمِ يفِ عَ سْ  »زکات برده و اسب بر مسلمان واجب نیست :)1(»مُ

ـ  مـی روش استداللشان چنین است که این حدیث داللت بر این امـر   آنچـه کـه   ، دکن
د زکات در آن واجب نیست و زیور ده میآن را براي استفاده ي خود اختصاص ، انسان

 آالت نیز در آن داخل است.
در ایـن حـدیث زکـات را از     وسـلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  وییم:گ میولی ما 

زیـرا در بـرده و اسـب    ، زکات واجب نیست نفی نموده است ها آناشیایی که در جنس 
تجارت نگه داشته شوند وکاالي تجـاري بـه    اصالً زکات واجب نیست مگر آن که براي

واجب است؛  ها آنشمار آیند. ولی طال و نقره از جمله اشیایی هستند که زکات در عین 
پس معلوم گردید که بین این وآن فرق آشکاري وجود دارد. علماي اصول گفته اند کـه  

 قیاس جایز نیست مگر آن که اصل و فرع در علت مساوي باشند.
 انسـان ویند: هرگـاه  گ میلین به عدم وجوب زکات در زیور آالت) همچنین قائ( اینها

لباس و پوشاکی براي خود بخرد؛ در آن زکات واجب نیست و زیور آالت نیز در همین 
زیـرا اگـر کسـی    ، وییم: این قیاس درست نیستگ میحکم است. در جواب به این ادعا 

یه کند و سپس به هنگام ضـرورت  لباس و کاالهایی را به خاطر مصرف واستفاده اش ته
ویند زکات در زیـور آالت  گ میزکات در آن واجب نیست. اما کسانی که ، آن را بفروشد
ویند: اگر زنی زیـور آالتـی را بـراي مصـرف فـراهم نمایـد و بعـد        گ می، واجب نیست

ردد. گ میود. اینجاست که فرق میان این دو امر معلوم ش میزکات در آن واجب ، بفروشد
واضح است که قیاس یکی از اینها بر دیگري درست نیست. به جهـت ایـن دالیلـی کـه     

                                                           
 )982) و مسلم  (1464بخاري ( -1
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شایسـته ي   براي صاحبان علم و اندیشه آشکار شد که کدام یک از دو فتـوا ، بیان نمودم
 اشد.ب میترجیح و اتباع 

اهم که ما را به راه راسـتش رهنمـون سـازد و مـا را از زمـره ي      خو میاز اهللا تعالی  
 ینند و از آن پیروي می نمایند.ب میر دهد که حق را حق کسانی قرا

اینک براي شما مثالی می زنم: زنی داراي زیور آالتی اسـت کـه خـود را بـا آن مـی      
، او ثروتمند و بی نیاز است. این زیور آالت را جهت مخارج نزد خود نگه نداشته، آراید
زنـی فقیـر وجـود    ، ر مقابـل آن را صرفاً براي آرایش و زیبایی خریده است. د ها آنبلکه 

را  هـا  آن، دارد که زیور آالتی براي خرج و مخـارجش خریـده و هرگـاه نیازمنـد باشـد     
 روشد. ف می

ویند بر او زکات واجب است و بر اولـی واجـب   گ میدرباره ي زن آخري ، این علما
چون او ثروتمنـد اسـت و آن   ، نیست. حال آن که قیاس اقتضاي وجوب بر اولی را دارد

زیرا او زیور آالت را براي رفع نیـاز  ، که زکات بر او واجب نیست همان زن دومی است
 از نظر ما زکات بر هر دو واجب است.، خریده است نه براي تزیین. ولی با این وجود

 )18/120( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

واجب ، ي استفاده باشد] فتواي شیخ محمد بن ابراهیم: زکات در زیور آالتی که برا34[
 نیست

حکم شریعت اسالمی درباره ي زکات زیور آالتی که براي استفاده فـراهم شـده    س:
 چیست؟

 نبینا محمد وآله وصحبه ومن وااله.، والصلوة والسالم علی رسول اهللا، الحمد هللا ج:
مسئله ي زکات زیور آالت زن که براي پوشیدن می خرد از قدیم تا به امـروز مـورد   

 زکات در آن واجب نیست:، تالف است. قول راجح نزد ما این است که بنا بر دالیلیاخ
رسول اهللا  حدیثی که عافیه بن ایوب از لیث بن سعد از ابوزبیر از جابر و او از -1

ـاةٌ الْــلَـيْسَ يفِ « صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم روایت کرده اسـت:  كَ ِّ زَ يلِ در زیـور آالت  : «»حُ
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ویـد: ابوزرعـه در مـورد عافیـه بـن ایـوب گفتـه        گ مـی ابوحاتم  )1(»واجب نیستزکات 
 )2("التحقیـق "در کتاب "رحمه اهللا"این حدیث را ابن جوزي». او بدون ایراد است«است:

عافیـه فـردي   «قوي دانسته است. بدین ترتیب ادعاي بیهقی مردود است که گفته اسـت: 
 ».مجهول الحال و حدیث مذکور او باطل است

قطعاً ، ودب میهمچون سایر زکاتهاي مفروضه فرض ، چنانچه زکات زیور آالت  -2
د و حتمـاً ائمـه ي   ش میمنتشر  وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله  فرضیت آن در زمان

دند و در کتابهاي زکات و کر میبر آن عمل وسلَّم پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله  دین پس از
از این موارد اتفاق نیفتاد؛ همان طور که  ولی هیچ کدام، دندآور میذکري از آن ، صدقات

 این مطلب را روشن کرده است. )3("کتاب االموال"امام ابو عبید قاسم بن سالم در 
، پـنج نفـر از صـحابه   «نقل کرده اسـت:  "رحمه اهللا"أثرم از امام احمد بن حنبل -3

». و أسـماء ، جـابر ، أنـس ، عائشـه ، نستند: ابن عمردا میزکات در زیور آالت را واجب ن
از أثرم نقل کرده است. باجی  )4("الدرایۀ "مطلب مذکور را حافظ ابن حجر عسقالنی در

مذهب آشکار ، عدم وجوب زکات در زیور آالت«شرح مؤطا گفته است: )5("المنتقی"در
رسول اهللا صـلَّى   همسر، چون او، صحابه است و عائشه بدان از همه عالم تر بوده است

. در مانـد  مـی و کسی بود که حکم چنین مطلبی هرگز بر او مخفی ن وسلَّماللَّه علَیه وآله 
رسول اهللا  نیز باید بگویم که خواهرش حفصه همسر عنْه اللَّـهرضی مورد عبداهللا بن عمر
رسـول اهللا صـلَّى اللَّـه     زیور آالت حفصه بربود و قطعاً حکم  وسلَّمصلَّى اللَّه علَیه وآله 

 ».و نیز خود حفصه پوشیده نبوده است وسلَّمعلَیه وآله 

                                                           
 تخریج این حدیث سابقاً بیان شد. -1
 ).2/42(  "التحقیق فی أحادیث الخالف" -2
3- )1/544.( 
 )333( 1/259 "یۀفی تخریج  أحادیث الهدا یۀالدرا" -4
 ).3/154( "المنتقی" -5
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در روایـات صـحیح از هـیچ یکـی از     «از ابوعبید آمده اسـت:  )1("کتاب االموال"در  
 » صحابه جز ابن مسعود ثابت نشده که قائل به وجوب زکات در زیور آالت باشند

آمده است که فتواي ابن مسعود در ایـن خصـوص    )2("المدونه"روایت ویم: درگ می
بـه شـرح زیـر     "المدونـه "موافق با فتواي اصحابی است که نامشان ذکر گردید. عبـارت 

عبداهللا ، أنس بن مالک، است: مردانی از اهل علم به من خبر داده اند که جابر بن عبداهللا
عمـرة و یحیـی   ، ربیعه بن أبی عبدالرحمن، سعید بن مسیب، قاسم بن محمد، بن مسعود

 بن سعید زکات را در زیور آالت واجب ندانسته اند.ا.ه 
در مورد عدم وجوب زکات در زیور آالت دالیل دیگري نیز وجود دارد که ذکر همه 

 از حوصله ي این مقاله خارج است. ها آن
امـا عـام   ، احادیث صحیحنند از دا میاما کسانی که زکات را در زیور آالت را واجب 

ـ«مانند:، ندکن میاستدالل  بعُ العُرشِ ةِ رُ قَّ یـک چهلـم) زکـات    ( در نقره ربع عشر: «)3(»يفِ الرِّ

ةٌ «واجب است. قَ دَ اقٍ صَ ْسِ أَوَ لَيْسَ فِيامَ دُونَ مخَ پنج شتر ، درمالی که کمتر از پنج اوقیه:«)4(»وَ

 ».زکات واجب نیست، و پنج وسق باشد
همان گونـه کـه دو   ، ودش میکه امثال این احادیث شامل زیور آالت نولی باید گفت 

ایـن مطلـب را    )6("المغنی"و ابن قدامه در  )5("کتاب االموال"امام بزرگوار ابن سالم در 
سـکه دار و  ، نزد عرب جز بر درهـم منقـوش   "رقۀ" ي کلمهآشکار نموده و گفته اند که 

                                                           
1- 1/544 )1292( 
2- )2/248.( 

ا « ). مانند حدیث1454بخاري  ( -3 ً مهَ بَعِنيَ دِرْ لِّ أَرْ نْ كُ ةِ مِ قَ ةَ الرِّ قَ دَ وا صَ اتُ هَ قِيقِ فَ الرَّ يْلِ وَ نْ اخلَْ تُ عَ وْ فَ دْ عَ قَ

ا ً مهَ احمد » من از اسب و برده معاف شدم و زکات رقه را از هر چهل درهم یک درهم بپردازید.« :»دِرْ

 ) و دیگران روایت کرده اند.1547)، و ابوداود (1/145،92(
 ).979)، و مسلم (1447،1405بخاري  ( -4
5- 1/543    )1290.( 
6- )2/322( 
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اوقیه) نزد آنان تنها بر درهـم بـه کـار مـی     ( لفظرایج در بازار به کار نمی رود. همچنین 
 درهم است.40رود؛ هر اوقیه 

البته استدالل آن دسته از علمایی که زکات را در زیور آالت آرایش و استفاده واجب 
انگشـترهاي  ، بسیار واضح و صریح اسـت. دالیلـی همچـون حـدیث النگوهـا     ، ننددا می

د و حدیث فاطمـه  کر میاز طال که بر تن  حدیث ام سلمه در مورد خلخال هایی، عائشه

ـاةٌ الْـيفِ «پیامبر صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم  بنت قیس از كَ ِّ زَ يلِ در زیـور آالت زکـات   : «»حُ

 )1(»واجب است
این استدالل ها بسیار روشن و صریح است. لیکن پس از تتبع و بررسی ایـن   ي همه

، دار قطنـی ، ترمـذي ، نسائی، ابو عبید، احمد بن حنبلامام ، مطلب از سخنان امام شافعی
ود که استدالل علماي قائلین به وجـوب زکـات در زیـور    ش میبیهقی و ابن حزم معلوم 

اشد و بدون شک سخن بزرگوارانی که نام شان ذکـر گردیـد   ب میاستداللی قوي ن، آالت
صریح مـذکور را   مقدم برسخنان متأخرینی است که تالش نموده ان تا برخی از روایات

 تصحیح نمایند.
در زیور آالتی که ، بنا بر دالیل صحیحی که در اختیار داریم، خالصه کالم این که: ما

افعی و مالـک  شـ  مینیم. این فتواي قدیدا میود زکات را واجب نش میبراي استفاده تهیه 
ابو ثورو صحابه اي که اسامی آنان سـابقاً ذکـر   ، اسحاق، ابو عبید، بوده است. امام احمد

ود در شـ  مـی شد چنین نظریه اي دارند. همین طور زیور آالتی که براي عاریه دادن تهیه 
در آن ، آن زکات واجب نیست. ولی زیور آالتی که نه براي اسـتفاده باشـد و نـه عاریـه    

 زکات واجب است.
 )4/95( شیخ محمد بن ابراهیم. فتاوي و رسائل

 حکم طال و نقره را دارد؟، ] آیا اسکناس هاي امروزي در مورد زکات و ربا35[

                                                           
 ابوحمزه وجود دارد که در حدیث ضعیف است.). در سند آن میمون 4) (2/107دار قطنی در سنن.  ( -1
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ند آیا در وجـوب زکـات و   کن میاسکناس هایی که امروزه مردم با آن داد و ستد  س:
 یا عدم آن قایم مقامِ طال و نقره هستند و در داخل اموال ربوي هستند یا نه؟

چون اآلن مردم نقود طـال و نقـره   ، ستنددر جنبه ي زکات قایم مقام طال و نقره ه ج:
قرار داده اند. اما  ها آن ه جايرا به این اسکناس ها تبدیل نموده اند. یعنی این اوراق را ب

ولی در ، در موضوع ربا باید گفت که اینها تنها در رباي نسیه در حکم طال و نقره هستند
اهد خو میوند. مثالً فردي ش مین ها آنرباي فضل اگر جنس شان متفاوت باشد در حکم 

این کـار  ، آن را کمتر یا بیشتر از این نرخ بخرد، یک دالر را که قیمتش چهار ریال است
  گرفتن پول ودریافت جنس) در مجلس عقد بدون اشکال است.( به شرط تقابض

 ).98( ف -)18/173( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ات و توزیع آن بین ناداران.] حکم خریدن اجناس با پول زک36[

جناب شیخ! دوست داریم جناب عالی توضیح بدهند که صرف مبـالغی از پـول    س:
زکات براي خرید انـواع مـواد غـذایی و اجنـاس چـون پوشـاك و صـرف آن در امـور         

آفریقــا و مجاهــدین افغانســتان چــه ، رخــی کشــورهاي فقیــر چــون ســودان ب میاســال
که مواد غذایی در ایـن کشـورها بـا قیمـت مناسـب      رد؟ خصوصاً در اوضاعی دا میحک

، ود یا به طور کلی از بین رفته است. اگر چنانچه موادي وجود داشته باشدش میفروخته ن
د. بنابراین اگر بـا همـین پـول زکـات مـواد      رس میبا چندین برابر قیمت به دست مردم 

ور اسـت؟ اهللا بـه   غذایی و سایر اجناس بخریم و به مردم این کشورها ارسال کنیم چطـ 
 شما پاداش نیکو بدهد.

به خاطر رعایت مصـالح مـردم چنـین    ، اگر قضیه چنین است که شما ذکر کردید ج:
 کاري اشکالی ندارد.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 .)9/433( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 پوشاك و غیره، به صورت مواد خوراکی] جواز پرداخت مال زکات 37[
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پوشـاك و... کـه   ، آیا پرداخت مال زکات به صورت هاي دیگري مانند خـوراك  س:
جایز است؟ و آیا جایز اسـت کـه   ، ودش میود و به مستحقان زکات داده ش میخریداري 

بخشی از مال زکات را به نزدیکان خود اختصاص دهیم؟ لطفًا مراتب قرابت و نزدیکـی  
 ان کنید.را بی

مگـر امـوال   ، بهتر است که زکات هر جنسی را از خود همان جنس پرداخت کرد ج:
تجاري که از این قاعده مستثنا هسـتند و بایسـتی زکـات قیمتشـان بـه صـورت نقـدي        

نفقـه و  ، پرداخت شود. لیکن اگر زکات دهنده احساس کرد که فقیري نیاز مبرم به لباس
 نین کاري جواز دارد.در این صورت چ، کاالي دیگري دارد

هرچنـد  ، را در قرآن بیان کرده اسـت  ها آنود که اهللا تعالی ش میزکات به کسانی داده 
چه بسا دادن مال زکات به نزدیکان در ، که از خویشاوندان و نزدیکان زکات دهنده باشد

صورت پرهیز از پارتی بازي و حمایت بی جهت افضل است. امـا پرداخـت زکـات بـه     
انند از زکات دهنده ارث ببرند و نیز بـه اصـول و فـروع جـایز نیسـت؛      تو میکسانی که 
 ...فرزندان و فرزند فرزندان و، پدر بزرگ، مانند: پدر

 )66( جمع و ترتیب: محمد المسند. ص -فتاواي زکات -شیخ ابن جبرین

 ] حکم پرداخت مال زکات به صورت اجناس38[

آیا جایز است که مال زکات را به صورت کـاالي مصـرفی و پوشـاك پرداخـت      س:
نیم براي بعضـی از خـانواده هـاي نـادار خریـدن اشـیاي       دا میکنیم؟ آن هم هنگامی که 
با توجه به این که امکان دارد که اگر پول نقـد بـه آنـان داده    ، مذکور اصلح و بهتر است

 ود.ش میبی فایده ند که کن میآن را به گونه اي مصرف ، شود
این مسئله بسیار مهم است و مردم به فهمیدن آن نیازمند اند: اگر بـه خـانواده ي    ج:

این پول را با خرید وسایل تجمالتی و اشیاي بی فایـده   ها آنفقیري پول زکات بدهیم و 
آیا جایز است که نیازهاي ضروري را خریداري نموه و بـه آنـان تحویـل    ، مصرف کنند

اجازه ندارد  انسانویند: گ میدهیم؟ این مسئله نزد علما مشهور به عدم جواز است؛ یعنی 
وینـد:  گ مـی که با مال زکات اجناس بخرد و به جاي پول به مستمندان و ناداران بدهـد.  
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، اند به شکل دلخـواه در آن تصـرف نمایـد   تو یمچون پول براي فقیر مفید تر است و او 
ود که آن را با قیمـت  ش میو مجبور ، برخالف اجناس که چه بسا اصالً بدان نیازي ندارد

 نازل بفروشد.
عمل مذکور ، لیکن در این مسئله روش دیگري وجود دارد که اگر آن را به کار بندیم

واده ي فقیر مال زکات را در غیر ود و آن این که: هرگاه ترسیدي که فالن خانش میجایز 
 -عمـو ، بـرادر ، مـادر ، پـدر  -باید به سرپرست خانواده، دکن میضروریات خود مصرف 

لذا چیزهایی که بـدان نیـاز داریـد بـه مـن      ، اهم زکات توزیع کنمخو میگوشزد کن که: 
بگویید تا آن را براي تان بخرم. هر کس این روش را انتخاب کند عمل مـذکور بـرایش   

 و زکات در جاي خود به مصرف رسیده است.، ودش میز جای
 ) 346( )ف18/481( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین       

 میراث) قبل از توزیع آن ( ] حکم زکات ترکه39[

شخصی فوت کرده و ثروتی را برجاي نهاده که هنوز سال بر آن ثروت نگذشته  س: 
؛ آیـا  مانـد  مـی است و این ثروت مدت زمانی بدون آن که بین ورثه تقسـیم شـود بـاقی    

 ود؟ش میهنگامی که سالی از آن بگذرد زکات آن ادا کرده 
و واجـب  نسبت به میت که پیش از اتمام سال بر ثروتش فوت کرده زکـات بـر ا   ج:
چون او قبل از وجوب زکات از دنیا رفته است؛ بنابر این از طرف او زکات داده ، نیست

پـس از گذشـت یـک سـال از     ، ود. ولی هر وارثی که سهمش به حد نصاب برسدش مین
ود. اما وارثی که سهمش به حـد نصـاب نرسـد و    ش میزکات بر او واجب ، مرگ مورث

 بر او زکاتی واجب نیست.، یل حد نصاب شودخودش نیز ثروتی ندارد که باعث تکم
 )8( ف –) 18/22( مجموعه فتاوي -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم تأخیر و یا تقدیم زکات از موعد40[

 رد؟ دا میبه تأخیر انداختن اداي زکات تا رمضان چه حک س:
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بهتر است. لـیکن هرگـاه    1اداي زکات مانند دیگر اعمال خیر در وقت با فضیلت ج: 

واجب است که حق آن را ادا کنـد   انسانبر ، زکات واجب گردید و سال بر آن تمام شد
و نباید آن را تا ماه رمضان به تأخیر انداخت. همچنین سالِ زکات در محـرّم تمـام شـد    

، ودشـ  مـی نباید بر اداي آن تا رمضان صبر کرد. ولی اگر سالِ زکات در ماه رمضان تمام 
ان تو میباید اداي آن در رمضان باشد. چنانچه اگر فقر و گرسنگی بر مسلمانان پیش آید 

 مال زکات را پرداخت نمود.، قبل از اتمام سال
 )209( ف –) 18/295( مجموعه فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم تأخیر اداي زکات بنا بر عذري41[

ه دلیل زیاد بودن آن به تـأخیر مـی   : حکم کسی که بخشی از زکات ثروتش را ب1س 
 چیست؟، اندازد
چون زکـات  ، واجب است که به اداي زکات مال خودش زود اقدام کند انسانبر  ج:

 انسـان مانند وام است. مشخص است که تعلل و کوتـاهی در اداي زکـات ظلـم اسـت.     
بـاقی   شاید بمیرد و این وام بـر گـردن او  ، دآی میند که چه وقت مرگ به سراغش دا مین

خواهد ماند. پس بر او واجب است که به اداي زکات مبادرت بورزد و آن را بـه تـأخیر   
 ود.ش میگناهی متوجه او ن، نیندازد. ولی اگر بنا بر عذري آن را به تأخیر انداخت

 )210( ف –) 18/295( مجموعه فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 
فردي ثروتمند هستم و در پایان  –هللا  الحمد –انم که بنده رس می: به اطالع شما 2س

 م که از حساب و کتاب خارج است. من مـدت زمـانی  کن میسال به قدري ثروت جمع 
م و بعد از مشخص شدن میزان کن میجهت حساب و کتاب مقدار زکات اموالم را تعیین 

مستمندان و نیازمندان ، بین ناداران، در خالل سال بعد آن را طی چندین نوبت، دقیق آن
تا جـایی کـه بـراي پیـدا     ، مده میم؛ این کار را با دقت فراوان انجام کن میزکات تقسیم 

به گونه اي که هنوز سـال  ، مارمگ میافراد خاصی  ها آنکردن مستحقان و بررسی احوال 

                                                           
 مانند ماه مبارك رمضان و عید فطر و عید قربان -1
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ود. شـ  مـی بعد به پایان نرسیده مال مخصوص زکات بین نیازمندان تقسیم شـده و تمـام   
یید که آیا عمل مذکور جایز است؟ خصوصاً این که انگیره ي من از تأخیر زکات و بفرما

م که کن میعدم اداي آن در یک دفعه این است که بنده بعد از پایان سال فرصتی نیاز پیدا 
اهم در مـورد مسـتحقان و   خـو  مـی حساب نمـایم و نیـز   ، میزان زکات اموالم را به دقت

 رد.ب میبیاورم و این کار زمان ناداران اطالعات کافی به دست 
: این کار اشکالی ندارد؛ چون بسیاري از فقرا به محض این که پول زکات به آنان 2ج

فضـول خرجـی   ، ند. چه بسـا در خـرج و مخـارج   کن میداده شود بالفاصله آن را خرج 
، ند و گاهی اشیاي غیر ضروري می خرند و حتی با ثروتمندان رقابـت مـی نماینـد   کن می

وند و شـ  میود و در ادامه ي سال سر بارِ مردم ش مینچه که در اختیار دارند تمام سپس آ
ند. ولی اگر پول زکات به صـورت تـدریجی ماهانـه یـا     ده میگدایی را شغل خود قرار 

نیازهاي ناداران برطـرف شـده و دچـار گـدایی و شـدت فقـر       ، نصف سال تقسیم شود
ان خـوب  تـو  مییم زکات به صورت تدریجی وند. ناگفته نماند که با تأخیر و تقسش مین

فکر کرد و آن را به نیکویی میان مستمندان تقسیم نمود. خصوصاً اگر اشخاصـی جهـت   
 را شناسایی کنند. ها آنجستجو و پیدا کردن مستحقان تعیین گردند و به دقت 

همچنین اگر تأخیر زکات به خاطر حساب و کتاب ثروت و دقت و بررسـی مقـدار    
ولی تأخیر نباید اکثریت سـال را در بـر   ، زکات و احتیاط در اداي آن باشد اشکالی ندارد

 گیرد و میزان مقدار واجب کم شود.
 از گفتار و امالي ایشان –شیخ ابن جبرین 

 ودش میاج جمع آوري ] حکم زکات پول و مالی که براي ازدو42[

شخصی طی چندین سال به جمع آوري پول می پردازد تا پسـرش بـا آن پـول     س: 
ازدواج کند.. آیا در این مال زکات واجب است؟ با علم به این که این شخص هدفی جز 

 ازدواج دادن پسرش ندارد.
ا پولی را که جمع نمـوده اد  ي همهبر او واجب است که با تمام شدن سال زکات  ج:
، چون تا زمانی که این پول در دست اوسـت ، ازدواج پسرش باشد گرچه هدفش، نماید
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تا ایـن کـه   ، بنابراین بر او الزم است که زکات آن را بپردازد، ودش میمالک آن محسوب 
ادلـه ي عمـومی کتـاب و سـنت     ، در ازدواج پسرش به مصرف برسد و دلیل این مسئله

 هستند.
 )10( ص، جمع و ترتیب: محمد المسند -فتاواي زکات –شیخ ابن باز 

 زکات واجب است؟، ] آیا در تبرعات و خیرات43[

د براي روز مبـادا و  آور میگروهی از مردم هستند که هرکدام شان مقداري پول  س: 
ند تا در این صورت بر حسب نیاز و وقوع حوادث از آن اسـتفاده  کن مینیاز یکجا ذخیره 

 ود؟ش میزکات بر آن واجب ، گاه سال بر این مال تمام شودنمایند. آیا هر
این اموال و امثال آن که مردم به صورت تبرع و خیرات براي مصـالح عمـومی و    ج:

زکات ندارد. چون این مال به خاطر کسب رضاي اهللا از ملکیت ، همیاري جمع می کنند
با حوادث و بالیا  خارج شده و منافع آن براي غنی و نیازمند یکسان است و با مال ها آن

د و در حکـم  شـو  مـی خـارج   هـا  آنود؛ به همین سبب این اموال از ملکیـت  ش میمقابله 
 ود.ش میصدقاتی است که براي انفاق در راه اهللا جمع آوري 

 )48( ص، فتاواي زکات. جمع و ترتیب: محمد المسند –شیخ ابن 

 ] آیا زکات در اموال وقفی واجب است؟44[

صندوقی براي دانشجویان در نظر گرفته ایم. آن عبارت ، در دانشگاه ملک سعود س: 
است از یک سازمان مالی که سرمایه آن از طرف دانشگاه و نیز به وسیله برداشت بخش 

ود و از این صندوق به دانشجویان نیازمنـد  ش میاندکی از پاداش هاي دانشجویان تأمین 
ود. بفرمایید که آیا در این مبالغی که در صندوق موجود است زکات واجـب  ش میکمک 
 است؟
چـون  ، پولی که در صندوق مذکور و امثال آن ذخیره شده زکات واجـب نیسـت   ج:

هـاي  بلکه مانند سایر اموال موقوفه براي کار، این پول صاحب و مالک بخصوصی ندارد
 خیر و اعمال نیک فراهم شده است.
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 )47( ص، فتاواي زکات. جمع و ترتیب: محمد المسند –شیخ ابن باز 

 ] آیا در مال و ثروت کودك زکات واجب است؟45[

م و نفقـه ام بـر دوش پـدرم    کـن  مـی با خانواده ام زندگی ، ساله هستم 17جوانی  س:
اسالمی پس انـداز شـده اسـت و    است. خودم داراي مبالغی پول هستم که در یک بانک 

آیا بر من واجب است که زکات آن را بپردازم و ، هم اکنون یک سال بر آن گذشته است
د زکات واجب است؟ آیـا وجـوب زکـات از    آی میآیا بر سودي که از این مال به دست 

 ود؟ش میسن بلوغ شروع 
محصوالت زمینی و ، طال و نقره، زکات در مال هاي زکوي عبارتند از: چهارپایان ج:

زکـات در مـال یتـیم نیـز     ، کودك باشد. بنابراین ها آنکه مالک  هرچند، کاالهاي تجاري
که کم باشد به شرط آن که اصل آن به حد نصـاب رسـیده باشـد.     هرچندواجب است؛ 

انـدك   هرچنـد ، ولی ِ کودك زکات مال را خارج کند و از سود پولش هم پرداخت کنـد 
 ه اصل سرمایه به حد نصاب برسد.باشد. مشروط بر این ک

 ) 10( ص، جمع و ترتیب: محمد المسند، فتاواي زکات –شیخ ابن جبرین 

 ] آیا در مال دیوانه و یتیم زکات واجب است؟46[

 آیا در مال یتیم و دیوانه زکات واجب است؟ س:

مسلمان و تام ، به شرط آن که آزاد، در مال هر کدام از این ها زکات واجب است ج:
پیـامبر   داراي اختیار کامل) باشند. دلیل آن حدیثی است که دار قطنی مرفوعـاً از ( الملک

تَّى « روایت کرده است:وسلَّم صلَّى اللَّه علَیه وآله  هُ حَ كْ ُ رتْ الَ يَ رْ بِهِ وَ يَتَجُ لْ الَ اليَتِيمِ فَ َ مَ يلِ نْ وَ مَ

ةُ  قَ دَ هُ الصَّ لَ أْكُ  : )1(»تَ

                                                           
)، از حـدیث عبـداهللا بـن    10764( 6/2 "سـنن کبـري   ")، بیهقـی در 1(  2/109)، دار قطنی 641ترمذي  ( -1

 رضـی "و آن حدیث ضعیف است؛ اما برایش شاهد صحیحی از صـحابه   رضی اهللا عنه عمرو بن عاص
)، 159-2/157(  "تلخـیص الحبیـر   "و شاهد مرسل نـزد شـافعی وجـود دارد. رجـوع کـن:        "اهللا عنهم

 ). 3/239،238(  "األحوذي تحفۀ"و
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رها و بی استفاده  باید با آن تجارت کند نباید آن را، یتیم شدهر کس سرپرست مال «

 ».بگذارد تا این که زکات تمامش کند
 دلیل دیگر وجوب زکات در مال یتیم و دیوانه حدیثی است که آن را امام مالـک در  

ـةُ «مؤطا) از عبدالرحمن بن قاسم که از پدرش روایت نموده که گفته است: ( ائِشَ انَتْ عَ كَ

لِينِ  اةَ تَ كَ الِنَا الزَّ وَ نْ أَمْ جُ مِ رِ ْ انَتْ ختُ كَ ا فَ هَ رِ جْ ِ يفِ حِ نيْ تِيمَ ا يلِ يَ أَخً  :)1(»ي وَ

من و برادرم را که یتیم بودیم به سرپرستی گرفـت و زکـات    "رضی اهللا عنها"عائشه«
 ».ددا میاموال مان را 

و حسن بن ، عائشه، جابر، ابن عمر، فتواي علی، وجوب زکات در مال یتیم و دیوانه 
 نقل کرده است. ها آناین فتوا را ابن منذر از  )2(اشد.ب میرضی اهللا عنهم) ( علی

 ) 11( ص، جمع و ترتیب: محمد المسند، فتاواي زکات -انجمن دائمی

 ] اداي زکات وام و کیفیت آن47[

به شخصی مبلغی پول قرض داده ام و برآن سال تمام شده است و بدهکار هنوز  س:
یـا ایـن کـه    ، آیا زکات این مالی را که به او قرض داده ام بپـردازم ، قرضم را نداده است

سپس به وقت قبض زکـات یـک سـال را    ، منتظر بازپرداخت آن از سوي بدهکارم باشم
 بپردازم؟

انی آن را پـس  تـو  میي باشد که هرگاه بخواهی اگر قرض شما بر شخص پولدار ج:
چـون ایـن قـرض در صـورت     ، در این صورت هر سال باید زکات آن را بدهی، بگیري

خواه آن را به خاطر رعایـت مـدیون از او طلـب نکنـی و     ، مذکور در حکم امانت است
و فقیـر  ، خواه به خاطر عدم نیاز به آن. ولی اگر وام یا قرض شما بـر فـرد تنـگ دسـت    

باید گفت که فتواي مختار و راجح این است که تا زمانی که ، و یا عاجز باشد دتأخیر کن

                                                           
 ).10768( 6/3 "سنن کبري")، بیهقی  در 589( 1/251 "موطأ مالک" -1
 ).2/256از ابن قدامه:  ( "المغنی  "مراجعه شود به  -2
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امـا هرگـاه آن را قـبض    ، زکـاتی بـر آن واجـب نیسـت     اي کردهقرض خود را دریافت ن
 اگرچه سال ها نزد بدهکار مانده باشد.، نمودي زکات یک سال آن را بپرداز

 )51( ص، ترتیب: محمد المسندجمع و  –فتاواي زکات  –شیخ ابن جبرین 



 

 

 

 

 :فصل چهارم
زکات محصوالت زمینی و 

 کاالهاي تجاري



 

 ] آیا نخل هاي خانه زکات دارد؟48[

سه سال پیش خانه اي خریدم که الحمد هللا سه اصله درخت خرماي ثمره دهنده  س:
از دو نوع در آن وجود دارد و ثمره ي شان زیاد است. آیا با این وضـع بـر مـن زکـات     
 واجب است. اگر جواب مثبت است و با توجه به این که مـردم نسـبت بـه آن نـا آگـاه     

 از شما چند سؤال می پرسم:، هستند
در ، انم بدانم که ثمره ي این درختان به حد نصـاب رسـیده اسـت   تو میگونه اوالً: چ

 می چینم؟ ها آنحالی که من همواره از 
 ود؟ش میچگونه تعیین  ها آنثانیاً: میزان زکات 

یا این که هر دو نـوع بـا هـم زکـات     ، ودش میآیا زکات هر نوع آن جداگانه ادا  -
 ود؟ش میشان ادا 

 پول پرداخت نمایم؟، ثمره ي این درختانآیا جایز است که به جاي  -
 زکات سال هاي گذشته را نداده ام چه کار کنم؟ -

درست است که بسیاري از مردم پیرامون حکم نخل هایی که در خانه هاي شـان   ج:
داراي هفت یا ده و یـا کـم و بـیش اصـله نخـل      ، است ناآگاه اند؛ آري! بسیاري از مردم

 ها آننند که زکات بر دا میولی ن، درس میبه حد نصاب  نیز ها آنخرما هستند که ثمره ي 
در ، ند که زکات تنها در نخل هـاي بـاغ هـا واجـب اسـت     کن میبلکه فکر ، واجب است

 چه در خانه باشد و چه در باغ. ، حالی که زکات در ثمره ي نخل واجب است
صاحب این نخل ها باید کارشناسی بیاورد تا ثمره ي این درختان را تخمین ، بنابراین

بر او واجب اسـت  ، ندرس میند یا نه؟ اگر به حد نصاب رس میبزند که آیا به حد نصاب 
مـی   هـا  آندر حـالی کـه از   ، را بدهـد  هـا  آنکه زکات آن را بپردازد. ولی چگونه زکات 

 چیند؟
 قیمت ثمره ي نخل تخمین زده شود و نصـف عشـر  در چنین حالتی باید ، به نظرم -

یک بیستم) از قیمت آن به عنوان زکات داده شود. این کار براي مالک آسان تـر اسـت.   (
 لیکن مقدار زکات چقدر است؟
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در حـالی کـه   ، )اسـت 5%( پاسخ این است که مقدار زکات این ثمره ها پـنج درصـد  
نـه ماننـد زکـات    ، ثمـره اسـت  چون زکات خرما همچون زکات ، است 5/2زکات مال %

 تجارت.
اکنون بـا خـودش تخمـین    ، اما سال هایی که گذشته و سائل از حکم آن نا آگاه بوده

را بپـردازد و   هـا  آناند باشـد و زکـات   تو میبزند که ثمره هاي سال هاي گذشته چقدر 
گناهی بر گردن او نیست؛ چون او از حکم مذکور ناآگاه بوده اسـت. ولـی بایـد زکـات     

 ال هاي گذشته را بپردازد.س
 )40( ف –) 18/60( مجموعه فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم زکات سهم ها49[

مربوط بـه خریـد و    : شما اطالع دارید که برخی از افراد در بازار بورس و سهام1س
کـه صـاحب سـهام     افتـد  مـی ند؛ مواردي اتفـاق  کن میفروش زمین اقدام به خرید سهام 

قیمت در نوسان است گاهی قیمـت فـروش بیشـتر از قیمـت     ، را بفروشد ها آنبخواهد 
خرید و گاهی کمتر از آن است. بعضی اوقات ایـن شـخص در زمـین امـالك خـودش      

 را بفروشد. ها آناموالی دارد و منتظر باال رفتن قیمت بازار است تا 
ز بـه فـروش   الزم است زکات سهام خود را کـه هنـو  ، سؤال این است که آیا بر فرد 

این سهام مربوط به زمین چندین سال به دلیل  افتد مینرفته اند پرداخت کند؛ زیرا اتفاق 
آیا زکات بر این سهام همانند ، پایین بودن قیمت در بازار روي دست صاحبش مانده اند

کاالهاي تجاري واجب است یا خیر؟ آیا شخص صبر کند کـه هـر زمـان ایـن سـهام را      
زیـرا اتفـاق    -آن گونه که برخی از علما فتـوا داده انـد   -را بپردازد ها آنفروخت زکات 

که پس از چندین سال باز هم قیمت سهام باال نرفته است. آیا زکـات هـر سـال     افتد می
بایـد توضـیح دهـم کـه     ، باید پرداخت شود یا این که فقط زکات یک سال واجب است

زمین اختصاص داده انـد کـه اگـر     برخی از افراد سرمایه هاي هنگفتی را به خرید سهام
را بپردازند یا باید جهت پرداخت مقدار زکات از جایی پـول   ها آنقرار باشد زکات همه 

مسئله مهمی که وجود دارد این است که ، دند و یا قسمتی از سهام را بفروشنقرض بگیر
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چیزي می رسد فوراً ب انپول نقد دست این افراد نیست. به محض این که پولی به دستش
 د.نخر

یرد گ می: آن چه در این سؤال از سهام مطرح شده در ردیف کاالهاي تجاري قرار 1ج
، یرد؛ صاحب این سهام بدون در نظر گـرفتن قیمـت خریـد   گ میزکات تعلق  ها آنکه به 

چنان چه پولی در اختیار دارد زکـات  ، پایان هر سال سهام مذکور را قیمت گذاري نماید
روز پرداخت کند. اگر پولی ندارد هرگاه این سهام را فروخـت و پـولش   را به نرخ  ها آن

 را تحویل گرفت زکات سال هاي گذشته را بدهد.
ود که به منظور تجارت و خریـد و فـروش در   ش میاین حکم شامل همه زمین هایی 

بلکـه بـه   ( که به عنوان سهام در بازار معامله نشـوند  هرچنداختیار صاحبان شان هستند 
 وند).ش میعادي و با قرارداد هاي شخصی معامله صورت 

 )35، 36( ص، جمع و ترتیب: محمد المسند، فتاواي زکات، انجمن دایمی
سالیانه زکات این ، شرکت، مالک چند سهم است، شخصی در شرکتی سهامی -2س

 د؟ آیا صاحب سهام مکلف است زکات سهامش را بدهد؟کن میسهام را پرداخت 
الزم نیست زکات سهامش را مجدداً پرداخت کنـد؛ زیـرا از یـک    : بر مالک سهام 2ج

 ود.ش میجنس دو بار زکات داده ن
چنان چه سود حاصل از ایـن سـهام را سـهامداران شـرکت میـان خودشـان تقسـیم        

 زکات آن را بدهند.، بر افراد الزم است پس از دریافت سود، ندکن می
 هـا  آنو ابزار کار و زمین بخرد تا شرکت وسایل نقلیه  ي آیها سرمب میاگر شرکت سها

بلکه ، پرداخت زکات الزم نیست، در اصل سرمایه، را به کار گیرد ها آنیا ، اجاره دهد را
 یرد.گ میزکات به اجاره تعلق 

چنان چه شرکت سرمایه را در تجارت و بازرگانی به کار انداخته است کـه اجناسـی   
 هر دو الزم است.، سودزکات بر سرمایه و ، روشدف میرا می خرد و 

 ق هـ 14/19/1423از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین در تاریخ 
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سقوط کرده است و یـک سـال از    آن: شخصی مالک چند سهم است که قیمت 3س
آن گذشته است؛ آیا بر این سهام زکات الزم است یا خیر؟ زکات شان چگونـه محاسـبه   

 شود؟
را نفروخته است زکاتی بـه   ها آنزمانی که  : اگر این سهام متعلق به زمین است تا3ج

؛ هرگاه سهام خود را تحویل گرفت زکات یک سال را بدهد؛ فرقـی  گیرد نمیتعلق  ها آن
د که قیمت سهام سقوط کرده باشد یا باال رفته باشد. چنان چه سـهام مربـوط بـه    کن مین

را  هـا  آن، ممالک سـها ، ودش میزکات پرداخت ، تجارت است از قیمت اجناس و کاالها
چقدر است و سپس زکات را از قیمت روز پرداخـت   ها آنقیمت گذاري کند که ارزش 

به دلیل کاهش قیمت بازار) اکنون قیمـت  ( یک صد ریال است و، کند؛ مثالً اگر هر سهم
مقدار زکات از همـین پنجـاه ریـال محاسـبه     ، سهم یک صد ریالی به پنجاه رسیده است

 ود.ش می
 ه. ق14/10/1423مورخه ي ، امالي شیخ ابن جبریناز گفتار و 

 مراکز تجاري و زمینهاي زراعی ، ها آن] زکات ساختم50[

ساختمان و مراکز تجـاري  ، خود ي آیهبرادري دارم که سرمایه دار است و با سرم س:
به او نصـیحت کـردم کـه زکـات در اصـل      ، و زمینهایی خریده که براي او درآمد دارند

بلکه فقط زکات بر پول اجاره الزم است با این شرط که یـک سـال    ؛ستسرمایه الزم نی
بر آن بگذرد. چنانچه برادرم پس از دریافت اجاره آن را در حساب خود ذخیـره نکنـد؛   
بلکه مجدداً با آن ساختمانی جدید بخرد و... آیا با این شیوه هیچ گاه بر سـرمایه بـرادرم   

د؛ مگر زمانی کـه تـا   کن میه سودي که دریافت نه اصل سرمایه و ن، ودش میزکات الزم ن
ود؟ شـ  مـی آنگاه بر این پول زکات الزم ، یک سال با پول اجاره ساختمان جدیدي نخرد

د؟ دهـ  مـی افراد زیادي اند که وضعیت مشابه برادرم را دارند. آیا اسالم به این کار اجازه 
زکـات بـر اصـل آن الزم    وند؟ چه نوع زمین هایی هستند که ش میآیا این افراد گناهکار 

نیست و همچنین بر درآمد آن تا زمانی که یک سال بر آن نگذرد؟ آیا حد معینی در این 
 مورد وجود دارد یا این که کم و زیاد آن برابر است؟
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پـول نقـد کـه    ، چندین نوع است؛ از جملـه ، در اختیار دارد انسانسرمایه اي که  ج:
آن گـاه زکـات بـر آن الزم    ، بر آن بگـذرد به حد نصاب شرعی برسد و یک سال  هرگاه

است. زمین هاي زراعی که زکات بر محصول آن هنگام برداشت الزم است؛ نه ایـن کـه   
زکـات بـر   ، یی که اجـاره هسـتند  ها آنزکات بر اصل زمین الزم باشد. زمین ها یا ساختم

 پول اجاره الزم است مشروط بر این که یک سال بر آن بگذرد و به حد نصـاب شـرعی  
 برسد؛ باید گقت که زکات بر اصل زمین و ساختمان الزم نیست.

و کاالهایی که تجـاري هسـتند و بـه قصـد تجـارت خریـد و        ها آنساختم، زمین ها
، زکات بر این اموال واجب است؛ با این قید که یک سال بر آن بگـذرد ، وندش میفروش 

 یه است.همان حکم اصل سرما، در مواد تجاري حکم گذشت یک سال بر سود
یعنی با گذشت یک سال بر اصل سرمایه هنگام پرداخت زکات سود با اصل سـرمایه  

 گرچه یک سال بر سود نگذشته باشد).( ودش میحساب 
 ود.ش میزکات حیوانات با کامل شدن نصاب و گذشت یک سال الزم 

 )28، 29( ص، محمد المسند، جمع و ترتیب، فتاواي زکات، انجمن دایمی

 حمل و نقل زکات ماشین هاي] حکم 51[

 آیا بر ماشین هاي مسافربري و باري زکات الزم است؟ س:

زکات بر ماشین ها و شترانی که مخصوص باربري هستند الزم نیست؛ زیرا ایـن   ج:
 اشند.ب میها براي تجارت نیستند بلکه براي استفاده و رسانیدن بار به مقصد 

 -جایز است ها آنگاو و سایر حیواناتی که خرید و فروش ، االغ، شتران، اما ماشین ها
یعنی بر اصل قیمت ( الزم است ها آنزکات بر ، به منظور تجارت نگهداري شوند هرگاه

رسـول اهللا   )؛ به دلیل روایتی که ابوداود و دیگر کتب حدیث روایت نموده انـد کـه  ها آن
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کَـانَ  وسلَّم صلَّى اللَّه علَیه وآله  اللَّـه[إِنَّ رسولَ  است: فرمودهوسلَّم صلَّى اللَّه علَیه وآله 
 )1(یأْمرُنَا أَنْ نُخْرِج الصدقَۀَ منْ الَّذي نُعد للْبیعِ]

دنـد از آن چـه کـه بـه قصـد      دا میبه ما دستور  وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَیه وآله «
 »زکات بدهیمود ش میتجارت نگهداري 

حکایـت نمـوده    "رحمه اهللا "فتواي جمهور علما همین است که امام ابوبکر بن منذر
 است.

 )32( ص، جمع و ترتیب: محمد المسند، فتاواي زکات، انجمن دایمی

 ] حکم زکات زمین52[

م و براي موقع ضـرورت و نیـاز   کن میاستفاده ن مالک قطعه زمینی هستم و از آن س:
آیا بر من واجب است که زکات آن را بدهم؟ اگر زکات آن را بـدهم آیـا    آن را نهاده ام.

 الزم است که هر مرتبه قیمت آن را تعیین کنم؟
زکاتی بر شما در این زمین نیست. چرا که وقتی کاالیی براي تجارت تهیـه شـده    ج:

ماشین ها و فـرش هـا و ماننـد آن کـاالیی     ، اثاثیه، باشد زکات در آن واجب است. زمین
هستند که زکات در اصل آن واجب نیست. اگر هدف آن مال اندوزي باشد به طوري که 

زکات در آن واجب است. اگر براي تجارت ، پول هایی براي خرید و فروش فراهم شود
 نباشد مثل سؤال شما در این امور زکاتی الزم نیست.

 )26( ص، جمع و ترتیب: محمد المسند، فتاواي زکات، شیخ ابن جبرین

                                                           
). در[ 7388( 4/146)، و بیهقی در[السنن الکبري] 7029( 7/253طبرانی در[الکبیر] )، و 1562أبوداود  ( -1

) گوید: 4/227المفاتیح] ( ة: گوید: سند آن ضعیف است.و مال علی قاري در[مرقا3/69مجمع الزوائد] 
ابن همام [رحمه اهللا]گوید: بر او سکوت کرده[یعنی أبوداود] و این تحسین از منذري است. و ابن 

 لبر تصریح کرده که سند آن صحیح است.ا.هعدا
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 فصل اول:
 حکم روزه و شرایط آن



 

 ] حکم روزه و حکم تارك آن 1[

 رد؟دا میروزه گرفتنِ ماه رمضان چه حک س:

و اجماع مسلمین فرض ، سنت، روزه ي ماه مبارك رمضان بدلیل نص کتاب ج:

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا ، است                        

            ﴾ :۱۸۳[البقرة[ 

ایمان آورده اید روزه بر شما فرض شده است همانگونه که بر کسانی اي کسانی که «
 .»که پیش از شما بوده اند فرض بوده است باشد که پرهیزگار شوید

﴿                                 

             ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

ماه رمضان همان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است تا مردم را راهنمایی «
پس هر ، کند و نشانه ها و آیات روشنی از ارشاد باشد و میان حق و باطل جدایی افکند

 .»کس از شما فرا رسیدن این ماه را دریابد باید که آن را روزه بگیرد

هپیامبر اکرم صلَّى  نِيَ اإلسالم عيل مخ[ علَیه وسلَّم فرموده است: اللـَّ شهادةِ أن ال  :سبُ

وحج بيت ، و صومِ رمضان، و ايتاءِ الزكاة، و إقام الصالة، و أنّ حممداً رسول اهللا، إله إال اهللا

  )1(اهللا احلرام.]

 اسالم بر پنج پایه استوار است:
هوجود ندارد و محمد صلَّى » اهللا«گواهی به این که هیچ معبود بر حقی جز  -  اللـَّ

 علَیه وسلَّم فرستاده ي اوست.
 بر پا داشتن نماز  -
 دادن زکات  -
 رمضان روزه گرفتن ماه -

                                                           
 ) با الفاظ نزدیک به هم 16) و مسلم  (8بخاري  ( -1
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 براي افراد توانمند)( حج بیت اهللا -

هرسول اکرم صلَّى  وموا] إذا[ فرموده است:وسلَّم علَیه  اللـَّ وهُ فصُ تُمُ يْ أَ  )1(رَ

 رمضان را روزه بگیرید.، با رؤیت هالل
به اجماع مسلمانان روزه ي ماه رمضان فرض است و روزه از ارکان دین اسالم 

ردد؛ مگر افرادي که از کشورهاي گ میپس هر کس منکر فرضیت آن شود کافر ، دباش می
براي این افراد ابتدا باید حکم روزه و ، اسالمی فاصله دارند و از احکام اسالم خبرندارند

چنانچه پس از اطالع و آگاهی باز هم بر انکار آن اصرار ، سایر احکام تعریف شود
د. اما کسی که از روي تنبلی و سهل انگاري شو میبورزند به کافر بودنشان حکم کرده 

علما او را د خطر بزرگی در کمینش نشسته است. تا جایی که بعضی از کن میآن را ترك 
 ردد؛ بلکه فاسق است.گ میولی راجح این است که تارك روزه کافر ن، کافر گفته اند

 )19/11( مجموع فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] سن روزه گرفتن براي پسران و دختران 2[

 لطفاً سن تکلیف پسران و دختران را توضیح دهید؟ س:

برسد ، عاقل به بلوغت انسان هرگاهپس ، رددگ میبا بلوغ و عقل محقّق ، تکلیف ج:
چه زن؛ از آن پس احکام شریعت بر او الزم ، د چه مرد باشدشو میمکلف محسوب 

 ند. البته عالیم بلوغ در پسران و دختران متفاوت است.شو می
 عالیم بلوغ:

قاعدگی و باردار شدن عالمت بلوغ دختران است حتی اگر زود تر از سن  -
 اتفاق برایشان رخ دهد.پانزده سالگی این 

اعم از پسر و دختر؛ اگر چه قبل از ، انزال در خواب یا بیداري همراه با شهوت -
 سن پانزده سالگی باشد.

 روییدن موي زیر ناف. -

                                                           
 )1081-1080) و مسلم (1900بخاري ( -1
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 رسیدن به سن پانزده سالگی براي پسر و دختر. -
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/146( باحث علمی وافتافتاواي انجمن دایمی م

 ] حکم روزه ي رمضان براي افراد خردسال. 3[

نم که به علت دا میکودك خردسالم در ماه رمضان بر گرفتن روزه اصرار دارد و  س:
آیا اجازه دارم با ، کمی سنّ روزه برایش مضر است اما همچنان بر گرفتن آن اصرار دارد

 او تند برخورد کنم تا روزه نگیرد؟
ولی اگر ، فرزند شما اگر به سن تکلیف نرسیده است روزه بر او واجب نیست ج:

زیرا ، می تواند بدون تحمل مشقت و سختی روزه بگیرد به روزه گرفتن وادارش کنید
 1ند.نمود میصحابه فرزندان خردسال خود را به روزه وادار 

حابه به آنان تا جایی که بعضی از کودکان در اثر سختیِ روزه گریه می کردندو ص
دند تا با آن خود را مشغول کرده و سختی روزه را احساس نکنند. دا میاسباب بازي 

، باید کودك را از روزه گرفتن منع نمود، ولی اگر ثابت شود که روزه برایش ضرر دارد
ما را از سپردن اموال کودکان به دست آنان منع نموده است زیرا  تعالىبدلیل این که اهللا 

مسلمانان را از  تعالىبیم آن می رود که مالش را هدر دهد. پس دقت کنید وقتی که اهللا 
پس به ، سپردن مال کودکان به آنان منع نموده تا از ضرر و زیان مالی در امان باشند

ولی باز هم نباید براي ، دور کرد اه آنضرر هاي جسمی را از  طریق اولی باید
از روش سخت گیرانه استفاده کرد زیرا سخت گیري در امر تربیت کودکان ، جلوگیري

 کاري پسندیده و جالب نیست.
 )225( ص -فقه العبادات -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم تبریک گفتن فرا رسیدن ماه رمضان. 4[

                                                           
 ). وغیرهما1136). مسلم (1960بخاري ( -1
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حلول ماه رمضان بوسیله ي به مناسبت ، تبریک و شاد باش گفتن به یکدیگر س:
رد؟ آیا تبریک گفتن دا میتلفن و یا پیام کوتاه چه حک، مالقات حضوري یا از طریق نامه

 اصلی در شریعت دارد؟
زیرا دعاي خیري است که ، این گونه تبریک ها و شاد باش گوئی ها جایز است ج:

ژه اي  امید به اجابت آن وجود دارد؛ در این لحظات مردم به علت فرا رسیدن مناسبت وی
و این کار نوعی یاد آوري به فضیلت این مناسبت و ، ندکن میاظهار خوشحالی 

 عید قربان و... است.، مناسبتهاي ارزشمند دیگر مانند عید فطر
 اللَّـهکار چنین استدالل کرده است: پیامبر اکرمصلَّى  عالمه ابن رجب براي جواز این 

 1د.دا میعلَیه وسلَّم حلول ماه رمضان را به یارانش مژده 
پس می توان استدالل کرد که این شاد باش گوئیها در زمان قدیم نیز مرسوم بوده 

این کار بلکه ، چیز جدیدي نیست که از آن تعجب کنیم، است. بنابراین تبریک گفتن
 دعاي خیر است.

 هـ. ق14/10/1423در تاریخ  -شیخ ابن جبرین

 ] نیت روزه 5[

 د؟کن میبراي تمام روزهاي رمضان کفایت  آیا نیت روزه ي رمضان بصورت عام س:

معلوم است هر شخصی که در آخر شب براي صرف سحري بر می خیزد قطعاً  ج:
د و انجام ده میزیرا شخص عاقل هر کاري را به اختیار خودش انجام ، نیت روزه داشته

در وقت  انسانمعموالً ، هیچ کاري بدون اراده ممکن نیست و اراده همان نیت است
تنها خوردن ، رد. ولی چنانچه منظور شخصیخو میسحر به نیت روزه شدن در فردا غذا 

باشد که قبالً در این وقت عادت به غذا خوردن نداشته است این هم نوعی نیت 
 د.شو میمحسوب 
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د این است که فرضاً شخصی در یکی از روزهاي شو میاما سؤالی که اینجا مطرح 
زمانی از ، دکن میرمضان قبل از غروب خواب می رود و کسی او را از خواب بیدار ن

که می بیند فجر صادق کامالً طلوع کرده است؛ حال روزه ي این  دشو میخواب بیدار 
 د یا خیر؟شو میشخص که از شب نیت روزه ي فردا را نداشته است صحیح 

زیرا طبق قول راجح نیت روزه ي ، ییم: روزه اش صحیح استگو میدر پاسخ 
 د همان نیتکن میرمضان براي کسی که در اول ماه رمضان براي روزه گرفتن نیت 

مگر این که عذري پیش بیاید و افطار را ، برایش کافی است و نیازي به تجدیدندارد
را بخورد که در این صورت ، برایش مباح بگرداند و در اثناي رمضان یک یا چند روز

 در روزهاي پس از رفع معذوریت نیت جدید الزم است.، براي روزه گرفتن
 )131( ). ف19/176( مجموع فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] چگونگی نیت6[

 براي روزه ي رمضان چگونه باید نیت کرد؟ س:
مضان داخل شده است روزه ي بقیه ي ایام نیز         آیا صرفاً با دانستن این امرکه ر

 د؟ صحیح شو
 بنابراین باید در شب نیت روزه بکند.، دشو مینیت با قصد روزه گرفتن منعقد  ج:

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )10/246( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ] روش شرعی براي اثبات دخول ماه رمضان 7[

 شیوه ي شرعی براي اثبات ماه رمضان کدام است؟ س:
توان براي اثبات آغاز یا اتمام ماه رمضان به محاسبات رصدخانه هاي   آیا می  -

 ن اعتماد نمود؟ستاره شناسا
 آیا براي مسلمان جایز است که در رؤیت هالل از تلسکوپ استفاده نماید؟ -
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طلوع ، روش شرعی براي دخول ماه رمضان این است که مردم به جهتی که هالل ج:
بهتر آن است که افراد مورد اعتماد و تیز بین این ، د نگاه کرده و آن را پیدا نمایندکن می

اگر موفق به رؤیت آن شدند عمل به مقتضاي رؤیتشان واجب  کار را انجام دهند که
گردد که اگر هالل رمضان بود روزه بر آنان واجب شود و اگر هالل شوال بود خوردن 

 روزه بر آنان واجب شود.
اگر رؤیت به روش مذکور ثابت نشد نباید به محاسبات رصدخانه اي اعتماد نمود 

در واقع رؤیت هالل رمضان به ، را رؤیت نمودمگر این که بتوان از طریق آن هالل 
علَیه وسلَّم که  اللَّـهوسیله ي این دستگاه ها معتبر است بدلیل عموم قول پیامبرصلَّى 

وا[ د:فرمای می ومُ وهُ فَصُ تُمُ يْ أَ ا رَ وا]، إِذَ طِرُ أَفْ وهُ فَ تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ [با رؤیت هالل روزه بگیرید و  )1(وَ

 با رؤیت آن روزه را بخورید.]
فقط بر محاسبات بدون رؤیت نباید اعتماد نمود اما استفاده ازدوربین هاي نزدیک 

اشکالی ندارد؛ ناگفته نماند که استفاده از دوربین هاي نزدیک ، کننده در رؤیت هالل
این است  آید میاز ظاهر احادیث بر زیرا آنچه که ، کننده تنها جواز دارد و واجب نیست

که مسلمانان بر رؤیت عادي اعتماد کنند نه بر چیزي دیگر اما اگر از آن استفاده کردند و 
فرد قابل اعتمادي آن را از این طریق رؤیت نمود اشکالی ندارد و مردم نیز از قدیم االیام 

مضان بر مکانی بلند قرار از این روش استفاده می کردند و در شب سوم شعبان یا سوم ر
 گرفته و با این دوربین ها هالل را نگاه می کردند.

بهر حال هر وقتی که رؤیت هالل با هر وسیله که ثابت شود عمل به مقتضاي آن 

هچون حدیث پیامبرصلَّى ، ردگ میواجب  ا [ علَیه وسلَّم در این باره عام است: اللـَّ إِذَ

وا ومُ وهُ فَصُ تُمُ يْ أَ وا.]، رَ طِرُ أَفْ وهُ فَ تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ  وَ

 )151 -2/150( )5( -کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین
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] آیا تمام مسلمانان می توانند با رؤیت هالل رمضان در یک مکان روزه بگیرند و یا عید  8[
 کنند؟

روزه بر همه ي مسلمانان در تمام ، آیا با رؤیت هالل رمضان دریک مکان س:
ند که رؤیت کن مید؟ مسلمانانی که در سرزمین هاي کفر زندگی شو یمکشورها واجب 

 د چگونه روزه بگیرند؟شو میشرعی در آنجا محقق ن
یعنی هنگامی که رؤیت هالل ، علماي اسالم در این مسئله نظریات متفاوتی دارند ج:

آیا عمل به مقتضاي آن بر سایر مسلمین نیز ، در یکی از شهرهاي مسلمین به اثبات برسد
 ردد یا نه؟گ میواجب 

همین رؤیت عمل کرده و روزه  براساسعده اي از علما گفته اند که تمام مسلمین 

﴿ بشوند. این دسته از علما عام بودن آیه ي ذیل را دلیل عنوان کرده اند:    

                        ﴾ :۱۸۵[البقرة[ 

وهُ «علَیه وسلَّم در حدیث  اللَّـهیند: خطاب پیامبرصلَّى گو میاین علما  تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ

وا ومُ براي جمیع مسلمانان عام است.مشخص است که مقصود از رؤیت مذکور این  »فَصُ

زیرا مشکل است که همه ي افراد ، نیست که هر فردي جداگانه آن را رؤیت نماید
دخول ماه ، بلکه مقصود رؤیت کسانی است که با رؤیت شان، بتوانند آن را مشاهده کنند

 به اثبات می رسد و این در هر مکانی عام است.
عده اي دیگر از علما گفته اند: اگر مطلع یک کشور با مطلع کشوري که هالل در آن 
رؤیت شده متفاوت باشد در این صورت رؤیت اهل آن کشور براي کشور دیگر مالك 
نیست. بلکه اهل هر کشوري با رؤیت خودشان عمل بکنند؛ ولی اگر مطالع یکی باشد 

باید به رؤیت کشوري ، ه اثبات نرسیدهآن وقت مردم کشوري که رؤیت در کشورشان ب
 که در مطلع یکی هستند عمل نمایند.

ند که علماي دسته اول استدالل کرده بودند البته با کن میاین علما از دالیلی استدالل 

﴿ ي شیوه اي دیگر؛ این علما از آیه            ﴾  چنین استنباط
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، رؤیت هر فرد بصورت جداگانه نیست، است که مقصود از رؤیتند: معلوم کن می

ند باید افراد کن میبنابراین همانگونه که افراد کشوري که هالل را دیده اند بدان عمل 
کشوري که رؤیت در آنجا به اثبات نرسیده است ولی مطلعش با مطلع آن یکی است 

در یکی از این دو کشور ، هستندروزه بشوند. بعنوان مثال: دو کشور که در مطلع متحد 
د و در دیگري به اثبات نمی رسد. در چنین حالتی همانگونه که شو میرؤیت هالل ثابت 

یرند به همان ترتیب افراد کشوري گ میافراد کشوري که هالل را رؤیت نموده اند روزه 
م نیز روزه بگیرند. اما کشورهایی که مطالع شان با ه، که رؤیت در آن ثابت نشده

نه  ها آنمتفاوت است رؤیت اهل کشور براي اهل کشوري دیگر معیار نیست چون 
 حقیقتاً و نه حکماً هالل را ندیده اند.

با رؤیت «د: فرمای میعلَیه وسلَّم که  اللَّـهاین عده همچنین از حدیث رسول اهللا صلَّى 
ند: اگر مکانی کن میالل چنین استد» هالل روزه بگیرید و با رؤیت آن روزه را بخورید.

با مکان افرادي که هالل را رؤیت کرده اند از حیث مطلع متفاوت باشد پس اهل آن 
، یندگو میمکان نه حقیقتاً و نه حکماً هالل را مشاهده نکرده اند. این گروه از علما 

توقیت ماهیانه همچون توقیت روزانه است. پس شهر ها همان گونه که در اوقات سحر 
افطار هر روز با هم مختلف هستند پس بایستی در روزه و افطاري ماهانه نیز متفاوت و 

 باشند و مشخص است که به اتفاق مسلمین اختالف روزانه تأثیر گذار است.
ند روزه و افطاري آنان قبل از کسانی است کن میبنابراین کسانی که در شرق زندگی 

که در توقیت روزانه به اختالف مطالع ند. از این جهت وقتی بر میکه در غرب بسر 
 یم.کن مییم عین همین حکم را در مورد توقیت ماهانه نیز اعتبار کن میحکم 

یند براي هیچ کس ممکن نیست از آیات و احادیثی که به گو میعلماي مذکور 
صورت عام آمده اند استدالل نموده و بگوید که حکم این نصوص براي تمام مسلمین 

 ط دنیا عام است. مانند نصوص ذیل:در تمامی نقا

﴿                            

                          ﴾۱۸۷: [البقرة[ 
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 تعالىبا زنانتان آمیزش کنید و چیزي را بخواهید که اهللا  -در شب -پس هم اکنون«
برایتان الزم دانسته است و بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته سپیده ي بامداد از رشته 

 »ردد. و سپس روزه را تا شب ادامه دهید.گ میسیاه شب برایتان واضح و آشکار 

ا  نَا[إِذَ ا هُ نْ هَ يْل مِ بَلَ اللَّ نَا، أَقْ ا هُ نْ هَ ارُ مِ رَ النَّهَ بَ أَدْ سُ ، وَ مْ بَتِ الشَّ رَ غَ طَرَ  -وَ دْ أَفْ قَ فَ

[ ائِمُ   )1(الصَّ

شب از این سمت به شما روي آورد و روز از این سمت به شما پشت نمود  هرگاه[
 و خورشید غروب کرد وقت افطار فرا رسیده است.] 

﴿ توضیح این آیه:همچنین است               ﴾ :و  ]۱۸۵[البقرة

هتوضیح این حدیث پیامبر صلَّى  وا[ :علَیه وسلَّم اللـَّ ومُ وهُ فَصُ تُمُ يْ أَ ا رَ وهُ ، إِذَ تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ وَ

وا.] طِرُ أَفْ  فَ

 د.باش میگفتار مذکور گفتاري وزین و قیاسی صحیح 
بعضی از علما فتوا داده اند مسئله ي آغاز و اتمام رمضان به ولی امر مسلمین واگذار 

او با استناد شرعی دستور به روزه یا عید بدهد به مقتضاي آن عمل  هرگاه، دشو می
ردد. این علما براي صدور گ مید که این امر سبب وحدت کلمه و اتحاد مسلمانان شو می

ونَ «دیث استناد نموده اند: این حکم به عام بودن این ح ومُ مَ تَصُ وْ مُ يَ وْ مَ الْـوَ ، الصَّ وْ طْرُ يَ فِ

ونَ  طِرُ فْ عید) روزي ( یرید و خوردن روزهگ میرمضان همان روزي است که روزه  )2(»تُ

 رید.خو میاست که روزه را 
در خصوص مسئله ي مذکور اقوال و نظریات متعددي از علما و دانشمندان دینی 

 معذوریم). ها آنکه از بیان همه ( اختالفات زیادي ذکر گردیده است.نقل شده و 

                                                           
 )  1100)، مسلم  (1954بخاري  ( -1
) مـن  802رضـی اهللا عنـه والترمـذي بنحـوه  (     ة) مـن حـدیث أبـی هریـر    697)، ترمذي  (2344ابوداود  ( -2

و فـی الموضـع   » حدیث غریب حسـن «رضی اهللا عنها. و قال الترمذي فی الموضع األول:  ئشۀحدیث عا
 »حدیث غریب صحیح«الثانی:
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ند و رؤیت کن میاما قسمت دوم سؤال: مسلمانانی که در شهرهاي کفار زندگی 
 د چه کار باید بکنند؟ شو میشرعی در آنجا محقق ن

اگر ، پاسخ این است که براي این افراد اثبات هالل از طریق شرعی امکان پذیر است
برایشان مشکلی نباشد جهت رؤیت هالل به آسمان نگاه کنند و اگر مشکلی وجود 

رؤیت یکی از کشورهاي اسالمی عمل نموده و روزه بگیرند و  براساسداشته باشد 
چنانچه فتواي دوم را ترجیح بدهیم و بگوییم که اگر مطالع کشورها مختلف باشد پس 

شوري که این افراد در آن ساکن هستند رؤیت هر کشوري جدا گانه معتبر است و ک
مطلعش با مطلع کشوري که که رؤیت در آن ثابت شده فرق بکند در این صورت 

ییم این ها به نزدیک ترین کشور اسالمی ملحق شده و روزه ي خود را با آن گو می
 محاسبه بکنند و این بهترین کار ممکن است.

 )156 -2/152( )5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

روز از رمضان را در غیر از شهر خود کامل کرده و سپس هالل شوال  28] شخصی 9[
 دشو میرؤیت 

شخصی هالل رمضان را در شهر خود رؤیت کرده و طبق آن روزه ي رمضان را  س:
د و در آنجا هالل را مشاهده کن میید و سپس به شهر دیگري مسافرت نما میآغاز 

روز را روزه گرفته است آیا می تواند همراه مردم این  28د که با این حساب تنها کن می
 شهرستان نماز عید را بخواند؟

براي شروع و پایان رمضان رؤیت هالل مالك است و این شخص چون رمضان  ج: 
د و بر او شو میرا در شهر خودش شروع نموده است ایام روزه اش از همان زمان شروع 

عید نماید. چون هالل را  در آنجا مسافرت نمودهواجب است که همراه مردم شهري که 
همراه مردم آن ، بنابراین شخص مذکور باید روزه اش را خورده، مشاهده کرده است

یعنی فقط یک روز  -، شهر نماز عید بخواند و قضاي روزه ي باقیمانده اش را ادا کند
د. ایشان شو میروز  30و گاهی 29زیرا ماه گاهی  -روز کامل باشد 29قضایی آورد تا 

 روز را با قضایی تکمیل کنند. 29
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 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )10/128( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ] حکم روزه براي تارك نماز10[

 د؟شو میآیا روزه اش صحیح ، یردگ میاند ولی روزه خو میکسی که نماز ن س:

بنابراین از او هیچ عبادتی ، تارك عمدي نماز کافر است، طبق صحیح ترین اقوال ج:
بدلیل ، د مگر این که از ترك نماز به درگاه اهللا توبه نمایدشو میروزه پذیرفته ن، از جمله

 د:فرمای می تعالىاین که اهللا 

﴿               ﴾ :۸۸[األنعام[ 

 .»اگر اینان شرك می ورزیدند همه ي اعمال شان هدر می رفت«
آیات و احادیث زیادي در خصوص این مسئله وارد شده است. جمع دیگري از 

روزه و سایر عباداتش تا ، دشو میعلما بر این اعتقاد هستند که شخص بی نماز کافر ن
و بی نمازي اش بحساب سهل انگاري و ، نباشد قابل قبول است ها آنزمانی که منکر 

 د.شو میتنبلی وي گذاشته 
اما فتواي صحیح همان فتواي نخست است و از بی نماز هیچ عبادتی پذیرفته 

علَیه وسلَّم  اللَّـهدر این راستا نصوص زیادي وجود دارد؛ پیامبر اکرم صلَّى ، دشو مین
 د:فرمای می

لِ  جُ َ الرَّ ال[إِنَّ بَنيْ كَ الصَّ رْ رِ تَ فّ كِ والّكُ ّ َ الرشِّ بَنيْ  )1(]}وَ

 و شرك و کفر ترك نماز است.] انسان[حد فاصل بین  

الالْـ[ مُ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ ]}عَ رَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ نْ تَرَ مَ   )2( ُ؛ فَ

                                                           
 ) وغیره82مسلم  ( -1
). امـام  1454)، و ابـن حبـان  (  1079)، ابن ماجه  (464)، نسائی  (2621)، ترمذي  (355، 5/346(  احمد -2

 ترمذي گفته است: این حدیث حسن صحیح غریب است.
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هر کس آن را ترك کند ، نماز است -کفار و مشرکین -ها آن[مشخصه ي میان ما و 
 ردد.]گ میکافر 

حدیث مذکور را امام احمد و اصحاب سنن اربعه با اسناد صحیح از بریده بن 
رحمه اهللا) این مطلب را در رساله ي ( خصیب أسلمی روایت کرده اند. عالمه ابن قیم

در احکام نماز و ترك آن کامالً توضیح داده است که خواندن و مطالعه آن ( مستقلی
 لی از لطف نیست.)خا

 ). جمع و ترتیب: عبدالرزاق حسن.15( فضایل رمضان). ص:( شیخ ابن باز

 رد؟دا می] روزه گرفتن براي افراد تارك نماز چه حک11[

یرند؟ لطفاً گ میعده اي از علماي اسالم بر روزه داران بی نماز عیب و ایراد  س:
اهم به همراه کسانی که از خو میبفرمایید نقش نماز در صحت روزه چیست؟ چون من 

داخل شوم و ثابت است که روزه شدن در ، ندشو میبه بهشت داخل  )ریان( دروازه ي
 د. شو میسبب محو شدن گناهان میان دو رمضان ، رمضان تا رمضانی دیگر

 خواهشمندم مطلب فوق را خوب توضیح دهید.
نماز پایه و اساس دین زیرا ، کسانی که از تو ایراد گرفته اند کارشان درست است ج:

اسالم است و تارك آن کافر و خارج از ملت اسالم است. مسلم است که اهللا از افراد 
 اهللا: ي گفتهبه دلیل ، دکن میو نه هیچ عبادتی را قبول ن، نه حج، نه صدقه، کافر نه روزه

﴿                              

                   ﴾ :۵۴[التوبة[ 

نشده جز این که آنان به اهللا و پیغمبرش ایمان  ها آنهیچ چیز مانع پذیرش نفقات «
ندارند و جز با حالتی از سستی و بی حالی به نماز نمی ایستند و جز از روي ناچاري 

 . »ندکن میبذل و بخشش ن
ییم: روزه بدون نماز باطل و نادرست است. و گو میاز این رهگذر است که به شما 

د. و در شو مین تعالىهیچ سودي به شما نرسانده و موجب تقرب شما به درگاه اهللا 
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استدالل نموده و گفته اي که وسلَّم علَیه  اللَّـهمورد آنچه که از حدیث رسول اهللا صلَّى 
د که در بین دو شو میاهان گن ي کفارهروزه شدن از رمضان تا رمضانی دیگر موجب 

زیرا حدیث رسول اهللا ، باید بگویم که شما حدیث را نفهمیده اید، رمضان انجام شده اند
هصلَّى   علَیه وسلَّم بدین صورت است: اللـَّ

اتُ  لَوَ سُ الْـ[الصَّ مْ هُ إِيلَ الْـوَ ، خَ عَ مُ هِ الْـجُ عَ مُ ا ، جُ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ انَ مُ ضَ مَ انُ إِيلَ رَ ضَ مَ رَ وَ

تَنَبَ  ]الْـاجْ بَائِرَ  )1(كَ

جمعه تا جمعه اي دیگر و رمضان تا رمضانی دیگر موجب محو ، نمازهاي پنجگانه«
یرند به شرط آن که از گناهان کبیره گ میند که در این وسط انجام شو میشدن گناهانی 
 »اجتناب شود.

علَیه وسلَّم بخشوده شدن گناهان  اللَّـهپس مالحظه کردید که پیامبر اکرم صلَّى 
فیمابین دو رمضان را مشروط بر اجتناب از کبائر مقرر کرده است. و شما اي روزه داري 

انید هرگز از کبائر پرهیز نکرده اید.چه گناهی بزرگتر از خو مییرید و نماز نگ میکه روزه 
 رداند.گ میعملی که مسلمان را از ایمان خارج ، استترك نماز 

گناهان تو بشود در حالی که با ترك نماز کامالً  ي کفارهپس روزه چطور می تواند 
 واقع نشده است. تعالىکافر گشته اي و روزه ات مورد قبول حق 

 بر» اهللا«برادرم! بر تو الزم است که به سوي پروردگارت توبه کرده و نمازي را که 
به همین خاطر هنگامی که ، گردنت فرض کرده ادا نمایی و پس از آن روزه بگیري

هرسول اهللا صلَّى   علَیه وسلَّم معاذ رضی اهللا عنه را به سوي یمن فرستاد به او گفت: اللـَّ

مْ [ إِنْ هُ ولُ اهللاِ؛ فَ سُ أَينِّ رَ هِ أَنْ ال إِلَهَ إِال اهللاُ وَ ادَ هَ مْ إِيلَ شَ هُ عُ ادْ مْ أَنَّ اهللاَ  فَ هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ اعُ إَطَ

لَيْلَة] مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ يفِ كُ لَوَ ْسَ صَ مْ مخَ يْهِ لَ َضَ عَ   )2(افْرتَ

                                                           
 )233مسلم  ( -1
 )19)، و مسلم  (1395بخاري  ( -2
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وجود » اهللا«گواهی بر این که هیچ معبود بر حقی جز  -را به شهادتین ها آنابتدا «

هندارد و محمد صلَّى  اگر تسلیم شدند به ، فراخوان -علَیه وسلَّم فرستاده ي اوست اللـَّ
 »در شبانه روز پنج وقت نماز را بر شما فرض گردانیده است.» اهللا«اعالم کن که  ها آن

هرسول اکرم صلَّى ، مالحظه بفرمایید علَیه وسلَّم در این حدیث بعد از ذکر  اللـَّ
 را بیان کرده است.شهادتین اول نماز و سپس زکات 

 ) جمع ترتیب: محمد مسند34( فتاواي روزه ص. -شیخ ابن عثیمین



 

 

 

 

 فصل دوم:
 مبطالت روزه



 

 د؟کن می] آیا دیالیز روزه را فاسد  12[

دیالیز ، ندشو میبیمارانی که کلیه هایشان از کار می افتد مجبور به عمل دیالیز  س:
، دشو میخون بیمار تصفیه ، بدین صورت است که با یک دستگاه دو یا سه بار در هفته

د و در شو میطوري که همه ي خون بیمار از طریق یک لوله پس از تصفیه خارج کرده 
 ند. کن میداخل دستگاه کلیه ي مصنوعی به آن مواد تصفیه کننده اضافه 

اگر این عمل براي بیمار دیالیزي انجام نگیرد زندگی اش در معرض خطر قرار 
پس ، دباش میزیرا کلیه هایش از کار افتاده است و این عمل برایش ضروري ، یردگ می

بر روزه تأثیر دارد؟ با ، و تصفیه خون کلیهسوال ما از شما این است: آیا عمل دیالیز 
توجه به این که عمل دیالیز برایش ضروري است و از طرفی خوردن روزه و قضاي آن 

به شما  تعالىبراي او سخت است. خواهشمندیم مسئله ي مذکور را توضیح دهید. اهللا 
 پاداش نیکو عطا بفرماید. 

در  1756/2به شماره ي  نامه اي براي مدیر بیمارستان تخصصی ملک فیصل ج:
و همچنین نامه اي به مدیر بیمارستان نیروهاي مسلّح ریاض به شماره  14/8/1406تاریخ
 ها آندر این نامه ها از مدیران این بیمارست، فرستادیم 4/8/1406در تاریخ  1757/2

اد شیمیایی در آن توضیح خواستیم و پرسیدیم که کار دیالیز و به کار رفتن مو ي بارهدر
 د؟ باش میآیا این عمل نوعی تغذیه 

و نامه اي دیگر به  27/8/1406در تاریخ  5693طی نامه اي به شماره ي  ها آنپاسخ 
 بدستمان رسید که مضمونشان چنین است:  19/8/1406در تاریخ  10/780716شماره ي 

این دستگاه ، خون از جسم بیمار به داخل دستگاهکار دیالیز عبارت است از اخراج 
رداند. این کار با گ مید و سپس آن را به جسمش بر کن میاقدام به تصفیه ي خون بیمار 

به طور کامل ، اضافه شدن برخی مواد شیمیایی و غذایی از جمله قند و امالح به خون
 د. شو میانجام 

فتوایش را چنین ، کامل از کار دیالیزانجمن دایمی پس از قرائت توضیحات و آگاهی 
 د.کن میصادر کرد: دیالیز روزه را فاسد 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق



   

 1227 باب هشتم: احکام و مسایل روزه
 

 )191 -10/189( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم حجامت براي روزه دار 13[

کننده و حجامت شونده آیا عمل حجامت موجب باطل شدن روزه ي حجامت  س:
ردد؟ لطفاً حکم روزه ي حجامت کننده و حجامت شونده را توضیح داده و گ می

، پس از حجامت) بخورند و پس از رمضان( بفرمایید که آیا این دو نفر روزه ي شان را
 قضایی آن را بجا بیاورند یا...؟

د ولی در امتداد روز نباید شو میحجامت سبب باطل شدن روزه ي هر دو نفر  ج:
چیزي بخورند؛ البته قضاي این روزه بر آنان واجب است. بدلیل حدیث پیامبر اکرم 

هصلَّى  وم][ علَیه وسلَّم که فرموده است: اللـَّ جُ مُ واملَحْ طَرَ احلاجِ   )1(أَفْ

 روزه ي حجامت کننده و حجامت شونده هر دو باطل است.
 اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلموصلی ، وباهللا التوفیق

 )262 -10/261( انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم خوردن یا آشامیدن شخص روزه دار از روي فراموشی 14[

رد و خو میچه بسا در ایام ماه مبارك رمضان از روي فراموشی چیزي  انسان س:
د که روزه است: آیا در این صورت قضا بر او الزم است؟ با آور میپس از خوردن به یاد 

هعلم به این که پیامبر اکرم صلَّى  هر  .].[من أفطر ناسياً  علَیه وسلَّم فرموده است: اللـَّ

فِعَ عن أمتي  کس از روي فراموشی چیزي بخورد... و در جاي دیگر فرموده است: [رُ

فراموشی و اکراه از دوش امتم ، گناه خطا و اشتباه )2(ه]اخلطا والنسيان و ما استُكرهوا علي

                                                           
ی در الکبري  )، ترمذي گفته است: این حدیث حسن صحیح است. نسائ2367)، ابوداود  (2/364احمد  ( -1

 )1681 -1679)، ابن ماجه  (3134(
ــه  ( -2 ــان  (2045،3204ابـــن ماجـ ــغیر«) و الطبرانـــی فـــی 7219) و ابـــن حبـ ــط«) و 765»  (الصـ »  األوسـ

) و صـححه و وافقـه الـذهبی. و صـححه     2801(  2/198) و الحـاکم  11273»  (الکبیر«) و 8273،2137(
 ).1664،1662»  (صحیح ابن ماجه«األلبانی فی 
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علَیه وسلَّم آیا خوردن و  اللَّـهبر داشته شده است. با توجه به سخنان پیامبر صلَّى 
 آشامیدن از روي فراموشی روزه را می شکند؟

کسی که از روي فراموشی در ایام ماه مبارك رمضان چیزي بخورد گناهی متوجه  ج:
د و بر او الزم است که روزه اش را به اتمام برساند و طبق صحیح ترین فتوا شو میاو ن

قضا بر او الزم نیست. فتواي امام شافعی و امام احمد نیز همین است. دلیل این حکم 
 علَیه وسلَّم روایت کرده اند:  اللَّـهیامبر اکرم صلَّى حدیثی است که بخاري و مسلم از پ

اه« قَ هَ اهللا وسَ مَ عَ هُ فإنام أَطْ يُتِمَّ صومَ لْ بَ فَ ِ لَ أو رشَ َ وهو صائم فأكَ
نْ نَيسِ  )1(»مَ

هر شخص روزه داري که از روي فراموشی چیزي بخورد یا بیاشامد روزه ي خود را 
 به او طعام و شراب داده است. تعالىدر حقیقت) اهللا ( تمام کند زیرا

هُ اهللا إليه« قٌ ساقَ زْ   )2(»وال قضاءَ عليه، إذا أكل الصائمُ ناسياً أو رشب ناسياً فإنام هو رِ

در واقع) این ( اگر شخص روزه دار از روي فراموشی چیزي بخورد یا بیاشامد«
 »یست.به او عطا کرده است. و قضا بر او الزم ن تعالىرزقی است که اهللا 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )10/269( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 د؟شو میآب عشق) روزه فاسد ( ] آیا با خروج مذي 15[

متوجه شدم که ، در یکی از روزهاي ماه رمضان با همسرم شوخی می کردم س:
د) از من خارج شو میمایعی که هنگام مالعبت با زن از مجراي تناسلی خارج ( مذي

 شده است.

 آیا بر من کفاره 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 دارقطنی  ( -2
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اگر اصل موضوع همان است که نوشته اید بر شما قضا و کفاره الزم نیست؛ مگر  ج:
این که ثابت شود مایعی که از شما خارج شده است آب منی باشد که در این صورت 

 و قضا الزم است بدون کفاره.فقط غسل 
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/273( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] احتالم در اثناي روزه 16[

حکم روزه ام چیست؟ ، در یکی از ایام ماه مبارك رمضان در خواب احتالم شدم س:
 آیا بر من کفاره الزم است؟

د و هیچ شو میبه خاطر احتالم در حالت روزه یا در حالت احرام گناهکار ن انسان ج:
هم الزم نیست. تنها چیزي که بر  تأثیري بر روزه و حج و عمره ندارد؛ قضا و کفاره

 اگر منی خارج شده باشد. -احتالم شونده واجب است همان غسل است
 ه وصحبه وسلموصلی اهللا علی نبینا محمد و آل، وباهللا التوفیق

 )10/274( فتاواي انجمن دایمی مباحث علما و افتا

 خود ارضایی) براي روزه دار( ] حکم استمنا 17[

د آیا کن میکسی که در ماه رمضان دچار هیجانات شدید شهوانی شده و استمنا  س:
آیا قضا و کفاره بر او واجب ، در صورت مثبت بودن پاسخ، دشو میروزه اش باطل 

 د؟شو می

﴿ د:فرمای می تعالىاستمنا در رمضان و غیر رمضان حرام است. زیرا اهللا  ج:    

                                

                   ﴾ :۳۱ – ۲۹[املعارج[ 
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مگر از زنان و کنیزان خود ، رنددا میمحافظت  و آن کسانی که شرمگاه خویش را«

که در این صورت مالمت و سرزنشی بر آنان نیست و آنان که فراتر از این را دنبال کنند 
 .»تجاوز کار به شمار می روند

مرتکب عمل خود ارضائی بشود باید به درگاه اهللا بنابراین شخصی که در حین روزه 
زیرا حکم کفاره ، توبه نموده و قضاي روزه اش را بجا بیاورد. کفاره بر او واجب نیست

 فقط بر جماع و آمیزش وارد شده است.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/251( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم درآوردن دندان و کشیدن خون در ایام رمضان 18[

، فرو بردن آب دهان و کشیدن خون براي نمونه گیري، آیا درآوردن دندان س:
 د؟شو میموجب باطل شدن روزه 

زیرا تأثیر این ، دکن میخون ریزي در اثر کشیدن دندان و مانند آن روزه را باطل ن ج:
نیست. روزه همچنین بخاطر کشیدن خون براي نمونه  خون ریزي مانند تأثیر حجامت

ن از بیمار خو میچون احیاناً پزشک مجبور به گرفتن مقدار ک، رددگ میگیري باطل ن
که به علت اندك بودن این ، نموده و بیماري را تشخیص دهد د تا آن را آزمایششو می

نداریم که بدون برهان زیرا اصل بقاي روزه است و ما حق ، دشو میخون روزه باطل ن
 ودلیل شرعی حکم به ابطال روزه کنیم.

روزه را ، اما کشیدن خون زیاد از شخص روزه دار و اهداي آن به بیماران نیازمند 
بنابراین شخصی که روزه ي واجب دارد نباید اقدام به اهداي خون نماید ، دکن میباطل 

قرار گرفته باشد و نتواند تا بعد از مگر براي بیماري که در شرایط فوق العاده خطرناکی 
در این صورت اگر پزشکان تشخیص بدهند که خون این روزه دار ، غروب دوام بیاورد

می سازد جایز است که خونش را به او اهدا  برطرفبرایش مفید است و مشکل را 
 نماید. 
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ت اهدا کننده باید پس از اهداي خون خوردنیهاي مقوي مصرف کند تا انرژي از دس
 رفته اش به او باز گردد. ناگفته نماند که قضاي این روزه بر او الزم است.

 )26، 25( ص:، دار ابن الجوزي -مسائل عن الصیام -شیخ ابن عثیمین

 د.شو می] حکم خونی که خود به خود از بدن خارج  19[

مسافري در یکی از ایام ماه رمضان بعد از نماز ظهر به طور ناگهانی از ناحیه ي  س:
د و با این وجود روزه اش را به اتمام می رساند. شو میبینی یا دهان دچار خون ریزي 

اکنون چندین سال از آن اتفاق گذشته است و شخص مذکور هنوز هم عوض آن روزه 
 و الزم است؟آیا قضاي روزه بر ا، را نگرفته است

خونریزي بطور ناگهانی از دهان یا بینی هیچ تأثیري بر روزه ندارد زیاد باشد یا  ج:
 کم.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )277، 10/266( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم استعمال داروي تنقیه براي روزه دار. 20[

دارویی که از راه مقعد استعمال ( ر ماه رمضان می توان از داروي تنقیهآیا د س:
 د) استفاده نمود؟شو می

مصرف داروي تنقیه مورد اختالف علماست: عده اي از علما معتقدند استعمال  ج:
ناقض روزه است. ، چنین دارویی روزه را می شکند؛ زیرا هر چیزي که به شکم برسد

 شیخ االسالم ابن تیمیه، دشو میعمل موجب ابطال روزه ن عده اي دیگر گفته اند این
د که داروي کن میایشان علت این امر را چنین بیان  )1(، رحمه اهللا) همین نظر را دارد(

تنقیه نه طعام است و نه شراب و نه به معناي طعام و شراب. به نظر بنده رأي و مشوره 
بگویند این عمل همچون طعام و اگر ، ي پزشکان در این خصوص داراي اهمیت است

                                                           
 )247 -25/233مراجعه شود به مجموعه فتاواي ابن تیمیه  ( -1
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شراب است پس حکم طعام و شراب را دارد و چنانچه بگویند که موجب تغذیه 
 د.کن مید پس روزه را باطل نشو مین

 ).152( )ف19/204( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم استعمال شیاف براي روزه دار. 21[

 رد؟دا میاستعمال شیاف در ایام رمضان چه حک س:

د و حکم طعام و شو میاشکالی ندارد چون این چیز طعام و شراب محسوب ن ج:
شراب را ندارد و مسلّم است که خداوند طعام و شراب را حرام کرده است. پس آنچه 
که طعام و شراب باشد و یا قائم مقام طعام و شراب باشد روزه را می شکند در غیر این 

 صورت روزه نمی شکند.
 ).153( )ف19/204( مجموعه فتاوي و رسائل -عثیمینشیخ ابن 

 ] حکم استفاده از سرمه و قطره براي روزه دار 22[

گوش و بینی براي روزه دار چه ، استفاده از سرمه و چکاندن قطره در چشم س:
 رد؟دا میحک

چشم و بینی براي روزه دار ، ریختن قطره در گوش، گذاشتن سرمه در چشم ج:
به دلیل این که این ها ، حتی اگر مزّه ي آن را در حلقش احساس نماید، اشکالی ندارد

به خوردن و آشامیدن ملحق ، بنابراین در حکم، آیند میخوردن و آشامیدن به حساب ن
 .)1(رحمه اهللا)( ند و همین است فتواي شیخ االسالم ابن تیمیهشو مین

                                                           
 20مراجعه شود به آدرس فتواي شماره  -1
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، ه باشد) روزه اش می شکندو عمداً این کار را کرد( اما اگر قطره بینی به شکم برسد

[بالِغْ يف االستنشاق إال أن علَیه وسلَّم فرموده است:  اللَّـهبدلیل این که پیامبر اکرم صلَّى 

  )1(تكونَ صائامً]

 »در استنشاق مبالغه کن مگر آن که روزه باشی.«
 ).154( )ف19/205( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 آمپول در ایام رمضان براي شخص روزه دار. ] حکم تزریق 23[

 د؟کن میروزه را باطل ، آیا تزریق آمپول س:

را از آب و خوراك بی نیاز می  انسان ها آندو نوع آمپول وجود دارد: نوعی از  ج:
این نوع آمپول روزه را ، سازد و هدف از آن تغذیه و احساس نکردن گرسنگی است

روزه  ي کنندهکه به نوعی کار تغذیه را انجام بدهد ش بنابراین هر چیزي، دکن میباطل 
را از  انسانند و ده مید. قسم دیگري از آمپول ها کار تغذیه را انجام نشو میمحسوب 

چون نصوص ، ندکن میاین آمپول ها روزه را باطل ن، آب و خوراك بی نیاز نمی سازند
 اعتبار معانی.نه به اعتبار الفاظ و نه به ، دشو مین ها آنشرعی شامل 

پس این نوع آمپول ها نه خوراك هستند نه آب و نه در معناي آب و خوراك. اصل 
صحت روزه است مگر آنکه دلیل فساد آن به اثبات برسد که در این جا به اثبات نرسیده 

 است.
 ) جمع و ترتیب: محمد مسند58( فتاواي روزه. ص -شیخ ابن عثیمین

 د؟شو مید؟ آیا روزه با استفراغ باطل شو می] آیا روزه با ریختن قطره باطل  24[

در خطبه ي مخصوصی  -کتابی از ابن عثیمین -)1(الضیاء الالمع)( در کتاب س:
استفراغ کرد ، پیرامون رمضان و متعلّقات آن چنین آمده است: همچنین اگر بدون قصد

                                                           
)، ترمذي حدیث مذکور را حسن صحیح قرار داده است. نسـائی   788)، ترمذي  (2366، 142ابو داود  ( -1

)، حاکم حدیث فوق را 148، 1/147)، حاکم  (4510، 1087، 1054)، ابن حبان  (407) ابن ماجه  (87(
 تصیح کرده و ذهبی در این خصوص با او موافق است.
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شما راجع به این مسئله  اطل نمى شود. نظریا در چشم یا گوش قطره ریخت روزه اش ب
 چیست؟

زیرا نه در عرف عمومی ، فتواى شیخ ابن عثیمین در این زمینه کامالً صحیح است ج:
هرچند اگر ، ریختن دارو در چشم و... حکم خوراك و شراب را ندارد، و نه در شرع

تا از اختالف خارج ، این کار را بعد از غروب انجام دهد بهتر و به احتیاط نزدیکتر است
 شود.

بندگانش را خارج  تعالىزیرا اهللا ، دکن میهمچنین استفراغ غیر عمدي روزه را باطل ن
 از وسع و توانشان 

 مکلف نمی سازد و مبناي شریعت اسالم بر آسانگیري و رفع حرج است. 

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا              ﴾ :۷۸[احلج[  

 : در دین کارهاي سخت و دشوار را بر دوش شما نگذاشته است.تعالىاهللا 

هرسول اهللا صلَّى  هُ  علَیه وسلَّم در حدیثی فرموده اند: اللـَّ عَ رَ نْ ذَ اءَ الْـ[مَ ءُ فَال قَضَ يْ قَ

يْهِ  لَ يْهِ ، عَ لَ عَ اءَ فَ تَقَ نِ اسْ مَ ]الْـوَ اءَ  )2(قَضَ

د و قضا بر او الزم شو میاستفراغ کند روزه اش باطل ن [اگر کسی خود به خود
 و باید آن را قضا کند.] –دشو میروزه اش باطل  -ولی اگر عمداً استفراغ کند، نیست

 )44( ص -فتاواي روزه -انجمن دایمی

 ] حکم استفاده از داروي جلوگیري از قاعدگی. 25[

دارو و قرص مصرف ، برخی از خانم ها بخاطر جلوگیري از قاعدگی ماهانه س:
ند چون دوست ندارند از خیر و برکت روزه هاي رمضان محروم شده و به آوردن کن می

قضایی مجبور بشوند. آیا کارشان درست است؟ یا این که در این موضوع شرایطی 
 وجود دارد؟

                                                                                                                                                    
 ) نقل به معنی2/466،465شیخ ابن عثیمین رحمه اهللا  (» عالضیاء االمع من الخطب الجوام« -1
 )، و گفته است: حسن غریب720)، ترمذي  (2380ابو داود  ( -2
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م که خانم ها نباید این کار را بکنند؛ بلکه باید امور به ده میمن شخصاً ترجیح  ج:
زیرا عادت ماهانه یک امر فطري و طبیعی ، طبیعی و فطري جریان داشته باشدروال 

در نهاد آنان قرار داده است. زنان باید به فطرت  تعالىبراي تمام زنان است که اهللا 
راضی باشند. زیرا در دوره ي ماهانه حکمت هایی نهفته که مناسب حال زنان است و 

 اللَّـههایی در پی خواهد داشت. پیامبرصلَّى چنانچه جلوي آن گرفته شود چه بسا ضرر

]علَیه وسلَّم فرموده است:  ارَ َ
رَ وَ ال رضِ َ   )1([ال رضَ

 [ضرر زدن به خود و دیگران جایز نیست.]
بنظر بنده بانوان ، دشو میقطع نظر از ضررهایی که رحم در اثر این داروها متحمل 

بلکه خدا را به خاطر قدرت و حکمتش سپاس گفته و ، نباید از این داروها مصرف کنند
ند از نماز و روزه خوداري نمایند و بعد از رمضان به تعداد شو میهنگامی که قاعده 

 روزه ها را قضا کنند.، روزهایی که در عادت ماهانه بوده اند
 )64( ص، فتاواي روزه -شیخ ابن عثیمین

 ] استفاده از روغن و کرم در رمضان. 26[

د و مانع رسیدن آب شو میآیا روغن و کرمی که جهت شادابی پوست استفاده  س:
 به پوست نیست براي روزه دار ضرر دارد؟

چنانچه به آن نیاز باشد. زیرا روغن و چربی به  -اشکالی در این کار نیست ج:
بر فرض این که در منافذ بدن ، دکن مید و به داخل جسم نفوذ نشو میپوست مالیده 

 روزه نیست. ي کنندهشود باز هم شداخل 
 )جمع و ترتیب: محمد المسند41( ص، فتاواي روزه، شیخ ابن جبرین

 ] حکم استفاده ي روزه دار از اسپري 27[

                                                           
گفتـه  » األربعـین «)، با لفظ [ال ضرر و ال إِضرار.] امام نـووي در  2341)، ابن ماجه  (1/313مسند احمد  ( -1

 می کند.  است. این حدیث طرق مختلفی دارد که همدیگر را تقویت
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در بعضی از داروخانه ها اسپري تنفسی به فروش می رود که برخی از بیمارانی  س:
شخص روزه دار می تواند از ند. آیا کن میکه نفس تنگی دارند از این اسپره ها استفاده 

 اسپره استفاده کند؟
آري! روزه دار می تواند از اسپره استفاده نماید چه روزه اش روزه ي فرض باشد  ج:
زیرا اسپره به معده نمی رسد بلکه صرفاً به مجاري تنفسی رسیده موجب باز ، یا نفل
و پس از آن بیمار می  -سردد اصالً خاصیت اسپره همین است و بگ می ها آنشدن 

صحت روزه است؛ مگر این که دلیلی ، تواند به طور عادي نفس بکشد. بنا بر این اصل
 سنت و اجماع یا قیاس صحیح یافت شود.، براي فساد آن از کتاب

 ). جمع و ترتیب: عبدالرزاق حسن1س(، فضائل رمضان -شیخ ابن عثیمین

 ه دار.] استفاده از خمیر داندان براي شخص روز28[

 رد؟دا میاستفاده از خمیر دندان براي روزه دار چه حک س:

ولی بهتر است که نظافت ، استفاده از خمیر دندان اگر به معده نرود جایز است ج:
د و احیاناً بدون کن میزیرا خمیر با قدرت نفوذ ، دهان و دندان بعد از غروب انجام شود

از این رهگذر است که رسول اهللا صلَّى ، آن که شخص متوجه شود به معده می رسد

به لقیط بن صبره فرمود:  اللَّـه لَّمسو هلَیع[ ائِامً ونَ صَ اقِ إِال أَنْ تَكُ تِنْشَ الِغْ يفِ االسْ بَ  )1([وَ

 »در استنشاق مبالغه کن مگر آن که روزه باشی.«
پس بهتر است که روزه دار از خمیر دندان استفاده نکند؛ بلکه این کار را بعد از  

 افطار انجام دهد.
 )2/168(، )5(، کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم شنا براي روزه دار 29[

 رد؟دا میشنا در دریا یا در استخر براي روزه دار چه حک س:

                                                           
 ) از همین فصل گذشت.22تخریج حدیث مذکور در فتواي شماره  ( -1
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عمق استخر زیاد ، به نظر ما شنا براي روزه دار در دریا و یا در استخر جایز است ج:
اهد شنا کند و در زیر آب فرو رود ولی دقت کند که خو میباشد یا کم به هر صورت که 

آب در شکمش فرو نرود. شنا موجب نشاط روزه دار شده و او را به ادامه ي روزه 
، را براي طاعت خدا به نشاط بیاورد ممنوع نیستو هر آن چه که آنان ، دکن میکمک 

 رداند.گ میزیرا این کار عبادت را بر عابد آسان 

 ﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                  

              ﴾ :۱۸۵[البقرة[ 

اهد شما را به زحمت بیاندازد و تا خو میاهد و نخو میآسودگی شما را  تعالىاهللا «
رمضان) را کامل کنید و خداوند را بر این که شما را هدایت کرده ( تعداد روزه هاي

 .»است بزرگ دارید

؛ [ علَیه وسلَّم فرموده است: اللَّـهپیامبر اکرمصلَّى  ينَ يُرسٌ دٌ إِال إِنَّ الدِّ ينَ أَحَ ادَّ الدِّ شَ لَنْ يُ وَ

[ بَهُ لَ  )1(غَ

و هیچ کس در دین سختی نکرده است مگر آن که ، بدون تردید دین آسان است«
 »مغلوب دین شده است.

چنان که دوش گرفتن اشکالی ، پس اشکالی ندارد که روزه دار در استخر شنا کند
 ندارد. 

 )32( ص، ابن الجوزي دار، مسائلی پیرامون روزه -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم چشیدن خوراك براي روزه دار. 30[

آیا براي آشپز ِ روزه دار جایز است که غذا را بچشد تا از کیفیت آن مطمئن  س:
 شود؟

                                                           
 )19بخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1238 
  

بدین صورت که مقداري از خوراك را ، اگر نیازي به این کار باشد اشکالی ندارد ج:
کیفیت آن مطمئن شود؛ ولی نباید  گرفته و آن را سر زبانش بگذارد و مزّه کند تا از

چیزي از آن را ببلعد؛ بلکه آن را از دهان بیرون آورد؛ با این کار روزه اش فاسد 
 واهللا علم)( د.شو مین

 ).جمع و ترتیب: راشد الزهرانی48( ص، فتاواي روزه، شیخ ابن جبرین

 ] حکم مسواك براي روزه دار بعد از زوال. 31[

رد؟ دلیل کسانی که آن را دا میمسواك بعد از زوال براي روزه دار چه حک س:
 نند چیست؟دا میمکروه 
قول صحیح آن است که مسواك براي روزه دار و غیر روزه دار در تمام اوقات  ج:

قبل از زوال و بعد از آن جایز است. به دلیل ، مستحب است و همچنین براي روزه دار

يصِ [ که در سنن آمده است:»ی اهللا عنهرض«حدیث عامر بن ربیعه رأيتُ رسولَ اهللا ما ال أُحْ

كُ وهو صائم.] تسوَّ  )1(يَ

علَیه  اللَّـهرا بشمارم مرتب می دیدم که پیامبر صلَّى  ها آنچندین بار که نمی توانم «
 »وسلَّم در حال روزه مسواك می زد.

از زوال ایشان را در حال  در این جا این صحابی مشخص نکرده است که آیا قبل
بلکه مطلقاً مسواك زدن ایشان را روایت کرده است. ، مسواك دیده است یا بعد از آن

ولی به احتمال غالب ایشان را بعد از زوال دیده چون نماز ظهر و عصر بعد از زوال 
نماز تأکید کرده  علَیه وسلَّم مسواك را براي اللَّـهو از آن جا که رسول اهللا صلَّى ، هستند

 احتمال می رود که براي نماز ظهر و عصر مسواك می زده است.

                                                           
) و گفته است که حدیث مـذکور حسـن اسـت،    725)، ترمذي  (2364)، ابوداود  (3/445مسند احمد  ( -1

اسـت   ) و امام بخاري آنرا معلقـاً در صـحیح خـود آورده    8109) بیهقی در الکبري  (2/202دار قطنی  (
 ) گفته است: و اسناده حسن1/62). حافظ ابن حجر در التلخیص  (1933(
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اما آنان که مسواك را بعد از زوال مکروه دانسته اند از این حدیث استدالل کرده 

][اند: هُ رَ وا آخِ تَاكُ ال تَسْ ارِ وَ لَ النَّهَ وا أَوَّ تَاكُ اسْ تُمْ فَ مْ ا صُ  )1(إِذَ

 ابتداي روز مسواك بزنید و در آخر آن مسواك نزنید.][هر وقت روزه گرفتید در 
د. اینان همچنین از گفتار باش میحدیث مذکور ضعیف و غیر قابل استدالل 

هپیامبرصلَّى  يَبُ ند که فرموده است: کن میعلَیه وسلَّم استدالل  اللـَّ ائِمِ أَطْ مِ الصَّ لُوفُ فَ [خلَُ

يحِ  نْ رِ نْدَ اهللاِ مِ ]الْـعِ كِ سْ  )2(مِ

 از بوي مشک خوشبوتر است.] تعالى[بوي دهان روزه دار نزد اهللا 
روش استدالل این ها بدین صورت است که چون مسواك بوي دهان را تغییر  
زیرا مسواك ، باید از زدن مسواك خود داري نمود. این توجیه نادرست است، دده می

زیرا بوي دهان در اثر ، دبر میاز بین ن آید میبوي مخصوصی را که در اثر روزه به وجود 
و با ، دباش میبلکه نشأت گرفته ازمعده ، عدم رعایت بهداشت دهان و دندان نیست

د و این بو از نظر مردم ناپسند شو میخالی بودن معده از خوراك بد بویی از دهان خارج 
اك بوي بسیار دوست داشتنی و پسندیده است. پس مسو تعالىاست ولی از نظر اهللا 

را  ها آنرا تمیز نموده و بد بویی دند ها آند بلکه صرفاً دندبر میدهان روزه دار را از بین ن
 .آید مید نه بویی را که از معده بیرون بر میاز بین 

 بنابراین صحیح این است که مسواك زدن قبل از زوال و بعد از آن جایز است.
 ترتیب الزهرانی) جمع و 88( فتاواي روزه. ص -شیخ ابن جبرین

 ] حکم روزه در حال جنابت 32[

                                                           
و موقوفاً از حدیث علی رضـی اهللا   رضی اهللا عنه دارقطنی مثل همین حدیث را مرفوعاً از حدیث خباب  -1

) 8121، 8120)، بیهقی در الکبـري  ( 3696(  4/78)، طبرانی در الکبیر 2/204عنه روایت کرده است  (
مجمـع  «رضـی اهللا عنـه . قـال فـی      ) مرفوعاً من حـدیث علـی  2137»  (مسنده«وأخرجه بنحوه: البزار فی 

رواه الطبرانی فی الکبیر و رفعه عن خباب و لم یرفعه عن علی، و فیه کیسان أبو عمـر،  : «3/164» الزوائد
 »و ثقه ابن حبان و ضعفه غیره

 )1151) و مسلم  (1904بخاري  ( -2
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 د؟باش میآیا روزه ي شخصی که جنب است درست  س:

نُب من أهلِهِ [ در حدیث ثابت شده است که: ج: هُ الفجر وهو جُ كُ رِ ثم ، أن النبي كان يُدْ

 )1(يغتسل ويصوم]

علَیه وسلَّم به علت  اللَّـهاحیاناً فجر صادق طلوع می کرد در حالی که پیامبرصلَّى «
در شب) هنوز در حال جنابت بود و بعد از طلوع فجر صادق ( نزدیکی با همسرش

 »د.دا میغسل می کرد و به روزه اش ادامه 
ولی از آن جا که غسل کردن شرط صحت نماز است تأخیر آن به خاطر نماز صبح  

جایز نیست. اما اگر شخصی که جنب بود خواب بر او غالب شد و بعد از طلوع آفتاب 
 غسل کند و نماز صبح را بخواند و روزه را کامل کند.، از خواب بیدار شد

 )31( ص، المسندجمع و ترتیب محمد ، فتاواي روزه -شیخ ابن جبرین

                                                           
 )1109)، و مسلم  (1931، 1930، 1926، 1925بخاري  ( -1



 

 

 

 

 فصل سوم:
 حکم روزه گرفتن افراد معذور



 

 د.کن می] مسافت سفر که خوردن روزه را جایز  33[

د؟ مسافر اگر روزه اش را کن میخوردن روزه را واجب ، مسافت چند کیلومتر س:
 نخورد حکمش چیست؟

بعضی از علما قصر نمازهاي چهار رکعتی و خوردن روزه را در هر سفري که  ج:
د اجازه داده اند؛ ولی جمهور علما مسافت سفر را هشتاد شو مینامیده ، عرفاً سفر

، کیلومتر تعیین کرده اند. اگر شخصی در ماه رمضان هنگام سفر روزه اش را نخورد
ان آور باشد که در این صورت تأکید روزه اش صحیح است مگر آن که روزه برایش زی

هد روزه اش را بخورد بدلیل حدیث پیامبرصلَّى شو می ليسَ [ علَیه وسلَّم که فرموده: اللـَّ

فر] َّ الصومُ يف السَّ نَ الربِ  »روزه در سفر از نیکی نیست.« )1(مِ

 ] مسافر نمی تواند روزه اش را بخورد مگر آن که از شهر خارج شود 34[

از مدینه منوره جهت اداي عمره  1401بنده به همراه جمعی از دوستانم در سال  س:
الزم است بگویم که ما در محله اي نزدیک فرودگاه مدینه سکونت ، عازم مکه شدیم

نید که فرودگاه واقع در شرق مدینه است. ما هنگامی که از منازل دا میو شما ، داریم
چون حکم مسئله را ، رسیدیم روزه را خوردیمخود خارج شده و به وسط مدینه که 

 نستیم. لطفاً مسئله مذکور را براي ما توضیح دهید.دا مین
اگر واقعیت آن گونه باشد که ذکر کرده اید پس شما گناهکار هستید چون هنوز  ج:

در مدینه بوده اید و روزه را خورده اید؛ بر شما واجب بود که حکم مسئله را از علما 
نون قضاي روزه اي که در مدینه خورده اید بر شما واجب است و کفاره بپرسید. اک

 مگر آن که روزه را با آمیزش شکسته باشید. ، ندارد
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/297( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 گرفتن آن؟] براي مسافر گرفتن روزه بهتر است یا ن 35[

                                                           
 ). 1115)، و مسلم  (1946بخاري  ( -1
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شخصی به روزه گرفتن روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و روزه هاي مستحب پایبند  س:
 است ایشان در حال مسافرت بهتر است که روزه بگیرد یا بهتر آن است که روزه نگیرد؟

رفت و گ میدر حدیث آمده است که شخصی به نام حمزه ابن عمرو بسیار روزه  ج:
هزیاد مسافرت می کرد؛ ایشان از رسول اهللا صلَّى  علَیه وسلَّم پرسید: آیا در اثناي  اللـَّ

مْ [ علَیه وسلَّم فرمود: اللَّـهسفر روزه بگیرم؟ پیامبرصلَّى  ئْتَ فصُ ئْتَ ، إن شِ وإن شِ

[ طِرْ  [اگر خواستی روزه بگیر و اگر خواستی روزه را بخور.] )1(فأَفْ

هپیامبر اکرمصلَّى  دلیلی است بر ، علَیه وسلَّم به ایشان اختیار داد و همین اختیار اللـَّ
مجاز به این کار ، این که اگر مسافر می تواند بدون تحمل مشقّت و سختی روزه بگیرد

زیرا سبب جواز خوردن روزه در سفر وجود مشقت ، است روزه اش فرض باشد یا نفل
 و سختی است.

﴿ فرموده: تعالىاهللا                     

          ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

می تواند از رخصت استفاده کند و روزه نگیرد) و ( و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد«
آسایش شما را  تعالىبه اندازه آن روزها روزه بگیرد) اهللا ( روزهاي دیگر راچندي از 

 .»اهد و خواهان زحمت شما نیستخو می
در مواردي روزه بودن همراه مشقت و زحمت داراي اجر و ثواب بیشماري است به 
شرط آن که شخص نیازمند به کمک دیگران نباشد و اگر نتواند امور خود را رسیدگی 

د در این صورت خوردن روزه برایش افضل است؛ بدلیل شو میه سربار دیگران کند بلک

ر] :علَیه وسلَّم اللَّـهگفتار پیامبرصلَّى  ونَ اليومَ باألَجْ طِرُ بَ املُفْ هَ امروز کسانی که « )2([ذَ

 »روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل نمودند.

                                                           
 )1121)، و مسلم  (1943بخاري  ( -1
 )1119)، و مسلم  (2890بخاري  ( -2
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ر]علَیه وسلَّم فرموده:  اللَّـهدر حدیثی دیگر پیامبرصلَّى  فَ ِّ الصيامُ يف السَّ نَ الربِ  )1([ليسَ مِ

 »روزه گرفتن در مسافرت جزو نیکی و عبادت نیست.«
روزه دار مسافر اگر محتاج باشد که رفقایش براي او سایه درست کرده و بر او آب 

روزه گرفتن  بپاشند و شترش را آب دهند و خوراك و... تهیه کنند بهتر آن است که از
صرف نظر کند تا مزاحم دیگران نشود؛ اما اگر روزه در روند کارش خلل ایجاد نکند 

 روزه ي فرضی باشد یا نفلی.، افضل آن است که روزه بگیرد
 2/1/1423مورخه ي  -فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

با  را اشروزه ، د و قبل از آن که شهرش را ترك کندکن می] حکم کسی که نیت سفر  36[
 آمیزش جنسی می شکند

د و قبل از آن که از کن میشخصی با خانواده اش در روز رمضان قصد سفر  س:
آیا جریمه اي دارد. عده اي از ، دکن میمحدوده ي شهر خارج شود با همسرش آمیزش 

وقتی که قصد سفر » رضی اهللا عنه«یند: بر او کفاره اي نیست چون انس گو میمردم 
 شتی روزه اش را خورد.داخل ک، نمود

 بر این شخص سه جریمه است الزم است: ج:
 گناهکار شده است. -1
 قضاي روزه بر او الزم است. -2
 جماع را پرداخت کند. ي کفاره -3

اجازه ندارد که قبل از خارج شدن از محدوده ي شهر از رخصت هاي ، زیرا شخص
وارد شده که ایشان در  )2(»رضی اهللا عنه«سفر استفاده کند. اما آن چه در مورد انس

                                                           
 از همین باب گذشت. 33تخریج آن در فتواي شماره  -1
) ابـن خزیمـه    2412) أبـوداود  ( 6/398الغفاریرضی اهللا عنه أنظر: مسـند أحمـد  (   ةالصواب: عن أبی بصر -2

) و صـححه  7967»  (الکبـري «) البیهقی فی 2170،2169»  (الکبیر«) الطبرانی فی 1713) دارمی  (2040(
رضی اهللا عنه فلیس فیه ذکـر الفسـطاط    ) و أما المروي عن أنس2109»  (أبی داود» صحیح«األلبانی فی 
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باید عرض کنم که عمل ایشان بر ، ساحل و داخل کشتی روزه اش را خورده است

 ﴿ د:فرمای می تعالىخالف عمل عموم صحابه است. اهللا      ﴾ :یعنی  ]۴۳[النساء

زمانی  انسانآن وقت می توانید از رخصت سفر استفاده کنید و  »اگر مسافر بودید«
 د که از محدوده ي شهرش خارج شود.شو میمسافر گفته 

هپس شخص مذکور اگر از طالب علوم دینی بوده و از حدیث پیامبرصلَّى   علَیه  اللـَّ
که به نظر بنده  هرچندوسلَّم همین مطلب را فهمیده است کفاره اي بر او الزم نیست؛ 

 طالبی که در ابتداي فراگیري علوم شرعی هستند نباید در صدور فتوا عجله کنند.
 )314( ) ف.19/345( مجموعه ي فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

ردد و هنوز ساعت هایی از روز تا وقت غروب گ می] شخصی از مسافرت به شهرش بر  37[
 مانده از خوردن امساك کند یا خیر؟ مانده است آیا در این ساعت هاي باقی

شخصی در سفر روزه اش را خورده است هنگامی که به محل اقامتش می رسد  س:
 آیا ساعت هاي باقی مانده از روز را امساك کند یا بخورد؟

آن را به خاطر رفاه و آسایش  تعالىخوردن در سفر رخصتی است که اهللا  ج:
مسافرت) پایان می ( مسافران در نظر گرفته است. پس به محض این که سبب رخصت

وارد محل ، د. بنابراین شخصی که در روزشو میهمراه آن خود رخصت نیز تمام ، یابد
د واجب است که ادامه ي روز را امساك کند و از خوردن و آشامیدن شو میاقامتش 

﴿: دفرمای مید زیرا این شخص مشمول عموم گفتار اهللا است که دست نگه دار    

        ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

 .»پس هر کس از شما فرا رسیدن ماه رمضان را دریابد باید آن را روزه بگیرد«
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/210( انجمن دایمی مباحث علمی و افتافتاواي 
                                                                                                                                                    

»  الکبـري «) و البیهقـی فـی   37(  2/187) و الدار قطنـی  799»  (سنن الترمذي«لسفینه و الشاطئ؛ أنظر: وا
 )641»  (صحیح الترمذي«) و صححه األلبانی فی 7969(
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 د؟کن می] اقامت موقّت و یا رسیدن به شهر خود در روز امساك را بر مسافر واجب ن 38[

د و در آن جا چند روزي بعنوان مسافر می ماند و کن میمسافري به شهري سفر  س:
 آیا امساك کند یا خیر؟ یا مسافري در روز رمضان به شهر خودش می رسد

بلکه این ، دشو میرسیدن مسافر به شهري دیگر موجب انقطاع سفر و حکم آن ن ج:
بنابراین جایز است که روزه اش را بخورد ، دشو میشخص همچنان مسافر محسوب 

حتی اگر همه ي ماه رمضان باقی مانده باشد. ولی اگر مسافري در اثناي سفر روزه 
بر او واجب نیست و می تواند بقیه نگرفته بود و روزانه به شهر خود بازگشت امساك 

ي روز را بخورد چون روزه شدن در این ساعات باقی مانده هیچ فایده اي برایش ندارد 
د باش میبراي این که قضاي این روزه بر او الزم است. فتواي صحیح در این مورد همین 

ولی  ،شافعی و یکی از دو قول امام احمد بن حنبل است، که فتواي مذهب امام مالک
 نباید در جلوي مردم و بصورت علنی بخورد و بنوشد. 

 )19/99( مجموعه فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] مسافري که موقتاً مقیم شده است تا چند روز می تواند از قصر استفاده کند؟ 39[

ایامی را که در شهري می ماند می تواند روزه اش را ، آیا مسافري در اثناي سفر س:
 آن گونه که می تواند نمازش را قصر بخواند؟بخورد 
مسافر می تواند در اثناي سفر و در حین اقامت موقت در شهري روزه اش ، آري ج:

را بخورد آن گونه که می تواند نمازش را قصر بخواند تا زمانی که حکم سفرش تمام 
وز به بنابراین اگر شخصی بیشتر از چهار ر، نباشد. ایام رخصت فقط چهار روز است

نیت اقامت در شهري بماند نمازش را کامل بخواند و روزه اش را بگیرد. فتواي اکثر 
 علما همین است.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )212، 10/211( فتاواي انجمن دایمی مباحث علما و افتا

 ] حکم آمیزش مسافر با همسرش در روز رمضان 40[
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شوهر از رخصت شرعی استفاده ، و شوهري با هم به مسافرت می روندزن  س:
 آیا جایز است که:، د روزه شودده میاما زن ترجیح ، یردگ مینموده و روزه ن

 شوهر با زن روزه دارش آمیزش کند؟ -
 کفاره الزم است یا خیر؟ ها آناگر آمیزش کردند بر  -
 آمیزش دهد باز هم کفاره دارد؟چنانچه زن با اکراه از جانب شوهر تن به  -

د قطعاً همبستر شدن کن میاگر سفرشان سفري باشد که خوردن را برایشان مجاز  ج:
د روزه ي کن میجایز خواهد بود. بنابراین زمانی که شوهر با زن روزه دارش آمیزش ، نیز

ره زن خود به خود می شکند و بدین ترتیب اگر با اکراه تن به آمیزش دهد گناه و کفا
 اي بر او نیست.

 ) جمع و ترتیب: محمد المسند41( فتاواي روزه. ص -شیخ ابن جبرین

 ] مریض چه وقت می تواند روزه اش را بخورد؟ 41[

ولی من ، پزشکان توصیه کرده اند که روزه نگیرم، دچار بیماري کلیوي شده ام س:
به همین خاطر درد کلیه هایم بیشتر ، یرمگ میم و روزه ده میبه توصیه هایشان اهمیت ن

روزهایی را که  ي کفارهم ؟ لطفاً شو میآیا اگر روزه نگیرم گناهکار ، دشو میو بیشتر 
 یرم توضیح بدهید. گ میروزه ن
و ، هر زمانی که روزه گرفتن بر شما سخت باشد و موجب افزایش بیماري شود ج:

پزشکی متخصص و مسلمان که تشخیصش درست باشد به شما بگوید که روزه برایتان 
د و جان شما را به خطر می اندازد؛ در این ده میضرر داشته و دردتان را افزایش 

صورت می توانید روزه نگیرید و در مقابل هر روز به یک مسکین خوراك بدهید و 
روزه برایتان ممکن نیست؛ زیرا بعلت  چون قضاي .قضاي روزه ها بر شما الزم نیست

شدن بیماري و بازگشت سالمتی  برطرفمریضی نمی توانید روزه بگیرید اما برفرض 
که افطار کرده اید  در آن صورت سال آینده را باید روزه بگیرید و قضاي سالهاي گذشته

 را پرداخت کرده اید بر شما الزم نیست. ها آن ي کفارهو 
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 ) جمع و ترتیب: محمد المسند19( اواي روزه. صفت -شیخ ابن جبرین

 .دده می] شرایط پزشکی که به مریض دستور خوردن روزه را  42[

خوردن روزه می توان اعتماد کرد یا این که  ي بارهآیا به دستور هر پزشکی در س:
 پزشک باید مسلمان باشد؟

پزشک غیر مسلمان اگر در کارش متخصص و در گفتارش صادق باشد و به  ج:
مریض بگوید که روزه برایت ضرر دارد مریض می تواند به او اعتماد کرده و روزه اش 
را بخورد خصوصاً اگر عذر بیمار شدید باشد مشروط بر این که در آن شهر پزشک 

 مسلمانی وجود نداشته باشد.
 )195( وي الطبیۀ. صجامع الفتا -شیخ فوزان

 جمع و ترتیب: دکتر عبدالعزیز بن فهد بن عبدالحسن

 حکمش چیست؟، دشو می] زنی بعد از طلوع فجر صادق از قاعدگی پاك  43[

د آیا از خوردن دست نگه شو میزنی بعد از طلوع فجر صادق از قاعدگی پاك  س:
یا این که بعداً ، دشو میداشته و این روز را روزه بگیرد آیا به عنوان یک روزه محسوب 

 قضاي آن را بجا بیاورد؟
اگر خون در عین وقت طلوع فجر صادق یا کمی جلوتر از آن قطع بشود روزه  ج:

اما اگر بعد از و بعد غسل کند) ( که غسل نکرده باشد هرچنداش صحیح و معتبر است 
روشنایی سپیده دم خون بند آید از خوردن خودداري بکند ولی این روزه از او قبول 

 د بلکه قضایش بر او الزم است.شو مین
 ) جمع و ترتیب: محمد المسند26( فتاواي روزه. ص -شیخ ابن جبرین

 ي سالمندان و زنان باردار و شیرده  کم روزه] ح 44[

که اگر روزه شوند ( زنان باردار و شیرده، بیماران، ي سالمندان           حکم روزه س:
چیست؟ آیا می توانند روزه نشوند و بجاي هر روز به یک  )دشو میشیرشان خشک 

 مسکین خوراك بدهند؟
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، اوالً: افراد ناتوان و ضعیفی که قادر به روز گرفتن نیستند از قبیل پیرمرد و پیرزن ج:
می توانند روزه را بخورند و در ازاي هر روز نیم صاع گندم یا خرما یا برنج و یا هر 

به مسکینی بدهند. همچنین افراد بیماري که امید بهبودي ، ندکن میخوراکی که مصرف 
 تعالىبدلیل این که اهللا  .وجود ندارد می توانند از این رخصت استفاده نمایند ها آن

 ﴿ د:فرمای می       ﴾ :هیچ کس را خارج  تعالىاهللا « ]۲۸۶[البقرة

 .»دکن میاز وسع و توانش مکلف ن

﴿              ﴾ :قرار  اهللا در دین بر شما سختی« ]۷۸[احلج

 .»نداده است

﴿            ﴾ :۱۸۴[البقرة[ 

و فدیه اینست که ( و برکسانی که توانایی روزه گرفتن را ندارند فدیه واجب است«
 .»در مقابل هر روز) به یک مسکین خوراك بدهند

آیه ي مذکور رخصتی است براي سالمندان که ( ید:گو می»رضی اهللا عنه«ابن عباس
اینها اجازه دارند روزه را بخورند و در مقابل هر روز به یک  :قادر به روز گرفتن نیستند

 )1()مسکین خوراك بدهند
بیماري که نمی تواند روزه بگیرد یا روزه گرفتن بر او دشوار است و امید سالمتی 

 حکم سالمندي است که از روزه گرفتن عاجز است.، حکمش، هم ندارد
ودش یا حملش آسیب می رسد و دوم: زن بارداري که در صورت روزه گرفتن به خ

زن شیردهی که در صورت روزه گرفتن بر خودش یا بچه ي شیر خوارش آسیب می 
رسد می توانند افطار کنند و فقط قضا بجا بیاورند؛ مانند بیماري که امید سالمتی را 

  می تواند افطار کنند و فقط قضا بجا بیاورد. -دارد
 محمد و آله وصحبه وسلم وصلی اهللا علی نبینا، وباهللا التوفیق

 )10/160( انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

                                                           
 ) ودیگران 7866»  (الکبري«)، بیهقی در 2318) با الفاظی قریب به آن . ابوداوود  (4505بخاري  ( -1
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 ] حکم افطار در رمضان به خاطر سختی کار45[

در دومین جمعه ي ماه رمضان از خطیب نماز جمعه ي یکی از مساجد شنیدم  س:
چنانچه کارش ، دکن میفت: کارگري که فقط از طریق کارگري امرار معاش گ میکه 

بسیار سخت باشد: می تواند افطار کند و در ازاي هر روزه به یک مسکین طعام بدهد یا 
این که در ازاي هر روز پانزده درهم پرداخت کند. لطفاً توضیح دهید این فتوا صحیح 

 است یا اشتباه؟ 
نمی تواند افطار ، کسی که مکلف است و روزه بر او واجب است به بهانه ي کار ج:

اجازه دارد به ، اما چنانچه در طول روز بر اثر فشار کار ناچار شد روزه را افطار کند، کند
و قضاي آن ، مقداري که رفع مشقت کند بخورد و بنوشد و تا وقت افطار امساك کند

 روز را بجا آورد.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/233( وافتاانجمن دایمی مباحث علمی 

 ]حکم خوردن در رمضان بخاطر سختی امتحانات46[

 ند که شش روزه از رمضان را بدلیل سختی امتحانات روزهکن میخانمی سؤال  س:
 حکمش چیست؟، رفتم نمی توانستم درسهایم را بخوانمگ مینگرفته ام؛ زیرا اگر روزه 

خوردن روزه ي رمضان بخاطر امتحانات کاري ناجایز است؛ زیرا ایشان می  ج:
نیازي نبود که افطار کنند. این خانم باید ، مطالعه نمایند، توانستند دروس خود را در شب

توبه نموده و قضاي این شش روز را بجا بیاورند؛ زیرا ایشان از روي عمد و نادیده 
ند؛ بلکه حکم شرعی را مطابق با فهم خود تأویل گرفتن حکم شرعی روزه را نخورده ا

 نموده و افطار کرده اند.
 )39( ). فتوي19/84( مجموع الفتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 



 

 

 

 

 فصل چهارم:
 احکام قضا و کفاره



 

 فاصله باشد.]آیا قضاي رمضان پیاپی و بدون 47[

کسی که بنا به عذري چند روز از رمضان را افطار نموده است؛ آیا بر او واجب  س:
 است قضاي آن را پیاپی و بدون فاصله بگیرد و یا می تواند با فاصله بگیرد؟

نظریه ي صحیح این است که بجا آوردن قضاي رمضان بدون فاصله جایز است  ج:
و نیازي نیست که پیاپی و بدون فاصله باشد؛ زیرا دستور قضا آوردن روزه ي رمضان در 
قرآن کریم بصورت مطلق آمده است؛ که داللت دارد بر این که قضاي رمضان به صورت 

ا پیاپی و بدون فاصله گرفت؛ زیرا قضا متفرق جایز است اما بهترآن است که قضا ر
 حالت ادا را دارد و اداي رمضان پیاپی و پشت سر هم است.

 )124، 125( ص، جمع: راشد الزهرانی، فتاوي الصیام -شیخ ابن جبرین

 ] کسی که در رمضان بدون عذر افطار نموده قضا بر او واجب است.48[

 کمش چیست؟کسی که در رمضان بدون عذر روزه را بخورد ح س:

اگر شخصی در روزه ي ماه رمضان با عمد عمل جماع را انجام بدهد بر او قضا  ج:
اگر ، همراه با توبه؛ کفاره عبارت است از آزاد کردن برده اي، و کفاره الزم است

نتوانست روزه گرفتن دو ماه پیاپی و بدون فاصله و اگر نتوانست خوراك دادن به 
ن اگر زنی در روز رمضان با اختیار خود و بدون اکراه شصت نفر از مستمندان؛ همچنی

 د. شو میمذکور بر او واجب  ي کفارهمرتکب عمل مقاربت شد 
همراه با توبه ، اگر شخصی در روز رمضان عمداً خورد یا نوشید بر او قضا الزم است

 )1(و کفاره الزم نیست.
 وسلموصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه ، وباهللا التوفیق

 )10/355( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ] حکم قضاي رمضان براي کسی که چندین سال روزه نگرفته است49[

                                                           
فهـو حـدیث    »يوما من رمضان من غري عذر مل يقض عنه صوم الدهر وإن صـامه من افطر« و اما حدیث: -1

 ).4/161» (الفتح«ضعیف. ذکر ذلک الحافظ ابن حجر فی 
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رمضان را روزه نگرفته است و بقیه ي فرایض و ، مسلمانی که چندین سال س:
 آیا قضا بر او الزم است.، واجبات را ادا نموده است

نظریه ي صحیح این است که اگر توبه نماید قضا الزم نیست؛ زیرا هر عبادتی که  ج:
عمداً و قصداً آن عبادت را ترك کند؛ اهللا  انسانوقتش معین و مشخص است وقتی که 

، د بنابراین در قضا آوردن فایده اي نیستکن میانجام آنرا بعد از وقت قبول ن تعالى
به کثرت عمل صالح انجام دهند؛ بدون تردید کسی که  ایشان باید صادقانه توبه کنند و

 بسوي اهللا توبه کند اهللا توبه اش را می پذیرد.
 )419( ف -)19/87( مجموع الفتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم خوردن هنگام اذان صبح یا کمی بعد از آن.50[

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا  س:                     

      ﴾ :۱۸۷[البقرة[  

شب) برایتان از ( بامداد) از رشته سیاه( و بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته سفید«
 .»هم جدا و آشکار گردد

یا بنوشد حکمش  کسی که هنگام اذان یا با فاصله ربع ساعت بعد از اذان بخورد
 چیست؟

اگر سؤال کننده مطمئن است که خوردن و نوشیدنش قبل از طلوع فجر بوده  ج:
است قضا بر او الزم نیست و اگر مطمئن است که بعد از طلوع فجر بوده قضا بر او 

 .و اگر مشکوك است قضا بر ایشان الزم نیست؛ زیرا اصل بقاي شب است، واجب است
دست از خوردن و ، مسلمان بخاطر صحت روزه اش وقت اذاناحتیاط در این است که 

 مگر این که مطمئن باشد که اذان قبل از طلوع فجر بوده است. ، نوشیدن و... بکشد
 )33( ص.، فتاوي الصیام -انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 رد به این گمان که هنوز شب استخو می] حکم کسی که بعد از طلوع فجر سحري 51[
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خواب بیدار شدم و با همان حالت خواب آلودگی به آشپزخانه رفتم و از  -1س
غذاي مختصري خوردم در همان حال به ساعت نگاه کردم متوجه شدم که سه دقیقه 

فوراً دست از ، مانده به ساعت پنج در حالی که سه تا چهار قاشق بیشتر نخورده بودم
 غذا کشیدم.

ر و ربع است؛ و تا شب روزه ماندم آیا ساعت چها -تبوك -اذان صبح در منطقه ما 
 قضا بر من الزم است یا روزه ام ادا شده است؟

با توجه به گفته هاي شما قضا الزم است زیرا شما بعد از طلوع فجر خوراك  ج:
 صرف کرده اید.

مقداري آب نوشیدم و دوباره ، شب از خواب بیدار شدم، : در ماه رمضان2س
اب بیدار شدم متوجه شدم که صبح شده و مردم از نماز خوابیدم پس از این که از خو

ردند با خود فکر می کردم که چه موقع آب نوشیده ام آیا شب بوده یا گ میصبح بر 
 رد؟دا میصبح بوده و... اکنون روزه ام چه حک

: با توجه به آنچه گفته اید: روزه ي شما صحیح است زیرا اصل بقاي شب است 2ج
که شما در شب آب خورده اید مگر این که مطمئن شوید که  یریمگ میفرض را برآن 

 .بعد از طلوع فجر آب نوشیده اید که در این صورت قضاي آن واجب است
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )10/284( انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ] حکم کسی که به گمان غروب آفتاب افطار نمود52[

یک نفر در ماه رمضان و در حال روزه در بیابان است بعد از عصر هوا به شدت  س:
د سپس ابرها کن مید ایشان به گمان این که آفتاب غروب نموده افطار شو میابري 

 د حکم روزه اش چگونه است؟شو میپراکنده شده و آفتاب ظاهر 
آفتاب امساك کند؛ بنابر  البته باید تا غروب کامل، ي ایشان فاسد شده است روزه  ج:

ایشان واجب است و کفاره الزم  نظریه ي صحیح از اقوال علما قضاي یک روز بر
 نیست.
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در ( د که ایشان گفته اند:کن میهشام بن عروة از همسرش فاطمه از اسماء روایت 
هصلَّى  حیات رسول اهللا علَیه وسلَّم در روزي ابري افطار نمودیم پس از آن خورشید  اللـَّ

 طلوع کرد)
به هشام گفته شد: آیا به قضاي آن روز امرشدند؟ هشام گفت: چاره اي جز قضا 

منظور از هشام در سند حدیث: هشام پسر عروة پسر زبیر است که از ثقات  )1(نداشتند.
 تابعین هستند.

 اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلموصلی ، وباهللا التوفیق
 )10/289/290( انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ]حکم کسی که بنا بر شک و گمان افطار نمود و یا امساك نکرد53[

، در آن حال چیزي خورد، شخصی مشکوك بود که آیا فجر دمیده است یا خیر س:
کرد که خورشید غروب  و یا شخصی گمان می، بعداً معلوم شد که فجر طلوع کرده

حال آن که خورشید غروب نکرده بود و یا مشکوك بود که آیا خورشید غروب ، نموده
 کرده یا خیر و در آن حال چیزي خورد حکمش چیست ؟

نست که فجر طلوع کرده یا خیر و در آن دا میاگر در طلوع فجر مشکوك بود و ن ج:
رده قضا بر او الزم نیست؛ فرقی حال چیزي خورد و بعداً معلوم شد که فجر طلوع ک

د که گمان غالبش این باشد که فجر طلوع کرده و یا طلوع نکرده است؛ زیرا اهللا کن مین

﴿ د:فرمای می تعالى                        

   ﴾ :۱۸۷[البقرة[ 

 نیست.، در صورتی که خوردن و نوشیدن مجاز باشند گناه و قضایی بر آن

                                                           
الحـدیث عنـد البخـاري :      تتمۀ). و 1674)، ابن ماجه  (2359)، ابوداوود (1959)، بخاري (6/346احمد ( -1

(و ) :  4/200و قال الحافظ فـی 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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، اما در صورتی که گمان می کرده که خورشید غروب نموده و خالف آن ثابت شد
بنا به قول راجح بر او قضایی الزم نیست؛ زیرا اسماء بنت ابی بکر رضی اهللا عنهما 

و يف عهد النبي صيل اهللا« ید:گو می طَرُ يْمٍ  أهنم أَفْ  )1(»ثم طلعتِ الشمس، عليه و سلم يف يومٍ غَ

اندکی بعد ، علَیه وسلَّم در روزي ابري افطار نمودند اللَّـهآنان در زمان رسول صلَّى «
 » آفتاب نمایان گشت

 و آنان به قضا آوردن روزه ي آن روز امر نشدند.
بعداً معلوم شد که  اما در صورتی که مشکوك بود که خورشید غروب کرده یا خیر و

بر او قضا آوردن روزه ي آن روز واجب است؛ زیرا خوردن با وجود ، غروب نکرده بود
مگر این که غروب خورشید قطعاً ، برایش جایز نیست که افطار کند، شک حرام است

در ، ثابت گردد و یا این که گمان غالب او این باشد که خورشید غروب کرده است
باید روزه ي آنرا قضا ، گر افطار نمود و خالف آن ثابت شدا، صورت مشکوك بودن

 آورد؛ زیرا در آن صورت او مجاز به خوردن نبوده است. 
 )263( ) فتواي19/290( مجموع الفتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] آیا می توان به جدول اوقات شرعی اعتماد نمود.54[

به آنان ، دنددا میبرخی از افراد خانواده ام پس از اذان صبح به خوردن ادامه  س:
حکم روزه ي آن ایام ، اشکالی ندارد، در جوابم گفتند: نه، این کار جایز نیست، گفتم

 چیست؟ 
فتند: هنوز فجر طلوع نکرده گ میمالك نیست البته اگر  -اشکالی ندارد -جمله ي ج:

است: مانند این که در صحرا باشند و هیچ نوري مشاهده نکنند. و بگویند: فجر هنوز 
یند که گو میطلوع نکرده است. زیرا برخی از مردم به تقویم اوقات شرعی شک دارند و 

طلوع فجر بسیار ، ما در صحرا به افق نگاه کرده ایم، جدول اوقات شرعی دقیق نیست
 20یند که:گو میند کن میرتر است از آنچه در جدول نوشته شده و حتی بعضی مبالغه دی

                                                           
 نگاه: به فتواي سابق  -1
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و واقعیت این است که ، دقیقه تأخیر دارد. اما این گفته اي آنان مبالغه اي بیش نیست
دقیقه و آن هم فقط در فجر جلوتر  5، جدول اوقات شرعی که در اختیار مردم قرار دارد

گر مؤذن سر وقت درج شده در جدول اذان گفت. و در آن است. معنایش این است که ا
اشکالی ندارد. مگر این که مؤذن احتیاط کرده باشد و با تأخیر ، هنگام چیزي خوردي

دقیقه  5ند و با کن میاحتیاط  -جز اهم اهللا خیرأ -زیرا برخی از مؤذن ها، اذان بگوید
یند. و برخی از مؤذن هاي نادان قبل از وقت مقرر اذان گو میتأخیر از وقت جدول اذان 

، نند که در کاري مهم تردا میاما ن، یند و می پندارند که این کارشان احتیاط استگو می
قبل از وقت ، اهمال کرده اند: چرا که امکان دارد شخصی بنا بر اذان آنان، یعنی نماز فجر

نماز ، ر چه به مقدار تکبیره االحرامنماز بخواند و اگر شخصی قبل از دخول وقت اگ
 نمازش صحیح نیست.، بخواند

 ند...!کن میمدعی هستند که: احتیاط ، یندگو میاین مؤذن هایی که قبل از فجر اذان 
 تعالىاهللا ، یدکن میاحتیاط ، مقرر داشته تعالىییم: شما بیشتر از آنچه اهللا گو می

 ﴿ د:فرمای می    ﴾ :۱۸۷[البقرة[  

 ، »پس باید طلوع فجر تحقق یابد«

 ﴿ بلکه فرموده:، اهللا نفرموده: تا فجر طلوع کند  ﴾  اما شما با اذان گفتن

 تعالىیعنی چیزي که اهللا ، یدکن میبندگان اهللا را از خوردن و نوشیدن منع ، قبل از موعد
، یدشو میو از این جهت شما گناهکار ، یدکن میشما حرام ، براي بندگانش حالل نموده

شما از این جهت که ، و بالفرض اگر مردم منتظر بمانند و در پی اذان شما نماز نخوانند
 گناهکارید.، منع کرده اید، بندگان اهللا را از چیزي که پروردگارشان حالل نموده

د و کن میگاه جاهل مانند کور است که با یک چشم ن، نادانی بیماري مهلکی است
فقط یک جانب قضیه را می بیند و جانب دیگرش کامالً مهمل می ماند و این اشتباه 

بنابراین اهل علم باید مردم بویژه مؤذن ها را آگاه کنند و به آنان بگویند: ، بزرگی است
یید و مردم را از کاري گو میچگونه قبل از وقت اذان ، در مورد بندگان اهللا از او بترسید

د و شو میچه بسا شخصی دیر از خواب بیدار ، ریددا میباز ، برایشان حالل استکه 
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اما با شنیدن صداي اذان به مقتضاي تقوایش از ، تشنه باشد و بخواهد لیوانی آب بنوشد
و مؤذن هم که قبل از وقت اذان گفته و با خیال خام خودش ، نوشیدن آب صرفنظر کند

احتیاط ، بیچاره را از جرعه اي آب محروم نموده استدر نتیجه آن ، احتیاط کرده است
، بلکه احتیاط واقعی آن است که آن گونه که شریعت گفته، سخت گیري نیست به معناي

 عمل کنیم.
 )277( ف -)19/301( مجموع فتاوا و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 .اکنون باید چکار کنم، ] روزه هاي زیادي را قضا کرده ام55[

آیا حتماً باید بجاي ، روزه هاي زیادي از من قضا شده که کمتر از سه ماه نیست س:
د؟ و اگر شو میپذیرفته  تعالىآن روزه بگیرم؟ و یا کفاره اي دیگر بجاي آن نزد اهللا 

 چکار باید بکنیم؟، مسکینی براي پرداخت کفاره سراغ نداشتم
اگر قصداً روزه را ترك ، دانیمباید سبب آنرا ب، آن سه سالی که روزه نگرفته اي ج:

بدان که مرتکب گناه بزرگی شده اي. اکنون قضا آوردن روزه برایت سودي ، نموده اید
 از او تعالىاهللا ، هر کس توبه کند، البته باید توبه کنی و اعمال شایسته انجام دهی، ندارد

 می پذیرد.
یند: قبل از پانزده گو میمانند زنانی که  -اما اگر روزه را با نادانی ترك نموده اي

و این ، سالگی بر زن روزه واجب نیست؛ اگر چه پیش از آن عادت ماهانه را ببینند
در این صورت باید روزه ي آن سالها را قضا آوري و از تو  -حرفشان اشتباه است

پذیرفته خواهد شد؛ زیرا که روزه را به نادانی ترك نموده اي و باید بدون تأخیر آن را 
قضاي رمضان علی الفور الزم نیست مگر این که ، آوري؛ زیرا برآن سالی گذشتهقضا 

تا رمضان دیگر به تأخیر ، رمضان دیگر نزدیک باشد و جایز نیست که قضاي رمضان
پس این شخص باید توبه کند و هر چه زودتر قضاي آن روزه را بجاي ، انداخته شود

 واهللا الموفق، آورد
 )198( عبادات. صفقه ال -شیخ ابن عثیمین
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 )شیخ ابن عثیمین( ] حکم تأخیر قضاي رمضان تا رمضان دیگر56[

 چیست؟، حکم کسی که قضاي رمضان را تا رمضان دیگر به تأخیر بیندازد س:

تا رمضان دیگر ، به تأخیر انداختن قضاي رمضان، بنا بر نظریه ي مشهور اهل علم ج:

كانَ يكون عيلَّ الصومُ من رمضان فال «د: فرمای می»رضی اهللا عنها«جایز نیست؛ زیرا عائشه

يَهُ إال يف شعبان   )1(»أستطيع أن أَقْضِ

گاه روزه ي رمضان بر من می ماند و نمی توانستم آنرا قضا آورم مگر در ماه «
 »شعبان.

که بعد از رمضان دوم رخصتی نیست و اگر تا آن هنگام آن  آید میاز این حدیث بر 
اما ، و بعد از رمضان دوم باید بالفاصله آن را قضا آورد، دشو میگناهکار ، را قضا نیاورد

آیا بر او اطعام نیز الزم است یا خیر؟ علما نظریه هاي ، آیا همراه با قضا آوردن روزه
 د:فرمای می تعالىمتفاوتی دارند و صحیح آن است که: بر او اطعام الزم نیست؛ زیرا اهللا 

﴿               ﴾ :۱۸۵[البقرة[ 

 غیر از قضاي روزه چیزي دیگر بر او واجب نگردانیده است. تعالىاهللا 
 )375( ). ف19/378( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 شیخ ابن جبرین)( ] حکم تأخیر قضاي رمضان تا رمضان دیگر57[

 کسی که قضاي رمضان را تا رمضان دیگر به تأخیر بیاندازد حکمش چیست؟  س:

مثالً ، اگر بنا بر عذري قضاي روزه ي رمضان را تا رمضان دیگر به تاخیر انداخته ج:
غیر از قضا آوردن روزه بر او ، یازده ماه بیمار بوده و نتوانسته در آن مدت روزه بگیرد

همراه با ، قضا نیاورده، سهل انگاري با وجود توان اما اگر از روي، چیزي الزم نیست
 هر روز یک مسکین را خوراك دهد.، قضا آوردن روزه باید بخاطر سهل انگاریش

 )60( ص، جمع: راشد الزهرانی، فتاوي الصیام، شیخ ابن جبرین

                                                           
 ).1146)، مسلم  (1950بخاري  ( -1
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 ] جواز قضاي روزه از جانب میت58[

آیا می توان ، شتدرگذ، شخصی که قضاي روزه ي چند روز بر او واجب بود س:
 مطلقاً بجاي او روزه گرفت و یا فقط روزهاي نذر را؟

و روزه ي فرض ، امام احمد رحمه اهللا معتقد است که قضا مخصوص نذر است ج:
، د لیکن باید بجاي هر روز نصف صاع از ترکه ي میتشو میاز جانب میت قضا آورده ن

دٌ « :استدالل نموده استامام احمد رحمه اهللا از این حدیث ، صدقه داده شود ومُ أَحَ ال يَصُ

دٍ  نْ ْ أَحَ دٍ ، عَ نْ أَحَ دٌ عَ يلِّ أَحَ   )1(»وَ ال يُصَ

و هیچ فردي بجاي فردي دیگر نماز ، هیچ کسی بجاي کسی دیگر روزه نگیرد«
 »نخواند.

و می توان هر دو را ، یند که بین روزه ي نذر و فرض تفاوتی نیستگو میاکثر ائمه 
علَیه  اللَّـهید:رسول اهللا صلَّى گو می» رضی اهللا عنها«از جانب میت قضا آورد؛ زیرا عائشه

ليُّهُ « وسلَّم فرمودند: نْهُ وَ امَ عَ يَامٌ صَ يْهِ صِ لَ اتَ وَ عَ نْ مَ هر کس مرد و روزه اي بر او « )2(»مَ

 »ولی او بجایش روزه بگیرد.، واجب بود
و ، حدیثی که امام احمد رحمه اهللا از آن استدالل نموده بر زندگان حمل شدهاما 

مگر در حاالت ، شخص زنده نمی تواند در عبادات کسی دیگر را وکیل خود کند
 استثنایی.

بنابراین:قول صحیح این است که قضاي روزه از میت عام است هم شامل نذر 
 د و هم شامل فرض.شو می

 )125، 124( ص، جمع: راشد الزهرانی، یامفتاوي الص -ابن جبرین

                                                           
) و ابـن  16346( ) مصنف عبدالرزاق 669(  1/303مؤطا امام مالک، موقوفًا عن ابن عمر رضی اهللا عنهما  -1

) والنسائی موقوفاً عن ابن عباس رضی اهللا عنهما 8004) والبیهقی الکبري  (15122ابی شیبه فی مصنفه  (
 ).  2/209» (التلخیص«) و صحح اسناده الحافظ ابن حجر فی 2918»  (الکبري«فی 

 ).1147)، مسلم  (1952بخاري  ( -2
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 ] کیفیت بجا آوردن روزه از جانب میت59[

زنی تقریباً پنجاه سال قبل در ماه رمضان زایمان نموده و روزه ي کامل آن ماه را  س:
اکنون آیا اولیاي او می ، قضا نیاورده است و پس از دو سال از زایمان در گذشته است

توانند بجاي او روزه بگیرند؟ آیا با گذشت این همه سال بر او کفاره الزم است؟ مقدار 
 این ماه چقدر است؟ ي کفاره

علَیه وسلَّم  اللَّـهاولیاي او میتوانند بجایش روزه بگیرند؛ زیرا رسول اهللا صلَّى ، آريج:

يْهِ « فرمودند: لَ اتَ وَ عَ نْ مَ يَامَ  مَ ليُّهُ ، صِ نْهُ وَ امَ عَ  )1(»صَ

و اگر روزه نگرفتند بجاي روزه ي هر روز یک مسکین را طعام دهند و به خاطر 
ردد؛ زیرا قول راجح این است که با تأخیر قضاي گ میالزم ن ها آنکفاره اي بر ، تأخیر

 ندارد.ردد؛ چرا که دلیلی مبنی بر آن وجود گ میرمضان تا رمضان دیگر کفاره الزم ن
 )372( ). ف19/394( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 آن ي کفارهو  ] آمیزش با همسر هنگام روزه60[

 چه چیزي جایز است؟، اشدب میکه او نیز روزه  روزه دار از همسرش مرد براي س:

برایش جایز نیست کاري که سبب انزال ، شخصی که روزه ي واجبی گرفته ج:
ند شو میبرخی دیر انزال ، مردم در سرعت انزال متفاوتند، انجام دهد با همسرش، گردد

در مورد رسول خدا » رضی اهللا عنها«آن گونه که عائشه، و می توانند خود را کنترل کنند

هصلَّى  بِهِ « ید:گو میعلَیه وسلَّم  اللـَّ رْ ِ مْ إلِ كُ لَكَ هصلَّى  رسول اهللا« )2(»كان أَمْ علَیه وسلَّم  اللـَّ

 »از همه بیشتر بر خویشتن کنترل داشتند.
این ، برخی دیگر نمی توانند خود را کنترل کنند و مبتال به انزال زودرس هستند 

و اگر ، طیف از مردم باید هنگام روزه ي واجب از مالعبه و بوسیدن همسر پرهیز کنند
روزه ي واجب می تواند  ی درحت، شخصی مطمئن بود که می تواند خود را کنترل کند

                                                           
 نگاه به فتواي سابق -1
 )1106م  ()، مسل1927بخاري ( -2
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آغوش بگیرد؛ اما از آمیزش باید اجتناب کند؛ زیرا کسی که  در همسرش را ببوسد و
 د.شو میبر آن پنج چیز مترتب ، اگر هنگام روزه آمیزش کند، روزه بر او واجب است

 د.شو میگناهکار  -1
 د.شو میروزه اش فاسد  -2
کسی که بدون عذر شرعی روزه اش را باید بقیه ي روز چیزي نخورد؛ زیرا  -3

 باید بقیه روز را امساك کند.، فاسد نموده
د؛ زیرا عیادت واجبی را فاسد نموده و باید قضایش شو میقضا بر او واجب  -4

 بیاورد. 
ردد و آن عبارت است از این گ میالزم ، بر او کفاره که سخت ترین کفاره هاست -5

وانست دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر نتوانست به که برده اي را آزاد کند و اگر نت
 مسکین غذا بدهد. 60

 -مانند: قضاي رمضان و روزه ي کفاره –اما اگر روزه ي واجب در غیر رمضان بود 
 د.شو میبر آمیزش او دو چیز مرتبت 

 د.شو میگناهکار  -1
 قضاي آن روزه را بجاي آورد. -2

 ردد.گ میچیزي بر او الزم ن، کندو اگر روزه نفل باشد و در آن حال آمیزش 
 )310( ). ف19/342( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] مسایلی پیرامون آمیزش در روزهاي ماه رمضان.61[

نیم کسی که در روزهاي ماه رمضان در حال روزه با همسرش آمیزش دا میهمه  س:
مسکین را غذا  60روزه بگیرد و یا باید: یا برده اي آزاد کند و یا دو ماه پی در پی ، کند

 بدهد... اکنون سؤال این است:
اگر مردي در حال روزه بیش از یک بار و در چندین روز با همسرش آمیزش  -1
تمام روزهایش  ي کفارهآیا براي هر روز دو ماه روزه بگیرد و یا آن دو ماه براي ، نمود

 د؟کن میکفایت 
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آن چیزي است که ، آمیزش در روز رمضان ي کفارهنست که دا میاگر شخصی ن -2
در آن ، در باال ذکر شده بلکه می پنداشت که به جاي هر روز فقط یک روز روزه بگیرد

 صورت حکمش چیست؟
 آیا زن نیز مانند شوهر کفاره بدهد؟ -3
 پول بپردازد؟، آیا به جاي غذا دادن می تواند -4
 هد؟آیا می تواند از طرف خود و همسرش به یک مسکین غذا بد -5
آیا می تواند آن مبلغ را به یکی ار ، اگر مسکینی نیافت که به او غذا بدهد -6

 مؤسسات خیریه پرداخت کند؟
 کسی که روزه بر او واجب است: ج:

در ، اوالً: اگر در روز رمضان با همسرش یک بار یا چند بار در یک روز آمیزش کرد
است و اگر  یک کفاره کافیبراي همه ، صورتی که براي آمیزش اول کفاره نداده باشد

 به تعداد همان روزها باید کفاره بدهد.، در چندین روز رمضان آمیزش کرده باشد
 ردد ولو این که از حکم آن آگاهی نداشته باشد.گ میثانیاً: با آمیزش کفاره واجب 

ثالثاً: اگر زن خود به آن کار رضایت داده باید کفاره بدهد و اگر اجباري در کار بوده 
 ت؛ بر او کفاره اي الزم نیست.اس

و با پرداخت ، جایز نیست که پول پرداخت شود، رابعاً: به جاي غذا دادن مساکین
 ردد.گ میپول کفاره ادا ن

خامساً: جایز است که به یک مسکین نصف صاع از جانب خود و نصف صاع از 
 ردد.گ میمسکین از هر دوي آنان محسوب  60و این یکی از ، جانب همسرش بپردازد

چه بسا که ، سادساً: نمی توان کفاره را فقط به یک مسکین و یا مؤسسه اي خیریه داد
و مسلمانان باید بکوشند که خود را از کفارات و ، مسکین تقسیم نکند60آن را میان 

 دیگر واجبات برئ الذمه بگردانند.
 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )322-10/320( نجمن دایمی مباحث علمی وافتاءفتاوي ا
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 ] آیا با تکرار آمیزش تکرار کفاره الزم است؟62[

آیا چندین کفاره الزم ، اگر در یک روز رمضان چند بار آمیزش صورت گرفت س:
 است؟
آمیزش چند بار  هرگاهاین است که:  قول مشهور در مذهب امام احمد رحمه اهللا ج:

و اگر در ، یک کفاره کافی است، در یک روز انجام شد و از آمیزش اول کفاره نداده بود
ردد؛ زیرا هر روز گ میجداگانه الزم  ي کفارهبراي هر روز یک ، چند روز اتفاق افتاده بود

 عبادت مستقلی است.
 )315( ). ف19/346( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 آمیزش به گمان این که شب است] 63[

اما ، با همسرش آمیزش نمود، شخصی به گمان این که هنوز فجر ندمیده است س:
از کار ، متوجه گردید که آن هنگام فجر طلوع کرده، پس از این که از اتاق خارج شد

اکنون ، دکن میاما هنوز احساس گناه ، خود پشیمان شد و روزه اش را کامل نمود
 حکمش چیست؟

اگر واقعیت همان گونه باشد که گفته است و ثابت گردد که آمیزش پس از طلوع  ج:
ردد گ میباید قضاي آن روز را بجا آورد و کفاره نیز بر او الزم ، فجر صورت گرفته است

که عبارتست از آزاد نمودن برده اي و اگر نیافت روزه ي دو ماه پی در پی و اگر 
ه در شناخت طلوع فجر تساهل نموده و اگر همسرش مسکین؛ چرا ک 60نتوانست اطعام 

 او نیز باید کفاره بدهد.، بر آن عمل مجبور نبوده است
 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )10/317( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 آمیزش به نادانی در روز رمضان ]64[

 حکمش چیست؟، شخصی به نادانی در روز رمضان با همسرش آمیزش نمود س:
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اشکالی ، آمیزش نمود، اگر در روز رمضان به این گمان که آمیزش گناهی ندارد ج:
ردد؛ زیرا قاعده این است که: هر گ میندارد و بر او هیچ گناه و کفاره و قضایی الزم ن

بر او چیزي الزم ، ر عبادات شدکس به فراموشی یا نادانی مرتکب کار ممنوعی د

﴿ د:فرمای می تعالىچرا که اهللا ، دشو مین              ﴾ :البقرة]

 خذه نکن.اما را مؤ، پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم و یا دچار اشتباه شدیم ]۲۸۶

عَلْت«د: فرمای میدر پاسخ  تعالىاهللا   این گونه خواهم کرد. )1(»قد فَ

﴿ د:فرمای میو نیز                      

  ﴾ :۵[األحزاب[  

 )19/340( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم آمیزش بدون انزال65[

مردي در روز رمضان با همسرش آمیزش نمود و انزال نشد و بر این باور بود  س:
نست که آمیزش توأم با دا مییعنی ، مخصوص آمیزش توأم با انزال است ي کفاره که

 حکمش چیست؟، نست که بدون انزال نیز حرام استدا میانزال کفاره دارد و ن
ردد؛ زیرا اهللا گ میاگر باورش این بوده بر او گناهی نیست و کفاره اي نیز الزم ن ج:

﴿ د:فرمای می تعالى              ﴾ :اگر  پروردگارا! ]۲۸۶[البقرة

 خذه نکن.اما را مؤ، ما فراموش کردیم و یا دچار اشتباه شدیم
 )19/343( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 آمیزش در روزه ي قضایی ]66[

                                                           
 )126مسلم  ( -1
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هـ بود 1410شخصی در حال قضا آوردن روزه ي رمضان در ماه شوال  س:
، همسرش که روزه نبود به او متعرض شد و در آن حال با همسرش آمیزش نمود

 حکمش چیست؟ 
واجب است  بر او، هر کس که در غیر رمضان روزه اش را با آمیزش باطل کند ج:

ردد؛ چرا که آمیزش در گ میکه یک روز بجاي آن قضا آورد و بر او کفاره اي الزم ن
 و باید شوهر و همسرش که سبب این کار بوده توبه کنند.، رمضان صورت نگرفته است

 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )10/319( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا



 

 

 

 

 فصل پنجم:
تراویح و ، احکام روزه ي نفلی
 اعتکاف



 

 ] شکستن روزه ي نفلی به خاطر خویشاوندان 67[

مردي عادت دارد که روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و دیگر روزهاي مستحب را  س:
آیا بهتر ، روزها مصادف با جشن خانوادگی و یا مهمانی بوداگر یکی از ، روزه بگیرد

است که روزه اش را نگه دارد و از خویشاوندان معذرت خواهی کند یا این که روزه 
 اش را افطار کند؟

اگر ادامه ي روزه باعث ، در این صورت باید بنگریم که مصلحت چه می طلبد ج:
د روزه را بشکند؛ روزه دار نفلی می توان، رددگ میرنجش و سوء ظن خویشاوندان 

صاحب اختیار خویش است و با شکستن روزه از یک جهت اجابت دعوت نموده و از 
، طرفی دیگر موجبات اُنس و محبت و استحکام روابط خانوادگی را فراهم نموده است

شکستن و یا ادامه ي روزه ، ندشو مینند و به او بدگمان ندا میاما اگر او را معذور 
 تعالىبهتر است که روزه اش را کامل کند؛ زیرا اهللا ، برایشان چندان مهم نیست

 ﴿ د:فرمای می          ﴾ :اعمال خود را باطل نکنید.« ]۳۳[حممد« 

، نظر به مواظبت بر اعمال، و اگر در مهمانی یا در عروسی روزه اش را شکست
 قضا آورد.مستحب است که روزه ي آن را 

 هـ12/11/1423 -با امضاي شیخ ابن جبرین

 یرد و...گ می] کسی که روزي معین را همیشه روزه 68[

یرد که ظهر گ میاو تصمیم ، یردگ میمردي روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه  س:
تا ظهر چیزي ، پنجشنبه به مسافرت برود و بدون نیت شبانه مبنی بر روزه گرفتن آن روز

آیا ثواب روزه ي آن روز که ، رد و به سفر می رودخو میرد و قبل از سفر چیزي خو مین
 به او می رسد؟، در حال اقامت همیشه آن را روزه گرفته
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بْدُ أو سافر كتبَ اهللا لَ ُه ما كان يعملُه «در حدیث مرفوع آمده که:  ج: ضَ العَ رِ إذا مَ

قيامً  اعمالی که در حال ، بنده اي بیمار شود و یا به مسافرت رود هرگاه« )1(»صحيحاً مُ

 »ردد.گ میبرایش ثبت ، دهدا میصحت و اقامت انجام 
آن ، لیکن با این که ابتداي روز چیزي نخورده، پس به آن مرد ثواب نیتش می رسد

د؛ زیرا روزه دار کسی است که از ابتداي روز تا شو میاز روزه هایش شمرده ن، روز
 همراه با نیت چیزي نخورد.غروب 

 شیخ ابن جبرین، از گفتار و امالي

 ] حکم روزه ي شش روز از شوال.69 [

روزه گرفتن از ماه شوال چیست؟ درمؤطا امام مالک ، روز 6نظر شما درباره  س:
روز از شوال فرموده:  6روزه گرفتن  ي بارهرضی اهللا عنه در آمده که: امام مالک بن انس

و از هیچ یک از سلف نیز ، خصی از اهل علم و فقه آن را روزه بگیرددیده نشده که ش
اهل علم آن را مکروه دانسته و بدعت می شمارند و از این ، چنین چیزي به من نرسیده

این گفتار در مؤطا ، رنددا میکه چیزي به رمضان منتسب شود که از آن نیست بر حذر 
 ) جزء اول موجود است.228( امام مالک شماره

هید: رسول اهللا صلَّى گو می» رضی اهللا عنه«ثابت است که ابو ایوب ج: علَیه وسلَّم  اللـَّ

ر«فرمودند:  هْ يَامُ الدَّ اكَ صِ ذَ ال فَ وَّ تًّا من شَ هُ سِ بَعَ امَ رمضان ثم أَتْ نْ صَ هر کس ماه « )2(»مَ

 روزه ي دهرآن برابر است با ، رمضان و در پی آن شش روز از شوال را روزه بگیرد
 ».تمام عمر)(

امام ، این حدیث صحیح داللت دارد که روزه گرفتن شش روز از شوال سنت است
و درست نیست که ، احمد و گروهی از پیشوایان و علما به آن عمل کرده اند، شافعی

یند: امکان دارد که افراد جاهل آن گو میاین حدیث با تعلیل برخی از علما مقابله شودکه 

                                                           
 ) با اندکی تفاوت2996بخاري  ( -1
 ) و غیرهما1164) مسلم  (419، 5/417احمد  ( -2
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یا به بهانه ي این که از علماي گذشته ، و یا آن را واجب بدانند، ضان تصور کنندرا از رم
یاراي مقابله با سنت  ها آناین ظن و گم، نقل نشده است که آنرا روز گرفته باشند

 ند. دا میند حجت است بر کسی که ندا میو آن که ، صحیح را ندارد
 صحبه و سلمو صلی علی نبینا محمد و آله و ، و باهللا التوفیق

 )10/389/390( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ] حکم مقدم کردن شش روز شوال بر قضاي رمضان. 70[

پس از ، آیا کسی که ده روز از رمضان را بنا بر عذر شرعی افطار نموده است س:
سپس قضاي رمضان را بجا آورد ، اتمام ماه رمضان شش روز شوال را روزه بگیرد

انند کسی است که ماه رمضان را کامل روزه گرفته و سپس شش روز شوال را ثوابش م
 روزه گرفته که در واقع تمام دهر را روزه گرفته است؟

از اهللا ، مادام که بنده جویاي اجر، است تعالىتقدیر ثواب اعمال در اختیار اهللا  ج:
د؛ رب کن میمزدش را ضایع ن تعالىاهللا ، باشد و در طاعت و عبادت بکوشد تعالى

﴿ د:فرمای میالعالمین             ﴾ :۳۰[الکهف[  

 [ما پاداش نیکو کاران را ضایع نخواهیم کرد.]
کسی که قضاي رمضان بر او الزم است بهتر آن است که ابتدا روزه هاي قضایی را 
کامل نموده سپس شش روز شوال را روزه بگیرد؛ زیرا اگر شش روز شوال بر روزهاي 

 علَیه وسلَّم که فرموده است که شش روز اللَّـهبا حدیث پیامبرصلَّى  -قضا مقدم شود
 د.کن میاز نظر ترتیب مطابقت ن -ماه رمضان باشد شوال بعد از تکمیل روزه ي

 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )10/392( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم روزه گرفتنِ تنها روز عاشورا 71[

 رد؟دا میروزه گرفتن تنها یک روز عاشورا چه حک -1س
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زیرا در اکثرِ احادیث روزه گرفتنِ ، یک روز عاشورا جایز استروزه گرفتنِِ تنها  ج:

ومُ مانند حدیث ابوقتاده رضی اهللا عنه به روایت مسلم: ، روز عاشورا وارد شده است [صَ

[ هُ بْلَ نَهَ التي قَ رُ السَّ فِّ كَ وراء يُ اشُ گناهان یک سال  ي کفارهروزه ي روز عاشورا « )1(يومِ عَ

 »گذشته است.
هبهتر آن است که: جهت مخالفت با یهود که منظور اصلی پیامبرصلَّى  علَیه وسلَّم  اللـَّ

 نیز همین بوده است. یک روز قبل و یا بعد از عاشورا را به همراه آن روزه بگیرد.
پیاپی و بدون فاصله  -به یک روز دیگر -آیا الزم است روزه ي روز عاشورا -2س
 باشد؟ 
 -یرد باید نهم و دهمگ میرا روزه  -دهم محرم -که روز عاشورا بله؛ کسی -2ج

را پشت سر هم روزه بگیرد یعنی یا نهم و دهم محرم را پشت سر  -تاسوعا و عاشورا
هم روزه بگیرد و یا دهم و یازدهم را با هم روزه بگیرد. به این صورت جایز نیست که 

 -عاشورا -ا روزه نگیرد. بجاي دهمنهم و یازدهم محرم را روزه بگیرد و در وسط دهم ر
یعنی فضیلت روز عاشورا مربوط  -نمی تواند یک روز دیگر از ماه محرم را روزه بگیرد

است یکی دیگر از روزهاي ماه محرم نمی تواند جایگزین آن  -دهم -به خود آن روز
 باشد.

 12/1/1423فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین مورخه ي

 روزه براي میت] حکم اهداي ثواب  72[

 آیا اهداي ثواب روزه براي مرده جایز است؟ س:

بنا بر نظریه ي صحیح از اقوال علما اهداي ثواب روزه ي نفلی براي مرده جایز  ج:
 د.باش میدر واقع خود روزه صحیح است و اهداي ثواب آن جایز ، است

 )124( ص، جمع راشد الزهرانی، فتاوي الصیام، شیخ ابن جبرین

 کم نماز تراویح] ح 73[
                                                           

 )1162مسلم  ( -1
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 نماز تراویح سنت است یا بدعت؟ س:

هنماز تراویح سنت پیامبرصلَّى  ج: عمل صحابه مبنی بر ، علَیه وسلَّم است اللـَّ
امت از زمان اصحاب تا امروز به آن عامل ، خواندن نماز تراویح معروف و مشهور است

 بوده اند؟
هاولین کسی که بعد از وفات رسول اهللا صلَّى   –علَیه وسلَّم مردم را به نماز شب  اللـَّ

 –و دستور داد پشت سر یک امام نماز بخوانند  –یکجا جمع نمود  –تراویح 
بود که ایشان جزو خلفاي راشدین هستند. هیچ کس منکر تراویح » رضی اهللا عنه«عمر

 ض.نیست مگر اهل بدعت و رواف
 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )10/392( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ] تعداد رکعات نماز تراویح74[

یند: که آیا بیست رکعت است یا گو میعلماي بزرگوار در مورد نماز تراویح چه  س:
 هشت رکعت؟

انند که خو میچنانچه سنت هشت رکعت است چرا در مسجد نبوي بیست رکعت 
 ند که بیست رکعت سنت است.کن میبنابر همین عمل مردم عوام استدالل 

علَیه وسلَّم است احادیث بیانگر این  اللَّـهنماز تراویح سنت رسول اهللا صلَّى  ج:
وسلَّم چه در رمضان و چه در غیر رمضان از  علَیه اللَّـهمطلب هستند که پیامبرصلَّى 

 اندند.خو مییازده رکعت بیشتر ن
هپرسیدند که کیفیت نماز رسول اهللا صلَّى » رضی اهللا عنها«ابوسلمه از عائشه علَیه  اللـَّ

هوسلَّم در ماه رمضان چگونه بوده است؟ عائشه فرمودند: پیامبرصلَّى  م چه علَیه وسلَّ اللـَّ
 اند؛ خو میدر رمضان و چه در غیر رمضان بیش از یازده رکعت نماز ن

سپس ، اند که از خوبی و طوالنی بودن آن سوال نکنخو میاول) چهار رکعت نماز ( 
سپس سه ، اند که از خوبی اداي آن وطوالنی بودنش مپرسخو میچهار رکعت دیگر 

علَیه وسلَّم گفتم: آیا قبل  اللَّـهید: به رسول اهللا صلَّى گو میاند. عائشه خو میرکعت دیگر
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يا عائشةُ [ علَیه وسلَّم فرمودند: اللَّـهابید؟ پیامبرصلَّى خو میاز آنکه نماز وتر را بخوانید 

نامُ قلبي ال يَ نامانِ وَ  )1(ابند و قلبم بیدار است.]خو می[اي عائشه: چشمانم  ]إِنَّ عيْنَيَّ تَ

 متفق علیه) (
علَیه وسلَّم در بعضی شبها  اللَّـهدر بعضی روایات آمده است که رسول اهللا صلَّى 

رضی اهللا «روایت عائشه، اندند. با توجه به روایت سیزده رکعتخو میسیزده رکعت 
بیش از یازده علَیه وسلَّم در رمضان و در غیر رمضان  اللَّـهکه فرمودند: پیامبرصلَّى » عنها

هحمل بر عمل رسول اهللا صلَّى  -اندندخو میرکعت نماز ن علَیه وسلَّم در اغلب  اللـَّ
 د؛ تا بین احادیث جمع شود. شو میاوقات 

باید دانست که بیشتر از یازده رکعت و سیزده رکعت خواندن هیچ اشکالی ندارد؛ 
علَیه وسلَّم نماز شب را محدود به رکعات مشخصی نکرده  اللَّـهزیرا رسول اهللا صلَّى 

علَیه وسلَّم در مورد نماز شب  اللَّـهبلکه برعکس زمانی که از رسول اهللا صلَّى ، اند

ا« فرمودند:، پرسیده شد ه تُوتِرُ لَهُ مَ دَ هً واحِ عَ كْ يلَّ رَ بْحَ صَ م الصُّ كُ دُ َ أحَ
يشِ ثْنَي؛ فإذا خَ ثْنَي مَ  مَ

يلَّ  دْ صَ  )2(»قَ

یکی از شما بیم آن را داشت که  هرگاهپس ، دو رکعت است، [نماز شب دو رکعت
 وقت نماز صبح فرا برسد یک رکعت نماز بخواند و با آن نمازهاي قبلیش را وتر کند.]

سه یا پنج یا هفت یا نه رکعت ، البته با توجه به بقیه ي احادیث جایز است نماز وتر]
محدود به  –تراویح  -خوانده شود] با این توضیح به این نتیجه می رسیم که نماز شب

بنابراین نماز شب در رمضان و غیر رمضان محدود نیست بلکه ، عدد مشخص نیست
 وسیع است و به هر تعداد که می توانند بخوانند.، امر

 محمد و آله و صحبه و سلمو صلی علی نبینا ، و باهللا التوفیق
 )194-7/196( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

                                                           
 ).738)، وأطرافه عنده، مسلم (1147)، بخاري (163( 1/10» مؤطا امام مالک « -1
 )، مسلم472/990متفق علیه، بخاري  ( -2
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 ] آیا خواندن نماز تراویح در منزل جایز است؟75[

بهتر است نماز تراویح را در مسجد همراه امام بخوانیم یا در منزل؟ با توجه به  س:
، دیگري بشنوم این که مقتدي هستم و دوست دارم خودم قرآن را بخوانم تا این که از

 م یا خیر؟شو میچنانچه نماز تراویح را در منزل بخوانم گناهکار 
اما خواندن آن در ، نماز تراویح نفل است خواندن آن در منزل هیچ اشکالی ندارد ج:

 افضل است. ، علَیه وسلَّم و اصحاب اللَّـهمسجد همراه امام به تأسی از پیامبرصلَّى 
زمانی که دربعضی شبها تا یک سوم  -علَیه وسلَّم  اللَّـهو بدلیل قول رسول اهللا صلَّى 

تمام  شد میفتند: اگر گ میبعضی از اصحاب به او  –شب نماز تراویح را امامت می کرد 

هپیامبرصلَّى  –اندید خو میشب را براي ما نماز نافله  امَ مع مَ «علَیه وسلَّم فرمود:  اللـَّ نْ قَ

تَبَ اهللاُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَه فَ كَ ِ نْرصَ [کسی که همراه امام نماز بخواند تا وقتی که  »اإلمام حتي يَ

رواه احمد و  )1(د.]ده میقیام شب را به او  )ثواب( تعالىاهللا ، دکن میامام نماز را تمام 
 من حدیث ابی ذر، أصحاب السنن باسناد حسن

 صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلمو ، و باهللا التوفیق
 )202-7/201( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی وافتا

 ] حکم خواندن از روي قرآن در نماز تراویح 76[
 رد؟دا میخواندن از روي قرآن در تراویح چه حک س:

، علما در این مسئله با هم اختالف نظر دارند: بعضی آن را مکروه دانسته اند ج:
قیام الیل و قیام رمضان) عالمه محمد بن نصر ( آن را جایز دانسته اند؛ در کتابجمهور 

غالم آزاد شده ي  -أبا عمرو -المروزي: روایت است از ابن ابی ملیکه که ذکوان
در ، در رمضان براي عائشه و همراهان ایشان امامت می کردند»رضی اهللا عنها«عائشه

                                                           
) و قال ترمـذي  1327)، ابن ماجه (1365،1606)، نسائی (806)، ترمذي (1375()، ابوداود 5/159احمد ( -1

 حسن صحیح)«
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از ابن شهاب در مورد امامی که  1ی کردند.تالوت م -قرآن -حالی که از روي مصحف 
گفت: از ابتداي اسالم تاکنون این ، د پرسیده شدکن میدر نماز از روي قرآن تالوت 

  2 بهترین افراد ما در نماز از روي قرآن تالوت می کردند.، شیوه معمول بوده است
واده را جمع تا در رمضان افراد خان نمود میابراهیم بن سعد گوید: پدرش او را امر 

فت: قرآن را با گ میکند و در نماز شب از روي مصحف برایشان بخواند؛ پدرش به او 
فت: اشکالی ندارد گ مید که کن میرح) نقل ( ایوب از محمد، صداي بلند بخوان تا بشنوم

رح) معتقد بود: ( که شخصی قومی را امامت کند و از روي مصحف تالوت کند. عطا
اشکالی در ، دکن مید و از روي مصحف تالوت کن میشخصی که در رمضان امامت 

فت: به نظر بنده قرائت قرآن در رمضان از گ میکارش نیست. یحیی بن سعد انصاري 
 روي مصحف اشکالی ندارد؛ منظورش نماز شب است. 

یانشان حافظ قرآن مردم روستایی که در م، رح) سؤال شد( ابن وهب گوید: از مالک
 نیست آیا اجازه دارند که امامشان از روي مصحف تالوت کند؟ گفتند: اشکالی ندارد. 

و شرح آن آمده است: شخص نماز گزار می تواند در مصحف » المنتهی«در کتاب 
از ایشان ، ید: نگاه کردن امام در مصحف اشکالی نداردگو میامام احمد ، نگاه کند

 چطور؟ گفت: در این مورد چیزي نشنیده ام.پرسیده شد نماز فرض 
از روي مصحف تالوت  -نماز نفل -از امام زهري پرسیده شد: کسی که در رمضان

  3د؛ در پاسخ گفتند: افراد بهتر از ما از روي مصحف تالوت می کردند.کن می
، برخی از علما خواندن از روي مصحف را در نماز مکروه دانسته از جمله مجاهد

استدالل این دسته از علما این است که در این عمل تشابه با اهل کتاب ، و سفیان ابراهیم
ید: گو می» قیام اللیل و قیام رمضان و کتاب الوتر«است؛ محمد ابن نصر در کتابش 

                                                           
»  مصـنفه «کتاب األذان، باب إمامه العبد والمولی. ووصله ابن أبی شـیبه فـی   -»صحیحه«علّقه البخاري فی  -1

)7217.( 
 )1/335ال بن قدامه  (» المغنی« -2
 )1/211للبهوتی  (» شرح منتهی اإلرادات« -3
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ند؛ بنابراین کن میگروهی از علما این عمل را مکروه دانسته اند زیرا اهل کتاب چنین 
 ي کنندتا از مشابهت با اهل کتاب دور بمانند؛ مسلمانان از این کار خود دار

د: قرائت قرآن هیچ شباهتی با قرائت ده میمحمد ابن نصر به این ایراد چنین پاسخ 
کتابهاي حساب و غیره ندارد؛ زیرا قرائت قرآن از افعال نماز و مخصوص نماز است 

 ر کار نیست.)بنابر این تشابهی د( ولی خواندن کتابهاي حساب از اعمال نماز نیست.
 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفیق

 )206 -7/204( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا         
 ] قضاي تراویح و چگونگی اداي آن براي زنان 77[      
آیا مرد می تواند نماز تراویح را به تنهایی بخواند وقتی که جماعت از او فوت  س:

 شد؟ خواندن نماز تراویح براي زن در چه مکانی افضل است مسجد یا منزل؟
آري مرد می تواند نماز تراویح را به تنهایی بخواند. نماز زن اعم از فرض یا نفل  ج:

 در منزل بهتر است.
 صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلمو ، و باهللا التوفیق

 )201 -7/200( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا         

 ] جواز تراویح براي مسافر 78[

از نظر شما خواندن نماز تراویح براي مسافر حکمش چیست؟ در حالی که نماز  س:
 اند.خو میچهار رکعتی را دو رکعت 

هقیام رمضان سنت رسول اهللا صلَّى  ج: بنابراین صحابه رضوان ، استوسلَّم علَیه  اللـَّ
در صحیح بخاري و مسلم  -اهللا علیهم آن را خوانده اند و این سنت تا امروز ادامه دارد

هآمده است که پیامبرصلَّى » رضی اهللا عنها«به روایت عائشه  بی علَیه وسلَّم چند ش اللـَّ
علَیه وسلَّم اقتدا  اللَّـهخواندند و اصحاب نیز به پیامبرصلَّى  -مسجد -نماز تراویح را در 

علَیه وسلَّم به مسجد نیامدند و تا پایان رمضان نماز  اللَّـهنمودند سپس رسول اهللا صلَّى 
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ضَ تراویح را در منزل خواندند و فرمودند:  رَ يتُ أَنْ تُفْ شِ وا عنها] [إين خَ زُ تَعْجِ م فَ لَكُ از « )1(عَ

در روایت » آن بیم داشتم که مبادا نماز شب بر شما فرض شود و نتوانید آن را ادا کنید.

عمر به مردم « )2(»أن عمر مجع الناس عيل أيب بن كعب فصيل هبم الرتاويح«: آید میبخاري 

 »دستور داد نماز تراویح را به امامت ابی کعب ادا کنند.
در بخاري و مسلم به روایت أبی سلمه بن عبدالرحمن آمده که ایشان از 

علَیه وسلَّم چگونه بوده  اللَّـهپیامبرصلَّى  -شب -پرسیدند: نماز»رضی اهللا عنها«عائشه

عَة] است؟ عائشه گفت: كْ رشةَ رَ ي عَ دَ ه عيل إِحْ ِ ريْ ضانَ و ال غَ  )3([ما كان يزيدُ يف رمَ

علَیه وسلَّم چه در رمضان و چه در غیر رمضان از یازده رکعت بیشتر  ـهاللَّپیامبرصلَّى 
 اند.خو مین

 بخاري و مسلم این روایت را در بحث تهجد ذکر کرده اند.
از آن جمله ، علَیه وسلَّم گاهی در رمضان مسافرت می کردند اللَّـهرسول اهللا صلَّى 
 دهم رمضان سال هشتم هجري.، علَیه وسلَّم در فتح مکه اللَّـهمسافرت پیامبرصلَّى 

علَیه وسلَّم در هر حال چه سفر و چه حضر نماز  اللَّـه: پیامبرصلَّى 4یدگو میابن قیم  
چنانچه خواب می رفت یا بیمار می بود بجاي نماز شب دوازده ، اندخو میشب را 

صی نماز شب را در سفر بخواند بر سنّت اند. بنابراین اگر شخخو میرکعت در روز 
 عمل نموده است.

 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق
 )7/206( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] مشروعیت تراویح در بیابان 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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 آیا براي ما نماز تراویح جایز است؟، ما بیابان نشین هستیم س:

نماز تراویح در رمضان براي ساکنان شهرها و روستاها و بیابان علی السویه سنت  ج:
       د.باش میاست؛ زیرا دالیل در این مورد عام 

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.
 )7/200( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم اعتکاف در غیر رمضان 80[

 جایز است؟، آیا اعتکاف در غیر از دهه ي اخیر رمضان س:

آري؛ اعتکاف در هر زمان جایز است و در دهه ي اخیر رمضان افضل است؛ به  ج:
علَیه وسلَّم و اصحاب؛ زیرا ثابت شده که رسول اهللا صلَّى  اللَّـه اهللا صلَّىاقتداي رسول 

سالهایی در ماه شوال اعتکاف نمودند. اللَّـه لَّمسو هلَی1(ع(  
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.

 )10/410( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] شرایط اعتکاف و ممنوعات آن 81[

معتکف می شرایط اعتکاف چیست؟ آیا براي اعتکاف روزه شرط است؟ آیا  -1س
یا ، تواند به عیادت مریض برودو یا دعوتی را بپذیرد و یا کارهاي خانه اش را انجام دهد

 در نماز جنازه شرکت کند و سر کار برود؟
اگر ، د جایز استشو میاعتکاف در مسجدي که نماز جماعت در آن برگزار  -1ج

نماز جمعه  چه معتکف از کسانی باشد که نماز جمعه بر او فرض است. معتکف در
د افضل است. شو میشرکت کند. البته اعتکاف در مسجدي که نماز جمعه در آن اقامه 

سنت است که معتکف در زمان اعتکاف به عیادت بیمار ، روزه براي اعتکاف الزم نیست
در جنازه ، شخصاً مایحتاج منزل و خانواده را تأمین نکند، دعوت را اجابت نکند، نرود

ىلَ [ ید:گو میار خودش از مسجد خارج نشود؛ زیرا عائشه براي ک، شرکت نکند نَّةُ عَ السُّ
                                                           

 )1173) مسلم  (2045،2041،2034،2033بخاري  ( -1
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االْـ يضً رِ ودَ مَ عُ تَكِفِ أَ َالَّ يَ عْ ةً ، مُ نَازَ دُ جِ هَ الَ يَشْ أَةً ، وَ رَ سُّ امْ مَ الَ يَ ا، وَ هَ ُ
بَارشِ الَ يُ جُ حلاجةٍ ، وَ ْرُ الَ خيَ وَ

نْهُ  دٌّ مِ  )1( ]إالَّ ملَِا ال بُ

با زن ، در جنازه شرکت نکند، مریض را عیادت نکندسنت بر معتکف آن است که «
  »جز براي نیازهاي ضروري از مسجد خارج نشود.، مباشرت و همبستري نکند

اهد دهه ي اخیر رمضان را در مسجد اعتکاف کند؛ از چه خو میشخصی  -2س
 وقت در مسجد داخل شود؟ انتهاي اعتکافش تا چه وقت است؟

ىلَّ  ند که گفت:کن میایت بخاري و مسلم از عائشه رو -2ج ـهُ [كان النبي صَ يْهِ  اللَّ لَ عَ

لَّمَ  سَ ]وَ هُ فَ تَكَ تَكِفَ صيلَّ الفجر ثم دخل مُ عْ   )2(إذا أراد أن يَ

ه[چون پیامبرصلَّى   -است به اعتکاف بنشیند بعد از نماز صبحخو میعلَیه وسلَّم  اللـَّ
 به محل اعتکاف می رفت.]  -روز بیست و یکم

مدت اعتکاف ده روز اخیر رمضان با غروب آفتاب آخرین روز رمضان و رؤیت 
 د.شو میهالل شوال تمام 

واقع در ، آیا معتکف می تواند در اتاق نگهبانی و یا اتاق جمع آوري زکات -3س
 مسجد به اعتکاف بنشیند؟ با توجه به این که درِ این اتاقها داخل مسجد است.

حکم ، مسجد هستند و درِ ورودیشان نیز داخل مسجد استاتاقهایی که داخل  -3ج
و اعتکاف در آن جایز است. اتاقهایی که خارج از مسجد بنا شده اند از ، مسجد را دارند

 مسجد نیستند اگر چه در ورودیشان داخل مسجد باشد.
 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفیق

 )4120، 10/410( ث علمی و افتافتاواي انجمن دایمی مباح

 ] زمان شروع اعتکاف 82[

                                                           
صحیح » «حسن صحیح « گفته:)، البانی 2/201)، متن روایت از ابوداود است، دارقطنی  (2473ابوداود  ( -1

 )2160»   (ابوداود
 ) متن روایت از مسلم است.1173)، و مسلم  (241بخاري  ( -2
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 د؟شو میاعتکاف دهه ي اخیر رمضان از چه روزي شروع  س:

جمهور اهل علم معتقدند ابتداي اعتکاف از شب بیست و یکم است نه از فجر  ج:
بعضی از علما معتقدند ابتداي اعتکاف از فجر بیست ویکم است  هرچندبیست ویکم. 

هُ «به استناد حدیث عائشه که در صحیح بخاري است. فَ كَ عْ ْتَ لَ مُ بح دَخَ يلَّ الصُّ   )1(»فلَامَّ صَ

هصلَّى  چون پیامبر«  اند در خو میرا  -روز بیست و یکم -علَیه وسلَّم نماز صبح اللـَّ
 .»شد یممحل اعتکافش داخل 

علَیه وسلَّم بعد از  اللَّـهیند: پیامبرصلَّى گو میجمهور اهل علم در توضیح این روایت 
و نیت اعتکاف از ابتداي شب است؛ زیرا دهه ي اخیر  شد مینماز صبح از مردم یکسو 

 د. شو میرمضان از غروب بیستم رمضان شروع 
 )469( -)20/170( مجموع فتاوي و رسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] زمان خروج از اعتکاف 83[

معتکف چه وقت از اعتکافش خارج شود: آیا بعد از غروب شب عید؟ یا بعد از  س:
 فجر روز عید؟

د. بدیهی است که ماه شو میمعتکف با پایان یافتن ماه رمضان از اعتکاف خارج  ج:
 د.شو میتمام  -شب عید -رمضان با رؤیت هالل شوال

 )470( -)20/170( مجموع فتاوي و رسائل -عثیمینشیخ ابن 

                                                           
 ) لفظ حدیث از مسلم است.1173)، و مسلم  (2041بخاري  ( -1



 

 

 

 

 :نهم باب
 ذبایح و عمره، حج



 

 

 

 

 :اول فصل
 حج فضیلت



 
 بردمی بین از را کبیره گناهان حج] 1[

 زمـانی ، حـاجی  .شودمی گناهان محو باعث حج که میگفت، است حج از سخن: 1س
 در است؛ شده متولد مادر شکم از تازه که شودمی نوزادي همچون، گرددبرمی حج از که

[أمل تعلـم أن  :فرمـود  یـارانش  از یکـی  بـه  علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  پیامبر که حدیثی

 گناهـان ، حـج  و اسالم که ايندانسته آیا« )1(و أن احلج هيدم ما قبله ]، اإلسالم هيدم ما قبله

 »بردمی بین از را گذشته
 گناهـان  شـدن  بخشـیده  سـبب  حج که این بر باشد دلیلی تواندمی مذکور حدیث آیا
 شود؟می نیز کبیره

قْ «: که است شکل بدین حدیث ظاهر: 1ج سُ فْ ْ يَ ملَ فُثْ وَ رْ مْ يَ لَ نْ حجّ فَ  »مَ

 پرهیـز  معصـیت  انجـام  و همسرش با آمیزش از و برود اهللا يخانه حج به که کسی«
 ».کند

تْهُ «: که است وقت آن، کند حج شرایط این با کننده حج اگر! آري لدَ يومٍ وَ عَ كَ جَ رَ

هُ  بی کودك حالت به و شودمی محو او گناهان، برگشت حج مراسم از که زمانی« )2(»اُمُّ

 ».است شده متولد مادر از تازه که آیدمی در گناهی

أنَّ « اشـاره دارد بـه ایـن کـه:     عنْه: اللَّـهرضی  عاص بن وعمر حدیث ظاهر همچنین

هُ  بْلَ ا قَ مُ مَ ْدِ  جنبـه  حـدیث  ایـن  ظـاهر د ] بـر  مـی گناهان گذشته را از بـین  ، [حج »احلجَّ هيَ

 بـراي  ولی، سازدمی محو را گناهان يبقیه، و شرك کفر جز حج بنابراین، دارد عمومیت
 .است الزم توبه، کفر

 ! شوندنمی بخشیده توبه با جز کبیره گناهان: اندگفته حدیث علماي از برخی: 2س
 اجـازه  مـا  و بردمی بین از نیز را کبیره گناهان، حج که آیدبرمی حدیث ظاهر از: 2ج

 آن از سـائل  کـه  آنچـه . کنـیم  و صرف نظر عدول حدیث ظاهر از دلیل بدون که نداریم
 کـه  آنجـا  از: ینـد گو می علما از دسته این، علماست از برخی ينظریه، است کرده سؤال

                                                           
 ).121(  مسلم -1

 ).1350(  مسلم و) 1521(  بخاري -2
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 اهللا نـزد  بـه  و دارند قرار حج از باالتر، درجه و رتبه حیث از که این با گانهپنج نمازهاي
مـی  معلـوم  پـس ، شوندنمی گناهان کبیره محو باعث با این وجود هستند محبوبتر تعالى
 که آیدبرمی چنین حدیث ظاهر از: ییمگو می ما، اما. ندارد تأثیري چنین نیز حج که شود
 و دارد هـایی حکمـت  کارهایش در تعالى اهللا. شودمی نیز کبایر شدن بخشوده سبب حج
 تعـالى  اهللا شـاید ، ایدکرده حج نیت این به که شما. کرد قیاس تواننمی عبادات ثواب در

 .ببخشد را شما گناهان
 ).21/40( لئرسا و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 مسلمانان سایر به دادن فرصت و رعایت خاطر به، نفلی حج ترك حکم] 2[

 ایـن  کـه  دانـیم نمـی ، شنویممی سخنانی مردم از لیکن است؛ حج يشیفته هادل س:
 نه؟ یا دارد صحت هاحرف

 اختیـار  در را فرصـت  بایـد ، اسـت  داده انجام را فرض حج کس هر: یندگو می مردم
 براي که است داده دستور ما به اهللا که دانیممی که است حالی در این بدهد؛ قرار دیگران

 نه؟ یا دارد صحت مردم سخنان این که دانیمنمی ما ولی. کنیم فراهم توشه و زاد حج
 هـم  بـاز  آیـا ، شودمی دیگران به رسانی نفع باعث حج به انسان رفتن، چنانچه اگر و
 ایـن  در شما رأي بدهد؟ دیگر مسلمانان به را فرصت و نرود نافله حج به که است بهتر

 چیست؟، زمینه
 انجام را فرض حج که کسی: یندگو می که ییها آن یعنی نیست؛ درست گفتار این ج:

، بگـذارد  دیگـران  اختیـار  در را فرصـت  ایـن  بلکه ؛رودن نفل حج براي اداي، است داده
 .هستند حج ارزش و فضیلت بر دال احادیث چون، نیست صحیح اینها فتواي

يِـان «: اندفرموده علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر  نْفَ ُامَ يَ ـإهنَّ ةِ؛ فَ ـرَ مْ اْلعُ ـجِّ وَ وا بَنيْ احلَ ابِعُ تَ

بَثَ  ُ خَ يِ اْلِكريْ نْفِ امَ يَ نُوبَ كَ الذّ ر وَ قَ بِ وَ الْـاْلَفْ هَ يْد والذّ دِ ةِ الْـحَ ضَّ  )1(»فِ

                                                           
 حسـن  حـدیث : «اسـت  گفتـه  حـدیث  ایـن  مورد در ترمذي ،)810(  ترمذي ،)387 ،1/25(  احمد مسند -1

 ).2887(  ماجه ابن و) 2629،2630(  نسائی. »غریب صحیح
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، بـرود می بین از را گناهان و فقر، عمره و حج زیرا، بروید عمره و حج به پی در پی«
 ».زدایدمی را نقره و طال، آهن ناخالصی، آهنگر دمِ که گونه آن

 آزار دیگـران  به طور همین و نشود اذیت و برود حج به عاقل انسان که است ممکن
 و بـرود  تند یافت فرصت اگر و باشد داشته خوبی رفتار مردم با که آن شرط به، نرساند

صـلَّى   اکـرم  پیامبر خاطر همین به. بکند را دیگران و خود حال رعایت بود تنگ جا اگر
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیبـا  کـه  دادمـی  دستور مردم به کرد می حرکت عرفه از که هنگامی ع 

 رسیدمی پاالنش رکاب به سرش که کشید می را شتر افسار چنان و کنند حرکت آرامش
 است این بر دلیل حدیث این )1(.راندمی تندتر را شترش، دیدمی را گشادي راه هرگاه و

 و کنـد  حرکت آهسته باشد تنگ راه هرگاه و باشد داشته خوب تعامل مردم با حاجی که
 .شوندمی اذیت دیگران نه و خودش نه ترتیب بدین
 و بدهد انجام را آن واجبات، برود حج به تعالى اهللا از استعانت با انسان، ما دیدگاه از

 زحمـت  در تواندمی تا نیز را خودش و نشود دیگران آزار و اذیت سبب که کند کوشش
 .نیندازد

 وجـود  مجاهـدینی  :مـثالً ، باشـد  حج از بیشتر سودش که دیگري تحمصل اگر! آري
 حـج  از جهـاد  صـورت  ایـن  در، دارند نیاز پول به اهللا راه در جهاد براي که باشند داشته
 ایـن ، کنـد  نافلـه  حج صرف خواهدمی شخص که را هاییپول باید و است افضل، نافله
 گرسـنگی  و فقـر  دچـار  مسـلمانان  اگر یا. نماید صرف اهللا راه مجاهدین براي را هاپول

 ایـن  سـاختن  برطـرف  بـراي  را پـولش  بایسـتی  شخص نیز جا این در، اندشده شدیدي
 .کند نظرصرف حج به رفتن از و کند خرج مشکل

 ).16/18( الشهري اللقاء – عثیمین ابن

 دارد؟ هایینشانه عمره و حج قبولی آیا] 3[

 است؟ شده قبول افراد يعمره و حج که دارد وجود عالماتی و هانشانه آیا س:

                                                           
 ).1286 ،1278(  مسلم و) 4413 ،2999 ،1666(  بخاري -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1286 
  

مـی  پیدا، کرده قبول را ها آن اعمال تعالی اهللا که کسانی براي عالماتی مواردي در ج:
 عبارتنـد  عالمـات  این نمازگزاران؛ و دهندگان صدقه، داران روزه، حجاج :قبیل از، شود

 اعمـال  و طاعـات  چون چهره؛ روشنایی و قلب خوشحالی، پاکی درون)( صدر شرح: از
 بـاطن  و ظـاهر  بر بسا چه و شوندمی ظاهر، دهنده انجام بدن بر که دارد عالماتی، صالح

 کـه  اسـت  ایـن  نیکی قبولی عالمت که: اندگفته امت سلف از بعضی. گذارندمی تأثیر او
 تعـالى  اهللا توفیق عالمت زیرا، شودمی دیگري هاينیکی انجام به موفق آن از پس انسان

 بـه  و کـرده  قبول را او نخست عمل تعالى اهللا که است این، نیک عمل انجام به انسان رب
 . است شده راضی او از و کرده احسان او بر دیگري عمل انجام

 ).115( ص، والمعتمر الحاج فیها یقع التی االخطاء دلیل – عثیمین ابن



 

 

 

 

 :دوم فصل
 آن هايشرط و حج حکم



 

  شود؟می فرض او بر حج بالفاصله آیا، دارد را، حج به رفتن توانایی که کسی ]4[

 تأخیر؟ با یا است بالفور، حج وجوب آیا س:

 یانسـان  براي و شودمی واجب توانایی از پس بالفاصله حج که است این صحیح ج:
 حکـم  است همین و بیندازد تأخیر به را آن انجام که نیست جایز دارد را حج توانایی که

 .نیستند سبب یا زمان به مقید که واجباتی، شرعی واجبات تمامی
 ).3( س -)21/13( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 است؟ جایز، حج براي، استخاره آیا] 5[

 هـا  آن بـراي  اسـتخاره  کـه  کارهایی است؟ مستحب حج براي کردن استخاره آیا س:
 است؟ کدام است مستحب

 اگـر  مثالً است؛ مستحب باشد داشته تردید آن در انسان که کاري هر در استخاره ج:
اسـتخاره  کـه  دارد اجازه صورت این در، نه؟ یا برود حج به امسال آیا که باشد در شک 

 بگـوییم  اگر ولی، نیست واجب بالفور حج: بگوییم که است صورتی در این البته، نماید
 بـه  اسـتخاره  بـدون  که شودمی فرض او بر صورت این در، است واجب بالفور حج که

 کنـد می اراده انسان مثالً ندارند؛ استخاره به نیاز که اموري حکم است همین و برود حج
 زمانی استخاره. ندارد استخاره به نیازي امور این بخورد غذا خواهدمی یا بخواند نماز که
: یـد گو مـی  اسـتخاره  دعاي در انسان بنابراین، باشد دل دو کاري براي انسان که شودمی

اللهـم إن « )1(».بگـردان  آسـان  برایم را آن پس، است خیر برایم کار این اگر! پروردگارا«

هُ يل هُ يل و يَرسِّ رْ  .»كنت تعلمُ أنَّ هذا االمرَ خريٌ يل فاقدُ

 ).16( س -)21/26( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 .رودنمی حج به ولی دارد حج توانایی که کسی گناه] 6[

                                                           
 ).7390 ،6382 ،1162(  بخاريرضی اللَّه عنْه.  عبداهللا بن جابر حدیث از جزیی -1
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هصلَّى  اکرم پیامبر س: ُجَّ «: است فرموده علَیه وآله وسلَّم اللـَّ ْ حيَ ملَ جَّ وَ تَطَاعَ احلَ نِ اسْ مَ

انيْاً  دياً أو نَرصْ ُوْ ت إنْ شاءَ هيَ يَمُ لْ  چیست؟ حدیث این معنی که بفرمایید )1(»فَ

 معنی بودن صحیح صورت در و دارد وجود نظر اختالف حدیث این صحت در: 1ج
 بمیرد هرگاه، رودنمی حج به ولی دارد را کردن حج توانایی که شخصی: «است چنین آن

 ».شودمی حشر هانصرانی با یا یهود با یا، شودمی کافر که رودمی آن ترس

﴿ :است فرموده تعالى اهللا: 2س               ﴾ :آل عمران]

 را آیه این تعالى اهللا که این به توجه با چیست؟ مذکور آیه از مقصود که بفرمایید ]۹۷
 .است کرده بیان حج به امر از پس

 ارکان به را خودش که است برده بکار کسی براي را آیه این تعبیر تعالى اهللا: 2ج
 که جایی تا، رودمی کار به نیز شرك از ترپایین گناهان به، کفر البته. کندنمی ملتزم اسالم

هصلَّى  اکرم پیامبر رُ «: است فرموده علَیه وآله وسلَّم اللـَّ فْ نُانِ يفِ الناسِ مها هبم كُ الّطعْنُ : إثْ

يلَ امليّتِ  ةُ عَ بِ و النِّيَاحَ   )2(»يف الَّنسَ

 یکـی : شـوند می محسوب کفر ها آن به نسبت که دارد وجود مردم بین در عادت دو«
 ».مرده بر خوانی نوحه و زاري و گریه دیگري و نژاد در طعن

 خـارج  دیـن  از و شـود نمی کافر اتفاق به گناه دو این مرتکب که است حالی در این
 بـن  عبـداهللا  کـه  اسـت  این دهیم ترجیح را مطلب این ما تا شده باعث آنچه و گرددنمی

 دانسـتند نمی کفر را عملی هیچ ترك پیامبر اصحاب: «است گفته تابعین بزرگان از شقیق
 3».نماز ترك جز

 ).12، 11( س -)21/23( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

                                                           
 الجـامع  ضـعیف  در را مـذکور  حدیث آلبانی صحیح. »غریب حدیث هذا: «است گفته و) 812(  ترمذي -1

 ). 5860(  يشماره حدیث. است داده قرار ضعیف

 ).67(  مسلم -2

 ).2622(  ترمذي -3
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 ازدواج؟ یا حج: است مهمتر کدام] 7[

 مقـدم  کـدام ، بـرود  حـج  بـه  خواهدمی ولی، است نکرده ازدواج هنوز شخصی س:
  است؟
 وفور علت به بیندازد تأخیر به را ازدواج اگر که بترسد و باشد جوان اگر، شخص ج:
 تـأخیر  اگـر  ولـی  اسـت؛  حـج  بر مقدم ازدواج جا این در، شودمی مشکل دچار شهوت
 .است مقدم حج صورت این در نماید صبر بتواند و باشد نداشته تأثیري برایش ازدواج
 صـورت  هـر  در باشـد  نافلـه  اگـر  امـا  و، باشد فریضه حج، حج که است زمانی این
 نکـاح  چون، نباشد او بر مشقتی یا و شهوت شدت که هرچند است مقدم آن بر ازدواج
 بـه  را مطلـب  ایـن  علمـا  کـه  طـور  همان، است افضل نفلی عبادات از شهوت با همراه

 .اندکرده بیان صراحت
 ).70( س -)21/72( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 کند؟می ساقط انسان از را فرضی حج، بلوغ از قبل، حج به رفتن آیا] 8[

 اسـت  واجب او بر آیا – شودمی بالغ سپس و رودمی حج به بلوغ از قبل کودك س:
 کند؟ حج دیگر بار یک که

 پس دیگر بار یک است الزم بلکه، کندنمی ساقط او گردن از را فریضه، اولی حج ج:
 حکـم  در نـه  دارد قـرار  نفـل  حکم در کودك براي اولی حج چون، برود حج به بلوغ از

 صـورت  در کـه  اسـت  واجب او بر بنابراین. است فرض حج همان اسالم حج و. فرض
 .شودمی محسوب نفل برایش اولی حج و برود حج به دیگر بار توانایی

 ).79( س -)21/78( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 کودك یا نوزاد با همراه حج روش] 9[

 اسـت  جایز آیا. بیاید حج به ما با امسال خواهیممی که دارم ساله دو ايبچه پسر س:
 کـه  ایـن  یـا ، کنم حمل سعی و طواف اثناي در را او و کنم حج نیت او طرف از من که

 بچه؟ براي سپس و نمایم طواف و سعی خود براي اول
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 بـه  نبایـد  حـد  از بیش ازدحام و حاجیان کثرت علت به عصر این در من نظر به ج:
 سـاقط  هـا  آن از را فریضـه  دهنـد می انجام ها آن که حجی این چون، بست احرام کودك

، بچه بردن البته. بروند حج به مجدداً که است واجب ها آن بر بلوغ از پس بلکه، کندنمی
 اولیـاء  که اجر این اما، رسدمی ثواب و اجر، بچه ولیِّ به یعنی، دارد ثواب و اجر حج به

 بسـا  چـه  و دهندمی دست از را آن کودك به رسیدگی علت به گاهی .دارند را آن توقع
 غیـر ( ممیـز  غیـر ، کـودك  این اگر خصوصاً، شودمی فوت ها آن از دیگري مهمتر مسایل

 بـراي  هم و خود براي هم پدر که نیست جایز صورت این در که باشد) دهنده تشخیص
 طـواف  هنگام در کودك حمل جواز يمسئله در، راجح فتواي زیرا، بکند طواف نیت او
 سـعی  نیـت  که: بگوید ها آن به ولی و فهمند؛می را نیت که است کودکانی براي، سعی و
 و نمـوده  حمـل  خـود  با تواندمی ولی را کودکانی چنین بکنید را طواف نیت و. بکنند را

 . کند طواف و سعی
 هـم  و خود براي هم ولی که نیست جایز نباشد نیت فهمیدن به قادر کودك اگر ولی

 نیـت  دو حامـل  توانـد نمی واحد عمل چون، بکند را طواف و سعی نیت کودکش براي
 .باشد شخص دو براي

 ).80( س -)21/79( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 است بدهکار که شخصی حج حکم] 10[

 چنـین  او بـه  نیز طلبکارش و برود حج به دارد دوست و است بدهکار یانسان: 1س
 کند؟ حج تواندمی آیا، است داده اياجازه
 بـه  کـه  نیسـت  واجب او بر هم باز بدهد را کردن حج ياجازه او به طلبکار اگر: 1ج
 دهدمی اجازه او به تنها و خواست خواهد او از را طلب بزودي طلبکار چون، برود حج

 چنین او به طلبکار اگر حتی: ییمگو می رهگذر این از، کند مقدم قرض اداي بر را حج تا
 بـا  کـه  نیسـت  طلبکار حق در خیانت يمسئله، مسئله که گفت باید ولی بدهد؛ اياجازه
 اسـت  ذمـه  يتبرئه يمسئله، مسئله بلکه، شودمی مقدم دین پرداخت بر، حج او ياجازه

 .حج از قبل
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 پـس  اسـت  حـج  جواز از مانع اگر و شودمی حج از انسان منع سبب قرض آیا: 2س
 کـه  چیسـت  الحسـنه قـرض  بانک خصوصاً بانکی مدت دراز هايوام مورد در آن حکم
 بدهیم؟ پس را آن توانیمنمی ما و گیردمی بر در را انسان عمر تمام احیاناً
 وام ایـن  چون است؛ حج بر مقدم باشد رسیده فرا آن پرداخت زمان چنانچه وام ج: 
 را وامـش  بایـد  اوالً بدهکار، لذا، است بوده واجب مدیون گردن بر حج وجوب از پیش

 بایسـتی ، باشـد  نداشـته  پـولی  وام پرداخت از بعد چنانچه. برود حج به سپس و بپردازد
 .بدهد ثروتی او به تعالى اهللا تا کند صبر

 بـه ، بـدهکار  انسـان  ایـن  اگـر  که شود نگریسته باید، است دارمدت وامش اگر ولی
 وام صورت این در، کند پرداخت را آن تواندمی مقرر موعد در که دارد اطمینان خودش

 اگـر . ندهـد  خـواه  دهـد  اجـازه  او بـه  طلبکار خواه، شود حج به او رفتن مانع تواندنمی
 فـرا  تـا  باشـد  وامش پرداخت موعد رسیدن فرا منتظر باید ندارد آن پرداخت به اطمینان

می اگر است گرفته وام -العقاریۀ التنمیۀ– صندوق از که کسی: ییمگو می بنابراین. برسد
 او بـر  کـه  هرچند است واجب حج او بر -کندمی پرداخت مقرر موعد در را آن که داند

 . باشد قرض
 ).96، 95( س -)21/91( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 کند؟ حج همسرش با که است واجب شوهر بر آیا ]11[

 بـه  خـود  بـا  را او که است الزم من بر آیا. است نرفته حج به هنوز که دارم زنی س:
 سـاقط  او از حـج  آیـا  ببـرم  حـج  به خود با را او که نیست واجب من بر اگر ببرم؟ حج

 بود؟ خواهد واجب من بر حجش سفر يهزینه آیا است؟
 او که است الزم شوهر بر، است نموده شرط عقد هنگام در را مسئله این، زن اگر ج:

 علَیـه وآلـه وسـلَّم    اللَّــه صـلَّى   اکرم پیامبر چون، کند وفا خود عهد به و ببرد حج به را

تُمْ بِهِ «: است دهوفرم لْ لَ تَحْ ا اسْ وا بِهِ مَ وطِ أَنْ تُوفُ ُ قَّ الرشُّ وجَ الْـإنّ أَحَ رُ  هاییشرط بهترین« )1(»فُ

                                                           
 ).1418(  مسلم و) 2721(  بخاري -1
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 – اسـت  داده قرار نکاح در که است هاییشرط است الزم ها آن به کردن عمل و، وفا که
 ».-شودمی حالل برایتان همسر از تمکین ها آن يوسیله به و

﴿ :است فرموده تعالى و تبارك اهللا            ﴾ :۱[املائدة[ 

 .»کنید وفا خود يها آنپیم و عهد به! ایدآورده ایمان که کسانی اي«

 ﴿ :است فرموده دیگر جایی در           ﴾

 ]۳۴إلسراء: [ا
 پرسـیده  پیمـان  و عهد از) قیامت روز در( که چرا، کنید وفا خود پیمان و عهد به و«

 .»شودمی
 را او کـه  نیست الزم شوهر بر است نداده قرار را شرطی چنین نکاح عقد در زن اگر

 : دلیل چندین بر بنا، ببرد حج به را او که معتقدم بنده ولی. ببرد حج به
 رسدمی نیز شوهر به رسدمی زن به که ثواب اندازه همان چون: ثواب کسب براي *

 .است کرده ادا را اشفریضه زن، طرفی از و
 بـین  الفت موجب که چیزي هر و شودمی ها آن بین دوستی و الفت سبب کار این *

 .است مطلوب شود شوهر و زن
، نماینـد می تبعیت او از دیگران و گیردمی قرار ثنا و مدح مورد فتارر این با شوهر *

 او از عقد هنگام در زن چه، برود حج به زنش با و، جسته استعانت تعالى اهللا از بنابراین
 بـه  که است واجب او بر باشد گرفته عهد اگر ولی، نباشد نگرفته چه و باشد گرفته عهد

 .ببرد حجش
 ).137( س -)21/115( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 بپردازد؟ را فرزندانش حج يهزینه که است واجب پدر بر آیا] 12[

 حـج  اداي بـراي  مـالی  اسـتعانت  و دارد مکلـف  دختر و پسر فرزند چند مردي س:
 منتظـر  کـه  این یا بپردازد؟ را ها آن حج اداي يهزینه که است واجب پدر بر آیا، ندارند
 بیاورند؟ دست به را استطاعتی چنین خودشان تا بمانند
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 فراوانـی  ثـروت  کـه  هرچنـد ، ببـرد  حج به را فرزندانش که نیست واجب پدر بر ج:
 چنانچـه  اگـر  و) دارد را خـودش  خاص شرایط و( است عبادت، حج چون، باشد داشته

 يخانـه  زیـارت  به که شودمی واجب ها آن بر باشند آن شرایط داراي خودشان فرزندان
 بـدون  و اسـت  کرده خوبی کار ببرد حج به را آنان و کند تبرع پدر اگر لیکن، بروند اهللا

 ایـن  در البته نیست؛ واجب او بر کار این که ییمگو می هم باز ولی. گرددمی مأجور شک
 و ببرد حج به را فرزندان از ايعده پدر اگر که این آن و دارد وجود دیگري يمسئله جا

 این و ببرد حج به نیز را، بقیه که شودمی واجب او بر صورت این در کند محروم را بقیه
 خودشـان  مانـده  بـاقی  فرزندان چنانچه و، است دادگري و عدل وجوب يپایه بر حکم
 در، نبـر  نخواسـتی  اگر و ببر حج به هم را ما خواهیمی اگر: گفتند پدر به و دادند اجازه

 .گرددمی ساقط او از، وجوب صورت این
 ).128( س -)21/109( رسائل و يفتاو مجموع – عثیمین ابن شیخ

 حج سفر يهزینه براي پدر از پول دریافت حکم] 13[

 از توانممی آیا ندارم؛ پول خودم و امرسیده تکلیف سن به و هستم دانشجو بنده س:
 التحصیلفارغ تا کنم صبر که این یا بروم؟ حج به پول آن با تا کنم پول درخواست پدرم
 کار این، که این به علم با کنم؟ حج خودم مخصوصِ مال و پول با و شوم شاغل و شده

 کنید؟می نصیحت مرا چگونه جنابعالی... انجامدمی طول به
 کـه  هرچنـد ، نیسـت  فـرض  او بـر  حج باشد نداشته مالی توانایی انسان که مادام ج:
 کـه  جـائی  تـا ، کند طلب پول پدرش از که نیست الزم او بر نیز و باشد ثروتمند پدرش
 الزم تـو  بـر ، بـروي  حـج  بـه  آن با تا بدهد پول تو به پدرت اگر: اندگفته علما از برخی
 بـه  خـواهم نمـی  مـن  که بگویی و نموده رد را پول توانیمی و کنی قبول راآن که نیست

 .نیست واجب من بر حج چون، بروم حج
 آن بـا  تا بدهد تو به پولی -تنی برادر یا پدر مثل -یانسان اگر: اندگفته علما از برخی

 شـخص  اگـر  لـیکن . بـروي  حج به و بپذیري را آن که است واجب تو بر بروي حج به
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 الزم تـو  بر. بگذارد منت شما بر روزي است ممکن که بدهد پولی چنین شما به دیگري
 .است صحیح فتوا این و، کنی قبول را پول آن که نیست

 حـج  بـه  تـا  دهدمی پول دیگري شخص به یانسان: است شده فهم قابل مسأله اینک
 کند؟ ادا را حج يفریضه آن با و نموده قبول را پول این که است الزم آیا برود

 و گذاشـتن  منـت  از ترس خاطر به را پول این تواندمی او، خیر: که است این جواب
 نبـوده  فـرض  او بر حج، استطاعت عدم بدلیل اول از چون، کند رد بخشنده رسانی آزار

 کـن  ادا را حـج  آن بـا  و بگیر را پول استتنی برادر یا پدر پول يدهنده اگر ولی. است
 .کشندنمی تو رخ به را پول این و گذارندنمی منت تو بر زیرا

 و بدهـد  تو به ثروتی تعالى اهللا تا باش منتظر: ئیمگو می دانشجو برادر این به، بنابراین
 .شوينمی گنهکار کار این با و بروي اهللا يخانه حج به خودت مال و پول با

 ).16/22( .الشهري اللقاء -عثیمین ابن

 شرکت حساب به حج به رفتن حکم] 14[

 را خـود  کارکنـان  از برخـی  شـرکت  ایـن . کـنم می کار هاشرکت از یکی در من س:
 درسـت  حج این آیا، بردمی حج به خود هزینه با شرکت در خدمت مدت و سن حسب
 نه؟ یا است

 شـخص  از را کمک)( تبرع تواندمی انسان و است؛ جایز و صحیح حج این! آري ج:
 غالبـاً  مسـایل  گونـه  این در و دهد انجام را حج يفریضه پول آن با و کند قبول دیگري

 مسـاوي  آن در همـه  کـه  اسـت  مشـترك  نظـام  یک این چون، بود نخواهد کار در منتی
 .هستند

 انسـان  کـه  نیست مناسب که ئیمگو می بسا چه، باشد معینی شخص از تبرع این اگر 
 و بکشد او رخ به را پول این روزگار طول در است ممکن چون، بپذیرد را تبرعی چنین
 ...و کنی حج تا دادم پول تو به که هستم کسی همان من: بگوید
 اشـکالی  نمـود  قبـول  حـج  اداي بـراي  را دیگري شخص پول کسی اگر، حال هر به
 است مناسب شود داده معینی شخص توسط پول این اگر گفتم که همانگونه ولی، ندارد
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 بـدون  آن قبـول ، رددا میعمـو  يجنبه که باشد شرکتی جانب از اگر و نشود پذیرفته که

 .است اشکال
 ).1/276( »الدرب علی نور« فتاواي -عثیمین ابن شیخ

  کردن حج براي گرفتن قرض حکم] 15[

 تـا  گیرندمی سود بدون هايوام، کنندمی کار آن در که شرکتی از مردم از برخی س:
 نظـر  شـود؛ مـی  دریافـت  شانحقوق از قسطی صورت به وام این سپس و بروند حج به

 چیست؟ هاوام این به راجح
 فـرض  باشـد  بـدهکار  کـه  یانسان بر حج چون، بکند را کار این نباید من نظر به ج:
 بـراي  نباید من دیدگاه از بنابراین! بگیرد؟ وام کار این براي تواندمی چگونه پس نیست؛

 این است مناسب که آنچه و، نیست فرض او بر حج اوضاع این در چون، بگیرد وام حج
نمـی  زیرا، نیندازد زحمت به را خودش، وام با و بپذیرد را اهللارخصت شخص که است
 در وام این و رودمی دنیا از بسا چه و نه؟ یا نماید پرداخت را وامش تواندمی آیا که داند
 .خواهدماند باقی او يذمه

 ).102( س -)21/93( رسایل و يفتاو يمجموعه -عثیمین ابن شیخ

 شود؟می ساقط محرم نداشتن بدلیل، زن از حج آیا] 16[

 کـدام  حالت این در است؛ نداده انجام را حج يفریضه و است محرم بدون زنی س:
 یـا  و خالـه  همـراه  به یا دهد؟ قرار خود وکیل حج اداي براي را کسی آیا است؛ بهتر امر

 کند؟ حج اشعمه
 زن ایـن  شـرعاً  زیـرا ، شودنمی فرض او بر حج نشود یافته محرمی زن براي اگر ج:
 محـرم  بـدون  کـه  نیست جایز و نیست فرض ناتوانان بر حج و شودمی محسوب ناتوان
 .برود حج به اشعمه یا و خاله با همراه

 ).262( س -)21/209( رسایل و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 باشد؟ چقدر شرعی محرم سن] 17[
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 تشخیص؟ سن به رسیدن یا بلوغ با شود؟می مادرش محرمِ زمانی چه، پسر س:

 کـه  پسري بنابراین. باشد عاقل و بالغ که آیدمی بحساب شرعی محرم زمانی پسر ج:
 .آید مین بحساب شرعی محرم باشد اختالل عقلش در یا است نرسیده بلوغ سن به

 ).277( -س) 21/221( رسایل و يفتاو يمجموعه -عثیمین ابن شیخ

 سفرکند عمره یا و حج براي اگرچه، محرم بدون هواپیما با زن سفر تحریم] 18[

 از یکـی  يبدرقه با ریاض در و، کند سفر جده به خواهدمی، عمره قصد به زنی س:
 ایـن  آیا... رودمی او استقبال به دیگري محرم جده در و شودمی هواپیما سوار محارمش

 است؟ جایز زن براي مسافرت نوع
 حرامی کار حال این با و است گذشته کار از کار، است افتاده اتفاق واقعه این اگر ج:

 .است شده مرتکب
 که هستند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهپیامبرصلَّى  گفتار مشمول هامسافرت گونه این چون 

مٍ «: است فرموده ْرَ عَ ذي حمَ أَةُ إِال مَ افِرَ املْرَ  ».کند سفر محرم بدون نباید زن« )1(.»ال تُسَ

 بـر ، حکم این است رفته مسافرت به محرم همراهی بدون که این به توجه با زن این
 علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى پیامبر که است شده ممنوعی کار مرتکب که آیدمی صادق او
 .است کرده نهی آن از

 و کنـد  بدرقه فرودگاه تا را زن، محارم از یکی اگر که آیدمی پیش شبهه این بسا چه
 حکـم  ایـن  ممنوعیت صورت این در، نماید استقبال دیگر فرودگاه در را او دیگر محرم

 را امـت  کـار  این از ترس بخاطر علَیه وآله وسلَّم اللَّـهپیامبرصلَّى  چون، شودمی برطرف
می برطرف نیز آن حکم پس شده برطرف محذوریت چون بنابراین، است داشته حذر بر

 .شود
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 ایـن  از مطلـق  بطور علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر که است این شبهه این به پاسخ

عَ ذي حمرمِ «: است کرده نهی مسافرت لٌ . ال تسافِرِ املرأةُ إالّ مَ جُ امَ رَ قَ الفَ 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 طَلِقْ فَحُ  )1(»إنْ

! پیـامبر  اي: گفـت  و شـد  بلند نفر یک» برود مسافرتی به محرم بدون ندارد حق زن«
 يفریضه انجام قصد به زنم طرفی از و امکرده نویسی اسم غزوه فالن و غزوه فالن براي
 زنـت  بـا  و برو: «فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول. باشدمی مکه عازم حج
 ».بده انجام را حج
هصلَّى  اکرم پیامبر! ببینید   به رفتن داد دستور، شخص این به علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
 این در همسرت آیا که نپرسید او از و برود حج به زنش با و نماید فسخ را جهاد

 در دیگري زنان آیا که نخواست توضیح او از و نه یا است برخوردار امنیت از مسافرت
 از همچنین. نپرسید سؤالی مسایل این در او از هرگز. نه یا هستند همراه زنت با راه این
، آن عموم براي است لفظ بقاي اصل پس جوان؟ یا است پیر زنت آیا که نکرد سؤال او

 .آمد پیش عمومیت تأیید براي مرد این داستان که این خصوصاً
 امیدوارم و کندنمی دوا را دردي فرودگاه تا محرم توسط زن يبدرقه و مشایعت اما 

 بـه  مسـئله  ایـن  خصوص در من چنانچه اگر کنیم؛ بررسی را مسئله این تا نمایید توجه
 و شوید عقیده هم من با است درست نظرم اگر .نمایید اصالح را خطایم باشم رفته خطا
 کـس  هیچ است مسافران مخصوص که سالنی معموالً. دارید برحذر عمل این از را مردم
 زن، سـالن  درب تـا  کننـده  بدرقـه  بنـابراین . شـوند  داخل آن در توانندنمی مسافران جز

 شـکل  همـین  بـه  مسافران يبدرقه غالباً و گرددبرمی زود و نمایدمی مشایعت را مذکور
 معـین  وقـت  در هواپیمـا  کـه  دارد وجـود  درصدي صد تضمین آیا باز و. گیردمی انجام
 .افتدمی تأخیر به پرواز اوقات گاهی چون، است منفی پاسخ کرد؟ خواهد پرواز
 بـه  پـرواز  از پس هواپیما اوقات گاهی که این آن و دارد وجود نیز دیگري يمسئله 
. برگـردد  فرودگـاه  بـه  شودمی مجبور مترقبه غیر حوادث یا جوي نامناسب شرایط دلیل
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 فرودگـاه  به شودمی مجبور بسا چه. آیدمی پیش هواپیما براي حوادثی چنین احیاناً! آري
 اگر فرضاً. نماید استقبال او از فرودگاه آن در کسی چه صورت این در، آید فرود دیگري
 در کننـده  استقبال که دارد وجود تضمینی آیا، بنشیند زمین به مقصد فرودگاه در هواپیما
 او و نیسـت  شـده  تضـمین  امر این برود؛ محرمش زن نزد لحظه همان در و مقرر موعد
 آن عین در تواندنمی هاماشین ترافیک و سرگردانی، بیماري چون عواملی خاطر به گاهی

 .آیدمی پیش اتفاقات این يهمه! آري. نماید استقبال او از ساعت
 سؤال ولی، رودمی پیش مراد طبق سفر و شده برطرف موانع این يهمه که گیریم

 شخصی چگونه نشیندمی او بغلی صندلی در و هواپیما در که شخصی جاست این
 از بیشتر نیز محرم از شاید و نشیندمی او کنار در غیرتی با و عفیف شخص گاهی است؟

 را او و نشیندمی او کنار در گريحیله و فاسق شخصی بسا چه و کندمی حمایت او
 حفظ بر شریعت و است آفرین خطر همواره مسئله این! آري. کندمی فریب و فتنه دچار

 ﴿ :است فرموده تعالى اهللا دارد؛ زیادي تأکید افراد نجابت و آبرو          

        ﴾ :۳۲[اإلسراء[ 

 بدترین و زشت بسیار زنا که نشوید نزدیک زنا به) زنا يانگیزه و عوامل انجام با( و«
 .»است روش و راه

 به اصالً: فرمود بلکه، )-نکنید زنا – تَزْنُوا وال( :نگفت آیه این در تعالى اهللا کنید دقت
 مؤمن بر بنابراین جویند دوري زنا هايانگیزه و اسباب از مسلمانان تا، نشوید نزدیک زنا

 کـه  ندهد را فرصت این محرمش زنان از یکی هیچ به که است واجب ترس اهللا و غیور
 او بـا  همـراه  و کنـی  سـفر  او با محرم اي تو که است آسان چه و کند؛ سفر محرم بدون

 .شودنمی شما عاید زحمتی هیچ کار این در و برگردي
 ).2/590( لئرسا و يفتاو يمجموعه -عثیمین ابن شیخ

 دیگر زنان با همراه محرم بدون زن سفر حکم] 19[
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 خـواهرم  شـوهر  و خواهر، مادر اتفاق به رمضان ماه در خواهممی: یدگو می زنی س:
 بروم؟ عمره به آنان همراه به که است جایز آیا، بروم عمره به

ت. از نیسـ  تو محرم خواهرت شوهر چون بروي؛ عمره به ها آن با که نیست جایز ج:
 :است گفته که شده ثابت علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر ازابن عباس رضی اهللا عنهما 

عْتُ النّبيَّ (  مِ ىلَّ سَ لَّمَ  اللَّـهُ 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

 زن بـا  بیگانه مرد نباید: «گفت خطبه در علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر که شنیدم( 
 و باشد آنجا در زن محارم از یکی که آن مگر شوند جمع تنها هم با جایی یک در بیگانه

 اي: گفـت  و شد بلند مردي اثنا همین در»). برود مسافرت به محرم بدون ندارد حق زن
 فـالن  و غـزوه  فـالن  در من و باشدمی مکه عازم حج يفریضه اداي قصد به زنم! پیامبر
 انجام را حج زنت با و برو: «گفتعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى پیامبر، امکرده نامثبت غزوه

 )1(»بده
 آیـا  کـه  نخواست توضیحی هیچ مرد آن ازعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى پیامبر اینجا در
 و پیر یا است جوان زنت که نپرسید همچنین و نه؟ یا هستند همراه زنت با دیگري زنان

 .امن نا یا و است امن راه یا
 او متوجـه  گناهی هیچ بازماند عمره به رفتن از محرم نداشتن دلیل به چنانچه زن این

 عمـره  و حـج  هـاي شـرط  از یکی چون، باشد نرفته هم عمره به قبالً اگر حتی شودنمی
 .است محرم داشتن

 ).236( س -)21/185( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 شود؟می زن محرم کسی چه... بدهد طالق را زنش حج سفر در مردي اگر] 20[
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می احرام لباس زنش که آن از پس شوهر و اندپوشیده احرام لباس شوهر و زن س:
  اتمام به را حج مراسم و احکام آیا بکند؟ کار چه زن این حال، دهدمی طالق را او پوشد

 برگردد؟ شها آنخ به که این یا برساند
مـی  زنش به را دوم طالق یا و اول طالق شوهر که زمانی چون برگردد؛ نباید، نه ج:

 او بـراي  را خـودش ، زن کـه  اسـت  جـایز  و شـود مـی  محسـوب  او محرم هم باز دهد
 .کند تشویق کردنرجوع به را او و دهد آرایش) شوهرش(

﴿ :است فرموده شوندمی داده رجعی طالق که رنانی مورد در تعالى اهللا بنابراین    

                             

                            

                               ﴾

 ]۱[الطالق: 
 تا( هم زنان و، نکنید بیرون هایشانخانه از) عده مدت در، طالق از پس( را زنان و«
 فحشـاي  و زشـت  کـار  زنان که این مگر. نروند بیرون) شوهرانشان منازل از، عده پایان

 از کـس  هـر  و است الهی مقررات و قوانین اینها. دهند انجام...) و زنا همچون( آشکاري
 بعد اهللا بسا چه، دانینمی تو. کندمی ستم خویشتن به نهد فراتر پا الهی مقررات و قوانین

 و شوهر پشیمانی ساز زمینه خانه در زن ماندن و( آورد پیش ايتازه وضع، حادثه این از
 .»)شودمی همدیگر به ها آن رجوع و همسر

 خانـه  از را هـا  آن دهنـد می طالق را زنانشان که هنگامی شوهران از بسیاري متأسفانه
 زشـتی  و فحشـا  عمـل  مرتکـب  زن که این مگر. است حرام کار این و اندازندمی بیرون
 از بسـیاري  همچنـین . کنـد  بیرون خانه از را او تواندمی شوهر صورت این در که، بشود
 نـزد  بـه  و کنندمی ترك را شوهر يخانه فوراً شوندمی داده طالق که این محض به زنان

 از را هـا  آن تعـالى  اهللا چـون ، اسـت  حـرام  زن بر نیز کار این و روندمی خود يخانواده
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 ال[ :اسـت  فرمـوده  سـپس  و) -نروند بیرون - یخْرُجنَ وال( است کرده منع رفتن بیرون
 ]أَمرًا ذَلک بعد یحدثُ اللَّـه لَعلَّ تَدرِي
 در زن ماندن و( آورد پیش ايتازه وضع، حادثه این از بعد اهللا بسا چه، دانینمی تو[ 
 ])شودمی همدیگر به ها آن رجوع و همسر و شوهر پشیمانی ساز زمینه خانه

 فـراهم  او بـراي  را شوهر رجوع يزمینه او آرایش و رجعی يمطلقه زن ماندن چون
 طـالق  حـج  سـفر  در را او شوهرش که زنی: ییمگو می که است رهگذر این از سازد؛می
 محـرم  هم با شوهر و زن این هم باز باشد دوم طالق یا و اول طالق، طالق اگر، دهدمی

 بـه  بایـد  زن ولـی ، نیستند محرم صورت این در باشد سوم طالق، طالق اگر ولی هستند
 .بدهد ادامه را حج مراسم او همراه به اضطراري شرایط و ضرورت خاطر

 ).282( س -)21/224( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 محرم بدون خدمتکار زنان حج حکم] 21[

 و رد؟دا مـی حک چـه  ندارد همراه به محرم که خدمتکار زن با همراه عمره و حج س:
 انتقال خواست در یا و محرم بدون خدمتکار زن حضور درخواست که بفرمایید همچنین

 رد؟دا میحک چه شده خواستار را حضورش جلوتر که کسی از او کفالت
 و رودمـی  حج به ايخانواده هرگاه که این اول: است مطرح سؤال دو جا این در ج:

 بـا  را او که است این جواب ببرند؟ حج به خود با را او آیا دارند زن خدمتکار یک ها آن
 در تنهـا  که این از و است بهتر او حفاظت براي حج به او بردن چون، ببرند حج به خود
 بـا  را او کـه  اسـت  بهتـر  بسپارند امانت به دیگري کس به را او که این از و، بماند خانه
 .ببرند حج به خود

 اسـت؟  چطـور  نـدارد  همراه محرم که زن گرفتن خدمت به درخواست که این: دوم
 بود این فتوایم و گرفتممی آسان اندکی، مسئله این مورد در قبالً بنده که است این پاسخ

 برخـی  سوي از اتفاقاتی بعدها ولی، است جایز، برگردد سپس و بیاورد را او محرمی که
 زنـان  حضـور  درخواسـت  کـه  بـدهم  فتوا تا کرد ایجاب که داد رخ االیمانضعیف افراد
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 و بیـاورد  را او محرمی که آن مگر نیست جایز هاخانواده خدمتکار عنوان به محرم بدون
 .بماند باقی او همراه به پایان تا

 ).257( س -)21/205( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 نماز تارك حج حکم] 22[

، رودمی هم حج به و دهدمی ترك انگاريسهل روي از یا عمداً را نماز که کسی س:
 شود؟می ادا او از حج يفریضه آیا

 صـحیح  حجـش  و اسـت  کافر اجماع به است نماز وجوب منکر اگر شخص این ج:
 اختالف علما بین صورت این در، باشد نماز تارك انگاريسهل روي از اگر ولی، نیست
 نادرسـت  و باطـل  را او حج هم ايعده و دانندمی درست را او حج ايعده: دارد وجود
 اینهـا  حج و نیست درست افرادي چنین حج که است این صحیح فتواي اما و. انددانسته

 .شودنمی پذیرفته اسالم حج عنوان به

هصلَّى  اهللا رسول چون  مْ الْـ«: است فرموده علَیه وآله وسلَّم اللـَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ د الّذي بَ هْ عَ

رَ  فَ دْ كَ قَ هاَ فَ كَ رَ نْ تَ مَ ة فَ الَ  )1(»الصّ

 دهـد  ترك را آن که کس هر پس، است نماز) مشرکین و کفار( آنان و ما يشاخصه«
 ». گرددمی کافر

هرسول اهللا صلَّى  ك « د:فرمای میعلَیه وآله وسلَّم نیز  اللـَّ فر والرشِّ َ الرجلِ و بني الكُ بَنيْ

كُ الصالة رْ  )2(»تَ

 د]باش می[فرق میان مرد و کفر و شرك در ترك دادن نماز 
 .شودمی شامل را انگاريسهل و يعمد تارکین و است عام حدیث این

 ).2/185( -اسالمی فتاواي -باز ابن شیخ

                                                           
) ابـن  1079) ابـن ماجـه  (  464نسـائی  ( » حسن صـحیح غریـب  «) و قال: 2621) ترمذي  (5/346احمد  ( -1

 ) و صححه و وافقه الذهبی.11( 1/7) حاکم 1454حبان  (

 )82مسلم  ( -2
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 باشد حج تأخیر در عذري تواندمی شیرخوار يبچه به رسیدگی] 23[

 فرزندانی داراي و متأهل زنی کنم ادا را حج يفریضه، بار اولین براي خواهممی س:
 او بـه  طبیعی صورت به و است ماهه پنج دختري ها آن کوچکترین که باشممی خردسال

 مرا دلیل همین به شوهرم، خورانممی خشک شیر او به نوبت یک در تنها و دهممی شیر
 دختـر  خـواهم نمـی  هم من خود طرفی از و است داشته باز سال این در حج به رفتن از

، اینها از عالوه و. ببرم مکه به هوا و آب تغییرات و هابیماري از ترس خاطر به را نوزادم
 کـه  نماند ناگفته کند؛می مشغول خودش به مرا و گرفت خواهد آنجا در مرا وقت امبچه

 بفرماییـد  پـس ، است جنابعالی فتواي به موقوف، حج به من رفتن براي شوهرم موافقت
 کند؟ مباح برایم سال این در را حج تأخیر تواندمی که است مواردي از من عذر آیا که

 : نماید موکول آینده سال به را حجش خانم این که نیست ایرادي ج:
 بـا  انسان و نیست واجب بالفور حج که معتقدند علما از بسیاري که این دلیل به: اوالً
 . بیندازد تأخیر به را آن تواندمی استطاعت وجود

می نیک و بماند خانه در هایشبچه نگهداري و حفظ خاطر به دارد نیاز زن این: ثانیاً
 .است عظیم خیر فرزندان نگهداري که دانیم

هصلَّى  اکرم پیامبر  ا الْـ«: است فرموده علَیه وآله وسلَّم اللـَّ هَ جِ وْ يْتِ زَ يَةٌ يفِ بَ اعِ أَةُ رَ رْ مَ

ا يَّتِهَ عِ نْ رَ ولَةٌ عَ ؤُ سْ مَ  )1(»وَ

 ».است اشمجموعه زیر مسئول و شوهر يخانه مسئول زن«
 تعـالى  اهللا از و بمانـد  منتظر آینده سال براي زن این که است این بنده فتواي بنابراین

 .بفرماید مقدر برایش را خیر و بگرداند آسان را خانم این کار که خواهیممی
 ).62( س -)21/66( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 حج به رفتن براي مادر و پدر از گرفتن اجازه حکم] 24[

                                                           
 ).1829(  مسلم و) 893(  بخاري -1
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 و پدر از که است واجب برود نفل یا فرض حج به خواهدمی که کسی براي آیا س:
 بگیرد؟ اجازه مادرش
 را حج شرایط اگر بلکه، نیست شرط ها آن ياجازه و رضا باشد فرض حج اگر ج:
 از و برود حج به که است واجب او بر کنند منع حج به رفتن از را او ها آن و باشد داشته

﴿ :است فرموده تعالى اهللا چون، نکند اطاعت ها آن              

                    ﴾ :۱۵[القمان[ 

 کـه  دهی قرار من شریک را چیزي که کنند کوشش و تالش) والدین( دو آن هرگاه«
 بـا ) حـال  عـین  در ولی( .مکن فرمانبرداري ها آن از، نداري سراغ آن بودن از علمی هیچ
 .»کن رفتار شایسته طرز به دنیا در ها آن

يَةِ «: است فرموده علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول عْصِ ْ مَ لُوقٍ يفِ ِخْ ةَ ملَ اعَ الَ طَ

الِقِ الْـ  )1(»خَ

 ».نیست اطاعت قابل خالق معصیت برابر در مخلوقی هیچ«
 فکـر  مـادرش  و پـدر  مصلحت به باید، برود نفل حج به خواهدمی شخص اگر ولی

، بمانـد  هـا  آن نـزد  که است بهتر پس، ندارند را او دوري و جدایی طاقت ها آن اگر، کند
، خواسـت  اجازه جهاد به رفتن براي علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول از مردي زیرا

: گفـت ». هسـتند؟  زنده مادرت و پدر آیا: «پرسید او از علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  ایشان

دْ «: فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول. بله اهِ جَ يْهامِ فَ فِ  )2(»فَ

                                                           
 ،177 ،170 ،18/165(  الکبیـر  و) 4322(  اوسـط  در طبرانـی  )5/66( ،)409 ،131 ،1/129(  احمـد  مسند -1

 »الصـحیح  رجـال  احمـد  رجـال : «گوید الزوائد مجمع در هیثمی ).4569 ،4568(  حبان ابن) 229 ،185
 در حـدیث  ایـن  اصـل . 7520 يشـماره  الجـامع،  صـحیح . دانسـته  صحیح را حدیث این آلبانی. 5/226

) مسـلم   7257بخـاري  (  .»املعروفال طاعة يف معصية اهللا و إنام الطاعة  يف «: لفظ با است مسلم و بخاري

 ) لفظ حدیث از مسلم است.1840(

 ).2549(  مسلم و) 3004(  بخاري -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1306 
  
 ».برسی مادرت و پدر به که است این جهاد«

 دیـد  بایـد  نفل حج در ولی، ندارد اهمیت مادر و پدر نظر فرض حج اداي براي پس
 .مادر؟ و پدر نزد ماندن یا حج: است کدام مصلحت که

 ).63( س -)21/67( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 تقلبی روادید با حج حکم] 25[

 است؟ درست حجش آیا رودمی حج سفر به تقلبی ویزاي با که کسی س:

 چنین لیکن، ندارد حج صحت در تأثیري تقلبی ویزاي چون، است درست او حج ج:
 را خـود  واقعـی  اسم و کند توبه عمل این از که است الزم او بر و است گناهکار یانسان

 وظـایفی  و حقـوق  از و ندهد قرار خود يبازیچه را ذیربط مسئولین تا، بگنجاند ویزا در
 ایـن  در چـون ، نکنـد  خـالی  شـانه  مسـتعار  نام يبوسیله، شده الزم او بر اولی نام با که

مـی  محسـوب  نـام  تغییر در گوییدروغ و کذب همراه به مردم اموال يخورنده صورت
 . شود

 بـه  و کننـد مـی  اسـم  جعل که اینهایی: کنممی نصیحت برادرانم به مناسبت همین به
 آسـان  چندان شانيمسئله، نویسندمی واقعی غیر اسم دولتی هايکمک از استفاده خاطر

 فریـب  و خیانت و دروغ و، معامالت گرفتن قرار بازیچه یعنی، کار این چون، نیست هم
، کنـد  پیشـه  را الهی تقواي که کس هر بدانند باید اینها. شودمی محسوب مسئولین دادن

 هـم  خـودش  کـه  رسـاند می روزي او به چنان و کندمی خارج تنگناها از را او تعالى اهللا
 اهللا، بگوید درست سخن و بترسد اهللا از کس هر و آیدمی کجا از روزي این که داندنمی

 .بخشید خواهد را گناهانش و کرد خواهد درست را او کارهاي تعالى
 ).572( ص -اسالم ارکان فتاواي -عثیمین ابن شیخ

 برود؟ حج به تواندمی نشینعده زن آیا] 26[

 توانـد مـی  بـرد مـی  بسر طالق يعده در یا و شوهر وفات يعده در که نیز آیا س:
 کند؟ ادا را حج يفریضه
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 شود خارج خانه از که نیست جایز بردمی بسر شوهرش وفات يعده در که زنی ج:
 در است واجب او بر زیرا برسد؛ پایان به اشعده که این تا برود حج سفر به یا و

﴿ :است فرموده تعالى اهللا. بنشیند شها آنخ            

               ﴾ :۲۳۴[البقرة[ 

، گذارندمی جاي به خود از همسرانی و میرندمی) مردان( شما از که کسانی و«
 .»)دارند نگه عده( بکشند انتظار روزشبانه ده و ماه چهار باید همسرانشان

 عده و بنشیند خانه در مذکور مدت پایان تا میردمی شوهرش که زنی است الزم پس
 .دارد نگه

 :بردمی سر به وفات يعده غیر در که زمانی اما
 بدون تواندنمی و است شوهر دست در اشاجازه )1(باشد رجعی طالق يعده در اگر
 بـا  تا دهد اجازه خود يرجعیه زن به که نیست گناهی مرد بر و کند سفر شوهر ياجازه
 .برود حج به محارمش از یکی همراه

 همچنـین  و بمانـد  خانـه  در زن کـه  است جایز، باشد )2(بینونه طالق طالق اگر ولی
 شـوهر  بـراي  عـدت  ایام در حق این چون، برود حج به شوهر موافقت با که است جایز

 . برود حج به تواندمی اشمطلقه زن بدهد اجازه چنانچه و است محفوظ
خانـه  کـه  اسـت  واجـب  او بر کندمی فوت شوهرش که زنی: که این خالصه مطلب

 بـرد می سر به رجعی طالق يعده در که زنی و. گردد خارج خانه از نباید و شود نشین
 .است شوهردار زنان سایر همچون زنی چنین حکم زیرا، شودمی سپرده شوهر به کارش

                                                           
 .کند رجوع او به تواندمی شوهرش و شودمی داده طالق دو یا یک که زنی: رجعی طالق -1
 مردي با زن که آن مگر ؛کند رجوع او به تواندنمی شوهر و شودمی داده طالق سه که زنی: بینونه طالق -2

. نمایـد  ازدواج اولـی  شوهر با تواندمی دوم شوهر فوت جمله از عللی بنابر سپس و نماید ازدواج دیگر
 .زن این با دوم شوهر نزدیکی شرط به
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 شوهر الوصفمع و است مندبهره بیشتري آزادي از است بینونه طالق يعده در که زنی
 .دارد باز مسافرت از اشعده صیانت خاطر به را او تواندمی

 ).21/69( ئلرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

  ايانگیزه هیچ بدون هم آن حج به رفتن از را زنش، شوهر کردن منع حکم] 27[

 شـوهرم  بـا  را حـج  بـه  رفتـنم  يمسـئله  بار چندین، هستم ثروتمند و مسن زنی س:
 و نمایـد مـی  ممانعـت  حـج  بـه  مـن  رفتن از ايانگیزه هیچ بدون او و امگذاشته درمیان

 به توجه با و برود حج به خواهدمی که دارم نیز بزرگی برادر من. کندمی رد را پیشنهادم
 بـه  کـه  این یا بروم حج به او با توانممی آیا دهدنمی حج ياجازه من به شوهرم که این

 بمانم؟ کشورم در شوهرم از فرمانبرداري و اطاعت
 بـه  توجـه  بـا  و شودمی واجب الفورعلی شرایطش شدن فراهم با حج که آنجا از ج:

 که است واجب او بر باشدمی سفر این در محرم داراي و توانا، مکلف مذکور زن که این
 اداي از را زنـش  ايانگیزه هیچ بدون که است حرام او شوهر بر و نماید حج به مبادرت
 چـه  اگـر ، بـرود  حج به برادرش با تواندمی زن وضعیت این با و کند منع حج يفریضه
 اهللاحـق  و اسـت  معـین  واجـب  روزه و نماز مانند حج چون، نباشد کارش موافق شوهر
 انجـام  از را زنـش  کـه  نـدارد  حـق  بدون دلیل شوهر اینجا در و است بنده حق بر مقدم

  .دارد باز الهی يفریضه
 ).101( ص -المسلمۀ المرأة تَهم فتاوي و فواید -جبرین ابن شیخ



 

 

 

 

 :سوم فصل
 حج روش



 

 احرام؟ براي است میقات جده شهر آیا] 28[

نْ ال نبَّي بعده، احلمدهللا وحده  :و بعده... والصالة والسالم عيل مَ

ر( نام به شخصی توسط عام مفتی از که فتوایی از، افتا و علمی مباحث دایمی انجمن
: اسـت  ذیـل  شـرح  بـه  آن جـواب  و سـؤال  متن. یافت آگاهی است شده مطرح) حص

 ).3990( فتوا شماره هـ16/07/1417 يمورخه
 يرسـاله  در» عرعـور  ادنـان « که را آنچه مورد در را جنابعالی رأي دارم دوست س:

مـی  خواهش و بدانیم، است آورده در تحریر يرشته به) جده بودنِ میقات اثبات دالیل(
 را شما تعالى اهللا. نمایید بیان آشکار و واضح طور به را مذکور يمسئله جنابعالی که کنم
 !بگرداند موفق خیري کار هر در

 :داد جواب چنین استفتا مطالعه از پس دایمی انجمن ج:
 عـین  کـه  اسـت  شـده  صـادر  مـذکور  کتاب خصوص در فتوایی عام مفتی جناب از

 : است چنین آن عبارت

و  ...و عيل آله و صحبه أمجعني، والصالة والسالم عيل نبيّنا حممد، احلمدهللا رب العلمني( 

 : بعد

 بنـابراین ، اسـت  نمـوده  بیان را احرام مواقیت علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اکرم پیامبر
 طرفتـر  آن اماکن این از احرام بدون که ندارد اجازه دارد را عمره یا حج قصد که یانسان

 : است عبارت اماکن این. بگذرد
 .کنندمی عبور راه این از که کسانی و مدینه اهل میقات، ذوالحلیفه -
مـی  راه ایـن  از کـه  کسـانی  و مغـرب  و مصر، شام سرزمین اهالی براي، جحفه -

 .است میقات گذرند
 .است میقات کنندمی گذر راه این از که کسانی و یمنیها براي) سعدیه( یلملم -
 .کنندمی عبور عرق ذات راه از که است کسانی و عراقیان میقات، عرق ذات -
 همچنـین  و طـائف  اهـل  و نجـدیان  بـراي  است میقات مکان این، المنازل قرن -

 .گذرندمی راه این از که کسانی
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 منازل در اینها، باشد مکه هاينزدیکی در و اماکن این از ترپایین منازلشان که کسانی
 در عمره براي ولی، بندندمی احرام مکه در، حج براي مکه اهل حتی، ببندند احرام خود
مـی  احرام جده در عمره و حج براي جده ساکنان که این کما، بندندمی احرام حل پایین
 .بندند

 طبق کندمی عزیمت مکه سوي به اماکن این از عمره و حج قصد بدون که کسی ولی
 آمد دلش به امکان این از گذر از پس اگر اما. نیست الزم او بر بستن احرام صحیح قول
، ببنـدد  احـرام  کندمی عمره یا حج نیت که مکانی همان از باید پس کند عمره یا حج که

 پـایین  بـه  باید صورت این در که، بکند را عمره نیت مکه به رسیدن از بعد که این مگر
 واجـب  امـاکن  ایـن  در احـرام  بستن که شد معلوم پس. ببندد احرام آنجا در و رفته حل

 یا و دریایی یا زمینی طریق از اینها و برابر محاذات از یا اماکن این از که کسانی و است
 این شده بیانیه این نشر باعث که آنچه. ببندند احرام جا همین از باید شوندمی رد هوایی

) جـده  بودن میقات اثبات دالیل( عنوان تحت ايرساله برادران از برخی سوي از که بود
علَیـه   اللَّـهصلَّى پیامبر که مواقیتی بر اضافه میقاتی تا شده سعی رساله این در. شد صادر

لَّمسو هآلاز کـه  کسـانی  نمـوده  گمـان  آن ينویسـنده  .گردد ایجاد کرده معین را ها آن و 
 ها آن براي تواندمی شهر این، آیندمی جده به خشکی طریق از یا و دریا یا هواپیما طریق
 تـأخیر  بـه  جـده  شـهر  بـه  رسـیدن  تا را خود احرام توانندمی مسافران این .باشد میقات

 سـعدیه  میقاتهاي محاذات در جده شهر او خیال به. ببندند احرام جا همین از و بیندازند
 میقـات  نیـز  جـده  البـد  پس هستند میقات مکان دو این که آنجا از و دارد قرار جحفه و

 .است
 دارد حقـایق  بـه  بیـنش  و بصیرت اندکی کس هر و است آشکار و عیان اشتباهی این

 کـه  اسـت  ییهـا  آنکـ م داخـل  در جـده  زیـرا ، ببـرد  پـی  نویسنده این اشتباه به تواندمی
 بـه  بخواهد کس هر بنابراین، است نموده تعیین را ها آن علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر
 بـه  دریـا  یـا  و هـوا  طریق از یا کند؛می عبور مذکور يها آنکم از یکی از البد بیاید جده
 که کسانی براي اماکن این از احرام بدون کردن گذر که دانیممی همه و رسدمی آن برابر
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علَیـه وآلـه    اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که این دلیل به، نیست جایز دارند را عمره یا حج قصد

لَّمسنَّ هلنَّ «: فرمود کرد تعیین را احرام مواقیت که هنگامی و ِ ، هُ ـريْ ـنْ غَ نَّ مِ ـيْهِ لَ ِنْ أيتَ عَ وَ ملَ

نَّ  لِهِ جّ أَوِ ، أهْ دُ احلَ يْ رِ َّنْ يُ ةَ الْـممِ رَ مْ   )1(»عُ

، اطـراف  آن از که کسانی براي هم و الذکرفوق ساکنین براي هم شده یاد هايمیقات«
 ».است شده معین شوندمی عازم عمره و حج براي

 و کنـد  تجـاوز  شـده  یـاد  هايمیقات از که ندارد اجازه کننده عمره و حاجی بنابراین
 آنجا از. است الذکرفوق مواقیت در داخل خودش، جده چون، برود جده به احرام بدون

 براي جده که اندداده فتوا و کرده هاییرساله نوشتن به اقدام پیش هاسال علما برخی که
 بـراي  ايبیانیـه  تـا  شـد  آن بـر  علما کبار هیأت، است میقات روندمی آنجا به که کسانی
 :نماید صادر بیانیه این ابطال
 يجانبههمه يمناقشه و مکانی مواقیت درمورد علما بیانات و دالیل سیربر از پس( 

 :کرد صادر ذیل عنوان تحت گزارشی »ي عالی رتبهعلما علمی هیأت مجلس«، موضوع
 شـده  صـادر  دریـایی  و هوایی مسافران براي جده بودن میقات براي که فتوایی -1
، کتـاب  نـص  از اسـتناد  بدون فتوا آن زیرا، است اساس و اصلبی و باطل فتوایی، است
 هـیچ  سـابقاً  و شـده  صادر امت سلف اجماع یا وعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى پیامبر سنت
 .است نداده فتوا بدان معتبر علماي از یکی
 گـذر  شـده  یـاد  مواقیت از خشکی یا و دریا یا هوا طریق از که کسی هیچ براي -2

 يادلـه  که همان طور، بگذارد سر پشت را اماکن این احرام بدون که نیست جایز کندمی
 و مـن ، نصـیحت  يوظیفـه  خـاطر  بـه . است مطلب همین موید علما فتواهاي و شرعی
 ایـن  هـاي نوشـته  فریب کس هیچ تا دانیممی الزم را گزارش این صدور، انجمن اعضاي
 . نخورد را هارساله

 وآله وصحبه وسلم، وصلی اهللا وسلم علی نبینا محمد، و باهللا التوفیق

 02/11/1417: تاریخ). 19210( يشماره فتواي -دایمی انجمن
                                                           

 ).1524(  بخاري -1
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 است؟ مکانی چه هستند جده در والدینش و است ریاض مقیم که کسی میقات] 29[

 ولی، کندمی زندگی آنجا در فرزندانش و زن با نموده ازدواج ریاض در شخصی س:
 ببندد؟ احرام کجا از شخص این که بفرمایید، برندمی بسر جده در مادرش و پدر

 اراده اگر و شودمی محسوب مسافر برود جده به خواهدمی که وقتی شخص این ج:
 احـرام  میقات از باید رودمی عمره به آنجا از و مادر و پدر زیارت به ریاض در که نمود
 ریـاض  او وطن چون) بیاید -جده– والدین سکونت محل به احرام بدون نباید و( ببندد
مـی  بیایـد  جـده  به رمضان در اگر، بنابراین. است مادرش و پدر وطن جده اما و. است
 محـل  بـه  او چـون ، بیـاورد  جـاي  به را آن قضاي آن از پس و بخورد را اشروزه تواند

 .است ریاض در خودش وطن و نموده مسافرت خود والدین زندگی
 ).395( س –) 21/329( -لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 است جده در اشخانواده و کندمی کار) شرقیه( در که کسی میقات] 30[

 کارفرمـا  از اجازه کسب با دارد قصد و کندمی کار) شرقیه( يمنطقه در شخصی س:
 ایـن  آیا، برود نیز حج به خواهدمی وقت همین در و برود جده به اشخانواده نزد مدتی

 ایـن  یـا ، )آیدمی جده به زودي به چون( ببندد احرام آیدمی جده به که هنگامی شخص
 ببندد؟ احرام میقات از که

 او بـر  اسـت  داده قـرار  خـود  اصلی وطن را شرقیه يمنطقه اگر شده یاد شخص ج:
 خـود  کـار  محل صرفاً را شرقیه يمنطقه اگر ولی، ببندد احرام میقات از که است واجب

 امخـانواده  و نیسـتم  مانـدگار  کـار  یا تحصیل براي جز شهر این در یدگو می و داده قرار
 شـد  خـواهم  ملحق ها آن به زودي به و بردمی سر به جده در که است ايخانواده همان
 آن از کـه  ندارد اشکالی صورت این در، شودمی محرم جده از بیاید حج موسم که وقتی
 و نموده مکان نقل جده شهر از که یانسان حکم پس. ببندد احرام جده در و بیاید منطقه

 بنـابراین . کنـد مـی  فـرق  داندنمی خود وطن را شرقیه که یانسان با شده ساکن شرقیه در
 که کسی ولی. برود ترطرف آن میقات از احرام بدون نباید است مقیم شرقیه در که کسی
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 بـه  بخواهـد  هرگـاه  و رودمـی  آنجـا  به کار براي صرفاً و نداده قرار خود وطن را شرقیه
 .ببندد احرام جده در تواندمی شخصی چنین کندمی مراجعه اشخانواده

 ).396( س -)21/329( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 کجاست؟ میقاتش است جده در اشخانواده و خواندمی درس شرقیه در که کسی] 31[

 در و برنـد مـی  بسـر  جده در امخانواده و هستم دانشجو شرقیه يمنطقه در بنده س:
 جده؟ یا المنازل قرن از، ببندم احرام کجا از که بفرمایید، دارم حج قصد بنده حال عین

 قـرن  از اگـر  ولـی ، داریـد  اختیـار  هسـتید  جده ساکنان از که این به توجه با شما ج:
 بـاز  بگیـري  احـرام  ها آن با و بروي اتخانواده نزد اگر و است بهتر بگیرد احرام المنازل

 .است ترنزدیک احتیاط به اولی و. ندارد اشکالی هم
 ).17/54( ۀمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع -باز ابن شیخ

 چیست؟ حکمش بگذرد ترطرف آن به میقات از اشتباه به که کسی] 32[

 را میقـات  و کنـد مـی  اشتباه راننده، هستیم عمره یا حج عازم گروهی صورت به س:
 از و اسـت  شـده  رد میقات که شودمی متوجه کیلومتر صد از پس و گذاردمی سر پشت

 بـا  بفرمایید. رسدمی جده به و دهدمی ادامه مسیرش به و زده سرباز میقات به بازگشت
 شود؟می چه ما تکلیف آمده پیش وضعیت به توجه

 در و بگیرنـد  احـرام  مـردم  تـا  نمایـد  توقـف  میقات بر که است واجب راننده بر ج:
 الزم او بـر  -اسـت  شـده  قیـد  سؤال در که گونه همان– آن از گذر و فراموشی صورت

 در و، دارنـد  را عمـره  یـا  حج قصد مردم که داندمی او چون، برگردد میقات به که است
 از یکـی  هـر  بر، بستند احرام جا همان در مردم و نگشت بر میقات به راننده که صورتی

 فقـرا  بین در را گوشتش و نموده ذبح مکه در را آن باید که شودمی واجب ايفدیه ها آن
 ایـن  که است برابر، اندداده ترك را عبادت این واجبات از واجبی ها آن زیرا، کند تقسیم
 راننـده  از مسـافران  اگـر  وضـعیت  ایـن  در. عمره در یا و باشد آمده پیش حج در اتفاق

 او چون، بشود ها آن يفدیه ضامن که دارد امکان بکشند محاکمه به را او و کنند شکایت
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می او و دارد بستگی قاضی نظر و رأي به موضوع این البته و است بوده فدیه این باعث
 و کـرده  کوتـاهی  هـا  آن حـق  در او کـه  این براي. نماید جریمه را مذکور يراننده تواند
 .است نموده پایمال را ها آن حق میقات به برگشت عدم در سپس

 ).16/25(، الشهري اللقاء -عثیمین ابن شیخ

 هواپیما در میقات از قبل احرام جواز] 33[

 احتیـاط  خاطر به که است جایز آیا است عمره یا حج عازم هواپیما با که یانسان س:
 ببندد؟ احرام میقات از قبل اندکی
 بـدان  ایـن  و، بگیرد نظر در را احتیاط يجنبه احرام امر در هواپیما در باید انسان ج:
 باید احتیاطاً سبب بدین و کندمی عبور میقات محل از زود خیلی هواپیما که است خاطر

 .نمود اقدام احرام بستن به میقات به رسیدن از زودتر دقایقی
 ).459( س -) 21/387( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 کندنمی کامل را مناسک سپس و بنددمی احرام که کودکی حکم] 34[

مـی  اشبچـه  بـر  را احرام لباس و بردمی عمره به خود با را اشبچه پسر مردي س:
 عمـره  مناسـک  و آوردمی در تن از را احرام لباس، مناسک اثناي در کودك ولی، پوشاند

  چیست؟ حکمش که بفرمایید، کندنمی کامل را
 حـج  بـراي  که نابالغ افراد، صحیح قول طبق زیرا نیست؛ واجب او بر چیزي هیچ ج:

نمـی  انجـام  کـه  را آنچه و قبول قابل دهندمی انجام که را آنچه، بندندمی احرام عمره یا
 .نیستند مکلف ها آن چون، شودنمی مطالبه ها آن از چیزي دهند

 ).82( س–) 21/80( لئرسا و يفتاو مجموع -عثیمین ابن شیخ

 عذر بر بنا، محرِم براي شلوار پوشیدن حکم] 35[

، رفـتن  راه کثـرت  و گرمی شدت علت به که نیست پوشیده شما بر! شیخ جناب س:
 ایـن  در آیـا ... شـوند مـی  سـوزش  و دیدگیآسیب دچار ران قسمت در مردم از بسیاري
 و شود ایجاد ايفاصله ها آنر بین تا بپوشد آن مانند چیزي یا شلوار تواندمی مرد صورت
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 که شوندمی مشاهده مردم از برخی واقعاً چون یابد؟ رهایی دیدگیآسیب این از شخص
می چه شما توضیح و نصیحت. شودمی جاري یشانها آنر از خون سوزش – این اثر در

 باشد؟ تواند
 باال از را آن و بپیچد رانش بر ايپارچه انسان که است جایز شرایطی همچنین در ج:
، بپوشد شلوار تواندمی نشد میسر برایش کار این اگر. یابد رهایی سوزش این از و ببندد
، )صاع نیم مسکین هر براي( بخوراند طعام مسکین شش به باید مشهور قول طبق لیکن

، کند توزیع مستمندان بین را گوشتش و نماید ذبح گوسفندي یا و بگیرد روزه روز سه یا

﴿ :است فرموده تعالى اهللا چون                 

        ﴾ :۱۹۶[البقرة[ 

 را سـر  مـوي  شد محتاج و( داشت سر در ناراحتی یا، شد بیمار شما از کسی اگر و«
 شش به خوراك دادن که( صدقه یا روزه) روز سه( قبیل از، بدهد فدیه) که باید، بتراشد

 )».شود داده فقرا به و ذبح باید که( گوسفندي یا و) است نادار نفر
 داده انجـام  عـذر  روي از را کـار  ایـن  چـون ، بود نخواهد او بر گناهی حالت این در
 .است

 ).16/37(، الشهري اللقاء – عثیمین ابن شیخ

 گفتن لبیک چگونگی و حج دو نیت به احرام حکم] 36[

 است؟ جایز عمره دو یا حج دو نیت به بستن احرام آیا س:
 چیست؟ آن شرایط و است چگونه تلبیه -

 رد؟دا میحک چه و شودمی گفته وقتی چه در تلبیه -

 روا حج یک جز سال در و بست احرام حج دو براي سال یک در که نیست جایز ج:
 یـک  همچنین و نیست؛ جایز عمره دو براي واحد وقت در بستن احرام همچنین، نیست

. همچنین یک حج یا یک عمـره  دهد انجام نفر دو براي تواندنمی را عمره یک یا و حج
 .است نشده وارد مورد این در دلیلی هیچ چون را نمی تواند براي دو نفر انجام دهد.
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 فرموده که آنجا در تعالى اهللا نداي اجابت از است عبارت) گفتن لبیک( تلبیه اما

 ﴿ :است      ﴾ :۲۷[احلج[ 

 »بیایند کعبه حج به که کن اعالم مردم به!) پیامبر اي(«

يكَ  ال لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ  مَّ اللَّـهُ  لَبَّيْكَ «: است این تلبیه الفاظ ِ دَ الْـ إِنَّ ، لَبَّيْكَ  لَكَ  رشَ مْ ةَ  حَ مَ النِّعْ  وَ

لْكَ الْـوَ  لَكَ  يكَ  ال، مُ ِ  )1(»لَكَ  رشَ

 : مانند، نمود اضافه دیگري الفاظ توانمی باشد میسر اگر

؛ وَ « يْكَ دَ عْ لُّه بيديكالْـلَبَّيْكَ وَ سَ ريُ كُ باء إليك وَ ، والرشّ لَيْس إليْكَ ، خَ غْ ، عَملالْـلَبَّيْكَ والرَّ

اً ، لبيك حقاً حقاً  قّ  )2(»تعبّداً ورِ

 چـون ، انـد دانسته حج رکن را آن علما از برخی، است مؤکده سنت هیتلب: تلبیه حکم
 .آیدمی حساب به کننده عمره و کننده حج براي آشکار شعاري

 : آن وقت
 .بستن احرام و حج نیت از بعد*
 .است خود مصالي در شخص که هنگامی*
 .آیدمی پایین که هنگامی و شودمی سوار که هنگامی*
 .آیدمی فرود پستی مکان به یا و رودمی باال مرتقعی مکان به که زمانی*
 .نماید مالقات را دوستانش یا و کند مشاهده تلبیه حال در را شخصی که وقتی*
 .نماید ادا را فرض نماز یا دهد انجام را ممنوعی عمل که زمانی*

                                                           
 ).1218 ،1184(  مسلم و) 5915 ،1550 ،1549(  بخاري -1

 از [لبيك والرغباء اليك والعمل] تا سخنان این) 1184(  مسلم صحیح: است آورده مسلم را زیادتی این -2

  طبرانـی  از الکبیـر . باشـد می نفیل بن و عمر بن زید سخنان از آن بعد ما و است عمر بن عبداهللا جمالت
. هستند ثقه سند رجال بقیه و شدمی اختالط دچار گاهی که است مسعودي آن سند در). 1/151-350(

). 446 ،445 ،5/449(  القـاري  علـی  مال از المفاتیح ةمرقا. است ثابت نیز اصحاب بعضی از زیادتی این
 .قدامه ابن از) 3/131(  المغنی ،)130-15/125(  عبدالبر ابن التمهید
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 ...و روز یا و شب رسیدن فرا وقت به*
 ).2/211( اسالمی فتاوي – جبرین ابن شیخ

 شودمی هپار که هنگامی، احرام لباس دوختن حکم] 37[

 جـایز  آن کـردن  عـوض  یـا  و شـود  پاره که صورتی در احرام لباس دوختن آیا س:
 است؟
 وجـود  وسعت مسئله این خصوص در، نمود عوضش یا و دوخت را آن توانمی ج:

 بگیـرد  بـر  در را بـدن  تمـام  کـه  است همان آمده عمل به منع آن در که دوختی و. دارد
 دارد وجـود  عبـا  یـا  و ازار در کـه  دوختـی  امـا . آن امثال و پوش زیر و پیراهن همچون
 اشـکالی  کـار  ایـن  در و دوزدمـی  هـم  به را بیشتر یا و پارچه قطعه دو که است دوختی
 آن زدن پیونـد  یـا  و دوخـتن ، آیـد  بوجـود  پـارگی  احرام لباس در اگر همچنین نیست؛
 .ندارد اشکالی

  ۀمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع – باز ابن شیخ
 )1/13( للمعتمرین رسائل و فتاوي) 5/119(

 )شوندمی ممنوع احرام از پس که کارهایی( احرام محظورات] 38[

 است؟ قسم چند بر محظورات و است؟ کدام احرام محظورات س:

 : هستند مورد نه احرام محظورات ج:
 بدن یا سر موي تراشیدن  -1

 پا یا دست هايناخن گرفتن  -2

 بـه  کـه  لباسـی  از اسـت  عبـارت  آن و مردان؛ براي شده دوخته لباس پوشیدن  -3
، عبا، زیرپوش، شرت، شلوار، پیراهن مانند، شودمی دوخته انسان بدن از بخشی ياندازه

 .اینها امثال و، قبا و
، چتـر  برخالف. کاله و عمامه امثال، آن به متصل اشیاي يبوسیله سر پوشاندن  -4
 .ندارد اشکالی که، سر بر وسایل حمل و خیمه
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 سـایر  و ریحـان ، گـل ، مشـک  بـدن؛  در یا لباس در اعم، خوش بوي استعمال  -5
 .عطرها
، هوبره، کبوتر: مانند، کنندمی زندگی خشکی در که وحشی جانوران شکار قصد -6
 .اینها امثال و خرگوش، دوپا موش، سوسمار، گورخر، کوهی بز، آهو، کبک
 درآورد خـود  نکاح در را او یا کند خواستگاري زنی از نباید محرِم نکاح؛ عقد  -7

 .شود دیگري نکاح وکیل تواندنمی همچنین و
 .خود کنیز یا و زن فرج در آمیزش  -8
 .شهوت با آن لمس و بوسیدن، زن با مالعبت  -9

 :است قسم چهار بر احرام ممنوعات
 همـان  اینها و کندنمی باطل را حج اما دارد وجود فدیه ها آن در که محظوراتی  -1
 .هستند اولی يگانهپنج موارد
 کـردن  شـکار  آن و شـود می مثل جزاي به محکوم ها آن مرتکب که محظوراتی  -2
 .است
 نظـر  در آن بـراي  ايفدیـه  هـیچ  و شـده  حج شدن باطل موجب که محظوراتی -3
 .است آمیزش آن و، است نشده گرفته
 آن و دارد وجـود  مد هـا  آن در اما ؛کنند نمی باطل را حج که هستند محظوراتی -4

 .شهوت با لمس و مالعبت، بوسیدن :مانند، فرج غیر در اما، است زن با مباشرت
 )2/101( الدعوة کتاب – عثیمین ابن شیخ

 حجراالسود بوسیدن و طواف يفلسفه] 39[

 است؟ كتبرّ خاطر به حجراالسود بوسیدن آیا س:

 : است کرده بیان علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر را طواف يفلسفه و حکمت ج:
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عِلَ الطّوافُ بِ « فا وَ الْـإنّام جُ َ الصَّ بَنيْ رِ اهللاِالْـبَيْتِ وَ ةِ ذِكْ امَ قَ ر؛ إلِ امَ يُ اجلِ مْ ةِ وَ رَ وَ رْ  )1(»مَ

 اهللا ذکـر  برپـایی  خـاطر  بـه  جمـرات  رمی و مروه و صفا بین سعی، اهللا بیت طواف«
 ».است

 ذاکرِ، کندمی تعظیم را تعالى اهللا قلبش با و چرخدمی اهللا يخانه دور که شخصی پس
 اسـتالم  و حجراالسـود  بوسیدن، رفتن راه قبیل از حرکاتش تمام و شودمی محسوب اهللا
 حسـاب  بـه  اهللا ذکـر  اشهمه حجراالسود سوي به اشاره و یمانی رکن و حجراالسود به

می محسوب ذکر عام مفهوم به عبادت و است عبادت حرکات این يهمه چون، آیدمی
 .شود

 آشـکار  خوانـد مـی  دعـا  و ذکر، تکبیر و آوردمی زبان به کننده طواف که را آنچه اما
 .است ذکر اینها يهمه که است
 ایـن ، زنـد می دست آن به انسان که هنگامی و است عبادت حجراالسود بوسیدن اما 
 اکـرم  پیـامبر  از پیـروي  واقع در کار این و نیست، اهللا عبادت جز هدفی هیچ براي بوسه

 ایشان است روایت عنْه اللَّـهرضی  الخطاب بن عمر از. است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 

مُ  إِينِّ «: فرمود، زد بوسه حجراالسود به که هنگامی لَ رٌ  أَنَّكَ  أَعْ جَ ُّ  ال، حَ ال تَرضُ عُ  وَ نْفَ ال، تَ لَوْ  وَ

أَيْتُ  أَينِّ  ىلَّ النَّبِيَّ  رَ ـهُ صَ مَ  اللَّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ بِّلُكَ عَ قَ ا يُ تُكَ  مَ بَّلْ  )2(»قَ

صـلَّى  پیامبر اگـر  و، برسـانی  نفـع  و زیان توانینمی و نیستی بیش سنگی که دانممی«
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیبوسیدمنمی را تو نیز من بوسیدنمی را تو ع.« 

 حجراالسـود  بوسـیدن  از مقصـود  کـه  کنندمی فکر جاهل افراد از بعضی که آنچه اما
 .است اساس و اصلبی گمانی است آن به تبرك

                                                           
 حسـن « را مـذکور  حـدیث  ترمـذي ). 902(  ترمـذي  ،)1888(  ابـوداود  ،)138 ،75 ،6/64(  احمد مسند -1

 نمـوده  تصـحیح  را فوق حدیث ایشان) 1685(  1/459 حاکم ،)1853(  دارمی. است داده قرار »صحیح
 .است عقیده هم وي با ذهبی و

 ).1270(  مسلم ،)1597(  بخاري -2
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 کعبـه  يخانـه  طـواف  کـه  انـد گفتـه  و نمـوده  ادعا دینبی افراد برخی که آنچه اما و
، شودمی محسوب پرستبت کعبه يخانه يکننده طواف و است قبور بر طواف همچون

 آنچـه  چون، است افراد این کفر و دینیبی از گرفته نشأت ادعاهایی چنین که گفت باید
 .است تعالى او پرستش و عبادت پذیرد انجام اهللا دستور به که

 کـه  هنگـامی  ولی، است اکبر شرك و کفر اهللا غیر براي بردن سجده که بینینمی مگر
 بـه  مالیک يسجده، ببرند سجده علیه السالم آدم به تا داد دستور فرشتگان به تعالى اهللا
 چنانچـه  – اسـت  کفـر  موجـب  سـجده  تـرك  و است تعالى اهللا عبادت علیه السالم آدم

 -شد کافر اهللا فرمان از زدن سرباز با شیطان
مـی  حـج  رکن و است عبادات بزرگترین از کعبه يخانه طواف صورت این در پس

 و آرام مطاف که هنگامی بنابراین. است اسالم يگانهپنج ارکان از یکی حج خود و باشد
 کـه  کنـد می احساس قلبش با و کندمی لذت احساس خود در کننده طواف باشد خلوت

 .است نزدیک پروردگارش به
 ).29، 28( ص. عقیده فتاواي – عثیمین ابن شیخ

 رد؟دا میحک چه طواف هنگام شانزنان دور کنندگان طواف زدن حلقه حکم] 40[

 ایـن  آن و، شودمی مشاهده کثرت به طواف هنگام به که است ايمسئله اینجا در س:
 سمت به هابعضی پشت که ايگونه به، زنندمی حلقه شانزنان دور به مردم از برخی که

 بفرماییـد . است درست افراد این حج آیا و است جایز عمل این آیا... گیردمی قرار کعبه
 جمعی دسته صورت به کنند؟ طواف چگونه اندآورده حج به زن، خود همراه که ییها آن
 انفرادي؟ یا

 همـراه  بـه  زن مـردم  از برخـی : است ساده و واضح مسئله صورت کنممی گمان ج:
 ایـن  در و نماینـد مـی  طواف و زدهحلقه خویش زنان دور به طواف اداي هنگام و دارند
 بـه  نیز ايعده يسینه البته و گیردمی قرار اهللا کعبۀ سمت به ها آن از بعضی پشت حالت
 جانـب  در طـواف  هنگـام  در کعبـه  است واجب که آن حال، گیردمی قرار سمت همین
 انـد برگردانده کعبه به را هایشانسینه یا و پشت که اینهایی پس. باشد کننده طواف چپ
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 زیـرا ، انـد داده تـرك  را طواف صحت هايشرط از شرطی زیرا ؛نیست درست طوافشان
 نسبت باید کننده طواف و باشدمی طواف شرایط از یکی، چپ سمت در کعبه دادن قرار

 .باشد آگاه مذکور يمسئله به
 بـا  جمعـی  دسـته  صـورت  بـه  مـردم  که است این بهتر آیا: سؤال از دوم قسمت اما 

 با و بگیرد را) محرمش( خواهر، دختر، زن دست کس هر که این یا کنند طواف زنانشان
، دارد بسـتگی  انسـان  شرایط و حاالت به مسئله این که است این پاسخ نماید؟ طواف او

 از یکی که دارد نیاز و ندارد را ازدحام تحمل توان شودکهمی دیده ضعیفی انسان بسا چه
 و نیرومنـد  خـودش  که یانسان ولی. نماید حمایت او از تا باشد او اطراف در دوستانش

 او بـا  و بگیـرد  را زنـش  دست خودش یانسان چنین که ییمگو می او مورد در است قوي
 و خـودش  بـراي  هم کار این چون، کند خودداري جمعیدسته طواف از و نماید طواف

 .است ترآسان مردم سایر براي هم
 )16/23( الشهري اللقاء – عثیمین ابن شیخ

  ابراهیم مقام نزد نمازخواندن يبوسیله کنندگان طواف به رساندن آزار] 41[

 افـراد  از بعضـی  نیز موقع همین در و آیدمی وجود به شدیدي ازدحام مطاف در س:
 طوافشـان  و مـردم  بـین  و کننـد مـی  خوانـدن  نمـاز  بـه  اقدام ابراهیم مقام نزدیک جاهل

 داده هـل  را ها آن کهصورتی در آیا. زنندمی حلقه بهم بسا چه و کنندمی ایجاد مزاحمت
 است؟ شلوغ زیاد که ساعاتی در خصوصاً، شویممی گناهکار کنیم دور و

 و برخویشـتن  هـم ، دارنـد  ابراهیم مقام پشت در خوادن نماز به اصرار که اینهایی ج:
 بـراي  حقـی  هـیچ  هسـتند؛  ظـالم  و تجاوزگر، گناهکار اینها، کنندمی ستم دیگران بر هم

 در یـا  و کنید دور و داده هل آنجا از را ها آن دارید اجازه شما و ندارند مکان این اشغال
 و ندارند مکان این در حقی هیچ اینها چون، شوید رد ها آن بر هستند سجده در کهحالی

  طواف نماز زیرا است؛ نادانی و جهل از ناشی مکان این در خواندن نماز براي اصرارشان
، طواف مکان از دور يفاصله با تواندمی انسان و است جایز مسجد هايقسمت تمام در
 اللَّـهرضی  عمر امیرالمؤمنین که شده ثابت که جایی تا، بخواند را طواف نماز رکعت دو
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نْهطـوي  ذي( که دانیممی همه و است خوانده )1()طوي ذي( مکان در را طواف نماز ع (
 بـر  پـس . باشـد  الحرام مسجد داخل در که این به برسد چه دارد فاصله مسجدالحرام از

 براي مردم چون، نخواند نماز مقام پشت در و بترسد تعالى اهللا از که است واجب انسان
 ما و ماند نخواهد محفوظ او احترام کند چنین یانسان اگر. دارند نیاز مکان این به طواف

 قطـع  را نمـازش  تـوانیم می حتی و برداریم خود جلوي از فشار و زور با را او توانیممی
 و سـتمگر  او چـون ، شـویم  رد او سـر  بـاالي  از اسـت  سـجده  در کـه  حالی در و کنیم

 -اهللا بر پناه –. است تجاوزکار
 ).16/40( -الشهري اللقاء -عثیمین ابن شیخ

 طواف اثناي در استراحت حکم] 42[

 و شـده  خـارج  طـواف  از ازدحام کثرت بعلت، طواف شوط دو از پس شخصی س:
 کند آغاز نو سر از را طواف آیا، گرددمی باز مطاف به ساعته دو یا یک استراحت از پس

 نماید؟ تکمیل و دهد ادمه را اولی طواف همان یا
 مـدت  اگـر  و نمایـد  اعـاده  را طـوافش  اسـت  واجب او بر باشد زیاد فاصله اگر ج:

. کند تکمیلش و دهد ادامه طواف همان به تواندمی و ندارد اشکالی باشد کم استراحتش
 انجـام  پـی درپـی  یعنـی  مواالت مروه و صفا بین سعی و طواف در است خاطر بدان این

 بر و شودمی باطل اولی شوط باشد فاصله زیاد اشواط بین اگر بنابراین. است شرط دادن
 انـدك  فاصـله  چنانچه ولی. کند شروع نو سر از را سعی یا طواف شودمی واجب انسان
 یـا  و طـواف  توانـد مـی  و ندارد اشکالی بپردازد استراحت به کوتاهی دقائق فقط و باشد
 و شـوند می محسوب طوالنی يفاصله ساعت دو یا یک ولی. کند کامل را نخست سعی
 .شودمی واجب انسان بر طواف ياعاده

 )16/37(، الشهري اللقاء -عثیمین ابن شیخ

                                                           
 روایـت  جـزم  يصـیغه  بـا  و معلـق  صورت به خود صحیح در را آن بخاري) 820(  1/368 مالک، موطأ -1

 ).1628(  يشماره از قبل العصر، و بعدالصبح الطواف: باب ج:الح کتاب. است نموده
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 سفر ضرورت بنابر را افاضه طواف تواندمی بردمی بسر ماهانه عادت در که زنی آیا] 43[
 دهد؟ انجام

 شها آنخ و، گرددمی قاعدگی دچار و است نداده انجام را افاضه طواف که زنی س:
 تواندنمی و شده نزدیک برایش کشور این ترك زمان و است سعودي کشور از خارج در
 بفرماییـد  بـازگردد؛  کشـور  این به دوباره تواندنمی همچنین و بماند آن از بیش اینجا در

 چیست؟ زن این حکم
 در مانـدن  بـرایش  و شـود مـی  قاعدگی دچار، افاضه طواف انجام از قبل که زنی ج:
 صورت آن در، باشد مشکل کشور این به افاضه طواف جهت برگشت یا سعودي کشور

 : دارد وجود زن این براي حل راه دو
 طـواف  بـه  خـون  توقـف  بـا  و کند استفاده قاعدگی خون قطع آمپول از که این یکی

 خـونریزي  از، دیگـر  ايوسیله یا و بهداشتی نوار، پارچه با که این دیگر و بپردازد افاضه
 که قولی این. نماید افاضه طواف به اقدام معذوریت بدلیل ترتیب بدین و کند جلوگیري

 نیـز  رحمـه اهللا  تیمیـه  ابـن  االسالمشیخ و است راجح فتواي و قول همان کردیم ذکر ما
 )1(.است کرده اختیار را فتوا همین

 پدید ذیل أمر دو از یکی، کند عمل مذکور فتواي برخالف زن این اگر نماند ناگفته
 براي است متاهل اگر صورت این در و بماند باقی خود احرام بر که این یکی: آیدمی

 که این دیگري. کند ازدواج تواندنمی است مجرد اگر و شودنمی حالل شوهرش
 در و شود خارج احرام از و نموده ذبح را خود هدي و دهد قرار محصوره را خودش

می تمام سخت برایش صورت دو هر نتیجه در و شودنمی معتبر حجش صورت این
 که معذوریتی به توجه با زن این و است تیمیه ابن قول همان راجح قول پس. شوند

 تعالى اهللا چون، دهد انجام را حج طواف مذکور روش از استفاده با آمده پیش برایش

﴿ :است فرموده              ﴾ :۷۸[احلج[  

 .»است نداده قرار تنگنا دین در شما بر اهللا«
                                                           

 ).245 ،26/244(  »الفتاوي مجموع« به شود مراجعه -1
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 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا             ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

 .»بدارداهد به شما سختی روا خو میاهد و نخو میخداوند براي شما آسانی «
 مکه به پاکی از پس و کند مسافرت خود کشور به که است ممکن زن براي اگر ولی 

 مکـه  بـه  قاعـدگی  اتمـام  از پـس  و انداخته خیرأت به را طواف که ندارد اشکالی برگردد
 و نیسـت  حـالل  شـوهرش  براي ایام این در لیکن، دهد انجام را افاضه طواف و برگردد

 از هنـوز  او چـون ، کنـد  ازدواج تواندنمی است مجرد اگر و کند مباشرت او با تواندنمی
 .است نشده فارغ حج

 ).2/237( اسالمی فتاواي -عثیمین ابن شیخ

 حکمش دهدمی انجام را سعی و طواف و خواندمی نماز قاعدگی وجود با که زنی ]44[
 چیست؟

 کـه  ایـن  بدون خجالت روي از و رفتم حج به داشتم ماهیانه عادت که حالی در س:
، دادم انجـام  طـواف  و سـعی  و خوانـدم  نمـاز ، شـدم  داخـل  بگویم کسی به را موضوع
 چیست؟ تکلیفم که بفرمایید
 چـه ، بخواند نماز که نیست جایز بردمی بسر نفاس یا قاعدگی يدوره در که زنی ج:

 . آن غیر در چه و مکه در

ا أَلَيْسَ «: است فرموده زنان مورد در علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اکرم پیامبر چون  إِذَ

تْ  اضَ ْ  حَ لِّ  ملَ ْ  تُصَ ملَ مْ  وَ   )1(»تَصُ

 »آورد؟نمی بجاي روزه و نماز، حیض بهنگام زن که است این از غیر مگر«
 کـه  زنی. بگیردد روزه یا بخواند نماز نیست جایز قاعده زن براي مسلمانان اجماع به
 آمـرزش  طلـب  او از و نمـوده  توبه تعالى اهللا درگاه به باید دهدمی انجام را عملی چنین

 مـروه  و صـفا  بین سعی ولی، نیست جایز قاعدگی حال در اهللابیت طواف همچنین. کند
، اسـت  جـایز  حـج  در طـواف  بر سعی نمودن مقدم راجح قول طبق چون، است درست

                                                           
 ).304(  بخاري -1
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 از رکنی، افاضه طواف زیرا، نماید اعاده را طواف که است واجب شده یاد زن بر بنابراین
 .شودنمی حاصل افاضه طواف با جز دوم احالل و است حج ارکان
 شـوهرش ، است نکرده اعاده را افاضه طواف که زمانی تا و است متاهل زن این اگر 
اعاده از پس مگر ؛کند ازدواج تواندنمی است مجرد اگر و نماید مباشرت او با تواندنمی

 .افاضه طواف ي
 ).48( ص. ۀالنسائی الفتاوي فی الفقهیۀ االحکام -عثیمین ابن شیخ

 کند؟ کار چه شودمی قاعدگی دچار و است حج عازم زنی] 45[

مـی  عـارض  او بـر  نفاس یا حیض خون حال همین در و کرده را حج نیت زنی س:
 شـود  حالـت  ایـن  دچـار  طـواف  اتمـام  یـا  احرام از پس چنانچه اگر کند؟ کار چه شود

 چیست؟ حکمش
، کنـد  عبـور  میقـات  از نفـاس  یا حیض حال در عمره یا حج قصد به زنی هرگاه ج:

، دهندمی انجام) نفاس و حیضبی( پاك زنان که را کارهایی همان که است این حکمش
 و کند جلوگیري خونریزي از بهداشتی نوار از استفاده با و کند حمام: یعنی بدهد؛ انجام
 قصـر  را مـویش  و داده انجـام  را سـعی  و طواف شد پاك خون از هرگاه و بگیرد احرام
 .رسدمی پایان به اشعمره ترتیب بدین و نماید
 بـاقی  خـود  احرام بر باید شود نفاس یا قاعدگی دچار احرام بستن از بعد چنانچه اما
 مـوي  از مقداري آنگاه و دهد انجام را سعی و طواف سپس و شود پاك که این تا بماند

 يعمـره  بـه  بایسـتی  شود حالت این دچار طواف از بعد چنانچه اگر و. بگیرد را سرش
 طهارت طواف از بعد اعمال در چون، نیست ممنوع برایش چیزي هیچ و دهد ادامه خود
 .باشد نفاس و حیض از طهارت خواه و اصغر حدث از طهارت خواه، نیست شرط

 ص، المسـلمۀ  للمـرأة  الجامعـۀ  الفتاوي و). 19( ص، مکی فتاواي -عثیمین ابن شیخ
)45.( 

 حج اداي بخاطر قاعدگی از جلوگیري هايقرص مصرف حکم] 46[
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 در تا کند استفاده ماهیانه عادت از جلوگیري هايقرص از زن که است جایز آیا س:
 نشود؟ قاعدگی دچار حج ایام

 کار این البته، کند مصرف هاقرص نوع این از است حج عازم که زنی است جایز ج:
 همچنـین . نیفتـد  خطـر  به اشسالمتی تا دهد انجام متخصص پزشک يمشوره با باید را

 .کند استفاده داروها این از تواندمی بگیرد روزه رمضان مبارك ماه دارد دوست اگر
 )89( ص، المرأة فتاواي -دایمی انجمن

 مسجدالحرام سطح در طواف حکم] 47[

 از برخـی  شـلوغی  و ازدحام علت به و دادم انجام حرم سطح از را افاضه طواف س:
 درسـت  طوافم این آیا که بفرمایید، شدمی واقع سعی محل دیوار يکناره در هایمطواف
 نمایم؟ اعاده را سعی آیا است نادرست که صورتی در و است

 يکنـاره  بر ها آن از برخی اگرچه است کافی ايداده انجام طواف شوط هفت اگر ج:
 ترتیـب  بـدین  و بزنـی  دور يکناره دیوار بر یا زمین بر است این مهم، است بوده دیوار
 .ایدداده انجام تکمیل را سعی و طواف شما

 ).4/160(، )الفتاوي( الدعوةکتاب -باز ابن شیخ

 کعبه هايپرده به خود کردن آویزان حکم] 48[

 رد؟دا میحک چه کعبه هايپرده بر خود انداختن یا و کردن آویزان س:

 شریعت در اساسی و اصل هیچ، کعبه هايپرده بر خود انداختن یا و شدن آویزان ج:
رکن طواف هنگام به که دید را معاویه، عباس بن عبداهللا که هنگامی بنابراین. ندارد الهی
 یمـانی  رکـن  و حجراسود مخصوص استالم که گفت او به نمود لمس را چهارگانه هاي
 توانـد نمـی  متروك و مهجور اهللابیت از بخشی هیچ( :گفتعنْه  اللَّـهرضی  معاویه. است
، علَیه وآله وسلَّم اللَّـهپیامبرصلَّى ( :گفت او به پاسخ در عنْه اللَّـهرضی  عباس ابن ؛)باشد
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 لـذا . )1()اسـت  نکـرده  اسـتالم  را یمانی رکن دو جز ایشان و است خوبی الگوي برایتان
 .نمود رجوع عنْه اللَّـهرضی  عباس ابن فتواي بهعنْه  اللَّـهرضی  معاویه

 ).8( ص، مکی فتاواي -عثیمین ابن شیخ

 سعی و طواف اثناي در علمی هايبحث و مناقشه حکم] 49[

 رد؟دا میحک چه سعی و طواف حین در نفر دو بین علمی يمناقشه س:

 سـعی  و طـواف  بطالن موجب و ندارد اشکالی طواف هنگام در علمی يمناقشه ج: 
، شـود  مشـغول  ذکـر  به زمان این در شخص که است این بهتر و افضل لیکن، گرددنمی

 وقتـی  هـر  در تـوان می رامناقشه ولی، رسدمی اتمام به بزودي سعی و طواف زمان چون
 اشکالی شودمی داده کنندگانسؤال سؤاالت به احیاناً که کوتاهی هايپاسخ اما. داد انجام
 زیاد کنندگانسؤال که آن شرط به شودنمی تلف زیادي زمان هاپاسخ این با چون .ندارد

 اسـت  بهتـر  شـد  مطـرح  ايکننـده طواف براي سؤالی اگر معتقدیم جهت این از، نباشند
 .هستم ذکر مشغول اآلن چون، شوم فارغ طواف از تا باشد منتظر که: بگوید

 ).10( ص -مکی فتاواي -عثیمین ابن شیخ

 شودنمی طواف شدن باطل موجب زن بدن به انسان دست برخورد] 50[

 زن بـدن  بـه  دستش، است طواف حال در زیاد ازدحام و شلوغی میان در مردي س:
 طـواف  نـو  سـر  از و شـود می باطل طوافش وضو مانند آیا، کندمی پیدا تماس نامحرمی

 نماید؟
 نه، علما قول ترینصحیح طبق، طواف حال در بیگانه زن بدن با انسان برخورد با ج:
 زن لمـس  بـودن  الوضـو نـاقض  درمورد ائمه. شودنمی باطل کدام هیچ وضو نه و طواف
 نـاقض  مطلقاً که قائلند ايعده، است وضو ناقض مطلقاً یندگو می برخی، اندکرده مناقشه
. باشـد  شهوت با همراه که است وضو ناقض صورتی در اندگفته نیز برخی .نیست وضو

                                                           
 مختصـراً  راآن کـه ) 1269(  اسـت  مسـلم  و) 1608(  بخاري در حدیث این اصل). 1/217(  احمد مسند -1

 .اند آورده
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 بنـابراین . شـود نمـی  وضـو  نقض موجب مطلقاً عمل این که است این صحیح رأي ولی
صلَّى  اهللا رسول زیرا، گرددنمی باطل وضویش زد بوسه یا نمود لمس را زنش مرد هرگاه
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیداشـت  وضـو  قبـل  از چـون  سپس و بوسیدمی را زنانش از برخی ع 

نمـی  زدن بوسـه  بخـاطر  دیگـري  وضـوي  و خواندمی نماز و رفتمی مسجد به یکسره
 مگر ؛کند اعالم شکسته را آن که نیست جایز و است وضو سالمت اصل کهچون. گرفت

 .برهان و دلیل با
 همین و دارد زن با جنسی آمیزش و جماع از حکایت »النّساء المستُم أَو« آیه این اما 
 نه است جنسی آمیزش آن از مقصود هم باز، بخوانیم» النساء لَمستُم« راآن اگر طور

 از جماعتی و عنْه اللَّـهرضی  عباس بن عبداهللا که است چیزي همان این. لمس مجرد
 از گروهی و مسعود ابن که نیست لمس مجرد آن از مقصود و )1(معتقدند آن به صحابه
 و عباس ابن که است جماع، آیه از منظور که است این واقعیت بلکه. اندداده فتوا صحابه

 زن جسم با جسمش که شخصی، شودمی معلوم ترتیب بدین. معتقدند موافقانش
 و. است صحیح دو هر وضویش و طواف کندمی برخورد طواف اثناي در يها آنبیگ

 که مادامی است صحیح وضویش ببوسد یا و کند لمس را همسرش شخصی چنانچه
 .نیاید بیرون اشآله از چیزي

 ).32( ص. زیارت و عمره، حج احکام به متعلق فتاواي -باز ابن شیخ

 طواف براي معینی دعاي اختصاص حکم] 51[

 نوشـته  عتیق بیت طواف براي اختصاصاً و مخصوصی هايرساله در که دعاهایی س:
 چیست؟ هنگام این در دعاها این حکم، اندشده

                                                           
 ).551 ،2/549(  »الدرالمنثور« و) 5/101(  »طبري تفسیر« به شود مراجعه -1
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 بـراي  علَیه وآله وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول زیرا ؛نیست جایز دعاها این به التزام ج:
 اسـود  حجـر  و یمـانی  رکـن  میـان  در تنها و است نکرده معین مخصوصی دعاي طواف

نا آتِنا يفِ «: خواندمی را ذیل دعاي نَةً و قِنَا ربّ سَ ةِ ٍ حَ رَ نَةً وَ يفِ اآلخِ سَ يا حَ ابَ النّارالدنْ ذَ  )1(»عَ

 بـا  را تعالى اهللا یا، دنبخوا باشد میسر برایش که را دعایی هر مسلمان اشواط سایر در
 بـه  التـزام  امـا  و. دارنـد  راآن تـوان  همه که است اذکاري این و بکند یاد تهلیل و تسبیح

 الهـی  شـریعت  در اساسـی  و اصـل  هـیچ  اشواط از شوطی هر براي مخصوص دعاهاي
 مـردم  کـه  ایـن  خصوصـاً  ،شـود  جلوگیري اذکار این به التزام از که است آن بهتر، ندارد
 .هستند حج فرائض از فرضی گویا که اندچسبیده دعاها و اذکار این به چنان
 و آینـد مـی  گـرد  ايخواننده پشت جماعتی که است رایج هابعضی نزد در همچنین 

مـی  بلنـد  آواز با او سر پشت ها آن و شودمی مشغول خواندن به بلند صداي با خواننده
 دیگران تمرکز ترتیب بدین و یندگو می چه که فهمندنمی هم خودشان بسا چه و خوانند

 .زنندمی هم به را
 بـه  سـودي  هـیچ  شـود  خوانـده  آن معناي معرفت و قلب حضور بدون کهوقتی دعا

 کند دعا قلب حضور با خودش براي مسلمان که است شایسته پس. بخشدنمی دعاکننده
 .برساند او به سودي دعا آن يبوسیله تعالى اهللا تا بداند آنرا معنی باید و

 ).3/96( -الدرب علی نور فتاواي -فوزان ابن شیخ

 کند طواف) حطیم( اسماعیل حجر داخل از که کسی حکم] 52[

 در را اسماعیل حجر که ايگونه به، کند طواف اسماعیل حجر داخل از که کسی س:
 چیست؟ طوافش حکم، دهد قرار خود چپ سمت در را کعبه و راست سمت
 آنِ از، حجـر  ایـن  زیـرا  ؛اسـت  اشـتباه  تعبیري اسماعیل حجر به سائل تعبیر: اوالً ج:

 در سـرمایه  کعبـه  بنـاي  تجدیـد  هنگام قریش يقبیله بلکه، نیست علیه السالم اسماعیل

                                                           
 1/455 حاکم ،)3826(  حبان ابن ،)3934(  »الکبري« در نسایی ،)1892(  دوابودا ،)3/411(  احمد مسند -1

 .است موافق وي با ذهبی و نموده تصحیح را الذکر فوق حدیث حاکم). 3098 ،1673(  2/277 و
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 همـین  از .بسـازند  علیـه السـالم   ابـراهیم  قواعد و اول بنیاد طبق را آن تا نداشتند اختیار
 حجراسـماعیل  آن بـه  جهـت  همـین  بـه  و نمودنـد  گـزاري سنگ و دیوار برایش سمت

 و کوبیـدگی  هـم  در نـوعی  آنجـا  در چـون ، شـود مـی  گفته نیز حطیم آن به و یندگو می
 و شـود می داخل باب از یانسان اگر بنابراین، است کعبه جزوِ البته و دارد وجود شلوغی

 و کعبـه  تمام شوط که است الزم چون، گرددنمی کامل شوطش شودمی خارج روبرو از
 و نیست درست طوافش کند طواف شکل این به کسی اگر بنابراین. بربگیرد در را حجر
 نـدارد  شـخص  این شدن خارج در تاثیري هیچ طواف این و نماید اعاده را طوافش باید

 دوسـت  مناسـبت  همـین  بـه . است طواف صحت به موقوف احرام از شدن خارج چون
 عمـره  یـا  و حج به رفتن از قبل که کنم آگاه روندمی عمره یا حج به که را ییها آن دارم
 .نیفتند اشتباهی چنین در تا، شوند مطلع کامالً عمره و حج مسایل از باید

 )7( ص -مکی فتاواي -عثیمین ابن شیخ

 دهدمی ترك جهل روي از را مروه و صفا بین سعی که کسی] 53[

 طـواف  را الحـرام بیـت ، رسـیدم  مکـه  به کههنگامی، بستم احرام تمتع حج براي س:
 از حجـه ذي هشـتم  روز در را خـودم  آنگـاه . کردم سعی مروه و صفا بین سپس، نمودم
 انجـام  به را جمراترمی، رفتم مزدلفه و عرفه، منی به سپس و نمودم حالل احرام لباس

 برگشـتم  مکـه  بـه  کههنگامی و نمودم ادا احسن شکل به را حج مناسک تمام و رساندم
 و صـفا  بـین  مسـئله  حکـم  شناخت عدم و جهل بعلت ولی، دادم انجام را افاضه طواف
 از پـس  و باشدمی حج رکن آخرین افاضه طواف که کردممی گمان و ننمودم سعی مروه

 را وداع وطـواف  نکـردم  سـعی  دلیل همین به و نیست کار در مروه و صفا بین سعی آن
 یاد به مصر در که این تا دانستمنمی را مسئله این حکم و بازگشتم قاهره به و داده انجام
 چیست؟ من حج حکم که بفرمایید، افتادم
 تـرك  را سـعی  شما زیرا، است نرسیده پایان به هنوز ولی است صحیح شما حج ج:

 بـه  کردیـد  ذکر شما که آنگونه و است حج ارکان از رکنی عمل این کهحالی در، ایدداده
 و سـعی . اسـت  واجـب  سعی دو و طواف دو متمتع بر و، ایدبوده بسته احرام تمتع حج
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 کـه ، حـج  بـراي  دیگـر  طـوافی  و سـعی  و ایدکرده ادا را یکی این که عمره براي طواف
 هفـت ، حـج  سـعیِ  نیـت  به و بروي مکه به که است الزم تو بر اکنون .ایدنکرده ادایش
 . کن سعی مروه و صفا بین شوط

 و کـن  ذبـح  مکـه  در را گوسـفندي  اينمـوده  آمیـزش  همسرت با مدت این در اگر
 .نکن استفاده آن گوشت از خودت و کن تقسیم فقرا بین راآن گوشت

 محل در تو وداع چون، کن ذبح وداع طواف خاطر به را دیگر گوسفند یک همچنین 
 را وداع طـواف  حـج  ارکـان  تکمیـل  از پیش شما که این براي، است نبوده واقع خودش

 اعمال تمام و ببندید احرام عمره براي و بیایید مکه به توانیدمی شما اکنون، ایدداده انجام
 انجام، بودينداده انجامش که را حج سعی، شدید فارغ آن از هرگاه و بدهید انجام را آن
 هـم  بـاز  نمـودي  سـعی  راسـت  یک و آمدي مکه به عمره براي احرام بدون اگر و، بده

 .است افضل و بهتر اولی روش ولی، ندارد اشکالی
 ).3/95( الدربعلی نور فتاواي – فوزان شیخ

 طواف بر سعی نمودن مقدم حکم] 54[

 است؟ جایز شرعی عذر علت به طواف بر سعی نمودن مقدم آیا س:

صـلَّى   اکـرم  پیـامبر  که این دلیل به است؛ جایز افاضه طواف بر حج سعی تقدیم ج:
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیمی یکی، کردندمی سؤال ایشان از مردم و بود ایستاده نحر روز در ع
کـرده  نحر حلق از قبل من: گفتمی دیگري، امکرده نحر جمرات رمی از قبل من: گفت

جَ «: فرمود جوابشان در علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر... و ام رَ ». ندارد اشکالی« )1(»الَ حَ

جَ «: فرمود. امنموده سعی طواف از قبل: شد سؤال ایشان از که این تا ـرَ  اشـکالی  )2(»الَ حَ

 . ندارد

                                                           
 ).1307 ،1306(  مسلم و) 84 ،83(  بخاري -1

  کبـري  سـنن  در بیهقـی ) 2/251(  سـنن  در قطنـی  دار ).472(  1/181 »الکبیـر « طبرانی،) 2015(  ابوداود -2
 ).1775(  ابوداود صحیح. است دانسته صحیح را آن آلبانی). 9431(
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 این در که گفت باید، کند مروه و صفا بین سعی طواف از قبل کسی اگر عمره در اما
 علمـا  از برخـی  ولـی  اسـت؛  نشده نقل علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر از حدیثی مورد
 بـر  نیـز  عمره سعی تقدیم که) باشد دسته این از تابعی عطاي که کنممی فکر و( اندگفته

 جـایز  زمـانی  کـار  این است گفته که شده نقل حنبل بن احمد امام از. است جایز طواف
 کـه  اسـت  ایـن  در احتیـاط . باشـد  داده انجام را آن عذر و جهل بر بنا انسان که شودمی

 یـا  و فراموشـی  روي از کسـی  اگـر  هـم  فرضـاً ، بگیـرد  انجام سعی از قبل مطلقاً طواف
 را سـعی  کـه  است شایسته، بدهد انجام را سعی، طواف از زودتر، شرعی حکم ندانستن

نِّـي «: اسـت  فرمـوده  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اکرم پیامبر چون، نماید اعاده ـذوا عَ لِتَاْخُ

 )1(»مناسككم

 ».کنید پیروي من از حج احکام در«
 کنندگان عمره براي هاییرساله و يفتاو – عثیمین ابن شیخ

 مزدلفه در گذراندن شب ترك يکفاره] 55[

 عرفـه  از دهـم  روز صبح ولی نموده ادا را حج يفریضه سال همین در شخصی س:
 نمانـد  ناگفتـه ، است داده دست از را مزدلفه در گذراندن شب نتیجتاً و است شده خارج

 طلـوع  از پـس  شخص این. است بوده مردم ازدحام و هاماشین ترافیک امر این علت که
 واجـب  او بـر  چیـزي  چـه  کـه  بفرمایید... رودمی منی به مستقیماً مزدلفه از عبور با فجر

 است؟

﴿ :است فرموده تعالى اهللا ج:                 ﴾ :۱۹۶[البقرة[ 

 برگـزاري  از( اگـر  و بدهیـد  انجام اهللا براي خالصانه کمال و تمام به را عمره و حج«
 که قربانی از آنچه هر) درآئید به احرام از خواستید و( شدید بازداشته) مناسک از بعضی
 .»کنید ذبح باشد میسر برایتان

                                                           
 ).1297(  مسلم -1
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 -مزدلفـه  در گذرانـدن  شـب  ماننـد  -جح واجبـات  از واجبـی  انجام از انسان هرگاه
 اگر و نماید ذبح مکه داخل در یا و منی در یا، مزدلفه در را گوسفندي باید، شد بازداشته

 بـراي  روزه روز ده ایجـاب  زیرا، بود نخواهد واجب او بر چیزي هیچ نبود میسر شیبرا
 آن قیـاس  و ندارد سنت و کتاب از دلیلی هیچ نیابد را حیوانی احصار زمان در که کسی

 چون، باشدمی نیز نص ظاهر مخالف آن از عالوه. است الفارقمع قیاسی تمتع قربانی بر
 و حـج  ایـام  در روزه، روز سه گرفتن که است گفته تمتع قربانی مورد در فقط تعالى اهللا

 از اگر: «است گفته احصار درمورد ولی. است الزم وطن به برگشت هنگام به روز هفت
 ذبـح  شـود  فـراهم  برایتـان  قربانی از که آنچه هر شدید بازداشته مناسک از بعضی انجام
 که دهدمی نشان این و، است نکرده ذکر قربانی براي بدلی، احصار يمسئله در و». کنید

 .کنندمی فرق هم با احصار و تمتع مسئله
 علـت  بـه ( دهنـد مـی  تـرك  مزدلفه در را مبیت که اینهائی من نظر به که این خالصه

 چنانچـه  اینهـا  و. کننـد  قربـانی  را حیوانی تکلیف رفع و احتیاط بخاطر) عذر و شلوغی
 بـر  چیـزي  پـس  باشـند  قیرفاگر و کنندنمی ضرر حیوان یک ذبح با باشند پولداري افراد

 . نیست الزم ها آن
 )2/18( الدعوة کتاب -عثیمین ابن شیخ

 جا نبودن بعلت نیم از بیرون در گذراندن شب حکم] 56[

 گذراند؟می شب مکه در ناچاري روي از و یابدنمی منی در مکانی که کسی س:

 از بیـرون  در اگرچـه ، هاخیمه انتهاي در است واجب بلکه نیست؛ جایز عمل این ج:
 در گذرانـدن  شـب  براي جاي کردن پیدا براي شما هرگاه: یعنی بمانید؛ باقی باشند منی
 جـاي  مـردم  هـاي خیمه انتهاي در که است الزم آنگاه، نیافتید جایی و کردید تالش منی

شـب  جهـت  مکـانی  کسـی  اگـر  کـه  کنندمی گمان مردم از بسیاري ما عصر در. بگیرید
 غیر یا مکه از جایی هر در تواندمی و شودمی ساقط او از حکم این نیابد منی در گذرانی

 از را وضـو  اعضـاي  از عضـوي  که کسی بر را مسئله این ها آن. ببرد پایان به را شب آن
 مسـئله  این ولی. است ساقط او از عضو آن شستن یندگو می و کنندمی قیاس داده دست
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 مسـلمانان  آمدن هم گرد مزدلفه در گذرانیشب از مقصود چون، است نظر و بحث قابل
 نـزد  کـه  اسـت  واجـب  ندارنـد  جـاي  منی در که اینهایی بنابراین، است واحد مکان در

 .بپیوندد حاجیان جمع به و بگیرد جاي مسلمانان خیمه آخرین
 در مردم و باشد پر جمعیت از مسجد هرگاه که است مسئله این نظیر مذکور يمسئله

 باشـد  متصل هم به هاصف است الزم صورت این در، بکنند اقتدا امام به مسجد اطراف
 پـس . باشـد  ايواحـده  جماعـت ، جماعـت  تا، باشد دیگري صف سر پشت صفی هر و

 عضـو  بـه  متعلـق  طهارت حکم زیرا. مفقود عضو نظیر نه، است مسئله همین نظیر مبیت
 سـاقط  مقطـوع  عضـو  بـه  نسبت طهارت حکم نتیجه در است مقطوع عضو آن که است
 .است

 )18( ص، عمره و حج فتاواي -عثیمین ابن شیخ

 موها کردن کوتاه براي درست روش] 57[

 از را سرشـان  موهـاي  کـه  کنـیم می مشاهده را مردم از بسیاري عمره یا حج در س:
مـی  را موهایشان دور تا دور پایین قسمت از و کنندمی کوتاه ايدائره شکل به سر پایین
 موضـوع  این در ها آن با که وقتی. کنندنمی کوتاه اصوالً را دیگر هايقسمت ولی، گیرند

 است؟ واجب عمل کدام بفرمایید. است کافی قدر همین فقط: یندگو می کنیممی صحبت
 آن؟ از بخشی یا سر يهمه

 البتـه . شـود  کوتاه یا شود تراشیده سر موي تمام که است واجب عمره و حج در ج:
، گفتید سخن ها آن از شما که اشخاصی و. شود کرده کوتاه عیناً مویی تار هر نیست الزم
 اللَّــه صلَّى محمد سنت از عملشان و نیست درست کارشان علما اقوال ترینصحیح طبق

لَّمسو هآلو هلَیباشدنمی ع. 
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )218، 11/217( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 است؟ جایز قربانی در گاو یا شتر هفتم یک آیا] 58[
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 خواهشـمندیم  است؟ کافی اشخانواده و نفر یک براي گاو یا شتر هفتم یک آیا س:
نمی جایز را مقدار این مردم از برخی ما نزد در چون، سپاسگزاریم شما از، بدهید پاسخ
 آگـاه  مسـئله  ایـن  پیرامون که داریم دوست، است نزدیک عید که این به توجه با و دانند
 .والسالم... باشیم
 عـدد  یـک  که دارد این از حکایت علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر صحیح سنت ج:

 باشـند  زیاد چه اگر اشخانواده و واحد شخص براي گوسفند و گاو رأس یک یا و شتر
 اشخـانواده  و نفـر  یـک  براي گاو و شتر هفتم یک بودن جایز درمورد اما و. است جایز
 زیـرا  اسـت؛  جـایز  که است این راجح قول ولی، دارد وجود اختالف و تردید علما بین

 .است افضل گوسفند رأس یک لیکن، است شخص یک حکم در اشخانواده با شخص
 ).18/44( ۀمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع -باز ابن شیخ

 مکه از بیرون در قربانی ذبح حکم] 59[

قربـانی  تـا  رودمی و دهدمی انجام را اولی يجمره رمی و حج مناسک که کسی س:
 شـهر  بـه  منـی  از شـخص  این تا شودمی موجب آن گران قیمت ولی، نماید ذبح را اش

 ایـن  آیـا ، کندمی ذبح جاهمان در و نموده خریداري را خود قربانی آنجا در و برود جده
 است؟ جایز ذبح

 .برود جده به عید روز در که نیست جایز حاجی براي: اوالً ج:
 لیکن، است جایز آن غیر و جده امثال حرم حدود از بیرون، قربانی خریداري: ثانیاً

 ذبح گوسفند پس، کند چنین کس هر و، نیست جایز حرم حدود از خارج در آن ذبح
 شخص این و، گیردنمی را واجب قربانی جاي و شده ذبح گوشتخواري براي اششده

 :است فرموده تعالى اهللا چون. است نکرده ذبح قربانی اصالً که است کسی حکم در

﴿       ﴾ :شودمی قربانی کعبه در حیوانی چنین« ]۹۵[املائدة«. 

 ﴿ :است فرموده و        ﴾ :۱۹۶[البقرة[  

 .»برسد) کعبه( خود قربانگاه به قربانی تا) نتراشید را خود سرهاي(«
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 ).85( ص. زیارت و عمره و حج احکام به متعلق فتاوایی -باز ابن شیخ

 شب در جمرات رمیِ حکم] 60[

 رمی ظهر از بعد گفتم( :است گفته عنْه اللَّـهرضی  عباس ابن که آمده حدیث در س:
 این). -ندارد ایرادي -»حرَج الَ: «فرمودعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى پیامبر، امکرده جمرات
 و اسـت  صـحیح  حـدیث  این واقعاً که بفرمایید. است داده قرار صحیح بیهقی را حدیث

 است؟ جایز قربانی روز در آفتاب غروب از بعد جمرات رمی آیا
 مـورد  در قربانی روز در علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که رسیده اثبات به ج:
 در. نبـود  تشـریق  ایـام  رابطـه  در سـؤال  ایـن  و. گرفت قرار سؤال مورد مذکور يمسئله

ـيْتُ «: گفت صحابه از یکی که است آمده بخاري صحیح سَ ـا أمْ ـدَ مَ عْ يْتُ بَ مَ  از بعـد « )1(»رَ

 ». دادم انجام را جمرات رمی ظهر
 و ام؛داده انجـام  را عمل این قربانی روز لحظات واپسین در من که است این مقصود

 یـا  ظهـر  از بعـد  در را جمرات رمی شخصی اگر بنابراین. است جایز علما تمام نزد این
 مـذکور  صـحابی  که نیست این حدیث این معنی .ندارد اشکالی، دهد انجام عصر از بعد
 اللَّـهصلَّى پیامبر از شب آمدن از قبل صحابی این زیرا، است کرده جمرات رمی شب در

 لَّمسو هآلو هلَیبود پرسیده را سؤالشع. 
 جایز را آن ايعده، است علما اختالف محل، النحر یوم آفتاب غروب از بعد رمی اما
 که اندگفته و دانسته ناجایز ايعده و باشدمی قوي فتوایی جواز فتواي البته و. انددانسته

 آفتـاب  زوال از بعد یازدهم روز در و بیاندازد تأخیر به را جمرات رمیِ باید شخص این
 انجـام  یـازدهم  روز جمرات رمی از قبل را عقبه يجمره رمی لیکن، بکند جمرات رمی

 .است جایز علما نزد چیز همین. بدهد
 انجـام  را عقبه يجمره رمیِ عید روز در تا کند تالش مسلمان که است شایسته لیکن

 انجام را کار این، روز در صحابه و علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر که گونه همان، دهد

                                                           
 ).1723(  بخاري -1
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 قبـل  و زوال از بعد باید دارد وجود رمی ها آن در که روزهایی سایر در همچنین. اندداده

، کرد غروب آفتاب و بود سخت شرایط چنانچه ولی، بگیرد انجام رمی، آفتاب غروب از
 همـین  صـحیح  قول. دهد انجام را رمی شب آخر تا غروب از بعد انسان که است جایز
 .است

 ).1/32( حج رسایل و يفتاو). 95( العربیۀ المجلۀ -باز ابن شیخ

 جمرات رمی در گرفتن وکیل حکم] 61[

 از روز دومین در تا دهم قرار وکیل خود طرف از را دیگري شخص توانممی آیا س:
 مشـکالت  و شـرایط  علـت  بـه  خـود  و دهـد  انجـام  بـرایم  را جمرات رمی تشریق ایام

 شد؟ خواهد واجب دم من بر عمل این بخاطر که این یا، برگردم ریاض به خانوادگی
 رمـی  از قبـل  خودش و داده قرار نایب را دیگري که نیست جایز کس هیچ براي ج:

 و بمانـد  منتظـر  جمـرات  رمـی  تا که است واجب او بر بلکه کند؛ ترك را مکه، جمرات
 بـود  نـاتوان  اگر و دهد انجام را عمل این خودش باید بود رمی به قادر خودش چنانچه

 در بایـد  بلکه، کند مسافرت خودش نباید لیکن، دهد قرار خود وکیل را دیگري تواندمی
) موکـل ( او خـود  سـپس  و شود فارغ جمرات رمی از وکیلش که این تا بماند باقی آنجا

 .نماید ترك را مکه آنگاه و بدهد انجام را وداع طواف
 اسـت  واجـب  بلکـه  ؛بگیـرد  وکیـل  نـدارد  اجازه بود سالم و صحیح او خود اگر اما 

 او بـر  بگیـرد  احـرام  حج براي یانسان هرگاه چون، نماید جمرات رمی به اقدام خودش
، حـج  شـروع  زیـرا ، باشد نفلی، حجش اگر . حتیبرساند اتمام به را آن که شودمی الزم
 .کرد اهدخو میالزا را آن اتمام

﴿ :است فرموده تعالى باري که این کما          ﴾ :۱۹۶[البقرة[ 

 .»کنید کامل اهللا براي خالصانه را عمره و حج«



   

 1339 باب نهم: حج، عمره و ذبایح
 

 انسـان  و شـود مـی  واجب شروع با نیز عمره، بنابراین، دارد حالتی همچنین نیز عمره
 قـرار  خـود  ينماینده را دیگري تواندنمی است مناسک انجام به قادر خودش که مادامی

 .دهد
 ).95( ص. زیارت و عمره، حج به متعلق فتاواي – باز ابن شیخ

 مستعمل هايسنگ يوسیله به رمی حکم] 62[

 رمـی  بـراي  هـا  آن از دیگـري  شـخص  قـبالً  که هاییسنگ با رمی شودمی گفته س:
 آن دلیـل  اسـت  درسـت  اگـر  و اسـت؟  درسـت  گفته این آیا، نیست جایز کرده استفاده

 چیست؟
 را مورد سه آورندمی زبان بر را گفتار این که اینهایی زیرا ؛است اشتباه گفتار این ج:

 : کنندمی مطرح استدالل عنوان به
 آب، واجـب  طهـارت  در اسـت  مسـتعمل  آب همچـون  رمـی  هـاي سنگ: یندگو می

 هاسنگ این که کنندمی استدالل همچنین اینها. نیست کننده پاك اما ؛است پاك مستعمل
 دوم بـار  آن غیـر  و کفاره خاطر به آزادي از پس که مانندمی ايشده آزاد يبرده سان به

 مسـتلزم  مستعمل هايسنگ از استفاده جواز به شدن قایل: یندگو می. شودنمی کرده آزاد
 رمی سنگ یک با شما مثالً. کنند استفاده سنگ یک از حاجیان يهمه که شودمی امر این
 یـک  بـا  بـار  هفـت  تـا  ترتیب همین به و کنیدمی استفاده آن از دوم بار سپس و کنیدمی

 داردبرمـی  را سنگ همین و آیدمی دیگري شخص سپس و دهی؛می انجام را رمی سنگ
 هـا  آن بـه  دقـت  بـا  اگـر  کـه  بـود  علت سه اینها! آري. کندمی استفاده آن از بار هفت و

 :رسندمی نظر به استدالل قابل غیر و بیمار و علیل همگی شود نگریسته
 کـه  اینهـایی ). فـرع  حکـم  بـه  برسـد  چه( هستیم اصل حکم منع به قایل: اول تعلیل

 ندارند اختیار در مدرکی و دلیل هیچ نیست مطهر اما است طاهر مستعمل آب: یندگو می
 بـا  مگـر  کنیم خارج کنندگی پاك یعنی، خود اصلی وصف از را آب که نیست ممکن و

 و، کننـده  پاك هم است پاك هم واجب طهارت براي مستعمل آب بنابراین، شرعی دلیل
 .است منتفی نیز) مقیس( فرع حکم پس، شد منتفی) علیه مقیس( اصل حکم که حاال
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 الفـارق مـع  قیاسی، شده آزاد يبرده بر شده پرتاب هايسنگ کردن قیاس: دوم تعلیل
 اصـالً  و نیست برده دیگر و است آزاد بعد به آن از، شود آزاد ايبرده هرگاه چون، است
 به همچنان استعمال و پرتاب از پس که سنگ برخالف، بود نخواهد آزادي و عتق محل
. داد نخواهـد  دسـت  از را رمـی  جـواز  صـالحیت  و مانـد  خواهد باقی خود بودن سنگ

 آیـد مـی  در بردگی به شرعی علتی، بنابر دیگر بار و شودمی آزاد که ايبرده اگر بنابراین
 .شود کرده آزاد دوم بار براي که است جایز

 سـنگ  یـک  بـه  حجـاج  که شودمی این مستلزم امر این جواز، یندگو می: سوم تعلیل
 در چیزي چنین ولی، ندارد اشکالی باشد ممکن چیزي چنین اگر: ییمگو می. کنند بسنده
نمی روي سنگ یک آن به کس هیچ سنگ بودن فراوان وجود با و نیست امکان يحیطه
 .آورد
 بـه  تـوانی مـی  بیفتد زمین به است تو دست در سنگی هرگاه که است رهگذر این از
 از دیگـر  کسی، گمانت به چه، نمایی پرتاب و برداري دیگر هايسنگ یا سنگ آن جاي

 .خیر یا و کرده استفاده آن
 ).2/278( اسالمی فتاواي – عثیمین ابن شیخ

 جمرات رمی قضاي و ادا اوقات] 63[

 است؟ زمانی چه در جمرات رمی قضاي و ادا انتهاي مدت س:

 و رسـد مـی  پایـان  بـه  یازدهم روز فجر طلوع با، عید روز در، عقبه يجمره رمی ج:
 در عقبـه  يجمره رمی اما. است عید شب پایانی قسمت از ضعیف افراد براي آن شروع

 فجـر  طلوع با و آغاز آفتاب زوال با که است دیگر يجمره دو رمی همچون تشریق ایام
 آفتـاب  غـروب  هنگـام  به که، تشریق ایام روز آخر در مگر رسد؛می پایان به بعدي شب
 کـه  آن مگـر  اسـت؛  شب از بهتر، روز در رمی وجود این با. رسدمی اتمام به روز همان

 افتـادن  خطـر  بـه  ترس، حجاج از برخی باکیبی و حد از بیش شلوغی علت به شخص
 را جمـرات رمـی ، شـب  در تواندمی شخص شرایطی همچنین در، باشد داشته را جانش
. نـدارد  اشـکالی  هم باز دکن میر شب در خطر و ترس بدون اگر که این کما، دهد انجام
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 ایـن  نیـاز  صـورت  در جز به شب در و است افضل و بهتر روز در رمی حال هر به ولی
 انجـام  بعد روز فجر طلوع از پس که شودمی زمانی، رمی قضاي اما و. نگیرد انجام عمل
 .بگیرد

 ).2/20( الدعوة کتاب – عثیمین ابن خیش

 سیزدهم روز تا جمرات رمی تأخیر حکم] 64[

 اگـر  و نمودرمی تشریق ایام روز آخرین در باره یک را جمرات همه توانمی آیا س:
 بگیرد؟ انجام زمانی چه و چگونه رمی بفرمایید است جایز

 سـنت  و روش طبـق  کـه  اسـت  ایـن  مسلمان هر براي شرعی حکم زمینه این در ج:
صـلَّى  پیامبر کـه  گونـه  آن برسـاند  انجام به را رمی علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  هللا رسول

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیهفـت  بـا  عیـد  روز در بنابراین نمود؛ جمرات رمی الوداع حجۀ در ع 
 روز در سـپس ، بگویـد  تکبیـر  سنگی هر پرتاب با و بپردازد عقبه يجمره رمی به سنگ

 جمـره  هر یعنی .یدنما میر سنگ هفت با آفتاب زوال از بعد را گانه سه جمرات یازدهم
 را رمـی . بگویـد  تکبیـر  هاسنگ از کدام هر رمی با و کندرمی سنگ هفت با جداگانه را

 و میـانی  يجمره نوبت سپس، نمود آغاز است خیف مسجد نزدیک که ايجمره از باید
 جمره سه هر دوازدهم روز در سپس، دارد قرار مکه نزدیک که است عقبه يجمره آنگاه

 و یـازدهم  روز در نـده کن مـی ر. نمایـد رمـی  یـازدهم  روز همچون آفتاب زوال از بعد را
صـلَّى  پیامبر از پیـروي  بـا  .بایسـتد  مقداري وسطی و اولی يجمره رمی از پس دوازدهم

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیو نمـوده  بلنـد  را دستانش، داده قرار خود چپ سمت در را جمره، ع 
 راسـت  سمت در را جمره و بایستد مقداري دوم يجمره رمی از بعد همچنین. کند دعا

 .کند دعا و نموده بلند را دستانش و داده قرار خود
 ایسـتادنی  و کـردن  دعا، است عقبه يجمره همان که سوم يجمره رمی هنگام در اما

 شـب  و بماند منی در تواندمی خواست اگر و برود مکه به خواست اگر و نیست کار در
رمی زوال از بعد سیزدهم روز در را گانه سه جمرات و بگذراند جا همان در را سیزدهم
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 کـه  روشـی . اسـت  کـرده  را کار این دوازدهم و یازدهم روزهاي در که گونه همان، کند

 .است علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول سنت و بوده افضل گفتیم
 را همـه  و انداخت تأخیر به را دوازدهم و یازدهم روزهاي رمی، شخص چنانچه اگر

 مخـالف  شخصی چنین اما ؛است جایز، داد انجام زوال از بعد سیزدهم روز در ترتیب به
 ترتیبی صورت به را رمی که است الزم او بر اوضاعی چنین در. شودمی شمرده بر سنت
 سپس، بدهد انجام گانه سه جمرات ترتیب به را یازدهم روزهاي رمی ابتدا بدهد؛ انجام

 این کما، بدهد انجام را سیزدهم سپس و یازدهم روزهاي رمی ترتیب همین به و برگردد
 .اندگفته وضوح به را مطلب همین علما از بسیاري که

 ).4/168( ).الفتاوي( الدعوة کتاب – باز ابن شیخ

 تشریق ایام در جده سوي به حجاج خروج حکم] 65[

 خـارج  جـده  سـوي  بـه  مکه از حج اعمال اتمام از قبل عذري بنابر، حجاج اگر س:
 بـه  عـودت  قصـد  که این به علم با! است؟ الزم وداع طواف خروج این براي آیا، بشوند

 .دارند را مکه
 امـا  بدهند؛ انجام را وداع طواف که است الزم اندنموده کامل را جمرات رمی اگر ج:

 الزم هـا  آن بـر  وداع شـوند  خـارج  حجاج کوچ از قبل و دوازدهم یا یازدهم روز در اگر
 .شوند خارج وداع بدون نباید کردند خروج قصد، رمی اتمام از بعد اگر لیکن. نیست

 ).4/157( ).الفتاوي( الدعوة کتاب – باز ابن شیخ

 دهدمی ترك را حج واجبات از برخی، ناآگاهی روي از که کسی حکم] 66[

 و مزدلفـه  در گـذرانی  شـب  و تعجیـل  گمـان  به را دوازدهم روز رمی شخصی س:
 حـج  حکـم  دهد؛می ترك حج احکام به نسبت ناآشنایی و جهل سبب به را وداع طواف

 چیست؟ شخص این
 در بلکـه ، اسـت  نـداده  ترك را حج ارکان از رکنی وي زیرا است؛ درست او حج ج:
 :است نموده ترك را حج واجبات از واجب سه اینجا
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 .دوازدهم شب در منی در گذرانی شب: اول واجب*
 .دوازدهم روز در جمرات رمی: دوم واجب*
 .وداع طواف: سوم واجب*
 و نموده ذبح مکه در را آن باید که آیدمی الزم دم واجب ترك براي، علما نزد در و

 واجب را دم منی در شب یک در مبیت ترك لیکن کند؛ تقسیم فقرا بین در را گوشتش
 این که اشتباهی این بر را خود حجاج برادران دارم دوست رهگذر این از. کندنمی

 فی تَعجلَ فَمنْ[يآیه از، حاجیان از بسیاري چون سازم؛ آگاه شده مرتکب ما دوست
  را مذکور روز دو و نموده برداشت را یازدهم روز در خروج] 203] [بقره:یومینِ

 بلکه، نیست طور این مسئله که آن حال، اندفهمیده ذوالحجه یازدهم و عید روزهاي
 .اندفهمیده اشتباه را آیه اینها

 ﴿ :است فرموده تعالى اهللا                    

               ﴾ :۲۰۳[البقرة[ 

 عبـادت ( کسی اگر و کنید یاد را اهللا) التشریق ایام روز سه( مشخصی روزهاي در و«
 و( نیسـت  او بـر  گنـاهی ، نمایـد  شتاب و دهد انجام التشریق ایام روز دو در را روز سه

 .»)نباشد جمرات رمی براي سیزدهم روز در که نیست مانعی
) الحجهذي( یازدهم آن روز اولین که، التشریق ایام روز سه: از عبارتند، مشخص ایام

﴿ يآیــه مفهــوم پــس. اســت        ﴾ :و یــازدهم روزهــاي ]٢٠٣[البقـرة 

 بـه  را آیه مفهوم انسان که است الزم بنابراین. یازدهم و عید روزهاي نه، است دوازدهم
 .نشود واقع اشتباه در تا بداند درستی

 ).18( ص. عمره و حج فتاواي – عثیمین ابن شیخ

 وداع طواف براي دوباره که اراده این به، وداع طواف بدون مکه از حاجی خروج] 67[
 گرددمی باز مکه به
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، وداع طواف بجز و آمدیم حج به گذشته سال در، هستیم جده شهر ساکنان از ما س:
 و نمـودیم  موکـول  حجـه ذي آخر براي را وداع طواف اما، دادیم انجام را مناسک يبقیه
 صحیح حجمان آیا، دادیم انجام را وداع طواف و برگشتیم مکه به ازدحام کاهش از پس

 است؟
 حجـش  بینـدازد  تأخیر به دیگري وقت به را وداع طواف و کند حج انسان هرگاه ج:
 وداع طـواف  مکـه  از خروج هنگام به که است الزم او بر و است اشکال بدون و صحیح

، باشـد ... و مدینـه ، طـایف ، جده امثال، مکه غیر ساکنان از اگر کننده حج بدهد؛ انجام را
 طـواف  در که گفت باید البته، وداع طواف شوط هفت از بعد مگر ندارد خروج ياجازه
 نـزد  نمـوده  تـرك  را مکه وداع طواف بدون شخص چنانچه و. ندارد وجود سعی، وداع

 در را گوشـتش  و نموده ذبح مکه در را آن باید که شودمی واجب دم او بر علما جمهور
 ایـن  و، شـود مـی  اشکال بدون و صحیح او حج و نماید توزیع مستمندان و راناناد میان
 .است علم اهل جمهور رأي

 ابـن  از و اسـت  واجـب  عبادتی، اقوال ترینصحیح طبق وداع طواف: که این خالصه

قْ «: انـد گفته ایشان که است روایت عنْه اللَّـهرضی  عباس ِ ـريُ لْ ـيَهُ فَ ـكاً أوْ نَسِ كَ نُسُ ـرَ ـنْ تَ مَ

اً  مَ  )1(»دَ

 ».کند ذبح حیوانی باید کند فراموش یا دهد ترك را حج واجبات از واجبی کس هر«
 کـه  اسـت  واجـب  او بـر  دهـد می ترك عمداً را نُسک یک حاجی که این به توجه با

 برگشـت  و. کند تقسیم مستمندان و راناناد بین در را آن و نموده ذبح مکه در را حیوانی
مـی  علمـا  آراي يگزیده، رأي این. گرداندنمی ساقط او از را فدیه این مکه به او مجدد
 .است ارجح من نزد و باشد

 .)126( ص زیارت و عمره، حج احکام به متعلق فتاواي – باز ابن شیخ

                                                           
 الســنن« در بیهقــی و) 39 ،37(  2/244 »الســنن« در دارقطنــی ،)940 ،890(  419 ،1/397 »مالــک موطــا« -1

 ).9606 ،9470 ،8707(  »الکبري
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 مسجدالحرام در بیگانه زنان به کردن نگاه حکم] 68[

 حـالی  در شـود؟ می مؤاخذه حرم در زنان سوي به کردن نگاه خاطر به انسان آیا س:
نگاه جذب موجب زنان که این به علم با، است چرانیچشم و شهوت بدون نگاه این که

 هستند؟ مردان هاي
 برخی چون، است بزرگ مشکلی، مکان این در زنان مشکل که است این واقعیت ج:

 را خـود  ايبگونـه ، یابندمی حضور است خضوع و عبادت مکان که حرم به که زنانی از
 دچـار  نیـز  را نـدارد  وجـود  ها آن در فریفتگی امکان که افرادي حتی که دهندمی آرایش

  شودمی ظاهر جمعیت میان در و زده خوشبو را خودش زن که بینیمی. کنندمی فریفتگی
 امـاکن  در کـار  ایـن . دارد را مـردان  با بازي عشق قصد که شودمی معلوم حرکاتش از و

 از دسـته  این به من نصیحت!!. مسجدالحرام به برسد چه است زشت و منکر امري دیگر
 انجام از آن در و آورید بجاي را اهللابیت عزت و حرمت، بترسید اهللا از: است چنین زنان

 . بپرهیزید معصیت
 توان حد تا و کنند نصیحت را او باید شکلی و سر چنین با زنی يمشاهده با مردان

 وجود این با لیکن. بگذارند جریان در را امر مسئولین و دارند باز عملش از را او

﴿ :بگیرد فرو را خود چشمان زنان دیدن هنگام به تواندمی تا مرد: معتقدیم  

                  ﴾ :۳۰[النور[ 

 و گیرنـد  فـرو ) بیگانه زنان به نگاه از( را خود چشمان: بگو مؤمنان به -پیامبر اي-«
 .»نمایند حفاظت) گناه و زنا از( را خود هايشرمگاه
 نـامحرم  زنان به نگاه از را خود چشمان توانندمی تا که است واجب مردان براي پس

 آنـان  بـه  خوشـگذرانی  و التذاذ يانگیزه آنان يمشاهده هنگام اگر خصوصاً، ببندند فرو
 در مردم البته. شودمی بیشتر هاچشم گرفتن فرو وجوب صورت این در که، بدهد دست

 .دارند مختلفی سالیق و طبایع زمینه این
 ).36( ص – زن و خانواده فتاواي – عثیمین ابن شیخ
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 عمره و حج در ناجایز و لهو آالت از استفاده حکم] 69[

 رد؟دا میحک چه عمره و حج در خود با ناجایز و لهو آالت بردن س:

 معصیت آن استعمال و عمره یا حج به لهو ابزار و التآ بردن که نیست شکی ج:
 پوشیدن از پس شخص اگر و. شودمی کبیره گناه به منجر معصیت بر اصرار و است
 تعالى اهللا چون شود؛می شدیدتر و بیشتر گناهش، کند استفاده آالت این از احرام لباس

﴿ :است فرموده                   ﴾

 ]۱۹۷[البقرة: 
 حج...) و تلبیه و احرام با -ذیحجه و قعدهذي، شوال – ماهها این در( که کسی پس«

بدانید که) آمیزش جنسی و گناه و نافرمـانی و جـدال در   (، گردانید واجب خویش بر را
 .»اثناي حج روا نیست

 تحـریم  را ها آن تعالى اهللا که چیزهایی تمام از که است واجب مسلمان انسان بر پس
 و زمـان  هر در بلکه، نیست حج به رفتن مخصوص آالت این تحریم و کند پرهیز نموده
 .هستند حرام مکانی

 ).4( ص. مکی فتاواي – عثیمین ابن شیخ

 است کعبه مسجد مخصوص نماز ثواب بودن برابر چند] 70[

 کعبـه  مسـجد  مخصوص مسجدالحرام در خواندن نماز ثواب بودن برابر چند آیا س:
 شود؟می شامل را حرم تمام یا است
مسجدي است که کعبـه  مخصوص ، چند برابر بودن ثواب نماز در مسجد الحرام ج: 

 د.شو میدر آن قرار دارد و تمام حرم را شامل ن

 اللَّه رضیاز میمونه ، )باب فضل الصالة بمسجد مكة و املدينة(، مسلم در صحیح خود

علَیـه وآلـه وسـلَّم شـنیدم کـه       اللَّـهید: از رسول اهللا صلَّى گو مید که کن میروایت  عنْها

ة فِيهِ [فرمودند:  الَ نْ  -أي: املسجد النبوي  –صَ ل مِ نْ الْـأَفْضَ اهُ مِ وَ ة فِيامَ سِ الَ د الْــف صَ اجِ سَ مَ
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د  جِ سْ بَةالْـإِالَّ مَ عْ علَیه وآله وسلَّم از هزار نماز در  اللَّـهیک نماز در مسجد النبی صلَّى « ]كَ

  )1(»مساجد دیگر افضل است؛ مگر مسجد کعبه
این مورد همین است و ظاهر کالم اصحاب ما از فقهاي حنابله همـین  قول راجح در 

ط آل  1ج، 600ص( »الفـروع «است. همان گونه که صاحب کتاب الفروع گفته است. در 
خـود  ، ید: ظاهر کالم فقهاي حنابله این است کـه منظـور از مسـجد الحـرام    گو میثانی) 

 پایان گفتار فقهاي حنابله)( مسجد است.
مسجدي است که کعبـه در آن  ، ه منظور از مسجد الحرام به طور مطلقباید دانست ک

  قرار دارد. به دلیل گفتار الهی:

﴿                 ﴾ :۱۹۱[البقرة[  

در آن جا  جنگ نکنید! مگر اینکه، در منطقه حرم)( در نزد مسجد الحرام، ها آنو با «
 .»با شما بجنگند

﴿                 ﴾ :۱۹[التوبة[  

  »؟...و آباد ساختن مسجد الحرام را، سیراب کردن حجاج قرار داده اید آیا«

﴿            ﴾ :شوند!ننزدیک مسجد الحرام « ]۲۸[التوبة« 

﴿          ﴾ :۲۵[الفتح[  

 ي حرم باز نداشتند. و از محدوده »زیارت) مسجد الحرام بازداشتند( و شما را از«

هرسول اهللا صلَّى  : « د:فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ دَ اجِ سَ ةِ مَ ثَ الُ إِالَّ إِىلَ ثَالَ حَ دُّ الرِّ الَ تُشَ

دِ  جِ سْ امِ ْالْـمَ رَ ا، حَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ مَ دِ الْـوَ ، وَ جِ سْ   )2(»أَقْىصَ الْـمَ

مسجد النبی و مسـجد  ، بار سفر نبندید؛ مگر براي زیارت سه مسجد: مسجد الحرام[
 االقصی]

                                                           
 )1396مسلم  ( -1
 )1397) مسلم  (1188بخاري  ( -2
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الجودریه یا مسجد خیـف یـا   بنابراین اگر شخصی به طرف مسجد الشعب یا مسجد 
بنا به حدیث نبوي ، بار سفر ببندد، یکی دیگر از مساجدي که در محدوده ي حرم هستند

بـه مسـجد کعبـه    ، چنین اجازه اي ندارد؛ پس مادامی که شد رحال و سفر براي زیـارت 
چند برابر بودن ثواب نماز هم فقط مخصوص مسجد کعبه است؛ اما بایـد  ، خاص است
از نماز در خارج از محدوده ي حرم افضل اسـت.  ، نماز در محدوده ي حرمدانست که 

 منتهی ثواب نماز در خارج از محدوده ي حرم به اندازه ي ثواب در خود حرم نیست.
تمام محدوده ي حرم را شامل ، قول دوم این است که چند برابر بودن ثواب نماز

﴿ ست که فرموده:د. استدالل این گروه از علما از کالم الهی اشو می       

                 ﴾ :۲۸[التوبة[ 

 »نزدیک مسجد الحرام شوند!، پس نباید بعد از امسال ؛مشرکان ناپاکند«

﴿ د:فرمای میو نیز گفتار پروردگار که            

                 ﴾ :۱[اإلسراء[ 

 علَیه وآله وسلَّم از خانـه ام هـانی رضـی    اللَّـهروایت شده است که رسول اهللا صلَّى 
ا به اسراء برده شد. استدالل  اللَّـهنْهلَّى نما میعیند که رسول اهللا صاللَّـه   ـلَّمسو هآلو هلَیع

حلّ) مقیم بودند و نماز را در محدوده ي ( در سفر حدیبیه در محدوده ي خارج از حرم
 )1(حرم اقامه می کردند.

 تعـالى سوره ي توبه کافی نیسـت؛ زیـرا اهللا    28اما استدالل این دسته از علما از آیه  
فرموده کـه مشـرکین بـه مسـجد      تعالىقْرَبوا] و نفرمود: [فال یدخلوا]. اهللا ی فرموده: [فَلَا

 الحرام نزدیک نشوند و نفرموده که داخل نشوند.
مسجد کعبه است که مشرکین از نزدیک شـدن  ، بنابراین مراد از مسجد الحرام در آیه

حـدود   به آن منع شده اند و حتی حق نزدیک شدن به آن را ندارند. به ایـن صـورت در  
هم نزدیک نشوند. چنانچه منظور از مسجد الحرام در آیـه  ، حرم که در جوار کعبه است

                                                           
 )2723،2731بخاري  ( -1
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ند. و شد میمشرکین از نزدیک شدن به حدود حرم باید منع ، تمام سرزمین حرم می بود
 حد فاصلی می بود که اجازه نزدیک شدن به آن را نداشتند. ، بین مشرکین و حدود حرم

مسجد کعبه است. مشرکین نباید به ، یریم که مراد از مسجد الحرامگ میبنابراین نتیجه 
 آن داخل شوند و از محدوده ي حرم فاصله بگیرند تا به مسجد کعبه نزدیک نشوند.

، در مورد آیه اول سوره ي اسراء باید گفت: منظـور از مسـجد الحـرام در ایـن آیـه      
علَیـه وآلـه    اللَّــه  صـلَّى  مسجد کعبه است؛ زیرا روایت صحیح این است که رسـول اهللا 

 .عنْها اللَّـه نه از منزل اُم هانی رضی، وسلَّم از محل حجر به اسراء برده شد
   )465( –) ف 20/164( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 شوند؟می برابر چند مکه در گناهان آیا] 71[

  است؟ صورتی چه به آن کیفیتشوند؟می محسوب برابر چند مکه در گناهان آیا س:

 به است؛ نظر مد کیفیت بلکه، نیست مطرح کمیت مکه در گناهان شدن برابر چند ج:
، کیفیت افزایش این دلیل و است تردردناك و شدیدتر آن مجازات و عذاب که معنی این

 ﴿ :است تعالى اهللا يفرموده، ندشو میاز لحاظ کمیت چند برابر ن ها آنکه    

                                    ﴾

  ]۱۶۰[األنعام: 
 کـس  هر و، دارد برابر ده] کم دست مضاعف پاداش[ دهد انجام نیکی کار کس هر«

 و شـود نمی مجازات آن همانند جز] یتعال اهللا داد و عدل سبب به[، کند بدي کار که

 .»رددگمین ستم و ظلم ایشان به
 اهللا که گونه همان و است شده واقع انعام ي سوره در که است مکی آیات از آیه این

 ﴿ :رمایدفیم تعالى                    

                                    

  ﴾ :۲۵[احلج[  
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 و] اسـت  اسـالم  دین که[ اهللا راه از] را مردمان[ و نداهورزید کفر که کسانی بیگمان«

 از اعـم ، مردمان يههم براي را آن ما و رنددا می باز مسجدالحرام] به ورود[ از را مؤمنان
 حرم[ یکسان، ندشو می وارد بدان دیگر نقاط از یا و ندکن می زندگی جا آن در که کسانی

 خـالف  مرتکـب  سـرزمین  آن در ظلم به توسل با که کسانی همچنین و، ایم نموده] امن
 .»چشانیم می بدیشان دردناکی عذاب، ردندگمی

 مرتکب مکه در فرد که گناهی يهشکنج و عذاب درد: که دشو می استنباط آیه این از
 کـالم  ایـن  در و، شـود  مرتکب آن خارج در که است گناهی عذاب از شدیدتر، دشو می

 .ندشو می گناه مرتکب مکه در که است کسانی براي یمهم هشدار
 )468ف -20/169( ورسائل فتاوي مجموع، عثیمین ابن شیخ

 است؟ مکه اهل ضرر به یا نفع به که احکامی] 72[

 نگهدار و حافظ تعالی اهللا که -مکه مقیم افراد و ساکنان پاداش و اجر: یندگو می س:
 است؟ درست این آیا، است مکه غیر در گزارانعبادت پاداش مانند -!باد آن

 این ساکن که کسی اما، است زمین ينقطه بهترین مکرمه مکه که نیست شکی ج:

﴿ :دیفرمامی علیه السالم ابراهیم قول از تعالى اهللا .ندارد خاصی تقدس باشد مکان  

                                    

                                      

 ﴾ :۱۲۶[البقرة[  

 گوناگون هايمیوه از را آن اهل و، گردان امانی و امن شهر را] سرزمین[این! اهللا اي«
 در ولـی ، پـذیرفتم  را تـو  دعاي: [گفت] پاسخ در اهللا[ گردان مندشانبهره و رسان روزي

بهـره ] دنیا خیرات و ثمرات از[ کوتاهی مدت، ورزد کفر که کسی و] دنیا کوتاه عمر این
 گونه این[ و سازممی گرفتار آتش عذاب به] رستاخیز روز[ را او سپس و گردانممی مند

 .»است بدي سرنوشتی و سرانجام چه را] افراد
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 زمـان  در مکـه  سـاکنان . دارنـد  سکونت آن در هم مشرکان و کافران، آیه این بیان به
 تکـذیب  و دادند قرار آزار و اذیت مورد را ایشان، علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللارسول بعثت

 اهللا رسـول  لـذا ، دادنـد مـی  شـکنجه  آوردندمی ایمان ایشان به که را کسانی حتی کردند؛
 و ابوجهل: مانند کفر سران و نمودند هجرت شهر این از مؤمنان و علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 

 انجام ياهشایست کار مکه کنان سا از کس هر بیترت نیا به. ماندند باقی جاآن در ابولهب
 آن گنـاه  دهـد  انجـام  ناشایسـتی  کـار  اگر نیز و دهدمی بیشتري اجر او به تعالىاهللا، دهد

 .است بزرگتر

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                   ﴾ :احلج]

۲۵[ 
 عـذاب ، ردنـد گمـی  خـالف  مرتکـب  سـرزمین  آن در ظلـم  بـه  توسل با که کسانی«

 . »چشانیممی بدیشان دردناکی
 داشـته  مکـه  در را محرمـات  و گنـاه  ارتکـاب  قصد کس هر: که همیمفیم آیه این از
 گنـاه  نیـت  بـا  او کـه  چرا، است عذاب و شکنجه سزاوار، قصدش همین خاطر به، باشد

 .است شکسته را الهی امن حرم حرمت
 )3/1414/( تاریخ در جبرین ابن شیخ يامضا با فتواي



 

 

 

 

 :چهارم فصل
 دیگران جاي به حج اداي



 

 دیگران از نمایندگی به حج اداي شرایط و حکم] 73[

 و است؟ جایز دیگران از وکالت و نمایندگی به اموري چه اداي حج مناسک در س:
 دارد؟ جواز دیگران جاي به حج اداي زمانی چه

 بـه  حج اداي از فردي یا است کرده فوت که مسلمانی جاي به عمره و حج اداي ج:
. اسـت  جـایز ، نیست آن يبهبود به امیدي که بیماري یا، است ناتوان سن بودن باال دلیل

، نیسـت  کـار  ایـن  به قادر خودش که کسی طرف از جمرات رمی در نمایندگی همچنین
  همانحاجیانِ از نماینده که آن به مشروط دارد؛ جواز، مسن فرد یا ماریب زن، کودك مانند
 .باشد داده انجام را جمرات رمی خودش و بوده سال

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )11/76( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن يفتاوا

 است بهتر، مستحبی حج براي وکالت از، نکرده حج که کسی به کمک] 74[

 پاداش کند تأمین است نکرده ادا، حج که را فردي ينفقه و مخارج که کسی آیا س:
 کند؟می دریافت را کامل
 حـج  مناسـک  انجـام  بـراي  خـود  از نمایندگی به را گرید کسی ای است بهتر این آیا 

 .بگمارد
 فرضی حج پاداش: یعنی، داشت خواهد حاجی اجر مانند اجري -شاءاهللا ان -بله ج:

 . رسدمی او به

نْ [ :فرمایدمی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول زَ  مَ هَّ ا جَ يً ازِ دْ  غَ قَ ا فَ زَ   )1(]غَ

 ).است کرده جهاد خود که گویی، کند زیتجه را مجاهدي که کسی(
 بگـذارد  حـج  کـه  منظور این به فقیر به مال بخشیدن لذا، است جهاد نوعی نیز حج 
، کنـد  ادا مسـتحبی  حج او جاي به که بدهد شخصی به را خود پول که است این از بهتر

 .شودیم ادا نیز او مسلمان برادر حج يفریضه صورت این در چون
 )127س)21/108( رسائل و فتاوي مجموع، عثیمین ابن شیخ

                                                           
 )1895(  مسلم و ،)2843(  بخاري -1
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 حج مناسک از بعضی انجام در نیابت حکم] 75[

 چیست؟ حج مناسک از بعضی انجام در نیابت حکم س:

 بـراي  را فـردي  انسـان : که معناست این به حج مناسک از یبعض انجام در نیابت ج:
 یـا  نماید طواف او جاي به که این مانند. بگمارد خود جاي به حج اعمال از برخی انجام
 را جمـره  رمـی  و بمانـد  منی در شب، کند وقوف عرفه در یا کند مروه و صفا بین سعی
 انسـان  بـراي  کـه  اسـت  این راجح قول اما قبیل؛ این از دیگر جزئی اعمال و دهد انجام
 نائـب  عنـوان  بـه  عمـره  و حـج  اعمال از بخشی یا یکی اداي براي را کسی نیست جایز

 انسان وقتی که است این عمره و حج هايویژگی از که چرا. نفل ای فرض از اعم رد؛یبگ
عمـره  یا حج اگر حتی شودمی فرض او براي آن انجام بست احرام دو این از یکی براي

 .باشد مستحبی ي

﴿ :دیفرمایم یتعال اهللا رایز                   

          ﴾ :۱۹۷[البقرة[  

] ذوالحجـه  و ذوالقعده، شوال از: عبارتند که[ پذیردمی انجام معینی هايماه در حج«
و گناه و نافرمانی و جـدال  بدانید که) آمیزش جنسی (، گردانید واجب خویش بر را حج

 .»در اثناي حج روا نیست

﴿ :نزول از قبل: یعنی است شده نازل حج شدن فرض از قبل آیه این      

              ﴾:۹۷ [آل عمران[ 

 رفـتن  براي] بدنی و مالی[ توانایی که کسانی بر است الهی واجب، خانه این حج و«
 »دارند را جاآن به

 انجـام ، عمـره  یا حج براي احرام بستن با که دارد داللت موضوع این به آیه محتواي 
 .گرددمی فرض آن انجام، عمل شروع با واقع در. شودمی فرض شخص بر آن
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 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                     

 ﴾ :۲۹[احلج[  

 بـه  و، سـازند  برطـرف  خـود  از را] کثافـات  و چـرك  و[ هـا آلودگی باید آن از بعد«
 .»نمایند طواف را اهللا گرامی و قدیمی خانه و کنند وفا خویش نذرهاي

 درسـت  ترتیـب  این با. گرداندمی نذري چیز مانند را آن، حج شروع آیه این بیان به 
 سـنت  در و بگمارد حج اعمال از برخی یا یکی انجام براي را شخصی، انسان که نیست

 رمـی ، کودکـان  جـاي  به اصحاب که این بجز، ندارد وجود نیابت نوع این از چیزي هم
  .دادندمی انجام را جمرات

 اي: گفـت  گرفـت  حـج  انجـام  به تصمیم که زمانی عنها اهللا یرض سلمهام همچنین  
 اللَّــه صلَّى  اهللا رسول بیمارم و دارم حج اداي قصد من علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول

لَّمسو هلَینْ  طُويفِ [ :فرمود ع اءِ  مِ رَ أَنْتِ  النَّاسِ  وَ اكِبَةٌ  وَ  کـه  حـالی  در و مـردم  سـر  پشت« ]رَ

 )1(».کن طواف هستی سواره
 .ندارد جواز حج اعمال در نمایندگی که این به دارد اشاره حدیث این

 )199س21/160ورسائل فتاوي مجموع، عثیمین ابن شیخ

 حج در نیابت آداب] 76[

 آیـا ... آورد بجـاي  حـج  دیگـر  کسـی  جاي به که دادند پول مقداري شخصی به س:
 بـه  فـرد ، نبـود  پول این اگر که این به توجه با کند؟ دریافت را مبلغ آن که است درست
 .کردنمی را حج انجام قصد نامساعد شرایط خاطر
 فـرد  کـه  زمانی بویژه، ندارد ایرادي، بگذارد حج آن با که بدهند پول کسی به اگر ج:

 .باشد داشته هم خیري قصد کار این با

                                                           
 ).1276(  مسلم، و) 1633(  بخاري -1
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 هسـتند  کسی دنبال مردم از بسیاري امروزه که چرا برادرش؛ نیت برآوردن قصد: اول
 . کند ادا را حج است کرده فوت ها آن از که فردي یا ها آن جاي به که

 کـه  است امید، باشد داشته را یاله مشاعر به رسیدن و تقوا قصد، مال آن با اگر: دوم
 . گردد او حال شامل الهی رحمت مکان این در

 بـه  تعالی اهللا، مقدس اماکن آن به او رفتن با که نماید اراده و باشد ياطلبه اگر: سوم
 در و هسـتند  خـوب  مـورد  سـه  هر این که. کند هدایت، بخواهد را کس هر او يوسیله

 .ستین راديیا ها آن
 دلیـل  همـین  به. است نموده ضرر بگذارد حج مال و پول خاطر به کسی چهچنان اما
 آن ي وسـیله  بـه  تا بگیرد را مالی که کسی: یدگو می )1(رحمه اهللا تیمیه ابن االسالم شیخ
 قیامـت  در بگذارد حج، مال آوردن بدست براي که کسی اما، ندارد ایرادي، بگذارد حج
 را حجـی  کسـی  جـاي  به تا گیردمی مالی که کسی براي پس، بردنمی حج آن از ياهبهر

 .کند حج مذکور نیات از یکی به است پسندیده دهد انجام
 )174س، 21/139رسائل و فتاوي مجموع، عثیمین ابن شیخ

 زنده فرد جاي به حج اداي در نیابت حکم] 77[

 است؟ جایز حج در ،زنده انسان براي ابتین آیا س:

، نیست شدنش خوب به امیدي که یناتوان فرد جاي به فرض حج اداي در نیابت ج:
 کـه  میتی از نیابت همچنین. دارد وجود موارد این از نیز سنت در که چرا ندارد؛ اشکالی
 حج قصد که ياهزند انسان جاي به نیابت اما، است درست نیز، نکرده ادا را خود فرض

 مسـتحبی  عمـل  ایـن  انجام از عاجز فرد آن چه، نیست صحیح من نظر از دارد مستحبی
، دارد ضرورت عاجز فرد) یحت همه( براي فریضه انجام زیرا باشد؛ آن به قادر یا و بوده

 .ستین یضرورت مستحبی عمل انجام در اما

                                                           
 ةزیاد و بنحوه ،)18-26/15(  »الفتاوي مجموع« -1
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 فرض حج تا شود داده فقیر به زکات پول از که اندداده اجازه علما از برخی بنابراین 
 خـرج ، اسـت  فرض حج چون. ندهند او به زکات پول از نفلی حج براي اما دهد؛ انجام
 اداي بـراي  نائـب  گـرفتن  بـه  نیازي لذا، مستحبی برخالف، است یالزام آن راه در کردن
 تا دهد انجام را آن فرد خود باید یا که است عبادتی حج رایز، ندارد وجود مستحبی حج
، خـوب  که شد این اگر کند؛می عبادت را اهللا دارد که کند حس و بگذارد تأثیر قلبش در
 بـراي  را آن اسـت  بهتـر ، داشت اختیار در مالی اگر. نیست دیگري کار به نیازي گرنه و

 فـرض  اداي در را دیگـري  لهیوسـ نیبـد  چون کند؛ خرج، نگذارده فرضی حج که کسی
 .کندیم یاري

 )185س 21/148( رسائل و فتاوي مجموع، عثیمین ابن شیخ

 کند حج دیگري جاي به حج يادا از قبل که يفرد حکم] 78[

، گذاردمی حج دیگري جاي به کند ادا را حج خود که این از قبل که کسی حکم س:
 شود؟می ادا یک کدام طرف از حجی چنین و چیست؟

، اسـت  نکرده ادا را حج يفریضه هنوز و شده فرض وي بر حج که شخصی اگر ج:
 طـرف  از حـج : ینـد گو مـی  علمـا . نیسـت  جـایز ، دهد انجام را حج دیگر کسی جاي به

 آن از) مـالی ( چیـزي  اگـر  و است کرده نیت او طرف از که کسی نه شودیم ادا خودش
 عـدم  خـاطر  بـه  خودش اگر اما. برگرداند او به باید، است گرفته حج انجام قبال در فرد

، نـدارد  ایرادي دهد؛ انجام را کار این دیگري جاي به و نباشد حج اداي به قادر، توانایی
 بـه  را حـج  صورت این در و نیست واجب او بر حج نباشد حج انجام به قادر اگر چون
 .شودمی ادا حج این او از نیابت به و آورده جاي به دیگر فردي جاي

 180س-21/145رسائل و فتاوي مجموع، عثیمینابنشیخ

 جمرات یرم يبرا را مرد، زن گرفتن لیوک حکم] 79[

 شـلوغی  ترس از جمرات رمی انجام در، فرض حج در زنی که است صحیح آیا س:
 بکند؟ کار این به اقدام خودش باید یا، دهد نمایندگی کسی به، ازدحام و
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 کسـی  بـه  فـرض  حـج  در، زن جمـرات  رمـی  شـلوغی  هنگام در که است جایز ج:
 یـا  ناتوانی و ضعف، بیماري دالیل از یکی به تواندمی این و. بدهد را آن اداي نمایندگی
 هتک شلوغی آن در تا باشد حرمتش و آبرو حفظ و بارداري هنگام در جنین از مواظبت
 .نپذیرد صورت حرمتی

             وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )11/284( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن يفتاوا

 عبادات دیگر و طواف ثواب اهداي حکم] 80[

 لذا، است کرده وفات اقوامم یکی که شدم خبر، بودم مکرمه يمکه در که زمانی س:
 دارد؟ جواز این آیا، کردم طواف کعبه دور بار هفت او براي ثواب نیت به

 مسـلمانان  از کدام هر براي را ثوابش و کنی طواف بار هفت که است درست بله ج:
 فـرد  که عملی هر: یعنی. است احمد امام مذهب از مشهور قول این ببخشی بخواهی که

 عمـل  ایـن  ببخشـد  مـرده  یا زنده، مسلمانی به را ثوابش و دهد انجام اهللا به قربت براي
 و نمـاز : مانند باشد محض یبدن عمل این که کندنمی فرقی، بود خواهد مفید ها آن براي

 قربانی؛ مانند، باشد مالی هم و بدنی هم که این یا صدقه؛: مانند، محض مالی یا و طواف
 هـر  بـراي  و دهـد  انجـام  خودش براي را، کین اعمال انسان که است بهتر بداند دیبا اما

 .کند خیر دعاي خواهدمی که کس

هصلَّى  اهللا رسول  ا[ :فرمایدمی علَیه وسلَّم اللـَّ اتَ  إِذَ نْهُ  انْقَطَعَ  انسانالْـ مَ لُهُ  عَ مَ نْ  إِالَّ  عَ  مِ

ةٍ  ثَ نْ  إِالَّ  ثَالَ ةٍ  مِ قَ دَ ةٍ  صَ يَ ارِ مٍ  أَوْ  جَ لْ عُ  عِ نْتَفَ لَدٍ  أَوْ  بِهِ  يُ الِحٍ  وَ و صَ عُ  ] لَهُ  يَدْ

، جـاري  صـدقه : چیـز  سـه  از مگـر  شوند؛می قطع اعمالش میردمی انسان که زمانی«
 )1(».کند) خیر( دعاي او براي که صالحی فرزند و شودمی گرفته بهره آن از که علمی

 )2/27( -الدعوة کتاب، عثیمین ابن شیخ

 طواف ثواب اهداي حکم] 81[
                                                           

  »حدیث حسن صحیح«قال: و) 1376(  ترمذي -1
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 گاهی چیست؟ دیگر شخص براي طواف پاداش و اجر اهداي و بخشیدن حکم س:
 یـد گو مـی  او به رودمی طواف براي که بیندمی را دیگري، فردي که افتدمی اتفاق اوقات

 این آیا، دهدمی انجام او نیت به را طواف فرد آن و، کن طواف بار هفت نیز من جاي به
 است؟ صحیح
 طـواف  دیگري جاي به کس هیچ لذا نیست؛ صحیح نیابی صورت به کعبه طواف ج:

 ایـن  صـورت  ایـن  در که بگذارد عمره یا و حج او جاي به که صورتی در مگر کندنمی
 .گیردمی بر در را حج مناسک و اعمال تمام، نمایندگی و نیابت

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )11/23( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن يفتاوا



 

 

 

 

 :پنجم فصل
 عمره احکام از بعضی



 

 عمره حکم] 82[

 با لطفاً، منفی یا باشد مثبت چه جواب است؟ واجب مکه اهل بر عمره انجام آیا س:
 )1(تنعـیم  بـه  کـه  هست نیازي عمره اداي براي آیا و دهید؟ توضیح سنت و قرآن از دلیل

 خیر؟ یا بروند
 چـه  و باشـد  مکـه  اهـل  چـه ، است واجب انسان بر بار یک اسالم دین در عمره ج:
 نکـرده  اسـتثناء  را خاصـی  گـروه  و( .اسـت  عـام  آن وجوب يادله که چرا، دیگر جایی
 .)است
: ماننـد  حـلّ  از هسـتند  حـرم  در که کسانی: گفت باید، عمره براي احرام يدرباره اما
 .بندندمی احرام دیگر جاهاي یا و )2(جعرانه یا تنعیم

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )1/316( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن يفتاوا

 سال یک در عمره تکرار حکم] 83[

 رد؟دا میحک چه سال یک در عمره تکرار س:

صـلَّى   اهللا رسـول  چون ندارد؛ ایرادي سال یک در عمره تکرار، صحیح قول طبق ج:

اللَّـه لَّمسو هلَیةُ الْـ[: فرمایدمی ع رَ مْ ةِ الْـ إِىلَ  عُ رَ مْ ةٌ  عُ ارَ فَّ امَ  ملَِا كَ يْنَهُ جُّ الْـوَ  بَ ورُ الْــ حَ ُ ربْ  لَـهُ  لَـيْسَ  مَ

اءٌ  زَ نَّةُ الْـ إِالَّ  جَ  ] جَ

                                                           
 به آنجا از عمره مناسک مکه، فرسنگى دو به ،سرف و مکه بین ما ،مکه حرم بیرون است موضعى: تَنعیم -1

 جهـت  از نـاعم  کـوه  و راسـت  سمت از نعیم کوه که گشته موسوم تنعیمه ب جهت بدین آید، مى عمل
تنعیم امروزه مسجد عائشـه اسـت. محـل احـرام      .گویند نعمان را وادى آن خود و است واقع آن شمال

بستن عائشه که همراه برادرش عبدالرحمن به اجازه پیامبرصلَّى اللَّه علَیه وسلَّم از آن مکـان بـراي اداي   
 ] مترجم[ عمره احرام بست

مکان احرام بستن پیامبرصلَّى اللَّه علَیه وسـلَّم بعـد از    .است ئفاط و مکه بین محلی: نۀالجعرا أو نۀالجعرا -2
 برگشت از غزوه حنین براي اداي عمره در سال هشتم بعد از فتح مکه
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 پذیرفتـه  را آن اهللا کـه ( مقبـول  حـج  و اسـت  گناهان يکفاره دیگر يعمره تا عمره«
 )1(».ندارد بهشت جز پاداشی) باشد

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )1/33( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن يفتاو

 انهیماه عادت سبب به عمره گذاشتن ناتمام حکم] 84[

 نتوانـد  و شـود  آغاز شها آنیماه عادت سپس ببندد احرام عمره براي که خانمی س:
 است؟ شده مترتب حکمی او بر آیا آمد بیرون احرام از لذا، دهد انجام را سعی و طواف

 رد؟دا میحک چه باشد نیامده بیرون احرام از اگر
 و شود آغاز شها آنیماه عادت آن از بعد و ببندد احرام عمره براي که خانمی هر ج:

 و دانسـت نمـی  را حکـم  اگر: دارد حالت چند آید بیرون احرام از سعی و طواف از قبل
 و انـه یماه عـادت  اتمـام  از پس که است واجب، بود نکرده همبستري او با نیز شوهرش

 احرام از و برساند پایان به سر موي کردن کوتاه و سعی، طواف با را خود يعمره، غسل
 .ندارد ياهجریم صورت این در، آید بیرون
، طـواف  بـا  را آن باید اما است باطل شاهعمر، باشد شده همبستر شوهرش با اگر اما
 احرام که جایی همان از را عمره این قضاي نیز و برساند پایان به مو کردن کوتاه و سعی
 باشـد  میش اگر.) کند قربانی و( بریزد خونی باید نیز جریمه براي و آورد جاي به، بسته
 و باشـد  داشـته  سـن  بیشتر یا سال یک که بزي یا و باشد بیشتر یا ماه شش آن عمر باید
 بیرون احرام از اگر و. نماید توزیع فقرا میان را آن گوشت و کند ذبح مکه در را آن باید

 سرش موي از یاندک گرفتن با و کند کامل سعی و طواف با را خود يعمره، باشد نیامده
  .شودنمی باطل انهیماه عادت با عمره صورت هر در، آید بیرون احرام از

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )1/323( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن يفتاو

                                                           
 ).1349(  مسلم و ،)1773(  بخاري -1
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 گذار عمره براي وداع طواف حکم] 85[

 بـه  سـفارش  مکـه  از شـدن  خارج هنگام، آمدندمی عمره براي که را کسانی من س:
 شـما  از ندارد وجود وداعی طواف که شنیدم محضرتان از اما کردممی وداع طواف اداي

 .دهید توضیح بیشتر را موضوع این خواهشمندیم
، اسـت  واجـب  بازگشـت  هنگـام  رودمی اهللا بیت حج به که کسی بر وداع طواف ج:

 آخـرین  کـه  اسـت  شـده  داده دسـتور  مـردم  به: یدگو می عنْه اللَّـهرضی  عباس ابن زیرا
 باشند شده ماهیانه عادت که زنانی براي عمل این اما. باشد کعبه يخانه طواف عملشان
 اهللا رسـول ، گشـتند مـی  باز طرف هر از مردم: یدگو می نیز و )1(.است شده داده تخفیف

رنَّ  الَ [ :فرمودند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  نْفِ دٌ  يَ تَّى أَحَ ونَ  حَ كُ رُ  يَ هِ  آخِ دِ هْ  ] بَيْتِ الْـبِ  عَ

  )2(».کند طواف را کعبه يخانه بار آخرین براي که آن تا، نگردد باز شما از کسی«
 اللَّــه صـلَّى   اهللا رسول که چرا، است امر حاجیان يبرا حال يقرینه طبق حدیث این

لَّمسو هلَیعمـره  بـراي  لیکن گفتند؛ حاجیان به حج از فراغت هنگام در را حدیث این ع 
 طـواف  را خانه، بازگشت هنگام در که است سنت بلکه نیست واجب وداع طواف گذار
صـلَّى   اهللا رسـول . نـدارد  وجـود  گذار عمره براي آن وجوب براي دلیلی هیچچون کنند
اللَّـه لَّمسو هلَیتـا  و، نکردند طواف را خانه مکه از خروج هنگام در قضا عمره از پس ع 

 طـواف  وجـوب  بر دلیلی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول سنت در دانیممی ما که جایی
 .ندارد وجود گذار عمره براي

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )11/336( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 گذار عمره براي وداع طواف حکم] 86[

                                                           
 ).1328(  مسلم و ،)1755(  بخاري -1

 ). 10986(  11/43»الکبیر« فی نیاالطبر و ،)3070(  ماجه ابن و ،)1327(  مسلم و ،)1/222(  احمد -2
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 بعـد  را آن از مقداري یا کامل روز یک که گذاري عمره براي وداع طواف حکم س:
 چیست؟ ماند می مکه در عمره اتمام از

 را سعی و کند طواف که، باشد کرده نیت، آیدمی مکه به که وقتی گزار عمره اگر ج:
 چـرا ، نیسـت  وداع طواف به نیازي گردد؛ باز، سر موي کردن کوتاه از پس و دهد انجام

 ایـن  راجح قول، ماند باقی مکه در اگر اما. است وداع طواف يمنزله به، عمره طواف که
 .است واجب او بر زیر دالیل به وداع طواف که است

رنَّ  الَ [ :فرمایدمی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول -1 نْفِ ـدٌ  يَ تَّـى أَحَ ـونَ  حَ كُ ـرُ  يَ  آخِ

هِ  دِ هْ  کعبـه  طـواف  حـج  ایـام  در عملـش  آخـرین  که آن تا، نگردد باز کسی( ] بَيْتِ الْـبِ  عَ

 .شودمی شامل را همگان و است عام حدیث این )1().باشد
 اصـغر  حـج  را آن علَیه وسـلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول و است حج مانند، عمره -2

 قبول مورد که -عنْه  اللَّـهرضی  حزم بن عمرو بروایت مشهوري حدیث در. است نامیده

يَ «: فرمایدمی -علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول است أمت جُّ الْــ هِ رُ الْــ حَ غَ  عمـره ( :»أَصْ

  )2().است اصغر حج همان
: فرمـود  عنْـه  اللَّــه رضـی   امیـه  بـن  یعلی به علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول -3

نَعْ « تِكَ  يفِ  اصْ رَ مْ ا عُ نَعُ  مَ كَ  يفِ  تَصْ جِّ  عمـره  در هـی دیمـ  انجام حج در که را کارهایی( :»حَ

 )3().بده انجام نیز
 این از اعمالی فقط و کن ادا نیز عمره در، آوردي جاي به حج در را وداع طواف اگر 

 شـب  گذراندن، عرفه به وقوف: مانند. اندکرده اجماع آن بر علما که اندشده استثنا حکم

                                                           
 سابق مرجع -1

 397 -1/395وحـاکم  6559 حبان ابن) 8336( 9/44الکبیر در وطبرانی) 2/285/222(  سنن در قطنی دار -2
 را آن طبرانی: گویدمی) 3/74( الزوائد مجمع در هیثمی و 8553-7047 کبري سنن در بیهقی و)1447(

 امام و اندداده قرار ضعیف را او گروهی که است سلیمان بن هشامآن ودر است کرده روایت الکبیر در
 . است دانسته ثقه را او بخاري

 1180/ مسلم -3
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، نیسـت  مشـروع  عمره در موارد این علما اجماع به که جمرات رمی و منی و مزدلفه در
 .اسـت  تـر مطمئن و دهدیم ترانجامکامل را اشوظیفه کندمی طواف انسان کهوقتی چون
 ید؛اهشد اشتباهی مرتکب که استنگفته علما ازیکس، دهید انجام را وداعطواف شما اگر
 چراکـه ، یـد اهشـد  اشتباه مرتکب:ندیگویمبعضی، کنید ترك را آنجا طواف بدون اگر اما

 !یداهنکرد ادا را وداع طواف
 1/24 للمعتمرین رسائل و فتاوي، عثیمین ابن شیخ



 

 

 

 

 :ششم فصل
 ذبح احکام از برخی



 

 خوردن از قبل ذبح کیفیت از سؤال حکم] 87[

 سـفره  و آمدنـد  کـه  وقتی ،کردم دعوت نهار براي را دوستانم از تعدادي روزي س:
 کـرده  کبـاب  را آن زغـال  بـا  خانـه  در خودمـان  که بود مرغی غذاها میان در، شد چیده
 وارداتـی  مـرغ  ایـن  آیـا  :پرسید من از بود یمتدین و صالح فرد کهدوستان از یکی. بودیم
، باشد شده وارد فرانسه از گمانم به، است وارداتی گفتم است؟ داخل داتیازتول یا است

 گفـتم . اسـت  حـرام  گفت ري؟خو مین چرا پرسیدم! کرد امتناع آنخوردن از دوست آن
 اهمخو می شما از حال. است حرام: یندگو می که ماهشنید مشایخ یازبرخ: داد پاسخ چرا؟
 .دهید توضیح برایمان را شرعی حکم این

  یهودتوسط مستقیماً ذبح کار، اسالمی غیر کشورهاي از وارداتی گوشتهاي خوردن ج:
هکرد ذبح چگونه، شود سؤال که نیست شایسته و ندارد اشکالی، ودش می انجام نصاري و
 از علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صلَّى  اهللا رسول زیرا یاخیر؟ اندبرده را اهللا نام ذبح هنگام 1آیا ؟ندا

 و 2خوردنـد ، بودنـد  فرسـتاده  هدیـه عنوان به ایشان براي یهودیان که گوسفندي گوشت
 خیـر؟  یـا  اندآورده زبان بر ذبح هنگام در را اهللا نام آیا و اندکرده ذبح چگونه که نپرسید

 بـود  داده ترتیـب  یهـودي  نفـر  یـک  که خوراکی از علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر همچنین
 .خورد
: گفتند علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول به گروهی: کهاستتیروا بخاري صحیح در 

 یـا  اندبرده ذبح هنگام در را اهللا نام آیا که انیمدینم ما و آورندمی گوشت ما براي کسانی

وا[ :فرمود علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول خیر؟ مُّ يْهِ  سَ لَ ـتُمْ  عَ نْ ـوهُ  أَ لُ كُ  اهللا بسـم  شـما « ]وَ

 سـؤال ( هـا  آن: یـد گو مـی  حـدیث  راوي عنها اهللا رضی عایشه». بخورید آن از و بگویید
 )3(.بودند مسلمان تازه) کنندگان

                                                           
 2190 مسلم و2617 بخاري -1

 یهـودي  آن آیـا  کـه  شود رجوع باره این در) 5/167(  الفتح در حافظ بحث به و) 2069،2508(  بخاري -2
 را انـس  ،یهـودي  یا آورد؟ را غذا آن رضی اللَّه عنْه انس یا کرد؟ دعوت راصلَّى اللَّه علَیه وسلَّم مبر پیا

   است؟ آمده یگر د روایت در که طور آن فرستاد،

 )5507،7398 ،2057(  بخاري -3
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 نیست جالبی کار ذبح کیفیت از کردن سؤال که این بر است دلیلی خود احادیث این
 و شـرع  حکمـت  از خـود  ایـن  و پذیرد؛می انجام معتبر افراد توسط ذبح کار که مادامی
 نوعی، کنند تحقیق ذبح شرایط بودن صحیح از که بخواهیم مردم از اگر. است آن آسانی
 بـار  مشـقت  و سـخت  شـریعتی ، اسـالم  شریعت و شودمی وارد ها آن بر فشار و سختی
 .شد خواهد معرفی
: ماننـد  نـدارد؛  قبول را ها آن ذبح اسالم که بود کشورهایی از شده ذبح حیوان اگر اما
، نیسـت  حـالل  مسلمان فرد بر آن گوشت خوردن، دینانبی و پرستان بت، پرستان آتش
 قرار مباح مسلمان بر را نصاري و یهود بجز، مسلمان غیر غذاي خوردن تعالىاهللا که چرا

 .است نداده
 در اشـکالی  دیگـران  یـا ، نداهکرد ذبح را آن کتاب اهل آیا که داشت وجود شک اگر 

 .آیدنمی وجود به آن خوردن
 آن اهـالی  اکثـر  ذبـح  که بود شده رها جایی در ياهشد ذبح حیوان اگر: نداهگفت فقها

 انجـام  را کـاري  اسـت  بهتر حالت این در اما. است حالل گوشتش خوردن، است حالل
 ذبح که آوردند جایی از را گوشتی اگر: همچنین .شود برطرف گمان و شک از که دهیم

 غیـر  راه از دیگـر  بعضـی  و نندکمی ذبح شرعی صورت به و است حالل ها آن از بعضی
 بهتـر  امـا ، نـدارد  اشـکالی  گوشت آن خوردن لذا، است اول گروه با اکثریت اما، شرعی
 .شود امتناع گوشت آن خوردن از است

 2العدد، المسلمون جریدة -عثیمین ابن شیخ

 معاصر کتاب اهل يذبیحه از خوردن حکم ] 88[

 کـه  آمریکـایی  يهـا  آنرستور از یکی در و منزل از خارج ناچاریم اوقات گاهی س:
 ذبح چگونه که دانیمنمی اما، بخوریم غذا، دارد) پیتزا و برگر، کنتاکی: مانند( آماده غذاي

 کـه  دانیمنمی چنین هم و کردن؟ خفه با یا و گلوله شلیک با، الکتریکی شوك با، نداهشد
 غـذاها  ایـن  از کـه  اسـت  درسـت  آیـا  خیر؟ یا اندبرده ها آن ذبح هنگام در را اهللا نام آیا

 بخوریم؟



   

 1369 باب نهم: حج، عمره و ذبایح
 

 که چرا، نخورید مشکوك هايگوشت نوع این از که است این شما به ما سفارش ج:
 معمول هايشیوه و ندارند شرعی ذبح به نسبت تعهدي کشورها گونه این ساکنان اغلب

 جان نیمه حال در و داغ آب در کردن ور غوطه یا شوك کردن وارد يوسیله به شانذبح
 جـدا  بـدنش  از را موهـایش  و پوست تر سریع و تر راحت بتوانند تا، است حیوان بودن
 نیـز  و نندکمی را کار این هارگ در خون ماندن با وزن افزایش قصد به چنین هم و کنند

 .ندارند اطالعی ذبح هنگام در گفتن اهللا بسم از ها آن

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                 ﴾ :۱۲۱[األنعام[  

 .»است نشده برده آن بر اهللا نام] عمداً ذبح هنگام[ که نخورید حیوانی گوشت از«
 ذبـح  هنگام گذشته در ها آن که است شده داده قرار مباح علت این به کتاب اهل ذبح

مـی  خـارج  کلی به ذبح محل از را خون و ردندکمی ذبح چاقو با و نداهبردمی را اهللا نام
 شده شانبراي عادت یک شکل به شاندینی هايکتاب دستور به بنا این که چرا نمودند؛

 .بود
 .انـد شده مرتد عمالً و ندارند توجهی خود دینی دستورات به چندان ها آن امروزه اما

 ذبـح  شرعی يشیوه به که ییها آن مگر ؛شود استفاده ها آن يذبیحه از نباید ما نظر به لذا
 این یا و کنید استفاده ماهی گوشت از ها آنرستور گونه این در توانیدمی شما. باشد شده

 خودتـان  کـه  این یا و کنید مراجعه، اسالم احکام به ملتزم و اسالمی يها آنرستور به که
 آن بـه  و بگیرید عهده به را گوشت حالل حیوانات یا مرغ مانند حیواناتی ذبح مسئولیت

هکـرد  ذبح کتاب اهل یا مسلمانان بین از اعتمادي مورد افراد یا یداهکرد ذبح خودتان چه
 .کنید اکتفا، ندا

 )19/12/1420( يمورخه، جبرین ابن شیخهاينوشته و هاگفته از

 پوست خاراندن یا ناخن، مو کردن کوتاه حکم] 89[

 والـدینش  طـرف  از فقـط  یـا . کند قربانی خودش طرف از فقط دارد قصد فردي س:
 کوتـاه .کنـد  قربانی والدینش و خود طرف از مشترك بصورت خواهدمی یا و کند قربانی
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 کـه  زنی حکم چیست؟ حکمش، افراد این براي الحجه ذي روز ده در ناخن و مو کردن
 چیست؟ روزها این در ریزدمی موهایش، کردن شانه حین

 از قبـل  و کرد قربانی نیت الحجه ذي دهه از روز چند گذشت از پس که کسی حکم
 ناخن و مو از مقداري شخصی اگر چیست؟، بود کرده کوتاه را ناخنش ومو قربانی نیت
 چـه  تا، داشت را دو هر یا و والدین یا خود براي قربانی نیت و کرد کوتاه عمداً را خود

 تـأثیري  آن عدم و قربانی صحت در کار این آیا است؟ شده وارد خلل عملش در اندازه
 دارد؟

ا[ :فرمـود  علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که است روایت سلمه ام از ج: لَـتْ  إِذَ خَ  دَ

ُ الْـ ادَ  عَرشْ أَرَ مْ  وَ كُ دُ يَ  أَنْ  أَحَ حِّ الَ  يُضَ سَّ  فَ مَ نْ  يَ هِ  مِ رِ عَ هِ  شَ ِ بَرشَ يْئًا وَ  )1(]شَ

 را خود موي نباید داشت قربانی قصد کسی و شد آغاز الحجه ذي ي دهه که زمانی«
 ». بردارد را چیزي خود بدن از ویا کند کوتاه

، دارد را قربانی قصد که کند اجتناب کارها این از کسی باید که است صریح نص این
 طـرف  از را یقربان تین ای، مادرش و پدر ای کند قربانی خودش طرف از که ندارد فرقی

ـ ز باشد؛ داشته مادرش و پدر و خودش  را مـتش یق و دهیـ خر را یقربـان  خـودش  او رای
، نیستند ممنوع کارها این انجام از همسرش و فرزندان، والدین لذا، است نموده پرداخت

 قربانی تبرعاً آنان براي خودش مال از یا و باشد کرده شریک قربانی در را ها آن اگر حتی
 .کند

 حالتی چنین که مردي یا، کند شانه را موهایش و دارد مو ریزش که زنی يدرباره اما
 .نیست مشکلی و ندارد موردي باشد داشته

 وقتـی  همان از، گرفت -دهه از روز چند گذشت از پس - را کردن قربانی قصد اگر
 باشـد  کـرده  کوتـاه  آن از قبل اگر. کند کوتاه را خود موي نباید دیگر، گرفت تصمیم که

 را نـاخنش  یا و مو قصداً اگر حتی.کند ترك را کردن قربانی نباید و ندارد ضرري برایش
 یـا ، روزانـه  صورت به موهایش کردن کوتاه به عادت فردي اگر. باشد گرفته ایام این در

                                                           
 )1977(  مسلم -1
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 کـردن  کوتـاه  بهانـه  به، قربانی از گریز براي نباید داشت بیشتر یا کمتر یا ايهفته دو هر
 کوتـاه  از ایام این در تواندمی که است زمانی این، کند ترك را قربانی عمل، سرش موي
 ایـن  در را نـاخنش  یـا  و مو که است واجب او بر، کند خودداري ناخنش یا و مو کردن

 بـا  مشـابهت  بخـاطر  شـاید ، ناخن ویا مو گرفتن از امتناع و کار این يفلسفه. نگیرد ایام
 . برندمی قربانگاه به را قربانی حیوان که است کسانی

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا              ﴾ :۱۹۶[البقرة[  

 ).برسد خود قربانگاه به قربانی تا نتراشید را خود سرهاي و«
  ـه 8/12/1421-يمورخه، جبرین ابن شیخ امضاي با فتوا

 است؟ حرام قربانی وکیل براي ناخن و مو کردن کوتاه آیا] 90[
 کوتـاه  از باید نیز او آیا. کند قربانی او جاي به تا داده نمایندگی يدیگر به فردي س:

 کند؟ خودداري ناخن و مو کردن
 و مو، قربانی زمان رسیدن و الحجه ذي يدهه پایان تا که نیست جایز موکّل براي ج:

 و وکیـل  بـراي  اما، نباشد حاضر خودش قربانی ذبح زمان چه اگر کند؛ کوتاه را ناخنش
 قصد که این مگر، ندارد وجود ناخن و مو کردن کوتاه يدرباره منعی گونه هیچ، نماینده
 نباید دیگران مانند نیز او صورت این در که. کند قربانی هم خودش طرف از باشد داشته
 مـال  از را قربـانی  کـه  اسـت  کسی حق در فقط، کردن کوتاه از خودداري لذا کند کوتاه
 .دهد انجام را خرید این جایش به تا دهدمی کسی به را پولش یا خردمی خود

 جبرین ابن شیخ امضاي با فتواي

 تراش شیر قربانی حکم] 91[

 از توانـد  نمـی  و نمـوده  قربـانی  قصد و بتراشد را خود ریش دارد عادت فردي س:
 چیست؟ چاره کند؛ خودداري ریش تراشیدن

 کـار  ایـن  زیـرا ، است حرام ایام دیگر وچه الحجه ذي دهه در چه ریش تراشیدن ج:
 مـا  لـذا . اسـت  علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   اهللا رسـول  ارشادات و سنت با مخالف و گناه
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 چـرا  کنـد؛  توبه شخص این که است واجب و داریممی حذر بر گناه این از را مسلمانان
 زنـان  و مـردان  بـین  تمایزي وجه و اوست وقار و هیبت و مرد زیبایی و زینت ریش که

 زنان با مشابهت ریش تراشیدن .آیدمی شمار به نیز متعهد مسلمانان شعارهاي از و است
 .است کافران و

بَّهَ  من و[ :فرمایدمی علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر ومٍ  تَشَ وَ  بِقَ هُ م فَ نهُ  ]  مِ

  )1(].است آنان از دکن میقو مشابه را خود که کسیهر[
 وجـود  مشکلی و مشقت نیز آنگذاشتن رها و ریش داشتن نگه دربلند که این ضمن

 دستمزدي و شودمی کشیده صورتش بر روز هر که تیغی آزار از را خود فرد بلکه، ندارد
 آن صـرف  زیـادي  مبلغ هفته هر یا روز هر که آرایشی وسایل خرید یا و آرایشگر به که
 را خـود  پـاداش  و اجر و بدهد صدقه را مال آن تواندمی شخص نیا. رهاندمی، شودمی
 .کند افتیدر آخرت سراي در

 این و، کند خودداري کردن قربانی از، بهانه این به نباید او: ییمگو می ما این وجود با 
 سنت ترك و گناه که است این او به ما يتوصیه. دارد باز کردن قربانی از را او نباید کار

 بـا  نکنـد  تـرك  را معصـیت  ایـن  او اگر حتی حال هر در، نکند جمع هم با را عبادت و
 . کرد خواهد دریافت را آن پاداش کردن قربانی

 ـه)19/12/1422( يمورخه، جبرین ابن شیخ امضاي با فتواي

 .نیست جاآن، کننده قربانی که جایی در قربانی ذبح حکم] 92[

 دارد؟ مطابقت هدي احکام با آن جاي به نسبت قربانی احکام آیا س:

 ايقربـانی ، مشـروع  قربانی که چرا، است یکی هدي احکام با قربانی احکام، آري ج:
 علَیـه وسـلَّم   اللَّــه صـلَّى   اهللا رسول، باشد کننده قربانی شخص محل همان در که است

                                                           
 بـا ) 8327(  اوسـط  در وطبرانی)2966(  مسندش در ،بزار4031/ش ابوداود فیه، بزیاده) 2/92،50(  احمد -1

  القـدیر  فـیض  و) 10/271( البـاري  فـتح : :نگـا .رسـد مـی  حسـن  يدرجـه  به شواهد با البته ضعیف، سند
)6/105)  (8593  ( 
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 بـا  را هـا قربـانی  حتـی  و کردمی ذبح اصحابش بین در و خود سرزمین در را اشقربانی
. کـرد مـی  قربانی جاآن را ها آن الهی شعایر کردن آشکار قصد به و بردمی مصلّی به خود

، کننـد  قربـانی  دور جاهـاي  در و بگیرنـد  را مردم پول که این براي تشویق و دعوت اما
 اگـر  که چرا، است مردم از آن نمودن مخفی و شعایر این کردن نابود براي است دعوتی
 شودمی مخفی است قربانی که، یاله شعایر از یکی .یابند انتقال دوري جاي به ها قربانی

 :رودمی بین از چیز چند و شوندمی محروم قربانی نور از شهرها و
 اهللا رسـول « اسـت  سنت و افضل کار این که حالی در کننده قربانی مستقیم ذبح -1

 ».نمودمی ذبح را هایش قربانی خود دست با علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول رود؛می بین از قربانی گوشت از خوردن سنت -2

 :است فرموده اشاره نکته این به نیز تعالىاهللا و، نموده امر قربانی گوشت خوردن به

﴿            ﴾ :۲۸[احلج[  

 ) بخورانید نیز را مستمند بینوایان و بخورید ها آن گوشت از خودتان پس«

می تقرب اهللا سوي به آن وسیله به انسان که قربانی گوشت از، خوردن به آیه این در
 ).است عبادت قربانی گوشت از خوردن پس( .است امرشده جوید

 ذبـح  براي را شتر یکصد الوداع ۀحج در علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که هنگامی
 وکالـت  و نمـود  ذبح خود مبارك دست با را ها آن از تا وسه شصت. برد مکه به خود با

 را هـا گوشـت  تقسیم نمایندگی ایشان به نیز و. سپرد عنْه اللَّـهرضی  علی به را بقیه ذبح
 دیگـی  در را ها آن، کردند جدا را گوشتیتکه شتر هر از که داد دستور و، کرد واگذار نیز

 )1(»نمودنـد  میل ها آن گوشت آب و گوشت از علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول و پختند
 . است هدي و قربانی گوشت از خوردن تأکید بر است دلیلی این و

 باید که صورت این به همآن، است صحیح قربانی براي دادن وکالت: ییمگو می ما
 او و گیرد صورت شهرش در حداقل یا و شها آنخ در و شخص حضور در قربانی این

                                                           
  معنا همین به 1218 مسلم -1
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 آشکار صورت این به را دین شعایر. بخورد آن گوشت از و باشد قربانی برذبح شاهد
 تعالى اهللا که چرا نیست؛ قربانی گوشت فقط قربانی ازذبح مقصود که بداند باید و نماید

 ﴿ :فرمایدمی                    ﴾ :۳۷[احلج[  

] گـردد نمی او رضاي موجب و[ رسدنمی اهللا به هرگز قربانی هايخون و هاگوشت«
 .»رسدمی بدو شما] اخالص ورع و[ تقوا بلکه

 :فرمـود ، بـود  کرده ذبح عید نماز از قبل که کسی به علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول

امَ « إِنَّ وَ  فَ مٌ  هُ هُ  حلَْ مَ دَّ لِهِ  قَ َهْ  کـرده  تقدیم خود يخانواده براي را آن که است گوشتی این( :»ألِ

 . )1()است

اتُكَ [: فرمود عنْه اللَّـهرضی  ابوبرده به اةُ  شَ مٍ  شَ  بـوده  گوشتی گوسفند گوسفندت( ]حلَْ

 . است شده ذبح گوشت خوردن هدف به: یعنی .)2()است
 قایـل  تفـاوتی  گوشـتی  حیوان بین و قربانی بین علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول لذا

 گوسـفند  یـک  بـا  هـم  باز بدهی صدقه را شتر صد گوشت اگر: یندگو می علما. نداهشد
 بـه  کـه  آن از قبـل  که است این بیانگر خود این و. کندنمی برابري پاداش نظر از قربانی
 .شودمی جسته تقرب اهللا به، قربانی ذبح با شود توجه قربانی گوشت منفعت

 )343، 342-ص(، العبادات فقه، عثیمین ابن شیخ

 است؟ زیجا کسانی چه براي قهیعق... عقیقه حکم] 93[

 پدر؟ یا است واجب کودك مال در عقیقه آیا س: 

 اهللا کـه  نـوزادي  خـاطر  به گذاري شکر منظور به پدر بر است مؤکد سنت عقیقه ج:
 ي بـاره در است روایت احمد امام از. نیست واجب عقیقه، است داشته ارزانی او به تعالى
 عقیقـه  و کنـد  قـرض  پـولی  دیگـران  از باید: یدگو می، ندارد عقیقه براي پولی که کسی
 پرداخـت  در را او تعـالى اهللا کـه  اسـت  امید. کندمی زنده را سنتی، کار این با زیرا، بدهد

                                                           
 )1961) مسلم  (5545،965(  بخاري -1
  )1961) مسلم (5556،983،955( بخاري -2
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 کافی، بکند کار این به اقدام ها آن جاي به نیز خویشاوندان از یکی اگر. کند یاري، قرض
 حسـین  و حسـن  از کدام هر براي علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که است ثابت. است

 عموي پسر و دوآن مادري جد ایشان که حالی در )1(داد عقیقه قوچ یک رضی اهللا عنهما
 بـر  را عقیقـه  دادن، توانـد مـی  هم پدر از غیر فردي که است آن بیانگر این. بود پدرشان

 .گیرد عهده
 )1255( فتواي يشماره، جبرینابن شیخ

 است؟ جایز قهیعق يبرا گاو یا شتر ذبح آیا] 94[

 شود؟ ذبح، گاو یا شتر فرزندان تولد براي که است مستحب آیا س:

 ذبح، گوسفند یک دختر براي و گوسفند دو، پسر فرزندان براي که است مستحب ج:
 ایـرادي  کنـد  اکتفـا  هـم  یکی به اگر. ماده یا باشد نر، عقیقه حیوان که ندارد فرقی شود؛
 . ندارد
 حسـین  و حسـن  از کدام هر براي علَیه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که است روایت 

 گـاوي  یا شتر، گوسفند جاي به اگر ترتیب این )2(.نمود عقیقه قوچ یک رضی اهللا عنهما
 .دشو می ادا عقیقه، بیشتر ي فایده و زیاد گوشت خاطر به نمود عقیقه را

 )2781( يشماره فتواي، جبرین ابن شیخ

 شود؟می ذبح عقیقه زمانی چه] 95[

 آیـا  یکـم؟  و بیسـت  یا چهاردهم، هفتم روز، شود ذبح عقیقه باید روزي چه در س:
، پـنجم  مثالً دیگر روزهاي در یا شود ذبح عقیقه ایام این از یکی در فقط که است فرض
 دارد؟ جواز کار این نیز... و هشتم

                                                           
) 19050،19066(  اکبـري  السنن فی والبیهقی) 11856(  11/316 »الکبیر« در والطبرانی) 2841(  ابوداود -1

 .است دانسته صحیح) 2466( داود ابی سنن صحیح در آلبانی و
 . قبلی فتواي تخریج: نگا -2
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 باید که دارد این به اشاره است شده روایت عقیقه يدرباره که احادیثی از بعضی ج:
 کـار  ایـن  هفـتم  روز در اگـر : نـد اهگفت اصحاب از بعضی. شود ذبح هفتم روز در عقیقه

 از هـم  روز آن اگـر ، یکـم  و بیست روز نشد هم باز اگر، چهاردهم روز نگرفت صورت
، مـاه  یـک  از بعد شده اگر حتی بکند را کار این، داشت امکان که وقت هر، رفت دست
 . سال چند حتی و سال یک، ماه چند

 برخی. شودمی ساقط عقیقه رسید بلوغ سن به طفل که زمانی معتقدند علما از بعضی
 صـحیحی  و محکـم  دلیـل  بـاره این در و، کند ادا را عقیقه باید خودش که باورند این بر

 اگـر . است بهتر داشت وجود ياههفت هر درآخر ذبح امکان اگر حال هر در. ندارد وجود
 .ندارد ایرادي دوم و اول هايهفته در آن تعجیل، بود سخت کار این

 )3095( يشماره فتواي، جبرین ابن شیخ

 عقیقه در شراکت حکم] 96[

 شوند شریک هم با نفر چند که صورت این به چیست؟ عقیقه در شراکت حکم س:
 .کنند ذبح شانفرزندان يعقیقه عنوان به را گاو یا شتر یک و

 بـراي  گوسـفند  یـک  تواندمی فرد، ندارد جواز عقیقه در شراکت که اندگفته علما ج:
 ذبح یک هر براي گاوي یا و شتر یک یا و کند ذبح پسر فرزند براي تا دو و دختر فرزند
 گاوي یا شتر ذبح در نفر هفت یا سه بگوییم که گونه این به عقیقه در اشتراك لذا، نماید

 .ندارد جواز، باشند داشته اشتراك
 )17/6/1423( تاریخ در، امضا با فتواي، جبرین ابن شیخ



 

 

 

 

 :دهم باب
 بردگی و جهاد، هجرت
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 اسالم در هجرت شرایط] 1[

علَیه  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول سخن این از منظور چیست؟ اسالم در هجرت شرایط س:

لَّمسو هآلرج كهجرةٍ ايلَّ «: فرمودند که و  بمانند، بار فتنه شرایط در عبادت( :»عبادةٌ يف اهلَ

 چیست؟). است من سوي به هجرت
 .است واجب و، اسالم دیار به کفر دیار از شدن خارج یعنی هجرت ج:

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                   ﴾

  ]۹۷[النساء: 
 به که بینندمی[ وندریم شانسراغ به) روح قبض براي( فرشتگان که کسانی بیگمان«
بوده کجا، یندگو می بدیشان، اندکرده ستم خود بر] نکردن هجرت و کفار با ماندن سبب

 .»ایدبوده سرگرم چه به و اید

﴿ :رمایدفیم که جا آن تا                 ﴾ :۹۷[النساء[  

 . »است سرانجامی بد چه و جایگاهی بد چه و است دوزخ آنان جایگاه«
 مشرکان میان در که است کسانی شامل، آیه این: یدگو می آیه این يدرباره کثیر ابن
 را خود دینی مسایل، توانندنمی جا آن در و هستند هجرت به قادر و کنندمی زندگی
هشد حرامی عمل مرتکب، علما اجماع به و نداهکرد ظلم خود به افراد این، دهند انجام

 .ندا
 )1/543( کثیر ابن تفسیر

رج كهجرةٍ «: فرمایدمی علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که این اما العبادةُ يف اهلَ

 اهللا عبادت برتري بیانگر )1(».است من سوي به هجرتبسان، فتنه شرایط در عبادت« »ايلَّ 

 اللَّـهصلَّى  اهللا رسول سوي به هجرت: مانند آن فضیلت و. است کشتار و فتنه زمان در
 هآلو هلَیع لَّمسبه) اسالمی فتح از قبل مکه( کفر دیار از مسلمانان که زمانی، استو 

 هجرت يفریضه حکم که باشد دلیلی تواندنمی حدیث این اما. کردندمی هجرت مدینه

                                                           
 ).2948(  مسلم ،)27-5/25(  احمد -1
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 توانایی و نیستند برخوردار دینی آزادي از جاآن در که کسانی براي کفر سرزمین از
 .است شده منسوخ، دارند را هجرت

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )12/48( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 .است زیجا، شرایط رعایت با زمان هر در هجرت] 2[

هصلَّى  اهللا رسول که آمده نبوي حدیث در س:  مکه فتح زمان در علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

 صحیح حدیث این آیا). ندارد وجود هجرتی فتح از بعد( :»بعد الفتح ةهجرال «: فرمودند

 و سوریه، افغانستان گاندیدستم و مظلومان که کرد استنباط طور این توانمی آیا است؟
 سرزمین مکه که این یا کنند؟ هجرت خود سرزمین از نباید، کشورها دیگر
 .کند هجرت جاآن از مسلمان که نیست درست و شتهگ میاسال

جرةَ بعدَ [: فرمایدمی علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که حدیث این ج: الهِ

تحِ   حدیثی». است نیت و جهاد بلکه، نیست فتح از بعد هجرتی« ]ونيَّة جهادٌ  ولكن، الفَ

 .است آمده مسلم صحیح و بخاري صحیح در که، است صحیح
 که کندمی روایت علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول از عنْه اللَّـهرضی  عباسابن 

تحِ [: فرمودند مکه فتح روز در جرةَ بعدَ الفَ رتُم وإذا ونيَّة جهادٌ  ولكن، الهِ وا استُنفِ رُ انفِ  )1(]فَ

 جهاد طلب شما از هرگاه پس است نیت و جهاد بلکه، نیست) مکه( فتح از بعد هجرتی«
 ».کنید مبارزه، شد مبارزه و

 اللَّـهصلَّى  اهللا رسول حدیث از قسمت این شرح در» الفتح« در) حجر ابن( حافظ

لَّمسو هآلو هلَینویسدمی) است نیت و جهاد بلکه( :»لكن جهاد ونية«: فرمایدمی که ع :

 مخالفت قبل ما حکم با که کندمی ایجاب استدراك این: یندگو می دیگران و طیبی عالمه
 افراد از و بود مقصود وطن ترك آن در که هجرتی« که است گونه این به آن معنی. شود

هم، جهاد سبب به وطن ترك اما است؛ شده تمام کنند هجرت مدینه به شدمی خواسته
                                                           

 ) 1864،1353(  مسلم و ،)3077،2825،2783،1834ي  (بخار -1
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 کفر دیار از فرار: مانند خیر نیت به وطن ترك حکم نیز و است باقی خود قوت به چنان
 شامل را هااین يهمه که دین حفظ براي، هافتنه از گریز یا علم کسب راه در هجرت یا

 ».است باقی چنانهم شودمی
 بهتر برایش، باشد دینش صالح به که شهري هر از شدن بیرون که است این در خیر

 .نشود یا، بشود نامیده هجرت که است برابر، است
   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )50، 12/49( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي

 عصر این در هجرت چگونگی و کیفیت] 3[

 است؟ صورت چه به زمانه این در اهللا راه در هجرت س:

همان. است اسالم دیار به شرك دیار از مکان نقل معناي به، اهللا راه در هجرت ج:
. کردندمی مکان نقل مدینه به جاآن از مکه اهل آوردن اسالم از قبل مسلمانان که گونه
 و کردند بیعت علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول با آن اهالی که است شهري مدینه

 دیار به مدینه که بود ترتیب این به، کند هجرت شهرشان به که خواستند ایشان از
 کم که، دیگر مشرکانی دیار به مشرکان سرزمین از هجرت. گردید تبدیل اسالمی
 دستور به مکه مسلمانان از بعضی که گونه همان. اشدب می حیصح نیز است خطرتر
هصلَّى  اهللا رسول  .کردند هجرت حبشه به علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )12/50( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 است واجب آن از هجرت که سرزمینی هايویژگی] 4[

 چیست؟ دارالکفر و دارالحرب شرایط و هاویژگی س:

 اقامه را الهی حدود جا آن در قدرت صاحبان و حاکمان که دیاري یا شهر هر ج:
 شرعی واجبات بتوانند مردم و دوش اداره اسالمی شریعت طبق شان حکومت و کنند
 کارهاي در مسلمانان باید و است اسالم سرزمین، سرزمین آن، دهند انجام را خود
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 با، مملکت امور انجام در و نمایند نصیحت را آنان و کنند اطاعت حاکمان از پسندیده
 آن در مسلمانان. کنند حمایت عملی و علمی نیروهاي با را ها آن باید و نمایند یاري آنان

 بهتر که دباش میاسال حکومتی که این مگر، نروند دیگر جایی به و کنند زندگی سرزمین
 .کنندزندگی آنجا در بتوانند

هصلَّى  اهللا رسول هجرت از بعد مدینه مانند  حکومت که، علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
 امور مسلمانان، فتح از بعد که چرا فتح؛ از بعد مکه همچنین. آمد بوجود آن در اسالمی

 دارالحرب که مدتی از پس همآن -شد اسالم سرزمین به تبدیل و گرفتند عهده به را آن
 .-بود الزامی جاآن از هجرت، توانا مسلمانان بر و بود) کفر و جنگ دیار(

 اجرا مردم براي اسالم حکم و نکنند اجرا را الهی حدود آن حاکمان که کشوري هر 
 به. است کفر دیار، دیار آن باشند نداشته را اسالم احکام ياقامه قدرت مسلمانان و نشود
 کشورهایی نیز .بود دارالکفر و داشت وضعیتی چنین فتح از قبل مکرمه يمکه مثال طور

 و قرآن دستورات خالف بر( اهللا انزل ما غیر به حاکمان ولی، مسلمانند آن ساکنان که
 شامل نیز ندارند را اسالمی احکام به عمل توانایی مسلمانان و کنندمی حکمرانی) سنت

 هجرت اسالم دیار به کشوري چنین از که است واجب مسلمانان بر. شودمی حکم این
 شرعی تکالیف بتوانند تا برهانند هافتنه از را خود ایمان و دین وسیله این به تا کنند
، معذورند ندارند؛ هجرت توانایی که کودکانی و زنان و مردان اما. دهند انجام را خود

 . دهند نجات کفر دیار از را ها آن کشورها دیگر مسلمانان دیبا

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                      

                               

                           

                                

       ﴾ :۹۹ – ۹۷[النساء[  
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 بینندمی( و روندمی شانسراغ به) روح قبض براي( فرشتگان که کسانی گمان بی«
: یندگو می بدیشان، نداهکرد ستم خود بر) نکردن هجرت و کفار با ماندن سبب به که

 ایشان به فرشتگان، بودیم کفر سرزمین در بیچارگانی ما: یندگو می، یداهبود کجا
 آنان جایگاه کنید؟ هجرت بتوانید جاآن در تا نبود وسیع یتعال اهللا زمین مگر: یندگو می

 و مردان از یچارگانیب مگر. است سرانجامی بد چه و جایگاهی بد چه و، است دوزخ
 دیام پس. ننددا مین يا چاره راه و ستین ساخته آنان دست از يکار که کودکان و زنان
 .»است آمرزنده و کننده عفو بس یتعال اهللا و گذرد در آنان از یتعال اهللا که است

﴿ :دفرمای می و                     

                                

                   ﴾ :۷۵[النساء[  

 بر فریاد( که نجنگید درمانده کودکان و زنان و مردان) نجات( و اهللا راه در باید چرا«
 کارندستم آن ساکنان که دیاري و شهر این از را ما! پروردگارا: یندگو می و)آورندمی

 خود سوي از و، ده قرار ما براي گريحمایت و سرپرست خود جانب از و ساز خارج
 . »بفرست برایمان یاوري
 دارند را دینی شعایر ياقامه توانایی که کفر سرزمین اهالی از مسلمانان از عده آن اما

 برخوردشان و دهند سامان سرو را آنان امور و کنند مقابله قدرت صاحبان با توانندمی و
 در هافتنه از خودشان و کنند شاناصالح تا بمانند آنان میان در باید گردانند متعادل را

 .باشند امان
   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )53-12/51( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 کندمی واجب را هجرت، اسالمی احکام از یبعض انجام از ممانعت] 5[

 آیا، است ممنوع مساجد داخل در بجز بلند صداي با دادن اذان انگلیس در س:
  گناهکارند؟ انگلیسی قانون از پیروي این کار به خاطر در مسلمانان
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، اسالم شعایر به ود آشکاراش میداده ن اجازه مسلمانان به که سرزمینی در ماندن ج:
 . نیست جایز، کنند عمل

 که کنند هجرت دیاري به دارند را دیار این از هجرت توانایی که کسانی بنابراین
 و تعاون تقوي و نیکی در مسلمانان با و کنند اقامه را اسالم شعایر آنجا در بتوانند

 و رزق آنان به نیز آنجا در و، نمایند بیشتر را مسلمانان جمعیت و باشند داشته همکاري

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا که چرا، رسید خواهد روزي              

                                  

           ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

 او براي را] تنگنایی هر[ از نجات راه اهللا، کند پرهیزگاري و بترسد اهللا از کس هر«
 توکل اهللا بر کس هر. رساندمی روزي کندنمی تصور که جایی از او به و سازدمی فراهم

 بخواهد را چه هر و. رساندمی انجام به را خویش فرمان اهللا. است بسنده را او اهللا کند
 . »است داده قرار را ياهانداز و زمان چیزي هر براي اهللا. کندمی پیدا دسترسی بدان

که براي مسلمان در آشکار نمودن  ها آنکسی که هجرت برایش از این گونه مک
هجرت واجب است و اگر در آنجا ، مقدور باشد، شعائر دینش ممانعت وجود دارد

 .است گناهکار، بماند

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                     

                               

           ﴾ :براي[ فرشتگان که کسانی گمانبی« ]۹۷[النساء 

] نکردن هجرت و کفار با ماندن سبب به که بینند می[ وندریم شانسراغ به] روح قبض
 زمین در ما: گویند بودید؟ چه بر] دین امر در: [یندگو می بدیشان، اندکرده ستم خود بر

 اینانند کنید؟ هجرت که نبود فراخ اهللا زمین مگر: گویند] فرشتگان. [بودیم مستضعفان
 .»است سرانجامی بد و است دوزخ جایگاهشان که
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   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )12/54( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي 



 

 

 

 

 :دوم فصل
 جهاد



 

 اسالم در جهاد منزلت و مقام] 6[

 چیست؟ اهللا راه در جهاد فضیلت س:

می عبادات بزرگترین از و اوست به تقرب راههاي بهترین از اهللا راه در جهاد ج:
 در توانمی که است اعمالی برترین از فرایض از بعد جهاد که گفت توانمی حتی. باشد

 . گرفت پیشی دیگران بر و کرد رقابت آن
، اسالم يکلمه اعتالي، مؤمنان کردن یاري جهت در که کندمی پیدا معنی زمانی جهاد
، جهانیان بین در اسالمی دعوت راه کردن هموار، منافقین و کفار کردن سرکوب
 شها نعادآل احکام و اسالم محاسن نشر، نور به ها تاریکی از اهللا بندگان کردن راهنمایی

 .باشد پرستان خدا و مسلمانان براي مفید نتایج و مصالح دیگر همچنین و مردم میان در
 وجود دیگران بر مجاهدان برتري و جهاد فضیلت يدرباره زیادي احادیث و آیات

 در را او و کندمی پویا را او ينهفته استعدادهاي و انگیزدمی بر را یانسان ياراده که دارد
 فرضِ، جهاد. تا صادقانه با دشمنان اهللا تعالی جهاد کند دهدمی قرار مجاهدان صف
 . شودمی ساقط دیگران از ورزند مبادرت کار این به الزم تعداد اگر که است کفایه

 از یک هیچ صورت این در که گرددمی عین فرضِ، جهاد اوقات گاهی البته
. باشند داشته شرعی و موجه عذري که این مگر، کنند سرپیچی امر این از نباید مسلمانان

، دشمن که این یا دهد جهاد دستور مسلمانان پیشواي که است عین فرضِ زمانی، جهاد
مسلمان در میدان جهاد باشد. دالیل یا این که ، کند محاصره را مسلمانان دیار و شهر

 را خود باید فرد وضعی چنین در فرضیت جهاد در آیات و احادیث بیان شده است.
می است وارد مجاهدین و جهاد فضیلت در که آیاتی از. کند آماده اهللا راه در جهاد براي

     ﴿ :کرد اشاره آیه این به توان           

                                    

                          

             ﴾ :۱۱۱[التوبة[ 
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 آنان( کندمی خریداري بهشت بهاي به را مؤمنان مال و جان تعالى اهللا گمان بی«
 در را آن اهللا که است اییوعده این. شوند کشته و بکشند و بجنگند اهللا راه در) باید

 داده را آن راستین يوعده و نموده ثبت قرآن و انجیل و تورات) آسمانی هاي کتاب(
 یداهکرد که ياهمعامل به پس است؟ تر کننده وفا خود عهد به اهللا از کسی چه و، است
 .»است عظیمی رستگاري و بزرگ پیروزي این و، باشید شاد

بیانگر این مطلب  آیه .است اهللا راه در جهاد براي بزرگی تشویق، مبارکه يآیه این
 قبول را آن اهللا که است ياهمعامل این فروخته و اهللا به را خود مال و جان مؤمن است که

 یا و بکشند، کنند مبارزه اهللا راه در مجاهدان تا است داده قرار بهشت را بهایش و کرده
 هايکتاب ارزشمندترین در وعده این که شودمی یادآور تعالىاهللا ادامه در. شوند کشته

 در مؤمنان که این براي تعالىاهللا سپس. است مذکور قرآن و انجیل و تورات، آسمانی
، از خدا به عهد خود وفا کننده تر است کسیو چه : فرمایدمی، شوند مطمئن معامله این

 و اخالص روي از و بمانند قدم ثابت معامله این در خود پیمان و عهد به تا مومنان
 تعالىاهللا، دنشو عمل و معامله میدان وارد خود مال و جان با خاطر طیب و نیت صدق
 مؤمنان به تعالى اهللا. کرد خواهد ادا کامل صورت به آخرت و دنیا در را آنان پاداش
 سراسر این کار که چرا دهند بشارت معامله این بر را جهانیان که دهدمی دستور

است. با حیاي فریضه  جهادیاري حق در  و نیکو سرنوشت، در واقع و است رستگاري
ند و رس میبه عزت و سرفرازي  مسلمانان وند.ش میو ذلیل  خوار منافقان و کفار، جهاد

 . ودش میزمینه ي انتشار دعوت اسالمی در تمام عالم مهیا 

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                     

                               

                         

                                  

             ﴾ :۱۳ – ۱۰[الصف[ 
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 دردناك بسیار عذاب از را شما که سازم رهنمود ياهمعامل به را شما آیا مؤمنان اي«
 با اهللا راه در و، آوریدمی ایمان پیامبرش و اهللا به) که است این آن و( دهد؟می نجات

 این اگر( .است بهتر چیزي هر از شما براي این بدانید اگر کنیدمی جهاد جان و مال
 داخل بهشتی هايباغ به را شما و بخشایدمی را تانگناهان) اهللا دهید انجام را تجارت

 جاي خوبی هايخانه و منازل در را شما و، است روان جویبارها آن زیر از که گرداندمی
 رستگاري و پیروزي. اندشده واقع، ماندگار و جاویدان بهشت هاي باغ در که دهدمی

 پیروزي داریدمی دوست که دیگري نعمت) هانعمت این از گذشته( است همین بزرگ
 .»بده مؤمنان به را مژده این و) مکه فتح منظور( است نزدیکی فتح و است اهللا جانب از

 راه در جهاد و رسولش و اهللا به ایمان که کندمی راهنمایی را ما تعالىاهللا آیات این در
 آیات این در. رهاندمی قیامت دردناك عذاب از را انسان که است بزرگ تجارتی اهللا

 و اهللا به ایمان که است بدیهی، دارد وجود جهاد و آوردن ایمان براي زیادي هايتشویق
 گونه همان. کندمی تضمین را او براي عبادت گرداندن خالص و او وحدانیت رسولش

 در خود ينوبه به نیز در راه اهللا جهاد. گرددمی محرمات ترك و فرایض اداي متضمن که
 . است اسالمی شعایر و فرایض بزرگترین از که چرا گیردمی قرار آن يمجموعه زیر

 و شود آور یاد را آن عظمت تا کندمی مطرح را جهاد بحث خاص بطور تعالىاهللا 
 سپس. باشد، شد ذکر ها آن بیشتر شرح که بزرگی مصالح براي ترغیبی و تشویق

 گرفته مغفرت و بخشش از و پردازدمی داده مؤمنان به که هاییوعده ذکر به پروردگار
 جهاد راه در را ها آن اشتیاق تا شودمی متذکر را) بهشت( ۀدارالکرام در ایمن هايخانه تا

 آن از پس. شود ایجاد راه این در رقابتی شان بین و بیافزاید رغبتشان بر و کند چندان دو
 همآن و کندمی اشاره، شد خواهد ها آن خشنودي و رضایت موجب که پرداختی پیش به

 ترغیب و تشویق نهایت خود که است مؤمنان هنگام زود فتح و دشمنان بر پیروزي
 .است

 که است روایت عنْه اللَّـهرضی  سعد ابن سهل از صحیحین در: موضوع این احادیث

بَاطُ [ :فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول مٍ  رِ وْ بِيلِ  يفِ  يَ ـهِ  سَ ٌ  اللَّ 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 نَّةِ الْـ يفِ  أَحَ ٌ  جَ ريْ نْ  خَ يَا مِ نْ ا الدُّ مَ ا وَ يْهَ لَ ةُ ، عَ حَ وْ الرَّ ا وَ هَ وحُ رُ بْدُ الـْ يَ  يفِ  عَ

بِيلِ  ـهِ  سَ ةُ الْـ أَوْ  اللَّ وَ دْ ٌ  غَ ريْ نْ  خَ يَا مِ نْ ا الدُّ مَ ا وَ يْهَ لَ   ]عَ

 و است بهتر دنیاست در چه آن و دنیا از اسالم مرزهاي از پاسداري روز یک«
 هر و دنیا از، باشد خورده بهشت به رسیدن براي اهللا راه در شما از یکی که يها آنتازی
 در چه آن و دنیا از بودن اهللا راه در شب یک یا و صبح یک. است بهتر، دنیاست در چه

 )1().است بهتر، دنیاست
هصلَّى  اهللا رسول که است روایت عنْه اللَّـهرضی  ابوهریره از  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

ثَلُ [: فرمود دِ الْـ مَ اهِ جَ بِيلِ  يفِ  مُ ـهِ  سَ ـهُ وَ  اللَّ لَمُ  اللَّ نْ  أَعْ دُ  بِمَ َاهِ بِيلِ  يفِ  جيُ ـهِ  سَ ثَلِ  اللَّ مَ ائِمِ  كَ  الصَّ

ائِمِ الْـ لَ  قَ كَّ تَوَ ـهُ  وَ دِ  اللَّ اهِ جَ بِيلِهِ  يفِ  لِلْمُ اهُ  بِأَنْ  سَ فَّ تَوَ لَهُ  يَ خِ يُدْ نَّةَ الْـ فَ هُ  أَوْ  جَ عَ جِ رْ املًِا يُ الَ  بِامَ  سَ نْ  نَ  مِ

رٍ  ةٍ  أَوْ  أَجْ نِيمَ  ] غَ

می جهاد او راه در کسی چه که است داناتر خود تعالىاهللا -اهللا راه در مجاهدان مثل«
 مجاهد اگر که است نموده تعهد خود تعالىاهللا است دار زنده شب دار روزه بسان -کند

 همراه، تندرست و سالم) دارد نگه زنده اگر( و سازد بهشت وارد را او بمیراند را راهش
 )2().برگرداند) خانه به( غنیمت یا پاداش

: که آمده چنین آن در و است کرده تخریج را حدیث این خود صحیح 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 ا سَ نً إِيامَ ا يبِ  وَ يقً دِ تَصْ يلِ  وَ سُ وَ  بِرُ هُ  فَ

 َّ يلَ نٌ  عَ امِ لَهُ  أَنْ  ضَ نَّةَ الْـ أُدْخِ 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  )3(]غَ
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 و اهللا راه در فقط خروجش این و شود خارج اهللا راه در که کسی براي یتعال اهللا«
 یا و گرداند بهشت وارد را او که کندمی تضمین، باشد پیامبرانش تصدیق و او به ایمان

 ».گرداند باز غنیمت و پاداش با کرده خروج آن از که منزلی به را او
هرضی  ابوهریره باز  هصلَّى  اهللا رسول از عنْه اللـَّ  کندمی روایت علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

ا[ :فرمود که نْ  مَ لُومٍ  مِ كْ لَمُ  مَ كْ بِيلِ  يفِ  يُ ـهِ  سَ اءَ  إِالَّ  اللَّ مَ  جَ وْ ةِ الْـ يَ يَامَ هُ  قِ لْمُ كَ ى وَ مَ دْ نُ  يَ وْ نُ  اللَّ مٍ  لَوْ  دَ

يحُ  الرِّ يحُ  وَ كٍ  رِ سْ   )1(]مِ

 حاضر قیامت در که این مگر باشد برداشته جراحتی اهللا راه در که نیست کس هیچ«
 بویش و است خون رنگ، رنگش، است جاري خون زخمش از که حالی در شودمی

 )علیه متفق( ».مشک بوي
 علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که است روایت عنْه اللَّـهرضی  انس از

وا[ :فرمودند دُ اهِ كِنيَ الْـ جَ ِ رشْ م مُ كُ سِ أنفُ مْ وَ الِكُ وَ مْ  بِأَمْ يكُ أَيْدِ مْ الْـوَ  وَ نَتِكُ  و جان و مال با« ]سِ

  )2(».کنید جهاد مشرکان با خود زبان دست و
هصلَّى  اهللا رسول که کندمی روایت عنْه اللَّـهرضی  انصاري جبر بن ابوعبس علَیه  اللـَّ

لَّمسو هآلا[ فرمودند و َّتْ  مَ ربَ ا اغْ مَ دَ بْدٍ  قَ بِيلِ  ىفِ  عَ ـهِ  سَ هُ  اللَّ سَّ تَمَ  ] النَّارُ  فَ

  )3(».شد نخواهد عذاب جهنم آتش به شود آلود غبار اهللا راه در که کس هر هايگام«
 عنْه اللَّـهرضی  ابوهریره از آن در نیز و آورده صحیحش در را حدیث این بخاري

نَّةِ الْـ ىفِ  إِنَّ [: فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که است روایت ةَ  جَ ائَ ةٍ  مِ جَ رَ  دَ

ا هَ دَّ ـهُ  أَعَ ينَ  اللَّ 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
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 دیده تدارك خود راه در مجاهدان براي را آن اهللا که است درجه صد بهشت در«
 زمین و آسمان بین يفاصله اندازه به دیگر درجه تا درجه هر میان فاصله و. است
 1».است

هرضی  ابوهریره از نیز مسلم صحیح در ن[: فرمودند که است روایت عنْه اللـَّ  ماتَ  مَ

و مل و غزُ ث مل و يَ دِّ هُ  حيُ عبَةٍ  عىل مات به نفسَ اق من شُ  یا و نکند جهاد و بمیرد هرکس« ]نِفَ

 )2(».است مرده نفاق از ياهشعب بر نکند هم را آن قصد
هصلَّى  اهللا رسول از که: است روایتما عنْه اللَّـهرضی  عمر ابن عبداهللا از  علَیه  اللـَّ

لَّمسو هآلا[: فرمودمی که شنیدم و تُمْ  إِذَ عْ بَايَ ينَةِ الْـبِ  تَ مْ  عِ تُ ذْ أَخَ نَابَ  وَ رِ الْـ أَذْ يتُمْ  بَقَ ضِ رَ عِ  وَ رْ  بِالزَّ

تُمْ  كْ رَ تَ ادَ الْـ وَ هَ لَّطَ  جِ ـهُ  سَ مْ  اللَّ يْكُ لَ الًّ  عَ هُ  الَ  ذُ عُ نْزِ تَّى يَ وا حَ عُ جِ رْ مْ  إِىلَ  تَ  ]دِينِكُ

 به العاده فوق اهمیت از کنایه( گرفتید را گاو دم و کردید عینه يمعامله گاههر«
 خوار را شما اهللا کردید ترك را جهاد و کردید خوش دل زراعت به و) است کشاورزي

 )3(».است دین به بازگشت آن از رهایی راه تنها و کرد خواهد
 مجاهدان براي تعالىاهللا آنچه بیان و مجاهدین و جهاد فضل در زیادي احادیث

 هشدار و تهدید همچنین و بزرگ پاداش و عالی جایگاههاي از است کرده مهیا صادق
 .است شده روایت آن از گرداندن روي و جهاد ترك به نسبت
 فکر حتی و جهاد به کردن پشت که است این بیانگر کردیم ذکر که آخري حدیث دو
 و زراعت و تجارت به اشتغال و شودیم محسوب نفاق از ياهشعب آن به نکردن

                                                           
 )7423 ،2790( بخاري -1
 )1910( مسلم -2
ــد -3 ــوداود) 84 ،2/42( احم ــن و ،)3462( اب ــتن ای ــودود م ــت، اب ــی اس ــامیین در طبران ) 3/329(  مسندالش

  وداابــود صــحیح. اسـت  دانســته صـحیح  را آن آلبــانی و) 10484(  کبـري  ســنن در بیهقـی  ،)2417/ش
 تلخـیص  و. است دانسته صحیح را ان القطان ابن) 9/245( ابوداود ننس بر  قیم ابن پاورقی: نگا) 2956(

 ثقه آن رجال گوید) 828ش 245/ص المرام بلوغ در حجر ابن حافظ) 1181ش3/19( حجر ابن ،الحبیر
 .هستند
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 خواهد برآن دشمنان تسلط و مسلمانان خواري باعث جهاد هنگام در ربوي معامالت
 ؛نیست پذیر امکان خواري این از رهایی و هستیمآن شاهد امروزه که طورهمان .شد
 .خالصانه جهاد و راهش در استقامت و اسالم دین متعالى به بازگشت با مگر

 اسالم مبین دین حقیقت به همگان تا نهد منت مسلمانان بر خواهیممی 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 یابند عزت کهاین تا دهد توفیق راهش در جهاد و دین فهم
 . است این بر تواناي او که چرا، گرداند شان نصیب را دشمنان بر پیروزي و شود

 )11-3( ص المجاهدین و الجهاد فضل يرساله باز ابن شیخ

 است جهاد، ایمان از پس اعمال برترین] 7[

 است؟ تعالى اهللا نزد اعمال برترین عملی چه س:

: فرمود است؟ برتر عملی چه که پرسیدند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  رسول از ج:
 آن از بعد: گفتند ]اهللا راه در جهاد[: گفت چه؟ آن از بعد: گفتند ]رسولش و اهللا به ایمان[

 )علیه متفق( )1().مقبول حج[: گفت چه؟
   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )14، 12/15( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 اهللا راه در جهاد انواع و اهداف] 8[

 چیست؟ جهاد از مقصود س:

 و اهللا دین تبلیغ: دو هر از مراد و دفاع جهاد و طلب جهاد: است نوع دو بر جهاد ج:
 در اهللا دین اعتالء و نور به هاتاریکی از بندگان نجات و تعالى او سوي به مردم دعوت
 در و مبارکش کتاب در اهللا تعالی که این کما باشد اهللا براي شاههم، دین تا است زمین

                                                           
 )83(  مسلم و) 1519،26ي  (بخار -1
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﴿ :فرمایدمی انفال سوره               ﴾

  ]۳۹[األنفال: 
 . »گردد اهللا از خالصانه دین و نماند باقی ياهفتن تا کنید پیکار آنان با«

﴿ :فرمایدمی توبه سوره در                    

                         

                     ﴾ :۵[التوبة[  

، یافتید کجا هر را) شکن عهد( مشرکان، گرفت پایان حرام هايماه که هنگامی«
. بنشینید کمین به آنان براي هاگاه کمین يهمه در و کنید محاصره و بگیرید و بکشید

، اهللا گمان بی. گذارید باز آنان براي را راه دادند زکات و خواندند نماز، کردند توبه اگر
 . »است )بندگان يهمه براي( گسترده رحمت و فراوان مغفرت داراي

 . دارد وجود باره این در نیز دیگري زیاد آیات

هصلَّى  اهللا رسول تُ [ :فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللـَّ رْ اتِلَ  أَنْ  أُمِ تَّى النَّاسَ  أُقَ وا حَ دُ هَ  أَنْ  يَشْ

ـهُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنَّ  اللَّ ا وَ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ ـهِ  رَ وا، اللَّ 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 اهلَُ وَ أَمْ قِّ اإلسالم إِالَّ  وَ ُمْ ، بِحَ اهبُ سَ حِ ىلَ  وَ ـهِ  عَ  ] اللَّ

 نیست اهللا جز برحقی معبود که دهند شهادت که این تا بجنگم مردم با امشده مأمور«
هصلَّى محمد که این و  زکات و دارند پاي به را نماز و اوست رسول علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
 محفوظ من از را خود هايمال و هاخون دادند انجام را کارها این که زمانی، بپردازند را

  )1().است اهللا با کارشان و سر و، اسالم حق به مگر ؛اندداشته
هصلَّى  اهللا رسول که است روایت عنْه اللَّـهرضی  هریره ابو از صحیحین در علَیه  اللـَّ

لَّمسو هآلتُ [: فرمود و رْ اتِلَ  أَنْ  أُمِ تَّى النَّاسَ  أُقَ وا حَ دُ هَ ـهُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  يَشْ أَينِّ رسول اهللا؛ اللَّ  وَ

ا إِذَ ا فَ الُوهَ وا قَ مُ صَ نِّي عَ مْ  مِ هُ اءَ مْ  دِمَ اهلَُ وَ أَمْ ا إِالَّ  وَ هَ قِّ ُمْ  بِحَ اهبُ سَ حِ ىلَ  وَ ـهِ  عَ  ]اللَّ
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 من و نیست اهللا جز برحقی معبود که دهند شهادت تا بجنگم مردم با امشده مأمور«
 به مگر ؛اندداشته محفوظ من از را شانمال و هاخون، گفتند را این چنانچه، اویم رسول

 . )1(»است تعالىاهللا با شانحساب و آن حق

 ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت[ :گفت که شده روایت او از نیز مسلم صحیح در

 )2(]به جئت وبام يب ويؤمنوا اهللا إال إله

 این تا بجنگم مردم با ماهشد مأمور: فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول« 
 ». آورند ایمان ماهآورد چه آن به و من به و نیست حقی بر معبود هیچ اهللا جز: بگویند که

هرضی  اشجعی طارق از نیز مسلم صحیح در  اهللا رسول که است روایت عنْه اللـَّ

هصلَّى  دَ  من[: فرمود علَیه وآله وسلَّم اللـَّ حَّ مَ  دونه من يعبد بام وكفر تعاىل اهللا وَ رُ هُ  مالُه حَ  ودمُ

 )3(]اهللا عىل وحسابه

 کفر شودمی عبادت اهللا از غیر چه آن به و باشد داشته ایمان اهللا وحدانیت به هرکس«
 .» است اهللا با او حساب و است کرده حفظ را خود خون و مال ورزد
 وجوب بیانگر آشکارا احادیث و آیات این. دارد وجود زیادي احادیث باره این در 
 و آنان به اسالمی دعوت و پیام رساندن از بعد البته است؛ مشرکان و کفار با جهاد

علَیه  اللَّـهصلَّى کنند و به پیامبرش محمد  عبادت تعالی را اهللا تنها تا کفر؛ بر اصرارشان
لَّمسو هآلممنوع شاناموال تصرف و خون ریختن قطعاً .بازگردند، نمایند يپیرو و 

 و طلب جهاد هااین ي همه. بیاورند ایمان صورت بدین که آن از بعد مگر شد؛ نخواهد
 به توجه با شوندمی جزیه پرداخت به ملزم کهکسانی تنها. یردگمی بر در را دفاع جهاد

 .هستند استثنا قاعده این از ها آن اهلیت و شرایط

                                                           
 )21(  مسلم فی بنحوه -1
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﴿ :رمایدفیم تعالىاهللا                   

                       

              ﴾ :۲۹[التوبة[ 

 ندارند ایمان) باید و شاید که چنان( جزا روز به و، اهللا به که کتاب اهل از کسانی با«
 و، دانندنمی حرام نداهکرد تحریم) سنت در( شاهفرستاد و)قرآن در( اهللا که را چیزي و

، توانایی اندازه به خاضعانه کهزمانی تا کنید کارزار و پیکار، پذیرند نمی را حق آیین
 .»بپردازند را جزیه
هصلَّى  اهللا رسول از  . گرفتند جزیه هامجوسی از که است ثابت علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
 به ملزم مجوس و نصاري، یهود: یعنی کافران از گروه سه که است ثابت، نصوص طبق

 با و بجنگند کفار با که است واجب مسلمانان توانایی وقت در. شدند جزیه پرداخت
 دیگران يدرباره اما. بدهند جزیهاز سر تسلیم  یا و شوند مسلمان تا ندینما جهاد آنان
 اهللا رسول زیرا آورند؛ اسالم تا کنند جهاد ها آن با باید علما از قولی طبق هااین از غیر

هصلَّى   جزیه ها آن از و آوردند اسالم گروه گروه تا جنگید اعراب با علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
نمایند  حفظ آن با را شانهايمال و هاخون تا بودمی درست جزیه دریافت اگر. نگرفت

 علما از برخی اما. شدمی نقل حتماً افتادمی اتفاق امر این چنانچه. دکر میبرایشان بیان 
 از جزیه گرفتن، است موجود )1(مسلم صحیح در که بریده مشهور حدیث به استناد با

کتاب در آن اختالفات و مسئله این حل و دالیل بیان البته. اننددیم جایز را کفار يههم
 مراجعه جاآنبه تواندمی باشد آنپی در کهکسی. دارد وجود دانشمندان مباحث و ها

 در و نیستند جنگ اهل که ها آن امثال و سالمندان و کودکان، زنان، کفار میان از. نماید
 در هااین ازکسی اگرولی جنگید؛ آنان با نباید و هستند استثناء اندنداشته شرکت آن

 او با باید، شرعی يهادل طبق، دادیاري خود نظر و فکر با را ها آن یا، کرد شرکت جنگ
 .جنگید

                                                           
 )1731مسلم  ( -1
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 )15، 12(، ص) ومجاهدین جهاد فضل( رساله از -باز ابن شیخ

 اسالمی جهاد مراحل] 9[

  است؟ داشته مراحلی چه اسالمی جهاد س:

 این در مسلمانان به اجازه: اوليمرحلهجهاد در اسالم سه مرحله داشته است:  ج:

 ﴿ :است مشهود الهی کالم در که گونههمان الزام و اجبار بدون باره  

                        ﴾ :۳۹[احلج[ 

، گرددمی) تحمیل( جنگ آنان به که شودمی داده کسانی به ]خود از دفاع[ اجازه«
 .»کند پیروز را ایشان کهاین بر است توانا اهللا و. است رفته ستم بدیشان که چرا

 از کشیدن دست و جنگندمی مسلمانان با کهکسانی با مبارزه به امر: دوميمرحله
 .ورزندنمی مبادرت امر این به کهکسانی با جنگ

 ﴿ :دیرماف می باره نیا در یتعال اهللا              ﴾ :البقرة]

۲۵۶[ 
 ضاللت و ازگمراهی کمال و هدایت که چرا، نیست دین قبول در اکراهی و اجبار«

 . »است شده مشخص

﴿ :يآیه و                          ﴾ :الکهف]

۲۹[  
یهرکس پس. است آمده پروردگارتان سوي از) که است چیزي همان( حق بگو و«

 .»شود کافر خواهدمی کههرکس و بیاورد ایمان خواهدمی که

﴿ :يآیه و                            

      ﴾ :۱۹۰[البقرة[  

 اهللا زیرا نکنید؛ تعدي و تجاوز و. جنگندمی شما با کهکسانی با بجنگید اهللا راه در و«
 .»داردنمی دوست را گران تجاوز
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  ﴿ :فرمایدمی نساء يسوره در یتعال اهللا، عالمان از گروهیيگفته به   

                                 

                            

                                

                                       

                       ﴾ :۹۰ – ۸۹[النساء[  

 نداهشد کافر خود که گونه همان شوید؛ کافر شما که دارندمی دوست) منافقان( آنان«
 را آنان و( نگیرید ایشان از یارانی صورت این در پس. شویدمساوي) ایشان با کفر در( و
 از اگر ولی. کنندمی هجرت اهللا راه در) و آورندمی ایمان( که گاه آن تا) ندانید خود از

 لزوم صورت در و کنید اسیر و بگیرید یافتید کجا هر را آنان زدند؛ باز سر کار این
یم پیدا پیوند گروهی با کهکسانی مگر. نگزینید بر یاوري و یار ایشان میان از و، بکشید

 و آیندمی شما پیش کهکسانی یا و، است پیمان آنان و شما میان که) برندمی پناه( و کنند
 خواستمی اهللا اگر و. بجنگند خود قوم با خواهندمی نه و دارند شما با جنگ سر نه

گیري کناره شما از اگر بنابراین. جنگیدندمی شما با آنان و کردمی چیره شما بر را ایشان
 متعرض که دهدنمی اجازه شما به اهللا، کردندصلح پیشنهاد و نجنگیدند شما با و کردند

 .بعدي آیات و. »شوید آنان
 هایشانسرزمین در ها آن با جنگیدن و مطلق صورت به مشرکان با جهاد: سوم مرحله

 و برسد خیر زمین ساکنان تمام به و بماند اهللا دین خالصاً و نماند باقی ياهفتن کهاین تا
 حکم از بندگان و بروند بین از الحاد و کفر داعیان و یابد گسترش اسالم يدامنه

 ها انسان، استوار دین این ي وسیله به. شوند مند بهره آن آسان متعالى و عادل شریعت
 ظلم از و سبحان خالق عبادت به خلق عبادت از و اسالم گشایش به دنیا تنگناهاي از را

 رهنمون اسالم گشايراه و ناب احکام و شریعت عدالت به جور حکام و ستمگران
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صلَّى  اهللا رسول و یافته استقرار آن براساس دینيبرنامه که استچیزي هماناین. گردند
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیاست بوده آن براي و آن راه در مرگ تا ع. 

﴿ :است کرده نازل آیاتی توبه)( ةالبراء سوره در باره این در نیز تعالىاهللا       

                   ﴾ :۵[التوبة[  

 بیابید که کجا هر را) عهدشکن( مشرکان، گرفتپایان حرام ماههاي کههنگامی«
 .»بکشید

﴿               ﴾ :۳۹[األنفال[  

 .»گردد اهللا از خالصانه دین و نماند باقی ياهفتن تا کنید پیکار آنان با«
می ییدأت را آن صحت و است حقیقت همین بیانگر شدیم یادآور کهنیزاحادیثی و
 . کند

 در مسلمانان با کهکسی با مبارزه: یعنی دوم؛ مرحله که معتقدند علما از بعضی -
. است شده منسوخ، ندارد جنگ سر مسلمانان با کهیکس با مبارزه عدم و است جنگ
 و نیروها تعالىاهللا وقتی اما است؛ بوده مسلمانان ضعف هنگام در حکم این چون

 اهللا دین تنها تا بجنگند آنان يهمه با که رسید دستور آنان به داد افزایش را امکاناتشان
 .بدهند جزیه، دارند را جزیه پرداخت شرایط اگر یا بماند
 زمان در بلکه است نگشته منسوخ دوم مرحله که معتقدند علما از دیگري گروه اما

 و بجنگند دشمنان با توانستند و بودند قوي مسلمانان که آنگاه. شودمی عمل آن به نیاز
 جهاد به آیدمی بر آن مفهوم از چه آن و توبه آیه دستور طبق باید، کنند جهاد راهش در

، جنگندمی ها آن با کهکسانی با فقط باید ندارند را کار این توانایی کهزمانی اما، بپردازند
 نساء يسوره آیهبه وسیله این به تا. نجنگند، کنندنمی را کار این کهکسانی با و بجنگند

 نیز تیمیه ابن و است همین، نسخ قول از بهتر و تر صحیح قول و باشند کرده عمل
 .است داده ترجیح را قول همین
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 داندمی باشد داشته هم را بصیرت ترین کم کهکسهر که شد مشخص ترتیب این به
 دفاعی بصورت فقط جهاد: یندگو می که معاصر نویسندگان از بعضی سخن که

 و دارد تعارض آن با نیز کردیم ذکر که ياهادل و است نادرستی سخن، دارد مشروعیت
 ترجیح را آن تحقیق و علم اهل و پرداختیم آن به تفصیل به ما که است همان درست

 .نداهداد
هصلَّى  اهللا رسول سیره در هرکس  ما چه آن، کند تأمل اصحاب و علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

 با را ما هايگفته و شد خواهد روشن برایش کردیم ذکر مشرکان با جهاد خصوص در
 .یابدمی منطبق احادیث و آیات

 ) 18، 15(، ص) مجاهدین و جهاد فضل( رساله از -باز ابن شیخ

 است واجب جهاد براي آمادگی] 10[

 چیست؟ جهاد براي الزم آمادگی س:

 کفارآمادگی با مبارزه براي توان حد در که است داده دستور مؤمنش بندگان به اهللا ج:

﴿ :فرمایدمی و باشند حذر بر آنان از و بگیرند          ﴾

  ]۶۰[األنفال: 
 .»بسازید آماده) معنوي و مادي( نیروي توانیدمی که جاآن تا آنان با مبارزه براي«

﴿ :فرمایدمی و             ﴾ :۷۱[النساء[ 

 .»دیبگیر را الزم احتیاط، یداهآورد ایمان کهکسانی اي«
 يهانیرنگ برابر در الزم احتیاط و آمادگی به توجه که است آن بیانگر خود این 

 جسمی و نظامی آمادگی مختلف انواع این يمجموعه زیر در واجب است. دشمنان
 براي مجاهدین هايآموزش و هاتمرین و حسی و معنوي وسایل نیز و است منظور

 در که وسایلی يهمه به توجه و ها آن از کاربري چگونگی و هااسلحه انواع از استفاده
 کر در و داردمی نگه امان در ها آن نیرنگ و کید از و کندمی یاري را ما دشمنان با جهاد

 برابر در آمادگی هايبرنامه از است مؤثر دریا و هوا زمین و و) پاتک و تک( فر و
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 و داده دستور مطلق طور به را، هوشیاري و آمادگی تعالى اهللا و روندمی شمار به دشمنان
 و است تحول و تغییر حال در زمان که چرا، است نکرده اشاره خاصی حالت و نوع به

 یا جهاد گاهی و، شودمی قوي و ضعیف آن نیروي و کم و زیاد دشمن، متنوع ها سالح
 امثال و دلیل این به یرد.گ میانجام  دفاع و گاهی براي است و هجومی ابتدایی نوع از

 تا است داده دستور هوشیاري و احتیاط و آمادگی به مطلق طور به تعالى اهللا، موارداین
 و نیرو از چه آن خود زمان موجود وضعیت بر بنا مسلمین ودعوتگران متفکران، رهبران
 .نمایند فراهم، مبارزه کنند دشمنان با تا بینندمی نیاز که نظامی تاکتیک

ربُ « :فرمودند علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول صحیح روایتی در که چرا  اَحلَ

ةٌ  دعَ   )1(».است) خدعه( تاکتیک، جنگ« »خَ

 با که برسد جاهایی به و نیرنگ تاکتیک با توانددرگیرمی نیروي که: است این منظور
 احزاب جنگ در. است شده ثابت تجربه به خود این و رسدنمی آن به زیاد تعداد و نیرو
 طی و علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول ياجازه با عنْه اللَّـهرضی  مسعود ابن نعیم

 را ها آن و کرد فراهم را یهودیان و مشرکان ذلت و خواري شرایط نیرنگی و تاکتیک
 و گشت ها آن بر مسلمانان پیروزي و عزت باعث و انداخت اختالف به و ساخت متفرق

می و است دشمنانش بر تعالى او تدبیر و اولیا به نسبت تعالىاهللا یاري و فضل این

﴿ :فرماید                   ﴾ :۳۰[األنفال[  

 اهللا و کردمی سازي چاره و تدبیر هم اهللا و کشندمی نقشه و اندیشندمی چاره آنان«
 .»است ساز چاره بهترین
 آمادگی و اهللا دستور از اطاعت که است روشن خردمندان براي گذشت چه آن از
 امکان حد در ياستفاده و احتیاط و هوشیاري جهت در تالش و دشمنان با مقابله براي

 و دینش بر استقامت و اهللا بر توکل و اعتماد و اخالص با معنوي و مادي مباح اسباب از
 که را خود دوستان و اولیا تعالی او چون، است واجب تعالى او از یاري کردن طلب

                                                           
 ).1740 ،1739(  مسلم ،)3029،3030(  بخاري علیه متفق -1
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يانگیزه و نمایند جهاد راهش در نیت صدق با و کنند اجرا را اوامرش و ادا را شحقوق
 در جل جالله اهللا. دکن مینصرت ، باشد دینش اظهار و اهللاکلمه اعالي کار این از شان
 با کهاین تا است اهللا جانب از پیروزي و نصر که گردانیده آگاه را ها آن و داده وعده قرآن
 . کنند جهاد وسایل تمام با و او به توکل

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                         

 ﴾ :۷[حممد[ 

 را تانهايگام و کندمییاري را شما اهللا، کنید یاري را اهللا دین اگر! مؤمنان اي«
 .»گرداندمی استوار

﴿ :فرمایدمی و                 ﴾ :۴۷[الروم[ 

 . »است بوده واجب ما بر مؤمنان یاري همواره و«

﴿ :فرموده و                    

                                

       ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[ 

 و است نیرومند اهللا. دهند یاري را او که را کسانی دهدمی یاري اهللا، مسلم طور به«
 کهمؤمنانی آن( نماید جلوگیري هایشوعده تحقق از و درمانده را او تواند نمی چیزي

 ایشان زمین در هرگاه که هستندکسانی) است داده پیروزي و یاري يوعده بدیشان اهللا
 از نهی و معروف به امر و پردازندمی را زکات و دارندمی پا بر را نماز، بخشیم قدرت را

 . »گرددمی بر اهللا به کارها ي همه سرانجام و نمایندمی منکر
 چه آن به ما صالح پیشینیان که هنگامی. است موضوع این در که دیگري زیاد آیات 
 با صادقانه و صبرنموده راهش در. نمودند عمل، کردند امر را ها آن رسولش و تعالىاهللا

 بر را ها آن، شان امکانات و نیروها کمی به توجه با تعالىاهللا. کردند جهاد دشمنان
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﴿ :فرمایدمی تعالىاهللا که گونه همان. کرد غالب، بسیار دشمنان         

               ﴾ :۲۴۹[البقرة[ 

 اهللا و نداهشد چیره فراوانی هايگروه بر اهللا فرمان به کهاندکی هايگروه بسیارند چه«
 .»است بردباران با

 ﴿ :فرموده و                         

                 ﴾ :۱۶۰[آل عمران[  

 گرداند خوارتان اگر و شد نخواهد چیره شما بر کس هیچ کند یاري را شما اهللا اگر«
 . »بس و کنندتوکل اهللا بر تنها باید مؤمنان و دهد؟ یاري را شما او از پس کهکیست
 پایدار اهللا متعالى بر و شدند اختالف دچار و تغییرکردند مسلمانان کهزمانی از اما

 بر دشمنان و گشتند ذلیل و خوار افتادند شانهوس و هوا پی در بیشترشان و نماندند
، شرك، گناهان سبب به این و نیست پوشیده کسی بر حقیقت این. شدند مسلط ها آن

 اغلب در شریعت حاکمیت عدم و، کشورها اکثر در اختالف و تفرقه، منکرات، هابدعت
 .است مسلمان کشورهاي

﴿ :فرمایدمی اهللا                  

 ﴾ :۳۰[الشوری[  

، یداهکرد خود که است کارهایی خاطر به، رسدمی شما به بالها و مصایب از چه آن«
 .»کندمی گذشت شما کارهاي از بسیاري از اهللا و

﴿ :فرمایدمی و                         

   ﴾ :۵۳[األنفال[  

 حال آنان که این مگر دهدنمی تغییر، است داده گروهی به که را نعمتی هیچ اهللا«
 .»دهند تغییر را خود
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 ﴿ :فرمایدمی و                        

          ﴾ :۴۱[الروم[  

 مردمان که کارهایی خاطر به است گشته پدیدار خشکی و دریا در خرابی و تباهی«
می انجام ها انسان که را کارهایی از برخی سزاي یتعال اهللا، وسیله بدین. نداهدادمی انجام
 . »بکشند دست معصیت از و شوند بیدار آنان که این تا چشاندمی بدیشان دهند

 اهللا رسول که را سنگري و کردند اختالف و نزاع، احد جنگ در تیراندازان که زمانی
هصلَّى   و افتاد اتفاقات آن کردند رها بمانند جا آن بود داده دستور علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

 معلوم همگان بر که شدند کشتهتعدادي و خوردند شکست و شدند مجروح مسلمانان

﴿ :کرد نازل را آیه این اهللا، نفهمیدند را موضوع مسلمانان کهزمانی و است   

                                 

      ﴾ :۱۶۵[آل عمران[ 

 این ییدگو می، است داده دست شما به) احد جنگ در( مصیبتی کههنگامی آیا«
 کسبپیروزي، آن برابر دو) بدر جنگ در( که آن حال و کجاست؟ از) فرار و کشتار(

 .»است توانا چیزي هر بر اهللا گمانبی) است خودتان ناحیه از شکست( این بگو، کردید
 اللَّـهصلَّى  اهللا رسول بماند امان در آن بد عواقب و گناهان شر از کسی بود قرار اگر

لَّمسو هآلو هلَیدر و بودند زمین اهالی بهترین که بودند احد روز در کرامش اصحاب و ع 
 به موضوعات آن هااین يهمه به توجه با. ندماند میدر امان ، کردندمی مبارزه اهللا راه

 مخالفت علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول با قصد روي از که تیراندازان گناه خاطر
 قصد ها آن حتی و گرفت صورت اشتباه آن، نادرست تأویل اثر بر بلکه بودند نکرده

 وقتی بلکه، نداشتند را علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول دستور انجام درکوتاهی
 به نیازي دیگر و است تمام کار که کردند گمان، خوردند شکست مشرکین دیدند

 رسول تا بمانند جا آن در که بود شان يوظیفه که حالی در نیست پاسداري و نگهبانی
هصلَّى  اهللا  این تعالىاهللا اما. بدهد را اجازه ترك نمودن آنجا ها آنبه  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
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 کتابش در کهزیادي مصالح و عظیم اسرار و بالغه حکمت براساس و بود مقدرکرده گونه
 ایشان رسالت صدق دالیل از یکی خود این و افتاد اتفاق حوادث آن دارد اشاره ها آن به

 مانندکه استبشري و است اهللا پیامبر و بوده برحق رسول که است این مؤید و، است
 و رب، علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  محمد و کشدمی درد و شودمی زخمی دیگران

 به پیروزي بلکه نیست او اختیار در پیروزي و نصرت و شود عبادت که نیست پروردگار
 به راهی هیچ. گرداندمی پیروز را او و نهدمی منت بخواهد هرکه به و است اهللا دست

 مگر ندارد؛ وجود پیروزي و یافتن یاري و شانيگذشته عظمت به مسلمانان بازگشت
 دشمنان با دشمنی و اهللا دوستان با دوستی، آن بر استقامت و دین يآموزه به بازگشت با

 کارهاي در یاري و حق کالم بر اتحاد و، امور تمام به بخشیدن استحکام همچنین و اهللا
 .پرهیزگاري و نیک

رَ  يُصلِحَ  لَن[: یدگو می عنْه اللَّـهرضی  انس ابن مالک امام   أَصلَحَ  ما إال األمة هذه آخِ

ا هلَ  )1(]أَوَّ

 ».شد اصالح اولش که چیزي همان به مگر دشو مین اصالح امت این آخر«
 چنگ و شریعت اتباع با را امت این اول اهللا که است علما يهمه ينظریه این و 
 نیز آن آخر و کرد اصالح آن بر تعاون و دینداري در صداقت و ریسمانش به زدن

 .صورت همین به مگر شودنمی اصالح
 مجاهدان و جهاد فضل رساله از -سؤال کردن اضافه و تصرفی اندك با -باز ابن شیخ

 25 -19ص

 نصاري و یهود غیر از جزیه و اسالم رشیپذ حکم] 11[

 آورند؟ ایمان کافران که است واجب آیا س:

                                                           
  ص »میالمسـتق  الصـراط  اقتضـاء «  و ،)1/353،231(  »هیـ میت ابـن  االسـالم  خیشـ ي فتاوا مجموعه: « ك ن -1

)394،367( 
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 چرا باشند؛ نصرانی و یهودي اگر حتی شوند مسلمان که است واجب کافران بر ج:

﴿ :فرمایدمیتعالى اهللا که                     

                         

                        ﴾ :األعراف]

۱۵۸[  
 ذاتی آن اهللا، هستم شما يهمه بسوي اهللا فرستاده من :بگو) مردم به( !پیامبر اي«
 میراندمی که اوست، نیست حقی بر معبود او جز، اوست آن از زمین و ها آنآسمکهاست

 کهياهنخواند درس پیامبر آن، شاهفرستاد و اهللا به بیاورید ایمان پس. گرداندیم زنده و
 .»یابید هدایت تا کنیدپیروي او از، دارد ایمان سخنانش و اهللا به

 ایمان علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول به که است واجب مردميهمه بر پس
 را امر این مسلمانان غیر براي حکمتش و اهللا تعالی رحمت يپایه بر اسالم البته. آوردند

 احکام برابر در کهآن بر مشروط بمانند باقی خود دیانت بر که، )1(است داده قرار مباح
 .شوند تسلیم مسلمانان

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                   

                       

              ﴾ :۲۹[التوبة[ 

 ندارند ایمان) باید و شاید که چنان( جزا روز به و، اهللا به که کتاب اهل از کسانی با«
، دارندمی حرام نداهکرد تحریم) سنت در( اشفرستاده و)قرآن در( اهللا که را چیزي نه و

                                                           
ی مـ  اجازه مسلمانان ریغ به حکمتش و اهللا رحمت ي هیپا بر اسالم: دیگوی م که نیمیعث ابن خیش سخن -1

 متوجـه ی عقوبت آخرت در از این سخن چنین برداشت می شود که بمانند،ی باق خود انتید بر که دهد
 بـر  ابهـام  ایـن  ننمـوده،  دینشـان  تـرك  به مجبور را کفار اسالم دین: گفتمی شیخ اگر. شودی نم آنان

 .شدمی طرف
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 اندازه به ذلیل و خوار کهزمانی تا کنید کارزار و پیکار پذیرندمی را حق آیین نه و
 .»بپردازند را جزیه، توانایی
هصلَّى  اهللارسول: است روایت عنْه اللَّـهرضی  بریده از مسلم صحیح در علَیه وآله  اللـَّ
لَّمسي تقوا به را همراهانش و او نمودمی تعیین ياهسری یا لشکر بر را امیري کهزمانی و

مْ [ :فرمودمی و کردمی امر اهللا و تعامل خیر با مسلمانان هُ ادْعُ  إِىلَ  فَ دَ ثِ  إِحْ الٍ  ثَالَ صَ  أَوْ  خِ

لٍ  الَ ا خِ تُهَ يَّ ابُوكَ  أَ بَلْ  أَجَ اقْ مْ  فَ نْهُ كُفَّ  مِ مْ  وَ نْهُ  ]  عَ

 و نمایید قبول ها آن از پذیرفتند را کدام هر، کنید دعوت چیز سه از یکی به را ها آن«
، راجح قول طبق لذا. بود جزیه گرفتن ها آن از یکی و )1(.کنید خودداري ها آن کشتن از

 .شودمی پذیرفته هم نصاري و یهود غیر از جزیه
 احکام تسلیم یا آورند اسالم یا که است واجب مسلمانان غیر بر: که این نتیجه

 .ندشو میاسال
 )61، 1/60( رسائل و يوافت مجموع -عثیمین ابن شیخ

 زنان يبرا جهاد حکم] 12[

 با جهاد یا است دعوت جهاد است واجب اگر و است؟ واجب زنان بر جهاد آیاس:
 کفار؟
 دعوت در جهاد بلکه، نیست واجب زنان بر جنگ صورت به کافران با جهاد ج:
 و نشود شکسته شان حرمت کهحدي تا است واجب آنان بر شریعت بیان و حق بسوي

 با و نشوند مختلط، هستند نامحرم که بیگانه مردان با و باشد پوشیده کامالً عورتشان
 . نگویند سخن کرشمه و ناز با و نکنند خلوت ها آن

هصلَّى  اهللا رسول زنان به خطاب تعالى اهللا  :فرمایدمی علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

﴿                   ﴾ :و« ]۳۴[األحزاب 

 . »کنید یاد شودمی خوانده شما منازل در که را پیغمبر انگیز حکمت سخنان و اهللا آیات
                                                           

 )1137(  مسلم -1
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هصلَّى  اهللا رسول به: گفت که است روایت عنها اهللا یرض عایشه از علَیه وآله  اللـَّ

لَّمس؛[: گفت ؟الزم است جهاد زنان بر آیا: گفتم و مْ عَ نَّ  نَ يْهِ لَ ادٌ  عَ هَ جُّ الْـ: فِيهِ  قِتَالَ  الَ  جِ  حَ

ةُ الْـوَ  رَ مْ   )1(.است عمره و حج، نیست جنگی آن در که است جهادي ها آن بر بله ]عُ

هصلَّى  اهللا رسول به که است روایت عنها اهللا یرض عایشه از نیز   علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
: فرمود نکنیم؟ جهاد آیا است عمل برترین جهاد که هستیم معتقد ما! پیامبر اي: یدگو می

نَّ [ لُ  لَكُ ادِ الْـ أَفْضَ هَ جٌّ  جِ ورٌ  حَ ُ ربْ  اهللا درگاه به مقبول حج) زنان شما( جهاد برترین اما« ]مَ

 )2(».است
   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )35، 12/34( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 جهاد يبرا والدین ياجازه حکم]13[

 بزرگ برادر، من که این داشتن نظر در با دهید توضیح اهللا راه در جهاد مورد در س:
 خواستم مادرم از. دارم هم بچه و زن و، است زنده مادرم و، کرده فوت پدرم و هستم

 بروم؟ جهاد توانممی من آیا. کرد مخالفت او اما کند؛ موافقت جهاد در شرکتم با
می شمار به اعمال افضل از والدین به نیکی نیز و است اعمال برترین از جهاد ج:

، کند اجازه کسب ها آن از باید برود شرعی جهاد به خواهدمی شخصی کهزمانی لذا. رود
؛ بماند ها آن کنار در باید بلکه، برود جهاد به نباید اال و، خوب که دادند اجازه او به اگر

 .است جهاد انواع از یکی خود، یا یکی شان ماندن ها آنچرا که در کنار 
 رسول از: یدگو می که است عنْه اللَّـهرضی  مسعود ابن از حدیثی بارهاین در اصل 
 :فرمود است؟ ترپسندیده اهللا نزد، عمل کدام: کردم سؤال علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا

ةُ [ الَ ىلَ  الصَّ ا عَ تِهَ قْ  آن؟ از بعد: کردم عرض». شود خوانده، خودش وقت در که نمازي« ]وَ

                                                           
 بیهقـی در  )3074(  خزیمه ابن و )2/284( دارقطنی و )2901( ماجه ابن و )6/165،120،75( احمد  رواه -1

 .است داده قرار صحیح) 2345(  ماجه ابن صحیح را آن آلبانی. . 8540 الکبري سنن
 )1753،8401) بیهقی  (2629) نسائی  (2784،1861،1520(  بخاري و )6/79،71،67( احمد -2
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نِ الْـ بِرُّ  ثُمَّ [ :فرمود يْ الِدَ  ثُمَّ [ :فرمود آن؟ از بعد: کردم عرض». مادر و پدر بهنیکی« ]وَ

ادُ الْـ هَ بِيلِ  يفِ  جِ ـهِ  سَ  اهللا رسول: یدگو می عنْه اللَّـهرضی مسعود ابن. »اهللا راه در جهاد« ]اللَّ

 ایشان، پرسیدممی بیشتر اگر. گفت من به را مطلب سه همینعلَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 
  )1(.دادمی بیشتري جواب، نیز

علَیه  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول نزد مردي: یدگو میما عنْه اللَّـهرضی و عمر ابن عبداهللا 
لَّمسو هآللَّى  اهللا رسول. برود جهاد به تا خواست اجازه ایشان از آمد وصه علَیه وآله  اللـَّ

لَّمسيٌّ [ :فرمود و اكَ  أَحَ الِدَ صلَّى  اهللا رسول، بلی: گفت ند؟اهزند، مادرت و پدر آیا ] وَ

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیامَ [ :فرمود ع يهِ فِ دْ  فَ اهِ جَ رواه  )2(.ستها آن به خدمت، تو جهاد ] فَ

 البخاري و النسائی و أبوداود و الترمذي و صححه
 من علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول یا: گفت و آمد مردي: آمده دیگر روایتی در

، گریستندمی والدینم که ماهآمد حالی در و دارم را تو رکاب در جهاد قصد و ماهآمد

هصلَّى  اهللا رسول عْ [ :فرمود علَیه وآله وسلَّم اللـَّ جِ ارْ امَ  فَ امَ  إِلَيْهِ هُ كْ حِ أَضْ امَ  فَ امَ  كَ يْتَهُ بْكَ  پیش ]أَ

رواه أحمد و أبوداود و ابن  )3(.گریاندي که گونه همانبخندان را ها آن و برگرد ها آن
 ماجه
 رسول حضور به یمن از مردي که: «است روایت عنْه اللَّـهرضی  خدري سعید ابو از

هصلَّى  اهللا رسول، رسید علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا لْ [ گفت؟ علَیه وآله وسلَّم اللـَّ  هَ

دٌ  لَكَ  نِ الْـبِ  أَحَ  تو به آیا ]لَكَ  أَذِنَا[ :فرمود، والدینم: گفت داري؟ یمن در را کسی آیا ] يَمَ

عْ [ :فرمود، خیر: گفت دادند؟ اجازه جِ امَ  ارْ ُامَ  إِلَيْهِ تَأْذِهنْ اسْ إِنْ  فَ ا فَ دْ  لَكَ  أَذِنَ اهِ جَ إِالَّ  فَ ا وَ َ مهُ َّ ربِ  ]فَ

                                                           
 )  85(  مسلم و) 527(  بخاري علیه متفق -1

 2549 مسلم.  5972 ،3004 بخاري -2

ابـــن حبـــان   )2782(  ماجـــه ابـــن و )4168)نســـائی (2528( ابـــوداود )2/204،198،194،160( احمـــد، -3
 .   است موافق آن با ذهبی و دانسته صحیح را آن حاکم) 7250،7255( 4/153،152حاکم )423،419(
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 این غیر در کن جهاد، دادند اجازه تو به اگر بگیر اجازه ها آن از بازگرد ها آن پیش

 رواه أبوداود )1(».کننیکی ها آن به صورت
 اهللا رسول نزد به عنْه اللَّـهرضی  جاهمۀ: که است روایت سلمی جاهمۀ بن معاویه از
 قصدَ علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول اي: گفت و آمد علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى 
 :فرمود علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول کنم مشورت شما با تا ماهآمد و دارم جهاد

لْ [ نْ  لَكَ  هَ ؟ مِ ا؛الْـ[ :فرمود، آري: داري؟گفت مادر آیا ]أُمٍّ هَ مْ إِنَّ  زَ نَّةَ الْـ فَ نْدَ  جَ ا عِ لَيهَ جْ  ]رِ

 )2(.اوست قدمهاي نزد بهشت که بمان او پیش
 فرض او بر جهاد که است کسی براي آمده معنا این در که چه آن و دالیل این همه

 از اطاعتی هیچچون. است گناه آن ترك شد عین فرض او بر اگر اما، باشد نشده عین
 در فرد که گرددمی عین فرض جهاد زمانی و نیست پذیرفته خالق معصیت در مخلوق

 .شود اعالم عمومی بسیج یا و گیرد قرار مبارزه صف دو بین
   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )12/15/18( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ود؟ش می گفته یکس چه به شهید] 14[

 دچار کهکسی آیا شمرده؟ بر را دسته چند حدیث در هستند؟ کسانی چه شهدا س:
صلَّى  اهللا رسول از زنی که آمده حدیث در کهگونه همان است؟ شهید نیز، شود صرع
اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیهنگام در که کرد صرع بیماري از یافتن شفا براي دعا طلب ع 

 علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى محمد امت درباره این آیا... و کردمی عریان عورتش بیهوشی
 است؟ داشته اختصاص زن همان به که این یا است عام

                                                           
 و احمـد  رواه) : 8/138(  ائـد والز مجمـع  فـی  قال )422ابن حبان  ().3/75( احمد) 2530(  داود ابو رواه -1

 ).2207.  (داود ابی صحیح فی االلبانی وصححه. حسن اسناده

) و 17610»  (السـنن الکبـري  «) مطوالً، و البیهقـی فـی   2718) ابن ماجه  (3106( نسائی و )3/429( احمد -2
 ) و صححه و وافقه الذهبی.7248،2502(  4/151 ،2/104الحاکم 
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 اثر بر و شود مجروح یا و بمیرد اهللا راه در جهاد در که استکسی حقیقی شهید ج:
رضی  ابوهریره روایت به بخاري در نامند؛می شهید هم را این از غیر البته، کند فوت آن

اللَّـه نْهلَّى  اهللا رسول: که آمده عصه اءُ [ :فرمود علَیه وآله وسلَّم اللـَّ دَ هَ ةٌ  الشُّ ْسَ طْعُونُ الْـ مخَ  مَ

بْطُونُ الْـوَ  قُ الْـوَ  مَ رِ بُ  غَ احِ صَ مِ الْـ وَ دْ يدُ  هَ هِ الشَّ بِيلِ  يفِ  وَ ـهِ  سَ  )1(]اللَّ

 اسهال اثر در کهکسی -2. بمیرد وبا و طاعون اثر در که کسی -1:نداهگرو پنج شهدا«
 -5. نماید فوت آوار زیر کهکسی -4.بمیرد آب در شدنغرق اثر در کهکسی -3.بمیرد
 ». شود کشته اهللا راه در کهکسی

 بجز است نوع هفت شهادت باب: عنوان این با دادهاختصاص شهدا براي بابی بخاري
 بن جابر روایت به مالک کهحدیثی در. است شهدا تعداد بیانگر باب این و )2(، قتل

 به علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول: آورده است کرده تخریج عنْه اللَّـهرضی  عتیک

ا [... :آورده چنین آن ازقسمتی در و ذکرکرد را حدیث و آمد ثابث بن عبداهللا عیادت  مَ

ونَ  دُّ عُ يدَ  تَ هِ ؟ الشَّ مْ  کشته اهللا راه در کهکسی: گفتند» کیست؟ شهید شما نظر به«...  ]فِيكُ

شهیدان، اهللا راه در مرگ بجز] « اهللا سبیل فی القتل سوى سبعۀ الشهداء]:فرمود و. شود
 است شده ذکر عنْه اللَّـهرضی  ابوهریره حدیث در چه آن بر عالوه و» نداهدست هفت

مع متوت واملرأة اجلنب ذات وصاحب احلريق[ هستند؛ نیز این   )3(]بِجُ

 در کهزنی و )4()پلورسی بیماري( گرفته الجنب ذات کهکسی و گرفته آتش کهکسی«
 ».بمیرد بچه تولد اثر

                                                           
 ).1914(  مسلم و ،عنده اطرافه و) 653ي  (بخار -1

 )2829بخاري قبل  ( -2
 و) 2803(  ماجه ابن و) 1847ی  (نسائ و) 3111( ابوداود و) 5/446(  احمد و ،)554( 1/233 مالک مؤطا -3

ــن ــ اب ــی اب ــ و) 19475-19473(  بهیش ــالکب" دری طبران ــن و) 1780،1779( 2/192،191 "ری ــان اب   حب
 ی.الذهب وافقه و صححه و) 1300( 1/352 حاکم و) 3190،3189(

 ورم و پرده درونی پهلو که باعث درد پهلو و تب و تنگی نفس و سرفه می شود. -4
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: ندکهاهکرد روایت عنْه اللَّـهرضی زید بن سعید از را حدیثی ترمذي و سنن اصحاب

نْ [ تِلَ  مَ الِهِ  دُونَ  قُ وَ  مَ هُ يدٌ  فَ هِ نْ ، شَ مَ تِلَ  وَ وَ  دِينِهِ  دُونَ  قُ هُ يدٌ  فَ هِ نْ ، شَ مَ تِلَ  وَ هِ  دُونَ  قُ مِ وَ  دَ هُ يدٌ  فَ هِ ، شَ

نْ  مَ تِلَ  وَ لِهِ  دُونَ  قُ وَ  أَهْ هُ يدٌ  فَ هِ  )1(]شَ

 ».است شهید، شود کشتهشاهخانواد و خون، دین، مال از دفاع خاطر به هرکس«

نْ [ :که کندمی روایت عنْه اللَّـهرضی  مقرن بن سوید از مرفوع بصورت نسائی تِلَ  مَ  قُ

تِهِ  دُونَ  مَ ظْلَ وَ  مَ هُ يدٌ  فَ هِ  )2(]شَ

 ». است شهید، شود کشته)خود حق از دفاع در( و است مظلوم کهکسی«
 ابن. است نداشته انحصار قصد علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول مجموع در
 ما براي شهدا از نوع بیست از بیش: یدگو می صحیح سندهاي با )3(الباري فتح در حجر

 .است رسیده اثبات به
 آن به مختص حکم آن که دلیلی نیست، بود مبتال صرع بیماري به کهزنی حدیث اما

 رودمی امید بلکه ندارد وجود، دباش میحک چنین بیانگر کهياهقرین هیچچون، باشد زن
 تا ثواب کسب براي و باشند مبتال بیماري چنین به او بسان کهکسانی همه براي که

 کهچیزي شوند؟می محسوب شهید آیا اما. شود شامل کنند تحمل را آن مرگ هنگام
 .نداریم سراغ سنت در باشد افراد گونهاین بودن شهید بیانگر

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 ) 20، 12/18( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ند؟یوگ می شهید، مقتول به زمانی چه] 15[

                                                           
 )4096،4095ی  (نسائ و "حیصح حسن " قال و) 1421ي  (ترمذ و)  4772(  ابوداود و) 1/190(  احمد -1
 عبـاس  ابـن  ثیحـد  از ،)6454( 7/86 "ریـ الکب" دری طبرانـ  و) 4101-4098ی  (نسـائ  و) 1/305(  احمد -2

 (رضی اهللا عنهما)

 )6/43فتح الباري  ( -3
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می تقوا و صالح اهل را او کههرکسی بر را شهید يکلمه ما که است درست آیا س:
 بنامیم؟ شهید را او است جایز آیا و بریم کار به شود کشته اهللا راه در و دانیم
 شود کشته پاداش نیت به و کند صبر دشمن با جنگ در و اهللا راه در کهکسی به ج: 

 دیگر بسیاري. شودمی دفن لباس همان با و ندارد نیاز کفن و غسل به. یندگو می شهید
 کهکسی مانند، نداهنشد کشته جنگ يمعرکه در اما شوند؛می نامیده شهید که هستند هم
... و غرق، طاعون یا، شکم بیماري با کهکسی یا و شود کشتهمال و جان، آبرو خاطر به

 نماز ها آن بر و شوندمی کفن و داده غسل شهدا از دسته این یول هستند؛ شهید بمیرد
 . شودمی خوانده

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )12/23( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 شودمی کشته مخدر مواد با مبارزه راه در که کسی حکم] 16[

 کسانیمراکز به -زدن شبیخون هنگام در مخدر مواد با مبارزه راه در کهکسی آیا س:
. آیندمی حساب به شهید، شوندمی کشته -کنندمی مخدرات ترویج و پخش به اقدام که
می یاري افراد این کشف راه در را مبارز نیروهاي خود اطالعات با کهکسی حکم نیز و

 چیست؟ کند
 اهللا راه در جهاد انواع ترینبزرگ از مخدرات و مسکرات با مبارزه شک بدون ج:
 همکاري و شرکت مبارزه این در جامعه افراد باید. است واجبات ترینمهم از و است
 همه ضرر به آن انتشار و ترویج و است همه صالح به مبارزه این که چرا باشند؛ داشته
 نیز. است شهید، شود کشتهنیت حسن با شرّ این با مبارزه راه در کهکسی. ودش میتمام 
 با و است مأجور، نمایدهمکاريمسئولین با ها آن اختفاي محل کشف جهت در کهکسی

 به جامعه از حمایت و مسلمانان مصلحت جهت در مبارزه و، اهللا راه در مجاهد کار این
 .آیدمی شمار



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1414 
  

 راه به و نموده هدایت را مخدر مواد يکنندهپخش عوامل که خواهیممی تعالى اهللا از
 را مبارزان و بخشد رهایی، شیطان هايدسیسه و نفس شرّ از را ها آن و کندییراهنما حق

 را آنان اشتباهات جلوي و دهند انجام را شانيوظیفه، حق به عمل با دهدکه توفیق
 .گرداند روزیپ شیطان حزب بر را ها آن و بگیرد

 السلفی ریاض بن محمد ج:تخري و جمع -)1/356( السالکین ۀهدای -باز ابن شیخ

 اهللا راه در) پاسداري( مرزبانی معناي] 17[

 و تشکر با دارد؟ فضیلتی چه اهللا نزد در و چیست؟ اهللا راه در مرزبانی از منظور س:
 شما از تقدیر
 را اسالمی مرزهاي، مسلمان سپاهیان که است این اهللا راه در مرزبانی از منظور ج:
 و دشمنان ورود از ها آن محافظت و اسالمی مرزهاي از دفاع براي و کنند حفظ

 فضیلت بیان در زیادي احادیث. نمایند پاسداري مرزها این از ها آن برابر در ایستادگی
 .است آمده اهللا راه در پاسداري

هرضی  ساعدي سعد بن سهل از بخاري صحیح در  رسول که است روایت عنْه اللـَّ

بَاطُ [:فرمود علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا مٍ  رِ وْ بِيلِ  يفِ  يَ ـهِ  سَ ٌ  اللَّ ريْ نْ  خَ يَا مِ نْ ا الدُّ مَ ا وَ يهَ لَ  ]عَ

 )1(».است بهتر، آنچه در اوست و دنیا از تعالی اهللا راه در نگهبانی روز یک«
صلَّى  اهللارسول که است روایت عنْه اللَّـهرضی  فارسی سلمان از مسلم صحیح در 

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیبَاطُ [: فرمود ع مٍ  رِ وْ ةٍ  يَ لَيْلَ ٌ  وَ ريْ نْ  خَ يَامِ  مِ رٍ  صِ هْ هِ  شَ قِيَامِ  )2(]وَ

 ». است بهتر ماه یک داري زنده شب و روزه از) اهللا راه در( پاسداري روز شبانه یک«
 عبید بن فضاله از ترمذي و داودابو سنن و حبان ابن صحیح و احمد امام مسند در
 یضراللَّـه نْهلَّى  اهللا رسول از: گفتکهاست روایت عصاللَّـه لَّمسو هآلو هلَیکهشنیدم ع 

                                                           
 وغیره )2892(  بخاري -1

 )1913(  مسلم -2
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لُّ [ :گفتیم يِّتٍ  كُ تَمُ  مَ ْ ىلَ  خيُ لِهِ  عَ مَ ي إِالَّ ، عَ اتَ  الَّذِ ابِطًا مَ رَ بِيلِ  يفِ  مُ ـهِ  سَ هُ ، اللَّ إِنَّ و فَ نْمُ لُهُ  لَهُ  يَ مَ  عَ

مِ  إِىلَ  وْ ةِ الْـ يَ يَامَ نُ ، قِ أْمَ يَ ِ الـْ فِتْنَةَ  وَ ربْ   )1(]قَ

 اهللا راه در پاسداري حال در کهکسی بجز شود؛می بسته اعمالش يپرونده میتی هر«
 ».ماندمی امان در قبر يفتنه از و شودمی بارور قیامت تا عملش او که چرا بمیرد؛

   وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )33، 12/32( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 مسلح نیروهاي در زیناجا امور از برخی] 18[

 کار) اسالمی کشورهاي از یکی( ارتش در که است کسیحکم يدرباره سؤالم س:
د کن میو فرمانده طبق قوانین ارتش او را امر  است همین درآمدش کسب منبع و کندمی

 در کهنظامی خاص يشیوه به بزرگداشت و احترام همچنین، تا ریش خود را بتراشد
هصلَّى  اهللارسول روش خالف که یتیفیک بهکردن سالم، است هاعجم از تقلید واقع  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَیاهللا أنزل ما غیر به جا این در. دولت پرچم اجباري تعظیم، است ع 
 زیر نه است وطن از دفاع عنوان تحت، بجنگیم اگر. شودمی حکم) شریعت برخالف(

 و قرآن از حکمم شوم کشتهمن و بخواهد اهللا اگر! اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال پرچم
 میان در نظامیان و ارتشیان نیت از مغایر نیتی با من که دارد امکان آیا چیست؟ سنت
 تحت کردم ذکر که را مواردي اگر ؟بجنگم، بگیریم قرار ها آن صفوف در و باشم شان
 در که است جایز مسلمانان جوانان براي آیا گناهکارم؟ آیا دهم انجام اجبار و فشار
 شرایط در آن آموختن امکان که این با کنند خدمت جنگی فنون آموختن نیت به ارتش
 ندارد؟ وجود نظامی نیروهاي و ارتش از خارج در کنونی

 سنت و قرآن به من والدین ضمن در و دارند نظر اختالف من با بارهاین در والدینم
 و نماز به محصور را دین و دهندمی قرار مالك را اجتماع رسوم بلکه کنند؛ینم حکم

                                                           
 حـاکم ) 4624(  حبـان  ابـن ) 6/20( احمـد ) 2500( ابـوداود   »صـحیح  حسـن : «گوید و)  1621( ترمذي -1

 .است کرده تایید ذهبی و است دانسته صحیح و 2637 ،2417/ش) 144 ،2/79(
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 از باید آیا که کنیدراهنمایی مرا، آورندمی حساب به روي تند را آن غیر و دانندمی روزه
 کنم؟ اطاعت آنان

 دیکن جلب را او تیرضا تا دهد توفیق پسنددمی که چیزيهمان به را شما یتعال اهللا
 .کند حفظ را شما اهللا، باشید پایدار آن بر و

 .داشت نگه را آن باید و است حرام ریش تراشیدن -1ج:
 .جایز نیست پرچم به احترام-2
 و حاکمان، مسلمانان کهنیست جایز و است واجب اسالم شریعت به حکم -3

 آن در چون، نیست جایز ها آن به تشبه که چرا کنند احترام هاعجم مانند را فرماندهان
 .است روي زیاده و غلو

 هايسرزمین از داري نگه و مسلمانان از دفاع و اهللاۀ کلم اعالي براي که کسی -4
 و است شهید، شود کشته اگر و. است اهللا راه در جهاد کند دشمنان مقابل در اسالمی

 باشد متفاوت ارتش افراد دیگر نیت با تو نیت که این و است هدف و نیت اصلی مالك
 میان در اهللا راه در جهاد و اهللا کلمه اعالي نیت به توانیمی تو چون، است پذیر امکان

 .بیایند میدان به ملّی يمبارزه: مانند دیگر هدفی به دیگران چه اگر، باشی ها آن
 در مخلوق از اطاعتی که چرا است واجب اهللا معصیت غیر در والدین اطاعت -5

 .نیست جایز خالق معصیت
 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )22، 12/20( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي

  منافقین و کفار با جهاد چگونگی] 19[

با جنگی که علیه اسالم از طرف بعضی از فرزندان  رویارویی براي راه بهترین س:
 چیست؟، یردگ میمسلمانان اعم از الئیکها یا دیگران صورت 

 شودمی شلیک اسالم طرف به کهتیري هر به که است واجب اسالمی امت بر ج:
 دالیل با باید، کنندمی مبارزه اسالم با زبان و تفکر با که کسانی. بدهد خورآن در جوابی
 با اقتصاد بعد از کهکسانی. برداشت عقایدشان بطالن از پرده شرعی دالیل درکنار عقلی
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 اسالم با ها آن که گونه همان بود امکانش اگر حتی، شوند دفع باید کنندمی مبارزه اسالم
 به رسیدن و ثبات راه بهترین که دهیم نشان و کنیم حمله ها آن به هم ما کنندمی مبارزه
 جنگندمی اسالم با مسلحانه کهکسانی با. است آن اسالمی راه، عادالنه اقتصادي قدرت

 .جنگید ایشان با ها آن با متناسب هاياسلحه با باید

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                           

               ﴾ :۷۳[التوبة[  

 شانجایگاه، بگیر سخت ها آن بر و کن پیکار و جهاد منافقان و کافران با! پیغمبر اي«
 .»است جایگاهی زشت چه و سرنوشت بد چه و است دوزخ

 با منافقان جهاد که چرا، نیست کفار با جهاد: مانند منافقان با جهاد که است بدیهی
 .است تیر و شمشیر با کفار جهاد و است بیان و علم

 هـ11/10/1411، )1288( شماره -ةدعوال ۀمجل -باز ابن شیخ

 ی هافلسطین جهاد نوعیت] 20[

 در جهاد آیا دارد؟ نظري چه ها فلسطینی فعلی جهاد يدرباره اسالمی شریعت س:
، وطن رهایی راه براي جهاد آیا وطن؟ آزادي و سرزمین راه در جهاد یا است؟ اهللا راه

  شود؟می محسوب اهللا راه در جهاد
 که است شده ثابت ما براي اعتماد مورد و عادل افراد گواهی و شهادت طریق از ج:

 چرا. هستندمسلمانان بهترین از آن رزمندگان و است اسالمی جهاد، فلسطین يانتفاضه
 طور به و فرزندان و خانواده و جان، دین از دفاع و هستند مظلوم، یهود برابر در ها آن که

 .است واجب ها آن بر کامل توان با، هایشانسرزمین از دشمن کردن خارج کامل
 و شور با آنانکه نداهداد گواهی نداهداشت شرکت جهاد در ها آن با که معتمدي افراد
وظیفه لذا. نداهبود کوشا، خود میان در اسالمی شریعت اجراي براي حساسیت و اشتیاق

 شر از تا کنند حمایت و تأیید را ها آن که است مسلمانان يبقیه و اسالمی هايدولت ي
 اهللا يفرموده این به وسیله بدین .بازگردند خود هايسرزمین به و شوندخالص دشمنان
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﴿ :کنند عمل                         

                  ﴾ :۱۲۳[التوبة[ 

 شما از) جنگ( در که باید و، ترندنزدیک شما به که بجنگید کافرانی با مؤمنان اي«
 . »است پرهیزگاران با اهللا که بدانند و، بینند وحدت شدت

﴿ :فرمایدمی نیز                     

             ﴾ :۴۱[التوبة[ 

 در جان و مال با و بار سنگین یا بار سبک کنید حرکت جهاد سوي به! مؤمنان اي«
 .»است شما خود نفع به این که دانیدمی باشید دانا اگر. پیکارکنید اهللا راه

﴿ :آیات و                         

                             

                            

                                  

        ﴾ :۱۳ – ۱۰[الصف[  

 دردناك بسیار عذاب از را شما کهسازم رهنمود ياهمعامل به را شما آیا مؤمنان اي«
 با اهللا راه در و، آوریدمی ایمان پیامبرش و اهللا به) که است این آن و( سازد؟ رها دوزخ

 این اگر( .است بهتر چیزي هر از شما براي این بدانید اگر کنیدمی جهاد جان و مال
 داخل بهشتی هاي باغ به را شما و بخشایدمی را گناهانتان) اهللا دهید انجام را تجارت

 جاي خوبی هايخانه و منازل در را شما و، است روان جویبارها آن زیر از که گرداندمی
 رستگاري و پیروزي. نداهشد واقع، ماندگار و جاویدان بهشت هايباغ در دهدکهمی

 نزدیکی فتح و اهللا نصرت که دیگري نعمت) هانعمت این از گذشته( است همین بزرگ
  .»بده مژده این به را مؤمنان و) مکه فتح منظور( است
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هصلَّى  اهللا رسول از  وا[ :فرمودند که است روایت علَیه وآله وسلَّم اللـَّ دُ اهِ  جَ

كِنيَ الْـ ِ رشْ مْ  مُ الِكُ وَ مْ  بِأَمْ يكُ أَيْدِ مْ الْـوَ  وَ نَتِكُ  زبان و مال و جان يوسیله به مشرکان با« )1(] سِ

 ».جهادکنید تان
 را ها آن که است واجب مسلمانشان برادران بر نداهشد واقع مظلوم ها آن چون لذا

لِمُ الْـ[: فرمایدمی علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که چرا. کنندیاري ظالم علیه سْ  مُ

و لِمِ الْـ أَخُ سْ هُ  الَ  مُ الَ  يَظْلِمُ هُ  وَ لِمُ  ظلم او به جهت بدین است مسلمان برادر مسلمان« ]يُسْ

  )2(».نمایدنمی )ظالم( تسلیم را او و کندنمی

ْ [ :فرمایدمی که علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر سخن و اكَ  انْرصُ املًِا أَخَ ا أَوْ  ظَ ظْلُومً  ]مَ

 کمک! اهللا رسول اي: گفتند اصحاب ؛»کن یاري ظالم چه و باشد مظلوم چه را برادرت«
علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول کنیم؟ کمک ظالم به چگونه ولی است روشن مظلوم به

لَّمسهُ [ :فرمود و زُ جُ نْ  حتَ ؛ عَ لكَ  الظُّلْمِ ذَ كَ  فَ ُ اهُ  نَرصْ  باز کردن ظلم واز بگیرید را او دست( ]إِيَّ

 )3()دارید
 کردن دور و راندن عقب و مظلوم یاري، اهللا راه در جهاد وجوب در زیادي احادیث

 .دارد وجود ظالم
دشمنان بر را نقاط دیگر و فلسطین در اهللا سبیل فی مجاهدان که خواهیممی اهللا از
 رساندن یاري در را مسلمانان و گرداند متحد حق يکلمه بر را ها آن. گرداند پیروز شان

 که کجا هر در را اسالم دشمنان و دهد توفیق صفشان در گرفتن قرار در و ها آن به
 نازل ها آن بر، شودنمی برداشته مجرم قوم از که را خود عذاب و گرداند خوار هستند

 .است قریب و سمیع او که کند

                                                           
 و) 4708( حبان ابن و) 2431ی  (دارم و) 3098ی  (نسائ و) 2504(  ابوداود و ،)3/251،153،124(  احمد -1

 ی.الذهب وافقه و صححه و) 2427( 2/81 حاکم

 ) 2580(  مسلم) 6951)  (2442(  بخاري صححه علیه متفق -2

 . 2584 مسلم) 2444،6592( بخاري -3
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 السلفی ریاض بن محمد: جمع -)355، 2/354( السالکین ۀهدای، باز ابن شیخ

 فلسطین يقضیه سرنوشت ]21[

 چه، شودمی ترسخت و ترپیچیده ایام گذشت با کهفلسطین قضیه سرنوشت س:
 چیست؟ چاره و راه شد خواهد
 آیدمی درد به بشدت فلسطین يقضیه شدن بدتر و بد از مسلمان فرد قلب واقعاً ج:

 اواخر این در. گرددمی ترپیچیده فلسطین ماجراي، ایام گذشت با که خوردمی تأسف و
 واحد صف نبود و همسایه هايکشور اختالف سبب به که است رسیده ییبجا وضعیت

 هیقض ،دارد بستگی آن به پیروزي که اسالم دستورات به يبندیپا عدم و دشمن برابر در
 خالفت به را دین این حقیقی پیروان تعالی اهللا. است شده دهیچیپ شدت به نیفلسط ي
 مسلمانان يبرا اسالم دستورات به يبندیپا عدم. است داده وعده زمین در جانشینی و

 .است خطرناك اریبس
 این در را اسالم احکام و نیابند دست وحدت به سرعت به مجاور کشورهاي اگر 
 ي ندهیآ، نیاورند در اجرا يمرحله به است مهم اسالمی عالم يهمه براي کهياهقضی
 .انداخت خواهد خطر به را آنان

 کهاست این کنیم اشاره آن به فلسطین قضیه يدرباره است شایسته و الزم که چهآن
 که نداهداد خرج به را خود تالش تمام اسالم دشمنان ولی است اسالمی تماماً، قضیه این
 که بفهمانند را این عرب غیر مسلمانان به و کنند دور آن اسالمی مشی و خط از را آن

 این در هم حدودي تا و ندارد هاعرب غیر به ربطی و عربی است ياهقضی، قضیه این
 .نداهبود موفق کار

 اسالمی ايقضیه مانند موضوع این به که است این قضیه این حل راه تنها بنده نظر به
 جهاد. کنند حرکت دیگرهم دوشادوش آن نجات براي مسلمانان و شود برخورد و نگاه

 تعداد آن. بازگردد اش اصلی ساکنان به که سرزمیناین تا اسالمی است جهادي، یهود با
 خود قبلی کشورهايبه نداهکردمهاجرت جاآن به دیگر جاهاي از کهیهودیانی از

 نه بمانند باقی اسالم حکم تحت نداهبود ساکن جاآن در کهیهودیانی فقط و بازگردند
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 باطل و شودمی پیروز حق صورت این به حالتی چنین در. الئیک و کمونیستی نظام
 حکومت تحت و گردندمی باز خود دیار و شهر به سرزمین این ساکنان و، ذلیل و خوار

 .دیگر هايحکومت فرمان تحت نه و کنندیم زندگی اسالمی
 السلفی ریاض بن محمد: جمع -)2/355/356( السالکین ۀهدای -باز ابن شیخ

 شمشیر با یا بوده دعوت با اسالم پیشرفت] 22[

 .استهکردشمشیرپیشرفت و نیزه با اسالم که کنندمی ادعا دشمنان از بعضی س:
 چیست؟ باره این در شما پاسخ

 دلیل يبوسیله آوردندایمان و اندشنیده را آن پیام کهکسانیمیان در اسالم ج:
 خود يپیشه را عناد و سرکشی برابرآن در کهکسانیولی. است یافته انتشار واستدالل

 بین از عنادشان سپس و است کرده مغلوب را ها آن شمشیر و قدرت با نخست ساختند
 .شدند واقعیت تسلیم و رفت

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )12/14( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي



 

 

 

 

 :دوم فصل
 بردگی



 

 کفار اسیران بردگی حکمت] 23[

 !»یقولون عما اهللا تعالى« کند؟نمی تحریم را داري برده اسالم چرا: یندگو می س:

 امور و کارها از و است رحمت و لطف و حکمت و علم کمال داراي تعالى اهللا ج:
، خود شریعت قوانین و آفرینش در و رحیم بندگانش به نسبت و بوده آگاه بندگان
 و آزادي، واقعی سعادت و است مردم آخرت و دنیا صالح به چه آن. اشدب می حکیم

 آن در کهقوانینی و فراگیر هدایت و عدالت پرتو در کندمی تضمین برایشان را مساوات
 .است کرده نازل شودنمی ضایع بندگان حق و اهللا حق
 راه از کسی هر. دهند بیم و بشارت که است فرستاده شریعت این براي را پیامبرانی 

 یابد؛می دست پیروزي و سعادت به و است بزرگداشت سزاوار کندپیروي آنانروش و
 شدن کشته: مانند، ناپسند چیزهایی او به زند باز سر پایداري راه پیمودن از که کسی اما
 و شود محقق امنیت و برقرار عدالت تا دردگ می مبتال آن به و شودمی نازل بردگی یا
 .گردد حفظ اموال و آبروها، ها آنج

 بر و شودگرفته  مجرمان دست تا است افتهی تیمشروع هدفینا تحقق براي جهاد 
 مسلمانان اسیر که کسانی اما. گردد پاك ظالمان شر از زمین و هدرک غلبه فساد عناصر

 و باشد بسیار ها آنکسی از  شرارت اگر، که دارد اختیار مسلمانان رهبر و امام، شوندمی
اگر اسیر صالحیت  یا و کند عفو او را که این یا بکشد را او نباشد اصالحش به امیدي

 . و آزادش کند بگیرد فدیه داشت و در او خیري بود از او
 مسلمانان میان در ماندن با یا اسیر را به بردگی بگیرد و این در صورتی است که 

 و یردگ میدر پیش  را نجات و هدایت راه و هشد راست هایشکجی و شودمی اصالح
 از. کندمی مشاهده از نزدیک را مسلمانان يپسندیده رفتار و عدالت رایز آورد؛می ایمان
 پذیرش ي آمادهقلبش و شنودمی را اسالمی آداب و احکام و شریعت نصوص آنان

 برایش ایمان. کندمی آماده اسالم پذیرش براي را او دل یتعال اهللا. گرددمی اسالم
 او هنگامدرآن. شد خواهند ناپسند نظرش در عصیان و فسق و کفر و گرددیم محبوب
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 راه از را آزادي کسب صالحیت و کرد خواهد آغاز مسلمانان با را جدیدي زندگی
 .آوردمی بدست 1مکاتَب

﴿ :فرمایدمی یتعال اهللاکهگونه همان                 

                         ﴾ :۳۳[النور[  

 عقدایشان با، شدند داد قرار عقد با) خودآزادي( خواستار کهتانبردگان از کهکسانی«
 شماداده به کهاهللا ثروت و مال از و. دیدیدخیر و شایستگی  ایشان در اگر ببندید قرارداد

 .»بدهید بدیشان است
 براي برده کردن رها طریق از یا و نذر، ظهار، قسم يکفارهبراي برده آزادکردن یا

 .خواهدآورد بدست را آزادي برده هاراه دیگر از یا و پاداش به امید و اهللا رضاي
 به و کافران با جهاد در اسارت طریق از داري برده اصل شودکهمی فهمیده گونهاین
 بین زندگی در. نمایند بیرون بار شرارت فضاي از را آنان تا است برده اصالح هدف

پاك و شر چنگال از رهانیدنشان موجب و کنندمی راهنمایی خیر به را ها آنکهمسلمانان
 را يها آنآزادزندگی شایستگی ها آن به. گردندمی وضاللت کفر هايپلیدي از کردنشان

 اسالمی قوانین درداري برده واقع در. شوند بهرمند زندگی از امنیت با درآن که دهدیم
 در یک از بگیرند اسارت به را هرکه کهاستحمامی دوش ي منزله به و کننده پاك عامل
 از سالمت و پاکی با دیگري در از سپس و بشویند را هایشپلیدي تا کنندمی آن وارد
 . آورندمی بیرونش آفات

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )572-16/570( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي

 حاضر عصر در داري برده حکم] 24[

                                                           
 ]مترجم. [کند می آزاد ،یمبلغ پرداخت مقابل در را خود کهي ا برده: مکاتب -1
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 صحیح گرفتن برده هم باز ندارد وجود شرعی هايجنگ امروزه که این با آیا س:
هصلَّى پیامبر زمان مخصوص که این یا است؟ هايجنگ که بوده علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
 چیست؟ آن دلیل، است گرفتهیم صورت شرعی
می صورت کفار ووسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر بین کههایی جنگ شک بدون ج:
جنگ همچنین و شدندمیاسیر  ها آن در کفار از بعضی که بود شرعی هایی جنگ گرفت

علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر کهقرنی سه در بعدها و راشدین يخلفا زمان در کهییها
 لَّمسبه اسیران با ها آن برخورد .است بوده شرعی، داده رخ داده یگواه آن بودن خیر بهو 
هصلَّى  اهللا رسول روش و سبک همان  منت: جمله از. است بوده علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

 حسب بر کشتن یا گرفتن برده، فدیه قبول، آنان نمودن آزاد و اسیران بر گذاردن
 اجماع به آن از پس. دادمی تشخیص سنت و قرآن به عمل با مسلمانان امام کهمصلحتی

می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللارسول زمان در که شدمی به شیوه اي رفتار اسیران با
 پیروز مسلمانان و افتد اتفاق کفار و مسلمانان بین شرعی هايجنگ هم امروزه اگر. شد

 حکم ها آن ي درباره تواندمی مسلمین امام، بگیرند اسارت به را کفار از تعدادي و شوند
 بین را ها آن برده عنوان به یا بکشد را ها آن، بگیرد فدیه، کند آزادشان آیا که کند

 از یک هر سنت و قرآن به عمل و مسلمین مصلحت به توجه با .نماید تقسیم مجاهدان
 شرعی هاجنگ اگر اما کند؛ عمل تواندمی، دهد تشخیص رهبر مسلمانان را فوق موارد
جنگ در و گذشته در که ییها آن کن؛یل. شود آغاز داري برده که نیست درست نباشد
 است مانده باقی ها آن در بردگی ارثی صورت به تولد با و بودند برده شرعی هاي

 .آورند بدست را آزادي شرایط تا مانندمی باقی بودن برده بر همچنان
 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )573، 16/572(   افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي

 . کندمی آزاد دولت که یبردگان و بردگان يآزاد شرعیِ شرایط] 25[

، نداهشد گرفتهبردگی به جهاد از غیر به شرایطی در کهکسانی درباره نظرتان :1س
 چیست؟
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شرعی هايبرده ها آن چیست؟آیا، هستند آفریقا در کههاییبرده درباره نظرتان :2س
 ند؟اهشد کشیده بردگی به زمانی چه و هستند؟
 و دنیوي هايمقام کسب طمع به کههاییدولت و شاهان بین جنگ در آیا :3س

 را مسلمان غیر یا و مسلمان اشخاص و کنندمی حمله ضعیفان به قدرتمندان، حکومت
  آورند؟ حساب به برده را افراد این که است درست، کنندمی اسیر

، است ثابت داري برده از شکل این صحت عدم یا صحت سنت و قرآن طبق اگر
 ید؟یفرما ذکر را آندلیل لطفاً

 است؟ چندتا و اشدب می ییزهایچ چه بردگی شروط :5س
 اسارت به کسانی، کفار با جنگ در کهاست این داري برده در اصل :5، 3، 2، 1ج

 یاري و اهللا کلمه اعالي براي و اهللا راه در جهاد باید جنگ درآن و درآیند اسالم سپاهیان
 برده یا، آزاد افراد دزدیدن: مانند آید بدست جهاد و جنگ بدون چه آن اما. باشد دینش
 به که آزاد انسان فروش و خرید یا و اسالمی هايدولت بین جنگ در مسلمانان گرفتن

 این به شودنمی ثابت مالکیت هااین همه در، است حرام حتی و نیست درست کلی
 5، 3، 2، 1هايسؤال جواب شروط تطبیق با و شودمی مشخص داري برده شروط وسیله

 .شودمی مشخص
 با آیا چیست؟ کرده زورآزاد اعمال با را آن حکومت کهياهبرد درباره نظرتان :4

 خیر؟ یا شودمی آزاد او حکومت آزادکردن
 بر زور اعمال با ندارد حق حکومت، شود ثابت شرعی راه ازداري برده اگر :4ج

 مصلحت براساس شرعی حاکم کهاین مگر د؛شو مین آزاد لذا، کند آزاد را او، آنصاحبِ
. پردازدمی مالکش به را آن قیمت صورت این در و صادرکند را کردنش آزاد حکم عامه
 راه از بردگی اگر اما، هوازنبردگان يدرباره علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر حکم مانند
، شدیم یادآور، 5، 3، 2، 1هايسؤال جواب در که گونه همان، باشد مشروع غیر

 کنندمی فکر کهکسانی هرچند کند اجرا را کار این و کند آزاد را ها آن باید حکومت
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 مدعی افراد به را چیزي ها آنجاي به نیست نیازي و آیدبدشان هستند برده صاحب
 .کند پرداخت، مالکیت

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )577، 16/576(   افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي

 ندارد وطن و رنگ به یارتباط و است عارضی يامر بردگی] 26[

 حکم چیست؟، برده هستند ها آنند کن مییی که مردم ادعا قایآفر بردگان حکم س:
 امیدوارم خیر؟ یا است صحیح بردگی این آیا چیست؟ شانفوت صورت در شان میراث

 دهید؟ شرح سنت و قرآن از قاطع دالیل با را فتوي این
 از بعضی در اصلی غیر و عارضی حالت بردگی و است بودن آزاد انسان در اصل ج:

 شود؛می عارض انسان بر که) حقیقی نه( است حکمی ناتوانی و عجز بردگی. است افراد
 ارث کسی از برده. است ثابت اجماع سنت و قرآن با بردگی، آري. خاطرکفر به همآن

 مشترك يبرده. شودنمی هم کسی ارث مانع و بردنمی ارث هم او از کسی و بردنمی
 .شودمی دیگران ارث مانع، خود آزادي بقدر و شودمی برده ارث هم او از و بردمی ارث
 سیاهیا سفیدو دارد شرعیدلیل به نیاز، است برده مشخص فرد یک کهاین تعیین 
 برده هم و دارد وجود سیاه برده هم که چرا کند؛نمی اثبات را بودنش برده فرد بودن
 .است شرعی قوانین، بردگی اثبات مالك و سفید

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )579/ 16(   افتا و علمی مباحث دایمی انجمن

 برده بر مالک اختیارات حدود] 27[

 خواهدمی کههرکاري دارد حق مالک آیا چیست؟أَیمانُکُم ]  ملَکَت ما[ از منظور س:
 و کنیز صاحب من کهاین فرض بر بیاورد؟ در خود ي برده سر بر کتابو حساب بدون

 حدود و حد دهم؟ انجام دارم اختیار بخواهم کاري هر آیا هستم؟ نیز همسرش صاحب
 .کنید مشخص را اختیاراتم
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 ﴿ از منظور ج:       ﴾ :هر: که است صورت این به شرع در ]٣[النساء 

 البته، گیرد قرار یانسان مالکیت در شرعی صورت به که ها آنو یا غیر  کنیزي یا برده
 گونه همان باید بلکه، کند رفتار وي مورد در دارد دوست که طور هر ندارد حق مالک

 که گیرد کار به کارهایی در را ها آن و شود برخورد ها آن با عادالنه، کرده حکم اهللا که
 از اگر و شود همبستر او با تواندمی نداشت شوهر کنیزش اگر. دارند را آن انجام طاقت

 فروش حق آن از پس. شودمی) است خود مالک فرزند مادر( ولدام، شد باردار صاحبش
 جداییفرزندش و برده بین نباید مالک و شودمی آزاد، مالک مرگ از پس. ندارد را وي

 بر مالک اختیارات حدود و است کرده نازل اهللا کهاحکامی دیگر ترتیب همین به. بیندازد
 .است شده مشخص ها آن در حرام یا مباح از اعم کنیز و برده

 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و
 )578/ 16( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي

 شده آزاد يبرده میراث] 28[

 هم و کس دیگري فرزند و است؛ کرده فوت بودم کرده آزاد را او قبالً که کنیزم س:
 و کنم تصرف را وسایلش و خانه توانممی آیا، است خانه وسایل و خانه داراي و ندارد
 کنم؟قربانی جایش به و بدهم صدقه او براي

 بجا يها آنخ و منزل وسایل او از و است کرده فوت کهياهشد آزاد کنیز این ج:
وصیت به و شود پرداخت هایشبدهی چیز هر از قبل، نخست: گفت باید است؛ مانده
 ترنزدیک او به شان نسب کهکسانی ماندچیزي اگر آن از بعد کندعمل وي شرعیهاي

 یا باشد زن خواهقبلی ارباب به او وسایل نداشت ياهورث اگر. برندمی ارث او از هستند
 تریننزدیک به او يارثیه، نداشت وجود بود کرده آزاد را او که کسی اگر. رسدمی مرد

 .رسدمی، کرده آزاد را او کهکسی  خویشاوندان
 وسلم وصحبه وآله محمد ناینب یعل اهللا یصل و، قیالتوف باهللا و

 )565/ 16(   افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي



 

 

 :یازدهم باب
 منکر از نهی و معروف به امر و دعوت



 

 

 

 

 :اول فصل
 دعوت



 

 تعالی اهللا یال دعوت حکم] 1[

 آن برتـر  انـواع  و تعـالی  اهللا سـوي  بـه  دعـوت  حکـم  خـواهم مـی  محضرتان از س:
 دهید؟ شرح را

 است تعالی اهللا سوي به دعوت وجوب بیانگر سنت و قرآن دالیل حکم دعوت: ج:
 از دارد وجود زیادي دالیل باره این در. است فرایض از تعالی اهللا سوي به دعوت و

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا: جمله                       

                   ﴾ :۱۰۴[آل عمران[  

 و معـروف  بـه  امـر  و دهنـد  دعـوت  خیـر  بـه  باشـندکه  گروهـی  شما میان از باید««
 .»رستگارند خود وآنان نمایند منکر از نهی

 ﴿ :فرمایدمی و                          

 ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

 راه بـــه زیبـــا و نیکــو  انـــدرزهایی و بجــا  و اســـتوار ســخنان  بـــا را مردمــان «
 .»کن مجادله بهتر و نیکوتر چه هر ي شیوه به ایشان با و، فراخوان پروردگارت

﴿ فرمایدمی و                ﴾ :٨٧[القصص[  

 .»مباش مشرکان ي زمره از و، کن دعوت پروردگارت سوي به را مردم«

﴿ :فرمایدمی و                       ﴾ :يوسف]

١٠٨[ 
ـ پ و مـن . اسـت  مـن  راه این بگو«  اهللا يسـو  بـه  را] مـردم [ رتیبصـ  يرو از روانمی

 .»مکن می دعوت
هصلَّى  اهللا رسول پیروان که کندمی بیان یتعال اهللا  سوي به داعیانوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
علَیه  اللَّـهصلَّى  رسول از يرویپ است مشخص کهگونه همان. بصیرتند اهل وآنان اویند

 هآلو لَّمسفرمایدمیتعالى اهللا. است واجب بودن او روش و راه بر وو: ﴿        
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                         ﴾

  ]۲۱[األحزاب:
صــلَّى  اهللا رسـول ) کـردار  و گفتـار  و پنـدار  شـیوه ( در زیبـایی  الگـوي  و سرمشـق «
اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسجویـاي  و، دارنـد  اهللا بـه  امیـد  کـه کسـانی  بـراي . شماسـت  برايو 

 .»کنند یاد بسیار را اهللا و هستند قیامت
 سـوي  بـه  داعیـان  کـه جاهـایی  در اهللا سـوي  بـه  دعـوت  کـه  نـد اهکردتصریح علما 
 بـه  نیـاز  سـرزمینی  و منطقـه  هـر  کـه  چـرا ، اسـت  کفـایی  فـرض ، دهنـد می دعوت اهللا

 امـر  بـه  افـراد  کـافی  انـدازه  بـه  اگـر  کـه کفایی است فرضی پس. دارد فعالیت و دعوت
 بـراي  دعـوت  حکـم  و شـود مـی  سـاقط  بقیـه  از فـرض  ایـن . باشند کرده اقدام دعوت

 مبـادرت  کسـی خاصـی  يمنطقـه  در اگـر . اسـت  ياهپسـندید  کـار  و مؤکـده  سنت بقیه
 .شوندمی گناهکار آنانيهمه نکند دعوت امر به

 دعـوت  بـه  اقـدام  خـود  امکانـات  و تـوان  بـه  توجـه  بـا  که است واجب همگان بر 
 مشـخص  گروهـی  جـا  همـه  در کـه  اسـت  واجـب  شـهرها  عمـوم  به توجه با اما. کنند

 و برســانند نقــاط تمــام بــه را خــود رســالت و کننــد اهللا ســوي بــه دعــوت بــه اقــدام
علَیـه   اللَّــه صـلَّى   اهللا رسـول  کـه  چـرا ، نماینـد  بیـان  ممکـن  راههـاي  بـا  را اهللا دستور
 هآلو لَّمسهـا  آن تـا  فرسـتاد  رؤسـا  و پادشـاهان ، مـردم  سـوي  هـایی نامـه  با را داعیانیو 

 .دندنمو دعوت اهللا سوي به را
 )135 -136( ص، )40( العدد البحوث مجلۀ -باز ابن شیخ

  است ثابت دعوت اصول و اولویتها] 2[

 یـک  از و دیگـر  يهـا  آنزمـ  تـا  زمانـه  یـک  از اسـالمی  دعـوت  اولویتهـاي  آیا س:
 عقیــده بــا اهللا رســول طورکــه آن آیــا و اســت؟ متفــاوت دیگــر ياهجامعــ تــا جامعــه
 کنند؟ شروع عقیده از را دعوت هم عصر این داعیان باید کرد آغاز را دعوتش
 اللَّــه صـلَّى   اهللا رسـول  بعثـت  زمـان  از دعـوت  اصـول  و اولویتهـا  شـک  بدون ج:

 هآلو هلَیع  ـلَّمسامـا ، کنـد نمـی  تغییـر  زمـان  تغییـر  بـا  و اسـت  ثابـت  قیامـت  قیـام  تـا و 
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 بـه  داعـی  لـذا . دارد وجـود ، کاسـت  و کـم  بـدون  جوامـع  برخـی  در اصـول  از بعضی
 امـا ، کنـد مـی  دعـوت  دارنـد  کمبـود  چـه  آن بـه  را مـردم  و ورزدمـی  اهتمام دیگر امور
 .کندنمی تغییر اسالمی دعوت اصول که داشت نظر در باید
 رضـی اهللا عنـه   جبـل  بـن  معـاذ  بـه  خطـاب علَیه وآله وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  اهللا رسول 

مْ [ :فرمودنـد ، فرسـتاد  یمـن  بـه  را او کـه زمانی هُ عُ ـادْ ةِ  إِىلَ  فَ ادَ ـهَ ــهُ  إِالَّ  إِلَـهَ  الَ  أَنْ  شَ أَينِّ  اللَّ  وَ

ولُ  سُ ـهِ  رَ إِنْ  اللَّ مْ  فَ وا هُ ـاعُ لِكَ  أَطَ ذَ مْ  لـِ هُ لِمْ ـأَعْ ــهَ  أَنَّ  فَ َضَ  اللَّ ـرتَ مْ  افْ ـيْهِ لَ ْـسَ  عَ اتٍ  مخَ ـلَوَ  يفِ  صَ

لِّ  مٍ  كُ وْ ـةٍ  يَ لَيْلَ ـإِنْ  وَ ـمْ  فَ وا هُ ـاعُ لِكَ  أَطَ ذَ مْ  لـِ هُ لِمْ ـأَعْ ــهَ  أَنَّ  فَ َضَ  اللَّ ـرتَ مْ  افْ ـيْهِ لَ ةً  عَ قَ ـدَ ـذُ  صَ خَ  تُؤْ

نْ  مْ  مِ نِيَائِهِ دُّ  أَغْ َ رتُ مْ  يفِ  فَ ائِهِ رَ قَ  )1(]فُ

 نیسـت  تعـالی  اهللا جـز  برحقـی  معبـود  هـیچ  دهندکـه  شـهادت  تـا  بخواه ها آناز و« 
ـــهصــلَّى  اهللا رســول مــن و  بــه پذیرفتنــد را ایــن وقتــی، هســتموســلَّم علَیــه وآلــه  اللَّ

 فـرض  هـا  آن بـر  روز شـبانه  طـول  در را نمـاز  وقـت  پـنج  تعـالی  اهللا کـه  ده خبر ها آن
 بـر  را مـال  زکـات  تعـالى اهللا کـه  ده خبـر  آنـان  بـه ، کردنـد اطاعت وقتی، است گردانیده

 ».گردد توزیع فقرا میان در و شود گرفتهثروتمندان از تا کرده فرض آنان
 اهللا سـوي  بـه  را کـافر  ملتـی  وقتـی  مـا  اسـت  واجـب  کـه اسـت  اصـولی  همـان این
ــیممــی دعــوت تعــالی ــن کن ــت ترتیــب ای ــا! شــود رعای ــی ام  گــروهخــواهیممــی وقت

ـ  را -توحیـد -اول اصـل  کـه  کنـیم  دعوت را مسلمانی  بـه  را هـا  آن مـا  لـذا ، نـد اهپذیرفت
 .است فوق حدیث در که سیاقی و سبک همان به کنیممی دعوت دیگر موارد

 155 -2/154(، )5( ةالدعو کتاب -عثیمین ابن شیخ

 ندارد دعوت با منافاتی، کندمی حفظ را دین تعالی اهللا که این] 3[

 عهــده بــه را دیــن حفــظ تعــالىاهللا کنندکــهیمــ مطــرح را قضــیه ایــن بعضــی س:
 نــداهگرفتــپــیش در اســالم بــه خــدمت راه در دعــوتگران کــهکــاري لــذا اســت گرفتــه
 چیست؟ افراد این به شما پاسخ. نیست آنبه نیازي هیچ و بیهوده است کاري

                                                           
 )19( مسلم و ،)1458ي  (بخار -1
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 کـه  اسـت  کسـی اعتـراض  هـا  آن اعتـراض  کـه  چـرا ، است آسان گروهاین پاسخ ج:
 و دیــن در گمراهــی، اســباب انکــار شــک بــدون و کنــدمــی انکــار را وســایل و ابــزار
 اسـت؛  گرفتـه  عهـده  بـه  را دیـن  حفـظ  تعـالى اهللا! آري. اسـت  خردي بی و لوحیساده

 بیـان  و نشـر  بـا  کـه  هسـتند دیـن  داعیـان  همـان  وسـایل  ایـن  و، وسایل و اسباب با اما
 .دارند عهده به را آن تعالى او سوي به دعوت و مردم براي نید

 تقدیر در اگر که چرا نکن ازدواج: یدگو می که است کسی حرف مانند سخن این 
 اگر که چرا نرو روزي طلب در و شويمی قطع بطور شوي فرزندي صاحب که باشد

﴿ :یدگو می تعالىاهللاوقتی دانیممی ما لذا. شودمی فراهم باشد مقدر روزیت       

          ﴾ :۹[احلجر[  

 .»باشیممی آن پاسدار ما خود و فرستادیم را قرآن خود ما«
 اسـباب  بـا  فقـط  اشـیا  کـه  گویـد یمـ  ایـن  بـه  علـم  بـا  حکـیم  تعالىاهللا را کالم این
 را دیــن هــا آن بــا شــودمــی کــه را دیــن حفــظ اســباب تعــالىاهللا لــذا، آینــدمــی پدیــد

 .است کرده مقدر، کرد حفاظت
 عملـی  و اعتقـادي  يهـا بـدعت  از را دیـن  تعـالی  اهللا کـه  بینـیم مـی  علـت  همین به

 را حقـایق  زبـان  و قلـم  بـا  همـواره  کـه  هسـتند  علمـا  این. کندمی حفظ علما يبوسیله
 حمایـت  و دیـن  از دفـاع  بـراي  تعـالی  اهللا کـه ياهوظیفـ  بـه  بایـد  ناگزیر و کنندمی بیان

ـ ا بـه  و کنـیم عمـل ، اسـت  گردانیـده فـرض  مـا بـراي  بندگان بین آن نشر و  صـورت  نی
 . یافت خواهد تحقق دین نظر مورد حفاظت

 )157 -2/156(، )5( ةالدعو کتاب -عثیمین ابن شیخ

 مسلمانان يتفرقه و ضعف درمان راه] 4[

 در کــهگردابــی از اســالم عــالم نجــات بــراي بخــش شــفا داروي شــما نظــر از س:
 چیست؟، است آن گرفتارعصراین
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، اعتقادي جریانات و مذاهب اختالف با، گرداب این از اسالم جهان نجات ج:
 در الهی شریعت اجراي و اسالم به عمل و پایبندي با فقط اقتصادي و اجتماعی، سیاسی

 متحد دل یک همه و شودمی محکم آنان صفوف. رددگ می خواهد محقق، چیزها تمام
 بخش شفا داروي هماناین. شودمی ترمحکم هایشانصف وسیله این به. گردندمی

 و دلهره و اختالف و اضطراب از عالم تمام نجات براي است دارویی بلکه است اسالمی

﴿ :فرمایدمی تعالىاهللا. فساد                       

 ﴾ :۷[حممد[  

 هایتـان گـام  و کنـد مـی  یـاري  را شـما  اهللا، کنیـد  یـاري  را اهللا دیـن  اگر! مؤمنان اي«
 .»داردمی استوار را

﴿ :فرمایدمی و                      

                                

       ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[ 

 بــه. دهنــد یــاري را او کــه را کســانی دهــدمــی یــاري تعــالی اهللا مســلم طــور بــه«
 يوعـده  بدیشـان  تعـالی  اهللا کـه مؤمنـانی  آن( اسـت  عزیـز  و قـوي  تعالی اهللا قطع طور

 قــدرت را ایشــان زمــین در هرگــاه کــه هســتند کســانی) اســت داده پیــروزي و یــاري
 از نهـی  و معـروف  بـه  امـر  و پردازنـد مـی  را زکـات  و دارنـد مـی  پا بر را نماز، بخشیم

 . »گرددیم بر تعالی اهللا به کارها يهمه سرانجام و نمایندمی منکر

﴿ :فرمایدمی و                          

                            

                       ﴾ :۵۵[النور[  

هداد انجـام  شایسـته  کارهـاي  و نـد اهآورد ایمـان  کـه  شـما  از کسـانی  به تعالى اهللا«
 کـه گونـه  همـان ، کـرد  خواهـد ) دیگـران ( خلیفـه  قطعـاً  را آنـان دهدکـه مـی  وعـده ، ندا
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 آنـان بـراي  کـه  را ایشـان  آئـین  همچنـین . اسـت  کـرده  آنان از قبل جانشین را پیشینیان
 هـراس  و خـوف  نیـز  و سـاخت  خواهـد  برقـرار  و برجـا  پـا  زمـین  در حتماً پسنددمی

 شـریک  را چیـزي  و کننـد مـی  عبـادت  مـرا ، سـازد مـی  مبدل آرامش و امنیت به را آنان
 .»گردانندینم من

﴿ :فرمایدمی و                ﴾ :۱۰۳[آل عمران[ 

 . »نشوید پراکنده و بزنید چنگ اهللا ریسمان به همگی«
 محدود بجز -رهبران کهزمانی تا و است شده نازل زمینه این در بسیاري آیات

 غیر به و اهندخو می رسولش سنت و اهللا کتاب از بجز را ارشاد و هدایت -افرادي
 عقب از توانند نمی هرگز، کنند حکم، نداهساخت دشمنان چه آن به و الهی شریعت
 طرف از آنان حقوق پرداخت عدم و دشمنان نظر در ذلت، یکدیگر با درگیري و ماندگی

﴿ .یابند نجات، دشمنان                 ﴾ :۱۱۷[آل عمران[ 

مـی  روا سـتم  خویشـتن  بـه  خودشـان  بلکـه  اسـت  ننمـوده  سـتم  آنان به تعالى اهللا«
 .»دارند
ــد هــدایت را همــه کــه خــواهیممــی اهللا از  اصــالح را شــاناعمــال و هــاقلــب کن

، آن بـا  مخالفـت  تـرك  و خـود  شـریعت  اجـراي  و ثبـات  دنیـ گردان حاکم با و گرداند
 .دارد قدرت کار این بر و ساز کار او که، نهد منت مسلمانان بر

 )262 -5/261( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ

 موفق دعوتگر صفات] 5[

ویژگــی چــه داراي بایــد و اســت؟ کســی چــه موفــق دعــوتگر شــما نظــر بــه س:
 شود؟ ترگسترده اوفعالیت و بگذارد تأثیر مدعوین بر تا باشد هایی

ــه کــه اســت کســی موفــق دعــوتگر ج: ــر و باشــد داشــته توجــه قــوي دالیــل ب  ب
 هــا نیرنــگ هرچنــد کنــد خــرج دعــوت راه در را خــودتوانــایی و کنــد صــبر آزارهــا
 دعــوتگر، گیــرد قــرار آزار و اذیــت مــورد مختلــف هــايصــورت بــه و گردنــد متنـوع 
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 اسـت  واجـب  بلکـه  ؛گـردد  ضـعیف  شـنود مـی  کـه سـخنانی  خاطر به یا آزارها از نباید
 توجـه  بـا  البتـه . گیـرد  کـار  بـه  دعـوت  راه در راامکانـات  و تـوان  تمـام  و کند صبر که
کـه   محکـم  و اسـتوار  مبـانی  بـر  دعـوت  کـه  آن تـا ، نیکـو  اسـلوب  رعایت و دالیل به

کــم و انگــاريســهل از بایــد دعــوتگر. گــردد را مؤمنــان و رســول، اهللا مــورد رضــاي
 کـاملی  توجـه  بایـد . ندهـد  نسـبت  یتعـال  اهللا بـه  علـم  بدون را چیزي تا بپرهیزد کاري

. دوشــ متحمــل را زیــادي هــايســختی راه ایــن در و باشــد داشــته شــرعی دالیــل بــه
 فـردي  چنـین . دهـد  دعـوت  اهللا سـوي  بـه  وآموزشـی  تبلیغـاتی  وسـایل  طریـق  از باید

 اهللا نــزد در عــالی درجــات و تمجیــد و ســتایش ي شایســته و اســت مــوفقی دعــوتگر
 . باشد همراه اخالص با کارش که آن بر مشروط است

 )268 -5/267( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ

 تعالی اهللا يسو به یواقع دعوتگران] 6[

معتمـدي  علمـاي  طلبـد مـی  لـذا ، نـد اهشـد  زیـاد  دعوت به منتسب افراد امروزه س:
 حـال . شـوند  معرفـی ، کننـد  ارشـاد  حـق  و صـحیح  هـاي برنامه به را جوانان و امت که

ــن ــایی ای ــهعلم ــان ک ــا جوان ــتفاده ب ــا آن از اس ــیحت ه ــی نص ــوندم ــا درس و ش  و ه
 امـور  در و نمـوده  علـم  کسـب  هـا  آن از و کننـد  پیگیـري  را شـان  شـده  ضبط نوارهاي

  هستند؟ کسانیچه، کنند می رجوع ها آن به هافتنه زمان در و مشکالت و مهم
 و قوام و شود انجام باید که ناگزیر است امري جل جالله اهللا سوي به دعوت ج:

 ﴿ :است شده داده قرار، نافع علم از پس همآن جهاد و دعوت با دین پایداري  

                      ﴾ :۳[العصر[ 

ــی ایمــان کــهکســانی مگــر« ــدم ــی بایســته و شایســته کارهــاي و، آورن ــدم  و، کنن
ــدیگر ــه را هم ــه تمســک ب ــده در( حــق ب ــول و عقی ــل ق ــفارش) عم ــی س ــدم  و، کنن

 .»نمایندمی توصیه شکیبایی به را یکدیگر



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1438 
  
ــه  ــن ب ــی ایمــان ترتیــب ای ــاور: یعن ــه داشــتن ب  و اســما و تعــالى و ســبحانه اهللا ب

 چـرا ، اسـت  نـافع  علـم  از ياهشـاخ  صـالح  عمـل ، جاللُـه  جـلَّ  اهللا عبادت و او صفات
 معـروف  بـه  امـر  و اهللا سـوي  بـه  دعـوت . باشـد  یقـین  و علـم  ي پایه بر باید عمل که
 بـه  اقـدام  توانـد مـی  کسـی  امـا  مطلـوب  اسـت  امـري ، مسـلمانان  بین نصیحت تبادل و

 و سـنگین  بسـیار  کـار ایـن  کـه  چـرا  باشـد  پختـه  نظري داراي و عالم که، بکند کار این
 اقـدام  آنبـه  توانـد مـی  باشـد  داشـته  را کـار ایـن  صـالحیت کـه کسـی  فقط و است مهم
 دعــوت ي دروازه کــه اســت ایــن جــدي بســیار مشــکالت از یکــی امــروزه امــا. کنــد
جـاهلی  افـراد  چـه  و نامنـد مـی  دعـوتگر  را خـود  و شـوند مـی  وارد همه وشده  وسیع

  چیست؟ دعوت که فهمندنمی برخی که حالی در دانندمی دعوتگر را خود که
ــذا ــا و اســت شــاناصــالح از بیشــتر فسادشــان ل  و زدگــی شــتاب و احساســات ب
 چیـزي  از بیشـتر  آن از آمـده  وجـود  بـه  شـرارت  کـه  زننـد می دست کارهایی به نادانی
ــه اســت ــان و اصــالح قصــد ک ــته را آن درم ــی. اســت داش ــان حت ــان در دارد امک  می

 بـه  کـه  کننـد  دنبـال  را خاصـی  و اهـداف  مقاصـد  کـه  باشند کسانی دعوت به منتسبین
. شـود  محقـق  شـان اهـداف ، آن بـه  دعـوت  پرتـو  در دارنـد  قصـد  و دهند دعوت ها آن
انحـراف  بـه  قصـد  هـا  آن. کننـد  شتشـوی  دیـن  اسـم  بـه  را جوانـان  افکـار  خواهندمی

 علمـا  و امـر  مسـئوالن  و اسـالمی  هـاي گـروه  از شـان سـاختن  متنفر و جوانان کشاندن
ــذا .دارنــد را مــی صــحنه وارد دادن دعــوت ظــاهر بــه و کــردن نصــیحت طریــق از ل

 شـر  مسـلمانان  بـراي  خـوب  ظـاهر  و لبـاس  بـا  امـت  این در که منافقین: مانند -شوند
 .خواهندمی دردسر و

. ساختند را مسجدي، ضرار مسجد طرفداران: دهیممی توضیح مثالی قالب در را این 
 مردم تا بگذارد نماز آن در کردند درخواست پیامبر از، بود نیکویی کار کارشان ظاهر در
 به رساندن ضرر يپایه بر که ها آن نیت از اهللا اما. شوند تشویق آمدن به این مسجد به

 پایه بر که مسجدي اولین که قبا مسجد به خواستندمی ها آن، داشت اطالع، بود مسلمانان
اهللا. سازند متفرق را مسلمانان جماعت و برسانند ضرر، است شده نهاده بنا تقوي ي



   

 1439 باب یازدهم: دعوت و امر به معروف و نهی از منکر
 

 :فرمود نازل را آیات این و کرد بیان پیامبر يبرا را ها آن نیرنگ و نقشه تعالى

﴿                             

                            

                           

                           ﴾ :۱۰۷[التوبة 

– ۱۰۸[  
 از منظورشــان و نــداهکــرد بنــا مســجدي کــه هســتندکســانی) منافقــان میــان از( و«

 ســاختن وکمینگــاه مؤمنــان میــان انــدازي تفرقــه و کفــرورزي و مؤمنــان بــه زیــان، آن
 کـه  خوردنـد مـی  سـوگند  و بـود  جنگیـده  پیغمبـرش  و اهللا بـا  قـبالً  کـه  بود کسیبراي

 .گویندیم دروغ آنان دهدکهمی گواهی اهللا اما نداهنداشت نیکی جز نظري
ــر اي ــز! پیغمب ــجد( درآن هرگ ــرار مس ــت) ض ــاز و نایس ــذار نم ــجدي، مگ  مس

 کـه  اسـت  سـزاوارآن  اسـت  گردیـده  بنـا  تقـوا  پایـه  بـر  نخست روز از که) قبا مسجد(
ــدمــی کــه هســتند کســانی جــا درآن. بگــذاري نمــاز و بایســتی درآن  را خــود خواهن

 .»داردمی دوست را پاکیزگان هم اهللا و دارند پاکیزه
 نیکـو  وکـار  خیـر  بـه  تظـاهر  کـه کسـانی همـه  کـه یـابیم می در بزرگ ماجراي این از
 آن خـالف  امـور  ایـن  پشـت  در کـه  بسـا  چـه . نیسـتند  صـادق  خـود  اعمـال  در بکنند

 را خـود  امـروزه  کـه کسـانی  میـان  در. باشـند  داده قـرار  هـدف  را کننـد مـی  ظـاهر  چه
 کشـاندن انحـراف  بـه  و کـردن  گمـراه  قصـد  بـه  کـه  هسـتند  کسـانی  نامنـد یم دعوتگر
ــان ــردن دور و جوان ــردم ک ــن از م ــرق و حــق دی ــاختن متف ــت س  و مســلمانان جماع

 .پرورانندمی سر در را فتنه ایجاد
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 ﴿ :فرمایدمی و داردمی حذر بر افراد دسته این از را ما تعالى و سبحانه اهللا  

                           

         ﴾ :۴۷[التوبة[ 

 بـر  فسـاد  و شـر  جـز  چیـزي ، آمدنـد مـی  بیـرون ) جهـاد  براي( شما همراهآنان اگر«
 آشـفتن  مشـغول  و، کردنـد مـی  حرکـت  شـما  میـان  در سـرعت  به و، افزودندنمی شما

ــان در و، شــدندمــی دیــن از گردانــدنتان بــر و زدن گــول و  کــه هســتند کســانی میانت
 .»شناسدمی خوب را ستمگران جالله جل اهللا، شنوندمی را ایشان سخن

 امـور  عواقـب  و حقـایق  بلکـه  نیسـت؛  مهـم ، دادن بـه دعـوت   نسـبت  و ظاهر پس
ــذا اســت مهــم و معتبــر ــه را خــود کــه کســانی مــورد در کــه اســت الزم ل  دعــوت ب
و از کجـا علـم شـان را     نـد اهخوانـد  درس کجـا : کـه  شـود  بررسـی ، کننـد مـی  منتسب

 تـأثیرات  و اعمـال  بایـد  چیسـت؟  شـان  ي عقیـده  نـد؟ اهکـرد  رشـد  کجـا  ؟گرفته انـد 
 آمــده بوجــود کارهایشــان از خیــري نتــایج چــه شــود؟ بررســی مــردم میــان در شــان

 و وضــعیت بایــد پــس اســت؟ آمــده پدیــد هــا آن اعمــال از اصــالحاتی چــه اســت؟
 بررسـی ، بخورنـد  را ظاهرشـان  و هـا حـرف  فریـب  مـردم  کـه  آن از قبـل  هـا  آن احوال

 کـه  زمانـه  ایـن  در خصوصـاً  .شـود  انجـام  بایـد  نـاگزیر  کـه  اسـت  امـري  ایـن  و شود
ــه دعــوتگران ــز فتن ــاد انگی ــداهشــد زی ــلَّى  اهللا رســول و ن صـــه ــلَّم  اللَّ سو ــه آلو ــه لَیع
ــوتگران ــه دع ــن را فتن ــه ای ــیف گون ــرده توص ــت ک ــا آن: اس ــرادي ه ــدان از اف  فرزن

 . زنندمی حرف خودمان زبان با که هستندخودمان
 فتنـه  دعـوتگران  يدربـاره وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه  اهللا صـلَّى  رسـول  از کـه  زمانی

نَّم أبوابِ  عىل دعاةٌ [: فرمود کردند سؤال انگیز هَ نْ ، جَ م مَ هُ اعَ وهُ  أَطَ فُ ذَ  )1(]فيها قَ

 کنــد اطاعــت هــا آن از کــههرکســی و انـد جهــنم هــايدروازه بــه دعــوتگران هـا  آن«
 ».شودمی انداخته درآن

                                                           
 . )1847(  مسلم و) 7084 ،3606(  بخاري -1
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 مواظب ما باید پس نامید دعوتگران را ها آنعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول 
 اهللا سوي به من: گفت کههرکسی و نکنیم قبول را هرکسی دعوت بالفاصله تا باشیم

 و امر حقیقت در باید ناچار به -کنندمی دعوت اهللا سوي به گروه این. کنممی دعوت
 سوي به که نموده این به مقید را دعوت تعالىاهللا که چرا کنیم؛تحقیق گروهها آن افراد

 ﴿ :رمایدفیم و باشد اهللا            ﴾] :راه این بگو« ]١٠٨يوسف 

 . »خوانممی اهللا سوي به آگاهی با من که است من
 گوشزد یتعال اهللا. کنندمی دعوت اهللا غیر به دارندکه وجود گروهیکه است دلیلی این

 ﴿ :کنندمی دعوت آتشسوي به کفار که کندمی            

                                   

                                        

        ﴾ :۲۲۱[البقرة[ 

ــان و« ــران و زن ــه را خــود دخت ــد؛ در مشــرك مــردان ازدواج ب ــادامی نیاوری  کــه م
 را شـما  چـه  اگـر  اسـت  بهتـر  مشـرکی  فـرد  از مـؤمنی  غالم گمان بی و. نیاورند ایمان

 سـوي  بـه  اهللا و کننـد مـی  دعـوت  دوزخ آتـش  سـوي  بـه  آنان. باشد انداخته شگفتی به
 واجــب لــذا». کنــدمــی دعــوت خــویش توفیــق و خــود فرمــان بــه آمــرزش و بهشــت

 .»کنند دقت خود کار در دعوتگران که است

﴿ :آیـــه يدربـــاره اهللا رحمـــه عبـــدالوهاب بـــن محمـــد شـــیخ      

        ﴾] :کـــه ددهـــ مـــی هشـــدار آیـــه ایـــن در: یـــدگو مـــی ]١٠٨يوســـف 

مـی  دعـوت  حـق  بـه  اگـر  مـردم  از بسـیاري  کـه  چـرا  باشـند؛  مخلص دیبا دعوتگران
ــد ــع در دهن ــه واق ــوي ب ــان س ــوت خودش ــی دع ــدم ــی( )1(.کنن ــوت یعن ــا دع  يمنه

 )ستین یتعال اهللا يسو به دعوت اخالص
                                                           

 تفاوتی اندک با ،)21(  ص ،"دیالتوح کتاب " -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1442 
  

  )25 -22( ص، عالم مع حوار -الفوزان شیخ
 العمر عبدالرحمن بن عمر: ترتیب و جمع

 تکفیر مبناي بر نه... نیکی به دعوت] 7[

 کـه  اسـت  ایـن  شـود مـی  مشـاهده  معاصـر  اسـالمی  بیـداري  در کـه  مسایلی از س:
 را هـایی گـروه  و افـراد ، معتزلـه  و خـوارج : ماننـد  گمـراه  هـاي گروه تأثیر تحت بعضی
مــی جــایز مســلمان فاســقان و گناهکــاران علیــه را زور بــه توســل و کننــدمــی تفکیــر

 چیست؟ بارهاین در شما نظر. دانند
 کرده نهی دعوت در يریسختگ از اسالم که چرا، است غلط مشی و خط این ج:

 ﴿ :است                           ﴾

  ]۱۲۵[النحل: 
 اهللا راه بــه نیکــو انــدرزهاي و اســتوار ســخنان بــا را مردمــان!] پیغمبــر اي[«

 . »کن گفتگو بهتر و نیکوتر چه هر يشیوه به ایشان با و، فراخوان
 :یدگو می فرعون با رویارویی چگونگی يدرباره علیهما السالم هارون و موسی به و

﴿                ﴾ :۴۴[طه[  

 و خــود غفلــت( شــاید، بگوییــد ســخن) ایمــان دربــاره( او بــا نرمــی بــه ســپس«
 .»بهراسد خویش طغیان و کفر عاقبت از و کند یاد) را اهللا عظمت
 نظــر مــورد هــدف خــالف جــز پیامــدي قطعــاً، شــود داده پاســخ زور بــا زور اگــر
 .بود خواهد منفی و بد بسیار مسلمانان بر آن آثار و داشت نخواهد
 بـا  و نیکـو  روشـی  و حکمـت  بـا  کـه  اسـت  ایـن ، اسـت  شـده  خواسـته  ما از آنچه

 مـدعوین  بـا  احترامـی بـی  و گیـري  سـخت  و زور کـه  چـرا  دهیم دعوت را مردم نرمی
ــلَّى  اهللا رســول روش بــه کــه اســت واجــب مســلمانان بــر. نیســت اســالم از صـــه  اللَّ

 هآلو هلَیع لَّمسدهند قرار خود کار يسرلوحه را قرآن توجیهات و کنند عملو. 
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ــر ــم تکفی ــوانین و ضــوابط ه ــه مخصــوص شــرعی ق ــر. دارد را خــود ب  کســی اگ
 -نـد اهکـرد  ذکـر  جماعـت  و سـنت  اهـل  علمـاي  کـه  -اسـالم  نواقض از یکی مرتکب

 نـواقض  مرتکـب  اگـر  امـا ، شـود مـی  صـادر  کفـرش  حکـم ، حجت ياقامه از بعد شود
 .شودنمی کافر نشود

  العلماء الفضیلۀ ألصحاب مضیئۀ کلمات -الفوزان الشیخ
 سلیم عمروعبدالمنعم: جمع )120، 119( ص ،اإلرهاب فی

 .است نعمت، دعوت هايروش تنوع] 8[

ــی س: ــوتگران از برخ ــه دع ــورت ب ــیم ص ــت و تعل ــی و تربی ــه برخ ــورت ب  ص
ــان کــه عمــومی امــاکن در نصــیحت و ســخنرانی ــه دارنــد حضــور آنجــا در نیــز زن  ب

 تـر موفـق  روشـی  چـه  و چیسـت؟  بـاره  ایـن  در عـالی  جنـاب  نظـر . پردازندمی دعوت
 بود؟ خواهد
 اسـت  کـرده  عنایـت  بنـدگانش  بـه  تعـالى  اهللا کـه  اسـت  نعمتـی  این من نظر به ج:

 یـک  بـه  تعـالى  اهللا. دهنـد  دعـوت  اهللا سـوي  بـه  را مـردم  مختلـف  هـاي صورت به که
ــر ــخنران نف ــدرت س ــایی ق ــأثیر و گوی ــذاري ت ــخن در گ ــت داده س ــن... اس  روش ای
 در لطافـت  و خـویی  نـرم  دیگـر  فـردي  بـه  تعـالى اهللا. اسـت  بهتـر  فـردي  چنـین  براي

 بــراي. کنــد جــا مــردم دل در را خــودش توانــدمــی وســیله بــدین و اســت داده کــالم
 کــه زمــانی بــویژه اســت ســخنرانی از بهتــر روش ایــن از اســتفاده دعــوتگري چنــین

نمـی  خـوبی  بـه  امـا . دارنـد  علـم  دعـوتگران  از برخـی  کـه  چرا. نباشد خوبی سخنران
 .کنند جذب را مخاطبان توانند

 را برخـی  و اسـت  شـده  تقسـیم  بنـدگان  بـین  تعـالى اهللا لطـف  و فضـل ، قطع بطور
 بایـد  کسـی  هـر مـن  نظـر  از امـا . اسـت  داده برتـري  و فضـیلت  دیگـر  برخی به نسبت

ــوت در ــلوب از دع ــی و اس ــه روش ــه ک ــاور ب ــودش ب ــدتر خ ــته و مفی ــرشایس  و ت
. باشـد  نـاتوان  آن انجـام  از کـه  نزننـد  کـاري  بـه  دسـت . کنـد  اسـتفاده  اسـت  استوارتر
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 بـر  اعتراضـات  و ایرادهـا  اگـر  تـا . دهـد  دعـوت  اهللا از اسـتعانت  و نفس اعتماد با باید

 .دهد نجات را خودش بتواند شد او
 )171 -2/170(، )5( الدعوة کتاب -عثیمین ابن شیخ

 دعوتگران بین اختالف فرهنگ] 9[

 و هســتند دعــوت میــدان در کــه کســانی اختالفــات از بســیاري: شــیخ جنــاب س:
 فرهنـگ  و آداب بـا  ناآشـنایی  از ناشـی  کنـد مـی  مهیـا  را ریـزي  آبرو و شکست اسباب

 دارید؟ توضیحی و توجیه بارهاین در شما آیا. است اختالف
 توصیه اهللا سوي به دعوتگر و علم اهل برادران يهمه به من که چیزي آن، آري ج:

 در اختالفی مسایل در و دعوت در مالیم و خوب اسلوب يدرباره که است این، کنممی
 چیز که ندارد وا این به را ها آن تندي و تعصب و کنند اندیشی چاره مذاکره و مناظره

 بلکه! شوندمی هم از دوري و ناراحتی، اختالف، تفرقه باعث و بگویند را ناشایستی
 به و کند کنجکاوي را سودمند هاياسلوب باید مرشد و معلم، اهللا سوي به دعوتگر

. نشود دور او از هاقلب و گیرد قرار جامعه قبول مورد کالمش تا بگوید سخن نرمی

﴿ :یدگو می پیامبرش به تعالى اهللا که گونههمان            

              ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

 و خـوي  درشـت  اگـر  و. نمـودي  نـرمش  آنـان  بـا  تـو  کـه  الهـی  رحمـت  پرتو از«
 .»شدندمی پراکنده تو پیرامون از بودي سنگدل

﴿: یدگو می، فرستدمی فرعون سوي به را دو آن که زمانی هارون و موسی به  

               ﴾ :ایمان درباره( او با نرمی به سپس( ]٤٤[طه (

 طغیان و کفر عاقبت از و کند یاد) را اهللا عظمت و خود غفلت( شاید، بگویید سخن
 ).بهراسد خویش
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 ﴿ :دیفرمامی تعالى اهللا                       

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

 اهللا راه بـــه نیکـــو انـــدرزهاي و اســـتوار ســـخنان بـــا را مردمـــان! پیغمبـــر اي«
 .»کن گفتگو بهتر و نیکوتر چه هر شیوه به ایشان با و، فراخوان

  ﴿ :فرمایدمی و                    

   ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

 بـا  مگـر ، مکـن  گفتگـو  و بحـث ، باشـد  نیکـوتر  کـه  روشـی  بـه  جـز  کتاب اهل با«
 .»کنند ستم که ایشان از کسانی

ـقَ  إِنَّ [ :فرمایـد مـی وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صلَّى  اسالم پیامبر فْ ـونُ  الَ  الرِّ كُ ءٍ  يفِ  يَ ْ  يشَ

هُ  إِالَّ  انَ الَ  زَ عُ  وَ نْزَ نْ  يُ ءٍ  مِ ْ هُ  إِالَّ  يشَ انَ  )1(]شَ

 و( بخشــدمــی زینــت را آن باشــد داشــته وجــود چیــز هــر در مــتیمال و مــدارا«
 ».کندمی نمایان را آن عیب شود گرفته چه هر از و) گرداندمی مندارزش

نْ [ :فرمایدمی همچنین مْ  مَ ْرَ قَ  حيُ فْ مْ  الرِّ ْرَ َ الْـ حيُ ريْ   )2(]خَ

 ». است شده محروم خیر از شود مومحر خویی نرم از کسی هر«
 و خشــونت از و کنـد  جســتجو را سـودمند  و مفیــد اسـباب  بایــد معلـم  و دعـوتگر 

 اخـتالف  و شـود مـی  رد حـق  کـه  شـود مـی  باعـث  عوامـل  ایـن  که چرا بپرهیزد تندي
 تـالش  و حقیقـت  بیـان  دعـوت  از منظـور  کـه  حـالی  در گـردد مـی  بیشـتر  برادران بین

ــراي ــن ب ــول را آن کــه اســت ای ــد اســتفاده آن از و نمــوده قب ، دعــوت از منظــور. کنن
 کــه چــرا، نیســت دیــن از دفــاع بــراي او غیــرت و دعــوتگر شخصــیت و علــم اظهــار

 دیـن  بـه  شـما  دعـوت  کـه  اسـت  ایـن  هـدف  بلکه داند؛می را انسان آشکار و نهان اهللا

                                                           
 ) 2594(  مسلم -1

 ) 2592(  مسلم -2
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شـما بـه    نیبنـابرا . ببرنـد  نفـع  شـما  هـاي حـرف  از مـردم  و شـود می ابالغ مردم به اهللا

 چـه  هـر  از و دیباشـ  دعـوت  پـذیرش  عوامـل  و اسـباب  پـی  در بایـد  عنوان یک داعی
  .دیباش حذر بر شودمی دعوت نپذیرفتن و کردن رد موجب

 )156 -5/155( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ

 اسالمی هايحرکت از حمایت ضرورت] 10[

 بـا  تـوان مـی  ياهوسـیل  چـه  بـا ... نـد اهشـد  زیـاد  اسـالمی  هـاي حرکت دشمنان س:
 کرد؟ مقابله ها آن

 دارنـد  دشـمنانی ، باشـند  کـه  جـایی  هـر  در اسـالمی  هـاي حرکـت  شـک  بدون ج:
 وجـود  نیـز  آشـکاري  و سـرّي  هـا  آنسـازم  و کننـد مـی  فعالیـت  و کـار  هـا  آن علیـه  که

 . کنندمی حمایت ها ریزي برنامه و هاپشتیبانی انواع با ها آن از که دارد
حرکـت  ایـن  ثروتمنـد  مسـلمانان  و ي اسـالمی هـا دولـت  بایـد  کـه  باورم آن بر من

 هـاي فعالیـت ، علـم  در يشـهره ، مخلـص  دعـوتگران  بـا  جـا  همـه  در را اسـالمی  هاي
 در امـوال  بـا  را دعـوتگران . کننـد  حمایـت  درسـت  يعقیـده  و صـبر ، راسـتی ، اسالمی
 يوســیله بـه  چنـین هـم . کننـد  یــاري، اسـالم  دشـمنان  رد و آن نشـر  و دعـوت  جهـت 
ـ   کـه  مفیدي نشریات و هارساله، هاکتاب ي مختلـف بـر حسـب منطقـه اي     هـا  آنبـه زب

ــدده مــیکــه حرکتهــاي اســالمی در آنجــا دعــوت   ــد حمایــت، ن ــین .کنن ــد همچن  بای
 از تــا دهنــد قــرار بررســی مــورد را هــا آن و باشــند هــاحرکــت ایــن مراقــب کســانی
 اســت شایســته کــه راهــی آن بــه را هــا آن. شــوند مطلــع شــاننیازهــاي و هــافعالیــت
 هـایی گـروه  و افـراد  بایـد  چنـین هـم . بردارنـد  را شـان راه سـر  موانـع  و کنند راهنمایی

 يشـیوه  بـه  تـا  کننـد  شناسـایی ، کننـد مـی  حمایـت  آشـکار  و نهـان  در را دشـمنان  که
 تـالش  بـه  نیـاز  کـردیم  اشـاره  مـا  کـه  چیزهـایی  شـک  بـدون . شود مقابله ها آن با الزم

 تـا  خـواهیم مـی  اهللا از. خواهنـد مـی  را بـاقی  سـراي  کـه  دارد مـؤمن  هايدل و صادقانه
 آمـاده  حـق  بـر  پشـتیبانانی  و یـاوران  مسـلمانان  و اسـالمی  حرکـات  براي جایی هر در

 .است مسئول بهترین او که کند
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 )5/253( متنوعۀ مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ

 دعوت ايبر میاسال گروههاي قیام حکم] 11[

 گــرفتن آغـوش  بـه  ايبـر  میاسـال  کشــورهاي در اسـالمی  گروههـاي  قیـام  آیـا  س:
 است؟ عصر این مقتضیات از اسالم روش و راه بر جوانان تربیت و

 تـالش  بایـد  امـا . اسـت  خیـر  سـبب  مسـلمین  بـراي  هاجماعت گونه این وجود ج:
 بـا  درگیـري  و ناسـازگاري  باعـث  نـه  گـر  و دهنـد  توضـیح  دلـیلش  بـا  را حق تا بکنند

 را دیگـر هـم  و باشـند  داشـته  تعـاون  و همکـاري  دیگـر هـم  با باید. شد خواهد دیگران
ــت ــد دوس ــیحت و بدارن ــد نص ــن در، کنن ــورت ای ــانعی ص ــر م ــر ب ــود راه س  وج
 نخواهـد ، دهنـد مـی  دعـوت  اهللا رسـول  سـنت  و اهللا کتـاب  بـه  کـه  اسـالمی  گروههاي

و  هــا آنخوبیهــاي یکــدیگر را بیــان کننــد و آنچــه را کــه باعــث تشــویش بــین   .بــود
 ترك دهند.، ودش میدیگران 

 )119( ص، )32( العدد. ۀاالسالمی البحوث مجلۀ -باز ابن الشیخ

 یاسالم يگروهها به نصیحتی] 12[

مــی یحتینصــ چــه هســتند اســالمی گروههــاي عضــو کــه یجوانــان بــه شــما س:
 کنید؟
ــان ج: ــبا جوان ــیش برایشــان کــه مشــکالتی در و باشــند حــق يجســتجو در دی  پ

 .کنند مراجعه علما به آیدمی
ــا البتــه. کننــد یــاري، اســت مســلمین ســود بــه چــه آن در را اســالمی جماعــت  ب

ــل ــا و شــرعی دالی ــدون، حســن اســلوب و نیکــو کــالم ب مســخره و  و زور اعمــالِ ب
 پیـرو  و دهنـد  قـرار  خـود  راهنمـاي  و پیشـوا  را صـالح  سـلف  کـه  ایـن  دیگر. استهزاء

 ووسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى   اهللا رسـول  کـه  ياهعقیـد  همـان  طبـق  و باشـند  حق
 .کنند طی را مسیر، نداهبود آن بر اصحابش

 )119( ص، )32( العدد. االسالمیۀ البحوث مجلۀ -باز ابن الشیخ
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 موجود اختالفات و دعوي گروههاي تعدد مشکل حل] 13[

ــه س: ــا يوظیف ــرت خصــوص در علم ــا کث ــت و گروهه ــاجمعی  کشــورهاي در ه
 یـک  هـر  واقـع  در چیسـت؟  هـا  آن میـان  موجـود  اختالفـات  و اسـالمی  غیر و اسالمی

 دانیـد نمـی  مناسـب  آیـا  کننـد مـی  محکـوم  و مـتهم  گمراهـی  بـه  را دیگـري  گروهها از
 تشـدید  اخـتالف  ایـن  تـا  شـود  مداخلـه  آن شـدن  روشـن  و اخـتالف  حـل  يزمینه در

 .نگردد مسلمانان گریبانگیر آنوخیم عواقب و نشود
 باید که است کرده بیان را راه یک ما برايوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول ج:

 ﴿ :فرمایدمی اهللا. است دین استوار ي برنامه و اهللا مستقیم راه آن و بپیماییم را آن

                           

         ﴾ :۱۵۳[األنعام[  

 از اســت مــن مســتقیم راه) کــردم بیــان و ترســیم برایتــان را آن مــن کــه( راه ایــن«
 کـه  نکنیـد  پیـروي ] کـردم  نهـی  آن از را شـما  کـه  بـاطلی  هايراه[ از و کنید پیروي آن

 بــدان را شــما اهللا کــه اســت چیزهــایی هــاایــن. ســازدمــی پراکنــده اهللا راه از را شــما
 .»شوید پرهیزگار تا کندمی توجیه

، کندمی نهی اختالف و تفرقه از راوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  محمد امت تعالىاهللا 
 :رمایدفیم و است دشمن تسلط و شکست اسباب ترینبزرگ از این که چرا

﴿               ﴾ ۱۰۳عمران: [آل[  

 .»نشوید پراکنده و بزنید چنگ اهللا ریسمان به همگی«

 ﴿ :فرمایدمی یتعال اهللا                   

                             

                           ﴾

  ]۱۳[الشوری: 
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 اسـت  نمـوده  روشـن  و داشـته  بیـان  مؤمنـان  شـما  بـراي  را آیینـی  جاللـه  جل اهللا«
ــه را آن کــه ــوح ب ــه را آن مــا و. اســت کــرده توصــیه ن ــه و، وحــی تــو ب ــراهیم ب  و اب

 را دیـن ) اصـول  کـه  نمـودم  سـفارش  آنـان  همـه  بـه ( .نمودیم سفارش عیسی و موسی
 بــر شــما کــه چیــزي ایــن، نورزیـد  اخــتالف و نکنیــد تفرقــه آن در و داریــد برجــا پـا 

 بخواهـد  را کـه  هـر  تعـالى  اهللا. آیـد مـی  گـران  سـخت  مشـرکان  بر خوانیدمی مشرکان
 بـه  و) بکشـد  دسـت  دیـن  بـا  دشـمنانگی  از( کـه  هـر  و گزینـد مـی  بـر  دیـن  این براي
 . »گرداندمی رهنمون بدان، برگردد آن سوي

 بـودن  نزدیـک  و کلمـه  اتحـاد  سـوي  بـه  یدعـوت . اسـت  الهـی  دعـوتی ، دعوت این
 و خیــر جهــت در ســرزمینی در هـا گــروه هرگــاه. اســت یکـدیگر  بــا شــدن مـأنوس  و

 کـه  آن بـدون  هـم آن، شـود  زیـاد  مسـلمانان  بـین  تقـوي  و نیکـی  بر تعاون و همکاري
مـی  بزرگـی  فوایـد  و برکـت  و خیـر  سـبب ، باشـد  مختلـف  هایشـان خواسته و اهداف
 رد را اعمــالش و کنــد گمراهــی بــه محکــوم را دیگــري گروهــی هــر اگــر امــا. شــود

 خطرنـاك  آن عواقـب  و اشـد ب مـی  بسـیار  هـا  آن زیـان  و ضـرر  وضـعیتی  چنین در، کند
 را هـا  آن بـین  اخـتالف  و کننـد  بیـان  را حقیقـت  کـه  اسـت  ایـن  علمـا  يوظیفه. است

ــیح ــد توض ــروه و دهن ــاگ ــراي را ه ــیر ب ــی در س ــه راه ــیم را آن اهللا ک ــوده ترس  و نم
 .کنند نصیحت، است فراخوانده آن بهوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول

 ادامه خود سرکشی به، داندمی اهللا که اهدافی و شخصی مصالح خاطر به کس هر 
 ها آن از که کنند اعالم هستند حق درپی که افرادي به و شود معرفی جامعه به باید داد

 ها آن گروه به اهدافشان از خبر بی افراد. کنند دوري ها آن روش و راه از تا باشند برحذر
، است داده دستور آن از پیروي به اهللا کهرا ه راستی  از و نشوند گمراه تا نپیوندند

 ﴿ :نشوند منحرف                      

              ﴾ :۱۵۳[األنعام[  

 از اسـت  مـن  مسـتقیم  راه) کـردم  بیـان  و ترسـیم  تـان بـراي  را آن من که( راه این««
 کـه  نکنیـد  پیـروي ) کـردم  نهـی  آن از را شـما  کـه  بـاطلی  هايراه( از و کنید پیروي آن
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 بــدان را شــما اهللا کــه اســت چیزهــایی هــاایــن، ســازدمــی پراکنــده اهللا راه از را شــما
 . »شوید پرهیزگار تا کندمی سفارش

 کـه  اسـت  چیـزي  اسـالمی  يجامعـه  در هـا گـروه  و هـا فرقه کثرت که نیست شکی
، هســتند حــریص آن بــر اســالم دشــمنان دوم يدرجــه در و شــیطان اول يدرجــه در

 را هــا آن کــه خطــري تشــخیص و شــانوحــدت و مســلمانان کلمــه اتحــاد کــه چــرا
 بــا مبــارزه جهــت در را هــا آن و داده قــرار هــدف را شــانيعقیــده و کنــدمــی تهدیــد
 حفـظ  موجـب  و صـف  یـک  در شـان  گـرفتن  قـرار  باعـث  و کنـد مـی  ترفعال دشمنان

 ایـن . گـردد مـی  شـان بـرادران  و سـرزمین  و دیـن  از خطـر  دوري و مسلمانان مصلحت
 تـا  کننـد مـی  تـالش  هـا  آن. نیسـتند  راضـی  آن از جنـی  و انسی دشمنان که است راهی

 .بکارند مسلمانانبین دشمنی بذر و بیاورند بوجود تفرقه مسلمانان بین
 و فتنـه  و گردانـد  متحـد  حـق  از پیـروي  بـر  را مسـلمانان  خـواهیم مـی  یتعال اهللا از

 . است قادر کار این بر او که کند دور ها آن جوامع از را گمراهی
 )204 -5/202( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ

 اختالف از یمذهب افراد منع] 14[

 تبلیغ جماعت مورد در يگفتار
ــاره تــاننصــیحت س:  و جوینــدمــی دوري دیگــران از کــه ملتزمــی جوانــان يدرب

گـروه  تعـدد  يدربـاره  نظرتـان  چنـین هـم  چیسـت؟ ، گیرنـد مـی  قرار یکدیگر مقابل در
 بـا  تشـکیل  و تبلیـغ  جماعـت  بـا  همکـاري  بـه  مـرا  آیـا  چیسـت؟  معاصر احزاب و ها
  کنید؟می تشویق و توصیه ها آن

 دانستن گمراه و تفرقه از داده رخ ملتزم جوانان میان در چه آن که نیست شکی ج:
 و تأسف باعث، هستند ها آن روش و راه مخالف که کسانی با دشمنی احساس و دیگران

 باعث هاتفرقه گونه این و گردد بزرگ یشکست به منجر که بسا چه و است اندوه
 در خیر اهل ندارند دوست شیاطین که چرا گردد؛می انسی و جنی شیاطین شادمانی
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 که دانندمی خوب ها آن. باشد تفرقه شانبین که دارند آرزو بلکه، برسند اجماع به مسایل
به دست  تعالی اهللا به روآوردن و التزام با که است قدرتی شکستن درهم باعث تفرقه

 ﴿ :ماست راهنماي بارهاین در الهی آیات. دآی می               ﴾

  ]۴۶[األنفال: 
 درمانـده ) کنیـد  کشـمکش  اگـر ( کـه  نکنیـد  کشـمکش ) و اخـتالف  خـود  میان در«

 . »رودمی میان از شما هیبت و شکوه و شویدمی ناتوان و

  ﴿ :دفرمای می و                   ﴾ آل]

  ]۱۰۵عمران: 
 از پـس ) هـم آن( ورزیدنـد  اخـتالف  و شـدند  پراکنـده  کـه  نشـوید  کسانی مانند و«

 .»رسید آنان به جالله جل اهللا روشن هاينشانه که آن

 ﴿ :دفرمای می و                  ﴾ :۱۵۹[األنعام[ 

 دسـته  و دارنـد مـی  پراکنـده  را خـود ) پرسـتی  یکتـا ( آیـین  کـه  کسـانی  گمـان  بی«
 .»نیستی آنان از وجه هیچ به تو شوندمی گروه گروه و دسته

﴿                         

                  ﴾ :۱۳[الشوری[ 

 را آن کــه، نمــوده روشــن و داشــته بیــان مؤمنــان شــما بــراي را آیینــی تعــالی اهللا«
 عیسـی  و موسـی  و ابـراهیم  بـه  و وحـی  تـو  بـه  را آن مـا  و اسـت  کرده توصیه نوح به

 و داریـد  برجـا  پـا  را دیـن ) اصـول  کـه  نمـودم  سـفارش  آنان همه به( .نمودیم سفارش
 . »نورزید اختالف و نکنید تفرقه آن در

. اسـت  کـرده  گوشـزد  را آنوخـیم  عواقـب  و نمـوده  نهـی  تفرقـه  از را مـا  تعالى اهللا
 باعـث  تفرقـه  کـه  چـرا  باشـد  یکـی  هایمـان گـام  و باشـیم  یگانه ملتی ما که است الزم
 .گرددمی اسالمی امت ضعف و آرا تشتت و پراکندگی و فساد
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 بـین  دشـمنی  و کینـه  و تفرقـه  باعـث  امـا  اسـت  بـوده  اخـتالف  هـم  اصـحاب  بین
ــان ــی اســت؛ نشــده آن ــان در حت ــلَّى  اهللا رســول زم صـــه ــه  اللَّ آلو ــه لَیع ــلَّم سهــمو 

 ازعلَیـه وآلـه وسـلَّم     اللَّــه صـلَّى   اهللا رسـول  کـه  زمـانی ، آمـد  بوجود شانبین اختالف
 بسـوي  کـه  گفـت  ایشـان  بـه  و آمـد  جبرئیـل ، یافـت  فراغت )خندق( ي احزاب غزوه
 .کنند حرکت، بودند کرده شکنی پیمان که قریظه بنی

ــلَّى  اهللا رســول  صـــه ــلَّم  اللَّ سو ــه آلو ــه لَیالَ [: فرمــود اصــحاب بــهع  َّ ــلِّنيَ ــدٌ  يُصَ  أَحَ

نِي يفِ  إِالَّ  العَرصَ  ظَةَ  بَ يْ رَ  )1(]قُ

 !».قریظه بنی در مگر نخواند را عصر نماز کسی«
 عصـر  نمـاز  وقـت . کردنـد  حرکـت  قریظـه  بنـی  بسـوي  بنابراین صـحابه از مدینـه   
 خورشـید  اگـر  حتـی ، قریظـه  بنـی  در مگـر  خـوانیم نمـی  نمـاز : گفتند بعضی، رسید فرا

َّ  الَ [: فرمـوده علَیـه وآلـه وسـلَّم     اللَّــه صـلَّى   اهللا رسـول  کـه  چـرا ، کنـد  غروب ـلِّنيَ  يُصَ

دٌ  نِي يفِ  إِالَّ  العَرصَ  أَحَ ظَةَ  بَ يْ رَ  ]قُ

 !». قریظه بنی در مگر نخواند را عصر نماز کسی«
صـلَّى   اهللا رسـول  منظـور : گفتنـد  نیـز  گروهـی  -اطعنـا  و سـمعنا  -: مییوگـ  می ما و
اللَّـه  لَّمسو هآلو هلَیاسـت  بـوده  حرکـت  بـه  بخشـیدن  سـرعت  و کـار  ایـن  بـه  اقدامع 

 رسـول  گـوش  بـه  مسـئله  ایـن . مینـداز یب ریتـأخ  بـه  را نمـاز  تـا  است نخواسته ما از و
، کسـی  بـا  برخـورد  گونـه  هـیچ بـدون  ایشـان  امـا  رسید؛وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  اهللا

 بـه  نیـز  مسـلمانان  و نکـرد  تـوبیخ ، شخصـی برداشـت  خـاطر  بـه  را هـا  آن از یـک  هیچ
ــلَّى  اهللارســول حــدیث از اســتنباط در رأي اخــتالف ایــن خــاطر صـــه ــه  اللَّ آلو ــه لَیع
 ــلَّمسامتــی کــه اســت الزم و شــویم متفــرق نبایــد هــم مــا بنــابراین نشــدند؛ متفــرقو 

 .باشیم یگانه

                                                           
 .است آمده ظهر نماز عصر،ي جا به مسلم در اما) 1770(  مسلم و) 946ي  (بخار -1
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 اخـوانی  ایـن ! اسـت  سـلفی  ایـن : ینـد گو مـی  شـود مـی  ایجـاد  تفرقـه  که زمانی اما 
 فـالن  ایـن  و فـالن  ایـن  و! اسـت  مقلـد  ایـن ! اسـت  سـنی  این! است تبلیغی این! است
 از ریـم دا میاسـال  بیـداري  از مـا  کـه  امیـدي . بـزرگ  اریبسـ  است خطري این که! است

 یکـدیگر  کـه  متفرقـی  هـاي گـروه  بیـداري  ایـن  در دانـیم می که حال. رفت خواهد نیب
چـاره  و حـل  راه: کـه  گفـت  بایـد . دارد وجـود  نامنـد مـی  نـادان  و خوانندمی گمراه را
 رضـی اهللا عــنهم اصحاب کـه  بـرویم  را راهـی  همـان  مـا  کـه  اسـت  ایـن  مشـکل  ایـن  ي

 اجتهــادي بحــث اگــر -اجتهــادي ي آمــده بوجــود اخــتالف کــه کنــیم درك و رفتنــد
 چگونــه؟ امــا، اســت وحــدت و وفــاق حقیقــت در بلکــه نیســت گــذار تــأثیر -باشــد
 توافـق  و وحـدت ، حقیقـت  در آرا اخـتالف  همـین  بلکـه  باشـد  داشـته  منفـی  اثر نباید
 چگونه؟ اما... است

ــی ــن نظــر وقت ــن نظــر چــون توســت؛ نظــر خــالف مســایل از یکــی در م ــه م  ب
 ایـن  در تـو  و، ییگـو  مـی  تـو  کـه  اسـت  چیـزي  آن بـرخالف  دارم کـه  دلیلـی  اقتضاي
 مسـئله  ایـن  تـو  نظـر  از دلیـل  اقتضـاي  بـه  چـون  کنـی؛ می ابراز مرا قول خالف مسئله

. نـداریم  اخـتالف  هـم  بـا  مـا  واقـع  در پـس ، یمگـو  مـی  مـن  کـه  است چیزي برخالف
. اسـت  دلیـل  اقتضـاي  بـه  دارد کـه  نظـري  کـداممان  هـر  و داریـم  اختیار در دلیل چون
 مـن  و داشـتی  را مـن  بـا  مخالفـت  جـرأت  تـو  چـون  کـنم مـی  تحسـین  را تـو  من پس

 تـو  کـه  اسـت  دلیلـی  اقتضـاي  بـه  اخـتالف  ایـن  يپایه چون هستم؛ تو دوست و برادر
 حتـی . باشـم  نداشـته  تـو  بـه  نسـبت  چیـزي  دلـم  در مـن  کـه  اسـت  واجب پس داري
 تحسـین  مـرا  صـورت  همـین  بـه  هـم  تـو  و کـنم  نیتحسـ  نظـرت  به نسبت را تو باید
 .کنی

 قبـول  بـراي  مـن  اجبـار . کنـد  قبـول  را دیگـري  نظـر  تـا  کنیم مجبور را یکی ما اگر
 مـن  بنـابراین  نـدارد؛  برتـري ، بپـذیرم  را او نظـر  مـن  کـه  ایـن  بـراي  او اجبـار  تا نظرم

 و تفـاهم  بلکـه ، نـدانیم  خـالف  را اجتهـاد  بـر  مبنـی  اخـتالف  ایـن  بایـد  مـا : یمگـو  می
 .آید بدست خیر و شویم متحد که این تا بدانیم توافق
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ــن بگویــد کســی اگــر ــوع ای ــراي چــاره و راه ن ... نیســت کارســاز مــردم ي همــه ب
 گـرد  گروهـی  هـر  از بزرگـان  و قـوم  رؤسـاء  کـه  اسـت  ایـن  حـل  راه چیسـت؟  چاره

 و وحـدت  بـه  تـا  بپردازنـد  اخـتالف  مـوارد  دربـاره  بحـث  و نظـر  تبـادل  به و آیند هم
 .برسیم یکدلی
ـ  در سالها از یکی در ـ  سـه  گـروه  دو .داد رخ بیـ عج ياهمسـئل  یمن  نفـره  چهـار  ای

ـ ا از مـاجرا . دکـر  مـی  نینفـر  و لعـن  را يگـر ید، گـروه  هر که آوردند را  بـود  قـرار  نی
 دوم گـروه  .اسـت  سـنت  نهیسـ  يرو نمـاز  در دسـتها  بسـتن  بـود  معتقـد  اول گروه که

 را يگـر ید گـروه  هـر  نیبنـابرا . اسـت  سـنت  نمـاز  در دسـتها  کـردن  باز که بود معتقد
  .دکر می نینفر و لعن را او که ییجا تا نمود می سنت انکار به متهم

ــا اینکــه خالصــه ــدرگ و اخــتالف نی ــا يری ــالش ب ــرادران ت  و حــل دوســتان و ب
ـ ن مسـلمانان  کـه  شـد  داده حیتوض آنان يبرا. شد فصل  کلمـه  وحـدت  و اتحـاد  بـه  ازی
 . ستین مسلمانان نفع به یاختالف مسائل به زدن دامن. دارند

 جـایی  تـا  گرفـت مـی  بـازي  بـه  را هـا  آن ؛یاختالفـ  يهمسئل این در شیطان که بنگر
 کــه حــالی در، کــردمــی کفــر بــه محکــوم را دیگــري خــود دالیــل بــا کــدام هــر کــه

 .نبود واجبات و فرایض یا و اسالم ارکان از و بود سنت بحث مورد موضوعِ
 دیگـر  گروهـی . اسـت  سـنت  نهیسـ  يرو دسـتها  بسـتن  ینـد گو مـی  علما از بعضی 

 صـحیحی  امـر  کـه  ایـن  بـا . اسـت  سـنت  نمـاز  در دست کردن باز که معتقدند علما از
 چــپ دســت ســاعد روي بــر راســت دســت گذاشــتن، دارد اشــاره آن بــر ســنت کــه

 کـرده  روایـت ، رضـی اهللا عنـه  سعد بـن  سـهل  بروایـت  بخـاري  کـه  گونـه  همان. است

ــانَ [ :کــه اســت ونَ  النَّــاسُ  كَ رُ ــؤمَ ــعَ  أَن يُ ــلُ  يَضَ جُ ــىلَ  اليُمنَــى اليَــدَ  الرَّ ــهِ  عَ اعِ ــ ذِرَ  يفِ  اليُرسَ

الةِ    )1(]الصَّ

 ».بگذارند چپ ساعد بر را شانراست دست نماز در که شدند امر مردم« س

                                                           
 ).740ي  (بخار -1
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 و مـنهج  دعـوت  امـر  در کـه  را مـا بـرادران  کـه  خـواهیم مـی  تعالى و سبحانه اهللا از 
ــف روشــی ــد مختل ــتوف، دارن ــا دهــد قی ــتالف شــرایط ت ــت، ائ ــب اصــالح و محب قل
 .گردد فراهم هایشان

 و نباشـد  پـاك  نیـت  کـه  زمـانی  امـا ، اسـت  آسـان  عـالج  باشـد  درست نیت وقتی 
ــرایش دیگــري رأي و بپســندد را خــود رأي کســی هــر  رســتگاري راه نباشــد مهــم ب
 . شودمی دور

ــه ــل نکت ــادي مســایل در اخــتالف اگــر: توجــه قاب ــبا باشــد اعتق  اصــالح را آن دی
 بـا  کـه  را کسـی  و نمـود  رد، اسـت  صـالح  سـلف  مـذهب  برخالف که را یقول و نمود

ـ  مـی  تمخالفـ ) تـابعین  تبـع  و تـابعین ، صحابه( سلف آن از را مـردم  و داده تـرك ، دکن
 .شتدا برحذر
 تعـالى اهللا کـه  هسـتند  گروهـی  هـا  آن: کـه  اسـت  ایـن  تبلیغ جماعت درباره من نظر

 را خالفکـاري  يهـا  انسـان  بسـیار  چـه ، اسـت  رسـانده  زیـادي  نفـع  هـا  آن ي وسیله به
ــه تعــالىاهللا کــه ــتبل جماعــت ي وســیله ب  از ياریبســ حتــی. اســت کــرده هــدایت غی

ـ تبل جماعت توسط کافر يها انسان  هـیچکس  واقـع  در. نـد اهشـد  مشـرف  اسـالم  بـه  غی
 اسـت  نیـاز . آگاهنـد  نـا  زیـادي  چیزهـاي  از گـروه  ایـن  امـا  کنـد نمی انکار را تأثیرشان

ـ تبل جماعـت  کـه  را يمـوارد  و باشـند  داشـته  مشـارکت  و همکـاري  آنان با علما که  غی
ـ با اسـت  درسـت  کـه  معتقدنـد  و دهنـد مـی  انجـام  گمـان  و ظـن  براساس  حیتصـح  دی

  .نمود
ــال بطــور ــودن مقیــد مث ــراي برخــی ب ، روز چهــل، روز چهــار، روز ســه خــروج ب

 بـاب  از نـه  دهـیم مـی  انجـام  وسـیله  بـاب  از را کـار  ایـن  مـا : ینـد گو مـی  و.. .ماه شش
 ایـن  یـا ، اسـت  شـرعی  احکـام  از و مشـروع  امـر  ایـن  که نیستیم معتقد ما: یعنی. قصد

 آن يبـرا  مـدت  تعیـین  ایـن  معتقـدیم  بلکـه ، شـود مـی  محسـوب  عبـادتی  اهللا براي که
 تــن و پــروري تــن از و گــردد متعهــد و ملتــزم حــق و دعــوت بــه انســان کــه اســت

 .یابد نجات... و ییآسا
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ـ تبل جماعـت  کـه  اسـت  ایـن ) نیمیعث ابن( بنده نظر  بـدون  کـه  هسـتند  یگروهـ  غی
ــد صــالحیت شــک ــا آن در و دارن ــع ه ــر و نف ــادي خی ــا اســت؛ زی ــل ام ــدم و جه  ع
. کننـد  توجیـه  را هـا  آن علمـا  کـه  اسـت  نیـاز  و اسـت  زیـاد  نیز برادران این بین آگاهی

ـ ز ؛دارم انتقـاد  -همـه  نـه  - هـا  آن بعضـی  از من همچنین  وارد هـا  آن بـا  کـه  وقتـی  رای
 و گفتمــان نیســتند؛ راضــی آن بــه کــه بینــیمــی، شــويمــی علمــی گفتگــوي و بحــث
 و انسـان  بـر  کـه  چـرا ، اسـت  اشـتباه  شـک  بـدون  ایـن . پسـندند نمـی  را علمـی  بحث
 بـا  و باشـند؛  عالقمنـد  علمـی  گفتگـوي  و علـم  بـه  کـه  اسـت  واجـب  جوانان بر بویژه
 کـه  آنگونـه  ؛يتنـد  و شـدت  و جـدال  بـا  نـه  باشـند  حـق  طلـب  در مالطفـت  و نرمی

بـرادران  دیگـر  بـا  گـروه  ایـن  دارم دوسـت  مـن  همچنـین . دارند عادت افراد از بعضی
یــک گــروه از . کننــد اجتمــاع کلمــه وحــدت بــر همــه و باشــند داشــته ارتبــاط شــان

دیگــري علــوم شــرعی را فــرا گیــرد و آن یکــی از دیگــري آداب و اخــالق شــرعی را 
 یاد بگیرد.

 )783-778( ص العقیدة فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 بصیرت براساس اهللا سوي به دعوت ]15[

 متفـرق  یافتـه  هـدایت  و خیـر  داعیـان  کـه  دارنـد  دوسـت  منحـرف  و فاسـد  داعیان
 موجـب  یافتـه  هـدایت دعـوتگران  همکـاري  و اتحـاد  کـه  داننـد مـی  هـا  آن زیـرا ، شوند

 مـا  از یـک  هـر  طرفـی  از و شـود مـی  هـا  آن شکسـت  باعـث  شانتفرقه و شده پیروزي
 بـا  بالفاصـله ، بینـد مـی  بـرادرش  از اشـتباهی  هرگـاه  لـذا . دارد قـرار  اشـتباه  معرض در
 بسـا  چـه ، بپـردازد  تحقیـق  بـه  او بـا  نظـر  مـورد  يمسـئله  مـورد  در و بگیـرد  تماس او

. اســت آن خــالف بــر واقعیــت کــه حــالی در باشــد اشــتباه مــا نظــر بــه چیــزي کــه
 از کـردن  متنفـر  و جـرح  بـراي  ياهوسـیل  را دعـوتگر  اشـتباه  کـه  نیست جایز نیهمچن

 سـوي  بـه  دعـوتگران  بـه  رسـد  چـه  نیسـت  مؤمنـان  صـفات  از کـار  این. دهیم قرار او
 .باشد بصیرت با که است یدعوت آن، دعوت از هدف. اهللا
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﴿ :فرمایدمی یتعال اهللا                         

              ﴾] :١٠٨يوسف[ 

 پیـروان  و دهـم مـی  دعـوت  اهللا سـوي  بـه  آگـاهی  بـا  من که است من راه این بگو«
 .»مباش مین مشرکان ي زمره از من و، دانممی منزه را اهللا و باشندمی چنینهممن

 داشـته  شـناخت  و بصـیرت  دهـد مـی  دعـوت  را فـرد  چـه  کـه  آن بـه  باید دعوتگر
ــه کســی وضــعیت از و باشــد ــه آنچــه از و دهــدمــی دعــوت ک ــه ک  دعــوت روش ب
مـی  دعـوت  او بسـوي  چـه  آن در بصـیرت  امـا  باشـد؛  داشـته  آگـاهی  شـود می مربوط

ـ  فـرد  لـذا ، باشـد  علـم  براساس باید، دکن  کـه  آن مگـر  ؛نزنـد  حرفـی  هـیچ  دعـوتگر  اب
 اسـت  صـورتی  در ایـن  .اسـت  حـق  کنـد  فکـر  غالـب  گمـان  به یا و است حق داندمی

 داور را غالـب  گمـان  تـوان مـی  کـه  باشـد  مسـایلی  از دهـد مـی  دعوت آن به که چیزي
 از وي تخریـب  دهـد  دعـوت  اطالعـی  بـی  و نـادانی  براسـاس  فـرد  اگـر  امـا . داد قرار

 . است شده مرتکب نیز را بزرگی گناه این بر عالوه و است بیشتر اشسازندگی

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                           

          ﴾ :۳۶[اإلسراء[  

 دل و گــوش، چشــم گمــانبــی، ناآگــاهی آن از کــه مکــن روي دنبالــه چیــزي از«
 .»گیرندمی قرار سؤال مورد آن از همه

 کـه  اسـت  ایـن  دهـیم مـی  دعـوت  کـه  کسـی  حـال  رعایت در بصیرت مقتضیات از
ــین دعــوتش در بایــد داعــی ــل فــرق لجــوج و مخــالف انســان و ناآگــاه انســان ب  قای

 را مـردم  چگونـه  بدانـد  بایـد  داعـی  کـه  اسـت  ایـن  دعـوت  اسـلوب  در بصیرت. شود
 یـا  برآننـد؟  چـه  آن در زدن طعنـه  و فشـار  و گیـري  سـخت  و زور بـا  آیـا  دهد دعوت
 .دهند دعوت را آنان تشویق و مالطفت و رفق و نرمی با تقبیح بدون

 )175 -2/174(، )5( الدعوة کتاب -عثیمین ابن شیخ

  بصیرت و بینش با اهللا بسوي دعوت] 16[
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ــدات امــروزه س:  ــن، گروهــی هــايرســانه تولی ــد کــه طــور هــر را نســل ای  تولی

، فـیلم  قبیـل  از رادیـو  و تلویزیـون  چـه  هـر  و کننـد مـی  توجیـه ، خواهنـد مـی  کنندگان
 و افکـار  و ارزشـها  ایجـاد  جهـت  در کنـد مـی  پخـش  مختلـف  هـاي برنامه و نمایشنامه

 بـراي  را هـا  رسـانه ایـن  مـا  اگـر . دارنـد  نظـر  مـد  آن فنـی  سازندگان که است مسایلی
 فراگیــري بــراي را فرزنــدانمان اگــر. کننــدمــی تبــاه را فرزنــدانمان، بگــذاریم دیگــران

ـ تول تا بفرستیم فنون این ـ ا داتی  از کننـد؛  اجـرا  یاسـالم  ي وهیشـ  بـه  را هـا  رسـانه  نی
 چیست؟ حل راه پس، دارند واهمه کار نیا

 اســالمی در امــور مســلمین از اهللا تعــالی بترســند کشــورهاي در مســئولین بایــد ج:
 بـر  همـان گونـه کـه    .کننـد  واگـذار  علمـاي خیـر خـواه و پرهیزکـار     بـه  را امور این و

 امتنـاع  یگروهـ  يهـا  رسـانه  طریـق  از حقـایق  نیـی تب از کـه  اسـت  واجـب  مـا  يعلما
ـ اخت در را هـا  رسانه این و نورزند  افـراد  بایـد . ندهنـد  قـرار  ملحـد  و جاهـل  افـراد  اری

 و گیرنـد  عهـده  بـه  را کارهـا  ایـن  مسـئولیت  بصـیرت  داراي و ایمـان  بـا ، صالحیت با
 مـرد  و زن و جـوان  و پیـر  بـه  کـه  ایـن  تـا  گرداننـد  رهنمـون  اسالمی مبانی طبق را آن

 قیـ طر از کـه  آنچـه  بـه  کـه  اسـت  واجـب  علمـا  بـر  همچنـین  .نرسـد  ضرري مسلمان
 سـته یشا افـراد  و، بدهنـد  ياهکننـد  قـانع  و کامـل  هـاي پاسـخ ، شـود می پخشتلویزیون

 بایـد  نیـز  اسـالمی  دولتهـاي . گیرنـد  عهـده  بـر  را کـار  ایـن  مسـئولیت  تیصـالح  با و
 جامعــه در خیــر اعمــال تــا بســپارند صــالح يهــا انســان بــه را کارهــا ایــن مســئولیت

 .آید در عمومی فرهنگ صورت به فضایل و شود پخش
 )117( ص، )32( العدد. االسالمیه البحوث مجلۀ -باز ابن شیخ

  کنندمی کوتاهی دعوت امر در که دعوتگرانی تشویق]17[

 هـاي کـالس  برگـزاري  بـه  را طـالب  و دعـوتگران  کـه  شـود مـی  تقاضا شما از س:
 رسـد مـی  نظـر  بـه  چـون ، نماییـد  تشـویق  شـهرها  تمـام  در سخنرانی جلسات و درس

 درس يهـا کـالس  برگـزاري  بـه  طـالب  تـوجهی بـی  و دعـوتگران  کمبـود  خاطر به که
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 جهـل ، سـنّت  از خبـري بـی ، توحیـدي  ضـد  باورهـاي  و بـدعت  سـخنرانی؛  جلسات و
 .است آمده پدید مناطق از بعضی در سودايبی و

و ، دهنـد  تـرویج  مـردم  بـین  را سـنت  و حقیقـت  علمـا  بایـد  که نیست تردیدي ج:
 خـود  تبلیغـاتی  پایگـاه  و نکننـد  خـالی  شـانه  خـود  مسـئولیت  از مردم را آگاه گردانند.

 نداشـته  مسـئولیتی  مسـاجد  در و نباشـند  جماعـت  امـام  هرچنـد  دهنـد  قرار مساجد را
 مـردم  نیازهـاي  بـه  الزم دقـت  بـا  جمعـه  هـاي سـخنرانی  در باید نیز جمعه ائمه. باشند
 و دارنـد  نقـش  هـا نشسـت  و سـخنرانی  جلسـات  برپـایی  در کـه  کسـانی  و کنند توجه
 و شـود  توجـه  مـردم  احتیاجـات  بـه  بایـد  کـه  کـنم می تاکید چنینهم و کنندمی تالش

 حقــوق. کننــد بیــان روشــنی بــه اســت؛ پوشــیده ايعــده از کــه را مســایلی از برخــی
 بـه  و کننـد  گوشـزد ، اسـت  منکـر  از نهـی  و معـروف  بـه  امـر  که را مسلمان يهمسایه

 علمـا  اگـر  راسـتی  بـه . شـود  داده آمـوزش  مسـایل  حکمـت  بـا ، نرمـی  بـه  ناآگاه افراد
 افـراد ، کننـد  کوتـاهی  و بکشـند  دسـت  ارشـاد  و وعـظ  از، باشـند  سـاکت  و ببندند لب

 .شوندمی دیگران و خود گمراهی باعث و زنندمی حرف نادان و جاهل

قبِضُ العِلمَ «: فرمایدمیوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر صحیح حدیث در  إنَّ اهللاَ ال يَ

ذَ النَّاسُ  َ املِاً اختَّ بقِ عَ تَّي ملَ يُ ءِ؛ حَ امَ لَ قبِضُ العِلمَ بِقَبضِ العُ لَكِن يَ بَادِ؛ وَ ن العِ هُ مِ عُ نتَزِ اعاً يَ  انتِزَ

لُّوا لُّوا وَ أَضَ لمٍ فَضَ أَ َفتَوا بِغَريِ عِ ئِلوا فَ سُ االً فَ هَّ اً جُ وسَ ؤُ  )1(»:رُ

 وفــات بــا بلکــه، کشــدنمــی بیــرون خــود بنــدگان يســینه از را علــم تعــالى اهللا( 
 خـود  پیشـواي  را جـاهالن ، مـردم ، رفتنـد  بـین  از علمـا  وقتـی  و گیـرد مـی  را آن علما
 فتـوا  جهالـت  روي ازرهبـران  ایـن ، پرسـند مـی  هـا  آن از را خـود  مسایل، دهندمی قرار
 ). کشندمی گمراهی به را دیگران هم و شوندمی گمراه خود هم، دهندمی

 ! بدارد دور مسلمان برادران همه و من از را بدي خواهممی تعالى اهللا از

                                                           
 ).100(  بخاري -1
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، روسـتا  یـا  شـهر  در باشـند  جـا  هـر  علمـا  کـه  شـود مـی  روشن شد گفته چه آن از
وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى  پیامبر و اهللا چـه  آن يوسـیله  بـه  را مـردم  که اندمسئول
 علمـا  گفتـار  و سـنت ، کتـاب  بـه  مراجعـه  بـا  را مشـکالت  و کنند راهنمایی، اندفرموده

 .کنند فصل و حل
ـ  در، اسـت  زنـده  تـا  باید عالم فرد ترتیب این به  يمـوارد  باشـد؛  علـم  لیتحصـ  یپ

ـ بگ فـرا  نـد دا مین که را  بـدون  تـا  کنـد  مراجعـه  آنـان  يادلـه  و علمـا  نظریـات  بـه  رد؛ی
. باشـد  یآگـاه  و علـم ، بصـیرت  يمبنـا  بـر  دعـوتش  بلکـه  ندهـد؛  فتـوا  مـردم  به علم

ــلَّى پیامبر اصــحاب از اگــر حتــی، دارد) علــم( یــادگیري بــه نیــاز بمیــرد تــا انســان ص
اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسدارد دیـن  فهـم  و علـم  آمـوزش  بـه  نیـاز  انسـان  هـر  پـس . باشدو 
ــا ــد ت ــوزش و بدان ــد آم ــه، بده ــرآن ب ــه ق ــد مراجع ــد آن در و کن ــث، بیاندیش  احادی

. کنـد  برطـرف  را اشـکالش  تـا  کنـد  مطالعـه  را علمـا  نظریـات  و هـا  آن شرح و صحیح
 کـه  اسـت  برابـر ، بیـاموزد  مـردم  بـه  اسـت  آموختـه  او به اهللا که علمی از ترتیب این به

 هواپیمـا ، ماشـین  در، شهـا  آنخـ  نزدیـک  مسـاجد ، دانشـگاه ، دبیرسـتان ، مدرسه، خانه
 هنـوز  کـه  باشـد  قبرسـتان  در میتـی  دفـن  مشـارکت  هنگـام  در یـا  و دیگـر  جاي هر یا

 آنـان  بـه  را الهـی  آیـات ، هسـتند  منتظـر  و نشسـته  مـردم  و اسـت  نشده کامل قبر حفر
 .شدمی متذکروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که طور همان شود متذکر

 فرصـت  از مناسـب  اجتمـاع  هـر  در و هرجـا  در بایـد  عـالم  کـه  اسـت  ایـن  منظور
 بـه  را الهـی  آیـات ، فرصـت  از اسـتفاده  بـا  بلکـه  ندهـد؛  دسـت  از را آن و کند استفاده

 از. دهـد  دعـوت  را مـردم  پایـدار ، نیـک  روشـی ، خـوب  سـخن  بـا . کنـد  گوشزد مردم
 التوفیق ولی واهللا. دینما زیپره نید و اهللا به نسبت علم بدون گفتار

  )128، 127( ص) 36( العدد البحوث مجلۀ -باز ابن شیخ

 د؟ده می دعوت را گرانید چگونه، ندارد علم که کسی] 18[
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ــا، باشــم دعــوتگر خــواهممــی کــه هســتم جــوانی س: ــراي مناســبی يشــیوه ام  ب
 بپـردازم  دینـی  هـاي کتـاب  واسـالمی  هـاي کاسـت  توزیـع  بـه  اگـر  آیـا ... ندارم دعوت

  کنید؟ امراهنمایی لطفا است؟ کافی برایم
ــا، نــدارد دعــوت تــوان انســان خــود اوقــات بســی تردیــد بــدون، آري ج: مــی ام
 تـوان  فـرد  خـود  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  البته. کند پخش را مفید نوارهاي و کتابها تواند

 را هـا  آن نخسـت  کنـد  توزیـع  خواهـد مـی  کـه  را نوارهـایی  و کتابهـا ، نـدارد  را دعوت
 مســایلِ، خبــربــی و بدانــد را احتمــالی اشــتباهات تــا بدهــد) عــالم( آگــاه فــردي بــه

 ...نکند پخش را نادرست
ــدمــی نیــز و ــا توان ــه ب ــا طلب  همــاهنگی دعــوت روش خصــوص در دانشــجویی ی
 مخــارج و بنویسـد؛  بـرایش  را خیـر  بـه  دعــوت روش طلبـه  کـه  صـورت  بـدین ، کنـد 
 .دهد دعوت تواندنمی که باشد فردي يعهده به کار این

 )2/17( )5( الدعوة کتاب عثیمین ابن

 کندنمی عمل و دهدمی دعوت که کسی حکم] 19[

 بـه  عمـل  تـوان  تـالش  از پـس  خـودش  کـه  دهـد  دعـوت  چیزي به کسی اگر س:
 دعـوت  آیـا  کنـد؛  عمـل  آن بـه  توانـد مـی  او مخاطـب  کـه ، دارد بـاور  امـا ، ندارد را آن

 خیر؟ یا بدهد
 انجـام  بـه  قـادر  خـود  و دهـد مـی  دعـوت  نیکـی  و خیـر  به مذکور فرد این اگر ج:

 بطـور . کنـد  راهنمـایی  خیـري  عمـل  بـه  را دیگـري  فـرد  کـه  نـدارد  مـانعی ، نیست آن
 را عبـادت  ایـن  انجـام  توانـایی  خـود  امـا  خوانـد مـی  فـرا  تهجـد  نماز به را مردم: مثال

 کنــینمــی عمــل خــودت وقتــی بگوییــد فــردي چنــینبــه نداریــد حــق شــما. نــدارد
 در کنـد مـی  تشـویق  دادن صـدقه  بـه  کـه  کسـی  یـا ! نـده  دعوت عمل این به را دیگران

 را او بایـد ، نـدارد  اختیـار  در پـولی  یـا  نـدارد  را آن انجـام  توانـایی  خـودش  کـه  حالی
 تـوان  خـودش  کـه  حـالی  در دهـد مـی  دعـوت  کسـی  اگر لیکن کرد تشویق راه این در
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ـ د از فـردي  چنـین  کـه  نیسـت  تردیـدي  کنـد؛ نمی عمل و دارد را آن انجام  عقـل  دگاهی
 ..... است گمراه، نید و

 ) 2/173( )5( الدعوة کتاب عثیمین ابن شیخ

 .دعوتگران نقد روشهاي پیرامون توضیحی] 20[

و عـيل آلـه ، و الصـالة و السـالم عـيل نبيّنـا حممـد النبـي األمـني، احلمد هللا رب العـاملني

  .يوم الدينايل و صحبه و من اتبع سنته 

 منـع  تعـدي  و تجـاوز ، سـتم  از و نمـوده  امـر  نیکـی  و عـدالت  به تعالى اهللا.. .بعد و
 تمـام  کـه  هـدفی  همـان  بـا  راوسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى  محمد پیـامبرش . کنـد می

 برپـایی  بـه  فرمـان ، اهللا بـراي  عبـادت  در اخـالص  و توحیـد  بـه  دعـوت  که را پیامبران
 بــه تجــاوز و اخــتالف غیــراهللا؛ عبــادت کــه جلــوگیري از بــی عــدالتی و داد و عــدل
 کـه  دعـوتگران  و علمـا  از بسـیاري  مـا  عصـر  در. اسـت  کـرده  مبعـوث ، بندگان حقوق

ــه ــر ب ــدون( هســتند منتســب نیکــی و خی ــت ب  خصوصــی جلســات در انصــاف رعای
 حتـی  و دهنـد مـی  قـرار  مـردم  اختیـار  در کـه ) هـایی کاسـت  توزیع و تهیه با یا و خود

 شخصـیت  و آبـرو ، گـردد مـی  برگـزار  مسـاجد  در کـه  عمـومی  هايسخنرانی در گاهی
ــرار حملــه مــورد را زبردســت ســخنرانان و طــالب، سرشــناس دعــوتگران و علمــا  ق

، اسـت  مخـالف  پیـامبرش  و اهللا دسـتورات  بـا  مختلـف  جهـات  از کـار  ایـن  ؟!دهندمی
 : جمله از

 اسـت  جامعـه  نخبگـان  حتـی  و مسـلمان  مـردم  حقـوق  بـه  تجـاوز ، عمـل  این: اول
 و راه و عقیــده اصــالح، راهنمــایی، بیــداري بــراي را خــود تــالش و ســعی تمــام کــه

 تصـنیف  و تـألیف ، درس هـاي کـالس  تشـکیل  بـراي  و انـد گرفتـه  کـار  به مردم روش
 .کنندمی تالش سخنرانی مجالس و محافل برگزاري و سودمند هايکتاب

 کـه  آن حـال ، گـردد مـی  مسـلمانان  اتّحـاد  خـوردن  هـم  بـه  باعث حرکت این: دوم
ــد ســخت مســلمانان ــز و وحــدت نیازمن  مگــو بگــو و دودســتگی و اخــتالف از پرهی

 جماعـت  و سـنت  اهـل  از گرانـی دعـوت  و علمـا  بخردانـه نـا  حرکـت  ایـن  در. هستند
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 و بــدعت اهــل هــايگــوییخرافــه، هــابــدعت بــا کــه گیرنــدمــی قــرار حملــه آمــاج
 اعـم  اسـالم خـورده  قسـم  دشـمنان  متأسـفانه  و کننـد مـی  مبارزه آن طراحان و مروجین

 . برندمی را شرایط این از استفاده نهایت گمراهان و مبتدعان، منافقین، کفار از
ــه کمــک کــار ایــن: ســوم ــراد ب ــراد: ماننــد اســت طلــب فرصــت و ســودجو اف  اف

 و علـم  طالبـان  و دعـوتگران  بـا  دشـمنی  در کـه  هـایی دیـن بـی  و هـا زدهغـرب ، الئیک
 خـود  زهـرآگین  تبلیغـات  و هـا نوشـته  و تحریـک ، پراکنـی دروغ بـا  و مشـهورند  دانش

 . اندآمده میدان به نوارها پخش طریق از
 ایــن بـا  کـه  نگـر سـطحی  افـراد  چنـین  از کـه  نیسـت  دینـی  بـرادر  هـیچ  يشایسـته 

 . شود همصدا، کنندمی تقویت و یاري را دشمن خود اعمال
مــی نخبگــان و مــردم عمــوم روانــی امنیــت نــابودي بــه منجــر کــار ایــن: چهــارم

مـی  افـزایش ، چینـی  سـخن  و غیبـت ، شـایعات  و اکاذیـب  تـرویج  بـا  طرفـی  از. گردد
، شـبهات  طـرح  صـدد  در کـه  شـود مـی  گشـوده  زبـونی  افـراد  بـراي  شـر  درهاي، یابد

 . اندنشده مرتکب را جرمی که هستند مومنانی دادن آزار و فتنه ایجاد
 و اصــل هــیچ ینــدگو مــی) دعــوتگران ي دربــاره( کــه ســخنانی از بســیاري: پــنجم
ــدارد اساســی ــه ن ــی بلک ــر مبتن ــ و توهمــات ب ــا آنگم ــه اســت ییه ــراي شــیطان ک  ب

 .است داده شانفریب گونهبدین و نموده مزین هوادارنش

﴿ :فرمایدمی پاکش کالم در تعالى اهللا                   

             ﴾ :۱۲[احلجرات[ 

 از برخــی کـه ، بپرهیزیـد  هــا آنگمـ  از بسـیاري  از! ایــدآورده ایمـان کـه  کسـانی  اي«
ــ ــا آنگم ــاه ه ــتگن ــی و، اس ــرده و جاسوس ــد دريپ ــی و، نکنی ــري از یک ــت دیگ  غیب

 .»ننماید
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 صـورت  بهتـرین  بـه  را مسـلمانش  بـرادر  سـخن  کـه  اسـت  شایسته مؤمن فرد براي

ظُـنَّنَ بكلمـةٍ خرجـت مـن «: یـد گو مـی  سـلف  بزرگـان  از یکـی . کنـد  توجیه ممکن ال تَ

الً  مَ ِدُ هلا يف اخلري حمَ ا و أنت جتَ   )1(»:أخيك سوءً

 خـوب  برداشـت  و توجیـه  تـوانی مـی  بـرادرت  سـخن  و گفتـه  بـه  کـه  مـادامی  تا( 
 ).مکن نادرست برداشت و بد گمان اصالً باشی داشته

 در(، طــالب و دانشــجویان، علمــا از ايعــده کــه اجتهــادي نظریــات: ششــم
ــه مســایلی ــاد گنجــایش ک ــدي صــورت در) دارد اجته ــه توانمن ــی ارائ ــدم ــد دهن  نبای

 کـه  اسـت  زیبنـده ، کـرد  مخالفـت  او بـا  کسـی  اگـر . گیرند قرار توبیخ و سرزنش مورد
 و حـق  بـه  رسـیدن  يشـیفته ) کـه  دهـد  نشـان ( تـا ، کنـد  مجادله او با روشی بهترین با

 چیـزي  چنـین  اگـر . اسـت  مـؤمنین  بـین  نـزاع  از پرهیـز  و شـیطانی  هـاي وسوسـه  دفع
، شـود  مخالفـت  وي بـا  بایسـت مـی  نـاگزیر  کـه  شـد  روروبه فردي با و نداشت امکان
 جــرح یــا، کــردن حملــه بــدون اصــطالحات تــرینمالیــم و کلمــات بهتــرین از بایــد

مـی  آن از اعـراض  یـا  حـق  رد بـه  منجـر  اوقـات  بسـی  کـه  سـخن  در تندي یا، نمودن
 سـخن  در رويزیـاده  یـا  عقایـد  کـردن  مـتهم ، هـا شخصـیت  بـه  تعـرض  بدون و گردد

  .باشد، ندارد جواز که حدي در

امٍ «: فرمـود مـی  مـواردي  چنـین  دروسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صلَّى پیامبر ـالُ أقـوَ ـا بَ مَ

ا؟ ذَ ا و كَ ذَ الُوا كَ  :)2(!»قَ

 !).یند؟گو می چنان و چنین که را ايعده استشده چه( 
ــن نصــیحت  ــه م ــن ب ــی ای ــه برادران ــت ک ــروي و حیثی ــراندعــوت آب ــاج را گ  آم

 زبـان  بـا  یـا  نوشـته  شـان انگشـتان  آنچـه  از کـه  اسـت  این، دهندمی قرار خود حمالت

                                                           
 "یـۀ عالشـر  اآلداب " و ،)44/360(  "دمشـق  ۀنیمد خیتار ":  ك.ر. است شده تیروا خطاب عمربن از -1

 ).2/295(  مفلح البن

 )1401(  مسلم -2
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 افـرادي  بـه  نسـبت  و اسـت  شـده  جوانـان  از برخـی  دل انحـراف  سـبب  کـه  انـد گفته
 بــاز اهللا ســوي بــه دعــوت، ســودمند علــم یــادگیري از، انــدکــرده پیــدا بغــض و کینــه

 مسـایلی  پـی  در و، انـد شـده  سـرگرم  انـد گفتـه  چنـان  و چنین فالنی يدرباره و ماندند
 را خودشـان  و پنـدارد مـی  خـود  يیافتـه تـازه  شـکار  و دیگـران  اشـتباهات  را هـا  آن که

 اسـت  ایـن  افـراد  ایـن  بـه  مـا  نصـیحت . کننـد  توبـه ، دانندمی مکلف عملی چنین براي
 در چـه  هـر  و کننـد  توبـه ، انـد داده انجـام  صـورت  دیگـر  بـه  یـا  انـد نوشته آنچه از که

 موجـب  کـه  مفیـدي  کارهـاي  و کننـد  اصـالح ، انـد آورده پدیـد  خـود  مخاطبـان  اذهان
تسـریع   از و دهنـد  انجـام ، اسـت  مفیـد  بنـدگان  بـراي  و گـردد مـی  اهللا بـه  شاننزدیکی

 .باشند حذر بر برهان و دلیل بدون افراد خواندن مبتدع و تفسیق، تکفیر در

يـهِ «: فرمایـد مـی وسـلَّم  علَیه وآلـه   اللَّـهصلَّى  اهللا رسول ـالَ ألخِ ـن قَ ـافِر فقـد : مَ يـا كَ

مها اءَ هبا أحدُ  )1(:»بَ

 آن از یکـی  بـه  کفـر ، قطـع  بطـور ! کـافر  بگویـد  خـود ] مسلمان[ برادر به کس هر( 
 ). گرددبرمی دو

 را... و علما از یکی سخن هرگاه که است مشروع طالب و راستین گراندعوت براي
 اصل و کنند روشن شانبراي را امر حقیقت تا کنند مراجعه معتبر علماي به، نفهمیدند

فرموده به. گردد برطرف، دارند دل در که ايشبهه و شک تا، دنده شرح شانبراي را آن

 ﴿ :ندینما توجه فرمایدمی نساء يسوره در که تعالى اهللا ي             

                             

                             ﴾

 ]۸۳[النساء: 
برسـد آن را پخـش    هـا  آنهنگامی کـه خبـري [حـاکی] از امنیـت یـا تـرس بـه         و«

قطعـاً کسـانی در   ، دنـد دا مـی و اگر آن را به پیامبر و اولـی االمـر خـود ارجـاع     ، ندکن می

                                                           
 ) 60( مسلم و) 6104 ،6103( بخاري -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1466 
  

 .انسـتند درسـت یـا غلـط بـودن] آن را در یابنـد      تو مـی میان ایشان وجود داشـتند کـه [  
ــروي    ــر شــما نبــود جــز تعــداد انــدکی از شــیطان پی و اگــر فضــل و رحمــت خــدا ب

 .»دیدکر می
ــد اصــالح را مســلمانان تمــام وضــعیت کــه خــواهیممــی اهللا از  و هــاقلــب، گردان
 آنچـه بـه  را حـق  بـه  گـران دعـوت  و علمـا  همـه  و نمایـد  جمـع  تقـوا  بر را شاناعمال

 متحــد هــدایت بــر را هــا آن و گردانــد موفــق، اســت بنــدگانش نفــع بــه و پســنددمــی
 را حـق  آنـان  يوسـیله  بـه  و، کنـد  حفاظـت  اخـتالف  و تفرقـه  اسباب این از و گرداند
 .است این بر تواناي او که، نماید ذلیل را باطل و نموده یاري

 .الدین یوم إلی، بهداه اهتدي ومن ،صحبه و وآله محمد نبینا علی اهللا صلی و
 ، ۀاسالمی الجماعات و ةالدعو حول علماء فتاوي، باز ابن الشیخ

 السعید الدینصالح أنس ابو ترتیب و جمع) 60/63( ص

 دعوتگران نقد بحث پیگیري] 21[

ــد س: ــه چن ــیش هفت ــین در کــه یهــایشــیوه پیرامــون جنابعــالی از پ  دعــوتگران ب
ــت  ــج اس ــالبی، رای ــر مط ــد منتش ــورد در، ش ــخنان م ــما س ــردم ش ــت م ــايبرداش  ه

 چیست؟ جنابعالی نظر، داشتند گوناگونی

ــىلَّ اهللا و الصــالة و الســالم عــيل رســول، احلمــد هللا ج: ـــهُ صَ مَ  اللَّ ــلَّ سَ ــهِ وَ آلِ ــهِ وَ يْ لَ و ، عَ

 :أما بعد...من اهتدي هبداه

دعوت و عالم برادران نصحیت، است کرده اشاره کنندهسؤال که مطالبی از من هدف
می هرگاه نمایندمی برگزار که سخنرانی جلسات و هانشست یا هامقاله در که بود گر

 بردن نام و افراد به زدن طعنه از اساساً نقدشان باید، کنند انتقاد خود برادر از خواهند
 بین دشمنی و کینه ایجاد موجب اوقات بسی روش این که چرا، باشد بدور اشخاص

 یارانشبرخی از هرگاه که بود اینوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر عادت، گرددمی افراد
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ا بَالُ «: که دادندمی هشدار گونهاین، بود شریعت مخالف که رسیدمی وي به خبري مَ

ا؟ ذَ ا و كَ ذَ الُوا كَ امٍ قَ  !)اندگفته چنان و چنین که شده چه را ايعده( !»:أقوَ

 :جمله از .پرداختندمی شرعی مسئله بیان به سپس 
 یکی: اندگفته) هاییحرف( برخی که دادند خبروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر به
می روزه همیشه من بود گفته يدیگر، خوابمنمی و خوانممی نماز همیشه من، بود گفته

 .کنمنمی ازدواج هرگز بود گفتهسومی، کنمنمی افطار هرگز و گیرم؛
، کـرد  سـخنرانی  نفر سه این اظهارات به واکنش دروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر 

ذا؟: ما بالُ أقوامٍ قالوا«: فرمود اهللا ثناي و حمد از پس ذا و كَ يلِّ و أنامُ و أصومُ ! كَ لَكِنِّي أُصَ

نِّي لَيسَ مِ نَّتي فَ غِبَ عن سُ ن رَ مَ جُ النِّساء؛ فَ وَّ زَ  )1(:»و أُفطِرُ و تَ

 روزه، خـوابم مـی ، گزارممی نماز من اما! اندگفته چنان و چنین کسانی که شده چه( 
  ).نیست امتم از گرداند روي سنتم از کس هر، کنممی ازدواج و کنممی افطار، گیرممی

 ایـن  بـه  اسـت؛ وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر يهفرمود همانند درست من منظور 
 یا! اندگفته طور این مردم از بعضی: بگوید منتقد مثالً که باشد ايگونه به هشدار که معنا
 بـدون  جمالت نوع این از و است الزم کار این، است این درست یا! یندگو می طور این

 و علمـا  میـان  صـمیمیت  و محبـت ، دوسـتی  تا... کند استفاده مشخصی فرد نمودن متهم
 و دعـوتگران  همـه  منظـورم  بلکه ؛است نبوده خاصی افراد من منظور. بماند گراندعوت

 و نصـیحت که است این همه براي نصیحتم. است بوده خارج در چه، داخل در چه علما
، اشـتباه  دیـدگاه  اصـالح  هدف چون، مشخص نه شود مطرح مبهم صورت به باید انتقاد
 .بدارد موفق را همه اهللا. آن و این به زدن طعنه نه است صحیح دیدگاه و حق بیان

 )2316، 7/215( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع باز ابن شیخ

 دعوتگران اشتباهات برابر در درست موضعگیري] 22[

                                                           
 )1401(  مسلم -1
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 از مـردم  استقبال و دعوت در توفیق براي دعوتگران همکاري که نیست تردیدي س:
 دعـوتگران ، اسالمی دعوت میدان در که است این سؤال .است مسلم و حتمی امري، آن

 گـاهی  این بر عالوه دارد را خودش خاص شیوه و روش کدام هر که دارد وجود زیادي
 کـه  راهکارهـایی  و برنامه، دارد وجود اعتقادي مسایل: مانند مهمی مسایل در اختالفات

 بـه  دعـوتگران  قطع بطور چیست؟، کنیدمی پیشنهاد دیگران و عده این با همکاري براي
 ! بداردموفق را شما اهللا، نیازمندند شما راهکارهاي

می که است قرآن آیات به رجوع در اختالفاتگونه این حل قواعد تردید بدون ج:

﴿ :فرماید                                

                                 

   ﴾ :۵۹[النساء[  

 اطاعـت وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  رسولش و اهللا از! ایدآورده ایمان که کسانی اي«
 بـه  را آن داشتید اختالف چیزي در اگر و نمایید برداريفرمان خود مراأل اولی از و کنید
 و بهتـر  شما براي کار این. دارید ایمان قیامت روز و اهللا به اگر برگردانید او پیغمبر و اهللا

 . »است ترفرجامخوش

﴿ :فرمایدمی و                 ﴾ :۱۰[الشوری[  

 .»گرددمی واگذار اهللا به آن داوري، باشید داشته اختالف که چیزي هر در«
 حق از -عملی یا علمی امور در: یعنی– عمل ای عقیده در که کسی براي است واجب

 شـامل  الهـی  نعمـت  که کرد رجوع اگر. شود روشن و بیان برایش حق شودمی منحرف
 بـراي  اهللا جانـب  از آزمایشـی  اگـر  انحـراف  آن، نکنـد  رجوع اگر اما، است شده حالش
 اسـت  شـده  مبـتال  آن بـه  کـه  را اشـتباهی  که ماست يوظیفه وضعیتی چنین در. اوست
 ناامیـد  ایـن  بـر  عـالوه . باشـیم  حـذر  بر انحراف آن از توانیممی تا و کنیم روشن برایش
 که ايگونه به، است داده نجات بزرگ هايبدعت از را افرادي تعالى اهللا که چرا، نشویم

 چهـل  اهللا رحمـه  اشعري الحسن ابی که نیست پوشیده کسی براي. اندشده سنت اهل از
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 در و آورد روي اعتدال به اندکی سپس، نمود سپري معتزلی يفرقه در را عمرش از سال
 مـذاهب  از کـه  اهللا رحمه حنبل ابن احمد امام مذهب، استوار راه به را او تعالى اهللا آخر
 . کرد هدایت، است جماعت و سنت اهل

 همچنان خیرخواهی و نصیحت لذا. است مهم بسیار اعتقادي مسایل: که این خالصه
 دایـره  چـه  گـر . باشـد  چنین باید نیز وجود دارد در مسائل عقیدتی عملی مسایل در که

 در چـون  اسـت  تـر گسـترده  و بیشـتر  اعتقـادي  امور به نسبت عملی مسایل در اختالف
 هـم  اعتقـادي  مسـایل  از برخـی  در هرچنـد ، نیسـت  اختالفی یکل بطور اعتقادي مسایل

 تـرازوي ، بـرزخ  عـالم  در عـذاب ، دوزخ رفـتن  بین از: ءمسئله جمله از، هست اختالف
 عملـی  مسـایل  بـا  مقایسـه  در امـا  .دیگـر  چیزهاي و شودمی وزن که چیزهایی و اعمال

 اعتقـادي  امور در ما با که را کسانی باید این وجود با. است کم خیلی اعتقادي اختالفات
 . کنیم بیان حال هر در را حق و کنیم نصیحت ورزندمی مخالفت عملی و

 )162-2/160( )5( الدعوة کتاب عثیمین ابن شیخ       

 دهند دعوت اهللا يسو به انندتو می زنان] 23[

  دارد؟ وجود اهللا الی دعوت براي مسلمان زن بسترسازي براي راهی آیا س:

 آمادگی اهللا سوي به دعوت براي ايصالحه زن هرگاه بینیم؛نمی مانعی باره این در ج:
 و دختـران  کـه  بدهنـد  مأموریـت  وي به و شود همکاري او با است شایسته باشد داشته
 زنان وجود و نیازمندند خود جنس از راهنماي افراد به زنان که چرا، دهد دعوت را زنان

 طـرح  از زنـان  گـاهی . اسـت  مـردان  از بهتر حق بیان براي اوقات بسا زنان بین دعوتگر
 یـا  کننـد  بیان را خود مشکل توانندنمی و کنندمی شرم مردان با خود مشکالت و مسایل

، شـود مـی  اداره مـردان  توسط که جلساتی از تواندنمی مسلمان زن که دیگري مشکالت
 . ببرد بهره

 را خـود  مشـکالت  و نشـینند می راحتی به چون نیستند چنین دعوتگر زن با زنان اما
ـ ترت این به .گیرندمی قرار تأثیر تحت بیشتر و ندکن میبازگو  برایش  علـم  کـه  زنـانی  بی
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 اقـدام  خـود  تـوان  انـدازه  به سعادت و خیر به دعوت براي که است واجب دارند کافی

 .نمایند

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                       

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

 پروردگـارت  راه بـه  زیبـا  و نیکـو  انـدرزهاي  و بجـا  و استوار سخنان با را مردمان«
 . »کن گفتگو بهتر و نیکوتر چه هر شیوه به ایشان با و فراخوان

﴿ :فرمایدمی و                       ﴾] :يوسف

١٠٨[  
 مـن  پیـروان  و خـوانم می اهللا سوي به و بینش و آگاهی با که است من راه این بگو«

  .»باشندمی چنین، هم

﴿ :فرمایدمی و                        

      ﴾ :۳۳[فصلت[  

 و خوانـد مـی  اهللا سـوي  بـه  را مردمـان  کـه  کسـی  آن از است بهتر کسی چه گفتار«
 . »هستم مسلمانان از من: یدگو می و کندمی شایسته کارهاي

﴿        ﴾ :انید از خدا بترسیدتو میپس تا حدي که « ]۱۶[التغابن« 

 . گیردمی بر در یکسان را مرد زن که است فراوان باره این در آیات
 ) 326و7/325( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ

  روي میانه به آنانتشویق و یمذهب افراد مدح] 24[

 بیـداري  جوانان از، گیريسخت و تندروي به استناد با که کنندمی تالش ايعده س:
  چیست؟ باره این در جنابعالی نظر، کننددوري اسالمی
 خیـر  در شـان هیجـان  و شـور  از و تشـویق  خیـر  بـه  را جوانـان  که است واجب ج:

 در شـتابزدگی  عدم و حکمت، نرمی با که شوند توجیه باید این بر عالوه، کنیم قدردانی
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. دارد وجـود  فراوان) شور و( غیرت جوانان غیر و جوانان در که چرا، دهند دعوت امور
 جـوان  و پیـر  تفهیم و توجیه پس، کنندمی، نیست شایسته که کارهایی انجام به اقدام لذا

 نظـر  مد را حق شانکارهاي درتمام و گردند قدمثابت و پایدار مسایل در تا است وظیفه
 .گیرد انجام موقع به و جا به کارها يهمه تا باشند داشته
 و کرد مشاهده را گناهان برخی مرديوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر زمان در 

 اهللا هرگز! اهللابه سوگند: گفت، بود شده گناه مرتکب کهفردي به و آمد جوش به غیرتش

د «: فرمایدمی تعالى اهللا ؟!بخشدنمی 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  )1(:»غَ

 و بخشـیدم  را فالنـی ، بخشـم نمی را فالنی که کندمی یاد سوگند من بر که کیست( 
 ).کردم نابود را تو عمل
 که را کسی اهللا، گفته قطعی بطور که استشرعی حد از تجاوز خاطر به فقط این 

 که گرداندمی واجب مؤمن فرد بر حدیث این. بخشدنمی، است شده گناه آن مرتکب
 يوظیفه حال هر به. کند حذر حد از بیش غیرت و زبان خطر از و باشد قدمثابت
 به بنديپاي و حکمت، نرمی با اما، کنند انکار را منکر که است همگان... و پیر، جوان

، ةغال: مانند صورت نیا در که نروند فراتر شریعت چارچوب از. شرعی نصوص
 متساهل و تفاوت یب اهللا فرمان به نسبت یطرف از. شوندمی شانپیروان و معتزله، خوارج
 رندیگ شیپ در را يرو انهیم و اعتدال راه، ناپسند امور و منکرات انکار در بلکه نباشند؛

 ودش می مردم انزجار و تنفر موجب کهچیزهایی از. شود واقع مؤثر سخنانشان که باشد تا

﴿ .زدیبپره، ندارد جامعه يبرا ینفع و                  ﴾

می پراکنده تو اطراف از قطع بطور، بودي دلسنگ و تندخو اگر« ]۱۵۹[آل عمران: 
 . »شدند

                                                           
 )2621(  مسلم -1
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فـقَ ال إنَّ «: فرمایـد مـی  در حدیث صحیحیوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  الرِّ

هُ  ءٍ إالّ زانَ هُ ، يَكونُ يف يشَ ءٍ إالّ شانَ ن يشَ عُ مِ نزَ   )1(»:و ال يُ

 ؛شـود نمـی  برداشته چیزي از و کندمی ارزشمند را کار آن باشد کاري هر در نرمی( 
 ).گرددمی آن شدن ارزشبی باعث که این مگر

ـهُ [ د:فرمای مینیز  رِ اللَّ نْ أَمْ َ مِ يلِ نْ وَ يْهِ مَّ مَ لَ قْ عَ قُ اشْ مْ فَ يْهِ لَ قَّ عَ يْئًا فَشَ تِي شَ ـنْ ، أُمَّ َ مِ يلِ نْ وَ مَ وَ

قْ بِهِ  فُ ارْ ِمْ فَ قَ هبِ فَ رَ يْئًا فَ تِي شَ رِ أُمَّ  )2(]أَمْ

 هـا  آناگـر بـر   ، پروردگارا! هر کسی که مسئول و متولی بعضی از امور امت من شد[
 آسان بگیر]بر او ، بر او سخت بگیر؛ و اگر آسان گرفت، سخت گرفت

 36شماره  –مجلۀ البحوث  –شیخ ابن باز 

  باطل) باورهاي( گسترش برابر در علما يوظیفه] 25[

. اسـت  جامعه در اسالمی علوم گسترش يثمره مردم هدایت که نیست تردیدي س:
 گسـترش  درسـی  نظام و گروهی هايرسانه عموم، هاروزنامه در که شودمی مالحظه اما

 چیست؟ باره این در گراندعوت و علما موضع، است بیشتر باطل
 .است بوده ها آنزم يهمه در بلکه، زمان این در تنها نه که است واقعیتی این ج:

﴿ :فرمایدمی که طور همان. است امرحکمتی این در را اهللا قطع بطور     

         ﴾  :١٠٣[يوسف[  

 .»آورندنمی ایمان] کنی اصرار و[ باشی حریص هرچند مردم بیشتر«

﴿ :فرمایدمی اهللا دیگر جاي در              

  ﴾ :۱۱۶[األنعام[  
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 )1828مسلم  ( -2



   

 1473 باب یازدهم: دعوت و امر به معروف و نهی از منکر
 

 منحـرف  اهللا راه از را تو، کنیپیروي] مردم[ هستند زمین در که کسانی بیشتر از اگر«
 .»سازندمی

 :است متفاوت گوناگون جاهاي در وضعیت این
 کـم  دیگـر  ايقبیلـه  در و زیـاد  ايقبیله در، کمتر بعضی در و بیشتر شهرها بعضی در
 بشـریت  يهمـه  نسبت به اما.است متفاوت، مختلف يکشورها در شکل همین به است

 قبایل و، روستاها، شهرها، هادولت برخی نسبت به البته. اندگمراهی در اکثرشان متأسفانه
 و باشند فعال مسئولیت احساس و انگیزه با باید علما لذا، است متفاوت) گمراهی میزان(

 دعوت و حق ابراز در شانتالش و فعالیت باید بلکه، نباشند ترفعال آنان از پرستانباطل
 جـا  هـر  در و خانه، فضاپیما، هواپیما، ماشین راه در باشد؛ بیشتر، باشند که جا هر آن به
 و آرامـش  با و، نیکو ايشیوه با و بپردازند مقابله به منکرات با روش بهترین به باشند که

 .دهد دعوت نرمی

 ﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                       

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

 بـا  و بخـوان  پروردگـارت  راه به بایز ياندرزها و بجا و استوار سخنان با را مردمان«
 »کن گفتگو بهتر و نیکوتر چه هر شیوه به ایشان

﴿ :فرمایدمی و                       

   ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

وسـنگ  خويدرشت اگر و، نمودي نرمش آنان با تو که است الهی رحمت تو پر از«
 ).شدندمی پراکنده تو پیرامون از بودي دل

لِهِ «: فرمایدمیوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر ثلُ أجرِ فاعِ هُ مِ لَ ريٍ فَ يل خَ لَّ عَ ن دَ  )1(:»مَ

                                                           
 )1893(  مسلم -1
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 کسـب  ثـواب  آن يدهنده انجام پاداش: همانند کند راهنمایی خیري کار بهکس هر( 
 ).کندمی

هُ «: فرمایدمی و ءٍ إالّ زانَ فقَ ال يَكونُ يف يشَ هُ ، إنَّ الرِّ ءٍ إالّ شانَ ن يشَ عُ مِ نزَ   )1(:»و ال يُ

 شـود نمـی  برداشـته  چیزي از و کندمی ارزشمند را کار آن باشد کاري هر در نرمی( 
  ).گرددمی آن شدن ارزشبی باعث که این مگر

 دادندیـن بی افراد و جاهالن، بدعت اهل به زدن حرف مجال، سکوت علما براي لذا
، خیر شدن پنهان، بدعت، شر رشد موجب که است بزرگی اشتباه این که چرا، نیست روا
 را حـق  کـه  اسـت  واجـب  علما بر ترتیب این به. شود سنت شدن پنهان و آن شدن کم

 با این باید و، دهند هشدار را آن خطر و کنند رد را باطل، دهند دعوت حق به و بگویند
 .باشد بصیرت علم

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                         

              ﴾ :١٠٨[يوسف[ 

 هـم  مـن  پیروان و خوانممی اهللا سوي به بینش و آگاهی با که است من راه این بگو«
 . »نیستم مشرکان از من و است پاك خداوند و باشندمی چنین این

 از علـم  یـادگیري : از عبارتنـد  کـه  باشـد؛  علـم  یادگیري اسباب به توجه از پس این
ـ ز، علمـی  دروس جلسـات  در حضور، مشکل مسایل از سؤال، علما محضر  تـالوت  ادی
 علـم  نشـر  بـه  و گردد مندبهره تا صحیح احادیث به رجوع و قرآن در تدبر، قرآن کردن
 .بپردازد علم نشر به دلیل با است آموخته علما از که طور همان
 نشـر  بـراي  اسـت  الزم و باشد داشته تواضع و صالح نیت، اخالص هااین بر عالوه 
فعـال  خود باطل در پرستانباطل نباید و باشد حریص و فعال توان تمام و انگیزه با علم

 آخـرت  بـراي  کـه  باشـی  حـریص  بایـد  ترتیـب  ایـن  به. کنند عمل ترموفق و باشند تر
، باشـند  جـا  هر که است جوان و پیشکسوت يعلما يوظیفه این! برسانی نفع مسلمانان

                                                           
  .گردید ذکر آن تخریج قبلی فتواي در -2
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 بـر  باطـل  از و کننـد  تشـویق  امر این بر را مردم و دهند گسترش شرعی دالیل با را حق
 .باشند کرده عمل زیر آیات به تا کنند متنفر از آن را مردم و دارند حذر

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا           ﴾ :٢[املائدة[  

 .»کنید بانییپشت و یاري را همدیگر تقوا و نیکی راه در«

﴿ :فرمایدمی                       

                 ﴾ :۳ – ۱[العصر[ 

 کـردارِ  و اند آورده مانیا که آنان مگر. است يانکاریز در انسان که. زمان به سوگند«
 کـرده  هیتوصـ  ییبایشـک  به را گریهمد و سفارش حق به را گریهمد و اند کرده ستهیشا
 .»اند

 سـعادت  و خیر به و دهندمی دعوت اهللا سوي به جا هر در که هستند گونه این علما
 معـروف  به امر و نصیحت مالیمت و نرمی با بندگانش و اهللا بخاطر و کنندمی راهنمایی

 خیـر  بـه  عاقبـت  همه و دهد نتیجه شاندعوت تا دهندمی دعوت. کنندمی منکر از ونهی
 »المستعان اهللا و. «بمانند امان در دشمنان نیرنگ از و شوند

 )125( ص، )36( مجلۀ البحوث عدد -باز ابن شیخ

 جوانان به ینصیحت] 26[

 کـه مـادي  زنـدگی  ایـن  در دارد؟ نگـه  سالم را خودش تواندمی چگونه مسلمان س:
 اسـت  شده سخت هادل که جایی تا است رسیده خودش اوج به مردم بر یاتماد طغیان

 کـه  سـاله  20 جوان منِ براي کند؟ کار چه مسلمان فرد در این شرایط –! اهللا بر پناه و –
می توصیه را هاییکتاب چه مطالعه و دارید؟ اندرزي و پند چه است آورده روي دنیا به

 فرمایید؟
 الزم خـود  بر راوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  پیامبرش و اهللا از برداريفرمان و تقوا ج:

 از. بـاش  بنـد یپا اسـت  سودمند برایت که چیزهایی به، بزن چنگ سنت و قرآن به، بگیر
 مسـتمر  يرابطـه  وارسته يها انسان با، نما دوري هافتنه از و کن اجتناب بیهوده چیزهاي
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 آن معـانی  و مفـاهیم  در تـدبر  بـا  را قرآن، بگیر فاصله شرور يها انسان از و باش داشته
 بـا  شـده  نقلوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر از که صحیحی اذکار به، کن تالوت بسیار

 کتـاب : ماننـد  پنـدآموز  و آمـوز حکمـت  هايکتاب، کن مواظبت قلب حضور و فروتنی
 مطالعـه  را، است قیم ابن عالمه هاينوشته از دو هر که» الدواء و الداء« کتاب و» الفوائد«

 بـا  اسـت  ثابـت وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر از که صحیحی دعاهاي سجده در. کن
و سینه ات را بر خیـر   کند هدایت را تو اهللا که است امید، بخوان تمام خضوع و خشوع

 هـاي کتـاب  جملـه  از) تذکر( .بدارد دور تو را نهان و آشکار هايفتنه از و گشاده نماید
 فتح« کتاب و قیمابن» اللهفان اغاثه«، »العباد خیر هدي فی المعاد زاد« کتاب توانمی مفید

 .برد نام را، »کثیر ابن تفسیر« و» مسلم«، »بخاري«، »التوحید کتاب شرح المجید
 وسلم صحبه و محمد نبینا علی اهللا صلی و

 )4/498( اسالمی فتاوي -دایمی انجمن

 مسلمانان ماندگیعقب و ضعف عوامل] 27[

 چیست؟ در نجات و بیداري راه چرا؟ هستند؟ ماندهعقب مسلمانان آیا س:

 کـه  چـرا ، نیسـت  راضـی  مسلمان امت کنونی شرایط از مؤمنی هیچ تردید بدون ج:
 بسـیار ، اسـت  گردانیـده  واجـب  شـان براي اهللا که رسالتی در کوتاهی سبب به مسلمانان

 مقابلـه  ايبـر  مینظـا  آمـادگی  و جهانیـان  به دین تبلیغ و دعوت زمینه در. اندمانده عقب
 .اندکرده کوتاهی، است داده فرمان اهللا که طور آن دشمنان

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا                    

            ﴾... :۶۰[األنفال[ 

 آمـاده  ورزیـده  هاياسب] جمله از[ و نیرو توانیدمی که جاآن تا آنان با مبارزه براي«
 . »اندازید وحشت به را خود و اهللا دشمن] جنگی برگ و ساز و آمادگی بدان تا[ سازید

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا. اندکرده کوتاهی دشمن از نمودن حذر در و     ﴾

 ]۱۰۲[النساء: 
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 .»بدارید را خویش پرهیز و احتیاط و«

﴿ :فرمایدمی چنینهم                     

     ﴾:۱۱۸ [آل عمران[  

 گونـه  هر از آنان، نگیرید صمیمی دوست خود غیر از ایدآورده ایمان که کسانی اي«
 دل در را شـما  زحمـت  و رنـج  آرزوي آنـان ، کنندنمی کوتاهی شما حق در فساد و شر

 .»دارند

 ﴿ :فرمایدمی و                         

    ﴾ :۵۱[املائدة[  

 برخـی  دوسـت  برخـی  اینـان ، نگیریـد  دوسـتی  بـه  را نصارا و یهودیان، مؤمنان اي«
 .»دیگرند
عقـب  بـه  منجـر  و گرفتـه  صـورت  کوتـاهی  مسلمانان جانب از که انداموري هااین
ـ  مسـلمانان  از را مانـدگی عقـب  ایـن  اهللا کـه  امیدواریم لذا. است گردیده شانماندگی  اب

 ترسـیم  شـان بـراي وسـلَّم  علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر که صحیحی مسیر به شانبازگشت
  .گرداند دور، است کرده

مْ «: فرمایدمیوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر تُكُ كْ رَ ىلَ  تَ اءِ الْـ عَ ا بَيْضَ هَ ا لَيْلُ هَ ارِ نَهَ   )1(:»كَ

 ).است آن روز همانند آن شب که امگذاشته ايروشنی بر را شما( 

كْتُ «: فرمایدمیوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر دیگر جاي در و رَ مْ  تَ نِ  فِيكُ يْ ـرَ  لَـنْ  أَمْ

لُّوا ا تَضِ تُمْ  مَ كْ َسَّ ِامَ  متَ ـهِ  كِتَابَ  هبِ نَّةَ  اللَّ سُ بِيِّهِ  وَ  )2(:»نَ

                                                           
ــد -1 ــن ،)4/126(  احم ــه اب ــی و ،)43(  ماج ــر« در طبران ــانی و). 642 ،619(  257 ،18/247 »الکبی : در آلب

 .است دانسته صحیح). 41(  »ماجه ابن صحیح«
  )1594(  2/899 »مالک موطا« -2
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نمـی  گمـراه  هرگز زنید چنگ دو آن به که زمانی تا گذاشتم را چیز دو شما میان در(

 ).پیامبرش سنت و] قرآن[اهللا کتاب شوید؛
صـلَّى   رسـولش  و اهللا هـاي فرمـوده  به که است این در مسلمانان ماندگیعقب علت 
اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسلَّى پیامبر سنت و قرآن به و اندنکرده عملوصاللَّـه  ـلَّمسو هآلو هلَیع 

. بماننـد  امان در مکرشان از تا، بر حذر نشده اند دشمن از تمسک نجسته اند. و خود را
 سـعادت  و خیـر  بلکه است یافته پایان فرصت و نیست خیري که ییمگو مین حال هر به
وسـلَّم  علَیه وآلـه   اللَّـهصلَّى پیامبر زیرا باشد؛ ضعیف هرچند، هست همیشه امت این در

الُ  الَ «: فرمایدمی زَ ةٌ  تَ ائِفَ نْ  طَ تِي مِ ينَ  أُمَّ رِ اهِ ىلَ  ظَ قِّ الْـ عَ مْ  الَ  حَ هُ ُّ نْ  يَرضُ مْ  مَ هلَُ ذَ تَّى خَ َ  حَ ـأْيتِ ـرُ  يَ  أَمْ

ـهِ  ترك یاریشان کند  کهکسی، هستند پیروز بر حق بوده و امتم از گروهی پیوسته( )1(:»اللَّ

  ).شودمی برپا قیامت این که تا. رساندنمی يضرربه آنان 
 نخواهـد  بـین  از کل بطور در او خیر هم باز گردد ضعف دچار هرچند اسالمی امت

 کوچـک  محیطـی  در هرچنـد ، هسـتند  بندپاي اهللا دین به که هستند کسانی ناگزیر، رفت
مـی  بازگردنـد  آن بـه  بخواهند فرزندانش هرگاه و دارد وجود امت این در خیر و باشند
 . توانند

  )167، 2/166(، )7( الدعوة کتاب فوزان شیخ

 است؟ ممکن رضی اهللا عنهم صحابه مقام به رسیدن آیا] 28[

 جـایی  تا باشد دین به بندیپا اصحاب اندازه به تواندمی زمان این در مسلمان آیا س:
  برسد؟ آنان مقام به که

وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صلَّى پیامبر چون نیست؛ ممکن صحابه مرتبه به رسیدن ج:

ُ «: اندفرموده ريْ ينِ  النَّاسِ  خَ رْ مَّ  قَ ينَ  ثُ ُمْ  الَّذِ لُوهنَ مَّ  يَ ينَ  ثُ ُمْ  الَّذِ لُوهنَ  )2(:»يَ

                                                           
 .است شده تیروا صحابه گرید از آن ومانندرضی اهللا عنه.  ثوبان حدیث از) 1920(  مسلم و -1
 ).2533(  مسلم و ،)2652(  بخاري -2
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 کسانی سپس و آیندمی آنان از بعد که کسانی سپس، است من قرن، ها انسان بهترین( 
 .)]تابعین تبع و تابعین، اصحاب: قرن سه[ آیندمی آنان از بعد که

 و اسـت  ممکـن ، یابند نجات دارند که وضعی این از تا مسلمانان وضعیت اصالح اما
: فرمودنـد  که است ثابتوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر از، است قادر چیزي هر به اهللا

الُ  الَ « زَ ةٌ  تَ ائِفَ نْ  طَ تِي مِ ينَ  أُمَّ رِ اهِ ىلَ  ظَ قِّ الْـ عَ مْ  الَ  حَ هُ ُّ نْ  يَرضُ مْ  مَ هلَُ ذَ تَّى خَ َ  حَ أْيتِ ـرُ  يَ ــهِ  أَمْ ـمْ  اللَّ هُ  وَ

لِكَ  ذَ  )1(:»كَ

 ترك یاریشان کنـد بـه   کهکسی، هستند پیروز بر حق بوده و امتم از گروهی پیوسته( 
 ).و آنان بر همین امر خواهند بود شودمی برپا قیامت این که تا. رساندنمی يضرر آنان
 را الزم منديتوان و اجتماع آن و است کنندهنگران مسلمانان امروز حالت و وضع 

﴿ :فرمایدمی تعالى اهللا که چنان، ندارد خواهدمی اهللا که           

       ﴾ :۵۲[املؤمنون[  

] شـد  اشـاره  بـدانان  کـه  بزرگـی  پیغمبران این[ است؛ واحدي امت شما امت این و«
 .»بپرهیزید من] مخالفت[ از پس، هستم پروردگارتان من و، بوده يها آنیگ ملت همگی

 )3/51( رسائل و فتاوي مجموع عثیمین ابن

  گفتاري با اصحاب جراید و مجالت] 29[

 هـاي عکـس  هـا  آن جلـد  روي کـه  هـایی مجله یا روزنامه با دعوتگران از برخی س:
 گروهـی  هـاي رسـانه  در مشـارکت  از نـد. همچنـین  کن میهمکاري ن است؛ آمیزتحریک

 چیست؟ عالیجناب نظر... کنندمی خودداري
 از کـه  است واجب هانامهماه و هانامههفته، هاروزنامه از اعم، هارسانه صاحبان بر ج:

 و مؤلفـان  بـر  نیـز  و باشند حذر بر دارد ضرر مردم به که چیزهایی درج از و بترسند اهللا
 مردم براي آنچه جز چیزي و بترسند اهللا از هایشاننوشته در که است واجب نویسندگان

                                                           
 حدیث در فتواي سابق ذکر شد.تخریج  -1
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 از و کننـد  دعوت خیر به را مردم اصحاب جراید و مجالت موظفند .ننویسند است مفید
، هاروزنامه و هامجله داخل یا جلد روي زنان هايعکس پخش، آري. نمایند حذر بر شر

 کـه  مسایلی پخش همچنین. است باطل و فساد به دعوت و عظیم يشرّ و بزرگ گناهی
شـراب ، حجـابی بی، زنا: مانند، گناهان از برخی به دعوت یا یگمراه و دینیبی به منجر

 .است عظیم گناهی و منکر، است کرده حرام اهللا چه هر یا خواري
 مسـایل  این از اگر و باشند حذر بر امور این از است واجب هارسانه اصحاب بر لذا 

 را زشـت ور ام که يها آنرس مسئول مدیر در واقع، عمل کنند ها آنو افرادي به  بنویسند
 هیئـت  رئـیس  را... و نوشته آن که است برابر، بود خواهد در گناه شریک، کندمی پخش
 کـه  کسی هر گناه همانند آنان بر، بنویسد که دهد دستور را کسی یا، باشد نوشته تحریر

 کـه  طورهمان. بود خواهد، گیرد قرار تأثیر تحت یا و شود گمراه چیزها این يوسیله به
عمـل  پـاداش  هماننـد  بـرایش ، فراخوانـد  آن بـه  یا و کند پخش را خیري عمل هرکس

رسانه در اندرکاراندست تمام بر، شد گفته آنچه به توجه با. شودمی داده آن به کنندگان
 اهللا آنچـه  از را هایشـان رسانه که است واجب است مسلمانان اختیار در که گروهی هاي
، باشند حذر بر، دارد ضرر جامعه براي که چیزهایی نشر از و کنند پاك، است کرده حرام
 مفید مردم دنیاي و دین براي که باشند چیزهایی متمرکز بر هارسانه است واجب که چرا

دسـت  و مسـئولین  از یـک  هـر  و کننـد  دوري فساد و تخریب عوامل پخش از و است
 . چیزهاست این مسئول خود قدرت میزان به گروهی هايرسانه اندرکاران

 و هـا نوشـته  و کننـد  استفاده هافرصت و وسایل این از که است واجب دعوتگران بر
جـزو   این و باشند حذر بر است کرده حرام اهللا آنچه از و نمایند پخش را خود نشریات

 دعـوت دعنـد.   مـردم  بـا  شـان خصوصی جلسات و هاسخنرانی در است تاوظایف آنان 
 در یـا  دوستان از بازدید و دید، خانه در، است دعوت فضاي در باشد که جا هر گرتدعو

 خیـر  نشر در وسایل و هارسانه این از که است واجب لذا، نفر یک با حتی خود نشست
 .نکند دوري آن از و ودهنم استفاده

 )267 ـ5/266( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع بازـ ابن شیخ
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 ] احتیاج و گرایش روز افزون به دعوت اسالمی 30[

پـذیرد و   پیش مـی  دعوت اسالمی را بیش از، جامعه ي کنونی  آیا قبول دارید که س:
 اکنون هیچ مانعی بین دعوت و جامعه وجود ندارد؟

دارنـد و بـه علـت ازدیـاد     امروزه مردم بیش از گذشته به دعـوت احتیـاج   ، آري ج:
ي  دعوتگران به باطل و سرخوردگی مذاهب کمونیستی و نیز بـه دلیـل بیـداري گسـترده    

 استقبال از دعوت اسالمی رو به افزایش است. ، مسلمانان
رسد هم اکنون مردم به اسالم و تفکـر   بنا بر اخباري که از گوشه و کنار دنیا به ما می

م کـه  کـن  مـی اند. لذا به علما و دعوتگران توصـیه   آوردهرو  دین و مطالعه در دین اسالم
اهللا و آگـاه کـردن    فرصت را غنیمت بشمارند و آن چه را در توان دارند براي دعوت الی

از طریق سخنرانی و تألیف کتاب به کـار گیرنـد و از هـر    ، مردم از عبادت و اطاعت اهللا
ایراد سخن ، هاي جمعه د: سخنرانیقدرت به کارگیري آن را دارد. مانن، اي که عالم وسیله

، هـاي گروهـی اعـم از نوشـتاري     شرکت در رسانه، نوشتن کتاب، در اجتماعات مناسب
 شنیداري و دیداري استفاده کنند.

و از تمـام وسـایل   ، لذا شایسته است که علما و دعوتگران فرصت را غنیمت شمارند
، براي مـردم گفتـه شـود   ، وب و بداهللا استفاده نمایند. امروزه آنچه از خ براي دعوت الی

پذیرند. باید علما از فرصت استفاده نمایند و براساس برنامـه ي اسـتوار کتـاب اهللا و     می
مردم را بـه خیـر و مسـیر هـدایت ارشـاد و      وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهسنت رسول اهللا صلَّى 

مند باشند و به آن چه دعوت در امر دعوت عالقه ، توجیه کنند. الزم است که دعوتگران
مردم را به سـوي جهـل دعـوت     باشد. تا دهند مطابق قرآن و سنت پیامبر و با آگاهی می

 بصیرت باشد. براساسندهند و دعوت باید 

﴿ رماید:ف میاهللا                      ﴾  :يوسف]

١٠٨[  
انم و خو میمردمان را) با آگاهی و بینش به سوي اهللا ( بگو: این راه من است که من«

 .»ندباش میپیروان من هم چنین 
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بصیرت  براساساز مهمترین شرایط دعوتگر یا عالم این است که باید دعوت خود را 
چرا که گاهی اوقات دعوتگر بر اثر ، انگاري بپرهیزد و علم و آگاهی پیش ببرد و از سهل

د و دهـ  میسهل انگاري در کسب علم و بصیرت به جاي دعوت به حق به باطل دعوت 
رمز موفقیت است. دعوت در تمام شرایط باید ، د. پایداري در دعوتکن مییا از حق منع 
 هدایت و بصیرت باشد.، بر مبناي علم

        144ـ  143ص، 40باز ـ مجلۀ البحوث. ش شیخ ابن

 ] راهنمایی و کنترل بیداري اسالمی31[

بـویژه قشـر جـوان را    ، بـین مسـلمانان   گسترش بیداري اسالمی، شما و همگان س:
هـایی بـر ایـن     کنید. شما در این زمینه چه رهنمودهایی دارید؟ و از چه فتنـه  مالحظه می

 بیم دارید؟، حرکت
در جواب برخی از سؤاالت قبلی ذکر کردیم که شـکوفایی حرکـت اسـالمی در     ج:

نویـد خیـر    تعـالى اوایل این قرن و اواخر قرن گذشته براي امت اسـالمی بـه لطـف اهللا    
در جهان در حال گسـترش و پیشـرفت اسـت. لـذا بـر مسـلمانان       ، د. این حرکتده می

د و با دعـوتگران آن همکـاري   و پشتیبانی نماین، واجب است که این حرکت را حمایت
کنند و از افزودن و کاستن براسالم بر حذر باشـند چـرا کـه شـیطان را در هـر حرکـت       

 گري است.  اسالمی دو نوع فتنه
 کاري. اول: فتنه ي جفا و کم

 روي. دوم: فتنه ي غلو و زیاده 
ن پس بر علما و اندیشمندان الزم است که این حرکت را حمایت نمـوده و دعـوتگرا  

آن را به میانه روي ارشاد کنند. و از زیاده روي باز دارنـد تـا در بـدعت و غلـو گرفتـار      
کـه حـق اهللا تعـالی اسـت     ، کاري بیم دهند تا به ظلم و کوتاهی در عبادت نشوند. از کم

کوتاهی نکنند تا دعوت و حرکت شان اسالمی و بر مبانی دیـن اهللا باشـد و بـه صـراط     
اهللا و پیروي از رسول اهللا صـلَّى   اخالص در عبادت، اساس آن مستقیمی پایبند باشند که

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسبدون کم و زیاد است. با این شیوه حرکت استوار خواهد شد و به و



   

 1483 باب یازدهم: دعوت و امر به معروف و نهی از منکر
 

دهد؛ بویژه بر رهبران این حرکت الزم است که بـه ایـن مسـایل     بهترین شکل نتیجه می
راد به انحراف کشیده نشوند. و از جفا و کم کاري و غلو توجه شایسته داشته باشند تا اف

 و زیاده روي در امان بمانند.
 )159-5/158( شیخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ

 اهللا ] بهترین شیوه در امر دعوت الی 32[

داریـد بفرماییـد:    با توجـه بـه تجربـه ي طـوالنی اي کـه شـما در امـر دعـوت         س:
 وه براي دعوت چیست؟ترین شی پسندیده

 در قرآن و سنت مشخص شده است.، پسندیده ترین شیوه ي دعوت ج:

 ﴿ فرماید: اهللا می                           

  ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

بـه روشـی کـه     هـا  آنبه راه پروردگارت دعوت نما و بـا  ، با حکمت و اندرز نیکو«
 .»نیکوتر است! استدالل و مناظره کن

﴿ فرماید: و می                       

   ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

مردم) نرم شدي! و اگـر خشـن و سـنگدل    ( در برابر آنان، برکت) رحمت الهی( به«
 . »شدند پراکنده می، از اطراف تو، بودي

نزد فرعون فرستاد  هارون و موسی علیه السالم آن گاه که آن دو را  در قصه ي

﴿ فرماید: می                 ﴾ :به نرمی با او « ]۴۴[طه

 . »از اهللا) بترسد( بگویید شاید متذکر شود. یاسخن 
کند. که همان آگـاهی   حکمت و روش پسندیده را در دعوت دنبال، پس باید دعوتگر

است. سپس با گفتار نیکـو و یـاد   وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه اهللا صلَّىاز قرآن و سنت رسول 
و ، در آورد تا دعوت را قبـول کننـد  قلبها را به جنبش ، آخرت و مرگ و بهشت و دوزخ
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اگـر بـراي مـردم    ، دعوتگر رغبت پیدا کنند. در ایـن بـین   به آن روي آورند و به سخنان
برخـورد  ، با گفتار نیکـو و سـخن پسـندیده   ، تردیدي در مورد دعوت پیش آید. دعوتگر

را رد بدین صورت که ابتدا شبهات را واضح بیان نموده و با دالیل قـانع کننـده آن   ، کند 
 نماید.
ماللت و خشم نشان دهد؛ زیـرا مـردم   ، نباید از خود سستی، هنگام دعوت، دعوتگر 

سخنان دلپـذیر  ، دهد. بلکه هنگام دعوت از روشهاي مناسب را متنفر ساخته و فراري می
صبر کنـد تـا دعـوتش بـا آرامـی و      ، قانع کننده استفاده نماید و در هنگام خشم دالیل و

 قبول دعوت را براي فرد مورد نظرآسان نماید. تعالىمید است اهللا نرمی همراه شود. ا
 )145، 146( ـ ص 40، ش، شیخ ابن باز ـ مجلۀ البحوث

 ] ضرورت اخالص و نرمی در دعوت 33[

با مردم به درشتی برخورد نمـوده  ، پنداریم برخی از افراد که ما آنان را دیندار می س:
شما بـراي اینـان چـه نصـیحتی      کنند و بعضی همیشه ترش رویند... را تحقیر می ها آنو 

بـویژه در صـورت خطـا کـار بـودن      ، دارید؟ و به طور کلی برخورد مسلمان با برادرش
 چگونه باشد؟

نرمی و آسـان گیـري   ، بیانگر حکمتوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى سنت رسول اهللا  ج:
 در دعوت است.

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                        

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

بـه روشـی کـه     هـا  آنبه راه پروردگارت دعوت نما! و بـا  ، با حکمت و اندرز نیکو«
 .»نیکوتر است. استدالل و مناظره کن

﴿ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى خطاب به رسول اهللا        

                                ﴾ آل]

 ]۱۵۹عمران: 
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مردم) نرم شدي! و اگر خشن و سنگدل بـودي از  ( با آنان، الهی برکت) رحمت( به«
 .»شدند. پس آنان را ببخش و براي آنان آمرزش بطلب اطرافت پراکنده می

﴿ فرمود:، هنگام فرستادن موسی و هارون نزد فرعون تعالىاهللا       

         ﴾ :۴۴[طه[  

 .»از اهللا) بترسد( شاید متذکر شود یا، نرمی سخن بگویید با او به«

ـهَ إِنَّ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  ـقَ  اللَّ فْ بُّ الرِّ ـِ فِيقٌ حيُ ي ، رَ طـِ عْ يُ وَ

ىلَ  طِي عَ عْ ا الَ يُ قِ مَ فْ ىلَ الرِّ نْفِ الْـعَ  )1(]عُ

رد و در عوض مهربانی چیـزي را  دا میاهللا تعالی مهربان است و مهربانی را دوست ( 
 عطا می کند که در عوض درشتی عطا نمی کند).

 فرمـود:  فرسـتاد بـه آنـان مـی     را می لشکري وسلَّمعلَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىهرگاه  

وا[ ُ الَ تُعَرسِّ وا وَ ُ الَ ، يَرسِّ وا وَ ُ بَرشِّ واوَ رُ نَفِّ ينَ ، تُ ِ يَرسِّ ثْتُمْ مُ عِ امَ بُ إِنَّ ينَ ، فَ ِ عَرسِّ ثُوا مُ بْعَ ْ تُ ملَ  )2(]وَ

مژده دهید و متنفـر نکنیـد؛ زیـرا شـما     ، در امور دین آسان بگیرید و سخت نگیرید(
 نه سخت گیري). ، هستید مأمور به آسان گیري

تـا بـا    خـوش رو و داراي سـعه ي صـدر باشـد    ، شایسته است که دعوتگر نرم خـو 
فقـط بـه   ، رفتارش بستر مناسبی را براي قبول دعوت فراهم سازد. واجب است دعوتگر

سوي اهللا دعوت دهد و در دعوتش خودخواه و ریا کار نباشد. هدفش از دعوت انتقام از 
راه ، د. اهللاده مییا پیروزي برآنان نباشد؛ زیرا وقتی که دعوتگر به سوي اهللا دعوت ، مردم

کند و بوسیله ي دعوتگر هرکدام از بندگانش را که بخواهد هدایت  ار میرا براي او همو
 کند.  می

                                                           
 )2593مسلم  ( -1
) مثل همین حدیث را از انس روایت کرده اند و در آن جمله  (فانما بعثـتم  1734) و مسلم (69بخاري  ( -2

میسرین) نیست واین عبارت در جریان مردي که ندانسته در مسجد بول کرد بـه روایـت ابوهریررضـی    
 .)220اهللا عنه در بخاري مذکور است (
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اهد برآنـان  خو میگویا مردم را دشمن پنداشته و ، خودخواهی باشد اگر مبناي دعوت
 چیره شده یا انتقام بگیرد؛ آنگاه دعوت ناقص می ماند و چه بسا که برکتش از بین برود.

مطلب را درك کنند تا دعوتشـان   توصیه ي من به برادران دعوتگر این است که این 
 بر مبناي دلسوزي براي خلق اهللا و تعظیم و یاري دین اهللا باشد.

 ) 1291( ابن عثیمین ـ مجلۀ الدعوة ـ ش شیخ

 ... .] مفهوم حکمت در دعوت و34[

 کند؟ تواند حکمت را رعایت حکمت چیست؟ و چگونه مسلمان می س:

مطابقت گفتار صحیح با عمـل را حکمـت گوینـد. اشـتباه در عملکـرد مخـالف        ج:
 حکمت است.

پردازند. اگر از کسی کاري را  برخی از دعوتگران بر خالف حکمت به امر دعوت می
ببینند که گمان خطا در آن است بر سرش فریاد می کشند وآن فرد را به شدت سـرزنش  

» تحیـۀ المسـجد  «ردي داخل مسجد شود و بـدون خوانـدن   ند. به طور مثال: اگر فکن می
بایـد حکـم   ، کشند. حال آن که به اقتضاي حکمت بنشیند. برخی از مردم بر او فریاد می

را در این وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى را به او بگوید و حدیث رسول اهللا » تحیۀ المسجد«
 مورد یادآور شوند. 
د که در واجبات و محرمات و... به همین شکل بر خورد شـود.  کن میحکمت ایجاب 

تصمیم حکیمانه در رفتار شخصی ضروري است. به طور مثال در مسایل اقتصادي فـرد  
ولخرجـی  ، باید حکیمانه رفتار نماید و چه بسا افرادي که بر خالف حکمـت اقتصـادي  

 زندگی شان فلج شده است.، کرده اند زیر بار قرض
 )3/362( عثیمین ـ مجموعه فتاوي و دروس حرم مکی شیخ ابن

 مادر و خویشاوندان، ] روش دعوت پدر35[

،  کنند. مسئله نمازشان را در مسجد ادا نمی، پدر و برادر بزرگ، اي اگر در خانواده س:
 به چه صورت در خانه اجرا شود؟  »البر والتقوي تعاونوا علی«
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این از مهمترین ابعاد خیر خواهی و از ضـروري تـرین بخشـهاي هـم کـاري در       ج:
نیکی است که هرگاه پدر و برادر یا هر فردي از اعضاي خانواده کـار خالفـی را انجـام    

شناسی و استفاده  دیگر اعضاي خانواده به اندازه ي توان خویش و با توجه به وقت، دهد
بپردازند و اصل همکاري را حفظ کنند ، خیر از شیوه ي مناسب به نصیحت و وصیت به

 تا آن کار خالف از بین برود.

﴿ فرماید: اهللا تعالی می        ﴾ :پس بترسید از اهللا هر « ]۱۶[التغابن

 .»قدر که بتوانید

ا [ فرمایـد:  مـی علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا ـا إِذَ نْـهُ مَ ـأْتُوا مِ ـئءٍ فَ مْ بِشَ تُكُ ـرْ أَمَ

تُمْ  تَطَعْ  )1(]اسْ

 هرگاه شما را به کاري فرمان دادم تا حد توان آن را انجام دهید). (
داراي ، هـر کـدام در خـانواده   ، برادر چه کوچک و چـه بـزرگ  ، بنابراین پدر و مادر

و با نهایت نرمی و خوش با هر کدام از آنان با بهترین شیوه  اي هستند. باید جایگاه ویژه
انجـام شـده و منکـر از بـین بـرود.      ، که هـدایت اسـت  ، رویی بر خورد نمود تا مقصود

شیوه ي مناسب استفاده نمایـد. بـویژه    شناس باشد و از کننده و داعی باید وقت نصیحت
چرا که آن دو مانند دیگر خویشاوندان نیستند و منزلت آن دو بسیار ، در قبال پدر و مادر

 در قرآن به اندازه ي توان مشخص شده است.، ست. نیکی به آن دوواال

﴿ فرماید: تعالی می اهللا                       

                                

                    ﴾ :۱۵ – ۱۴[لقمان[ 

درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مـادرش او را بـا نـاتوانی روي     انسانو ما به «
به او توصیه کـردم)  ( یابد ناتوانی حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می

                                                           
 )1337مسلم  (  -1
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همه) به سوي من اسـت. و هرگـاه   ( براي من و پدر و مادرت شکر بجا آور و بازگشت
بلکـه  ( دهی که از آن آگـاهی نـداري   تالش کنند که تو چیزي را همتاي من قرار، آن دو

اي  در دنیـا بـه طـور شایسـته    ، ولی با آن دو، دانی باطل است) از ایشان اطاعت مکن می
 . »رفتار کن

وقتی پدر و مادر مسـلمان  ، به زمانی اشاره دارد که پدر و مادر کافر باشند، این آیات
بر فرزند الزم اسـت بـا   ، باشند باید رفتار به چه صورت باشد؟ وقتی پدر و مادر کافرند

آنان به نیکی رفتار کند تا شاید اهللا به وسیله فرزندشان اسـباب هـدایت آن دو را فـراهم    
کندپس نیکی به پدر و مادردر اولویت اسـت. اگـر پـدري بـه نمـاز جماعـت پایبنـدي        

بـر  ، کند یا به معصیتی مانند: اعتیاد یا تراشیدن ریـش یـا اسـبال ازار گرفتـار اسـت      نمی
ندش الزم است که با نرمی و احترام او را متوجه کند و در این کار از بزرگان فامیـل  فرز

کمک بخواهد و رفتارش در قبال مادر و برادر بزرگ و دیگر افراد خانواده نیز به همـین  
 تا بتواند به هدفش برسد. ، صورت باشد

 )173، 175( ـ ص 37شیخ ابن باز ـ مجلۀ البحوث ـ ش

 خدمتکار به اسالم واجب است.] دعوت 36[

آیا دعوت آنان بـه اسـالم بـر او    ، خدمتکار مرد یا زن دارد که کافر است، فردي س:
 الزم است؟

مگر در صورتی که کسی دیگر اقدام بـه ایـن   ، است بر او الزم ها آندعوت ، آري ج:
 کار بکند. اما به طور حتم کسی غیر از او این کار را نخواهد کرد.

 ﴿ فرماید: ی میاهللا تعال                        

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

اي کـه   بـه شـیوه  ها آنبه راه پروردگارت دعوت نما! و بـا  ، با حکمت و اندرز نیکو«
 .»استدالل و مناظره کن، نیکوتر است
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هنگامی کـه معـاذ رضـی اهللا عنـه را بـه یمـن       وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى 

مْ إِىلَ [ فرستاد فرمود: هُ عُ مِ الْـادْ الَ   )1(».دعوت کن آنان را به اسالم« ]إِسْ

آنگونه کـه  ، دعوت با گفتار و دعوت با عمل، اسالم به دو صورت گسترش می یابد 
بر هـیچ کـس پوشـیده    ، سترش یافت. فضیلت دعوت به اسالمگ میاسالدر آغاز دعوت 

پاداشـی معـادل ثـواب اعمـال هـدایت      ، هدایت شـود  انسانهرگاه فردي توسط ، نیست
مانند انجام آن اسـت. رسـول اهللا صـلَّى    ، چرا که راهنمایی به خیر، شونده به او می رسد

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسيَ [ فرمـود:  ضی اهللا عنهرخطاب به علی و ْـدِ َنْ هيَ ــهُ ألَ ـالً  اللَّ جُ كَ رَ بـِ

مِ  رُ النَّعَ ْ ونَ لَكَ محُ كُ نْ أَنْ يَ ٌ لَكَ مِ ريْ ا خَ دً احِ  )2(]وَ

 »بهتر است.، برایت از شتران سرخ مو، اگر یک نفر بوسیله ي تو هدایت شود«
    )165-2/164( 5شیخ ابن عثیمین ـ کتاب الدعوة ـ 

 فریفتگان به فرهنگ بیگانه ] دعوت 37[

تـرین شـیوه    اگر گروهی فریفته ي فرهنگ بیگانه یا گروه خاصی بودند. مناسـب  س:
 براي دعوت آنان چیست؟

دعوتگر اشتباهات موجود در آن گروه و فرهنگ و نسبت آن افراد با آن گـروه و   ج:
بپردازد. آنگـاه آن  ، اند در آن رشد کرده، فرهنگ را بیان کند. و به تشریح فضایی که آنان

و شـرعی منافـات دارد را    دینـی  هـاي  چه در آن فرهنگ یا گروه وجود دارد که با آموزه
بازگو کند. از آنان بخواهد این مسایل را در ترازوي عدالت یعنی قرآن و سـنت رسـول   

مطابقـت   هـا  نآقرار دهند. آن چه با ایـن دو یـا یکـی از    وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاهللا صلَّى 
هر که ، اش پذیرفتنی است. و هر چه مخالف آن دو بود مردود است و به گوینده، داشت
 گردد.  باز می، باشد

                                                           
 )19) مسلم  (1458بخاري  ( -1
 )2406) مسلم  (2942بخاري  ( -2
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علما مسایل اختالفی را با دالیل شرعی می سنجند. آنچه که موافق بـا شـریعت بـود    
، اش پذیرفته شود و آنچه که مخالف با شریعت باشد باید ترك شود.. اگـر چـه گوینـده   

اي باشد چرا که حق از هر چیزي باالتر است. در قبـال هـر عـادت و     مرتبه شخص بلند
بزرگـان و  ، شود. اگـر چـه از پـدران    اخالقی که خالف شرع باشد همین گونه رفتار می

علَیه  اللَّـهگذشتگان به یادگار مانده باشد. همگان باید به دستورات اهللا و رسول اهللا صلَّى 
 هآلو لَّمسچنگ بزنند که تنها راه نجات است.و 

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                   

                  ﴾ :۱۵۳[األنعام[  

وانحرافـی)  ( هاي پراکنـده  از آن پیروي کنید! و از راه، راه مستقیم من است، این راه«
سازد! این چیزي است که اهللا شـما را بـه آن    پیروي نکنید. که شما را از راه حق دور می

 . »کند. شاید پرهیزگاري پیشه کنید سفارش می
 )4/240( شیخ ابن باز مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ ـ

 هاي معاصر یی از فتنه] راه رها38[

هاي وسوسه انگیز این زمان و رسـیدن   لطفاً بفرمایید: جوانان براي نجات از فتنه س:
 به راه صحیح چه روشی را در پیش گیرند؟

پرورش دهنـد. و  ، داري این است که دین آگاهی را در خود بهترین شیوه ي دین ج:
توجه کننـد. توصـیه ي   وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهبه قرآن کریم و سنت پاك رسول اهللا صلَّى 

من این است که با دوستان درست کار و دیندار و علماي دین مدار و حق گو هم نشینی 
کنند تا از اخالق و کردار آنان بهره ببرند. جوانان را به ازدواج و تـالش بـراي انتخـاب    

علَیه وآله  اللَّـهول اهللا صلَّى نمایم. چرا که رس توصیه می  همسري با ایمان و نیکو صفت

 لَّمستَطَاعَ [ فرماید: میو نْ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ ا مَ ـنُ الْـيَ صَ أَحْ ِ وَ بَرصَ ضُّ لِلْ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ بَاءَ

جِ  رْ فَ اءٌ ، لِلْ جَ هُ لَهُ وِ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ  ]وَ
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باعث چشم پاکی ، هرکس از شما توانایی دارد ازدواج کند. زیرا ازدواج، اي جوانان(
گردد. و هرکسی توانایی نـدارد روزه بگیـرد؛ زیـرا روزه گـرفتن قـدرت       و پاکدامنی می

  )1(د)کن مید و از طغیان حفاظت ده میجنسی را کاهش 
 )262/5( -شیخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ

 روش دعوت متجاهر به گناه و کسی که در مأل عام مرتکب گناه شود ] 39[

اي از کویت رسیده کـه فرسـتنده از بـرادرش شـکوه کـرده و گفتـه اسـت:         نامه س:
مبتال است. و نصیحت دیگران نـه تنهـا در او تـأثیر     برادرش به برخی معاصی و گناهان

 ت رهنمایی کرده است.پرواتر می کند و درخواس د بلکه او را در گناه بیکن مین
بـر  ، نصیحت و همکاري بر نیکی و تقوا و وصـیت بـر حـق و اسـتقامت بـر آن      ج:

 مسلمانان واجب است.

﴿ فرماید: اهللا می                           

           ﴾ :۲[املائدة[  

هرگـز) در  ( همواره) در راه نیکی و پرهیزگاري با هم تعاون و همکاري کنید. و( و«
از مخالفـت فرمـان) اهللا بترسـید کـه مجـازات اهللا      ( راه گناه و تعدي همکاري ننمایید! و

 . »شدید است

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                         

                 ﴾ :۳ – ۱[العصر[  

همه در زیانند. مگر آنان که ایمان آورده و اعمال صالح  ها انسانبه عصر سوگند که «
 .»اند کرده و به صبر و استقامت توصیه نموده اند و یکدیگر را به حق سفارش انجام داده

                                                           
 )1400)  مسلم  (5066بخاري  ( -1
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][ فرمـود: وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  ةُ ـيحَ ينُ النَّصِ دیـن خیرخـواهی   ( الـدِّ

ـةِ [ است) گفته شد: براي چه کسانی اي رسول اهللا!؟ فرمـود:  َئِمَّ ألِ ـولِهِ وَ سُ لِرَ هِ وَ لِكِتَابـِ هللاَِِّ وَ

مْ الْـ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ  )1(]مُ

 ). ها آنبراي اهللا و کتاب و پیامبرش و براي پیشوایان و رهبران مسلمانان و عموم (
بیانگر وجوب نصیحت و همکاري در خیر و وصیت به ، این دو آیه و حدیث شریف

 حق است. 
کـرد.  انجام محرمات یا تنبلـی در واجبـات را مشـاهده    ، مسلمانی در برادرش هرگاه

نصیحت نموده و به خیر و خوبی راهنمایی کند و از بدي باز دارد.  واجب است که او را
 تا جامعه اصالح شده و کارهاي خوب انجام گیرند و بدیها و زشتی ها از بین بروند.

﴿ :فرماید اهللا می                         

       ﴾ :۷۱[التوبة[  

و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر ( ولی، مردان و زنان با ایمان«
 .»کنند می

ا [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  ـرً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ هِ مَ هُ بِيَـدِ ْ ـريِّ يُغَ لْ ، فَ

انِهِ  بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ عَفُ ، فَ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ نِ الْـفَ  )2(] إِيامَ

هرکس از شما امر ناپسندي را مشاهده کرد آن را با دست تغییر دهد؛ اگر نتواست با (
 ترین درجه ي ایمان است).  و اگر نتوانست با قلبش؛ و این ضعیف، زبانش

کننده! پس از آن که برادرت را نصیحت و ارشـاد کـردي و در او تـأثیر     تو اي سئوال
شایسته است که او را ترك کنی و با او رفت و آمد نکنی ، نکرد و به اظهارگناه ادامه داد

و تأثیر گذار هستند و در نزد او احتـرام  و از کسانی براي هدایتش کمک بخواهی که در ا
بیشتري دارند؛ امید است که اهللا به وسیله ي آنان او را هـدایت کنـد و هرگـاه احسـاس     

                                                           
 ) بصورت معلّق ذکر کرده است.57)  و بخاري آن را در کتاب ایمان، پیش از حدیث (55مسلم ( -1

 )49مسلم   ( -2



   

 1493 باب یازدهم: دعوت و امر به معروف و نهی از منکر
 

شود با او رفـت و آمـد    کردي که ارتباط تو با او باعث دینداري وکم شدن گناه در او می
دارویی است ، طهموجب ازدیاد شر و بدي او نشود. چون قطع راب، کن تا عدم ارتباط تو

یرد. لذا زمانی که این دارو مفید واقع نشـود و  گ میکه به هدف درمان مورد استفاده قرار 
حتی بیماري را بیشتر کند باید در پی کاري باشی که از داشتن ارتباط بیشتر نفـع داشـته   

راه  -بدون آن که با او رفاقت و صمیمیت قلبی داشـته باشـی   -باشد. پس الزم است که 
امیـد اسـت کـه اهللا او را    ، حت و امر به معروف و نهی از منکر را برایش ادامـه بـده  نصی

 بهترین پیشنهاد علما است. هدایت کند. این
 )344-5/343( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ ــ شیخ ابن باز ـ

 ] رسالت مسجد در اسالم 40[

دم در مـورد آن  رسالتی است که بسیاري از مـر ، رسالت مسجد و منبر در اسالم س:
یند: از بهتـرین  گو میاند. برخی  مردم رسالت مسجد را تغییر داده یند:گو مینویسند و  می

تـوانیم در آن   دیگر نمـی ، ایم یعنی خانه ي اهللا محروم شده، ي زمینها آنو پاك ترین مک
یند منبرها براي دعوت به غیر گو میاي هم  بنشینیم یا به مذاکره و آموزش بپردازیم. عده

انـد. و بـراي روزهـاي مخصـوص و احـزاب مخصـوص اسـتفاده         اهللا به کار گرفته شده
 شوند...؟  می

دعـوت  ، تـرین وسـایل دعـوت مـردم بـویژه      بدون شک مسجد و منبر از قدیمی ج:
اي براي رساندن  مسلمانان به خیر و آگاه کردنشان از منافع شان بوده است. مسجد وسیله

 پیام پروردگار است.
برسانند و شریعت اهللا را بـه   پیامبران را فرستاده است تا پیام اهللا را به مردم تعالىاهللا  

آنان تعلیم دهند. اهللا تعالی آدم و نوح و سایر پیامبران را مبعوث کرد تا از طریق مساجد 
د باشد یـا جـاي   دستورات الهی را ابالغ کنند. حال فرقی ندارد که منبر در مسج، و منابر

 دیگر و یا حتی متحرك باشد. 
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اسب و دیگر چهار پایانی که قابل سواریند نیـز بـه عنـوان منبـر     ، گاهی از پشت شتر
استفاده شده است و گاهی منبر مکان بلندي است که پیام هاي آسمانی را ابـالغ کننـد و   

 دین حق را که هدف بعثت پیامبران است به مردم برسانند. 
ي بزرگی است که به عهده ي علما و معلمان امت است کـه بایـد بـه آن      این وظیفه

توجه نمایند و آن را به حال اولش باز گردانند. از طریق مسجد بـه مـردم امـور دیـن را     
ها و دیگر مناسبت ها است. وظیفه  بیاموزند. زیرا مسجد محل تجمع مسلمانان در جمعه

سخنرانی در ، روزنامه، تلویزیون، انند رادیوم، ي علما است که از طریق امکانات موجود
نوشتن کتـاب و...دسـتورات الهـی را بـه مـردم برسـانند؛ پیـروان        ، اجتماعات و مجالس

تـا پیامهـا و دسـتورات    ، مسئولیت دارنـد ، پیامبران و جانشینان آنان از علما و اهل ایمان
موافق آگاهی یابند مخالف و ، مرد و زن، شریعت را به مردم برسانند. تا کوچک و بزرگ

 ي باقی نماند.ها آنو حقایق آشکار شود و هیچ به
حق ندارند منابر را محدود کنند مگر در صورتی که دعوت به باطل باشد. یـا  ، حکام

دعوتگر صالحیت دعوت را نداشته باشد که در این حالت هر جا باشد بایـد جلـوي آن   
و صالحیت آن را داراست باید بـه  کند  می گرفته شود. اما کسی که به سوي حق هدایت

 او میدان داد و کمکش کرد تا راه دعوت به دستورات و شریعت اهللا برایش آسان شود.

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                     ﴾ :املائدة]

۲[  
هرگـز) در راه گنـاه و   ( پرهیزگاري با هم تعاون کنیـد و در راه نیکی و  همواره)( و«

 . »تعدي همکاري نکنید

﴿ فرماید: می                       

                 ﴾ :۳ – ۱[العصر[ 

انـد و اعمـال    همه در زیانند مگر آنانی که ایمـان آورده  ها انسانبه عصر سوگند که «
 . »اند اند. و یکدیگررا به حق سفارش کرده و به استقامت توصیه نموده صالح انجام داده
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ةُ [فرماید:  میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  يحَ ينُ النَّصِ خیرخـواهی  دین ( ]الدِّ

 است)

هللاَِِّ [ علَیـه وآلـه وسـلَّم ؟ فرمـود:     اللَّــه اهللا صلَّى  گفته شد براي چه کسانی اي رسول

ةِ  َئِمَّ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ مْ الْـوَ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ  )1(]مُ

 ).ها آنبراي اهللا و کتاب و پیامبرش و براي ائمه ي مسلمانان و عموم (
کـه بـه انـدازه ي    ، علما و حامالن کتاب و سنت؛ در همه جـا الزم اسـت   ي همهبر  

 بپردازند.  توانایی خود به دعوت وآموزش و امر به معروف و نهی از منکر

﴿ فرماید: اهللا تعالی می        ﴾  :پس تقواي الهی پیشه « ]۱۶[التغابن

 . »کنید هر قدر که بتوانید
، ماشـین ، جـاده ، خانه، اعم از مسجد علما موظف هستند دستورات اهللا را در همه جا

قطار یا هر مکان دیگري تبلیغ کنند. چرا که براي دعوت جـاي خاصـی وجـود    ، هواپیما
 براساس توانایی فرد الزم است.، ندارد. بلکه تبلیغ در هر مکان

﴿ فرماید: اهللا می                 ﴾ :آیا پیامبران « ]۳۵[النحل

 . »اي جز ابالغ آشکار دارند وظیفه

 ﴿ فرماید: می                  ﴾ :۶۷[املائدة[ 

مردم) به ( نازل شده است. کامالً، بر تو، آن چه از طرف پروردگارت، اي رسول اهللا«
 . »برسان

ةً [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  لَوْ آيَ نِّي وَ وا عَ غُ لِّ از من برسـانید  ( ]بَ

  )2(اگر چه یک آیه باشد).

                                                           
 قبالً گذشت -1

 )3461بخاري  ( -2
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َ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  ـهُ نَرضَّ ـهُ  اللَّ غَ بَلَّ ـيْئًا فَ نَّا شَ عَ مِ مِ أً سَ رَ امْ

عٍ  امِ نْ سَ ى مِ عَ بَلِّغٍ أَوْ بَّ مُ رُ عَ فَ مِ امَ سَ  )1(]كَ

شخصی را که از ما چیزي بشنود و آن را همـان گونـه   ، اهللا شاداب و خنده رو سازد(
به دیگران برساند. و چه بسا شنونده ي غیر مستقیمی که از شـنونده ي  ، که شنیده است

 توانایی حفظ بیشتري دارد).  مستقیم

دُ [ فرمـود:  می، خواند خطبه میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـههرگاه پیامبرصلَّى  ـاهِ ـغْ الشَّ يُبَلِّ لْ فَ

ائِبَ الْـ  باید حاضران به غایبان برسانند). ( ]غَ

میـان گـروه بسـیاري از    ، الـوداع  در حجـۀ وسـلَّم  علَیه وآله  اللَّـهوقتی که پیامبرصلَّى 
، در پایان سخنانش در حالی که بر شترش سوار بود، کرد صحابه در عرفات سخنرانی می

دُ [ فرمود: اهِ يُبَلِّغْ الشَّ لْ عٍ الْـفَ امِ نْ سَ ى مِ عَ بَلَّغٍ أَوْ بَّ مُ رُ ائِبَ فَ   ]غَ

حفـظ  باید حاضران به غایبان برسانند. چه بسا شنونده ي غیر مستقیمی که توانایی ( 
 مستقیم دارد).  بیشتري نسبت به شنونده ي

الُوا: [ فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبرصلَّى  ؟ قَ ائِلُونَ تُمْ قَ نْ امَ أَ نِّي فَ أَلُونَ عَ تُمْ تُسْ نْ أَ وَ

تَ  حْ نَصَ يْتَ وَ أَدَّ لَّغْتَ وَ دْ بَ دُ أَنَّكَ قَ هَ ةِ ، نَشْ بَّابَ بَعِهِ السَّ الَ بِإِصْ قَ ا إِىلَ  فَ تُهَ نْكُ يَ ءِ وَ امَ ا إِىلَ السَّ هَ عُ فَ رْ يَ

دْ اللَّـهُ  س:النَّا هَ اتٍ اللَّـهُ مَّ اشْ رَّ ثَ مَ . ثَالَ دْ هَ  )2(]مَّ اشْ

دهـیم کـه    ییـد؟ گفتنـد: گـواهی مـی    گو میشود. چه  در مورد شما از من سئوال می« 
دعوت را رساندي و حق آن را ادا کردي و در این راه خیرخواه بودي؛ سـپس در حـالی   

کرد و به سوي مردم اشاره  انگشت را به آسمان بلند وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهکه پیامبرصلَّى 
 را فرمود).کرد فرمود: اي اهللا گواه باش. تا سه مرتبه این جمله  می
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، علی رضی اهللا عنه را براي دعوت یهودیانوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهوقتی که پیامبرصلَّى 

مْ إِىلَ [ فرمود:، در صورت عدم قبول دعوت به خیبر فرستاد یا جنگ با آنان هُ مِ الْـادْعُ الَ إِسْ

قِّ  نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ مْ بِامَ جيَ هُ ْ ربِ أَخْ ـهِ وَ وَ  اللَّ ـهِ فِيهِ فَ يَ  اللَّ ْدِ َنْ هيَ ـهُ ألَ ٌ لَكَ  اللَّ ريْ ا خَ دً احِ الً وَ جُ بِكَ رَ

مِ  ْرُ النَّعَ ونَ لَكَ محُ نْ أَنْ يَكُ  )1(]مِ

بـه  ، بر آنان واجب فرموده تعالىو از حقوقی را که اهللا ، آنان را به اسالم دعوت بده(
بوسیله ي تو هدایت کنـد برایـت از   اهللا یک نفر را  به اهللا سو گند اگر، اطالعشان برسان

سـعد اتفـاق نظـر     شتران سرخ مو بهتر است). در صحت این حدیث از طریق سهل بـن 
 است.
 اللَّـهاز رسول اهللا صلَّى ، در صحیح مسلم به روایت ابومسعود انصاري رضی اهللا عنه 

 هآلو هلَیع لَّمسهُ [ روایت است:و لَ ٍ فَ ريْ ىلَ خَ لَّ عَ نْ دَ لِهِ  مَ اعِ رِ فَ ثْلُ أَجْ   )2(]مِ

 آن برابر است)  ي دهندهاجرش با اجر انجام ، هرکس به کار خیري راهنمایی کند(
اهللا و راهنمایی مردم به خیر و امر به معروف و نهی از منکر آیات  در مورد دعوت الی

 و احادیث بسیاري وارد شده است.
در کشورهاي اسـالمی و  ، غیر مسئولیناعم از مسئولین و ، لذا بر تمام علما و مومنان

به مردم آمـوزش دهنـد و از   ، با نرمی و حکمت، غیراسالمی واجب است که دین اهللا را
 ها ي مناسب استفاده کنند تا مخاطبان تشویق شوند نه این که متنفر شوند!  شیوه

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

تر  نما! و با آنان به روشی که نیکو به راه پروردگارت دعوت، با حکمت و اندرز نیکو«
 . »استدالل و مناظره کن، است

                                                           
 )2406) و مسلم  (3009بخاري  ( -1
 )1893مسلم  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1498 
  

  ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                  

      ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

جز با روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید. مگر کسـانی از  ، و با اهل کتاب«
 . »آنان که ستم کردند

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        

       ﴾ :۳۳[فصلت[  

کنـد و عمـل    می خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوي اهللا، وچه کسی«
 . »ید: من از مسلمانانمگو میدهد و  صالح انجام می

هخطاب به رسول اهللا صلَّى  تعالىاهللا  ﴿ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ    

                        ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

 و اگر خشن وسنگدل، مردم) نرم شدي( ها آنبا ، برکت) رحمت پروردگارت( و به«
 .»شدند بودي از اطرافت پراکنده می

 موسی و هارون علیهماالسالم را نزد فرعون فرستاد فرمود: تعالىوقتی که اهللا 

﴿              ﴾ :با او به نرمی سخن « ]۴۴[طه

 .»از اهللا)بترسد( بگویید. شاید متذکر شود. یا

ـقَ الَ ]فرمایـد:  مـی وسـلَّم  علَیه وآله  اللَّـهدر حدیث صحیحی رسول اهللا صلَّى  فْ إِنَّ الرِّ

هُ  انَ ءٍ إِالَّ شَ ْ نْ يشَ عُ مِ نْزَ الَ يُ هُ وَ انَ ءٍ إِالَّ زَ ْ ونُ يفِ يشَ كُ  )1(]يَ

سـازد و در هـر کـاري کـه نرمـی و       نرمی در هرکاري که باشد آن را ارزشـمند مـی  (
 گردد).  ارزش می مالیمت نباشد بی

مْ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبرصلَّى  ْرَ قَ حيُ فْ مْ الرِّ ْرَ نْ حيُ َ الْـمَ ريْ  )1(]خَ
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 از خیر محروم شده است). ، محروم شود هر کس از نرم خویی( 
بسیاري وجود دارد؛ بنابراین بر مسـلمانان الزم اسـت   ، در این مورد آیات و احادیث

 نند از علما سؤال کنند.دا میکه از دین آگاهی داشته باشند و هر چه ن

دْ [ فرمایـد:  میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى   ـرِ ـنْ يُ ــهُ مَ ـهُ يفِ  اللَّ هْ قِّ فَ ا يُ ً ـريْ هِ خَ بـِ

ينِ   )2(]الدِّ

 نصیب خواهد کرد). ، خیر نماید به وي فهم دین ي ارادهاهللا ، براي هرکس(
مردم را تعلیم دهند و آگاه کنند و علم خود را به الزم است که  از این جهت بر علما

آنان برسانند و در این راه با شتاب به مسابقه بپردازنـد و بـا صـبر و اخـالص و امانـت      
، دین اهللا را به بندگانش برسانند و واجبـات و محرمـات اهللا را از طریـق مسـاجد    ، داري

یگر مناسـبتها بـه مـردم    هاي جمعه و عید و د خطبه، جلسات علمی در مسجد یا غیر آن
آموزش دهند؛ چرا که همگان قدرت تحصیل در مدارس و آموزشگاهها و دانشگاهها را 

اي براي آموزش دیـن و شـریعت الهـی و یـادگیري      ندارند و همگان توان یافتِن مدرسه
علَیـه وآلـه    اللَّــه و فراگیري سنت رسـول اهللا صـلَّى   ، گونه که نازل شده است آن، قرآن

لَّمسرا ندارد. ، آن گونه که آمده است، و 
هـاي   خطبـه ، روزنامـه ، تلویزیـون ، از طریق رادیـو ، بر علما واجب است که دین را 

عید و هر مکان دیگر و همچنین با درس و جلسـات علمـی در مسـجد یـا غیـر      ، جمعه
 مسجد به مردم برسانند.

هـر عـالمی کـه اهللا     داشـته و بـه   اي که اهللا علم دین را بـه او ارزانـی   لذا بر هر طلبه 
قدر علم را بداند واز هر فرصت ممکن بـراي رسـاندن   ، بصیرت عنایت کرده الزم است

به خوبیها تشویق نمـوده  ، دستورات اهللا استفاده کند و مردم را با حقیقت دین آشنا سازد
 و از بدیها باز دارد. واجبات و محرمات الهی را برایشان روشن سازد.
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علما است. زیرا آنان جانشینان و وارثـان پیامبراننـد پـس بایـد      ي همهاین وظیفه ي  

پیامهاي اهللا را به دیگران برسـانند. شـریعت را بـه مـردم آمـوزش دهنـد و بـا بردبـاري         
کتاب و پیامبر و رهبران و عموم مسلمانان باشند. برحاکمـان و مسـئوالن   ، دین خیرخواه
 آنان را کمک کنند و راه را برایشان هموار سازند. مسلمان واجب است که دولتهاي

﴿ فرماید: می تعالىاهللا             ﴾ :همواره) در راه ( و« ]۲[املائدة

 .»نیکی و پرهیزگاري تعاون کنید

انَ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى   يهِ كَ ةِ أَخِ اجَ انَ يفِ حَ نْ كَ ــهُ مَ يفِ  اللَّ

تِهِ  اجَ  )1(]حَ

کند). بر صـحت ایـن    هرکس نیاز برادرش را برآورده کند. اهللا نیاز او را برآورده می(
 حدیث از طریق ابن عمر اتفاق است. 

ـهُ وَ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  نِ  اللَّ وْ ـانَ الْـيفِ عَ ا كَ بْدِ مَ بْدُ الْــعَ عَ

يهِ  نِ أَخِ وْ   )2(]يفِ عَ

مـادامی کـه او در فکـر کمـک بـرادرش      ، دکنـ  میخود را) کمک ( بنده ي تعالىاهللا (
 باشد). امام مسلم در صحیح خود این حدیث را از ابو هریره نقل کرده است. 

از اهللا براي خود و همه برادران مسلمانم بـویژه علمـا و طـالب توفیـق و هـدایت و      
اهللا علـی   کمک براي عمل به حق را خواستاریم. همانا اهللا بخشنده و کریم است. وصـلی 

 آله وصحبه وسلم.  نبینا محمد وعلی
 ) 80/5، 81( ابن باز ـ مجموعه فتاوي مقاالت متنوعۀ ـ  شیخ

 یا خیر؟، وت توقیفی است] آیا وسایل دع41[

اي دعـوت را   بین دعوتگران اختالف نظـر اسـت. عـده   ، وسایل دعوت ي بارهدر س:
نمایشی... و ، ورزشی، هاي مختلف فرهنگی دانند و طبعاً استفاده از راه عبادت محض می
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ي هـا  آناي بر این باورند که ابـزار دعـوت در زمـ    کنند. عده ابزار جذب جوانان را رد می
نیاز به تجدید و نوگرایی دارند و دعوتگران باید از هر وسیله ي مشروعی براي مختلف 

 اهللا استفاده نمایند. لطفاً جواب صحیح را بیان کنید. دعوت الی
 الحمد هللا رب العالمین. بدون شک دعوت به سوي اهللا عبادت است. ج:

 ﴿ فرماید: اهللا می                         

  ﴾ :۱۲۵[النحل[  

به راه پرودگارت دعوت نما! و بـا آنـان بـه روشـی کـه      ، و با حکمت واندرز نیکو«
 .»نیکوتر است. استدالل و مناظره کن

دعوتگر باید بداند براي اجراي فرمان الهی به کـار دعـوت مشـغول اسـت و بـدون       
علَیـه   اللَّــه  اهللا صلَّىکتاب اهللا و سنت رسول ، اهللا از بهترین شیوه هاي دعوت الی، شک
 هآلو لَّمسست.ها انساني  چون کتاب اهللا بهترین پند دهنده، استو 

﴿ فرماید: اهللا می                         

            ﴾] :٥٧يونس[  

اي مردم اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است و درمانی بـراي آنچـه   «
 .»هاست؛ و هدایت و رحمتی است براي مؤمنان در سینه

شیواترین گفتارها را به کار ، علَیه وآله وسلَّم در سخنانش اللَّـهآري! رسول اهللا صلَّى 
فرمود: که اصـحاب از آن بـا ایـن     گاهی مواقع سخنان را به گونه اي ایراد می، گرفت می

ا  ند:نمود میجمالت تعبیر  نْهَ لَتْ مِ جِ ا الْـ[وَ نْهَ فَتْ مِ رَ ذَ لُوبُ وَ ]الْـقُ يُونُ  )1(عُ

 د). ش میقلبها لرزان و چشم ها گریان (
فقط از کتاب اهللا و سنت رسول ، لذا اگر براي دعوتگر مقدور باشد. که براي پند دادن

ولی اگر مصلحت دید که در کنـار  ، استفاده کند. چه بهتروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاهللا صلَّى 
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به شرطی کـه شـامل کـار حرامـی      ،کند ایرادي ندارد وسایل مشروع و جایز استفاده، آن

یا نمـایش نقـش صـحابه یـا ائمـه ي      ، بازیگري در نقش کفار، نشود. مانند: دروغ گفتن
یا هر چیزي که در آن بیم تحقیر پیشوایان مسلمان در ، ها و تئاتر مسلمانان در نمایشنامه 

 نظر مخاطبان وجود دارد. 
چـرا  ، خود را به زن یا زن خود را به مرد تشبیه نکندمرد ، همچنین در نمایشنامه ها 

در ایـن مـورد ثابـت اسـت ودر حـدیث      وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهکه لعنت رسول اهللا صلَّى 

هُ لَعَنَ [ آمده: إنَّ الِ الْـفَ جَ اءِ بِالرِّ نْ النِّسَ اتِ مِ بِّهَ تَشَ الِ بِالنِّ الْـوَ ، مُ جَ نْ الرِّ نيَ مِ بِّهِ تَشَ اءِ مُ   )1(]سَ

زنانی که خود را مشابه مـردان و مردانـی کـه    وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى (
 لعنت فرموده است).، ندکن میخود را شبیه به زنان 

از این ابزار بـراي جـذب مـردم اسـتفاده کـرد و      ، نکته اي بسیار مهم: هرگاه دعوتگر
 بینم.  ایرادي در آن نمی، مرتکب عمل حرامی نشد

ولی اگر استفاده از آن به حدي رسید که دعوت با کتاب و سنت ترك شـد. و مـردم   
دانـم.   بلکه آن را حرام مـی ، دانم آن را جایز نمی، پذیرفتند جز با این ابزار مباح تأثیر نمی

سـند  امـري ناپ ، اي غیر از کتـاب اهللا و سـنت   با وسیله، به سوي اهللا چرا که دعوت مردم
و ، انجـام شـود  ، گاهی در کنـار کتـاب اهللا و سـنت   ، است. و اگر استفاده از وسایل مباح

 شامل چیز حرامی نباشد. در آن ایرادي نیست.
 )169-2/167( ـ 5الدعوة  شیخ ابن عثیمین ـ کتاب

 نوارهاي) اسالمی( هاي ] دعوت با کاست42[

راي دعوت دارم. ولی شـیوه  اهللا را دوست دارم و اشتیاق بسیاري ب من دعوت الی س:
ي مناسبی را براي دعوت نمی شناسم اگر کاسـت سـخنرانی علمـا و دعـوتگران را بـه      

 خویشاوندانم و یا هر مسلمان دیگري هدیه کنم. آیا کافی است؟
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نوار ضبط صوت) شـامل سـخنرانی عـالمی معتبـر و داراي اعتقـاد      (، اگر کاست ج:
 ي دهنـده است و داراي پاداشی معادل انجـام   اش به دیگران پسندیده درست باشد. هدیه

 کار خیر است.

ـرِ [فرمایـد:   مـی وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا ثْـلُ أَجْ ـهُ مِ لَ ٍ فَ ـريْ ـىلَ خَ لَّ عَ ـنْ دَ مَ

لِهِ  اعِ  )1(]فَ

آن کار خیـر   ي دهندههر کس به کار خیري راهنمایی کند. پاداشش با پاداش انجام ( 
 برابر است). 

مردم را با شیوه ي مناسب به کارهایی ماننـد:   کننده! بدون هیچ اشکالی اي سئوال، اما
سـخن  ، برحذر داشـتن از غیبـت  ، پرداخت زکات، تشویق مردم به اداي نماز با جماعت

قطع پیوند خویشاوندي و زشتی هـایی کـه اهللا آن را حـرام    ، نافرمانی پدر و مادر، چینی
از عالم یا غیر عالم واضح  اعم، زیرا این مسایل بر هر مسلمان .رده است دعوت نماییدک

 است. 
 )126، 127( ص -36ش -البحوث شیخ ابن باز ـ مجلۀ

 ] حمایت از نرم افزارهاي اسالمی43[

نقش مهمی در آگاهی مردم دارنـد.  ، افزارهاي اسالمی نرم، دانید همانگونه که می س:
همواره براي مخدوش کردن چهره ي اسـالم  ، مادي گرایان)( ماتریالیسماهل باطل یعنی 

 کنند. لطفاً مسئله را واضح نمایید تا حقیقت بر کسی پوشیده نماند. تالش می
بـراي امـت    سـودمند  ها و مطالـب  سخنرانی، بدون شک تالش براي نشر مقاالت ج:

، ی با این کار اقدام کندمفید است. هر کسی براي منفعت رساندن به امت اسالم، اسالمی
گمان پاداش بزرگی خواهد داشت. این افراد باید با الگو بـرداري از پیـامبران و افـراد     بی

 هرچنـد ، به این کار ادامه دهنـد  تعالىو با صبر و بردباري و امید پاداش از اهللا ، مخلص
 در موردشان سخنان ناروایی گفته شود.
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1504 
  
هایی که شامل این مسایل سودمند باشد ایرادي ندارد. اما در تخفیـف   فروش کاست 

مشکل نداشته باشند. و از طرفی این کار مهـم  ، قیمت باید تالش شود تا مردم در خرید
 گردد.  چرا که این کار سبب نشر علم می، به انجام برسد و مردم نیز سود ببرند

کنم. زیـرا   و خرید و استفاده از آن توصیه می هاي سودمند اینجانب به تهیه ي کاست
هر کاستی قابل گوش کردن نیست. این گونه نیست که هر کس سخن بگویـد سـخنش   

 مفید باشد و ارزش تکثیر را داشته باشد.
بنابراین بر جویندگان علم الزم است از کاست هاي علماي معتبر و محقـق اسـتفاده    

ه و برادرانش سود ببرند. و از انتشار چیزهاي زیـان  خانواد، ها خود کنند تا از این کاست
 منفعت دوري شود. آور و بی

 ) 77/5( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 ] اهمیت اینترنت در دعوت44[

یکی از وسایل ارتباط جمعی است. آیا بـه کـارگیري آن در امـر    ، شبکه اینترنت س:
کنند؟ جزاك اهللا خیـر. لطفـاً    ه ازآن کوتاهی میدر استفاد، دعوت جایز است؟ چرا طالب

 راهنمایی بفرمایید؟
بیـان خـوبی هـاي دیـن و     ، دعوت الی اهللا فرض کفایه است که شامل نشر علـم  ج:

بیـان دالیـل احکـام و    ، تشـویق برکارهـاي نیـک   ، توضیح حالل و حـرام ، احکام شرعی
عذاب و امثال این ها کـه سـبب آگـاهی    ، ثواب، بیان وعده و وعید، چگونگی داللت آن
 شود.  مسلمانان از دین می

 نتیجه ي دعوت و نشر علم این است که جاهالن از حقـوق اهللا بـر خـود و حقـوق    
شوند. سبب بازگشت به سوي اهللا و توبه به درگاه او تعالی  مسلمانان بر یکدیگر آگاه می

خوبیهاي اسالم معرفی شده ، تشود. در دعو ها و امور خالف شرع می بدعت، از گناهان
شـود. و در   آشکار می،  اند  و حقیقتش براي کسانی که آن را به صورت نادرست شناخته

 شوند. نتیجه به اسالم متمایل می
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استفاده ي از آن بر ، اي که استفاده از آن در دعوت ممکن باشد بدون شک هر وسیله 
، نوشـتن کتـاب و مقالـه   ، انیدر سـخنر  مسلمانان الزم است. درگذشته وسـایل دعـوت  

 هاي علمی و وسایلی از این قبیل منحصر بوده است.  حلقه، مناظره

 ﴿ که فرموده: تعالىجهت اطاعت امر اهللا                  

           ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

مردمان را با سخنان استوار و به جـا و انـدرزهاي نیکـو و زیبـا بـه راه      » پیغمبراي ««
  »پروردگارت فرا خوان

، تلویزیـون ، امکـان اسـتفاده از وسـایل زیـادي همچـون رادیـو      ، ولی در ایـن عصـر  
، نویسی در مجالت مناسب وجود دارد. از جمله ي ایـن وسـایل   مقاله، هاي علمی نشریه

است که امروزه سراسر دنیا را در برگرفتـه اسـت لـذا علمـا و      شبکه ي جهانی اینترنت
، سـخنان سـودمند و نصـیحتهاي سـالم    ، دعوتگران باید از این وسیله براي نشر مقـاالت 

قصد فراگیري علوم و بکارگیري آن را دارنـد از  ، استفاده کنند. تا کسانی که با نیت خیر
 کشورها امکان دارد. ي مههمند شوند؛ زیرا استفاده از اینترنت در  آن بهره

گـزاران و گنـاه کـاران رهـا      بدعت، فاسقان، مسیحیان، پس نباید آن را براي یهودیان 
شبهات و گمراهی هایشان را گسترش دهند و بـدین وسـیله مخاطبـان را    ، کنیم تا افکار

هاي آشکار و پوشیده غرق کنند و بر عکس  فریب دهند و در کفر و بدعت و گناه و فتنه
موحدان و مخلصان استفاده کنند به طور قطع عرصه بر گمراهان ، علما از این وسیلهاگر 

اند مخاطبان حق طلب و جویندگان علم و تو میود و با مقاالت سودمند خود ش میتنگ 
 مند سازند. عمل را بهره

  24/7/1420 -از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین

 هاي گروهی ] شرایط استفاده از رسانه45[
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خودداريِ برخی از دعوتگران از همکاري با وسایل ارتبـاط گروهـی را چگونـه     س:
ممکن است این خأل را پرکرده و راه ارتباط و ایجاد کانالی بـین   کنید؟ چگونه تفسیر می

 دعوتگران و این وسایل را بوجود آورد؟
اي از علما یا به خاطر گرفتاریهاي زندگی یـا بـه علـت کـم بـود       بدون شک عده ج:

دارد و یا دالیلی دیگر کـه مـد نظـر     که او را از دعوت باز می، یا به دلیل بیماري، لمیع
کنند و قطعاً در اشتباه هستند. گویا خود را شایسته ي این  است در این مورد کوتاهی می

 دانند یا عذرهایی از این قبیل! دانند یا این که قیام دیگران را به دعوت کافی می کار نمی
ي من به طالب و دانشجویان این است: که از امر دعوت غفلـت نکننـد و   اما توصیه 

د بـه آن  خـو  مـی نگویند این کار دیگران است. بلکه به اندازه ي توانـایی شخصـی و عل  
بپردازند. خود را از افراد ناتوان نپندارند و راه دعوت را با علم و دلیـل ادامـه دهنـد تـا     

 وچک نشمارند.زمانی که از دین آگاهی دارند خود را ک
بنابراین مشارکت در این کار با استفاده از تمام وسـایل ارتبـاط جمعـی و... واجـب      

است. نباید آن را کار دیگران بپندارند. چرا که اگر همگان از زیـر بـار مسـئولیت شـانه     
شوند و جاهالن و اشرار به حال  دعوتگران کم می، شود خالی کنند کار دعوت تعطیل می

 مانند. و ترك دعوت اشتباه بزرگی است. خود باقی می 
اهللا را ترك نکنند. خواه در جمعـی   دعوت الی بر علما واجب است هر جا که هستند 

فرصت پیش بیاید جوینده ي علم  هرگاه...لذا  ماشین یا کشتی، قطار، باشند یا در هواپیما
کند. چون با این کار  آن را غنیمت بشمارد و از این فرصت براي دعوت و ارشاد استفاده 

 رسد. به پاداش بزرگی می

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                         

       ﴾ :۳۳[فصلت[  

کنـد و عمـل    مـی  گفتارتر است از کسی که دعوت بـه سـوي اهللا     وچه کسی خوش«
 . »ید: من از مسلمانانمگو میدهد و  صالح انجام می
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به این معنا که سـخنی برتـر از سـخن دعـوتگر وجـود      ، انکاري است، این استفهام 
 ندارد. این فایده ي بزرگ و گذرگاه وسیعی براي دعوتگران است. 

ـرِ [فرمایـد:   مـی علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  ثْـلُ أَجْ ـهُ مِ لَ ٍ فَ ـريْ ـىلَ خَ لَّ عَ ـنْ دَ مَ

لِهِ  اعِ  )1(]فَ

هر کس به کار خیري راهنمایی کند. پاداشش با پاداش انجـام دهنـده آن کـار برابـر     (
 است). 

ـنْ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبرصلَّى  انَ لَهُ مِ  كَ دً ا إِىلَ هُ عَ نْ دَ رِ الْــمَ ثْـلُ أَجْ مِ

يْئًا مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ ورِ مَ   )2(]أُجُ

هر کس به سوي هدایت دعوت دهد. پاداشش مساوي با پاداش هـدایت شـدگانی   ( 
 اند در حالی که از مزد آنان کاسته نخواهد شد).  است که از او پیروي کرده

 ،علی رضـی اهللا عنـه را بـه خیبـر فرسـتاد     وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهآنگاه که پیامبرصلَّى 

وَ [ فرمود: ـهِ فَ يَ  اللَّ ْدِ َنْ هيَ ـهُ ألَ مِ  اللَّ ْـرُ الـنَّعَ ونَ لَـكَ محُ كُ نْ أَنْ يَ ٌ لَكَ مِ ريْ الً خَ جُ بـه اهللا  ( )3(]بِكَ رَ

 مو بهتر است).  برایت از شتران سرخ، ا هدایت کندي تو یک نفر ر اگر اهللا بوسیله، سوگند
لذا شایسته نیست که عالم در این کار خیر کوتاهی کند یا به ایـن دلیـل کـه دیگـران     
هستند از آن غفلت ورزد. بلکه بر علما واجب است در این کار مشارکت نماینـد. و هـر   

، اعم از کـافر و مسـلمان  ، جا که هستند با تمام وجود تالش کنند. زیرا همه ي مردم دنیا
نیاز به دعوت دارند. با دعوت سطح آگاهی مسلمان بیشتر گردد و شـاید کـافر هـم بـه     

 هدایت و مسلمان شود. تعالىلطف اهللا 
 ) 266-5/265( مجموعه فتاوي ومقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 ] اولویت بندي در دعوت46[
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 شروع کند؟، چگونه و با چه الفاظی دعوت را، دعوتگر هنگام دعوت س:

اهللا باید بر مبـانی   دعوت دهد. دعوت الی، خواهد به سوي اهللا می کننده  ا سؤالگوی ج:
مالمـت و  ، حکمت و همراه با گفتار پسندیده و نرم خویی باشد. دعوتگر از برخورد تند

 اللَّـهصلَّى سرزنش پرهیز کند. توجه به اولویتها در امر دعوت الزم است؛ زیرا رسول اهللا 
 هآلو هلَیع لَّمسکرد.  نمایندگان خود را به این کار توصیه میو 

ةِ أَنْ الَ [ فرمود:، وقتی معاذ بن جبل رضی اهللا عنه را به یمن فرستاد ادَ هَ مْ إِىلَ شَ هُ عُ ادْ فَ

ـهُ إِلَهَ إِالَّ  ولُ  اللَّ سُ أَينِّ رَ ـهِ وَ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ اعُ مْ أَطَ إِنْ هُ ـهَ ؛ فَ ْسَ  اللَّ مْ مخَ يْهِ لَ َضَ عَ افْرتَ

مْ أَنَّ  هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ اعُ مْ أَطَ إِنْ هُ ؛ فَ ةٍ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ يفِ كُ لَوَ ـهَ صَ ةً  اللَّ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ َضَ عَ افْرتَ

مْ  ائِهِ رَ قَ دُّ يفِ فُ َ رتُ مْ فَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ  )1(]تُؤْ

دعوت کن؛ اگر پذیرفتنـد آنـان را از   ، اهللا محمد رسول، اال اهللا  را به گفتن ال اله ها آن(
مسئله ي اداي زکات را ، گانه در شبانه روز آگاه کن؛ اگر آن را قبول کردند  نمازهاي پنج

 تقسیم کن). ، و زکات را از ثروتمندان بگیر و بین فقرا، به اطالع شان برسان
در هر مکان مناسب به امر ، بدر فرصتهاي مناس، پس دعوتگر باید با رعایت اولویتها

و گـاهی   در خانه ي دعوتگر مناسب اسـت ، صحبت و دعوت، پردازد. گاهی دعوت می
بهتر است دعوتگر به خانه مدعو برود و سخن گوید و شایسته است دعـوتگر در وقـت   

 داند. چگونه دعوت دهد.  مناسب دعوت دهد و مسلمان هوشیار در شرایط مختلف می
 )155/2، 156( )ـ5( کتاب الدعوة ـ شیخ ابن عثیمین ـ

 ند دیگران را دعوت دهددا می] بر دعوتگر واجب است آنچه را که از دین 47[

آیا دعوت بر هر مرد و زن مسلمان واجب است یا دعـوت مخصـوص علمـا و     س:
 طالب است؟
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کند کـه دعـوتگر    فرقی نمی، بر پایه ي علم و آگاهی باشد انسانوقتی که دعوت  ج:
دهـد   سواد باشد. ولی به آنچه که دعوت می عالمی مشهور یا طلبه اي مستعد یا فردي بی

 باید به آن علم یقینی داشته باشد. 

ـةً [ فرمایـد:  مـی وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  لَـوْ آيَ نِّـي وَ ـوا عَ غُ لِّ از مـن  ( )1(]بَ

 برسانید. اگر چه یک آیه باشد). 
شرط نیست که دعوتگر داراي علم زیادي باشـد. امـا الزم اسـت بـه آنچـه دعـوت       

دهد علم داشته باشد. اگر دعوتگر بر پایه ي ناآگاهی و یا بر مبناي احساس و سـلیقه   می
 چنین دعوتی جایز نیست.، دعوت دهد

گیـري   دعـوتگران ناآگـاه بـه دلیـل سـخت     شود برخی از  مشاهده می چرا که گاهی 
، بعضی مباحات را واجب معرفی کرده یا برخی چیزهاي غیر واجب را واجب، اي سلیقه

اند که مسئله ي بسیار خطرناکی است. زیـرا تحـریم امـور حـالل شـریعت       معرفی کرده
 همانند: حالل کردن محرمات الهی است.

طرف مقابل ، گیرد چیزي را ایراد می به طور مثال وقتی فردي بر دیگران حالل بودن 
حالل را حرام ( این دو مسئله را تعالىکند. در حالی که اهللا  نیز حرام بودن آن را انکار می

 کردن و حرام را حالل کردن) مساوي قرار داده است.

 ﴿ :فرماید می تعالىاهللا                     

                                  

         ﴾ :۱۱۷ – ۱۱۶[النحل[  

است و آن حرام تا شود نگویید: این حالل  به خاطر دروغی که بر زبانتان جاري می«
بندند رستگار نخواهد شـد. و آنـان    بر اهللا افترا ببندید. به یقین کسانی که به اهللا دروغ می

آخـرت) عـذاب دردنـاکی در    ( شـود) و در  که در دنیا نصیبشان مـی ( را بهره کمی است
 . »انتظار آنان است

                                                           
 ) 3461بخاري ( -1
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 )158-2/159( -)56( -الدعوة شیخ ابن عثیمین ـ کتاب

 به غیر مسلمان ] دادن قرآن48[

انم قـرآن را در اختیـارش قـرار    تـو  میاگر فردي نصرانی از من قرآن بخواهد آیا  س:
 دهم؟ 
انی قرآن را برایش تالوت کنی و او را بـه سـوي   تو میخیر! این کار را نکن ولی  ج:

 اهللا دعوت دهی و برایش دعا کنی.

﴿ فرماید: اهللا می                    

                   ﴾ :۶[التوبة[  

را بشنود.  اهللا به او پناه ده تا سخنان، و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد«
 .»که آنان گروهی ناآگاهندسپس او را به محل امنش برسان. چرا 

رَ بِ [ روایت است:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى از رسول اهللا  افَ سَ ى أَنْ يُ نْهَ انَ يَ آنِ إِىلَ الْـكَ رْ قُ

ضِ  نَالَهُ الْـأَرْ ةَ أَنْ يَ َافَ ؛ خمَ وِّ دُ وُّ الْـعَ دُ   )1(]عَ

از مسافرت به سرزمین کفر با همراه داشـتن قـرآن   وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبرصلَّى «
 » فرمود: از بیم آن که قرآن به دست دشمن بیفتد. نهی می

این آیات و احادیث داللت بر این دارد که قرآن به کافر داده نشود. مبادا به آن اهانت 
داده و  انند مسایل دین را به او آموزشتو میکند. یا آن را بازیچه قرار دهد. اما مسلمانان 

او را تعلیم دهند و برایش قرآن بخوانند و او را توجیه کـرده و بـرایش دعـا کننـد. اگـر      
، قرآن را در اختیارش قرار دهند. اگر امید اسـالم آوردن در کـافري هسـت   ، مسلمان شد

 به او ایرادي ندارد.، هاي قرآن حدیث و ترجمه، دادن کتابهاي تفسیر
 )373-6/372( -االت متنوعۀمجموعه فتاوي و مق -شیخ ابن باز

 ] سخنرانی در جشنها و مناسبتها49[

                                                           
 )1869) با همین معنا مسلم  (2990بخاري  ( -1
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 پـیش  سیاحتی و یا مهمانیهـا فرصـتی  ، در برخی مراسم و مجالس دید و بازدید س:
در  آید که دعوتگران مرد و زن سخنانی الهی و نصیحت گونه ایراد کنند. جـزاهم اهللا!  می

وینـد: رسـول اهللا   گ میکنند که این کار بدعت است و  اي اعتراض می چنین شرایطی عده
در این گونه مراسم سخنرانی نکرده اسـت. روش صـحیح را   وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى 

 برایمان بیان فرمایید. اهللا شما را حفظ کند. 
مکـان  ، ي نـدارد. ایـن اجتماعـات   گفتن سخنان حاوي نصیحت و راهنمایی ایراد ج:

بـر حـذر داشـتن از    ، مناسبی براي این گونه سخنان است. چرا که باعث آگاهی جاهالن
شود. به طور کلی در   خیر می تشویق به عبادت و مسابقه درکارهاي، مسایل خالف شرع

ماننـد:  ، اعم از سـخنان مفیـد و حـرام و ناجـایز    ، ودش میسخنانی گفته  این گونه مراسم
متوجه کردن اهل مجلس به ذکر  یبت و سخن چینی و... وقتی وضعیت این گونه استغ

تا اهل مجلس به کـار حـرام   ، از سکوت بهتر است، علم و مسایل دینی ،قرآن اهللا وآیات
 مشغول نشوند. 

آموزش علـم و  ، همیشه با قرائت قرآنوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى مجالس رسول اهللا 
و علماي سلف به همین صـورت   مجالس صحابه م اسالمی همراه بوده است.تعالىبیان 

، تفسـیر ، احکـام  شده است. دلیل آن کثرت روایاتی است که از آنان در مورد تشکیل می
ي   ایـن روایـات را در خطبـه     پند و ارشاد به جا مانده است و بدیهی است که همـه ي 

 مخصوص یاد نگرفته اند.  اي عید یا مدرسه، جمعه
اهللا و وعظ و ارشاد داشته  واقعیت بیانگر آن است که آنان در مجالس خود دعوت الی

مجلس در مسجد یا بازار یا منزل و یا سفر و... باشد و این  اند. حال فرقی نداشت که آن
رضـی اهللا عـنهم    و صـحابه وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه دلیل آشکاري است که پیامبرصلَّى 

انـد و همچنـین تـا پایـان      کـرده  غیبت و سخن چینی و... نمـی ، قیل و قال مجالس خود
 بلکه مجالس شان با علم سودمند و عمل صالح همراه بوده است.  ،مجلس ساکت نبودند

 .هـ 27/7/1421ابن جبرین ـ   فتوا با امضاي شیخ



 

 

 

 

 :فصل دوم
 امر به معروف ونهی ازمنکر



 
 ] مراحل تغییر منکر50[

آیا می توان منکر را با دست منع کرد؟ چه کسی منکر را با دست منع کند؟ لطفاً  س:
 با دلیل بیان فرمایید.

امر به معـروف و نهـی از منکـر را ذکـر کـرده      ، اهللا جلَّ جالله در صفات مؤمنان ج:
 است.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

           ﴾ :۷۱[التوبة[  

امر به معـروف و نهـی از منکـر    ، یار و یاور) یکدیگرند( ولی ایمان با مردان و زنان«
 .»کنند می

﴿ فرماید: اهللا می                          

    ﴾۱۰۴مران: [آل ع[  

 .»نیکی و امر به معروف ونهی از منکر کنندجمعی دعوت به ، باید از میان شما«

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

     ﴾ :۱۱۰[آل عمران[ 

بـه  چه این که) امر ( آفریده شدیده اید. ها انسانشما بهترین امتی بودید که به سود «
 . »کنید معروف و نهی از منکر می

 دارد. ، آیات در این مورد بسیارند که داللت بر اهمیت موضوع و نیاز اجتماع به آن

تَطِعْ [ در حدیث صحیح روایت است. سْ ْ يَ إِنْ ملَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ مَ

بِقَ  تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ انِهِ فَ بِلِسَ عَفُ فَ لِكَ أَضْ ذَ بِهِ وَ نِ الْـلْ   ]إِيامَ

بـا دسـت آن را تغییـر دهـد. اگـر      ، هرکس از شما کار ناپسـندي را مشـاهده کـرد   ( 
تصمیم) بر تغییر آن منکر بگیرد ( با زبانش تغییر دهد و اگر نتوانست در قلبش، نتوانست

  )1(ترین درجه ي ایمان است). و این ضعیف، و آن را ناپسند بداند

                                                           
 )49مسلم  ( -1
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تغییر منکر با دست وظیفه ي کسانی است که توانایی آن را دارند. ماننـد: حاکمـان و   
، هیأت امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و کسـانی کـه دادگسـتري        ، مسئوالن حکومتی

اش  فرمانداري و قضاوت در حیطه اختیاراتشان است. البته هر فردي در خانواده و طایفه
 باید انجام وظیفه نماید.  این اختیار را دارد و، تا حد ممکن

منجر بـه  ، اقدام به تغییر منکر نماید، یا اگر با دست، اما کسی که این توانایی را ندارد
با دست اقدام نکند بلکه با زبـان بـاز دارد و او را همـین کـافی     ، شود فتنه و درگیري می

 ما است. است تا با برخورد عملی باعث انجام منکر بدتري نشود. این عین گفتار عل
، این کـار جـایز نیسـت   ، در مرحله ي تغییر منکر با زبان بگوید: برادرم! از اهللا بترس

او ، با الفاظی زیبا و روشـی پسـندیده  ، ترك این کار واجب است؛ و سخنانی از این قبیل
 را منع کند. 

انکار قلبی است در این صورت با قلبش از آن بیزاري جویـد و  ، بعد از انکار با زبان 
دهندگان آن خـود داري کنـد و ایـن انکـار       اظهار کراهیت نماید و از همنشینی با انجام

 قلبی است.
 )122-121( ص -36ش -مجلۀ البحوث -شیخ ابن باز

 ] تغییر منکر با قلب51[

 چگونه است؟ ، با قلب، تغییر منکر س:

بدین گونه که از آن کار بیزاري جسته و همراه انجام دهندگان آن ننشیند چرا که  ج:
دارد که اهللا آنان را لعنت  اسرائیل مشابهت به بنی، بدون بیزاري جستن، نشستن با آنان

 ﴿ کرده است:                 

                       

          ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[ 
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لعن شدند. این بخاطر آن بود که ، بن مریم بر زبان داود و عیسی، اسرائیل کافران بنی«
دادند. یکدیگر را نهـی   از اعمال زشتی که انجام می ها آننمودند.  گناه کردند و تجاوز می

 . »دادند چه بد کاري انجام می کردند؛ نمی
 )74/5، 75( -متنوعۀ شیخ ابن باز مجموعۀ فتاوي ومقاالت

 ] وجوب رد منکر و روش آن52[

کنـیم. اهللا   دانشجویی هستم که همراه دوستانم در خوابگاه دانشجویی زندگی می س:
هاي برخی از  مرا هدایت کرده است و ارتباطم با اهللا خوب است. ولی گناهان و نافرمانی

غیبت و سخن چینـی...  ، دهد. گناهانی مانند: گوش دادن به موسیقی دوستانم مرا رنج می
، ی برخی مرا بـه بـاد اسـتهزاءگرفته انـد و بـه عقـب مانـده       ول .ام را نصیحت کرده ها آن

 کنند. لطفاً راهنمایی ام کنید. چه کار کنم؟ گیر متهم می وسخت
اعتراض به منکر در حد توان و بـا روش پسـندیده اسـت. آیـات و     ، وظیفه ي تو ج:

، احادیث مربوطه را در حد توان به آنان گوشزد کن و آنان را در گوش دادن به موسیقی
از آنان ، هنگام انجام منکر، انیتو میغیبت و سایر حرفها و اعمال حرام همراهی نکن. تا 

 دوري کن تا به کار دیگري بپردازند.

﴿ فرماید: اهللا می                      

     ﴾ :۶۸[األنعام[  

کنند از آنان روي بگـردان تـا بـه     استهزاء می، هرگاه کسانی را دیدي که آیات ما را«
 . »سخن دیگري بپردازند

عمل و عیـب  ، هرگاه به اندازه ي توان آنان را منع کردي و از کار آنان دوري جستی
 آنان به تو ضرر نخواهد رساند. 

﴿ فرماید: اهللا می                           

                     ﴾ :۱۰۵[املائدة[  
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، اید! مراقب خود باشید هنگامی که شـما هـدایت یافتیـد    اي کسانی که ایمان آورده«

رساند. بازگشت همه به سـوي اهللا   به شما ضرري نمی، اند گمراهی کسانی که گمراه شده
 . »سازد آگاه می، کردید است؛ و شما را از آنچه عمل می

مشخص کرده است که گمراهان به مؤمنان تا زمانی که تابع حق  تعالىاهللا سبحانه و  
اض بر منکر و پایمردي در حـق و  رسانند. و این امتیاز با اعتر ضرر نمی، و هدایت باشند

شود. به زودي اهللا برایت راه نجاتی قرار خواهـد داد و اگـر بـه     دعوت به آن حاصل می
خواهد شد. تو را بشارت ، شاءاهللا نصیحت شما براي آنان سودمند خاطر اهللا صبر کنی. ان

مخالفت کنـی  بر خیر بسیار و عاقبت نیکو باد! تا وقتی که بر حق پایدار باشی و با منکر 
 برخیر هستی.

﴿ فرماید: اهللا می         ﴾ :از آن ، و عاقبت« ]۱۲۸[األعراف

 .»پرهیزگاران است

﴿ :فرماید می تعالىاهللا              ﴾ :که ، صبر کن« ]۴۹[هود

 . »عاقبت از آن پرهیزگاران است

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                            

 ﴾ :۶۹[العنکبوت[  

قطعاً به راههاي خوب هدایت شان خواهیم کـرد. و  ، ما جهاد کنند و آنان که در راه(
 اهللا با نیکوکاران است).

، رضاي خود توفیق دهد و تو را صبر و استقامت ارزانی بخشد. خواهراناهللا تو را به 
شـنونده ي   تعالىخانواده و دوستانت را به رضایت و محبت ذات پاکش توفیق دهد. او 

 نزدیک و هدایت کننده به راه راست است.
 )118 -117( ص -30مجلۀ البحوث ـ ش -شیخ ابن باز

 صیحت آنان ] آداب اظهار نظر در مورد مردم و ن53[
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ان کسـی را  تـو  میآیا قضاوت در مورد مردم در همه حال جایز است؟ چه وقت  س:
 خبیث خطاب کرد؟، با الفاظی مانند

خـود را فرامـوش کنـد و در مـورد دیگـران قضـاوت کنـد کـار          انسـان این کـه   ج:
اي نیست. بلکه بهتر است عیوب خود را قبل از عیوب دیگران ببیند. ولـی اگـر    پسندیده

قاضـی  ، و امر به معروف و نهی از منکر کنـد ، مسلمان خود را خیرخواه برادرانش بداند
 مردم نیست بلکه خیرخواه آنان است.

﴿ ید:فرما می تعالىاهللا                        

    ﴾ :۱۰[احلجرات[  

 . »پس در میان برادران خود صلح و آشتی دهید، برادر یکدیگرند، قطعاً مؤمنان«

هصلَّى رسول اهللا  نِ كَ الْـ[ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ دُّ الْـمُ بُنْيَانِ يَشُ

ا هُ بَعْضً عْضُ  )1(] بَ

قسـمتهاي دیگـر را   ، مانند ساختمان است که برخی قسـمتها ، مؤمن نسبت به مؤمن(
 کند).  محکم می

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                       ﴾

  ]۲[املائدة: 
و با یکدیگر بر گناه و ستم مـدد   و با یکدیگر بر نیکوکاري و پرهیزگاري مدد کنید«

 »مکنید

: هللاَِِّ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  ـالَ ؟ قَ نَـا: ملَِـنْ لْ . قُ ةُ يحَ ينُ النَّصِ الدِّ

ةِ  َئِمَّ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ مْ الْـوَ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ  )2(]مُ

کتاب و پیامبرش و ، دین خیرخواهی است. گفتیم براي چه کسانی؟ فرمود: براي اهللا(
 ائمه ي مسلمین و عموم آنان). 

                                                           
 )2585)  مسلم  (2446بخاري  ( -1
 ) 55مسلم ( -2
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ِبُّ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّى ا حيُ يهِ مَ َخِ ِبَّ ألِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ الَ يُ

هِ  سِ  )1(]لِنَفْ

بـراي  ، ندپسـند  مـی د هیچ یکی از شما مگر زمانی که آنچه براي خود شو میمؤمن ن(
 مسلمان) خود نیز بپسندد.) ( برادر

 2گاه به اصالح دیگران بپـردازد.  را اصالح نماید وآناول خود ، واجب است انسانبر 
جـویی و کـم    اصالح دیگران باید بر مبناي خیرخواهی و دوستی باشد. نه احساس عیب

 بینی؛ چرا که اسالم از این مسئله منع کرده است.
اما اطالق لفظ خبیث یا امثال آن به دیگران در شریعت بـراي هـیچ مسـلمانی جـایز     

ر مسلمانش این الفاظ را نسبت دهد. مگر زمانی که فرد مـورد خطـاب   نیست که به براد
شناسـد الزم   بر هر کس که او را می، به انحراف و بد اندیشی مشهور باشد. در این حال

پرده از انحراف و خباثتش بر دارد تا مردم از خباثتش در ، است براي حفظ مصالح دینی
روا نیست. زیـرا ایـن کـار تعـرض بـه       امان باشند. اما گفتن این کلمات جهت سرزنش

بدون شک قضاوت در مورد مـردم نیـاز بـه دیـدن و     ، شخصیت است نه مصلحت دینی
 قضاوت کرد.، اثبات دارد و براساس گمان نباید

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

            ﴾ :۱۲[احلجرات[  

بپرهیزیـد. چـرا کـه بعضـی از      ها آناید! از بسیاري از گم اي کسانی که ایمان آورده«
 . »گناه است؛ و هرگز تجسس نکنید. و هیچ یک از شما دیگري را غیبت نکند ها آنگم

﴿ فرماید: اعتماد کرد. اهللا می در این قضیه نباید به گفتار فاسق          

                              ﴾

  ]۶[احلجرات: 
                                                           

 )45)  مسلم (13بخاري ( -1
 شود. و درصورت ناتوانی در اصالح خود، امر به معروف و نهی از منکر باز هم ساقط نمی -2
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درباره آن ، خبري براي شما بیاورداید! اگر شخص فاسقی  اي کسانی که ایمان آورده«
تحقیق کنید. مبادا به گروهی از روي نـادانی آسـیب برسـانید و از کـرده خـود پشـیمان       

 »شوید!
، قضاوت نکند، ي بد بپرهیزد و به مجرد گمانها آنلذا بر هر فرد الزم است که از گم

عی قضـاوت  و خبر را از هر کسی بدون تحقیق نپذیرد؛ بلکه در مورد مردم با علـم شـر  
اي از علوم شرعی نـدارد قضـاوت در مـورد افعـال مـردم بـرایش روا        کند چنانچه بهره

اظهـار  ، نیست. بنابراین افراد حق ندارند در موضوعی که از آن اطالع و آگـاهی ندارنـد  
 نظر نمایند. 

 ﴿ فرماید: اهللا می                         

          ﴾ :۳۶[اإلسراء[  

چشـم و دل. همـه   ، چـرا کـه گـوش   ، پیروي مکن، و از آن چه به آن آگاهی نداري«
 . »مسئولند

﴿ :دفرمای می تعالىاهللا                          

                               

   ﴾ :۳۳[األعراف[ 

 حـرام کـرده اسـت؛ و   ، چه آشـکار باشـد چـه پنهـان    ، بگو: اهللا تنها اعمال زشت را«
، و ستم به ناحق را؛ و این که چیزي را که اهللا دلیلی بر آنان نـازل نکـرده   همچنین) گناه(

 . »دانید شریک او قرار دهید؛ و این که به اهللا مطلبی نسبت دهید که نمی
اش حکم کند. بلکه باید  فردي که آگاهی ندارد نباید به مجرد گمان یا نظریه با سلیقه

ي بسیار خطرناکی اسـت. کسـی در مـورد    از چنین کاري خود داري کند چرا که مسئله 
گنـاه آن بـه   ، مؤمنی چیزي بگوید که در او نباشد یا او را با صفتی یاد کند که دارا نیست

 گردد. خودش بر می
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ـلٍ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا   ـيْئًا لَـيْسَ لَـهُ بِأَهْ ـنَ شَ ـنْ لَعَ ـهُ مَ إِنَّ

عَتْ  جَ يْهِ رَ لَ نَةُ عَ عْ   )1(]اللَّ

لعنـت بـه خـود او بـر     ، هر کسی چیزي را لعنت کند که شایسـته ي لعنـت نباشـد   (
  گردد). می

کافر یا الفاظ ناپسندي ، خبیث، بر مسلمان روا نیست برادرش را با کلماتی مثل فاسق
 خطاب کند.، از این قبیل

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    ﴾

 ]۱۱[احلجرات: 
و با الفاظ زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر کسـی پـس از   «

 . »ایمان نام کفر آمیز بگذارید
الزم است مسلمان خود را از این موارد حفاظت نماید وآن قدر علم و بصـیرت فـرا   

دیگران باشد. مسلمان باید  بتواند اول نفس خود را مهار نماید و سپس راهنمايگیرد که 
 پایداري و آینده نگر باشد و از عجله بپرهیزد.، طمأنینه، داراي آرامش

 ) 170-2/168( -7 -الدعوة کتاب -شیخ فوزان

 ] قواعد رد منکر در مسایل اختالفی54[

به شـدت بـه کسـی دیگـر     ، اي اختالفی بین علما یکی از برادران در مورد مسئله س:
اعتراض کرد. آن فرد مورد اعتراض در جواب گفت: اعتراض تو بی جاست. زیرا در این 
مسئله نظریات مختلف مطرح است. قاعده ي کلی در این موضوع چیست؟ آیا اعتراض 

که در مسایل اختالفی بـر دیگـران    نکردن در مسایل اختالفی صحیح است؟ حکم کسی
 چیست؟ ، کند اعتراض می

                                                           
) از حدیث ابودرداء و آلبـانی آن  4905ابوداود ( ،عباس ) از حدیث ابن1978ترمذي () . 4908ابوداود ( -1

 )4102)،  (4099را صحیح دانسته است، صحیح ابوداود  (
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اي است که درآن نص صریح یـا دلیلـی کـه یکـی از دو      مسئله ي اختالفی مسئله ج:
در ، وجود نداشته باشد و محل اجتهـاد اسـت و بـین ائمـه مشـهور     ، قول را ترجیج دهد

بـر هـیچ مجتهـدي    مورد آن اختالف وجود داشته و از مسایل فرعی باشد. در این مورد 
یـک پهلـو   ( تـورك ، قرائت خلف امـام ، اهللا اعتراض وارد نیست. مانند بلند خواندن بسم

وجـوب  ، تعـداد تکبیـرات جنـازه   ، بستن دستها بعد از رکـوع ، نشستن) در قعده ي دوم
وجوب فدیه بر محـرِم  ، شکستن روزه با حجامت، ها زکات در عسل و سبزیجات ومیوه

 یا استفاده از عطر در حال فراموشی و مسایلی از این قبیل. در صورت کوتاه کردن مو
یا مخـالف نـص باشـد. بـر تـارکش      ، ضعیف اي مسئلهاما اگراختالف در خصوص  

 اعتراض همراه دلیل وارد است. مانند بلند کردن دست هنگام رفتن به رکوع و بلند شدن
، آمین در نمازهاي جهري بلند گفتن، اعتدال در رکوع و سجده و هنگام بلند شدن، از آن

وجوب سـالم بـراي خـروج از    ، در تشهدوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى درود بر رسول اهللا 
 و مانند آن.، نماز
اثبـات صـفات   ، اما اگر اختالف در عقاید باشد. مانند: صفت علو و استواء براي اهللا 

طعن بر صـحابه صـفت   ، گناه طغیان بر ائمه تکفیر با، بندگان خلق افعال ، فعلیه براي اهللا
خـارج کـردن   ، همسر و فرزنـدانش ، رضی اهللا عنهغلو در مورد علی، تعالىبداء براي اهللا 

و مسـایلی  ، نماز در قبرسـتان ، ساختن بنا بر قبرها، انکار کرامات، اعمال از تعریف ایمان
ائمه بـر گفتـار سـلف     ي همهزیرا ، بر مخالف به شدت اعتراض وارد است، از این قبیل

صالح و پیشکسوتان نیکو سیرت اتفاق نظر دارند و اخـتالف بعـد از ائمـه و از جانـب     
 و اهللا اعلم.، مبتدعان پدید آمده است

 ) 297-296( جبرین ـ الؤلؤالمکین ص شیخ ابن

 ] حکم ترك امر به معروف و نهی از منکر با وجود توانایی55[

، دهـد  با وجود توانایی ترك مـی ، هی از منکر راامر به معروف ون، حکم کسی که س:
 چیست؟
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و اهللا و پیامبرش را نافرمانی کرده است. و بیم ، چنین فردي ایمانش ضعیف است ج:
 قلبی به عذاب الهی گرفتار شود. آن می رود که دیر یا زود به بیماریهاي

 ﴿ :فرماید اهللا می                 

                     

              ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[ 

این بخاطر آن بود کـه  ، بن مریم لعن شدند عیسیبر زبان داود و ، اسرائیل کافران بنی«
دادند. یکـدیگر را منـع    از اعمال زشتی که انجام می ها آننمودند  گناه کردند و تجاوز می

 . »دادند کردند؛ چه بدکاري انجام می نمی

ـ[ فرماید: در حدیث صحیحی میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  أَ مِ نْ رَ مْ مَ نْكُ

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 عَفُ ، فَ لِكَ أَضْ ذَ نِ الْـوَ  )1(]إِيامَ

اگـر  ، بـا دسـتش آن را تغییـر دهـد    ، هر کس از شما کار ناپسندي را مشـاهده کـرد  (
 ترین درجه ي ایمان است). و این ضعیف، با قلبشو اگر نتوانست ، با زبانش، نتوانست

ا [ فرمایـد:  میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبرصلَّى  أَوْ ا رَ وهُ الْــإِنَّ النَّـاسَ إِذَ رُ نْكـِ ـمْ يُ لَ رَ فَ نْكَ مُ

مْ  هُ مَّ عُ كَ أَنْ يَ شَ ـهُ أَوْ ابِهِ  اللَّ قَ  )2(]بِعِ

رود کـه   بـیم آن مـی  ، آن اعتـراض نکردنـد  هرگاه مردم کار ناپسندي را دیدند و به (
 آنان را در بر گیرد).  ي همهعذاب اهللا 

خواهیم که مسـلمانان را بـراي اداي ایـن     احادیث در این موضوع بسیارند. از اهللا می
 توفیق دهد. ، دپسند میواجب آن گونه که 

 ) 169( ص 37مجلۀ البحوث. ش/ -شیخ ابن باز

                                                           
 )49مسلم  ( -1
) و آن را صحیح دانسته اسـت، ابـن ماجـه    3057، 2168ترمذي ( –) 4338ـ ابوداود (،)7،9، 1/2احمد  ( -2

 )305) وابن حبان (4005(
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 ﴿ ] معناي آیه:56[            ﴾ 

گیري؟ یا چرا  اگر به برخی از مردم گفته شود: چرا جلوي این کار ناپسند را نمی س:

﴿: فرماید ید: اهللا میگو میداري؟  خانواده ي خود را از این کار ناپسند باز نمی    

                        ﴾ :اي « ]۱۰۵[املائدة

اید. گمراهی کسانی  اید! مراقب خود باشید! اگر شما هدایت یافته کسانی که ایمان آورده
 . جواب شما براي چنین افرادي چیست؟ »به شما زیانی نرساند، اند که گمراه شده

این آیه از آیات محکمات است و منسوخ هم نشده است ایـن افـراد در فهـم آن     ج:
، امر به معروف و نهی از منکـر را بـه انـدازه ي تـوان    ، دچاراشتباه شده اند.چون هدایت

ود. و اگر فردي این وظیفه را ترك کند. از شمار هـدایت یافتگـان نیسـت و    ش میشامل 
آن بـر  میبیم عذاب عمو، و کسی از آن منع نکندهرگاه کار ناپسندي در قومی شایع شود 

 رود. قوم می
 )33( عثمین ـ ألفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ ـ ص ابن شیخ 

 دده می] ترك نهی از منکر به این دلیل که خودش آن منکر را انجام 57[

برخی از مردم در جواب این سئوال: که چرا جلوي این کار ناپسند را  س:
دهم و با استناد به  یند: چگونه منع کنم در حالی که خودم انجامش میگو میگیري؟  نمی

﴿ رماید:ف می تعالىاین آیه که اهللا                ﴾ :۴۴[البقرة[ 

 . »نمایید اما خودتان را فراموش می، کنید مردم را به نیکی دعوت میآیا «
هایش در آتش آویزان است) و از ایـن امـر مهـم شـانه      که روده( مردي و نیز حدیث

 ند. در پاسخ چه بگوییم؟ کن میخالی 
 به دوچیز امر شده است: انسان ج:

 ترك کارهاي ناپسند -1
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 ي آن دهنده اعتراض بر انجام -2
گردد. و آن  عمل به دومی از او ساقط نمی، هرگاه توانایی عمل به اولی را نداشت

دهد و  سرزنشی که در مفهوم آیه است به این دلیل است که مردم را به نیکی دستور می

 ﴿ دهد نه به سبب دستور به نیکی. به همین جهت فرمود: خودش آن را انجام نمی

    ﴾ :برید آیا از عقل بهره نمی« ]۴۴[البقرة«. 

دیگران را به نیکی دستور دهد و خودش انجام ندهد؟ این  انسانآیا عاقالنه است که 
خالف عقل است همان طور که مخالف شریعت نیز هست. لذا نهی به دلیل دسـتور بـه   

 نیکی نیست. بلکه به دلیل جمع بین دستور به نیکی و ترك انجام آن است.
را  این چنین فـردي) (، روز قیامت( آنچه در حدیث آمده نیز به همین صورت است.

در آتش می ریزد و او هماننـد  ، ند و در دوزخ می اندازند. روده هایش به سرعتآور می
وند ش میدوزخیان اطراف او جمع ، رددگ میبدور خود ، االغی که آسیاب را می چرخاند

یند:فالنی! تو را چه شده است مگر تو مـا را امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر       گو میو 
دم ولـی خـودم آن را انجـام    کـر  مـی بلی) شما را امر بـه معـروف   ( :ویدگ میدي. کر مین
  )1(.)دمدا میشتم اما خودم آن را انجام دا میدم و شما را از منکر باز دا مین

دانیم اگر امـر بـه معـروف و نهـی از      ولی نمی، این حدیث داللت بر عذاب فرد دارد
 کشید. کرد چه عذابی را انتظار می منکر نمی

 )33ـ  32( الفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ ـ ص شیخ ابن عثیمین

 ] حکام معصوم نیستند.. اما نصیحت آنان اصول و آدابی دارد58[

الحمدهللا مسلمان و پیرو سلف صالح هستید وطبق ، شما و علماي این سرزمین :1س
الن امر را نصیحت همواره حکام و مسئووسلَّم علَیه وآله  اللَّـهفرموده ي رسول اهللا صلَّى 

کسـی را پـاك و بـی عیـب      تعـالى در حالی که هیچ کـس را در پیشـگاه اهللا    –ید کن می
کنیـد و برخـی    گیرند که چرا شما علناً با حکام مخالفت نمـی  اي ایراد می نیم. عدهدا مین

                                                           
 ) به همین معنا.2989) و مسلم  (7098 ،3267بخاري  ( -1



   

 1525 باب یازدهم: دعوت و امر به معروف و نهی از منکر
 

یند: شما از طرف دولت تحت فشار هستید. لطفاً توضـیح  گو میشما را معذور دانسته و 
 دهید؟
بدون شک حاکمان نیز مانند افراد بشر معصوم نیستند و نصیحت شـان واجـب    :1ج

شود. ایـن بـدتر از    غیبت محسوب می، جویی از آنان در مجالس و منابر است؛ ولی عیب
انگیـزي و اخـتالف    دهند؛ زیرا این کار باعث فتنـه  کار ناپسندي است که حکام انجام می

لذا بهتر اسـت کـه نصـیحت آنـان از راههـاي      گذارد.  شود و بر دعوت تأثیر منفی می می
 مصلحت آمیز صورت گیرد نه علنی.

تهمتـی  ، کننـد  ترسند و نصیحت شان نمی اما این که علماي این سرزمین از حکام می
شود: تـا شـرایط    می زده، بویژه جوانان، است که براي فاصله انداختن بین علما و جامعه

، زیرا اگرمردم نسبت به علما بد گمان شـوند  بذر تخم شرارت براي فاسدان فراهم شود.
اعتماد به آنان از بین می رود و فرصت سمپاشی وتبلیغات منفـی بـراي دشـمنان فـراهم     

 ود.ش می
مطرح کرده  آن را در این سرزمین ، به نظر بنده این مکر و حیله اي است که بیگانگان

 بر هر مسلمانی واجب است که با آن مبارزه کند.  اند. لذا
 )17-1/16( شیخ فوزان ـ اإلجابات المهمۀ فی المشاکل المدلهمۀ.

  ﴿: آیه، : برخی از جوانان2س   ﴾ :گونه را این  ]۵۴[املائدة

کنند که اینان همان کسانی هستند که اشتباه حکام را بر منبر و در جمع مراسم  تأویل می
کنند و این جوانان امر به معروف ونهی از منکر را در  میگوشزد ، و همچنین روي نوار

دانند. توجیه این جوانان ـ اهللا هدایتشان کند ـ و معناي این آیه و  همین مورد منحصر می
 چیست؟، کنند حکم کسانی که اشتباه حکام را بر مال می

﴿ :فرماید می تعالى: اهللا 2ج                     
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                           ﴾

  ]۵۴[املائدة: 
اید هر کس از شما از آیین خود باز گردد. اهللا گروهـی را   اي کسانی که ایمان آورده«

و ، را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند.در برابر مؤمنان متواضع ها آنآورد که  می
کنند و از سرزنش هـیچ   در راه اهللا جهاد می ها آندر برابر کافران سر سخت و نیرومندند 

 .»مالمت گري هراس ندارند
که حـق را بگوینـد و در راه اهللا جهـاد کننـد. بـراي       شود این آیه کسانی را شامل می

رضاي اهللا امر به معروف ونهی از منکر کنند. به خاطر مردم و یا ترس از آنـان دسـت از   
 کار نکشند.

 ﴿ :فرماید اهللا متفاوت است. اهللا می لیولی مسئله ي نصیحت و دعوت ا   

                       ﴾ :۱۲۵[النحل[  

به راه پروردگارت دعوت نمـا! و بـا آنـان بـا روشـی کـه       ، با حکمت و اندرز نیکو«
 .»ومناظره کن استدالل، نیکوتر است

﴿ هنگام فرستادن موسی و هارون علیه السالم نزد فرعون فرمود: تعالىاهللا     

            ﴾ :۴۴[طه[  

  »بترسد از اهللا][شاید متذکر شود یا ، با او به نرمی سخن بگویید«

هصلَّى خطاب به رسول اهللا  تعالىاهللا  ﴿ فرماید: میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ    

                         ﴾ :۱۵۹[آل عمران[ 

به [برکت] رحمت الهی با آنان [مردم] نرم شدي و اگر خشن و سنگدل بودي از «
 .»شدند پراکنده میاطرافت 

اي باشد که پیام به آنان برسد. بدون این که این مسئله  نصیحت حاکمان باید به شیوه
باعث نفرت توده ي مردم و افـراد سـاده لـوح    ، ه و مشهور شود که در نتیجهشد میعمو
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شـیوه ي درسـت   ، اهد حاکم را امر به معروف و نهی از منکر کنـد خو میشود. کسی که 
ست که موضوع را در خلوت بـا حـاکم در میـان بگـذارد و او را ارشـاد و      این کار این ا

مسـایل را بـراي حـاکم    ، راهنمایی کند. یا بوسیله ي نامه یا تلفن؛ البته بـا نرمـی و ادب  
 روشن سازد.

ایـن  ، اما این که بر منبر یا اجتماعات عمـومی در نقـد حکـام سـخنرانی ایـراد کنـد       
انگیزي و پاشیدن تخم دشـمنی   و نوعی فتنه )1(ت.نصیحت نیست؛ بلکه شهرت طلبی اس

بین مردم و حکام است که ضررهاي بسیاري را به دنبـال دارد. گـاهی بـه همـین سـبب      
ها و منکرات بیشـتري را در   کنند که بدي فعالیت علما و دعوتگران را محدود می، حکام

 پی دارد.
در جمـع آن را بـازگو   اي یا کار خالف شـرعی را دیـدي و    نکته، اگر در فرد عادي 

 این کار رسوایی است نه نصیحت.، کردي

هصلَّى رسول اهللا  هُ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ َ رتَ امً سَ
لِ سْ َ مُ رتَ نْ سَ ـهُ مَ يَا  اللَّ نْ يفِ الدُّ

ةِ الْـوَ  رَ  )2(]آخِ

 پوشاند).  هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند اهللا در دنیا و آخرت عیوب او را می(
خواست کسی را متوجه کند با نام او  میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  هرگاه

امٍ [کرد؛ بلکه می فرمود:  را یاد نمی وَ الُ أَقْ ا بَ ا مَ ذَ ا وَ كَ ذَ لُونَ كَ عَ فْ بعضی اقـوام را چـه   ( )3(]يَ

 کنند).  شده که چنین و چنان می
شـود   ضررش بیش از منافع آن است. چه بسا موجب اصالح نمی، نام بردن افراد زیرا
 برد. بلکه افراد یا جماعت بیشتري را نیز در گناه فرو می، که هیچ

                                                           
اشاره به خطر تشهیر، از عبدالعزیز بن باز است که در یـک جـا مـی گویـد: عیـوب حاکمـان را در منبـر         -1

از عبدالسـالم آل عبـدالکریم ـ    » الحکـام  ملـۀ معـا «نگا:  8/210گفتن روش علماي سلف نیست. فتاوي 
 به بعد. 39ص

 )2699مسلم  ( -2
 )2356،-1401) مسلم (456،-750-،2735،-6101،-7301بخاري  ( -3
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شیوه ي نصیحت مشخص است. کسانی که به این کار مشغول انـد بایـد از علـم و     

نتیجه ي کـار را مـد   ، و درك باالیی برخوردار باشند تا مصالح را تشخیص دهندآگاهی 
چه بسا بازداشتن از  )1(االسالم: نظر داشته باشند و دور اندیشی داشته باشند. به قول شیخ 

غیر شـرعی و  ، تبدیل به منکري دیگر باشد. این زمانی است که روش منع منکر، منکري
فسـاد   خود منکري اسـت کـه منجـر بـه    ، روش غیر شرعیغیر منطقی باشد. زیرا همین 

انتقـام جـویی و   ، شـهرت طلبـی  ، هایی که نامشـان رسـوایی   و چه بسا نصیحت شود می
 اي غیر شرعی انجام شود. البته این وقتی است که با شیوه، گري است فتنه

 آوري از عمربن عبدالرحمن العمر جمع18ـ  16شیخ فوزان ـ حوار مع عالم ص 

 ترك نصیحت از بیم ریا] 59[

ترسـم و پرهیـز    اي از ریـا مـی   زنی چنین اظهار نظر کرده است که من به انـدازه  س:
توانم دیگران را نصیحت کنم و از کارهـاي ناپسـندي همچـون غیبـت و      کنم که نمی می

 بیم دارم که دچار ریا شوم و مردم گمان کننـد کـه مـن بـه    ، چینی آنان را باز دارم سخن
یم: ایـن هـا مـردم    گو میبه همین جهت با خودم ، خودنمایی مبتال هستمخودخواهی و 

 آگاهی هستند و احتیاجی به نصیحت ندارند نظر شما در این مورد چیست؟
اهللا و امـر بـه    این حیله اي شیطانی است که بوسیله ي آن مردم را از دعـوت الـی   ج:

آورد که این کار خود  دارد. شیطان این گمان را بوجود می معروف و نهی از منکر باز می
هـا توجـه نکـن و     نمایی است و یا تصور مردم این خواهد بود. خواهرم: به این وسوسه

نصیحت کن. هرگاه از آنان در انجام واجبـات کوتـاهی    خواهران و برادران مسلمانت را
چینـی و   سـخن ، بـه کـار حرامـی ماننـد غیبـت      ها آنمشاهده کردي یا متوجه شدي که 

صـداقت و اخـالص را پیشـه    ، در ارتباط بـا اهللا ، از ریا نترس، حجابی مشغول هستند بی
، هللا از نیـت زیـرا ا ، هـاي شـیطان را تـرك کـن     حیله و وسوسه، بشارت به خیر بده، کن

 خیرخواهی و اخالص قلبت آگاه است.

                                                           
 ) 3/4) و اعالم الموقعین  (28/126نگا: مجموع الفتاوي  ( -1
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د؛ ولی بر زن و مـرد مسـلمان روا   باش میو از محرّمات ، ریا شرك است، بدون شک 
اهللا و امر به معروف ونهی از منکر را ترك کند.  دعوت الی، نیست به بهانه ي ترس از ریا

پردازد. مـرد و زن در امـر   باید از این کار پرهیز شود و در میان زنان و مردان به دعوت ب
 به معروف و نهی از منکر برابرند.

﴿ فرماید: اهللا می                          

                          

                   ﴾ :۷۱[التوبة[  

ولی و دوست یکدیگرند؛ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر      ، مردان و زنان با ایمان«
اطاعـت  پردازنـد؛ و اهللا و رسـولش را    دارنـد؛ و زکـات را مـی    کنند؛ نماز را بر پا مـی  می
 . »دهد؛ اهللا توانا و حکیم است کنند؛ بزودي اهللا آنان را مورد رحمت خویش قرار می می

 )172ـ 171( ـ ص 37شماره ، شیخ ابن باز ـ مجلۀ البحوث

 نباید امر به معروف و نهی از منکر ترك شود، ] به خاطر ناراحت شدن مخالف60[

شوند و ما  اشخاص ناراحت میبرخی ، کنیم چینی و غیبت منع می وقتی از سخن س:
بر ما گناهی است؟ حتی اگر پدر و مادرمان باشد؟ آیا  دهند. آیا به این سبب را دشنام می

 این کار را ادامه دهیم یا خیر؟ 
 امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین فرایض است. ج:

﴿ :فرماید اهللا می                          

       ﴾ :۷۱[التوبة[ 

. اهللا در »کنند مردان و زنان مؤمن ولی و دوست یکدیگرند؛ امر به ونهی از منکر می«
 امر به معروف و نهی از منکر است.، د که از صفات واجب مؤمنانده میاین آیه توضیح 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

            ﴾:۱۱۰ [آل عمران[ 
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اید.[چه این که] امر به معروف ونهی از منکر  شما بهترین امتی بودید که آفریده شده«

 . »ایمان داریدکنید؛ و به اهللا  می

هُ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  ْ 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 عَفُ ، فَ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ نِ الْـفَ  )1(]إِيامَ

شما کـار ناپسـندي مشـاهده کـرد. آن را بـا دسـتش تغییـر دهـد. اگـر           هر کس از( 
 ترین درجه ي ایمان است). نتوانست. با زبانش؛ و اگر نتوانست با قلبش و این ضعیف

آیـات و  ، و سـرزنش تـارکین آن  ، در مورد وجوب امر به معـروف و نهـی از منکـر    
امر به معـروف ونهـی از   ، احادیث زیادي آمده است. پس بر شما مردان و زنان مسلمان

اگر چه دیگران ناراحت شوند. اگر شما را دشنام دادنـد بـا اقتـدا بـه     ، منکر واجب است
 پیامبران و پیروانشان صبر کنید. 

﴿ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى خطاب به رسول اهللا  تعالىاهللا     

          ﴾ :۳۵[األحقاف[  

 . »آن گونه که پپامبران اولوالعزم صبرکردند، صبر کن«

﴿ فرماید: می تعالىاهللا               ﴾ :۴۶[األنفال[  

 . »صبر و استقامت کنید که اهللا با استقامت کنندگان است«

﴿ د:کن مینصحیت لقمان را به فرزندش چنین بازگو  تعالىاهللا           

                              ﴾

  ]۱۷[لقمان: 
نهی از منکر کن. و در برابر مصـایبی کـه    پسرم! نماز را بر پا دار و امر به معروف و«

 . »رسد. شکیبا باش. که این از کارهاي مهم است به تو می

                                                           
 )49مسلم  ( -1
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و سپس با اقامه ي امر به معروف ، بدون شک سالمت و پایداري اجتماع از جانب اهللا
 بـه  ونهی از منکر است. بزرگترین دلیل فساد و از هم گسیختگی اجتماع و گرفتار شـدن 

 امر به معروف و نهی از منکر است. عذاب عمومی ترك

ا [ ثابت اسـت کـه فرمـود:   وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى از رسول اهللا   أَوْ ا رَ إِنَّ النَّـاسَ إِذَ

مْ الْـ هُ مَّ عُ كَ أَنْ يَ شَ وهُ أَوْ نْكِرُ مْ يُ لَ رَ فَ نْكَ ـهُ مُ ابِهِ  اللَّ قَ  )1(]بِعِ

رود که به عـذاب   بیم آن می، ببیند و اعتراضی ننمایندکار ناپسند را ، گاه که مردم آن(
 رفتار شوند).گ میعمو

 اهللا بندگانش را از عمل به روش کفار بنی اسرائیل منع کرده است.

 ﴿ رماید:ف میهللا                 

                     

              ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[  

مریم لعـن و نفـرین شـدند. ایـن بـه       بن  به زبان داود و عیسی ، کافران بنی اسرائیل«
دادند  از اعمال زشتی که انجام می ها آننمودند.  خاطر آن بود که گناه کردند و تجاوز می

 .»دادند کردند چه بدکاري انجام می یکدیگر را منع نمی
ام وظیفه ي خواهیم که همه ي مسلمانان اعم از حکام و غیرحکام را به انج از اهللا می

امر به معروف و نهی از منکر به بهترین شکل توفیق دهد و اوضاع آنان را سر و سـامان  
 بخشد و از خشم و غضب خود در امان دارد.

 )204 -203( ص -فتاوي المرأة -باز شیخ ابن

    ] بهترین شیوه براي امر به معروف و نهی از منکر61[

 معروف و نهی از منکر چیست؟ بهترین روش براي امربه  س:

                                                           
 )54قبال گذشت  ( -1
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بر مأموران ویژه ي امر به معروف و نهی از منکر الزم است کـه آداب شـرعی را    ج:
نرمخو باشند و از خشونت بپر هیزنـد   رعایت کرده و در کارشان اخالص داشته باشند و

کنند. مگر زمانی که براي نرمی و مالیمت که اخالق دعوتگران است مزین  و خود را به
 و معاندان و دشمنان نیاز به درشتی باشد. مقابله با زورگویان

  ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                 

      ﴾ :۴۶[العنکبوت[  

مگـر کسـانی از   ، مجادله نکنیـد ، همه نیکوتر استبا اهل کتاب جز به روشی که از «
 .»آنان که ستم کردند

هُ [فرماید:  میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى و رسول اهللا  ْ ريِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ هِ ، مَ بِيَدِ

انِهِ  بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ عَفُ ، فَ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ نِ الْـفَ  )1(]إِيامَ

آن را بـا دسـتش تغییـر دهـد. اگـر      ، هر کس از شما عمل ناپسندي را مشاهده کـرد (
 ترین درجه ي ایمان است).  نتوانست با زبانش. و اگر نتوانست با قلبش و این ضعیف

، همان رفتار دعوتگران را دنبال کننـد ، عروفمنکر و دعوت به م اما دیگران براي منع 
، تا حد توان بـا نرمـی و حکمـت جلـوي امـور ناپسـند را بگیرنـد و بـا دالیـل محکـم          

 دهندگان آن را قانع کنند. تا به حق روي آورده و از باطل دست کشند. انجام

﴿ فرماید: می تعالىاهللا       ﴾ :پس آنقدر که در توان « ]۱۶[التغابن

 .»دارید تقواي الهی پیشه کنید

﴿ :فرماید و اهللا می                      

           ﴾ :۷۱[التوبة[ 

 . »کنند به معروف و نهی از میولی و دوست یکدیگرند. امر ، مردان و زنان مومن«

                                                           
 )49مسلم  ( -1
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﴿ فرماید: و می                         

           ﴾ :۱۱۰[آل عمران[ 

چه این که) امـر بـه معـروف و نهـی از     (  شما بهترین امتی بودید که آفریده شدید.«
 . »کنید و به اهللا ایمان دارید می

تارکین امر به معروف و نهی از منکر را وعدة عذاب داده و به زبان داود و  تعالىاهللا 

 ﴿ رماید:ف می. اهللا عیسی علیه السالم آنان را لعنت کرده است      

                        

                  

    ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[ 

بن مریم لعن شدند. این بخاطر آن بود کـه    بر زبان داود و عیسی اسرائیل بنی کافران«
دادنـد یکـدیگر را منـع     نمودند. از اعمال زشـتی کـه انجـام مـی     گناه کردند و تجاوز می

 .»دادند کردند. چه بدکاري انجام می نمی
بسیار مهم بوده و مسئولیت سنگین اسـت؛ لـذا بـر مؤمنـانی کـه قـدرت       ، پس مسئله

علما و بزرگان مسلمین واجب است کـه از منکـرات جلـوگیري    ، اعم از حاکمان، دارند
کنند و به خوبی ها تشویق نمایند. امر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه گـروه خاصـی        

اي مخصوص به این کـار گماشـته شـوند و کارشـان ایـن       عده هرچند، اختصاص ندارد
کمک کـرد و همـراه    ها آنشود. لذا باید به  باز هم مسئولیت از دیگران ساقط نمی، باشد

 زیاد شود و از بدیها کاسته شود. شان به این امر پرداخت؛ تا خیر و خوبی
به خصوص اگر گروه ویژه در این کار سهل انگاري کند و هـدف دعـوت بـرآورده     

نشود و نیاز به افراد بیشتري باشد. در این صورت امر به معروف و نهی از منکر بـر هـر   
کـار انجـام شـد و هـدف دعـوت      ، مسلمان توانمند واجب است. ولی اگر با گروه ویژه

چرا که امر به معروف ، گردد ده شد وجوب آن از اهالی آن شهر یا منطقه ساقط میبرآور
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از منکر فرض کفایه است و هنگامی که اقامه ي امر بـه معـروف و نهـی از منکـر      و نهی
 حکم آن براي دیگران سنت است.، بوسیله ي گروه ویژه یا غیر آن انجام شود

ولی اگر غیر از تو کسی دیگر توان تغییر منکر را ندارد مثالً شما در روستا یا قبیله یا  
کنـد   کنی که غیر از تو کسی دیگر امر به معروف و نهی از منکر نمی اي زندگی می محله

بنابراین امر به معـروف  ، یا فقط تو از وجود منکر مطلع هستی و توانایی منع آن را داري
غیر از تو کسی دیگر هم براي این کار باشد  هرگاهبر شما واجب است و  و نهی از منکر

شـود و   براي شما این کار فرض کفایه است. هر کدامتان انجام دهید از هر دو ساقط می
 کند. هر دو نفر شما را گناهکار می، ترك آن

بر همگان فرض کفایه است. اگـر  ، خالصه ي مطلب: امر به معروف و نهی از منکر 
شود و دعوت نیـز   از بقیه ساقط می، شد وهی به آن پرداختند که هدف از آن برآورده گر

این گونه است. اگر همگان آن را ترك کنند گناهکارند و اگـر گروهـی دعـوت را برپـا     
نموده و از منکر منع کردند در حق دیگران سنت است. زیرا این کار اشتراك در خیـر و  

 تعاون بر نیکی و تقوا است.
 )4/240( باز: جواب سؤالی در مجموعه ي فتاوي و مقاالت متنوعۀ. ابن شیخ

 کنند هاي مهم براي کسانی که نهی از منکر می ] توصیه62[

دوست دارند از کارهاي ناپسند جلوگیري کنند ولی شیوه ي ، عده اي از جوانان س:
کـار کـدام   توصیه ي شما براي آنان چیست؟ بهتـرین روش بـراي ایـن    ، دانند آن را نمی

 است؟
توصیه ي بنده این است که پایدار باشـند و ابتـدا معـروف و منکـر را بـا دالیـل        ج:

 شرعی بشناسند تا کارشان بر مبناي آگاهی باشد. 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                          

              ﴾ :١٠٨[يوسف[»این راه من است. من ، بگو
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کنیم! منزّه است اهللا! و  همه مردم را به سوي اهللا دعوت می، با بصیرت کامل، و پیروانم
  .»من از مشرکان نیستم

هاي مناسب استفاده کنند تا حرفشـان مـورد    توصیه ي دیگر این که: با نرمی از شیوه
 قبول واقع شود و نتایج مثبت کار بیش از نتایج منفی آن باشد. 

 ﴿ :فرماید می تعالىاهللا                        

    ﴾ :۱۲۵[النحل[  

به راه پروردگارت دعوت نمـا! و بـا آنـان بـه روشـی کـه       ، با حکمت و اندرز نیکو«
 »استدالل و مناظره کن، نیکوتر است

﴿ فرماید: اهللا تبارك و تعالی می                  

         ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

و اگـر خشـن و سـنگدل    ، مردم) نرم شـدي ( برکت) رحمت الهی در برابر آنان( به«
 .»شدند بودي از اطرافت پراکنده می

مْ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  ْرَ قَ حيُ فْ مْ الرِّ ْرَ نْ حيُ َ الْـمَ ريْ   )1(]خَ

 خوبیها محروم شده است).  ي همهاز ، از نرم خویی محروم شود هر کس( 

هُ [ فرماید: و می انَ ءٍ إِالَّ زَ ْ ونُ يفِ يشَ كُ قَ الَ يَ فْ هُ ، إِنَّ الرِّ انَ ءٍ إِالَّ شَ ْ نْ يشَ عُ مِ نْزَ الَ يُ   )2(]وَ

کند و در هر کاري نباشد آن را بـی   آسان گیري در هرکاري باشد آن را ارزشمند می(
 کند).  ارزش و بی کیفیت می

از جمله چیزهایی که براي دعوتگر و مـأمور امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر الزم       
این است که: خودش قبل از هر کسی به انجام نیکی روي آورد و از انجام بدي ، دباش می

 ند تا قابل سرزنش نباشد. پرهیز ک

                                                           
 )2592مسلم  (  -1
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 ﴿ فرماید: اهللا می                        

    ﴾ :۴۴[البقرة[  

شما نمایید؛ با این که  کنید. اما خودتان را فراموش می آیا مردم را به نیکی دعوت می«
 .»اندیشید؟! خوانید! آیا نمی کتاب را می

﴿ فرماید: و می                      

           ﴾ :۳ – ۲[الصف[  

کنیـد؟! نـزد اهللا    کـه عمـل نمـی   ، ییدگو میاید چرا چیزي  اي کسانی که ایمان آورده«
 .»کنید! بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی

بنابراین ابتدا بایـد عمـل نمـود سـپس دیگـران را نصـیحت نمـود تـا دیگـران از او          
 کنند و از گفتار و کردارش بهره برند. الگوبرداري 

 )76-5/75( مجموعۀ فتاوي و مقاالت متنوعۀ، باز شیخ ابن

 حکم خرید از کسی که چیزهاي حرام می فروشد  ]63[

مجالت ، در محل زندگی من چند مرکز تجاري است. برخی به فروش دخانیات س:
آیا خرید از مراکزي که ، کنند اي چنین نمی اشتغال دارند و عده، هنري حاوي عکس زنان

هست؟ آیا این بهتر است؟ و اگر چنین کنم برایم پاداشی نزد اهللا ، دخانیات نمی فروشند

﴿ عمل شامل آیه                       ﴾

 شود؟ می ]۲[املائدة:
سود رسانی به عاصیان و دعوتگران به فساد و شر و منکرات که هدفشـان فسـاد    ج:

 جایز نیست.، کنند در زمین است و کسانی که مقدمات گناه را آماده می
عکسـهاي مبتـذل و   ، مـواد مخـدر  ، شـراب ، با فروشندگان دخانیـات ، بر این اساس 
را تحریک  انسانکارند و غرایز  کنند و شر را در دلها می انگیز که به منکر تشویق می فتنه
معامله نکنید. زیرا خرید از آنان موجب تقویـت مـالی و   ، کنند تا منجر به فحشا شود می
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نماید. و نیز باعث رشد  ردد و ایشان را به معامله در آن محله تشویق میگ میآنان   روحی
بایـد   مبتذل.د. یعنی: پول دخانیات و عکسهاي باش میشود که حرام  اي می همان سرمایه

، فروشـند  خوار و کسانی که فقـط وسـایل مبـاح را مـی     حالل، از فروشندگان پاك طینت
فـروش  (، خرید کرد. با این هدف که به آنان کمک مالی کرده و به کارشان تشویق شوند

 مباحات و ترك حرام).
خانواده و دوستانتان را نیز تشویق به خریـد از فروشـندگان پرهیزگـار و درسـتکار      

نید؛ اگر چه مسیر خانه تا فروشگاه زیاد باشد. بر این سـختی صـبرکنید و فروشـندگان    ک
اشیاي حالل را تقویت نمایید. اگر چه مغازه هاي حرام فروشان نزدیک تر بوده و ارزان 

 تر بفروشند. 
، ي عاصی و اهل خالف خرید نکنید. اگـر افـراد معتـاد   ها انسانکنم از  نیز توصیه می

متهم به فحشا و منکرات را دیدي طوري رفتار کن که توبیخ شـده  ، نماز بی، ریش تراش
و احساس حقارت کنند. این از معناي تعاون بر نیکی و تقوي و ترك تعـاون در گنـاه و   

 دشمنی است.
 از گفتار شیخ ابن جبرین ـ عضو اإلفتاء برئاسۀ إدارة البحوث العلمیۀ و اإلفتاء ـ 

 ت] معرفی مجرمان پس از نصیح64[

یـا  ، ولـی بـه دلیـل تـرس    ، شناسد برخی از عوامل پخش دخانیات را می، فردي س:
تواند آنان را به مأموران معرفی کند. حال اگر آنان را معرفی کند  خویشاوندي با آنان نمی

حکمش چیست؟ آیا در راه اهللا شهید محسوب ، و بدین خاطر کتک بخورد یا کشته شود
 شود؟  می

مجرمان مطلع شوند که چه کسـی گـزارش آنـان را داده اسـت.     الزم نیست ، اوالً ج:
، اش اعتمـاد نماینـد   کند. بلکه اگر به گفتـه  دهنده را فاش نمی نام خبر، سازمان اطالعات

 کنند. کنند و اگر اعتماد نکنند به آن توجهی نمی اقدام می
ملین دیگر کسی براي معرفی مجرمین و عا، اگر قرار باشد اسم خبر دهنده فاش شود 
ی از آزار و اذیت جسمی و زبـانی خـود بـیم دارد.    انسانرد. زیرا هر دا میگام بر ن، منکر



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1538 
  

ولی بر مسئوالن امر الزم است نام مخبر را فاش نکنند و همان گونه که گفتیم اگر اعتماد 
 بی توجهی کنند.، کردند اقدام کنند و اگر که اعتماد نکردند

فاش شود درصدد آزار جسمی یا زبانی او بر  بدون شک اگر نام مخبر براي مجرمین 
ایمانی قوي نباشد ترس باعث ، انسانآیند و این به ضرر مخبر است و اگر در وجود  می
دیگـر جـاي   ، شود که از وظیفه ي تبلیغ دست بر دارد. اما با مخفی ماندن نـام مخبـر   می

گـر  نصـیحت آنـان واجـب اسـت. ا    ، نگرانی و ترس نیست. قبـل از گـزارش مجـرمین   
ولی اگر به جرم خود ادامه دادنـد معرفـی کردنشـان واجـب اسـت؛      ، بازگشتند چه بهتر

 خویشاوند باشد. هرچند
 )2( شیخ ابن عثیمین ـ اخبار الحسبۀ ش

 ] اعتراض به روزه داري که از روي فراموشی بخورد65[

واجـب   حکم کسی که در رمضان به فراموشی بخورد یا بیاشـامد چیسـت؟ آیـا    س:
 را یادآوري کنند؟است او 

اش درست است. ولی  روزه داري که از روي فراموشی بخورد یا بیاشامد روزه ج:
اي آب در  هرگاه یادش آمد خوردن و آشامیدن را قطع کند و اگر لقمه اي غذا یا جرعه

آن را بیرون کند. دلیل صحت آن حدیثی است به روایت ابوهریره رضی اهللا ، دهان دارد

هصلَّى اهللا  عنه است که رسول لَ أَوْ [ فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ أَكَ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ َ وَ
نْ نَيسِ مَ

هُ  امَ أَطْعَمَ إِنَّ ؛ فَ هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ بَ فَ ِ ـهُ رشَ اهُ  اللَّ قَ سَ  )1(]وَ

اش را ادامـه دهـد. زیـرا اهللا او را     روزه داري که به فراموشی خورد یا نوشـید. روزه (
 خورانده و نوشانده است). 

 شود.  شخص روزه دار در قبال فراموشی بازخواست نمی

﴿ فرماید: می تعالىاهللا               ﴾ :۲۸۶[البقرة[ 

  »ما را مؤاخذه نکن!، اگر ما فراموش کردیم یا خطا نمودیمپروردگار! «
                                                           

 )1155) ـ مسلم (1933بخاري ( -1
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] و اهللا در جواب فرمود: لْتُ عَ دْ فَ  )1(اجابت کردم).( [قَ

ولی اگر کسی روزه دار را در این حال دید باید یاد آوري کند. زیرا این از مضامین  

هصلَّى تغییر منکر است و رسول اهللا  ا [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  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 عَفُ ، بِيَدِ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ ْ يَسْ إِنْ ملَ نِ الْـفَ هرکس ( )2(]إِيامَ

نتوانست با  اگر، از شما کار ناپسندي را مشاهده کرد آن را با دستش تغییرش دهد
 ترین درجه ي ایمان است).  و این ضعیف، اگر نتوانست با قلبش، زبانش

بدون شک خوردن و نوشیدن روزه دار کار ناپسندي است؛ ولی در حالت فراموشـی  
کند هیج عذري در صورت یادآوري  بخشیده شده است و بر کسی که این را مشاهده می

 یادآوري کند و تذکر دهد تا روزه را نخورد).یعنی باید او را ( ماند. نکردن باقی نمی
 )164-1/163( )4( الدعوة شیخ ابن عثیمین ـ کتاب          

                                                           
 )126مسلم  ( -1
 )49مسلم  ( -2
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 فصل اول:
 معامالت



 

 فروشنده] نصیحتی براي 1[

بــراي عمــوم فروشــندگان چــه نصــیحتی داریــد؟ چــه خــوب اســت در مــورد  س:
 کسب حالل و کسب حرام مطالبی را بیان کنید.

ــه عمــوم فروشــندگان توصــیه   ج: ــیب ــن م ــه صــداقت ، م: از اهللا بترســندک در معامل
تـــا ، ویژگیهـــاي کــاال را بگوینـــد و عیــب آن را مشـــخص کننــد   ، داشــته باشــند  

 معامالتشان با برکت شود. 

ــنْ [ فرمایـد:  مـی وســلَّم علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى  رسـول اهللا   حَ عَ ـزَ حْ زَ ـبَّ أَنْ يُ ـنْ أَحَ مَ

لَ  خَ دْ يُ نُ بِ الْــالنَّارِ وَ مِ ـؤْ ـوَ يُ هُ نِيَّتُـهُ وَ هِ مَ تَأْتـِ لْ : فَ نَّةَ ــهِ جَ مِ الْــوَ  اللَّ رِ الْــيَوْ لْيَـأْتِ إِىلَ ، آخِ النَّـاسِ وَ

تَى إِلَيْهِ  ؤْ ِبُّ أَنْ يُ ي حيُ  )1(]الَّذِ

، هر کسی که دوست دارد از آتـش جهـنم نجـات یابـد و بـه بهشـت داخـل شـود        (
اي  بایــد در حــالی بمیــرد کــه بــه اهللا و روز قیامــت ایمــان دارد. و بــا مــردم بــه شــیوه 

 رفتار کند که دوست دارد با او رفتار شود.) 

بَّ [ فرمایـد:  مـی وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّـهصلَّى رسول اهللا  ـِ تَّـى حيُ مْ حَ كُ ـدُ نُ أَحَ مِ ـؤْ الَ يُ

هِ  سِ ِبُّ لِنَفْ ا حيُ يهِ مَ َخِ  )2(]ألِ

مسـلمان)  ( بـراي بـرادر  ، دپسـند  مـی مؤمن کسـی اسـت کـه آن چـه بـراي خـود       ( 
 خود نیز بپسندد). 

بــا او معاملــه ، دوســت نــدارد دیگــران بــدون مشــخص کــردن عیــب کــاال  انســان
 پسندد براي دیگران می پسندد؟!  کنند. حال چگونه چیزي را که براي خود نمی

طلبــیم.  بــراي خــود و بــرادران مسـلمان هــدایت و خیرخــواهی را مــی  تعـالى از اهللا 
 »نبینا محمد اهللا علی و صلی«همانا او بسیار بخشنده و صاحب کرم است. 

 )23ـ  22( ص، السیارات عثیمین ـ أسئلۀ من بعض بائعی  شیخ ابن

                                                           
 )1844مسلم  ( -1
 )45) ـ مسلم (13بخاري  ( -2
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 شرط صحت معامله است، ] رضایت طرفین2[

 آیا معامله بدون رضایت طرفین جایز است؟  س:

 روا نیست. معامله بدون رضایت هر دو طرف ج:

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      

        ﴾ :۲۹[النساء[  

ایـد: امـوال یکـدیگر را بـه باطـل نخوریـد؛ مگـر ایـن          اي کسانی که ایمـان آورده «
 . »که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد

ماننـد فـروش اجناسـی    ، مگر زمانی که این معاملـه بـا شـرایط قـانونی انجـام شـود      
 دادگاه گرو گذاشته شده اند.که بنا به دالیلی به دستور 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 ) 13/30( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] فسخ معامله به سبب فریب فروشنده3[

بــه یکــی از دوســتان ، را بفروشــد هــا آناهــد خو مــیفــردي دو ماشــین دارد و  س:
مشـتري پیـدا کنـد. دوســتش     هـا  آنویــد: بـراي  گ مـی ود و همکـاران مـورد اعتمـاد خـ    

ــی   ــه او معرف ــامالت ماشــین دارد ب ــه بنگــاه مع ــردي را ک ــیف ــ م ــک ، دکن بنگــاه دار ی
ریــال قیمــت گــذاري مــی کنــد. بعــد از   000/4ریــال و دیگــري را  000/5ماشــین را 

زنـد کـه بـه همـان قیمـت راضـی        صـاحب ماشـین بـه وي زنـگ مـی     ، رفتن بنگاه دار
امـا مـدتی بعـد مالـک ماشـین فـردي را مالقـات        ، یـرد گ مـی است. و معاملـه صـورت   

یــرد. گ مــیریــال مــی خــرد و پــول را تحویــل  000/7د کــه ماشــین اول را بــه کنــ مــی
هنگـام قیمـت گـذاري او را    ، حال کـه صـاحب ماشـین متوجـه شـده اسـت بنگـاه دار       

 حکم این معامله چیست؟ ، اده استفریب د
ــایین  ج: ــی پ ــب داده و قیمت ــر از قیمــت اگــر بنگــاه دار او را فری ــین ، واقعــی  ت تعی

اگـر چـه بـا نفـر     ، ماشـین را بـه دیگـري بفروشـد    ، کرده اسـت. فروشـنده اجـازه دارد   
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خیـار   -اولی قرار گذاشته باشـد. فروشـنده در ایـن معاملـه ضـرر نمـوده و قـانون فقـه        
د بـه دلیـل فریبکـاري مشـتري     دهـ  مـی باب معـامالت بـه فروشـنده اجـازه     در  -الغبن

ــتري   ــن مش ــد. ای ــخ نمای ــه را فس ــرادر   ، معامل ــق ب ــانی در ح ــر و ج ــه گ ــردي حیل ف
  که باید توبه کند)( د.شو میمسلمانش محسوب 

 2/9/1424 -فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] حکم دروغ در خرید و فروش4[

ــین  س: ــندگان ماش ــی راحــت دروغ ، برخــی از فروش ــیخیل ــد و صــداقت گو م ین
خورنــد.  ســوگند دروغ مــی، نــد. بــه خـاطر منــافع بیشــتر کن مــیدر معاملـه را رعایــت ن 

 نصیحت شما براي آنان چیست؟
بـا  ، ي من این اسـت کـه توبـه کننـد و بـه سـوي اهللا تعـالی بـاز گردنـد          توصیه ج:

و نیکــی بــه ، را بــه نیکــی انســانا کــه راســتی اهللا و بنــدگانش رو راســت باشــند. چــر
ــی  ــون م ــت رهنم ــان را از دروغ بهش ــود. آن ــوگند و   ، ش ــراه س ــه هم ــانی ک ــویژه زم ب

 ریم.دا میبر حذر  ،خوردن اموال مردم به باطل باشد

نيُ الْـ[ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  ةٌ الْـيَمِ قَ نْفَ ةُ مَ اذِبَ ةِ كَ عَ لْ ةٌ ، لِلسِّ قَ ْحَ ممَ

بِ  سْ  )1(]لِلْكَ

 د). بر مید؛ ولی خیر و برکت آن را از بین شو میباعث فروش کاال ، سوگند دروغ( 
از فروش کاال با سوگند دروغ منع نموده و وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا 

: لَقِيَ [ فرماید: می رٌ اجِ ا فَ وَ فِيهَ هُ لِمٍ وَ سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ ا مَ َ تَطِعَ هبِ قْ ٍ يَ ربْ نيٍ صَ ىلَ يَمِ لَفَ عَ نْ حَ ـهَ مَ  اللَّ

بَانٌ  ضْ يْهِ غَ لَ وَ عَ هُ  )2(]وَ

                                                           
) و لفـظ حـدیث 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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گناهکـار اسـت و در حـالی بـا     ، هرکس با سـوگند دروغ مـال مسـلمانی را بگیـرد    (
 از او خشمگین است).  تعالىشود که اهللا  اهللا روبرو می

 )18-17( أسئلۀ من بعض بائعی السیارات، ابن عثیمین  شیخ

 ] حکم خرید از غیر مسلمان 5[

حکم عدم همکاري بـین مسـلمانان چیسـت؟ بـه ایـن صـورت کـه از معاملـه          س:
بــا مســلمانان خــود داري کنــد و بــا کفــار معاملــه نمایــد. ایــن کــار حــالل اســت یــا  

 حرام؟
از مسـلمان و کـافر جـایز    ، سایل حـالل کـه مـورد نیـاز باشـد     خرید و، در اصل ج:
 است. 

ــلَّى رســول اهللا  صـــه ــه  اللَّ آلو ــه لَیع ــلَّم ساز یهودیــان خریــد کــرده اســت. ولــی و
فروشـی و عرضـه     گـران ، کـاري  ترك معامله با مسلمان بـدون دالیلـی از قبیـل فریـب    

تـرجیح آنـان بـر مسـلمانان حـرام      و رغبت بـه خریـد از کفـار و    ، ي اجناس نامرغوب
دوستی بـا کفـار و رضـایت ازآنـان اسـت و موجـب کسـاد بـازار         ، است؛ زیرا این کار

 ود.ش میتجار مسلمین 
ــه ي مســلمان وجــود داشــت     ــته در معامل ــوارد گذش ــوردي از م ــر م ــا اگ اول ، ام

مـؤثر    باید بـه او تـذکر دهـد تـا عیـب اجنـاس خـود را برطـرف کنـد. اگـر نصـیحت           
معاملـه بـا دیگـران را    ، ولـی اگـر نصـیحت مـؤثر واقـع نشـد      ، ردیـد چـه بهتـر   واقع گ

 ولو این که کافري با انصاف باشد. ، ترجیح دهد
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 )18-13( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 مریکایی و اسرائیلیدرخصوص تحریم کاالهاي آ، ] فتواي شیخ ابن جبرین6[

ــراداران فلســطینی در ســرزمین هــاي اشــغالی  ،موضــوع قتــل و شــکنجه ي س: ، ب
اسـلحه و مهمـات خـود را بـا کمـک      ، بر کسی پوشـیده نیسـت. بـدون شـک اسـرائیل     
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ــه مــی کنــد. وقتــی فــرد مســلمان ایــن رنــج و   دولتهــاي بزرگــی همچــون آمریکــا تهی
ــی ــرادرانش را م ــد. چــاره عــذاب ب ــا  بین ــان و شکســت  اي جــز دع ــروزي آن ــراي پی ب

اندیشـیده انـد و   ، جهـت کمـک بـه مسـلمانان    ، یابد. برخـی از غیرتمنـدان   دشمنان نمی
مصــمم هســتند کــه اســتفاده از کاالهــاي آمریکــایی و اســرائیلی را تحــریم کننــد. اگــر 

از کاالهـاي آنـان اسـتفاده نکنـد      ،مسلمان به قصد دشمنی بـا آنـان و کسـاد تجارتشـان    
 خواهد بود؟ نظر شما چیست؟ آیا برایش اجر

، بــه مســلمانان دیگــر  بــر مســلمانان همکــاري در امــور خــدا پســندانه و کمــک ج:
واجـب اسـت. تـا بسـتر مناسـب بـراي پیـروزي مسـلمانان اظهـار          ، هر جا کـه باشـند  

، بـر پـایی حـدود الهـی    ، اجـراي احکـام دینـی   ، عمل به دسـتورات اسـالم  ، شعایر دین
ي فـراهم شـود. مسـلمانان بـا تمـام تـوان و نیرویـی کـه         غلبه بر کفار و یهود و نصـار 

 در اختیار دارند با دشمنان اهللا جهاد کنند.

مْ [ رمایـد: ف مـی وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صلَّى رسول اهللا  الِكُ وَ أَمْ ـكِنيَ بـِ ِ وا املُرشْ ـدُ اهِ جَ

مْ وَ  كُ سِ فُ أنْ مْ الْـوَ نَتِكُ  )1(]سِ

 مشرکین جهاد کنید).با جان و مال و زبانتان با (
بر مسلمان کمک بـه مجاهـدین در حـد تـوان و تـالش بـراي فـراهم کـردن بسـتر          

واجـب اسـت. همـان گونـه کـه جهـاد علیـه کفـار واجـب          ، تقویت اسالم و مسلمانان
است. فراهم نمودن موجبات ضعف کفـار نیـز واجـب اسـت. مـا اجـازه نـداریم کفـار         

ــد:   ــایی مانن ــاییم و در کاره ــر ، حسابرســی، نویســندگیرا اســتخدام نم مهندســی و ه
بـه کـار گمـاریم. تـا اسـتفاده از امـوال مسـلمین و        ، کاري کـه در توانـایی آنـان اسـت    

 بر اي آنان مقدور نشود.، دشمنی با مسلمانان  به کارگیري آن براي
ــان     ــد کاالهــاي آن ــرك کــرده و از خری ــا کفــار را ت ــه ب الزم اســت مســلمان معامل

، و کاالهـاي زیـان آور  ، ماننـد ماشـین و لبـاس   ، هـاي مفیـد  اعـم از کاال ، خوداري کنند
                                                           

) آن 2427(  81/ 2) حـاکم  3096) نسانی (2504ابوداود ( –) 2431) دارمی  (251، 153، 3/124احمد ( -1
 را صحیح دانسته و ذهبی با آن موافق است.
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تضـعیف و کسـاد بـازار    ، مانند دخانیات. هدف مسـلمان از ایـن کـار دشـمنی بـا کفـار      
سـر   تجارت آنان باشد. چـون ایـن کـار باعـث رکـود اقتصـادي آنـان شـده و مایـه ي         

 د. شو میافکندگی و ذلت آنان 
 27/7/1421 -فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] باال بردن قیمت بدون قصد خرید7[

بــرم و هــدفی  قیمــت ماشــین را بــاال مــی، بــدون قصــد خریــد، گــاهی اوقــات س:
 لطفاً بفرمایید آیا این کار جایز است؟ ، دیگر دارم

ارزان بـودن آن اسـت و همـین کـه     ، هدف مورد نظـرت چیسـت؟ اگـر هـدفت     ج:
، نـدارد. ولـی اگـر هـدفت    کنـی ایـرادي    دیگـر ایـن کـار را نمـی    ، قیمت آن بـاال رفـت  

چـرا کـه   ، ایـن کـار حـرام اسـت    ، ضرر خریدار یا سـود رسـاندن بـه فروشـنده اسـت     
از آن نهـی نمـوده و فرمـوده: وارد معاملـه ي     وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صلَّى رسول اهللا 

 )1(کسی به قصد افزایش قیمت نشوید.
 )3، 2( أسئلۀ من بعض بائعی السیارات -شیخ ابن عثیمین

 ] مخفی کردن عیب کاال8[

لیســتی از عیــوب ماشــین را  ،شــود کــه دالّل در حــراج ماشــینها مالحظــه مــی س:
کنــد کــه واقعــی نیســتند و هــدفش پنهــان کــردن عیبهــاي اصــلی ماشــین   عرضــه مــی

اگـر چـه خـود فروشـنده هـم در      ، است. از طرفی خریـدار هـم حـق پشـیمانی نـدارد     
م اسـت عیـوب واقعـی ماشـین را بیـان کـنم؟ بـا        آیـا الز ، حراج حضـور داشـته باشـد   

عیبهـاي ماشـین را بعـد از انجـام معاملـه و پرداخـت بیعانـه        ، توجه به ایـن کـه داللهـا   
  اند ماشـین را عیـب یـابی کنـد؛ بلکـه بـه او اجـازه ایـن        تو میکنند که خریدار ن بیان می

ن بـه  هـاي فـروش ماشـی    دهنـد. در مـورد ایـن روش کـه در تمـام مزایـده       کار را نمـی 
 فتوا دهید؟، رود کار می

                                                           
 )1413) و مسلم  (2140بخاري  ( -1
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، اگــر فروشــنده از عیــب ماشــین آگــاه اســت و بــا اظهــار عیبهــاي غیــر واقعــی ج:
قصــد پنهــان کــردن آن را دارد. مرتکــب حــرام شــده اســت؛ زیــرا ایــن فریــب کــاري 

بـراي او گفـتن ایـن    ، است. در صـورتی کـه فروشـنده از عیبهـاي ماشـین آگـاه اسـت       
مــن بــه عیــبش کــاري نــدارم) ولــی اگــر  ، اســتماشــین همــین ( جملــه روا نیســت:

ماشـین بـی اطـالع اسـت. بـه طـور مثـال ماشـین را خریـده و            فروشنده واقعاً از عیب
گفـتن ایـن جملـه ایـرادي نـدارد و      ، قصـد فـروش آن را دارد  ، قبل از اطـالع از عیـب  

 خریدار هم حق پشیمانی و رجوع را ندارد. 
ــه   ماشــین یــا هرکــاالیی  اگــر فروشــنده از عیــب  خبــر داشــته باشــد بایــد آن را ب

شــرایطی روا نیســت. اگــر  پنهــان کــردن عیــب تحــت هــیچ، خریــدار برســاند اطــالع
عیــب کــاال را بــه خریــدار نگفــت. ، معاملــه تمــام شــد و فروشــنده بــا وجــود آگــاهی

ایـن حـق را شـرط نکـرده     ، اگـر چـه در معاملـه   ، خریدار حق پشـیمانی و رجـوع دارد  
ــی اگــر فروشــنده ا  ــاال را هــم حــین   باشــند. ول ــوب ک ــاهی نداشــت و عی ــب آگ ز عی

و مشـتري حـق رجـوع و بازگشـت     ، معاملـه جـایز اسـت   ، معامله به عهده نگرفته بـود 
 را ندارد.

 )22، 20( أسئلۀ من بعض بائعی السیارات -، شیخ ابن عثیمین

 ]حکم معامله روي معامله ي دیگران9[

جـایز اسـت کــه   آیـا  ، اگـر کسـی قصـد خریـد ماشـینی را از شخصـی داشـت        س:
 بگویم من ماشین بهتري دارم بیا تا آن را به تو نشان دهم؟ 

از ایـن  وسـلَّم  علَیـه وآلـه    اللَّــه صـلَّى  این کار جـایز نیسـت؛ زیـرا رسـول اهللا      ج:
بــر قیمتــی کــه  و، عمــل نهــی نمــوده و فرمــوده کــه وارد معاملــه ي برادرتــان نشــوید

  )1(طی نموده قیمت گذاري نکنید.

                                                           
 ) 1412) مسلم  (2140بخاري  ( -1
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، اي رسـیده باشـند   این در صورتی است که فروشـنده و خریـدار بـا هـم بـه نتیجـه      
ولی اگر توافق و قیمت گذاري نکرده باشند؛ جـایز اسـت. امـا بـاز هـم اگـر ایـن کـار         

 نکند بهتر است.
 )20-19( اسئلۀ من بعض بائعی السیارات ـ ص، ابن عثیمین

 ] متفرق کردن خریداران به نفع خود10[

دیدم کـه قصـد فـروش ماشـینی را داشـت و مـردم اطـرافش بودنـد         مردي را  س: 
پــس از شــنیدن قیمــت ، و از قیمــت ماشــین پرســیدم، از موضــوع اطــالع پیــدا کــردم

ارزد. هـدفم ایـن بـود کـه مـردم پراکنـده شـوند و ماشـین را          گفتم: به این قیمت نمـی 
ران با قیمـت کمتـري بخـرم در واقـع بـا ایـن کـار ارزش ماشـین را در چشـم خریـدا          

 در این مورد چه نظري دارید؟ ، کم کردم
، ارزد ایـن کـه گفتـی بـه ایـن قیمـت نمـی       ، این کار از چند جهـت حـرام اسـت    ج:

ظلـم کـردي و بـه موجـب هـر کـدام        و بـه خریـداران و صـاحب ماشـین    ، دروغ گفته
 توان گفت: این کار حرام است. از این موارد می

 ) 16، 17( ـ صاسئلۀ من بعض بائعی السیارات ، ابن عثیمین

 شود)  کاالي فروخته شده پس گرفته نمی( ] حکم جمله ي11[

حکــم نوشــتن ایــن عبــارت چیســت؟ [کــاالي فروختــه شــده پــس گرفتــه و   س: 
، نویسـند  د] برخـی فروشـگاهها ایـن جملـه را روي فـاکتور خـود مـی       شو میتعویض ن

 کنید.آیا از دیدگاه شرعی این کار جایز است؟ لطفاً نظر خود را بیان 
بــه شــرط ، هیــأت فتــوا پــس از تحقیــق و بررســی پاســخ داد کــه فــروش کــاال ج:

جــایز نیســت؛ زیــرا ایــن شــرط بــه دلیــل زیــان آور ، پــس نگــرفتن و عــوض نکــردن
بــودن و مشــکل ســاز بــودن بــراي مشــتري صــحیح نیســت. هــدف فروشــنده از ایــن 

ده را وادار کردن خریـدار بـه خریـد کـاالي معیـوب اسـت. ایـن شـرط فروشـن         ، شرط
کنـد؛ زیـرا اگـر در کـاال عیبـی باشـد فروشـنده         از عیبی که در کـاال اسـت تبرئـه نمـی    
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باید آن را با کاالي سـالمی عـوض کنـد یـا تـاوان نقـص را بـه مشـتري بپـردازد. اگـر           
در کاال نقصـی یـا عیبـی باشـد قسـمتی از پـول را فروشـنده بـه نـاحق گرفتـه اسـت.            

دانــد. ســالمت کــاال شــرط عرفــی  شــرط عرفــی را ماننــد شــرط لفظــی مــی، شــریعت
 وجود عیب مخالف این شرط است.، است

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 )198-13/197( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم جوایز مراکز تجاري12[

 چیست؟ ، دهند حکم جوایزي که مراکزي تجاري به مشتریان می س:

 اما بعد:، سپاس اهللا ذوالجالل را و درود بر رسول اهللا و آل و اصحابش ج:
اعــالن ، برخــی از مؤسســات و مراکــز تجــاري در روزنامــه یــا در جاهــاي دیگــر  
گیـرد. تـا مـردم را بـه خــاطر      کننـد کـه هـرکس کـاالي آنـان را بخــرد جـایزه مـی        مـی 

را تشـویق   هـا  آنیـا   منـد کننـد و   دریافت جایزه به خرید از مرکز تجـاري خـود عالقـه   
 احتیاج ندارند.  به خرید چیزي کنند که به آن

اسـت. ایـن    از آن جایی که ایـن کـار نـوعی قمـار بـوده بـه حکـم شـریعت حـرام         
ود و سـببی اسـت بـراي فریـب     شـ  مـی کار منجـر بـه خـوردن امـوال مـردم بـه نـاحق        

ایـن نـوع    با این کـار بـازار معـامالتی کسـانی کـه بـدون      ، مردم و ترویج نادرست کاال
د. مـن معتقـدم کـه ایـن کـار حـرام اسـت از ایـن         شـو  مـی کسـاد  ، کنند قمار معامله می

جهــت دوســت دارم خواننــدگان را آگــاه کــنم کــه ایــن کــار حــرام بــوده و جــایزه ي 
حاصل از آن نیز حرام است؛ زیرا از قمـاري بـه دسـت آمـده اسـت کـه حـرام اسـت.         

 پرهیز کنند.الزم است از این گونه کارها  بر تاجران

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                      
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                            ﴾

  ]۳۰ – ۲۹[النساء: 
مگـر ایـن   ، ایـد! امـوال یکـدیگر را بـه باطـل نخوریـد       کسانی کـه ایمـان آورده   اي«

که تجـارتی بـا رضـایت شـما انجـام گیـرد. و خودکشـی نکنیـد. اهللا نسـبت بـه شـما            
بـزودي  ، مهربان اسـت. و هـر کـس ایـن عمـل را از روي تجـاوز و سـتم انجـام دهـد         

 .»او را در آتشی وارد خواهیم کرد؛ و این کار براي اهللا آسان است
ــار از معــامالت حــالل نیســت؛ بلکــه در حکــم قمــار اســت کــه اهللا آن را    ــن ک ای

ود. چنـین  شـ  حرام نموده. زیرا این کار موجـب تصـرف امـوال مـردم از راه باطـل مـی      
 کند.  عملی اسباب کینه توزي و دشمنی را بین مردم فراهم می

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                          

                               

                                        

    ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[  

نـــوعی ( قمـــار و بتهـــا و ازالمایـــد! شـــراب و  اي کســـانی کـــه ایمـــان آورده«
دوري کنیـد تـا رسـتگار شـوید.      هـا  آناز ، آزمایی) پلید و از عمـل شـیطان اسـت    بخت

در میـان شـما عـداوت و کینـه ایجـاد کنـد.        ،خواهد بوسیله شـراب و قمـار   شیطان می
 .»و شما را از یاد اهللا و نماز باز دارد آیا خودداري خواهید کرد؟

ــی  ــالی م ــواهیم  از اهللا تع ــودش و     خ ــایت خ ــه رض ــلمانان را ب ــهء مس ــا و هم م
ــاه     ــد و از هــر آنچــه خــالف شــریعت اســت در پن ــان راهنمــایی کن مصــلحت خودم
خود حفظ کنـد. کـه او بخشـنده و کـریم اسـت. وصـلی اهللا علـی نبینـا محمـد و آلـه           

 وصحبه.
 مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

 )444-4/443(، و فتاواي اسالمی، )19/398(
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 ] صورتهاي ربا در معامالت قسطی[نسیه]13[

وقتـی کـه فـردي نیازمنـد بـه اسـباب       ، ود برخـی از شـرکت هـا   شـ  میمالحظه  س:
آیـد و شـرکت آن کـاال را در اختیـار      منزل یا ماشـین یـا منـزل مسـکونی نزدشـان مـی      

فروشـد   شرکت جنس را تهیه کـرده و بـه صـورت قسـطی بـه فـرد نیازمنـد مـی        ، ندارد
ـ  میو مبلغی را بعنوان سود دریافت  مـا پـولش را   ، یـد: آن کـاال را بخـر   گو مـی د. یـا  کن

کنـد و از مشـتري    فـاکتور پـول را پرداخـت مـی     براسـاس کنـیم. شـرکت    پرداخت مـی 
 ؟ حکم این کار چیست، کند پول را همراه با سودش دریافت می

در  )%8( ریـال قـرض بگیـرد تـا آن را بـا سـود      000/100بدون تردید کسـی کـه   ج:
درصـد سـود بـا طـوالنی کـردن مـدت بیشـتر نشـود یـا بـه            -هر قسط پرداخـت کنـد  

در هـر دو صـورت در حکـم ربـاي نسـیه و ربـاي اضـافه اسـت.          -همان میزان باشـد 
داختـی آن بیشـتر   شـود کـه بـا طـوالنی شـدن مـدت سـود پر        البته ربا وقتی پلیدتر مـی 

 شود و این همان سود جاهلیت است.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

                            

         ﴾ :۱۳۲ – ۱۳۰[آل عمران[  

ــان آورده « ــه ایم ــانی ک ــد و از   اي کس ــر نخوری ــد براب ــا را چن ــد! رب ــت ( ای مخالف
فرمان) اهللا بپرهیزید. تا رسـتگار شـوید. و از آتشـی بپرهیزیـد کـه بـراي کـافران آمـاده         

 . »پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحمت شویدشده است. و از اهللا و 
حیلـه و مکـر بـراي حـالل کـردن      ، بدیهی است کـه حیلـه و مکـر در ایـن معاملـه     

حرام اهللا است. حیله و مکـر بـا ذاتـی کـه خیانـت چشـمها و آنچـه در دل هـا مخفـی          
بـا ایـن   ، دانـد. واضـح اسـت کـه فریـب کـاري در محرمـات الهـی         همـه را مـی  ، است

شـود. زیـرا هـدف     نمـی  هـا  آنباعـث حـالل شـدن    ، الل اسـت تصور که ظـاهرش حـ  
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ردانــد. زیــرا گ مــیزشــتی آن را بیشــتر ، همــان حــرام اســت. و بــه کــار گــرفتن حیلــه
 شود. گر در دو گناه گرفتار می حیله
 فریب کاري با احکام شریعت و بازیچه گرفتن دین. -1
 ست.شرایط آن را فراهم کرده ا، مفاسد این کار حرام که با حیله -2

 مشابهت با یهود است.، فریب کاري در محرمات الهی
بَتْ [ رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  كَ تَ ا ارْ كِبُوا مَ تَ ؛ الْـالَ تَرْ ودُ يَهُ

مَ  َارِ لُّوا حمَ تَحِ تَسْ ـهِ فَ نَى  اللَّ يَلِ الـْبِأَدْ که حرام مرتکب اعمال یهود نشوید؛ به این صورت ( ]حِ

 )1(اي حالل قرار دهید.) اهللا تعالی را با کم ترین حیله
هـر ماشـینی   ، یـد: بـه نمایشـگاه بـرو    گو مـی فردي به کسی که نیاز به ماشـین دارد   

خـرم سـپس بـه صـورت قسـطی       خواهی انتخـاب کـن مـن آن را برایـت مـی      را که می
 روشم. ف میبه تو 

یـد: نـزد فروشـنده ي زمـین بـرو زمـین را       گو مـی یا به کسی که به زمین نیـاز دارد  
 فروشم.  انتخاب کن. من آن را می خرم و به صورت اقساط به تو می

یا به کسی که کار سـاختمانی دارد و نیـاز بـه آهـن دارد بگویـد: بـه آهـن فروشـی         
 فروشم.  من آن را می خرم و قسطی به تو می، آهن مورد نیازت را بگیر، برو

یمان دارد بگوید: از سیمان فروشـی سـیمان مـورد نیـازت را     یا به کسی که نیاز به س
 فروشم.  خرم و به تو قسطی می من آن را می، بگیر
ي در رباسـت؛   مشخص است که این کار حیله ا، غرض براي هر فرد با انصاف و بی 

چه بسا که خرید آن به فکرش نیـز خطـور   ، قصد خرید نداشته، زیرا خریدار این کاالها
رسـیدن بـه   ، بلکه هـدفش  .خاطر رضاي اهللا هم این کار را انجام نداده استنکرده و به 

                                                           
ــن بطــه در -1 ــل« اب ــوهریره 47ص  (» ابطــال الحی ــه ) از حــدیث اب ــه عنْ ــی اللَّ ضــه   ر ــز رجــوع شــود ب . و نی

 )29/29سند آن را حسن دانسته است  () ابن تیمیه رحمه اهللا در مجموع الفتاوي 1535(االرواء/
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پـردازد. هـر چـه مـدت پرداخـت       بابت دیر پرداخت می، همان سودي است که نیازمند
 شود. سود هم بیشترمی، تر شود طوالنی

اند. از  در واقع همان قرضی است که سود همراه دارد ولی کاالیی را واسطه قرار داده 
ما پرسیده شد: شخصی به دیگري پارچه ي ابریشمی را به صـد  رضی اهللا عنهاس عب ابن

معاملـه ي  ( درهم از او خریده است. فرمود: 50درهم فروخته و سپس همان پارچه را به
 )1(اي ابریشمی در آن داخل شده است). درهم در عوض درهم با سود است که پارچه

با حقیقت و معنایش است ، حرمت ربا( ید:گو می) 5/103( ابن قیم در تهذیب السنن
 رود). و حرمتش با تغییر اسم از بین نمی

اگر مسئله عینه را با این مسئله مطابقت دهی خواهی دید که این مسئله بـه حیلـه اي   
نزد فقها این است که: فردي کاالیی را نسـیه بـه   » عینه«تر است. معامله ي  در ربا نزدیک

دوباره همـان کـاال را ارزان   ، قبل از دریافت قیمت کاالدیگري بفروشد و تحویل دهد و 
به نقد از او بخرد در حالی که هنگام فروش قصد خریدن نیز نداشته است با وجـود  ، تر

 این نیز حرام است.
ام وادار  وید: مـن او را بـه گـرفتن کـاالیی کـه بـرایش خریـده       گ میاین که فروشنده 

ایـن کـاال را    ،داشـت  چون اگر خریدار نیاز نمـی ، کنم. این معامله را حالل نمی کند نمی
جـا   شـوند. هـیچ   د و از طرفی این گونه خریداران هرگز پشـیمان نمـی  کر میخریداري ن

شنیده نشده که خریدار در این گونه معامالت پشیمان شده باشد؛ مگر ایـن کـه در کـاال    
ا از عـزم خریـدار   دهد و ت احتیاط الزم را انجام می، د. البته تاجرباش میعیب و نقص مه

 کند.  اقدام به خرید نمی، یقین پیدا نکند
اگر سؤال شود وقتی که معامله با این صورت حیلـه اي بـراي خـوردن ربـا و حـرام      

 است. آیا روشی حالل و بدون از حیله براي این نوع معامالت وجود دارد؟
مصـلحت  د که درهـاي  کن میایجاب  تعالىییم: رحمت و حکمت اهللا گو میدر پاسخ 

چیزي را به خـاطر داشـتن ضـرر     هرگاهینیم که ب میبنابراین ، را به سوي بندگانش نبندد

                                                           
 )9/241داود  ( ) و حاشیه ي ابن قیم/ برسنن ابی3/166رجوع شود به اعالم الموقعین از ابن قیم ( -1
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حرام نموده در هاي دیگري را باز نموده است که مصلحت افراد بدون هیچ ضـرري در  
 آن وجود دارد.

شیوه ي درست معامله این است که کاال نزد تـاجر موجـود باشـد و آن را نسـیه بـه      
د اگر چه کاال را از قیمت نقـدي بـه مشـتري بیشـتر بفروشـند. گمـان       خریداران بفروش

م تاجران بزرگ توانایی این را دارند که کاالي مورد نیاز مـردم را بـه شـکل انبـوه     کن می
خواهند به آنان بفروشند. و بدین طریـق هـم    خریداري نموده و به قیمت مناسبی که می

 در مسئله ي ربا نجات یابند.  به دیگران سود برسانند و هم از حیله و فریب
چه بسا که به خاطر این عمل در آخرت به چنین تاجري پاداش و ثواب داده خواهد  

 شد. مشروط به آن که هدفشان گره گشایی از قشر مستمند اجتماع باشد.

امَ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  لُ الْـإنَّ امَ ئٍ أَعْ ـرِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ بِالنِّيَّاتِ وَ

 ا نَوَ  ]مَ

  )1(ود).ش میمطابق نیتش رفتار ، اعمال به نیت ها بستگی دارد و با هر کس(
که مسئول شرکت به فرد بگویـد: خـودت کـاال را بخـر پـولش را مـا       ، اما این مسئله

ت در خریـد  وکیـل شـرک  ، دو حالت دارد. اگر هدف این است که فرد، کنیم پرداخت می
اي است که ذکر شد و بدون هیچ اشکالی جایز است؛ ولی اگر هـدف   باشد. همین مسئله

این است که فرد به طور مستقل براي خودش خریداري کند. نوعی قرض است که سود 
 دارد و در حکم رباي صریح است.

 )52ـ 47( عثیمین ـ فتاواي معاصر. ص شیخ ابن

 ] معاملهء قسطیِ فاسد14[

، دکن مییکی از شرکت ها اقدام به خرید کاال و مصالح ساختمانی براي مشتریان  س:
کند و کاال یا مصالح ساختمانی را مشخص  بدین شکل که خریدار به شرکت مراجعه می

دهد و بقیه ي پـول را بـا اقسـاط ماهیانـه      کند ابتدا مقداري از پول را نقداً تحویل می می

                                                           
 ) 1907) ـ مسلم (1بخاري ( -1
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د شرکت برگه شو مید این مبلغ به حساب شرکت واریز کند. سو % سود پرداخت می10با
دهد تا وسایل را از محل آن تحویـل بگیـرد. پرداخـت پـول و      اي به مشتري تحویل می

گیـرد و بـه فروشـنده ي     شرکت پول را از فرد می( قسط بندي به عهده ي شرکت است
 دهد). حکم چنین معامله اي چیست؟ کاال تحویل می

قبل از تمام شدن معامله و تحویل گرفتن آن بـراي شـرکت   فروش اشیاي منقول  ج:
جایز نیست. پرداخت بیعانه هم به این شکل صحیح نیست. شرکت نباید قبـل از آن کـه   

 اقدام به فروش کند. ، کاال را از فروشنده تحویل بگیرد وآن را به مکان شرکت منتقل کند
 )10-19/9( شیخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ

 ] روش معامله با شرکت هاي قسطی 15[

ها و مردم از وجود شرکت هـایی کـه کـاالي خـود را قسـطی       از طریق روزنامه س:
شویم.آیا معامله با این شرکت ها و استفاده از خدمات آنـان جـایز    مطلع می، فروشند می

 است؟
باید مشخص شود که منظور این شرکت ها چیسـت؟ آیـا فقـط فـروش قسـطی       ج:
ا است یا چیزي دیگر؛ اگر منظور فروش قسطی کاال به صورت نسیه باشد کـه بـه   کااله

 دلیل ظاهر قرآن و سنت فروش نسیه جایز است.

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                        

  ﴾ :۲۸۲[البقرة[ 

ماه و ، از لحاظ روز( به همدیگر تا مدت معینی هرگاهاید!  اي کسانی که ایمان آورده«
 .»آن را بنویسید، ریددا میسال) وا

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا ، در ادامه آیه               

                             

                  ﴾ 
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ملـول نشـوید[هر چـه باشـد     ، بدهی خود) چه اندك باشـد یـا بسـیار   ( و از نوشتن«
و براي شهادت مستقیم تر و براي جلوگیري ، عدالت نزدیک تر بنوبسید]. این نزد اهللا به

از شک و تردید[و نزاع و گفتگو] بهتر است. مگر این که داد و ستد نقدي باشد که بـین  
. »گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید، کنید. در این صورت دست به دست می، خود

ـىلَّ  بیانگر حالل بودن آن است:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى عمل رسول اهللا  [فإن النبـی صَ

ـهُ  آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ مَ عَ لَّ سَ زّ من الشام أن يبيع عليه ثـوبني إلـی ميرسـة..]وَ  بعث إلی رجل قدم له بَ

نزد تاجري که از شام پارچـه آورده بـود    فردي را وسلَّمعلَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا (
  )1(نسیه) به او بفروشد).( تا ایشان را به صورت مدت دار، ادفرست

ـىلَّ [ روایت است که: رضی اهللا عنهعباس  در صحیحین از ابن مَ النَّبِيُّ صَ دِ ــهُ قَ يْـهِ  اللَّ لَ عَ

آلِهِ  مَ وَ لَّ سَ نْ الْـوَ : مَ الَ قَ ِ فَ نَتَنيْ السَّ نَةَ وَ رِ السَّ ونَ يفِ الثِّامَ لِفُ سْ مْ يُ هُ ينَةَ وَ دِ لِفْ يفِ  مَ يُسْ لْ ْرٍ فَ لَفَ يفِ متَ أَسْ

لُومٍ  عْ لٍ مَ لُومٍ إِىلَ أَجَ عْ نٍ مَ زْ وَ لُومٍ وَ عْ يْلٍ مَ   )2(]كَ

مدینـه در داد   به مدینه آمد در حالی که مـردم وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا (
یعنـی: قـبالً قیمـت    ( دنـد کر مـی بیع سلم ، براي مدت یک سال و دو سال، ستد میوه ها

، [هـر کـس   فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى دند. رسول اهللا کر میمحصول را پرداخت 
الزم است که مقدار خرماي مورد معامله را به وسـیله وزن یـا   ، دکن میدر خرما بیع سلم 

 »)مشخص سازد، کیل
 باشد.آمده است که موعد آن نیز مشخص ، و در روایتی دیگر

چیـزي را بـه او   ، پس از آگاهی از نیـاز خریـدار  ، ایم که برخی از مردم ولی ما شنیده
ید: گو میآید و  شخصی نزد تاجري می، اند. به طور مثال که هنوز مالک نشده، فروشند می

به فالن جنس نیاز دارم و قدرت خرید آن را ندارم. تاجر آن کاال را می خرد و با قیمـت  

                                                           
-2/23) حاکم (4628) و گفته  (حسن صحیح غریب) نسائی (1213) ـ ترمذي در بیوع  ( 6/147احمد  ( -1

 ) و ذهبی آن را صحیح دانسته و با نظر حاکم موافق است.2208ـ  2207)  (24

 )1604) مسلم  (2241ـ  2239بخاري  ( -2
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روشد. بدون شک این حیله اي بسیار آشکار است. ف مینسیه به این فرد بیشتر به صورت 
بلکـه بـراي   ، زیرا تاجر هیچ نیازي به این کاال نداشته و براي خودش هم نخریده اسـت 

رسیدن به سودي که از نیازمند در یافت می کند. آن را خریده. چه بسا که این معامله به 
ینـد: سـال   گو مـی  یرد. و گاهیگ میصورت  صورت تفاوت در قیمت نقد و نسیه ي کاال

گیرم!؟. و به همین منوال هرچه زمـان   سود می، %15وسال سوم ، %10سال دوم ، %8اول 
 رود.  سود هم باال می، تر شود طوالنی

اقدام بـه چنـین معاملـه اي    ، ربوي است که تاجر با حیله این معامله اي، در حقیقت 
یابد: که  ه را مورد بررسی قرار دهد به خوبی در میاین مسئل کرده است و اگر فرد عاقلی

از آن بر حـذر داشـته   وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى که رسول اهللا ، از مسئله عینه، این حیله
 است به ربا نزدیکتر است.

، فروشـد و همـان را دوبـاره    معامله ي عینه این است که کاالیی را به کسی نسیه مـی 
در حالی که هنگام فروش هرگز قصد خرید آن را دو باره از ، خرد نقد از او می، ارزان تر

کـاال  ، این مشتري نداشته است و خریدار هم قصد فروش را به او نداشته است. خریدار
اش هم حق نـدارد آن را ارزانتـر از قیمـت فـروش      کند و فروشنده را در بازار عرضه می

از آن وسـلَّم  علَیه وآلـه   اللَّـهصلَّى ست که رسول اهللا ا،  بخرد و این همان معامله ي عینه

تُمْ بِ [فرماید:  و می، نهی کرده است عْ بَايَ ا تَ نَابَ الْـإِذَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ينَةِ وَ عِ الْــعِ رْ الزَّ ـيتُمْ بـِ ضِ رَ رِ وَ بَقَ

تُمْ  كْ رَ تَ لَّطَ الْـوَ : سَ ادَ هَ ـهُ جِ نْزِ  اللَّ مْ ذُالًّ الَ يَ يْكُ لَ مْ عَ وا إِىلَ دِينِكُ عُ جِ رْ تَّى تَ هُ حَ  ]عُ

، وقتی که معامله ي عینه کردید و به کشاورزي راضی شدید و جهاد را ترك کردید( 
کند تا زمانی که به دین خود باز نگردید؛ آن را از شما دور  اهللا بر شما ذلّتی را مسلط می

  )1(رداند).گ مین

                                                           
) ـ بیهقی در الکبري   5659) ابویعلی (84-2/42) ـ لفظ حدیث از ابو داود است ـ احمد (  3462ابوداود  ( -1

قـیم بـر ابـو داود      شـود. رجـوع شـود بـه حاشـیه ابـن       ) و حدیث از راههاي دیگري تقویت می10484(
 )11) و سلسله الصحیحه  (شماره 9/245(
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اي وجـود دارد کـه از عینـه بیشـتر      حیلـه تردیدي نیست که در معامالت قسطی نوع 
این معامالت را کـه چیـزي جـز بـی     ، د فروشندگان و خریدارانشو میلذا توصیه ، است

 برکت شدن تجارت به همراه ندارد ترك کنند.

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                        

 ﴾ :۲۷۶[البقرة[  

ناسـپاس   انسـان دهـد. و اهللا هـیچ    کند؛ و صدقات را افزایش می ربا را نابود می، اهللا«
 . »گناهکاري را دوست ندارد

فقـرا از آن  ، این معامالت داراي فساد اقتصادي بسیاري هستند؛ زیرا به دلیل سهولت 
بسا که پس از گذشـت زمـان تعیـین    شوند و چه  کنند و در نتیجه بدهکار می استقبال می

، آیـد  توانایی پرداخت را نداشته باشند و اختالف بین فروشنده و خریدار به وجود ، شده
د و فروشـنده ي سـودجو در دنیـا و آخـرت     شو میورشکستگی خریدار  گاهی منجر به
 کرد. زیان خواهد 

راه ، ر طلب روزيلذا نصیحت من به برادران مسلمان این است که از اهللا بترسند و د 
، زیـرا هـیچ فـردي تـا رزق و عمـرش تمـام نشـود        و روش صحیح را در پیش گیرنـد؛ 

 میرد.  نمی
 )58-2/55(، )5( ابن عثیمین ـ کتاب الدعوة  شیخ

 کافینت ها)( ] دکه هاي اینترنتی16[

 هـا  آناین روزها مراکزي به نام کافینت ها گسـترش پیـدا کـرده اسـت. کـه در       س:
دهند. بـه طـور مثـال     امکانات کاملی وجود دارد و آن را طبق ساعت مشخص اجاره می

شوند. با وجودي که این کار فوایدي بـراي   مشتریان اینترنتی از این طریق وارد شبکه می
اي  اما مشکل این جاست که عده، در بر دارد، مشتریان اینترنتی که توان اشتراك را ندارند

ند. لطفاً پیرامون تجارت اینترنتی کن میریق از سایتهاي مبتذل استفاده از این ط، از جوانان
 و سود حاصل از این مراکز براي صاحبان آن و استفاده ازآن را توضیح دهید.
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بر صاحبان این مراکز واجب است که آن را از فساد و فاسـدان و سـوء اسـتفاده     ج: 

 منزله ي شمشیر دو لبه اي هستند پاك و ایمن کنند. بدون شک این امکانات و اسباب به
که هم ضرر دارد هم نفع). از برآوردها مشخص شده است که شـرّ و فسـاد آن بیشـتر    (

کنند آن  است. بیشتر کسانی که به این مراکز رفت وآمد دارند و از نشریات آن بازدید می
ده ي آنان در کنند. اکثر افرادي که به این مراکز می روند استفا می را بد و خراب ارزیابی

هـاي   نوشته، هاي سکس هم چون: عکس، جهت شر و گناه است و به نشریات مبتذل آن
 مراجعه می کنند.، هاي گمراه کننده و ماجراهاي دروغ شک و شبهه، انگیز فتنه
، نصحیت ما براي صاحبان این مراکز این است که از این نوع سایتها و محتویات آن 

کنتـرل شـدیدي   ، بر رفـت و آمدکننـدگان آن  ، این مراکز دوري کنند و الزم است که در
 تا فقط از مواردي که نفع دینی و دنیوي دارد استفاده شود. ، داشته باشند

 هـ. 24/7/1420ابن جبرین ـ   از گفته ها و نوشته هاي شیخ

 ] تجارت اینترنتی 17[

د. حکـم شـریعت   شو میدر این روزها کارهاي معامالتی از طریق اینترنت انجام  س:
 در این مورد چیست؟ 

مشخص بودن جنس و قیمت آن اسـت. تـا جهالـت از هـر دو     ، از شرایط معامله ج:
مورد برداشته شود. زیرا نامشخص بودن قیمت یا جنس سبب اختالف و درگیـري بـین   

و قطع رابطه را به دنبـال دارد کـه   ، قهر، شود که بین مسلمانان دشمنی طرفین معامله می
 از آن نهی فرموده است. عالىتاهللا 

شناخت جنس به دیدن یا آگاهی از صفات آشکار در آن بستگی دارد و ایـن جـز بـا    
دیدنِ جنس و شناخت نوع و منفعت آن حاصـل  ، سخن گفتن، مالقات حضوري طرفین

ها  مکالمه از راه دور و پخش آگهی، شود. در مواردي که معامله به وسیله ي اعالمیه نمی
شناخت جنس به طور کامـل  ، شود ها و مجالت منتشر می هایی که در روزنامه و اعالمیه

 بسیار پررنگ و غیر واقعی است.، تحقق نمی پذیرد و در اکثر موارد جنبه ي تبلیغاتی
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در هر صورت هرگاه شناخت قیمت جنس کامل انجام شـد و مـوارد مـبهم از بـین      
اینترنت و یا هر ، مکاتبه، ه با تلفنرفت خرید و فروش جایز است. فرقی ندارد که معامل

یـک طرفـه   ، اي دیگر صورت پذیرد. البته در معامله باید از مفاسدي چون فریـب  وسیله
، پرهیز شود و اگر موردي از این مفاسد در آن باشد، تصاحب اموال به ناحق، بودن منافع

بـزرگ   سـرمایه داران ، معامله با این وسایل جایز نیست. چه بسـا کـه بـه همـین سـبب     
خصومتها و منازعات شدیدي بـین طـرفین معاملـه    ، ورشکست شده اند و عالوه بر این

 کار به دادگاه و قاضی کشیده شده است.، صورت گرفته است که سرانجام
 هـ  24/7/1420ابن جبرین ـ.  از گفتار و امالي شیخ

 ] خرید و فروش سهام از طریق اینترنت18[

حکم شرعی ، ندکن میشرکت هاي تجاري از طریق اینترنت سهام خود را معامله  س:
 در این مورد چیست؟

، خرید و فروش در شرکت هاي اسالمی جایز است. اعم از شرکت هاي تجـاري  ج:
 -1ساختمانی و... فقها انواع شرکت را در پنج مورد ذکر کـرده انـد:   ، کشاورزي، صنعتی

شــرکۀ  -5شــرکۀ الوجــوه.  -4شــرکۀ األبــدان. -3ضــاربۀ. شــرکۀ الم -2شــرکۀ العنــان. 
 المفاوضه.

اگر شرکتی سـرمایه ي خـود را بـه صـورت اجنـاس در معـرض خریـد و فـروش          
خرید و فروش سهام آن نیز جایز است مشروط به این که  -البته اجناس حالل -گذاشت

 سرمایه و مقدار هر سهم مشخص باشد.
وید: سهام خود را از این شرکت به تو فـروختم.  اند به خریدار بگتو میصاحب سهام 

 د.کن میسود آن سهام را دریافت ، خریدار به جاي فروشنده
در شرکت هاي صنعتی که سرمایه را به صورت ماشین ابزار و دسـتگاههاي تولیـدي   

 خرید و فروش سهام جایز است.، ندکن میعرضه 
معرض فروش بگذارد. باید سهام خود را یا قسمتی از آن را در  ي همهصاحب سهام 

قیمت را مشخص کند و در همان جلسه پول و یا سند سهام تحویل شود. تـا معاملـه از   
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خارج شود. اگر ، این صورت که هیچ یک از قیمت و مبیع هنگام قرار داد موجود نباشند
چک نقدي داشته باشد بهتر است آن را نفروشـد تـا معاملـه ي نقـد و کـاال در      ، شرکت

مگر این که سرمایه نقدي کم باشد کـه   )1(مسئله مدعجوه)( مانند:، انجام نشود مقابل نقد
 شود.  در این صورت پیوست کاال 

خرید و فروش سهام بوسیله ي تجهیزات الکترونیکی مانند: تلفـن و اینترنـت جـایز    
هنگام معامله صورت گیرد. اگر ایجاب و قبول ، است؛ مشروط به این که ایجاب و قبول

رد و بـدل  ، صورت نگرفت یا مقدار جنس نامشخص بود یا کاال و سندش هنگام معامله
معاملـه جـایز نیسـت. فرقـی     ، هـا  مانند: سهام برخی از بانک، یا سهام ربوي بودند، نشد

 گفتگو و یا هر طریقی که باشد ناجایز است.، تلفن، د که معامله با اینترنتکن مین
 هـ 24/7/1420 -جبرین ابن از گفته ها و نوشته هاي شیخ

 شود. ] خرید و فروش وسایلی که گاهی در حرام بکار گرفته می19[

فرسـتد و همـراه آن بسـته     کند و مخارج زندگی ما را مـی  پدرم در عراق کار می س:
را بفروشیم با توجه به این که ایـن وسـیله    ها آنفرستد تا  هاي ماشین خود تراش نیز می

به همین جهت به شک  رود تا سبیل و موارد دیگر؛ ه کار میبیشتر براي تراشیدن ریش ب
پـولش را   فروش آن جایز است یا خیر؟ ام که آیا این کار حالل است یا حرام؟ آیا افتاده

 چکار کنیم؟ اگر خانواده اصرار بر فروش آن دارند من چه باید بکنم؟ 
فروش و استفاده از پول آن حرام نیست. بلکه تنهـا اسـتفاده ي نادرسـت از ایـن      ج:

 وسایل حرام است.
 اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلم وصلی

 )31-13/30( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم خرید و فروش جسد حیوانات خشکیده 20[

                                                           
 خرما با یک دینار و از طرف مقابل دو دینار است.  اي که از یک طرف مشتی معامله -1
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در این اواخر خرید و فروش جسد حیوانات و پرندگان خشک شده رواج یافته  س:
 رد؟دا میاست. بفرمایید: خشک کردن حیوانات و پرندگان و فروش آن چه حک

جـواز دارد و حیوانـاتی کـه     هـا  آنآیا بـین خشـک کـردن حیوانـاتی کـه نگهـداري       
قبـال ایـن مسـئله    مـؤمن در   انسـان تفاوتی هست؟ وظیفه ي ، نگهداریشان جایز نیست

 چیست؟ 
خـواه صیدشـان حـالل     -نگهداري پرندگان و حیوانات خشکیده و مومیایی شده ج:

ضـایع  ، اسراف است و خشک کردن حیوانات با هر وسیله اي کـه باشـد  ، باشد یا حرام
کردن مال و ولخرجی است. اهللا تعالی از اسراف و ولخرجی نهـی کـرده اسـت. روایـت     

ـهُ ىلَّ هني النبيُّ صَ «است که  لَّمَ عن اضاعة املال اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ علَیه  اللَّـهصلَّى رسول اهللا ( »عَ

 هآلو لَّمس1(از ضایع کردن مال منع کرده است).و( 
 اي براي تصویرسازي از حیوانات و اشیاء جاندار است. از طرفی این کار وسیله

مدارس و... حرام است. درست کردن و فروش ، ها آویزان کردن و نصب آن در خانه 
مؤمن است که مردم را از حرام بودن ایـن عمـل آگـاه     انسانآن نیز حرام است. وظیفهء 

 کند و باید از فروش آن در بازار جلو گیري شود.
 اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه و سلم وصلی

 )1/493( انجمن دایمی مباحث علمی و افتا فتاواي

 مصرف دخانیات و فروش آن] حکم 21[

رد؟ حرام است یا مکروه؟ معامله وتجارت آن چه دا میمصرف دخانیات چه حک س:
 رد؟دا میحک

زیرا پلید هسـتند و ضـررهاي بسـیاري دارنـد. اهللا     ، مصرف دخانیات حرام است ج:
هاي پاك و حالل را مشخص نموده و اشـیاء   براي بندگانش خوردنیها و نوشیدنی تعالى

 پلید را براي آنان حرام قرار داده است. 

                                                           
 )1715) مسلم  (1477بخاري  ( -1
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﴿ فرماید: اهللا می                 ﴾ :۴[املائدة[  

حالل شده است؟ بگـو: آنچـه پـاکیزه     ها آنکنند چه چیزهایی براي  از تو سئوال می«
 . »است  است براي شما حالل گردیده

﴿ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى در وصف رسول اهللا          

                           ﴾ :۱۵۷[األعراف[  

 ها آندارد واشیاي پاکیزه را براي  دهد و از منکر باز می را به معروف دستور می ها آن«
 .»کند ها را تحریم می شمارد و ناپاکی حالل می

، تمام انواع دخانیات پلید و حرام هستند و همه مخدرات این گونه هسـتند. مصـرف  
ناجایز است. مصرف کننده و فروشـنده ي دخانیـات   فروش و تجارت دخانیات حرام و 

باید توبه کند و به سوي اهللا باز گردد و از گذشته پشیمان باشد. درآینده به ایـن راه بـاز   
 پذیرد. اش را می اهللا تعالی توبه، نگردد. هرکس صادقانه توبه کند

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       ﴾

 ]۳۱[النور: 
 .»تا رستگار شوید، و همگی به سوي اهللا باز گردید اي مؤمنان«

﴿ فرماید: و می                      ﴾ :۸۲[طه[ 

و آنگـاه بـه راه   ، وعمل صـالح انجـام دهـد   ، و ایمان آورد، و من هر که را توبه کند«
 . »آمرزم [راست] آید می

 )236( الدعوة کتاب -ابن باز شیخ

 ] حکم مصرف دخانیات و فروش آن 22[

 رد؟دا میمصرف دخانیات و فروش آن چه حک س:

مصرف و خرید و فروش دخانیات حرام است؛ اجاره دادن مغازه براي فروشـنده   ج:
 ا این امر همکاري در گناه و دشمنی است. ي دخانیات حرام است. زیر
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 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                   ﴾ :النساء]

۵[  
کـه اهللا وسـیله ي قـوام زنـدگی شـما قـرار داده. بدسـت سـفیهان         ، اموال خـود را «

 . »نسپارید
چـرا کـه   ، از دادن مال و ثروت به نادانان منـع کـرده اسـت    تعالىاهللا  وجه استدالل:

کند که هیچ منفعتـی ندارنـد. اهللا تعـالی بیـان      مال را در اموري خرج می، اشخاص نادان
هـیچ  ، که اموال براي مصلحت دین و دنیاي مردم است؛ مصرف آن در دخانیات فرموده

دخانیات منافی با آمـوزه هـاي    مصلحت دینی و دنیوي ندارد. بنابراین مصرف پول براي
 الهی است. 

 ﴿ رماید:ف می) سورهء نساء است که 29( از ادله ي تحریم دخانیات آیه   

 ﴾»و خودکشی نکنید«. 

از نظر پزشکی به اثبات رسیده است که دخانیات موجب  ي مورد استدالل: نکته
ردد. پس گ میندارد و سرانجام باعث مرگ  شود که درمان بیماریهایی مانند سرطان می

که در واقع  -دشو میدخانیات خودش باعث هالکت و نابودي خودش  ي کنندهمصرف 
 ي سوره) 31( يو از دیگر ادله ي تحریم دخانیات آیه  -یکی از انواع خودکشی هاست

 ﴿ اعراف است:                 ﴾» بخورید و

 .»دارد اسراف کاران را دوست نمی تعالىولی اسراف نکنید که اهللا ، بیاشامید
از اسراف در اشیاي حالل منع کرده است؛ نهـی از   تعالىوقتی که اهللا  وجه استدالل:

 اشیاي بی فایده به طریق أولی ممنوع است. 
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ىلَّ «از جمله ي دالیل تحریم دخانیات این روایت است:  ـهُ هني النبيُّ صَ هِ  اللَّ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

مَ  لَّ سَ از ضایع کردن مال نهی وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا ( )1(»عن اضاعة املـالوَ

 کرده است). 
 انسـان بدون شک مصرف پول براي خرید دخانیات ضایع کردن مال است؛ و بـراي  

 کافی است.وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى عاقل یک دلیل از کتاب اهللا یا سنت رسول اهللا 
ي که سبب ضررهاي جسمی و عاقل از چیز انساناما ادله ي عقلی تحریم دخانیات:  

کند. چرا که عاقل باید از بدن و مالش حفاظت کند و جـز بـی    شود استفاده نمی مالی می
کند. از طرفی مصـرف کننـده ي دخانیـات در     کاري نمی خردان و دیوانگان کسی چنین

اش  وآشفتگی شود هنگام نبود دخانیات آشفته و مضطرب است و استرس بر او چیره می
 گردد. ف دوباره برطرف نمیجز با مصر

 ي کننـده از دالیل عقلی بر حرمت دخانیات این است که: روزه گـرفتن بـر مصـرف     
شود؛ زیرا مصرف دخانیات از طلوع صبح صـادق تـا غـروب     دخانیات بسیار سخت می

شود به طوري کـه   خورشید بر او حرام است و این سختی در روزهاي تابستان بیشتر می
به خصوص مبتالیان به دخانیات ، ارد! لذا من به همهء برادران مسلمانانگ روزه را بد می

 اجارهء مراکز براي فروش و کمک به ترویج، مصرف، خرید، کنم که از فروش توصیه می
 دخانیات به هر شکل ممکن اجتناب کند.

 )16( شیخ ابن عثیمین ـ من کتاب أسئلۀ مهمۀ ـ ص

 ] خرید و فروش الکل23[

کننده است) براي استفاده در جـایی کـه الکـل از بـین      که مست( آیا خرید الکل س:
رود مانند: سوزاندن یا بعضی از کارهاي صنعتی جایز است؟ آیا فروختن آن به کسی  می

 جایز است؟ ،کند که به یقین براي این هدف خریداري می

                                                           
 گذشت 20تخریج حدیث در فتواي شماره  -1
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، اشیاء باشد فروش شراب و هر نشه آوري حرام است. و در هر چیزي که از این ج:

 ﴿ فرماید: از بین ببرد و نفروشد. چرا که اهللا می باید آن را      

    ﴾ :ي « ]۲[املائدةهمکاري نکنیدو در راه گناه و تعد« . 

 اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم. وباهللا التوفیق. وصلی
 )13/53( علمی و افتافتاواي انجمن دایمی مباحث 

 ي الکل ] حکم استفاده و تجارت عطر و ادکلن هاي حاوي ماده24[

خواهیم ایـن دو   ما در فتواهاي شما حق طلبی و حق گویی را مشاهد کردیم. می س:
مسئله را برایمان شرح دهید. زیرا در حالل و حرام بـودن آن اخـتالف نظـر اسـت. و از     

 ار سر و کار دارند. با تشکر فراوان.طرفی مسلمانان با این موارد بسی
در صـورت بـاال بـودن     ها آنتجارت عطرهاي حاوي مادهء الکل و استفاده از  -الف

  چگونه است؟، نسبت الکل و یا اگر خیلی کم باشد
 رد؟دا میب: تجارت و خرید و فروش نسخه هاي قرآن چه حک

استفاده ي بسیار از آن  اگر درصد الکل در عطر و ادکلن آن قدر زیاد باشد که -1 ج:
» خمـر «چون در حکـم  ، تجارت و هر نوع استفاده از آن حرام است، دکن میفرد را نشه 

د؛ چه کم باشد یا زیاد. اگر درصد الکل در عطر و ادکلـن در آن حـد نباشـد کـه     باش می
 استفاده و تجارت آن جایز است. ، استفاده ي زیاد از آن موجب نشه شدن گردد

امٌ [ رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ريُ
ثِ رَ كَ كَ ا أَسْ  ]مَ

 )1(مقدارِ کم آن هم حرام است).، هر چیزي که زیاد آن نشه آور باشد(

                                                           
حسـن غریـب از حـدیث    « ) و گفته1865) ترمذي (3681) ابوداود (3/112) و (179، 167، 2/91احمد ( -1

) ـ دیگـران از گروهـی از صـحابه، آلبـانی در صـحیح       3392،3394) ابـن ماجـه (  5607نسـائی ( » جـابر. 
 »حسن صحیح«) گفته: 3128ابوداود  (
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ج دوم: تجارت و خرید و فروش نسخه هاي قرآن جایز است. زیرا همکاري در امـر  
ود و شـ  مییابی به قرآن و خواندن و حفظ آن بدین وسیله ممکن  خیر است و هم دست

 و اقامه ي حجت بر بندگان است.  تعالىنیز ابالغ حکم اهللا 
 اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم. وباهللا التوفیق. وصلی

 )55-13/54( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] خرید و فروش نوارهاي ویدیویی25[

حجـاب و   حکم تجارت نوارهاي ویدیویی که کمترین فساد آن نمایش زنان بـی  س:
چیست؟ آیا پول این تاجران حرام است؟ چـه وظیفـه   ، ماجراهاي عاشقانه و حرام است

 سایل رهایی یابند؟ جزاکم اهللا خیراًاي دارند؟ چگونه از این نوارها و و
نگاه کردن و گوش دادن به این نوارهـا حـرام اسـت؛    ، نگهداري، خرید و فروش ج:

جهـت  ، کنندگان آن شوند. از بین بردن و اعتراض به استفاده زیرا منجر به فساد و فتنه می
 جلوگیري از فساد واجب است تا وسایل فتنه از مسلمانان دور گردد.

 )1045( ص -الدعوة باز ـ مجلۀشیخ ابن 

 ] حکم گرفتن کرایه بر لقاح اسب26[

ـ  مـی حکم لقاح اسب در برابر کرایه اي کـه صـاحب اسـب نـر دریافـت       س: د و کن
همچنین حکم فروختن نطفه ي اسب چیست؟ ناگفته نماند که این کار به منظور تکثیـر  

ریال 1000ات نر از یرد و قیمت تلقیح و فروش حیوانگ مینژاد اسب هاي اصیل صورت 
 د؟باش میریال 000/000/2الی 

ىلَّ گرفتن کرایه در مقابل آن جایز نیست؛ زیرا  ج: ـهُ [ألن النبی صَ مَ  اللَّ ـلَّ سَ هِ وَ آلـِ يْهِ وَ لَ عَ

[ حلِ سبِ الفَ َی عن عَ از دریافـت وجـه در قبـال    وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  هنَ

  )1(بر ماده نهی فرموده اند.جهانیدن اسب نر 

                                                           
 ) 1565)، مسلم  (2284بخاري ( -1
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هر حیوان ماده اي که حیوان ( ید:گو میگاو و یا اسب نر ، گوسفند، مثالً صاحب شتر
زیرا بستگی بـه  ، کرایه اش فالن مقدار است؛ و این کار مقدور نیست، نرِ من بر او بجهد

ن بعد از عمل لقاح بـه صـاحب حیـوا   ، شهوت حیوان دارد؛ البته اگر صاحب حیوان ماده
یـا اسـپرماتوزوئید در   ، امـا فـروش نطفـه    )1(، می تواند آن را بپذیرد، هدیه اي بدهد، نر

جـایز  ، صورتی که مفید و مؤثر واقع گردد و به قصد تکثیر نسل اسب هاي اصیل باشـد 
متعارف باشد نه گـران؛ چـرا کـه بـراي صـاحب      ، مناسب آن است که قیمت، است البته

 ردد. و اهللا اعلم گ میرف شدن آن زیانی عایدشان نحیوان نر ارزان می افتد و از ص
 هـ 2/9/1424از گفتار و نوشته هاي شیخ ابن جبرین به تاریخ

                                                           
 )5994»  (االوسط«)، 1032»  (الصغیر«)، طبرانی 1274نگا: سنن ترمذي ( -1



 

 

 

 

 فصل دوم:
 ربا و مسایل بانکی



 

 گذاري در آن با هدف ربا بانک هاي ربوي و سپرده ] تحریم سهام27[

از طرف عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز: به تمام مسلمانانی کـه ایـن نوشـته را مالحظـه     
مـا را از راه   ي همـه من و آنان را به پیمودن راه راست توفیق دهد و ، اهللا تعالی، کنند می

 نبرهاند. آمی، مورد خشم قرار گرفتگان و راه گمراهان
 سالم و رحمت و برکات اهللا بر شما باد! اما بعد:

، هاي داخلی و خـارجی  هایی براي خرید سهام از بانک هاي ربوي در روزنامه آگهی 
زیـاد شـده   ، گذاري در بانک در قبال منافع ربـاي خـالص   بمنظور تشویق مردم به سپرده

کنند که همکاري  یاست به طوري که بعضی از نشریات فتواي برخی از علما را منتشر م
اي خطرناك است؛  ند و این مسئلهده میبا بانک هاي ربوي با منافع محدود را جایز قرار 

و مخالفت با دستورات وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى این کار نافرمانی اهللا و رسول اهللا  زیرا
 شریعت است. 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                     

     ﴾ :۶۳[النور[ 

اي دامن شان را  کنند باید بترسند از این که فتنه پس آنان که فرمان او را مخالفت می«
 .»برسد ها آنبگیرد یا عذابی دردناك به 

بیانگر این است که سود قطعی که صاحبان سـرمایه  ، ادله ي شرعی در کتاب و سنت
حـرام  ، کننـد  گذاري و سپرده گذاري در بانک هاي ربـوي دریافـت مـی    در قبال سرمایه

این کـار برکـت را از بـین    ، دباش میزیرا رباي خالص است که ازگناهان کبیره ، دباش می
 شود. ال میبرد. و موجبات خشم اهللا را فراهم نموده و باعث قبول نشدن اعم می

هصلَّى رسول اهللا  يِّباً [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ بَلُ إالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ وإنَّ اهللاَ ، إنَّ اهللاَ طَ

لِنيَ  سَ رَ بِهِ املُرْ نِنيَ بِامَ أَمَ رَ املُؤمِ لُوا  .أَمَ مَ اعْ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ لُوا مِ لُ كُ سُ ا الرُّ َ ا أَهيُّ :يَ اً إينِّ بِامَ فقالَ احلِ صَ

لُونَ  مَ عْ رَ ، تَ فَ لَ يُطِيلُ السَّ جُ رَ الرَّ . ثُمَّ ذَكَ مْ نَاكُ قْ زَ ا رَ يِّبَاتِ مَ نْ طَ لُوا مِ نُوا كُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أهيُّ وقال:يَ

بِّ  ا رَ بِّ يَ ا رَ : يَ ءِ امَ هِ إىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ َ يَمُ ربَ عثَ أغْ امٌ ، أشْ رَ هُ حَ طْعَمُ مَ بُهُ ، وَ َ رشْ مَ امٌ  وَ رَ هُ ، حَ لبَسُ ومَ

رامٌ  يَ ب، حَ ذِّ غُ امِ الْـوَ رَ ؟، حَ لِكَ ابُ لِذَ تَجَ أَنَّى يُسْ  ]فَ
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پذیرد. اهللا مؤمنان را به همان چیـزي دسـتور    همانا اهللا پاك است و جز پاکی را نمی(

ـ  مـی خطاب به پیـامبران   تعالىداده است که پیامبران را دستور داده است. اهللا  د: اي فرمای
دهید آگـاهم. و   ها بخورید و عمل نیک انجام دهید من به آنچه انجام می پاکی پیامبران از

، ایـم بخوریـد   از پاکی ها وآنچه به شما روزي داده، اید فرمود: اي کسانی که ایمان آورده
داستان مـردي را ذکـر مـی کـرد کـه سـفر       وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى سپس رسول اهللا 

کرده است و ژولیده و خاك آلود گردیده است دست بـه سـوي آسـمان    طوالنی را طی 
ید: پروردگارا! پروردگارا! در حالی که خوراکش حرام گو مید و کن میو دعا ، کند بلند می

اش حرام و لباسش حرام است و جسمش با حرام تغذیـه شـده اسـت. پـس      و نوشیدنی
  )1(چگونه دعایش اجابت بشود).

رابر پروردگارش در مورد مالش جواب گـو باشـد کـه از کجـا     هر مسلمانی باید در ب
 چگونه آن را خرج کرده است. ، آورده است

هصلَّى رسول اهللا  تَّى [ رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ ةِ حَ يَامَ بْدٍ يَومَ القِ ا عَ مَ دَ ولُ قَ ال تَزُ

لمِ  نْ عِ عَ هِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ هُ ؟ يُ قَ فَ فيمَ أنْ بَهُ ؟ وَ تَسَ نَ اكْ نْ أيْ الِهِ مِ نْ مَ عَ عَلَ فِيهِ ؟ وَ هِ فِيمَ فَ

؟ هِ فِيمَ أبالهُ سمِ نْ جِ عَ  ]وَ

رد تا از او سؤال شود: عمرش را در چـه  خو میقدمهاي بنده در قیامت از جا تکان ن(
مـالش  راهی صرف کرده است و علم وآگاهی اش را در چه چیزي به کار گرفته است و 

بـدنش را در چـه راهـی بـه کـار گرفتـه        از کجا آورده و در کجا خرج کرده اسـت و  را
 )2(است).

                                                           
 )1015(مسلم   -1
برزه.در جاي دوم گفتـه حسـن    ) را از ابی2417(  رضی اللَّه عنْه) شبیه آن را از ابن مسعود2416ترمذي ( -2

صحیح. آلبانی حدیث مسعود را حسن و ابو بـرزه را  صـحیح دانسـته اسـت. در صـحیح سـنن ترمـذي        
)969-1970( 
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ربـا از گناهـان    -اهللا ما و تو را به آنچه رضـایش هسـت توفیـق دهـد!    ( بنده اهللا!  اي
هـا و   اي است که تحریم آن به شدت در کتاب اهللا و سنت پیامبرش با تمـام شـکل   کبیره

 ده است.انواع و نامهایش آم

﴿ فرماید: اهللا می                       

                             

       ﴾ :۱۳۲ – ۱۳۰[آل عمران[ 

مخالفـت  ( و سود پول) را چند برابر نخوریـد. از ( اید ربا اي کسانی که ایمان آورده«
و از آتشی بپرهیزید که براي کافران آمـاده شـده   (، تا رستگار شوید)، فرمان اهللا بپرهیزید

 . »او شوید و اهللا و پیامبرش را اطاعت کنید. تا مشمول رحمت(، است)

﴿ :رمایدف می تعالىاهللا                         ﴾

 ]۳۹[الروم: 
نزد خداوند فزونی ، آن چه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد«

 »نخواهد یافت

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                   

                                   

                                      

                            

                ﴾ :۲۷۶ – ۲۷۵[البقرة[ 

خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تمـاس   در قیامت) برنمی( خورند کسانی که ربا می«
تواند تعادل خود را حفظ کند این بخاطر آن است که گفتنـد.   و نمی( دیوانه شده، شیطان

و ربا ، در حالی که اهللا خرید و فروش را حالل کرده است» داد وستد هم مانند ربا است«
ربا ( بسیار است). اگر کسی اندرز الهی به او رسد. و از، زیرا فرق میان این دو(، حرام را
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و کـار او بـه   ، مال اوست، خواري) خود داري کند. سودهایی که در سابق بدست آورده
ماننـد. اهللا   و همیشه در آن می، اهل آتش است، شود. اما کسی که باز گردد اهللا واگذار می
 ناسپاس گناهکاري را انسانهیچ ، دهد و اهللا و صدقات را افزایش می، کند ربا را نابود می

 .»دارد نمی دوست

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

                               

                ﴾ :۲۷۹ – ۲۷۸[البقرة[ 

مطالبـات)  ( آنچه از، مخالفت فرمان) اهللا بپرهیزید( از، اید اي کسانی که ایمان آورده«
بـا  ، بدانید اهللا و رسولش، کنید  اگر چنین نمی -ایمان داریداگر ، رها کنید، ربا باقی مانده

، اصل سـرمایه ]هاي شما از آن شماست سرمایه، شما پیکار خواهند کرد. و اگر توبه کنید
 .»شود و نه بر شما ستم می، کنید  بدون سود] و نه ستم می

است؟ از وسلَّم ه وآله علَی اللَّـهصلَّى پس چه جرمی باالتر از جنگ با اهللا و رسول اهللا 
 همه ي ما را از ربا خواري نجات دهد. خواهیم می تعالىاهللا 

بْعَ [ فرماید: میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا  تَنِبُوا السَّ ـا الْــاجْ : يَ . قِيـلَ وبِقَاتِ مُ

ولَ  سُ ـهِ رَ كُ بِ  اللَّ ْ : الرشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ ـهِ وَ رُ ، اللَّ حْ السِّ مَ ، وَ رَّ سِ الَّتِي حَ تْلُ النَّفْ قَ ـهُ وَ قِّ الْــإِالَّ بِ  اللَّ ، حَ

الِ  لُ مَ أَكْ ـا، يَتِيمِ الْــوَ بَ ـلُ الرِّ أَكْ ـفِ ، وَ حْ مَ الزَّ ـوْ يلِّ يَ التَّـوَ فُ ، وَ ـذْ قَ نَاتِ الْــوَ صَ حْ تِ الْــمُ افِالَ غَ

نَاتِ الْـ مِ ؤْ   ]مُ

شرك  - 1چه هستند؟ فرمود:  ها آناز هفت چیز هالك کننده دروي کنید. گفته شد (
 -4، کشتن نفسی که اهللا آن را حرام کرده است مگر در موارد حـق  -3، سحر -2، به اهللا

تهمـت زدن بـه زنـان مـؤمن      -7، فرار از جهـاد  -6، نزول خواري -5، خوردن مال یتیم
  )1(خبر.) پاکدامن بی

                                                           
 )89) ـ  مسلم  (2766بخاري  ( -1
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ولُ [ روایت است که رضی اهللا عنهاز جابر در صحیح مسلم سُ ــهِ لَعَنَ رَ ـىلَّ  اللَّ ــهُ صَ  اللَّ

هِ  يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ كِلَ ؤْ مُ ا وَ بَ مَ آكِلَ الرِّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ] عَ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ   وَ قَ

نویسنده معامله ربـوي و  ، ربا دهنده، ربا خواروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى [رسول اهللا 
  )1(شان برابرند.] شاهدانش را لعنت نموده و فرموده: همه

بود که وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى این ها برخی از ادلهء کتاب اهللا و سنت رسول اهللا 
کند و هر کس معامله ي ربوي  حرام بودن ربا و خطر آن را بر فرد و جامعه گوش زد می

انجام دهد و به آن مبادرت ورزد مرتکب گناه کبیره اي شده است و با اهللا و پیامبرش به 
 ستیز برخاسته است. 

نصیحت من به هر مسلمانی که خواهان رضایت اهللا و نجات در روز قیامـت اسـت.   
است که در جان و مال خود دستورات را رعایت کنند و به آنچـه اهللا و پیامبرصـلَّى    این

حالل قرار داده است اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیدوري ، قناعت کنند و از آنچـه حـرام اسـت    ع
اند وجود دارد  کنند. چرا که تمام نیازهاي زندگی در آنچه که اهللا و پیامبر حالل قرار داده

نیازي به حرام نیست. هر مسلمانی که خیرخواه خویشتن است و بـراي خـود خیـر و    و 
واجـب اسـت از    -اهـد خو مـی  نجات از عذاب اهللا و رسیدن به رضایت و رحمت او را 

گذاري در آن یا وام گرفتن از آن دوري کند. چون  اشتراك در بانک هاي ربوي و سرمایه
تن از جملـه معـامالت ربـوي هسـتند و     گـذاري سـودآور و وام گـرف    اشتراك و سـپرده 

 از آن منع کرده است.  تعالىشوند که اهللا  همکاري در گناه و عدوان محسوب می

﴿ :فرماید می تعالىاهللا                           

             ﴾ :۲[املائدة[ 

همواره) در راه نیکی و پرهیزگاري با هم تعاون کنید. و هرگز در راه گناه و ( و«
 .»مخالفت فرمان) اهللا بپرهیزید که مجازات اهللا شدید است( تعدي همکاري ننماید. و از

                                                           
 ) 1598مسلم  ( -1
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اهللا! از اهللا بترس و خودت را نجات بده. وجود بـیش از حـد بانـک هـاي      ي بندهاي 
گذاران تو را فریب ندهنـد. زیـرا    ربوي و کثرت معامالتشان در هر مکان و کثرت سپرده

دور شدن از دستورات اهللا و مخالفت با شـریعت   ي نشانهاین ها دلیل جواز نیست. بلکه 
 است. 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                 ﴾

  ]۱۱۶[األنعام: 
تو را از راه اهللا گمـراه  ، و اگر از بیشتر کسانی که در روي زمین هستند اطاعت کنی«

 .»کنند می
متأسفانه بسیاري از مردم با این که اهللا به آنـان نعمـت داده و رحمـتش را بـر آنـان       

نیاز ساخته است براي عمل به احکام شـرعی اهمیتـی    گسترانیده و با مال زیاد آنان را بی
سازند؛ بلکه براي ازدیاد سـرمایه   نیاز نمی شوند. با حالل اهللا خود را از حرام بی قایل نمی

کند. و این جز به  کنند. حالل و حرام برایشان فرقی نمی باشد کوشش می از هر راهی که
خاطر ضعف ایمان و عدم ترس از اهللا و غلبه ي حـب دنیـا در قلبشـان عامـل دیگـري      

 مسئلت داریم که همه ما را از ارتکاب خالف شرع نجات دهد.  تعالىندارد. از اهللا 
فته است؛ و هشداري است بر عذاب این وضعیت اسفبار بیشتر مسلمانان را در بر گر

 ما را از فرجام گناهان و معاصی بر حذر داشته و بیم داده است.  تعالىالهی. اهللا 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

          ﴾ :۲۵[األنفال[ 

بلکه همه را فـرا خواهـد   ( رسد. اي بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی و از فتنه«
 .»اند)؛ و بدانید که اهللا کیفر شدید دارد چرا که دیگران سکوت اختیار کرده، گرفت

من به مسئولین نشریات داخلی به طور خاص و نشریات اسالمی به طور عام توصیه  
ندهند چیزي که مخالف دین و شریعت الهـی اسـت در نشـریات منتشـر     اجازه ، کنم می

شود. بدون شک این کار بـر آنـان واجـب اسـت و اگرکوتـاهی کننـد بایـد در پیشـگاه         
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کنم که از اهللا بترسند و به  پروردگار پاسخ گو باشند. همهء برادران مسلمانم را توصیه می
روي آورند. با قناعت بـه  وسلَّم علَیه وآله  ـهاللَّصلَّى محمد ، کتاب اهللا و سنت پیامبرشان

شـوند و   از حرام پرهیز کنند و کتابها و نشریاتی کـه گـاهی منتشـر مـی     حالل هاي الهی
کننـد یـا خطـرات آن را کـم جلـوه       گذاري در بانک ها ربوي را جایز اعـالم مـی   سپرده

ها مورد تاییـد ادلـه معتبـر شـرعی      فتواها و  دهند آنان را فریب ندهد؛ زیرا این نوشته می
 دلیلی ندارند. بلکه تنها نظریه و تأویل اشخاص است. نیست. از قرآن و سنت هیچ

هـاي گمـراه کننـده را خواسـتاریم      از اهللا براي خود و آنان هدایت و سالمت از فتنه 
عمل بـه  به  اهیم. که عموم مسلمانان و به ویژه حاکمان و مسئوالن امر مسلمان راخو می

شـریعت در تمـام    و اجـراي احکـام  وسـلَّم  علَیه وآله  اللَّـهصلَّى کتاب اهللا و سنت پیامبر
هاي عمومی و خصوصی توفیق دهد و پیشانی آنان را بگیـرد و بـه سـوي آن چـه      زمینه

شدگان و گمراهان آنان را نجـات   مصلحت دین و دنیا است هدایت کند و از راه غضب 
 ولی توفیق و قادر به آن است دهد. که او

 اهللا و برکاته  رحمهآله و صحبه اجمعین. والسالم علیکم و اهللا علی و صلی
 )137/19( شیخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعۀ

 ] سهام بانکی و کار در بانک28[

درسـهام بـانکی ریـاض منتشـر      آگهی بـراي ثبـت نـام   ، ها رسانه، در این روزها س:
آیا اشتراك در آن جایز است؟ نقش علما و دعوتگران و سخنرانان در قبال ایـن   ،کنند می

کار چیست؟ لطفاً توضیح دهید نظر شما در مورد کار در بانک ریاض و دیگر بانک هاي 
 ربوي چیست؟

 الرحیم اهللا الرحمن بسم ج:
اهللا و برکاته: اساس بانک ها بر پایه ي سـود و ربـا قـرار داده     رحمهالسالم علیکم و 

ریال بگیـري   1000ریال بگیري یا 1200ریال بدهی و 1000شده است. به این شکل که 
معامالتی خـارج از   هرچندربا باشید.  ي دهندهریال بدهی. و با این کار گیرنده و 1200و
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دهـی اسـت و ایـن چیـز مشـهوري       . ولی پایه و اساس آن سود چارچوب ربا هم دارند
 است. بنابراین خرید سهام در آن روا نیست.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                    

                                   

                                      

                   ﴾ :۲۷۵[البقرة[  

خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تمـاس   در قیامت) برنمی( خورند کسانی که ربا می«
این بخاطر آن است که گفتنـد  ، تواند تعادل خود را حفظ کند دیوانه شده و نمی، شیطان

و ربا را حـرام کـرده   ، در حالی که اهللا بیع را حالل کرده» داد و ستد هم مانند ربا است«
 است.
از ( چون فرق میان این دو بسـیار اسـت) و اگـر کسـی انـدرز الهـی بـه او رسـد و        (

و کار او به ، مال اوست، رباخواري) خود داري کند سودهایی که در سابق به دست آمده
  »مانند و همیشه درآن می، اما کسانی که باز نگردند؟ اهل آتشند، شود اهللا واگذر می

﴿ فرماید: اهللا می                      

 ﴾ :هیچ ، دهد. و اهللا کند و صدقات را افزایش می اهللا ربا را نابود می« ]۲۷۶[البقرة

 .»دارد ناسپاس گناهکاري را دوست نمی انسان
کند که ربا حرام است. کسی آن را حرام کرده که مالکیت  این آیه به صراحت بیان می

از آن اوست و حاکمیت به او اختصاص دارد وتنها داوري و قضاوت شریعت او اعتبـار  
 دارد. 

اي دیگر از رباخواري به اعالن جنگ با اهللا و رسولش تعبیر شده است. اهللا  در آیه

﴿ رماید:ف می تعالى                      

                ﴾:۲۷۹ [البقرة[ 
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ــد! از اي کســانی کــه ایمــان آورده« ــد. و آنچــه از( ای ــان) اهللا بپرهیزی  مخالفــت فرم
کنیـد. بدانیـد اهللا و    رها کنید؛ اگر ایمان دارید. اگر چنین نمـی ، ماندهمطالبات) ربا باقی (

هاي شما از آن شماست. نه  سرمایه، با شما پیکار خواهند کرد. و اگر توبه کنید، رسولش
 .»شود و نه بر شما ستم وارد می، کنید ستم می

ولُ لَعَنَ [ روایت است که رضی اهللا عنهدر صحیح مسلم از جابر بن عبداهللا  سُ ـهِ رَ  اللَّ

ىلَّ  ـهُ صَ هِ  اللَّ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ كِلَ ؤْ مُ ا وَ بَ مَ آكِلَ الرِّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ] عَ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ رسول اهللا ( وَ قَ

نویسنده و شاهدان معامله ربوي را ، ربا دهنده، ربا خواروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى 
  )1(شان در گناه برابرند). ي همهلعنت کرده و فرمود: 

به تصـریح ایـن    است. تعالىویند: لعنت به معناي دورشدن از رحمت اهللا گ میعلما  
رمایـد: کسـی کـه بـا نوشـتن یـا       ف میگناه کبیره است. در حدیث ، ربا، دو آیه و حدیث

داخل شده و هم طرازِ  تعالىکند. در لعنت اهللا  به معامالت ربوي کمک می، گواهی دادن
گـواهی دادن  ، دهنده و گیرنده ي ربا است. به همین دلیل هر کس در امر ربا بـا نوشـتن  

ود و ربا خوار و ربا دهنده برابرنـد بـه ایـن    ش میلعنت اهللا او را نیز شامل ، همکاري کند
اعـم از نوشـتن یـا    ، شی که ربا با آن ثابـت اسـت  ترتیب روشن شد حکم کار در هر بخ

گواهی دادن حرام است و علما و دعوتگران در قبال این امـر و دیگـر مسـایلی کـه بـر      
وظیفـه و مسـئولیت بزرگـی    ، مسلمانان بطور کامل واضح نیست و نیاز به امرو نهی دارد

اهیم خو می تعالىاز اهللا  دارند؛ چون اهللا به آنان علم ارزانی داشته تا براي مردم بیان کنند.
 ما و برادران ما را بر آنچه صالح زندگی و آخرت در آن است توفیق دهد.

  9/7/1421 -شیخ ابن عثیمین

 هاي ربوي  ] چگونگی رهایی از سهام بانک29[

سهم از سهام بانکی داشت وقتی اطالع یافتیم که سیسـتم بانـک ربـوي     30پدرم س:
نصیحت کرد که این کار حرام است. پـدرم گفـت: آن را    یکی از برادرانم پدرم را، است

                                                           
 )1598لم  (مس -1
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بعد از فوت پدرم متوجه شدیم سهامی که پدرم قبل از فوت قصد فـروش آن  ، بفروشید
سهم رسیده اسـت. سـئوال    60را داشت به فروش نرسیده است و حتی بیشتر شده و به 

 این است: آیا گناه این عمل به گردن پدرم است؟ 
زیرا در زندگی قصد خالصی ، اهللا او را ببخشد! امید است گناهی متوجه او نشود ج:

موفق به این کار نشده است. شما  از آن را داشته است. شاید به دلیل عذر یا مانعی دیگر
% را به نیت خالصی از ربـا انفـاق   20% یا10، باید سهام را بفروشید و قسمتی از سود آن

زیرا در انفاق مال حرام ثـوابی بـه شـخص نمـی     ( یل به ثوابنه به نیت صدقه و ن، کند
 رسد) و بقیه ي سهام را بین خودتان تقسیم کنید.

 ) 196( جبرین ـ اللؤلؤالمکین از فتاواي ص ابن

 ] گرفتن ربا براي مصرف در امور خیر30[

 کند و به ناچـار پـولش را در بانـک هـاي ربـوي      جوانی در آمریکا تحصیل می س: 
آیا گرفتن سود به این نیت که در راه خیر خرج کند بـرایش جـایز اسـت؟ بـا      ذارد.گ می

 رد؟ دا میتوجه به این که اگر نگیرد. بانک آن را براي خودش بر 
اول: این که سپرده گذاري در آن بانک ها جایز نیست؛ زیرا از سرمایه ي افراد  ج:

ال خود را در اختیار کفار قرا استفاده نموده و با آن تجارت می کنند. ما اجازه نداریم م
دهیم تا ازآن سود ببرند ولی اگر به خاطر ترس از دزدي یا غارت و یا حتی ترس از 

گذاشتن پول در بانک ایرادي ندارد ولی گرفتن سود آن  کار شد  جانش ناچار به این
و  از آن نهی نموده است تعالىحرام است. زیرا چیزي را که قبول کند رباست و اهللا 

﴿ رماید:ف می                          

                               

           ﴾ :۲۷۹ – ۲۷۸[البقرة[ 

مطالبـات)  ( مخالفت بـا) اهللا بپرهیزیـد و آنچـه از   ( اید! از اي کسانی که ایمان آورده«
بـا  ، کنید بدانیـد اهللا و پیـامبرش   اگر ایمان دارید. اگر چنین نمی، ربا باقی مانده رها کنید
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کنید و  هاي شما از آن شماست. نه ستم می سرمایهاگر توبه کنید ، شما پیکار خواهند کرد
 . »شود نه بر شما ستم می

 این آیه به صراحت بیانگر این مطلب است که گرفتن هیچ سودي جایز نیست. 
هصلَّى رسول اهللا  روز عرفه در بزرگترین اجتماع مسلمانان وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

بَا [ فرمود: إِنَّ رِ وعٌ ـالْ أَالَ وَ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ بْدِ » «جَ بَّاسِ بْنِ عَ بَا عَ ا: رِ انَ بَ عُ رِ ا أَضَ بً لُ رِ أَوَّ طَّلِبِ الْـوَ ، مُ

هُ  لُّ وعٌ كُ ضُ وْ هُ مَ إِنَّ  ]فَ

آگاه باشید معامله ي ربوي که در دوران جاهلیت منعقد شده است از امروز به بعـد  «
م معامالت کن مید و اولین معامله ي ربوي که قراردادش را فسخ شو میفسخ ، قراردادش

ربوي خاندان خود ما است: معامله ي ربوي عباس بن عبدالمطلب است که تـرك شـده   
  )1(».رددگ میاعالم 

ام تـا در   قـرار داده  ها آناگر بگویی: چنانچه من سود پولم را نگیرم مالم را در اختیار 
نگی ضد مسلمانان استفاده کنند. در جواب بایـد بگـویم:   ساخت عبادتگاه و تجهیزات ج

زیرا ، محض دستور اهللا باشد. نتیجه ي آن به عهده ي ترك کننده نیست، هرگاه ترك ربا
عهـده   ما مامور اجراي دستور اهللا هستیم. هرگاه این امتثال امر باعث کار فاسدي شد بـه 

﴿ زیرا فرمان اهللا بر هر چیـز مقـدم اسـت:   ، ي ما نیست               

     ﴾ :مطالبات) ربوي باقی مانده رها کنید( و آنچه از« ]۲۷۸[البقرة« . 

ام از مال من به حساب مـی آیـد؟ در جـواب     دوم این که: آیا سودي که به بانک داده
بانک با آن پول تجارت نمـوده  زیرا ممکن است ، باید گفت: این از سرمایه ي تو نیست

لذا این سود به طور قطع به تو تعلق ندارد؛ زیرا شاید آنان بیش از این هـم  ، و ضرر کند
سود ببرند و شاهد هیچ سودي از مال تو نبرند پس نباید گفت: قسمتی از پـول خـود را   

ریـد اسـلحه   یا صرف خ، ام. که در اختیار معابد خود قرار دهند قرار داده ها آندر اختیار 
 ضد مسلمانان کنند.

                                                           
 )1218مسلم  ( -1
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دانیم؛ زیرا در قیامـت   اقرار به کاریست که آن را حرام می، سوم این که: گرفتنِ سود 

به ربا بودن آن اعتراف خواهد کرد. وقتی ربا ست آیا جـایز اسـت    ،در پیشگاه اهللا انسان
اسـت؟  حالل قرار دهیم در حالی که معتقـدیم کـه حـرام    ، چیز حرامی را بنام مصلحت

 عمل به قیاس جایز نیست.، جواب خیر! چون در مقابل نص قرآن
ما مطمئن نیستیم) که مصـرف ایـن پـول حتمـاً در معابـد و خریـد       ( چهارم این که: 

در واقع به جاي فساد فرضی و خیالی خـود را در فسـاد حتمـی و    ، اسلحه بکار می رود
ر فسـاد فرضـی و خیـالی کـه     بـه خـاط   انسـان پذیرد که   ایم. عقل نمی یقینی داخل کرده

شـود. زیـرا ممکـن     احتمال وقوع و عدم وقوع آن می رود مرتکب فساد حتمی و یقینـی 
براي مصالح خود خرج کند. یا کارمندان بانک آن را براي خود ، این سود را، است بانک

 بر دارند. و در امور معابد و یا تجهیزات جنگی ضد مسلمانان بکار نگیرند.
تا از گناهش رهـایی  ، اگر آن را به نیت خرج کردن در راه خیر بگیريپنجم این که:  

کنی و سپس بـه فکـر رهـایی از آن     یابی بدین معنا است که خود را در گناهی داخل می
ییم قبل از آن که بـه گنـاهی آلـوده    گو میي. این با عقل و منطق منافات دارد. لذا شو می

لباسش را به ادرار آلوده کنـد تـا هرگـاه     انانساز آن دوري کن. آیا عاقالنه است ، شوي
که معتقد به ربا و تحـریم آن  ، آلوده شد آن را بشوید!؟ هرگز چنین کاري عاقالنه نیست

باشی و آن را بگیري و صدقه دهـی. لـذا هرگـز آن را نگیـر و وجـودت را از آن پـاك       
 نگهدار.

یقـین دارد کـه پـس از    آیـا  ، این پول را به این نیت بگیـرد  انسانششم این که: اگر  
د؟ اما ممکـن  کن میگرفتن بتواند خود را راضی به صدقه ي آن یا استفاده در مصالح عمو

زیرا وقتـی  ، است سود پولش را با این نیت بگیرد. ولی هنگام عمل قصدش عوض شود
در ابتـدا   هرچنـد ود شـ  مـی وسوسـه  ، با رقم هایی مثل میلیون و صدهزار مواجـه شـود  

که چگونه آن را به صندوق خیریه واریز  افتد میاش استوار باشد اما بعداً به وسوسه  اراده
گیرد وقتی با رقمهـاي بـزرگ پـولی     بر خود ایمن نیست. با این نیت می انسانکند. زیرا 

کند. در نتیجه از صـدقه   اش سست شود و بخل بر او غلبه  چه بسا که اراده، شود مواجه 
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گفت: یکی از بخیالن روزي بر بـام بـاال رفـت و در     شود. شخصی می منصرف میدادن 
نجـاتم  ، نجاتم دهید :حالی که انگشتانش را در گوش کرده بود همسایگانش را فریاد زد

دهید. همسایگان پریشان شدند و به نزد او آمدند و پرسـیدند؟ تـو را چـه شـده اسـت      
آن را بسیار دیدم. نفسم گفـت: اگـر ایـن     فالنی؟ گفت خواستم زکات مالم را جدا کنم.

 شود مرا از دست نفسم نجات دهید. همه مال را به دیگران دهی مالت کم می
را سرزنش کرده  ها آن تعالىکه اهللا ، هفتم این که: ربا خواري مشابهت با یهود است 

﴿ فرماید: است. و می                     

                                

                      ﴾ ۱۶۱ – ۱۶۰[النساء[ 

، از راه اهللا هـا  آننیز) بخاطر جلوگیري بسیار ( بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد و«
و همچنین) بخاطر ربا ( حرام کردیم).، حالل بود ها آنبخشی از چیزهاي پاکیزه را که بر 

و بـراي کـافران   ، و خوردن اموال مردم بباطل، در حالی که از آن نهی شده بودند، گرفتن
 . »آماده کردیم عذاب دردناکی، ها آن

زیرا علماي یهود و نصارا ، هشتم: ربا خواري ضرر و طعن به حیثیت مسلمانان است
، یردگ میهمین که بدانند مسلمان سود ، دانند اسالم ربا را حرام کرده است که می

گیرند در حالی که کتاب شان آن را حرام قرار داده  یند: ببینید مسلمانان سود میگو می
زیرا دشمنان اسالم هرگاه ببینند ، نقطه ي ضعفی براي مسلمانان خواهد بوداست و این 

دانند که این نقطه ي ضعف  کنند به یقین می مسلمانان با احکام دینی خود مخالفت می
رساند بلکه اسالم را  ضرر نمی مسلمانان است. چرا که نافرمانی مسلمانان تنها برخودشان

﴿ :فرماید برد. اهللا تعالی می زیر سؤال می               

                  ﴾ :۲۵[األنفال[  

و بدانیـد اهللا کیفـر شـدید    ، رسـد  اي بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمـی  از فتنه«
 .»دارد
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علَیه  اللَّـهصلَّى محمد ، ها انسانصحابه که یاران دین اهللا و سپاه حق و همراه بهترینِ 
 هآلو لَّمساي چه پیامـدي گریبـان گیـر     بودند در جنگ اُحد به خاطر نافرمانی یک عدهو

 همه گردید؟ شکست بعد از پیروزي. 

  ﴿ :فرماید می تعالىاهللا                     

     ﴾ :۱۵۲[آل عمران[ 

تا این که سست شدید. و در کار خود به نزاع پرداختید و نافرمانی کردید بعد از آن «
 .»شتیددا میکه عطا نمود به شما آنچه دوست 

خواستید حاصل شد نافرمـانی تـأثیر بسـیاري در عقـب مانـدگی       یعنی: آنچه را نمی 
مسلمانان و قوت دشمنان و شکست مسلمانان در برابر دشمن دارد. وقتی پیروزي قطعی 

شود. در هر حال دشمنان اسـالم   رود پیروزي بدست نیامده چه می از بین می، با نافرمانی
 شوند. یاز ربا خواري مسلمانان خوشحال م

از این کار خوششان نیاید. ولی از این که مسلمانان بـا نافرمـانی   ، اگر چه از یک سو
 ردند.گ میشوند خوشحال  ضعیف می

هریک از فسادهاي هشتگانه که ذکر شد. براي نگرفتن ربا از ایـن بانـک هـا کـافی      
بهتـر از   کنم کسی که با بینش و کنجکاوي کامل به مسئله بنگرد. چیزي ست. گمان نمی ا

این بیابد. اگراین فتوا به حق باشد از جانب اهللا است و او بـه مـن منـت نهـاده اسـت و      
و اگر راه خطا پیموده باشم از جانب من است. ولی امیدوارم با ادله عقلـی  ، سپاس اهللا را

 و نقلی که ذکر شد راه حق را پیموده باشم. 
 )390-3/386( مجموعه ي دروس و فتاواي حرم مکی -شیخ ابن عثیمین

 ] راه نجات از سود بانک هاي خارجی31[

فردي مبلغی پول را در یکی از بانک هاي خارجی به صورت ودیعه سپرده است  س:
اش اضـافه   خواست تسویه حساب کند دید که مقداري سود بر سـرمایه  پس از مدتی که

 شده است. حکم شرعی در مورد این پول اضافی چیست؟
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آیا آن را براي نیازمندان و خویشان مسکین با دیگر مساکین خرج کنـد. یـا آن را در   
از جانـب مـا    تعالىدیگر امور خیریه مصرف نماید؟ لطفاً در این مورد توضیح دهید. اهللا 

 ها را بدهد. به شما بهترین نیکی
دهـد؛ ولـی گـاهی شـکل      بدون شک اموال از آن اهللا است به هرکس بخواهد می ج:

، اخـتالس ، زورگیـري ، شود. پس سرمایه ي کسی که آن را از دزدي سیدن آن حرام میر
آورد حـرام و نجـس اسـت. ایـن      پول شراب یا مانند آن به دست می، رشوه. فریب، ربا

آن کار است. بطور مثال مال زورگیر و سودخوار حرام  ي دهندهتحریم مخصوص انجام 
حـالل و مبـاح   ، رف شـرعی قـرار داده شـود   است. بر این اساس اگر این اموال در مصا

 ردد.گ می
فرمـود:   رضی اهللا عنـه گرفتند. عمر  به همین جهت مسلمانان از پول شراب جزیه می

ها يعَ لُّوهم بَ [فروش شـراب را بـه آنـان بسـپارید و      و خذوا من ثمنها اجلزية و اخلراج]، [وَ

  )1(خراج و جزیه از آنان بگیرید.]
خـوك و مالیـات   ، غنایم را بر ما حالل قرار داده است اگر چه پول شـراب  تعالىاهللا 

ولی نباید آن را براي کفار رها کند تا بـا  ، باشد. پس سود براي صاحب مال حالل نیست
آن عبادتگاه بسازند و براي جنگ با مسـلمانان آمـاده شـوند. بلکـه آن را بـراي فقـرا و       

لمانان استفاده کند. زیرا این غنیمتی است که مساجد و راههاي خیر و سود آور براي مس
ماننـد پـول شـراب و    ، به مسلمانان رسیده و حالل است و پلیدي آن برطرف شده است

پول زناي زن زناکار پـس از توبـه اسـت. و بایـد بـراي مصـالح عمـومی و مسـاکین و         
 دارند. شیخ عبداهللا بن حمید و دیگران چنین فتوایی  )2(درماندگان و فقرا مصرف شود.

                                                           
) المغنـی  4/368ابـن حنبـل از ابـن قدامـه (     فقـه   ) و الکـافی فـی  1/647ر.ك. احکام القرآن ابن العربـی (  -1

 ) آورده است.10044، 9886)و قسمت اول آن را عبدالرزاق در مصنف خود  (173 ،4/234،5/4(

در بانک هاي ربوي است که بدون قصـد  بدیهی است که این در شرایط اضطراري براي سپرده گذاري  -2
ربا صورت می گیرد. اما اصل در این مورد تحریم است چون این عمل موجب تقویت آنان بر جنـگ  

 و پیامبرش می گردد.    » اهللا«علیه 
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 »14/12/1419 -شیخ ابن جبرین«

 ] استفاده ي مباح از بانک هاي ربوي 32[

ینـد:  گو مـی گذاري در بانـک هـاي محلـی هسـتند کـه       تعدادي صندوق سرمایه س:
دهنـد. بـه طـوري کـه خریـد       براساس شریعت اسالمی معامالت سودآوري را انجام می

ماشینها و دیگر وسـایل تجـارتی بـا     هاي روغن نباتی و کارخانه، کاالي مباح مثل معدنها
شود. سهامداران آن تعدادي از شرکت ها و مؤسسـات داخلـی و    روش شرعی انجام می

خارجی هستند و بیشتر رشد تجاري آن در مواردي ا ست که در شریعت حرام نیسـتند.  
ــه ي    ــد بقی حکــم اشــتراك در ایــن صــندوقها چیســت؟ در ضــمن ایــن صــندوق مانن

 کنند. گیرند و سود را تضمین نمی می% سود را 10صندوقها
، گذاري کن؛ زیرا شالوده ي بانک ها  مال خود را در جایی غیر از بانک ها سرمایه ج:

، گذاري مطـابق بـا شـریعت اسـت     ویند: این سرمایهگ میمعامالت ربوي است و این که 
دروغ است؛ زیرا غالب حالشان معتبر است و نمی توان به آنان اعتماد نمـود. همانگونـه   

اي براي کمک به آنان  ردد و وسیلهگ میکه معامله با بانک هاي ربوي باعث تقویت آنان 
شود کـه در نـص آیـه     این ها شامل نهی می ي همهدر انجام معامالت حرامشان است. و 

 است.

 ﴿ فرماید: اهللا می                      

 ﴾ :۲[املائدة[ 

مخالفت فرمان) اهللا بپرهیزیدکه ( هرگز) در راه گناه و تعدي همکاري ننمایید: از( و«
 .»مجازات اهللا شدید است

 و سلماهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه  و صلی
 -فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

  هـ23/3/1421) مورخه21460( شماره ي فتوا

 ] کار در بانک هاي ربوي33[
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 حکم کار در بانک هاي ربوي و معامله با آنان چیست؟ س:

کار در این بانک ها حرام است؛ زیرا کمک به فعالیت هـاي ربـوي اسـت. وقتـی      ج:
شود در حدیث صحیح روایـت   کنندگان به ربا می ت کمککمک براي ربا باشد شامل لعن

ولُ [ است که سُ ـهِ لَعَنَ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ هِ  اللَّ يْ دَ ـاهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ كِلَ ؤْ مُ ا وَ بَ مَ آكِلَ الرِّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ وَ  عَ

[ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ نویسـنده و  ، ربا دهنـده ، ربا خواروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى [رسول اهللا  قَ

 )1(شاهدان معامله ربوي را لعنت کرده است.]
اگر کمک به ربا نباشد رضایت و اقرار به آن است کار کـردن در بانـک هـاي ربـوي     
بعنوان کارمند جایز نیست. اما گذاشتن پول در بانک ها جهت امنیت پول ایرادي نـدارد.  

 کند.به شرط آن که سود پولش را دریافت ن
 )2/703( عبدالمقصود اشرف بن، إعداد، شیخ ابن عثیمین من فتاواه

 ] کار در بانک هاي ربوي34[

پسر عموي من کارمند بانک است. آیا این کار جایز است یا خیر؟ مرا راهنمایی  س:
ام کار در بانک جـایز   به شما جزاي خیر دهد. از بعضی از برادران شنیده تعالىاهللا ، کنید

 نیست.
کار در بانک هاي ربوي جـایز نیسـت؛ زیـرا کـار در بانـک هـاي ربـوي شـامل          ج:

 همکاري در گناه و تعدي از اوامر الهی است. 

 ﴿ رماید:ف می تعالىاهللا                      

    ﴾ :۲[املائدة[ 

مخالفت فرمان) اهللا بپرهیزید که ( در راه گناه و تعدي همکاري ننماید! از هرگز)( و«
 . »مجازات اهللا شدید است
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ربا از بزرگترین گناهان است؛ بنابراین همکاري با ربا خوران جایز نیست. در حدیث 

ولُ [ صحیح روایت است که سُ ـهِ لَعَنَ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ مَ  اللَّ ـلَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ـهُ عَ كِلَ ؤْ مُ ـا وَ بَ لَ الرِّ آكـِ

هِ  يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ ] وَ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ  )1(وَ قَ

نویسنده و شـاهد ربـا   ، ربا ي دهنده، ربا خواروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى [رسول اهللا  
 را لعنت کرده است و فرموده: همه یکسان هستند.]

 )143-1/142( -ابن باز ـ کتاب الدعوة  شیخ

 ] حکم کار در بانک هاي ربوي  35[

حکم اسالم در مورد کار در بانک هاي ربوي مثل بانـک مصـر یـا بانـک هـاي       س: 
 زیرا کاري دولتی است. -محلی مصر ج. م. ع چیست؟ آیا جایز است یا خیر؟

و اجمـاع امـت   وسـلَّم  علَیه وآله  اللَّـهصلَّى کتاب اهللا و سنت رسول اهللا  براساس ج:
ربا حرام است. حرمت ربا از نظر دین اسالم امري بدیهی است. کار در بانک هاي ربوي 

 نیز حرام است. 

 ﴿ فرمایـد:  می تعالىاهللا            ﴾ :هرگـز در راه  « ]۲[املائـدة

 . »گناه و تعدي همکاري نکنید

ولُ [ سُ ـهِ لَعَنَ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ هِ  اللَّ يْ دَ ـاهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ كِلَ ؤْ مُ ا وَ بَ مَ آكِلَ الرِّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ :  عَ ـالَ وَ قَ

[ اءٌ وَ مْ سَ  هُ

نویسـنده و دو شـاهد   ، ربـا دهنـده  ، ربا خـوار وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى [رسول اهللا 
  )2(معامله ي ربوي را لعنت فرموده است.]

، اجازه ي فعالیت به بانـک هـاي ربـوي توسـط حکومـت یـا سـکوت در برابـر آن        
کند. زیرا حق قـانون گـذاري بـا حکومـت      معامالت ربوي را براي مسلمانان حالل نمی

 نیست و فقط از آن اهللا و رسولش است.
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 نبینا محمد وآله وصحبه و سلم.   اهللا علی و صلی
 )15/51( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] دالیل تحریم کار در بانک ها ربوي36[

 حکم کار در بانک ها چیست؟  س:

سنت و اجماع حرام ، بیشتر معامالت بانک ها ربوي است و ربا هم براساس قرآن ج:
هرکس ربا خوار و ربـا دهنـده را بـا    وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى است. و به حکم پیامبر 

با ربا خـوار شـریک   ، در لعنت و دوري از رحمت اهللا، دادن کمک کند نوشتن یا گواهی
 است.

ولُ [آمده که ، در حدیثی به روایت جابر، در صحیح مسلم و دیگر کتب سُ ـهِ لَعَنَ رَ  اللَّ

ىلَّ  هِ  اللَّـهُ صَ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ وكِلَهُ وَ مُ ا وَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ : هُ  عَ الَ ] وَ قَ اءٌ وَ  مْ سَ

نویسـنده و دو شـاهد   ، ربـا دهنـده  ، ربا خـوار وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى رسول اهللا (
 )1(معامله ربوي را لعنت کرده و فرمود: همه یکسان هستند).

کنند همکار صاحبان بانک در اداره ي امور آن هسـتند   کسانی که در بانک ها کار می
داد و ستد پول یا کارهاي دیگري ، جا به جایی اوراق، گواه بودن، ثبت کردن، در نوشتن

 که کمک به ربا خوران است.
به این دلیل کار در بانک هاي مصرفی حرام است و مسلمان باید خـود را از آن دور  

، هاي دیگـري کـه اهللا حـالل قـرار داده اسـت      از راه، کند و براي به دست آوردن روزي 
 ارش بترسد و خود را مصداق لعنت اهللا و پیامبرش قرار ندهد.استفاده کند. از پروردگ

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و اله و صحبه و سلم.
 )39-15/38( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حکم حقوق کارمندان بانک 37[
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 د حکمش چیست؟کن میحقوقی که کارمند بانک از بانک دریافت  س:

کنـد   و تشویقی دریافت مـی ، د آنچه را کارمند بعنوان حقوقاگر بانک ربوي نباش ج:
داده و بعنـوان کسـب حـالل محسـوب      جایز است؛ زیرا در مقابل کاري است که انجام 

زیـرا بـا پرسـنل    ، گیرد حرام اسـت  د. اما اگر بانک ربوي باشد آنچه را کارمند میشو می
 بانک در گناه و تعدي از فرامین الهی همکاري نموده است.

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       ﴾

 ]۲[املائدة: 
هرگز) در راه گناه وتعدي همکاري ( در راه نیکی و پرهیزگاري با هم تعاون کنید و«

 .»ننمایید

ولُ [ سُ ـهِ لَعَنَ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ هِ  اللَّ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ كِلَ ؤْ مُ بَا وَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ :  عَ الَ وَ قَ

[ اءٌ وَ مْ سَ  هُ

نویسـنده و دو شـاهد   ، ربـا دهنـده  ، ربا خـوار  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى [رسول اهللا 
 مسلم. )1(] یکسانند.معامله ي ربوي را لعنت کرده و فرمود: همگان 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )15/52( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 آوري قسط هاي ربوي ] حکم کارمند جمع38[

بخش حقـوق مـدنی در دفتـر    ، کارمند نیروهاي امنیتی هستم. در پلیس پایتخت س:
بر پرداخـت مبلـغ   ، بدهکار و طلبکار، ین دفترکنم و به اقتضاي کارم در ا کار می، اقساط

مشـکل ایـن   ، اتفـاق دارنـد  ، اقساط ماهیانه از طریق این دفتر که مـن کارمنـد آن هسـتم   
علیه مشتریان ، الریاض و دیگر بانک ها، جاست که بانک هاي تجارتی مثل بانک االهلی

رونـد تـا    بانکی مـی کنند. هنگام انجام معامله به بخش حقوق  خود شکایتهایی تنظیم می
کنند که پول را ماهیانه  مردم با بانک ها توافق می، به طور عموم، تصمیم الزم گرفته شود
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یا سالیانه پرداخت کنند. پس از آن مسئولیت گرفتن اقساط در موعد مقرر از بدهکار بـه  
تحویل بگیرم و به بانک تحویـل دهـم. ودر صـورت     ها آنود تا از ش میدفتر من واگذار 

دهـم مـانع شـرعی     د آیا در کاري که من انجام میشو میگیري  قضیه پی، اخیر پرداختت
 وجود دارد؟

بانک تجاري) و بدهکار به شما ارجاع شـود.  ( وقتی معامله اي ربوي بین طلبکار ج:
ثبت اقساط بین آن دو براي شما جایز نیست. زیرا همکاري بر گناه و تعـدي از فـرامین   

 الهی است. 
 علی نبینا محمد واله وصحبه وسلم  وصلی اهللا

 )15/62( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] کار در مؤسسات ربوي39[

کند و وام ربـوي   گذاري می اي که در بانک سپرده حکم کار در شرکت یا مؤسسه س:
 چیست؟، گیرد می

 کار در آن جایز نیست؛ زیرا همکاري در کار حرام است.  ج:

  ﴿ فرماید: میاهللا          ﴾ :و برگناه و تعدي « ]۲[املائدة

 . »همکاري نکنید
 علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلی اهللا 

 )15/10( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ربا در بانک هاي ربوي ] کار بدون 40[

 آیا کارهایی مانند رانندگی و نگهبانی در مؤسسات ربوي جایز است؟ س:

کار در مؤسسات ربوي جایز نیست؛ اگر چه رانندگی و نگهبانی باشد. زیرا داخل  ج:
ست و کسی ها آنشدن به عنوان کارمند در این گونه مؤسسات به معناي رضایت به کار 

دارد و وقتی در جهت منفعـت آن   ر نمیب میقد، براي منافع آن، که به کاري معتقد نباشد
گنـاه آن کـار را در بـر دارد.    ، د گویا به آن راضی است و رضایت به کار حرامکن میکار 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1592 
  

ثبت قراردادهـا و  ، تحویل گرفتن سپرده ها، کسی که در بانک مشغول به کار ارسال پول
د شو میبدون شک به عنوان همکار مستقیم در معامالت ربوي محسوب ، امثال آن است

 و این نوع فعالیت ها از نظر شرعی حرام است. 

ولُ [ سُ ـهِ لَعَنَ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ هِ  اللَّ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ كِلَ ؤْ مُ بَا وَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ :  عَ الَ وَ قَ

[ اءٌ وَ مْ سَ   هُ

نویسـنده ي ربـا و دو   ، ربـا دهنـده  ، خوارربا وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى [رسول اهللا 
  )1(یکسان هستند.] ها آنشاهد معامله ي ربوي را لعنت نموده و فرموده: همه ي 

 )3/369( مجموعه دروس و فتاواي حرم مکی -شیخ ابن عثیمین

 ] نگهبانی در بانک هاي ربوي41[

کرده اسـت.  در یکی از بانک ها کار ، به عنوان نگهبان شب، سال 10فردي مدت س:
اي بـه معـامالت بـانکی     حال فهمیده که کار در بانک ها حرام است. و هیچ گونه عالقـه 

 ندارد. آیا شغل خود را ادامه دهد یا خیر؟
براي مسلمان نگهبانی در بانک هاي ربوي روا نیست زیرا همکاري در گناه و  ج:

  ﴿ رماید:ف میاز آن نهی نموده و  تعالىتعدي از فرامین الهی است که اهللا   

       ﴾ :و در راه گناه و تعدي همکاري ننمایید« ]۲[املائدة« . 

معامالت بانک ها به طور عموم ربوي است. لذا شایسته است.که راه حـالل دیگـري   
 براي کسب روزي جستجو کنید.

 اهللا علی نبینا محمد و اله و صحبه و سلم. وصلی
 )15/43( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ي بانکها آنکاري ساختم ] حکم نقاشی و رنگ42[

                                                           
 )1598(مسلم  -1
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کاري دفاتر و اتاقهاي بانک مشغول به کـار هسـتم و    در یکی از بانک ها به رنگ س:
بلکه وظیفه ي من فقط رنگ آمیزي است. آیا این مشارکت در ، به امور مالی کاري ندارم

شود که باید ترك کنم یا این کـه کـارم متفـاوت از دیگـران      محسوب میکارهاي ربوي 
 است؟
کار شـما هـم   ، د که متعلق به بانک استشو میکار در بانک شامل همه کارهایی  ج:

بمنزله ي همکاري با بانک هاي ربوي و همکاري در گناه و تعدي است کـه بایـد آن را   
  -ترك کنید و کار حالل دیگري جستجو کنید

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                        ﴾

 ]۳ – ۲[الطالق: 
کنـد. و او را از   و هر کسی تقواي الهی پیشه کند. اهللا راه نجاتی براي او فـراهم مـی  «

 . »دهد جایی که گمان ندارد روزي می
 مسلمانی را آسان کند و اهللا هدایت کننده به راه راست است.اهللا کار تو و هر 

 اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. وصلی
 )15/63( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] حفاظت از تجهیزات بانک43[

حکم کار به عنوان مهندس مراقب در شرکت هایی که تجهیزات الکترونیکی در  س:
تجهیزات الکترونیکی مانند پـول  ، چیست؟ شرکت، دده می اي ربوي قراراختیار بانک ه

فروشد و ما به عنوان مهندس مراقب موظفیم به بانک  تلفن به بانک ها می، مانیتور، شمار
برویم و این تجهیزات را راه اندازي کنیم آیا این کار بر ایـن اسـاس کـه بانـک بـا ایـن       

حـرام  ، کنیم کند و ما بانک را کمک می تب میهاي خود را مر تجهیزات حساب و برنامه
 د توفیق دهد.پسند میاست؟ اهللا شما را به آنچه 

کننـد کـار جـایز نیسـت. زیـرا در آن       در شرکت هایی که به این صورت کار مـی  ج:
 تعاون بر گناه و تعدي از اوامر الهی است.
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 اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. وصلی
 )19-15/18( دایمی مباحث علمی و افتافتاواي انجمن 

 ] حکم تجارت پول44[

 حکم داد و ستد پول با قیمت متفاوت چیست؟ س:

تبدیل پول به پول را گویند) در ایـن  ( تجارت پول در اصطالح همان صرف پول ج:
تحویل گرفتن و تحویل دادن پول بعنوان شرط اساسی مطرح اسـت کـه در   ، نوع معامله

التقابض) گویند. هرگاه تقـابض در مجلـس عقـد صـورت پـذیرد      ( ناصطالح فقها به آ
، معامله درست است به این صورت که کسی پول عربستان را به دالر آمریکا عوض کند

به این شرط که دالر را در ، اگر چه قصد رسیدن به سود را هم داشته باشد ایرادي ندارد
در مجلس تحویـل نـداد یـا     همان مجلس بگیرد و پول سعودي را تحویل دهد ولی اگر

 نگرفت. جایز نیست. و این ربا در نسیئه است. 
 )2/40( )5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 ] تجارت پول45[

آیا تجارت پول براي مسلمان جایز است؟ آیا این کار با قوانین اسـالم مطابقـت    س:
 دارد؟ حکم دین در این مورد چیست؟

معامله کردن. این کـار ایـرادي نـدارد؛    ، تجارت پول: یعنی پول نقد را به پول نقد ج:
ولی به شرط این که در همان مجلس و قبل از جدا شـدن از هـم دو جـنس را تحویـل     
بگیرند اگر در معامله از یک طرف پول و از طرفی دیگر چک هاي تضمینی باشد باز هم 

و فروشنده باشند و یا وکیل آن دو ولـی اگـر   درست است. طرفین معامله خواه خریدار 
گناهکار بوده و داراي نقص  جایز نیست و انجام دهنده آن، معامله به این صورت نباشد

 شود.  ایمانی است ولی این کار باعث کفرش نمی
 )2/364( اسالمی فتاواي -ابن جبرین  شیخ

 ] حکم داد و ستد پول در بازار سیاه46[
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ضمن این که قوانین کشوري آن را  در بازار سیاه جایز است؟ آیا داد و ستد پول س:
 منع کرده است.

شان فرق کند؛  جایز است. اگر چه قیمت، داد و ستد پول وقتی از جنس هم نباشد ج:
 ردد. گ میولی باید دست به دست باشد مخالفت با قوانین کشوري مانع جواز آن ن

 )2/15( انجمن دایمی، اسالمی فتاوي 

 شرط تعویض سکه با اسکناس] 47[

آیا داد و ستد پول خرد [فلزي] با اسکناس که اضافه هم بگیرد جهت استفاده از  س:
 آن در مکالمات تلفنی جواز دارد؟

اي است. جواب مثبت  ریال سکه 9ریالی به  10معامله ي اسکناس، اگر هدف ج:
علَیه  اللَّـهصلَّى  زیرا رسول اهللا، است و به علت اختالف جنس دو پول ایرادي ندارد

 هآلو لَّمسهِ [ در مورد اجناس ربوي می فرمود:و ذِ تَلَفَتْ هَ ا اِخْ إِذَ يْفَ الْـفَ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ أَصْ

ا بِيَدٍ  دً انَ يَ ا كَ ئْتُمْ إِذَ  ]شِ

  )1(خواهید دست به دست معامله کنید). وقتی این جنسها مختلف شد هرگونه که می(
اخـتالف حقیقـی   ، نظریه ي ما این است. که هرگاه پول ها از لحاظ جنسبه هرحال 

تفاوت قیمت ، داشتند مانند سکه و اسکناس و یا اختالف ارزي داشتند مانند ریال و دالر
 شان ایرادي ندارد به شرط این که دست به دست باشد. 

 )46-2/45( -)5( -الدعوة کتاب -شیخ ابن عثیمین

                                                           
 )18)ـ  (1587مسلم  ( -1



 

 

 

 

 فصل سوم:
 قمار



 

 آزمایی و انفاق سود آن در کار خیر ] حکم بخت48[

حکم شرکت در بخت آزمـایی چیسـت؟ بـه ایـن صـورت کـه شـخص بلیـت          س:
در د. آور مـی د و اگر شانس با او یار شد پـول کالنـی را بدسـت    کن میآزمایی تهیه  بخت

ضمن اگر هدف فرد هزینه کردن این پول در فعالیتهاي اسالمی و کمـک بـه مجاهـدین    
 حکم آن چیست؟ ، باشد

به سود  آن گونه که در سؤال آمده که ایشان بلیت بخرند و سپس به طور شانسی ج:
در مورد آن  تعالىبسیاري برسند. این کار در حکم برد و باخت و قماري است که اهللا 

﴿ :فرماید می                           

                                 

                                     

                                   

    ﴾ :۹۲ – ۹۰[املائدة[ 

، آزمـایی]  اید. شراب و قمار و بتها و ازالم [نـوعی بخـت   اي کسانی که ایمان آورده«
خواهد به  شیطان می(، دوري کنید تا رستگار شوید) ها آناز ، پلید واز عمل شیطان است

ز در میان شما عداوت وکینه ایجاد کند. و شما را از یـاد اهللا و ا ، وسیله ي شراب و قمار
، خود داري خواهید کرد) )،و با این نهی اکید، با این همه زیان و فساد( نماز باز دارد. آیا

از مخالفـت فرمـان او) بترسـید و اگـر روي     ( اطاعت اهللا و اطاعـت رسـول نماییـد. و   (
چیـز  ، جز ابالغ آشکار، و) بدانید بر رسول ما، مستحق مجازات خواهید بود(، برگردانید

 . »دیگري نیست
 یرد. گ مید که بین برد و باخت صورت شو میقمار به هر آن معامله اي گفته 

بازیگر قمار در صورت برنده شدن بدون مشقت و زحمت به مبلغ باالیی دست یافته 
د. در واقع انجـام  کن میو در صورتی که بازنده شود بدون هیچ حسابی مبلغ زیادي ضرر 

این کار از نظـر شـرعی حـرام بـوده و در     ، سود کند یا آیا ضرر می، داند آن نمی ي دهنده
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شود که مشاهده کند اهللا  وقتی آشکار می انسانردیف گناهان کبیره است. زشتی آن براي 
آن را با بت پرستی و شراب و ازالم همسان قرار داده است. منافعی که توقع آن را  تعالى

 شود.  داریم در ضررهایش گم می

 ﴿ فرماید: می تعالىاهللا                       

                ﴾ :۲۱۹[البقرة[ 

گناه و زیان بزرگی است؛ و  ها آنکنند بگو در  درباره شراب و قمار از تو سئوال می«
بیشـتر   هـا  آنرا منفعـت   هـا  آناز نظر مادي) براي مردم در بر دارد؛ ولـی گنـاه   ( منافعی
 .»است

منافع را با صیغه ي جمع و گنـاه   تعالىدر این آیه باید تأمل کرد از این جهت که اهللا 
را با صیغه ي مفرد آورده است. و نفرموده در آن گناهان بـزرگ و منـافعی بـراي مـردم     

اشاره به این است که منافع هر چقدر زیـاد باشـند بـاز    ، بزرگ وید: گناهگ میاست. بلکه 
اندك هستند و گناه قمار بیشتر از منـافع آن اسـت بنـابراین    ، هم در برابر این گناه بزرگ

، هدف از آن کارهاي خیري ماننـد: راهسـازي   هرچند، آزمایی جایز نیست ورود به بخت
د. بلکه اگر این اموال را کـه از  کمک به مجاهدین و چیزي مانند آن باش، ساخت مسجد

پـذیرد و گنـاهش    راه حرام به دست آورده است در راه اهللا هم خرج کند اهللا آن را نمـی 
باقی اسـت و اجـري دسـتگیرش نخواهـد شـد. چـون اهللا پـاك اسـت و جـز پـاکی را           

جهت رهایی ، مانند مسجد سازي، پذیرد. خرج کردن اموال حرام در مصالح و منافع نمی
گناهی را انجام دهد و بعـد   انسانال حرام کمال بی خردي و نادانی است. چگونه از امو

کنـد و   تر آن اسـت کـه شـریعت آن را تأییـد مـی      براي رهایی از آن تالش کند. عاقالنه
ید: مرتکب خطا نشوید که بعداً براي رهایی از آن مجبورید که خود را به تالش و گو می

 زحمت بیاندازید.
مال حرام را به این نیت بدسـت آورد کـه در کارهـاي     انسانبنابراین جایز نیست که 

و نه به این نیت که اگر بدست آورد براي رهـایی از آن  ، مورد پسند اهللا تعالی خرج کند
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خرج کند. بلکه واجب این است که حرام را ترك کـرده  ، در کارهاي سودمند براي مردم
 و به آن آلوده نگردد.

 )442-4/441( -فتاواي اسالمی، بن عثیمینشیخ ا

 السحب علی شهادات االستثامر من امليرس) ( مشارکت ] قرعه کشیِ اوراق49[

کنند که عبارت  اوراق بهاداري صادر می، در برخی از کشورها بعضی از بانک ها س:
کشـی سـود    شود و هر ماه بانک پـس از قرعـه   از اوراقی است که از بانک خریداري می

توانـد   مـی ، دهند. با توجه به این که صـاحب اوراق  نی را به صاحب اوراق برنده میکال
هرگاه خواست اوراق را واگذارکند و پولش را بگیرد. حکم شریعت در مورد ایـن پـول   

 چیست؟ ، رسد که به صاحب اوراق می
 این کار قمار و از گناهان کبیره است.، اگر مسئله آن گونه باشد که ذکر شد ج:

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                            

                               

                                        

    ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[  

اید! شراب و قمار و بتها و ازالم پلیـد و از عمـل شـیطان     اي کسانی که ایمان آورده«
خواهد بوسیله ي شراب و قمـار در   رستگار شوید. شیطان میاز آن دوري کنید تا ، است

آیـا خـود داري   ، میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد اهللا و نماز بـاز دارد 
 .»خواهید کرد

کند باید به سوي اهللا باز گردد و از او طلب مغفرت نماید  اي می هرکس چنین معامله
نچه تا به حال از این طریـق بـه دسـت آورده خـود را     و از این معامله دوري کند و از آ
 اش را بپذیرد.  رهایی بخشد. امید است اهللا توبه

 )4/443( فتاواي اسالمی -انجمن دایمی
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 ] جوایز مراکز تجاري50[

 احلمد هللا و الصالة والسالم عيل رسول اهللا و آله و صحبه... اما بعد:  

، ز تجاري در روزنامه یا جاهاي دیگـر ود که برخی از مؤسسات و مراکش میمشاهده 
گیرد. از این طریق مـردم   جایزه می، کنند که هر کس از اجناس آنان خرید کند اعالن می

ند. برخی از مردم هـم بخـاطر کسـب    کن میمند  را به خرید از مؤسسه ي خودشان عالقه
، ه ایـن کـار  بایـد دانسـت کـ   ، ند که به آن نیاز ندارندکن میجایزه اقدام به خرید اجناسی 

بـه  ، د و از نظر شرعی حرام است. مراکز تجاري با این شیوهشو مینوعی قمار محسوب 
این تبلیغـات سـببی اسـت بـراي فریـب مـردم و       ، ندکن میناحق اموال مردم را تصاحب 

معاملـه  ، رونقی اجناس تجاري کسانی که بدون ایـن نـوع قمـار    ترویج ناسالم کاال و بی
کنند؛ لذا دوست دارم به اطالع خوانندگان برسانم که این کار حرام است و جوایز آن  می

د. زیرا چنین جوایزي از راه قمار بدسـت آمـده و طبعـاً حـرام هسـتند.      باش مینیز حرام 
 تاجران مسلمان باید از این گونه کارها اجتناب کنند. 

﴿ :فرماید می تعالىاهللا                     

                            

                            ﴾

 ]۳۰ – ۲۹[النساء: 
مگـر ایـن کـه    ، اید: اموال یکدیگر را بـه باطـل نخوریـد    اي کسانی که ایمان آورده«

وخود کشی نکنید اهللا نسبت به شما مهربان است. و ، تجارتی با رضایت شما انجام گیرد
دهد بزودي او را در آتشی وارد خواهیم هرکس این عمل را از روي تجاوز و ستم انجام 

 . »و این کار براي اهللا آسان است، کرد
این کار از معامالت حالل نیست؛ بلکه همان قماري است که اهللا آن را حرام نمـوده؛  

اموال مردم را به باطل بخورند و اسباب تعدي و تجـاوز از   اي عدهد شو میموجب  چون
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کند. و از طرفی این کار سبب بغض و دشمنی بین  حدود شریعت را بین مردم فراهم می
 ود.ش میمردم 

﴿ فرماید: می تعالىاهللا                            

                               

                                        

    ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[ 

آزمایی) پلید  نوعی بخت( شراب و قمار و بتها و ازالم !اید  اي کسانی که ایمان آورده«
بوسـیله  ، خواهد دوري کنید تا رستگار شوید. شیطان می ها آنو از عمل شیطان است. از 

ایجاد کند و شما را از یاد اهللا و نمـاز بـاز     در میان شما عداوت و کینه، ي شراب و قمار
 .»خواهید کرد؟! دارد. آیا خود داري

ي مسلمانان را به سوي رضایت خود و مصلحت خودمان  خواهیم ما و همه از اهللا می
 راهنمایی کند و از هر آنچه خالف شریعت است در پناه خود گیرد. 

 إنه جواد کریم. و صلی اهللا و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. 
 )19/398( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز
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 کاال بیمه و عمر بیمه حکم] 51[

 رند؟دا میحک چه کاال بیمه و عمر بیمه س:

 در اگـر ، اسـت  نمـوده  عمر ي بیمه را خود که کسی زیرا است؛ ناجایز عمر بیمه ج:
 بـه  را مـرگ  فرشـته  تواند نمی بیاید سراغش به الموت ملک و گیرد قرار مرگ ي لحظه

 این -..و نیایید بنده سراغ شما لطفاً هستم عمر ي بیمه، من که -دهد ارجاع شرکت بیمه
 از پـس  عواقـب  مـورد  در -خود نمودن بیمه با ایشان، است نفهمی و نادانی نهایت کار

 اعتمـاد  سلب تعالى اهللا از و است نموده اعتماد بیمه شرکت به -اشورثه خارجو م مرگ
 قـرآن  در را قمـار  تعالى اهللا. است قمار عین و قمار حکم در بیمه موضوع اصل. کندمی
 .است نموده ذکر، ارگیخو می و آزمایی بخت و شرك کنار در

، شـد  طـوالنی  عمرش و نمود بیمه را خود اگر انسان، بیمه موضوع در که طوري به 
 را خـود  اگـر . بیند می زیان و ضرر کار این با و کند پرداخت بیمه حق سال چندین باید
 ي مسـئله  صـورت  هـر  در د؛کن می ضرر بیمه شرکت، نمود وفات بالفاصله و نمود بیمه
 .است قمار حکم در، بزند دور، باخت و برد بین که قراردادي هر یا و بیمه
 هـیچ  بـدون  بمیرد زود اگر، دکن می بیمه را خود که شخصی که این مطلب توضیح( 

 اش ورثـه  بـه  شـرکت  طـرف  از عمـر  بیمـه  حق عنوان به زیادي مبلغ مشقتی و زحمت
 بـه  زیـادي  مبـالغ  هـا  سـال  این طول در باید شد طوالنی عمرش اگر .دشو می پرداخت

 جنـایتی  و جـرم  هیچ ارتکاب بدون واقع در که کند پرداخت شرکت به بیمه حق عنوان
 )دکن می ضرر مالی نظر از و دکن می پرداخت پول

 ) 3/192( المکی الحرم فتاوي و دروس مجموع -عثیمین ابن شیخ

 کاال ءبیمه حکم] 52[

 بروز زمان در که، نمود بیمه را خود مایملک و کاال توان می که امشنیده مردم از س:
 جایز شرع نظر از بیمه نوع این آیا د؛کن می پرداخت را آن خسارت بیمه شرکت، حوادث
 است؟ جایز آن نوع کدام است معمول که هاییبیمه انواع از است؟
 بیمـه  شـرکت  بـه  را مبلغـی  سـاالنه  یـا  ماهانـه  شخصـی  که است معنا بدان بیمه ج:

 بـروز  هنگـام  و کنـد  تعهـد  را نظـر  مـورد  شئ ضمانت، بیمه شرکت تا دکن می پرداخت
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 حـال  هـر  در گزار بیمه که است بدیهی نماید؛ پرداخت شخص به را آن خسارت حادثه
 کـه  صورتی در، دکن می نفع گاهی و دکن می ضرر گاهی بیمه شرکت اما دکن می خسارت
 کـرده  پرداخـت  -شرکت -گر بیمه به گزار بیمه که باشد مبلغی از بیشتر دهروا خسارت

 در خسـارتی  اصـالً  یـا  باشد اندك، وارده خسارت اگر اما کرده؛ ضرر بیمه شرکت است
 باخـت  و بـرد  بین همیشه که ايمعامله بنابراین. است کرده سود بیمه شرکت نباشد کار
 شراب ردیف در را آن و نموده حرام را قمار» تعالى اهللا« .است قمار نوع از زند می دور

 . است حرام بیمه نوع این بنابراین. است نموده ذکر ها بت پرستش و
 که حدیثی بدلیل .هستند حرام باشند ضرر بر مشتمل که هایی بیمه انواع تمام

ىلَّ «: دکن می روایت رضی اهللا عنه هریرهواب ـهُ ان النبي صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ يْعِ  :عَ نْ بَ َي عَ هنَ

رالْـ رَ  )1(»غَ

 نمـوده  نهی، باشد ضرر آن در که ايمعامله ازعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول[
 ].است

 عثیمین ابن شیخ امضاي با فتوا

 ماشین بخصوص، تجاري اموال ي بیمه حکم] 53[

 چیست؟ حکمش ماشین مخصوصاً تجاري اموال بیمه س:

 :دفرمای می که» تعالى و سبحانه اهللا«گفتار بدلیل است ناجایز تجاري اموال ي بیمه ج:

﴿              ﴾ :در باطل به را خودتان اموال و« ]۱۸۸[البقرة 

 . »نخورید خود میان
 مـاه  هـر  شـده  بیمه د؛کن می میل و حیف ناحق به را شدگان بیمه اموال، بیمه شرکت

 -رسـند  مـی  هنگفتی مبلغ به مجموع در که دکن می پرداخت بیمه حق عنوان به را مبلغی
 بـه  ينیـاز  ماشـینش  هـم  بار یک مدت این طول در شده بیمه که -افتد می اتفاق بسیار
 شـده  بیمـه  مـواردي  در. دشـو  میبرگردانده ن او به پولش طرفی از و نداشته باشد تعمیر

                                                           
 )1513(  مسلم -1
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 بیمـه  شرکت نتیجه در، افتد می اتفاق اي حادثه و دکن می پرداخت بیمه شرکت به مبلغی
 چنـین  در .کنـد  پرداخـت  نمـوده  دریافـت  که چه آن برابر چندین مبلغی دشو می ناچار

 .دکن می برداري بهره ناحق به بیمه شرکت پول از شده بیمه وضعیتی
 اسـتقبال  بـه  تمام جرأت با ندکن می پرداخت بیمه حق که کسانی از بسیاري طرفی از

 اگـر  :ینـد گو مـی  و ندکن می استقبال خطر از پروایی بی و باکی بی با و روند می حوادث
 پیامـدهاي  موضوع این. دکن می پرداخت را آن خسارت بیمه شرکت افتد اتفاق اي حادثه

 .برد خواهد مرگ کام به را بسیاري حتی .داشت خواهد پی در شهروندان براي ناگواري
 )191، 190( ص، المکین اللؤلؤ -جبرین ابن شیخ

 .است قمار حکم در بیمه شرکت با قرارداد ]54[

 طی که ام نموده امضاء قراردادي بیمه شرکت با بنده که رسانم می شما العاطّ به س:
 پرداخـت  مقابـل  در را ام کارخانـه  همچنین و آن سرنشین همراه به ماشین، قرارداد این

 بـه  ملزم بیمه شرکت دهد رخ اي حادثه هرگاه آن قبال در که ام نموده بیمه معین مبلغی
 قـرارداد  این که نمود عرض بنده براي دوستان از یکی. دباش می وارده خسارت پرداخت

 بیمـه  شـرکت  بـا  را قـرارداد  این زمانی بنده کنم عرض باید است؛ ناجایز شرعی نظر از
 بعضی طرف از -برایم قرارداد این جواز بر مبنی فتوایی شما جانب از که امه نمود منعقد

 .شد ذکر -دوستان از
 زیرا ؛نمائید بیان را آن جواز عدم یا جواز و دهید توضیح را مسئله اهمخو می شما از 

 راهنمـایی  را ما زمینه این در ...دارند کار و سر موضوع این با آشنایان و افراد از بسیاري
 .الجزاء خیر االسالم عن و عنا اهللا جزاکم. کنید

 محسوب قمار نوع از که دارد شهرت تجاري ي بیمه به قراردادها نوع این ج:
 چنین زیرا اند؛ نموده بیان را آن حرمت اي اعالمیه طی »پایه بلند يعلما هیأت«، آیند می

 در تعالى اهللا که است قمار مصادیق ي گیرنده بر در و است همراه جهالت با قراردادي
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﴿ :فرموده قمار مورد                           

                  ﴾ :۹۰[املائدة[ 

، ییآزمـا  بخـت  تیرهـاي  و هـا  بـت  و قمـار  و شراب که است این حق! مؤمنان اي«
 .»شوید رستگار تا کنید دوري ها آن از پس، است شیطان عمل از پلیدیی

 خود و کنید فسخ را قرارداد این هستید موظف شما است؛ قمار همان» میسر«ي کلمه

﴿ :فرموده که باشید عامل تعالى اهللا سخن بر تا دارید؛ حذر بر آن از را         

   ﴾ :نمایید همکاري یکدیگر با تقوا و نیکی راه در و« ]۲[املائدة«. 

﴿ :فرموده تعاي اهللا                      

           ﴾ :دوستدار و یار ایمان با زنان و مردان و« ]۷۱[التوبة 

 .»ندکن می منکر از نهی و معروف به امر که یکدیگرند
 برکاته و اهللا رحمه و علیکم والسالم، لمایرضیه الجمیع اهللا وفق

 )هـ18/11/1417( فی/ خ2307برقم/ له فتوي -باز ابن شیخ

 ناجایز تجاري ي بیمه و ونیاتع بیمه بین فرق ]55[

 بـا  قـرارداد ، علمـا  فتـواي  اسـتناد  به یندگو می حاضر حال در بیمه هاي شرکت س:
 شـما  کـه  زمـان  هـر : یندگو می ها شرکت صاحبان از بعضی، ندارد اشکالی بیمه شرکت

 شـما  به اید کرده پرداخت بیمه شرکت به که را مبلغی، بفروشید را خود ماشین بخواهید
 .خیراً اهللا جزاکم رند؟دا میحک چه شرعی نظر از ها فعالیت نوع این. دشو می مسترد
 چنـدین  پایـه  علمـا ي بلنـد   هیأت، دارد وجود بیمه نوع دو که داشت توجه باید ج:

 وجـود  ایـن  بـا  نمـود؛  اعـالم  را خـود  رأي و داد قرار تحقیق مورد را موضوع قبل سال
 و دانسـته  برخـی  که این یا نند؛دا مین را ناجایز و جایز ي بیمه بین فرق مردم از بسیاري

 مـی  اشـتباه  در ناجـایز  ي بیمـه  مـورد  در را مـردم ، جایز ي بیمه کردن عنوان با عمد به
 .اندازند
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 را مبلغـی ، نـد کن مـی  توافق هم با نفر چندین مثالً که است این: جایز تعاونی ي بیمه
 کمـک  را مساکین و فقرا یا و کنند بنا مسجدي یا کنند صدقه را آن و نموده آوري جمع
 بیمـه  انواع و تجاري ي بیمه و نموده استفاده عنوان این از مردم از بسیاري، نمایند مالی

 .اندازند می اشتباه در را دیگران طریق این از و -است اشتباه این -...ننددا می جایز را
 در را خود وارداتی کاالهاي یا و، ماشین نفر یک مثالً که است این: تجاري بیمه

 پولش و دده مین رخ اي حادثه هیچ که حالی در، دکن می بیمه مبلغی پرداخت مقابل

﴿ :فرموده آن مورد در تعالى اهللا و است قمار حکم در موضوع این، رود می هدر   

                       ﴾ :۹۰[املائدة[ 

 پلیـدي  آزما بخت تیرهاي و شده نصب هاي بت و قمار و شراب که است این حق«
 .»است شیطان عمل از

 آن و یندنما می آوري جمع را مبلغی مردم از گروهی که است این :جایز تعاونی بیمه
 همکاري و مساعدت مانند ندکن می دنبال را شرع اهداف و ندکن می خیریه امور صرف را
 .خیریه امور و مساجد بناي و ایتام و مساکین و فقرا با

 :است ذیل بشرح» افتا و علمی مباحث دایمی انجمن« ي اعالمیه متن
اما . و السالم عيل نبينا حممد و عيل آله و صحبه امجعني ةو الصال، احلمد هللا رب العاملني

 :بعد

 و حـرام  انـواعش  تمـام  با تجاري ي بیمه که دکن می اعالم» پایه علما ي بلند هیأت«
 و دشـو  مـی  زیـادي  خسـارات  متحمل، گزار بیمه، تجاري ي بیمه در زیرا است؛ ناجایز
 تصـاحب  نـاحق  بـه  را گـزار  بیمـه  اموال بیمه شرکت .دشو می میل و حیف اش سرمایه

 .است فرموده نهی بشدت و نموده حرام شریعت که هستند اموري اینها .دکن می
 .دکن می اعالم جایز را تجاري بیمه »پایه علما ي بلند هیأت«

 منظور به و نیکوکاران و خیر اهل ي سرمایه با که است شرح بدین عاونیت ءبیمه
 از اعم، سرمایه از چیزي که این بدون .دشو می تشکیل مستمندان و نیازمندان مساعدت
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 بیمه در گزار سرمایه هدف زیرا ؛شود داده برگشت گزار سرمایه به سود یا المال رأس
 د؛کن مین دنبال را مادي هدفی و است نیازمندان مساعدت و ثواب دریافت تعاونی ي

﴿ :دفرمای می که است العالمین رب فرمان عملی مصداق، پسندانه خدا عمل این  

                     ﴾ :۲[املائدة[  

و در گنـاه و تعـدي دسـتیار هـم      نماییـد  همکاري یکدیگر با تقوا و نیکی راه در و«
 .»نشوید

بْد ما كان «: دفرمای می علَیه وآله وسلَّم اللَّـه اهللا صلَّى رسول نِ العَ وْ العبدُ يف و اهللا يف عَ

يْه ن اَخِ وْ   )1(»عَ

 ».باشد برادرش کمک در بنده که مادامی، دکن می کمک را اش بنده تعالى اهللا«
 از بعضـی  اواخـر  ایـن  در امـا . اسـت  اشـکال  بـدون  و واضـح  تعاونی بیمه موضوع
 حرام که را تجاري ي بیمه و ندکن می عنوان عکس بر را موضوع ها شرکت و مؤسسات

» پایه بلند علماي هیأت« به را آن و ندکن می عنوان است جایز که تعاونی بیمه نام به است
 هـاي  شـرکت  بـازار  و بفریبند را مردم تا است حالل تجاري ي بیمه که ندده می نسبت

 اطـالع  بـی  مسـئله  ایـن  از »پایـه  علما ي بلند هیأت« که حالی در، کنند نقور پر را بیمه
 موضوع دو در هیأت این طرف از صادره رأي زیرا، دکن می تکذیب بشدت را آن و است

، اسـت  حـالل  کـه  تعـاونی  ي بیمه و است حرام که تجاري ي بیمه: یعنی، هم از جداي
 چیـز  یـک  ماهیت، اسم تغییر با که دانست باید .است شده عنوان روشن و واضح خیلی

  واضح همگان بر حقیقت تا است شده صادر» هیأت« طرف از بیانیه این د؛شو مین عوض
 .برسد همگان اطالع به است شده داده نسبت» هیأت« به که افترائی و دروغ و گردد

 .اجمعین صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و
 )269، 15/268( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاوي

 درمانی ءبیمه حکم]56[
                                                           

 )2699( مسلم -1
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 نمـوده  امضـا  قـراردادي ، بیمـه  هاي شرکت از یکی با سعودي مخابرات شرکت س:
 و کارمنـدان ، بیمه ي اداره، مخابرات شرکت طرف از مبلغی پرداخت مقابل در که است؛

 ایـن  بـه  لطفـاً ... کنـد  درمـانی  بیمـه  را ایشـان  هاي خانواده و مخابرات شرکت کارکنان
 .دهید پاسخ سؤاالت

 و کنـد  منقعـد  بیمـه  شـرکت  با را قراردادي چنین تواند می مخابرات شرکت آیا -1
 از نظـر  صرف، کند پرداخت بیمه شرکت به افراد ي بیمه سهم عنوان به را مبلغی ساالنه

 .بیشتر یا باشد کمتر پرداختی مبلغ از درمانی هاي هزینه که موضوع این
 توجه با کنند؟ استفاده درمانی خدمات از توانند می مخابرات شرکت کارمندان آیا -2

 کـار  در هـم  اجبـاري  و نـد کن مین پرداخت بیمه شرکت به را مبلغی کارمندان که این به
 .نیست
 حـرام  شـرعی  نظـر  از کـه  است تجاري هاي بیمه انواع از، نوع یک درمانی بیمه ج:

 قمـار  مصـادیق  ي برگیرنـده  در و است نامشخص قراردادها این) جزئیات( زیرا هستند؛
 نـاحق  بـه  را -ملـی  و مردمـی  -هـاي  سـرمایه  طریـق  این از بیمه هاي شرکت، دباش می

 .ندکن می تصاحب
 ي بیمـه  کـه  انـد  نمـوده  اعـالم  مـورد  ایـن  در را خود نظر »پایه علما ي بلند هیأت«

 .است حرام تجاري
 کارمندان، ندارد را بیمه شرکت با داد قرار ي اجازه سعودي مخابرات شرکت اینربناب
 .کنند بیمه را خود و نموده استفاده بیمه این از ندارند حق مخابرات شرکت

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و التوفیق باهللا و
 )15/310( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 اجتماعی هاي بیمه حکم]57[

 حوادث ي بیمه درمو در، کنم مکاتبه شما با مهمی ي مسئله مورد در اهمخو می س: 
ـ  مـی  وادار را ها شرکت و خصوصی موسسات، اجتماعی ي بیمه کل ي اداره که  تـا  دکن

 یـا  تجـاري  موسسـات  کـه  ایـن  از اعـم  نماینـد؛  حوادث ي بیمه را خود امالك و افراد
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 یـا  دهنـد  قرار احتمالی، خطرات و ها آسیب معرض در را خود پرسنل و افراد، خدماتی
 .خیر

 پذیرفتـه  بایـد  کـه  است همگانی قانونی، بیمه قانون که دکن می استدالل بیمه شرکت
 ...شود
 هیأت« فتواي طبق و، دارد وجود حرام ي شبهه درآن بیمه نوع این که این به توجه با

 ي مورخـه ) 55( ي شـماره  به ریاض در واقع خود نشست دهمین در» پایه بلند علماي
 فتوا این مجدداً و است نموده اعالم ناجایز شرعی نظر از را ها بیمه ءکلیه که. 4/4/1397
 مکـه  در هــ 1398 شـعبان  دهـم  در که نشستش اولین در اسالمی فقهی مجمع جانب از

 .گرفت قرار تأیید مورد بود؛ شده منعقد »االسالمی ۀرابط« مرکز در، مکرمه
 بـدیهی ، کننـد  بیمـه  حـوادث  مقابل در را خود اهدخو می سساتؤم از بیمه شرکت 
 عمـق  بود خواهد مقدار چه ضررش که نیست مشخص احتمالی ي حادثه ابعاد که است
 کـه  کنیم پرداخت دادي قرار براي را مبلغی اهدخو می ما از شرکت باشد؛ قدر چه حادثه

 ایـن  در چیـز  همـه ، ندکن می فاسد را عقد که است شرایطی ي برگیرنده در داد قرار این
 از و نـدارد  اطـالع  قرارداد تنظیم زمان از دقیق بطور شده بیمه. است نامشخص داد قرار
 پرداخت را بیمه شرکت ماهیانه اقساط، زمان همان در تا است خبر بی حادثه وقوع زمان
 به هم مبلغی و است بوده کار به مشغول تاریخی چه از کارمند این که کند عنوان و کند
 .دشو مین مسترد شده بیمه

 را مربوطـه  هـاي  هزینـه  و ددهـ  می رخ که اي حادثه بینی پیش توانایی بیمه ي اداره
 دشـو  مـی  پرداخـت  حوادث ي بیمه عنوان به کارمندان طرف از که لیوپ طرفی از. ندارد
 بیمـه  شـرکت  اسـت.  نشده مرتکب جنایتی هیچ که کسی حق در ؛دارد را جریمه حالت
 میزان دهد انجام را مفیدي کار که این بدون، دکن می تصاحب و برده غنیمت به را مبلغی

 .است نامعلوم زمانش و نامشخص مقدارش و
 بین که قراردادهایی در... است رباخواري و ربا موضوع با مشابه قرارداد این طرفی از

 کـه  ایـن  بـدون  دشـو  می منعقد بیمه شرکت و خدماتی سساتؤم و تجاري هاي شرکت
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 دریافت او از مبالغی باشد داشته آن در دخالتی شده بیمه شخص یا و دهد رخ اي حادثه
 امـر  ولـی  کـه  بهانـه  ایـن  بـا ، ندشو می تصاحب اموالش شرعی مجوز بدون و... دشو می

.. ..باشد عزوجل اهللا فرمان با مخالف هرچند ؛است نموده صادر را فرمانی چنین مملکت
 سسـات ؤم طـرف  از کـه  صورتی در ؟چیست مورد این در شرعی حکم که این خالصه
 ؟...هستند بیمه حق پرداخت به مجبور کارمندان و کارگران دولتی
 در چـه  کنـد  بیمه بیماري برابر در را خودش ندارد اجازه شرعی نظر از مسلمان: 1ج

 )1(قمـار  و فاحش زیان بر مشتمل کار این زیرا ؛اسالمی غیر در چه و اسالمی کشورهاي
 .است
، کنـد  بیمـه  را آن اعضاي از قسمتی یا را خودش بدن تمام ندارد اجازه مسلمان: 2ج

 و اسـالمی  کشورهاي در چه، کند بیمه را غیره یا ماشین قبیل از را خود اموال و سرمایه
 به و دباش می حرام که هستند تجاري ي بیمه شامل موارد این تمام زیرا اسالمی؛ غیر چه
 .هستند قمار و فاحش زیان بر مشتمل که دلیل این

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و التوفیق باهللا و
 )310-307/ 15( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ماشین تعمیرات عضویت کارت گرفتن حکم]58[    

) 150( مبلـغ  مقابـل  در را افـراد  از اي مجموعـه  ساالنه، رسانی خدمات شرکتی س:
ـ  مـی  قبول عضویت به -عربستان پول واحد – ریال  عضـویت  حـق  ایـن  مقابـل  در. دکن

، شـد  فنـی  نقص دچار جایی هر در اعضا از یکی ماشین چنانچه، دشو می متعهد شرکت
 نتوانستند چنانچه .کند مشکل رفع به اقدام و شده حاضر محل در فوراً شرکت امداد تیم

 مـی  بخواهـد  راننـده  کـه  اي نقطـه  هـر  بـه  را ماشین و راننده، سازند برطرف را مشکل
 .رسانند

                                                           
تعلیق تملک مال توسط یکی از طرفین بر اساس شانس و تصادف کـه اگـر بـه جهـت نیکـی و احسـان        -1

برگردد میسر و گرنه قمار است، هر بازي که اغلب شرط می شود برنده از بازنده چیزي بگیرد. [مبادي 
 ]1387جالل جاللی زاده، نشر احسان، تهران،و اصطالحات علم فقه، 
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 شـبانه  طـول  در ساعت) 24( ظرف که دارد اختیار در تخصصی هاي تیم شرکت این
 بیمـه  موضـوع  بـا  مشابه، موضوع این آیا. ندکن می رسانی خدمت شرکت اعضاي به روز

 نیایـد  پیش موردي ماشین براي سال یک طول در که دارد وجود احتمال این زیرا ؛است
 شـرکت  ایـن  در عضـویت  آیـا  باشـد؟  داشـته  رسـانی  خدمات یا تعمیرات به نیازي که

 جایزاست؟
. اسـت  قمار و زیان بر مشتمل کار این زیرا ؛نیست جایز شرکت این در عضویت ج:

 .است تجاري بیمه نوع از موضوع این
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و التوفیق باهللا و

 )263/ 5( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 بیمه هاي شرکت از فرسوده هاي ماشین خرید حرمت]59[

 شایع مردم بین، فروشند می را تصادفی و فرسوده هاي ماشین، بیمه هاي شرکت س:
 در صاحبانشـان  اکنـون  و انـد  بـوده  بیمـه ، بیمه شرکت طرف از ها ماشین این که است

 هـم  ماشین مشخصات و اند کرده واگذار بیمه شرکت به را ها آن مبالغی دریافت عوض
 ...دارد واقعیت موضوع این تقریباً، شرکت نه است افراد اسم به

 هـا  ماشـین  این بیمه شرکت که این به توجه با است؟ جایز ها ماشین این خریدن آیا
 خیر؟ یا دارد اشکال آن خرید است نموده تصاحب طریق این از را

 اسـت؛  ناجـایز  هـا  ماشـین  این خرید، است حرام انواعش ي کلیه با تجاري بیمه ج:
 نظـر  از اسـت؛  نمـوده  تصـاحب  کـردن  بیمه طریق از را ها ماشین این بیمه شرکت زیرا

 . نیست بیمه شرکت ها ماشین این مالک شرعی
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و، التوفیق وباهللا

 )263/ 5( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 بیمه شرکت فریبی عوام]60[
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 ربـا  مسـایل  از که کسانی تا یردگ می صورت ربوي تیلیغات» ریاض« روزنامه در س:
 در، روز در ریـال  یـک  پرداخـت  بـا  کـه  صـورت  این به: شوند فریفته هستند اطالع بی

 -نمـود  وارد خسارتی دیگران به اگر و، شود پرداخت خسارتش اي حادثه بروز صورت
 :از عبارتند که دارد بر در مفاسدي کار این، ندارند را او بازداشت حق -دولتی مأموران

 ریالی یک ي قضیه با افراد به حرمت هتک -1
 بـه  دنیا همین در که است حرام رباي انواع از که، ناحق به مردم پول کشیدن باال -2

 .شد خواهند گرفتار آن عذاب
 علَیه وآلـه وسـلَّم   اللَّـهصلَّى  پیامبر به عنْها اللَّـه رضی شجح بنت زینب المؤمنین ام

 نیـک  و صـالح  يها انسان که حالی در یمشو می هالك ما آیا: اهللا رسول یا، کردند عرض
 هستند؟ ما میان در

بَث]:فرمودندعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى پیامبر ثُرَ اخلَ  )1([نعم؛ إذا كَ

 ».باشد زیاد نیرنگ و مکر و تباهی و فساد، هرگاه بله؛«
 زیـرا  اسـت؛  حـرام  شـرعی  نظـر  از کـه  است تجاري بیمه حکم در موضوع این ج:
 .است حرام بندي شرط و ناحق به مردم اموال خوردن قمار؛ فاحش؛ زیان بر مشتمل

 .است نموده اعالم حرام انواعش تمام با را تجاري ي بیمه »پایه علما ي بلند هیأت«
 است مکلّف بیمه شرکت، نکند مشارکت موضوعاتی چنین در است موظف مسلمان

 ندارنـد  حـق  و، ندارنـد  را مواردي چنین انتشار ي اجازه نشریات، بگرداند ممنوع را آن
 . نمایند دعوت فراخوان این به را مردم

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و التوفیق باهللا و
 )315/ 15( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 تجاري بیمه هاي شرکت در کردن کار حکم]61[

                                                           
 )2880( مسلم و ،)3346( بخاري -1
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 ي بیمه قسمت در و هستم مصر ملی بیمه شرکت کارمند اکنون تا 1981 سال از س:
 در و یرمگ می کاري اضافه.. .مکن می دریافت حقوق شرکت از، هستم کار به مشغول عمر
  در کـردن  کـار  مـورد  در اسـالم  شـریعت  دسـتور  ...مکـن  میدریافت  تشویقی سال پایان

 چیست؟ بیمه هاي شرکت
 مـورد  در اسـالم  شـریعت  دسـتور ، نیسـت  جـایز  بیمه شرکت در کردن کار چنانچه 

 اي سـرمایه  طریـق  از توانم می آیا چیست؟ ام آورده بدست طریق این از که اي سرمایه
 آزاد اهللا سـبیل  فـی  را اي بـرده  یـا  و بروم اهللا بیت حج به ام آورده بدست راه این از که

 کنم؟
 .بدهید را جوابم وقت اسرع در دارم تقاضا، نگرانم خیلی موضوع این از

 بـر  مشـتمل  زیـرا  ؛اسـت  حـرام  کـه  است تجاري ي بیمه جزو عمر ي بیمه: اوالً ج:
 .است ناحق به مردم ي سرمایه و اموال خوردن و ضرر و زیان، جهالت
 حـدود  از تعـدي  و گنـاه  بـر  همکاري و تعاون زیرا ناجایزاست؛ شرکت این در کار

 .است فرموده نهی کار این از تعالى اهللا. است شریعت

﴿: دفرمای می تعالى اهللا                     

    ﴾ :٢[املائدة[  

 همکـاري  تعـدي  و گنـاه  راه در و نمائید همکاري یکدیگر با تقوا و نیکی راه در و«
 .»ننمائید
 آوري جمـع  آن حرمـت  بر مبنی شرعی حکم دانستن از قبل شما که اي سرمایه: ثانیاً
 .است جایز آن از استفاده و است حالل، اید نموده

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                          

  ﴾ :از ( و، پروردگارش بدو رسیداندرزى از جانب ،  هر کس،  پس« ]۲۷۵[البقرة

 .»شود و کارش به خدا واگذار مى،  از آنِ اوست،  آنچه گذشته، ) باز ایستاد رباخوارى
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و التوفیق باهللا و
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 )8/ 15( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 »پایه بلند علماي هیأت« بیانیه]62[

 .است تجاري ي بیمه جایگزین که نتعاو مهبی مورد در س:

 هیـأت «هیأت مجلس :و بعد... و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده، احلمد هللا وحده

. هــ 1397سـال  االول ربیـع  مـاه  در، ریاض در خود نشست دهمین از »پایه علما ي بلند
، تجـاري  بیمه جاي به کردن جایگزین منظور به کارشناسان از جمعی که را نویسی پیش

 .نمود دریافت اند نموده گردآوري
 و تعامـل  ي زمینـه  در شـریعت  اهـداف  سـاختن  متحقـق  منظور به نویس پیش این 

، انـواعش  تمام با تجاري ي بیمه جاي به آن نمودن جایگزین و اجتماعی هاي همکاري
 پس و مطالب استماع از بعد علما مجلس. است شده تهیه کارشناسان و نخبگان طرف از
 ي بقیـه  -منیـع  بـن  عبـداهللا  شیخ بجز -، نمود تصویب را آن جواز، بررسی و تحقیق از

 منظـور  بـه  تعـاونی  ي بیمه که شد این بر قرار. داشتند موافق نظر آن بر مجلس اعضاي
 شریعت قواعد با مطابق و اجتماعی همکاریهاي ي زمینه در، امت نیازهاي کردن برطرف

 :ذیل امور به بنا باشد تجاري ي بیمه جایگزین اسالم
 از منظـور  که است اي خواهانه خیر و متبرّعه عقود از تعاون ي بیمه تردید بدون -1

 این .است حوادث بروز هنگام، پذیري مسئولیت گسترش و احتمالی خطرات کاهش آن
 اسـت  زدگـان  مصـیبت  ي ویـژه  که نقدي گزاري سرمایه -طریق از پسندانه خدا -عمل

، آن سـهام  در اشـتراك  و گـزاري  سـرمایه  از تعاون بیمه اعضاي هدف، دشو می تشکیل
 در و ضـرر  و خطر تقسیم هدف بلکه نیست؛ اعضا ي سرمایه از درآمد کسب و تجارت
 . است ضرر تحمل بر همکاري و تعاون نهایت
 سـهام  قـرارداد ، دباشـ  می )1(نسیه رباي و )1(فضل رباي از خالی اجتماعی ي بیمه -2

 .بندند نمی بکار ربوي معامالت در را آن درآمد و، نیست ربوي گزاران

                                                           
 د الجنس اند به جنس خود با تفاوت و اضافه.رباي فضل: فروختن اموال ربوي که متح -1
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 دقیـق  بطـور  رددگ می بر آنان به که را سودي مقدار گزاران سهام که است درست -3
 و ضـرر ، خطـر  احتمـال ، دکنـ  مین ایجاد اشکال شرعی نظر از موضوع این اما، ننددا مین

 طرفـه  دو و تجـاري ، مـالی  قـراردادي  کـه  تجاري ي بیمه برخالف نیست کار در، قمار
 .است
 بـه  یـا  حقـوق  دریافـت  با آنان از نمایندگی به افرادي یا گزاران سهام از گروهی -4

 .ندکن می واریز تعاونی ي بیمه حساب به گزاران سهام که را مبالغی، مجانی صورت
 بـه  دمولّ اقتصادي و تولیدي کارهاي به -تعاون ي بیمه شرکت – اهداف راستاي در

 .بندند می کار
 نظـر  اتفـاق  -منیـع  بـن  عبـداهللا  شیخ بجز -»علما ي پایه بلند« هیأت مجلس اعضاي

 و درآمـده  کـالن  سـطح  در تعـاونی  بیمـه  شـرکت  صورت به -تعاون بیمه – که داشتند
 :یدنما می گیري پی را زیر اهداف

 هـاي  فعالیـت  بـه  وادار را مردمـی  هـاي  توده که اسالمی اقتصاد ي ایده به تعهد -1
 توده زمان هر که دارد تکمیلی ي جنبه فقط وسط این در دولت نقش، یدنما می اقتصادي

 نقش: نماید فراهم آنان براي را زمینه، داشتندن را اقتصادي هاي فعالیت توان مردمی هاي
 .نماید جلوگیري مرج و هرج از و داشته شرکت عملکرد بر ترنظا و راهنمایی دولت
 تعـین  کـه  -همیاري و همکاري اصل رعایت -تعاونی ي بیمه هاي ایده به تعهد -2
 برنامـه ، زایی اشتغال هاي زمینه در دباش می شرکت اعضاي ي مجموعه استقالل ي کننده
 .تعاون ي بیمه شرکت مدیریت و سرپرستی و اجرایی هاي
، باشـند  داشـته  مسـتقیم  نقـش  تعاون ي بیمه امور در تا، مردم هاي توده آموزش -3
 بیشـتر  را آنـان ، امور ي اداره در مردم عموم مشارکت تردید بدون افراد؛ در انگیزه ایجاد

 کـه  مـادامی  زیـرا  -، کننـد  جلوگیري احتمالی ضررهاي و خطرات از تا دکن می عالقمند
 از و نمـوده  احتیاط امکان حد تا و باشند تعاون ي بیمه شرکت اعضاي جزو مردم عموم

                                                                                                                                                    
رباي نسیئه: دو قسم است، ربا در قرض هر دو متحد الجنس اند صد تومان را به کسی قرض می دهـد و   -1

 وپنجاه تومان می گیرد، یعنی منفعتی براي قرض دهنده مقرر می شود.پس از یک سال صد 
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 خسـارت  طبیعـی  بطـور  هایی انگیزه چنین با -.ندکن می جلوگیري خسارت نمودن وارد

 مـی  کاهش شرکت اعضاي پرداختی اقساط ندرو این با و دشو می شرکت متوجه کمتري
 را ترقـی  و رشـد  مسـیر  و بـوده  شـرکت  نفع به مثبت هاي فعالیت این، نتیجه در و یابد

 اعضـا  پرداختـی  اقسـاط  افـزایش  بـه  منجـر  خسارت ایجاد که همانگونه د؛کن می فراهم
 . دشو می

 شـریک  آن در و دکن می نقش ایفاي تعاون بیمه شرکت در دولت که موضوع این -4
 آن رایگـان  صورت به دولت که است دولتی نهادي، شرکت که نیست معنی این به است

 ي بیمـه  شرکت واقع در است؛ حمایتی نقشی داراي دولت بلکه، کرده واگزار افراد به را
 دولـت  حمایـت  کـه  است شده تشکیل دولت حمایت با و اعضا ازطرف مستقیم، تعاون

 و اسـت  پررنـگ  همچنـان  افـراد  نقـش  و دباشـ  می شرکت اعضاي ايبر میدلگر ي مایه
 اتفـاق  بـه  مجلـس  اعضـاي . دولت نه است اشخاص ي عهده به شرکت اصلی مسؤلیت

 نامـه  بخـش  و ها نامه آئین تصویب در که است نظر این بر -منیع بن عبداهللا بجز -ءآرا
 .گیرند قرار نظر مد ذیل موارد، شرکت اجرایی هاي

 مرکـزي  ي اداره نظـر  زیـرا  کـه  باشد هایی شعبه داراي شهرها تمام در شرکت: اول
 کـدام  هـر  مـردم  شغل و حرفه براساس مختلف هاي بخش هاي مسؤلیت، کنند فعالیت

 فروشـندگان  ي بیمه، بازنشستگی ي بیمه، درمانی ي بیمه جمله از، شود تقسیم جداگانه
 ماننـد ، دارنـد  آزاد شـغل  که افرادي ي بیمه، دانشجویی ي بیمه، بازرگانان ي بیمه، سیار

 .دادگستري وکالي، مهندسان، پزشکان
 باشد کاري وجدان صداقت و جانبه همه تالش و کار بر، شرکت فعالیت اساس: دوم

 .اعضا فعالیت مزاحم و پاگیر و دست هاي منش و ها روش نه
 و اساسی هاي برنامه، اصلی راهکارهاي که باشد تخصصی کادر داراي شرکت: سوم

 تعارض عدم صورت در مصوب هاي برنامه اجراي در و کند مشخص را آن انداز چشم
 .نماید تالش شرعی قوانین با
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 شـرکت  اعضاي و دولت طرف از انتخابی صورت به تخصصی کادر اعضاي: چهارم
 از و باشـد  داشته نظارت شرکت هاي فعالیت بر دولت طریق این از تا ندشو می انتخاب

 .نماید جلوگیري ورشکستگی و احتمالی ي استفاده سوء گونه هر
 بیشـتر  صـندوق  موجـودي  از آمـده  وارد هاي خسارت پرداختی مبالغ چنانچه: پنجم

 .هستند آن پرداخت به ملزم، صندوق مالی اعضاي و دولت، بود
 آئـین  تصـویب  در کـه  نمودند موافقت -منیع بن عبداهللا شیخ بجز -سمجل اعضاي

 و متخصـص  نیروهـاي  از گروهـی » تعـاون  ي بیمـه  شـرکت « هاي نامه بخش و ها نامه
 ي کمیته توسط، تصویب از پس قوانین باشند؛ داشته شرکت دولت پیشنهاد به کارشناس
 الزم بررسـیهاي  جـا  آن در و شـوند  ارجاع »پایه علما ي بلند هیأت« دفتر به، تخصصی

 .شود حامل اطمینان شرعی قوانین با مصوب موارد مطابقت از تا شود انجام
 اجمعین صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و، التوفیق باهللا و

 )292-287/ 15( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 سامبا فیزا اعتباري کارت حکم]63[

 صـادر  سـعودي  امریکـایی  بانک از که» سامبا فیزا« نام به اعتباري کارتی امروزه س:
 اگـر  و ریـال  548 آن قیمـت  باشـد  طالیی اگر کارت این، دارد رواج مردم میان دشو می

 اشـتراك  عنوان به سالیانه را مبلغ این کارت صاحب که دباش می ریال 245 باشد اي نقره
 .دکن می پرداخت سال یک

 آن هـاي  شعبه از تواند می کارت ي دارنده که است این کارت این از استفاده روش
 54 مـدت  در را آن باید و بگیرد قرض پول بانک از تعبیري به و کند برداشت پول بانک
 و ریال یک، ریال 100 هر ازاي در بانک صورت این غیر در، دهد برگشت بانک به روز
 توسط ریال100 هر برداشت با بانک چنین هم و دکن می دریافت سود عنوان به فلس 95

) 45( حـداقل  عملیـات  هـر  در افـراد  یا و دکن می دریافت وي از ریال 5/3 کارت دارنده
 بانـک  با که هایی فروشگاه از کارت این با تواند می کارت ي دارنده کنند برداشت ریال

 روز 54مـدت  در کـه  صـورتی  در و، کند خرید، نقد وجه پرداخت بدون، دارند قرارداد
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 ریال یک، است نموده خرید که ریال100 هر قبال در نکند پرداخت را شده خریده مبلغ

 .دکن می دریافت کارت ي دارنده از سود عنوان به فلس 95 و
 چیست؟ آن ي سالیانه اشتراك و کارت این از استفاده حکم اکنون

 آن واقعیـت  اگر است؛ ذیل شرح به بررسی و تحقیق از پس، افتا کمیسیون پاسخ ج:
، ربـوي  عملیـات  بـراي  اسـت  جدیـدي  ترفنـد  این شده؛ مطرح سؤال در که باشد گونه

 در و مردم کار و کسب و معامالت در ربوي آلودگی ایجاد، ناحق به افراد اموال خوردن
 .آنان انداختن گناه

 چنـین  اسالم شرع نظر از که است جاهلیت دوران رباي حکم در داخل موضوع این
 . نیست ایزج آنان با تعامل و کارت این صدور، صورت هر در است حرام معامالتی

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا علی اهللا صلی و التوفیق باهللا و
 )524/ 13( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 تجاري ي غرفه از تخفیف کارت دریافت حکم]64[

 مراکـز  از یکـی  بـا  همکـاري  جهت در، تخفیف کارت نمودن عرضه به اقدام ما س:
 حرام شرعی نظر از کاري چنین که شدیم مطلع اکنون، نمودیم منطقه در رسانی خدمات

 را خـود  نظـر  تـا  دهـیم  قرار برنامه این اتیجزئ جریان در را شما گرفتیم تصمیم است؛
 .دارید اعالم

 کـارت  تا بسته قرارداد، سساتؤم از یکی با، قصیم ي منطقه، صناعیه تجاري ي غرفه
 150 و تجـاري  ي غرفه پرسنل براي ریال100 دریافت با و نماید صادر یکساله تخفیف

 میـان  ایـن  در، استفاده کنند کارت این تسهیالت از توانند می آنان پرسنل غیر براي ریال
 بـر  تجـاري  مراکز با که هستند سسهؤم سهم ألباقی و است%) 20( تجاري ي غرفه سهم

 لیسـت  آن در که دکن می صادر راهنمایی دفترچه سسهؤم. نماید توافق مشخصی تخفیف
 مراکـز  و هـا  هتـل  از ندکن می ارائه تخفیف با را تسهیالت افراد به که مشترکینی ي کلیه

 مشتریان به که تخفیفی مقدار قید با درمانی مراکز و ها داروخانه و ها آنرستور و تجاري
 درمـانی  مراکـز  توسـط  رایگان خدمات ي ارائه مواردي در مکتوب است.، ندده می ارائه
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 متحمل، هنمود صادر را تخفیف کارت که اي سسهؤم که این بدون، صادره هاي کارت با
 .شود مالی هاي هزینه پرداخت

 اختیـار  در که اساسی قیمت از را الزم تخفیف سساتؤم از برخی که این به توجه با
 کنندگان استفاده به را آن تحویل و ها کارت ي ارائه کار، سسهؤم، ندکن می حساب دارند

 ي ارائـه  در سسهؤم و تجاري ي غرفه راهنما؛ ي دفترچه ي ارائه با همراه دارد عهده به
 جـذب  بیشـتري  افـراد  و کـارگران  هسـتند  مایـل  و دشو مین ضرر متحمل خدمات این

 مشـتریان  ي همـه  بـه  را الزم تخفیـف  و خـدمات  که اي سسهؤم، بشوند ها آن خدمات
 ي دارنـده  کـه  است این هدفش و شود قید راهنما لیست در نامش دارد دوست دده می

 هتـل  -واقـع  در کند استفاده شان خدمات از و نماید خرید آنان مراکز از تخفیف کارت
 بازاریـابی  راهنما لیست در شان سسهؤم اسم نمودن قید با ها آنرستور، درمانی مراکز، ها
 ایـن  اعتبـار  مـدت  که است این مهم ي نکته -، دارند نظر مد را خود نفع به تبلیغات و

 سـال  یـک  مـدت  به دوباره تمدید براي اعتبارش اتمام از پس، دباش می سال یک کارت
 بـه  رسـانی  خـدمات  کـار  این از هدف. شود پرداخت الزم هاي هزینه همین باید دیگر

 ویژه خدمات و تسهیالت دادن همچنین و است قصیم ي منطقه در، بازرگانی اتاق پرسنل
. آنـان  بـه  دقیـق  رسـانی  اطـالع  و یازرگانی اتاق مشترکین دوستان و پرسنل به دیگر ي

 ویـژه  هـاي  شرکت از برخی که دشو می بیشتر زمانی تخفیف کارت به مشترکین استقبال
 همـه  بـراي  کـارت  ایـن  در عضـویت  البتـه . بدهند را الزم تخفیف، کارت این مقابل در

 . است آزاد افراد و ها شرکت
 کـارت  ایـن  با خدمات ي ارائه و صدور آیا دهید پاسخ ما به که یمردا تقاضا شما از
 خیر؟ یا است جایز

 آن جـایگزین  بتوانـد  کـه  کنیـد  پیشنهاد ما براي را روشی لطفاً جواز عدم صورت در
 دسـت  در و شـده  صادر ها کارت از بعضی و ایم نموده شروع را کار این ما زیرا، باشد
 .است شده چاپ آن راهنماي ي دفترچه و، است افراد
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 ارسـال  را پاسـخ  وقـت  اسرع در لطفاً اجرایی عملیات شروع و موضوع اهمیت بنابه
 دارید؟
 :دده می پاسخ چنین بررسی و تحقیق از پس افتا و علمی مباحث دایمی انجمن ج:

 دالیلی به بنا آن اشتراك و آن صدور اید نموده پیشنهاد را آن شما که، تخفیف کارت
 نیست؛ جایز

 حاصـل  مقابـل  در مبلغـی  پرداخـت  زیرا است؛ زیان و ضرر بر مشتمل کار این: اول
 -فوایـد  و منـافع  -از چیـزي  دریافت بدون پول پرداخت مانند واقع در، مبلغ آن نمودن
 ایـن  از مدت این در کسی اگر که است معنی بدین -یکساله اعتبار موضوع -زیرا است؛
 استفاده که این یا، است رفته هدر پولش و دشو می سوخت حقش، ننمود استفاده کارت

 کـارت  گـرفتن  بـراي  کـه  اسـت  مخارجی و ها هزینه از کمتر، تخفیف کارت مزایاي از
 .است دیده زیان کارت ي دارنده صورت هر در است؛ دهونم خرج

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                      ﴾

  ]۲۹[النساء: 
 .»مخورید ناروا به خودتان میان در را خود اموال! اید آورده ایمان که کسانی اي«

 شـرکت  توسـط ، تخفیـف  پرداخـت  زیرا است؛ ربا بر مشتمل کارت این جریان: دوم
 دادن از فروش و خرید تجاري مرکز که صورتی در ؛تکار ي دارنده براي کنننده صادر

 .است حرام که دکن می ربوي را موضوع ورزد امتناع تخفیف
 ایـن  عمل در که است، کارت هاي هزینه از بیشتر تخفیف مقدار موارد از بسیاري در

 .دکن می ضرر کننده صادر شرکت بنابراین، است رسیده اثبات به
 داراي کـه  موسسـاتی  بـین ، جملـه  از داشـت  خواهـد  منفـی  پیامدهاي کار این: سوم
، ندارنـد  قـرارداد  کـه  موسسـاتی  و هسـتند  کـارت  دارنـدگان  به تخفیف اعطاي قرارداد

 خواهـد  رونـق  ذینفـع  موسسـات  بـازار  زیرا ؛شد خواهد ایجاد کینه و بغض و حسادت
 .بود خواهد کساد دیگران تجاري مراکز و گرفت
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 ولخرجـی ، کـارت  ایـن  ي نـده ردا که است این، تخفیف کارت منفی آثار از: چهارم
 تبذیر و اسراف عمل مرتکب طرفی از و داده دست از را اندازش پس نتیجه در و دکن می
 و ذخیـره  شـدن  بیشتر نه بود خواهد مصرف در روي زیاده کارت این ي نتیجه د؛شو می

 .شخص انداز پس
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )17، 14/16( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي



 

 

 

 :ششم فصل
 ها شرکت



 

 ها شرکت در سهامگرفتن  حکم ]65[

، مکـه  شـرکت ، صـافوال  شرکت مانند است؟ جایز ها شرکت در سهم گرفتن آیا س:
 بـین . نـد کن می ارذواگ را خود سهام که دیگر هاي شرکت و طیبه شرکت، سابک شرکت

 ایـن  در را شـرعی  حکـم  لطفـاً . است اختالف کار این جواز عدم و جواز مورد در مردم
 .دهید توضیح مورد

 در فعالیـت  نـوع  دو، کـنم  عرض باید ها شرکت مورد در شما سؤال با رابطه در ج:
 .دارد وجود سهامی هاي شرکت مورد

 بانک؛ مانند، هستند ربوي اساس از هایشان فعالیت که هستند هایی شرکت: اول نوع
 و سـزا  گرفتـار  بکنـد  را کـار  ایـن  که کسی نیست جایز بانک از گرفتن یا گذاشتن سهم

 ربـا  مخصوص را آن شرك بجز معاصی بین از پروردگار که عذابی .دشو می الهی عذاب
 .است داده قرار خواران

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                      

                               

                ﴾ :۲۷۹ – ۲۷۸[البقرة[  

، سود از است مانده چه آن کنید ترك و اهللا از بترسید اید آورده ایمان که کسانی اي«
 و اهللا طـرف  از جنگـی  بـه  باشـید  خبردار پس نکردید اگر پس. ایمان اهل از هستید اگر

 نـه  و کنیـد  ستم شما نه. شما هاي مال اصل شماراست پس کردید توبه اگر و او؛ رسول
 .»شود کرده ستم شما بر

با« هُ و ، لعنَ آكِلَ الرِّ كِلَ ؤْ اتِبَهُ ، مُ هِ ، و كَ يْ دَ اهِ الَ ، و شَ اءٌ : وَ قَ وَ مْ سَ صلَّى  اهللا رسول[ )1(»هُ

اللَّـه لَّمسو هآلو هلَینتعل را ربوي ي معامله شاهد دو و نویسنده، دهنده ربا، رباخوار ع 
 خواهند که عذابی و اند دهدا انجام که گناهی نظر از( ها این همه فرمودند و نمودند

 ].هستند برابر و مساوي هم با) دید

                                                           
 ).1598(  مسلم -1
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 اما ؛نیست ربا بر ها آن ي شالوده که باشد هایی شرکت در سهام ستد و داد: دوم نوع
 سـؤال  در کـه  آن امثـال  و صـافوال  شـرکت  مانند، ندده می انجام ربوي معامالت برخی
 غالب گمان چه چنان. است جایز اصل در ها شرکت این با ستد و داد. است شده مطرح

 .است ربوي فعالیتشان ها شرکت این که باشد این
 ؛کند داري خود ها شرکت این سهام ستد و داد از دکن می حکم پرهیزگاري و تقوا

هصلَّى  اهللا رسول زیرا ينِهِ ( :دفرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ أَ لدِ َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ قَى الشُّ نْ اتَّ مَ

هِ  ضِ رْ عِ عَ يفِ ، وَ قَ اتِ وَ بُهَ عَ يفِ الشُّ قَ نْ وَ مَ امِ الْـوَ رَ   )1()حَ

 هـر  و. اسـت  نموده حفاظت را خود ایمان و دین، کند پرهیز مشتبه امور از کس هر«
 ».دشو می حرام مرتکب نکند پرهیز شبهات از کس

 از و نمود عمل جواز بر و نگرفت نظر در را تقوا و احتیاط ي جنبه شخصی چنانچه
 سـود  و بهـره  مقـدار  چنانچـه  فایـده  و ربح دریافت از پس، گرفت سهام ها شرکت این

 برطـرف  را مسـتمندان  نیـاز  کنـد؛  مصـرف  خیر کارهاي در را آن نستدا می را سهامش
 اهللا زیـرا  ؛باشـد  نداشـته  ثـواب  نیـت ، سود مقدار مصرف در نمود توجه باید البته. سازد
 امـور  در و سـود  بهـره  کردن مصرف، پذیرد نمی را پاك جز و است پاك خودش تعالى
 کـه  باشـد  اي بهره مبلغ از رهایی کار این از نیتش بلکه دکن مین جبران را فرد گناه، خیر

 بـدون  اسـت  خیـر  امور در مصرفش، ربا پول از رهایی راه یگانه و است شده گرفتارش
 در را سـهامش  ي فایـده  و ربـح  نصف، نبود مشخص بهره مقدار چه چنان. ثواب قصد
 .کند مصرف خیریه امور

  هـ21/4/1412 ي مورخه عثیمین ابن شیخ مکتوبات از

 مشخص بصورت مضاربه سود حکم]66[

 پرداخت% 17 تا% 12سود خود مشتریان به ماهانه مواردي در اسالمی هاي بانک س:
  است؟ حالل سود این آیا، ندکن می

                                                           
 )1599) مسلم  (52بخاري  ( -1
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 موجب و است ناجایز سود مقدار تعیین، دیگر هاي شرکت یا و مضاربه بحث در ج:
 دیگـري  ضـرر  به و شریک دو از یکی نفع به فایده مقدار تعیین زیرا د؛شو می عقد ابطال

 .بود خواهد
 دو بـین ، درصـد  تعیـین  بـدون  فایـده  و ربـح  که است صورت این به مضاربه قانون

. اسـت  دیگـري  سهم الباقی و یکی سهم کمتر یا و فایده نصف مثالً، شود تقسیم شریک
 بـین  درصـد  تعیـین  بـدون  قبلی قرارداد با مطابق، باشد که مقدار هر معامله درآمد یعنی

 .است فقها و علما اجماع و اتفاق مورد مضاربه قانون. شود تقسیم شرکاء
 )324، 19/323( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ

 حرام قرارداد از رهایی حل راه ]67[

 یکی، فروشند می برداري تصویر وسایل و ابزار که دارند اي مغازه هم با نفر دو س:
 را کـار  ایـن ، کنـد  ضرر مالی نظر از که این بدون اهدخو می و نموده توبه نفر دو این از

 حکمـش  آورده بدسـت  راه این از که درآمدي چیست؟ شما پیشنهادي حل راه، کند رها
 چیست؟

 توافـق  قیمـت  بـر  دو آن از یکـی  و نموده گزاري قیمت را مغازه اجناس ي کلیه ج:
 برایش، شد ایشان سهم که مقداري هر، کند واگذار دیگري به یا و بخرد را اجناس شده
 یـا  دار جـان  موجـودات  تصـویر  که بیاید ایشان سهم در چیزي که این مگر ؛است مباح

 جـایز  بـرایش  حـرام  شـئ  یـا  تصـویر  مبلغ از استفاده که باشد محرمات از دیگر چیزي
 .کند مصرف خیریه امور در را مبلغش و بفروشد را آن بلکه ؛نیست
 ایـن  تـا  بگیـرد  جـدي  تصـمیم  و نماید توبه داده انجام که کارهایی از وجود تمام با

 .نکند تکرار را اعمال
 )19/328( ۀمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شیخ



 

 

 

 

 :هفتم فصل
 اجاره



 

 حرام معامالت براي) اداري دفاتر و مسکونی واحدهاي( امالك ياجاره حکم] 69[

، موسیقی ابزار فروش :قبیل از حرام معامالت که کسانی براي امالك دادن اجاره س:
 هـاي عکـس  با هاییمجله فروش به اقدام که هاییمغازه و آواز و رقص مراسم برگزاري

 رد؟دا میحک چه شرعی نظر از، نددهمی قلیون دخو مشتریان به یا و کنندمی مبتذل
 نمـاز  امر در، کنندمی برگزار لعب و لهو مجلس که کسانی به منازل دادن اجاره حکم

 چیست؟ هستند تارك و لهاسمت
 چیست؟ کندمی دریافت منازل ياجاره مقابل در اسناد دفتر که پولی حکم

 چیزهـاي  گذاشـتن  اختیار در یا و فروش به اقدام که کسانی به اماکن دادن اجاره ج:
 .است حرام، کنندمی خویش مشتریان به حرام

 آیه این در تعالىاهللا  که ستا میتس و ظلم و گناه بر تعاون ردیف در امر این زیرا

 ﴿ :است فرموده نهی          ﴾ :راه در را همدیگر و« ]٢[املائدة 

 .»مکنید پشتیبانی و یاري ستمکاري و تجاوز
 تراشـند مـی  را مراجعین ریش و کنندمی باز آرایشگاه که کسانی به اماکن دادن اجاره

 کـار  ایـن  تحریم فلسفه، است حرام شرعی نظر از ریش تراشیدن زیرا، است حرام قطعاً
 ؛است آن امورات تسهیل و حرام در همکاري عمل این زیرا ؛است ظاهر و واضح خیلی
 اجـاره  نیـز  و کنـد می همکاري حرام عمل انجام در خود ملک دادن اجاره با موجر زیرا
 یا و کنندمی شرع خالف مجالس برپایی به اقدام که کسانی به منازل یا و باز فضاي دادن

 .است حرام دهندمی ترك را شرعی واجبات
 یا و دهندمی انجام معصیت منزل این در که افرادي به نیومسک منازل دادن اجاره اما
 انجـام  قصـد  بـه  را منـزل ، مـوجر  زیـرا  نـدارد؛  اشـکالی ، کنندمی ترك را شرعی واجب

 .است نداده اجاره به واجب ترك یا و معصیت

امَ «: است فرمودهوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  پیامبر لُ  إِنَّ امَ امَ ، بِالنِّيَّاتِ  األَعْ إِنَّ لِّ  وَ ئٍ  لِكُ رِ  امْ

ا  مَ  )1(»نَوَ

                                                           
 ).1907(  مسلم ،)1(  بخاري -1
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 . »شودمی معامله نیتش با مطابق کس هر با و است نیت به وابسته اعمال همانا«

 نیـز  اجـاره  و پـول  باشد حرام باز فضاي یا و منازل یا و اماکن دادن اجاره که مادامی
مـی  دریافـت  کمیسیون حق عنوان به امالك اجاره و فروش دفتر که آنچه و است حرام

ــهَ  إِنَّ «: اسـت  فرمودهعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول زیرا است؛ حرام همه کند  اللَّ

ا مَ  إِذَ رَّ يْئًا حَ مَ  شَ رَّ نَهُ  حَ مَ  حـرام  نیـز  را آن قیمـت  نمـود  حرام را چیزي خداوند هرگاه« )1(»ثَ

 .»است نموده
 پـاك  رزق و فرمایـد  هـدایت  مسـتقیم  صـراط  بـه  را مـا  همه خواهیممی خداوند از

 .دهد قرار خود اطاعت مسیر در را ما يسرمایه و کند نصیبمان
 )59( ص، معاصر فتاواي – عثیمین ابن شیخ

 هابانک به امالك اجاره تحریم] 70[

 تـا  خواسـته  من از دولتی بانک و، دارند قرار حجاز مسیر در که دارم هاییمغازه س:
 کارهـاي  کـه  اسـت  هـایی بانـک  جمله از بانک این که این به توجه با، دهم اجاره را آن

 ایـن  از دیگر بانکی هر یا و بانک این به را خود ملک توانممی آیا دهند؛می انجام ربوي
 دهم؟ اجاره قبیل

 قرار ربوي عملیات انجام براي محلی را شما ساختمان بانک زیرا ؛نیست جایز ج:
 معناي به بانکی چنین به ساختمان دادن اجاره، قضیه این به توجه با بنابراین، دهدمی

 :است فرموده ذوالجالل اهللا که حالی در است؛ ربوي کارهاي در او با تعاون و مشارکت

﴿                     ﴾ :٢[املائدة[ 

 راه در را همدیگر و، نمایید پشتیبانی و یاري را همدیگر پرهیزگاري و نیکی راه در«
 .»مکنید پشتیبانی و یاري ستمکاري و تجاوز

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )37، 15/36( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي
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 هاخانهقهوه به امالك ياجاره تحریم] 71[

 را آن خـواهیم مـی  که منوره مدینه نزدیک داریم شریکی ساختمانی برادرم و من س:
 خواهـد می که است شخصی کند اجاره را آن شده حاضر که کسی تنها ولی دهیم اجاره

ـ  مشـتریان  به خانهقهوه در که این به توجه با، کند خانه قهوه را آن  از و دهنـد مـی  ناقلی
 مسـجد  روبـروي  خانهقهوه طرفی از، کنندمی پخش) مختلفی هايفیلم( تلویزیون طریق
 داریـم  اجـازه  شـرعی  نظـر  از آیا. است فاصله خیابان فقط وسط در که دارد قرار جامع
 دهیم؟ اجاره به امري چنین براي را خود ملک

 کاري چنین زیرا نیست؛ جایز کندمی حرام استفاده که کسی به ملک دادن اجاره ج:
 :فرمایدمی ذوالجالل اهللا، فرموده نهی خداوند که است حرام امر در تعاون يمنزله به

﴿           ﴾ :٢[املائدة[ 

 .»مکنید پشتیبانی و یاري ستمکاري و تجاوز راه در را همدیگر و«
 نیز و مسجد اهل که این به توجه با است داخل امر این در نیز سؤال مورد

 براي را آن دیگر شخصی تا کنید صبر باید بنابراین، شوندمی اذیت کار این با نمازگزاران

﴿: فرمایدمی تعالى اهللا زیرا، باد خیر به بشارت را شما، کند اجاره دیگر منظوري  

                   ﴾ :٣ – ٢[الطالق[ 

 او براي را) تنگنایی هر از( نجات هرا خدا کند پرهیزگاري و بترسد خدا از کس هر«
 .»رساندمی روزي کندنمی تصورش که جایی از او به و سازدمی فراهم

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )4/444( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 آرایشگاه و عکاسی به ملک اجاره تحریم] 72[

 کنـد مـی  باز آرایشگاه یا و عکاسی که کسی به امالك ياجاره مورد در شما نظر س:
 چیست؟ حکمش شودمی دریافت هاییمغازه چنین از که ايکرایه چیست؟



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1632 
  

 صـورت  بـه  یـا  کامل طور به ما که این مگر است؛ جواز امالك ياجاره در اصل ج:
 آرایشـگاه  یـا  و فروشی شراب یا عکاسی ملک این در مستأجر که شویم مطمئن تقریبی

، است حرام شرع نظر از که کاري و کسب هر یا و کندمی باز تراشندمی ریش آن در که
 .نیست جایز ملک اجاره صورتی چنین در

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )14/445( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 است حرام فروشدمی ترانه و موسیقی نوار که کسی به مغازه دادن اجاره] 73[

 بـه  را آنجا خودش طرف از مستأجر، است داده اجاره کسی به را ايمغازه پدرم س:
 پـدرم  بـه ، اسـت  ترانه و موسیقی نوارهاي فروش کارش که است داده اجاره دومی فرد

 جـا  ایـن  مشـکل  اما، کنید اخراج مغازه از را فرد این باید شما است حرام کار این گفتم
 بنده است؛ داده اجاره شخص دومی به کرده اجاره پدرم از را مغازه که شخصی که است
 ترانـه  و موسیقی نوارهاي يفروشنده به مغازه دادن اجاره که بودم خوانده کتابی در قبالً

: گفتنـد  پـدرم  امـا  ؛دادم نشـان  او بـه  را کتاب و گفتم پدرم به را مطلب این، است حرام
 خالصه، است حرام هم اجاره: گفتم! نیست حرام که اجاره، است حرام ترانه و موسیقی

 شـما  بـا  را موضـوع  این گرفتم تصمیم سرانجام، گرفت باال پدرم و من بین موضوع این
 متوجـه  را موضوع اهمیت پدرم تا دهید حضیتو دلیل با همراه را مسئله لطفاً .کنم مکاتبه

 .است حرام فردي چنین به مغازه دادن اجاره که شود
 زیـرا  ؛اسـت  حـرام  موسـیقی  هـاي فیلم و نوارها يفروشنده به مغازه دادن اجاره ج:
 تـا  دهـد مـی  مجـال  افـراد  این به، کندمی حرام بر تعاون خود ملک دادن اجاره با موجر

 .دهند ترویج را خویش يبیهوده کارهاي

﴿ :است فرموده متعال خداوند که این دلیلی به               

                       ﴾ :٢[املائدة[ 
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 راه در را همـدیگر  و نمایید پشتیبانی و یاري را همدیگر پرهیزگاري و نیکی راه در«
 خداونـد  گمـان  بـى ، بداریـد  پـروا  خدا از و مکنید پشتیبانی و یاري ستمکاري و تجاوز
 .»است کیفر سخت

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )14/446( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 نیست جایز مبتذل هايمجله و دخانیات يفروشنده به ملک دادن اجاره] 74[

 دخانیـات  اجناسشان جمله از که هاییمارکت سوپر به هامغازه دادن اجاره حکم س:
  .کنندمی عرضه نیز

، فروشـند مـی  کـه  آنچـه  يجمله از که هاییکتابخانه به هامغازه دادن اجاره همچنین 
 چیست؟ حکم آن، فروشندمی نیز عریان هايعکس با هاییمجله

، شـود  منعقـد  مبـاح  و مفید امري بر قراردادش تا است شرط اجاره صحت براي ج:
 ياجـاره  هنگـام  مغـازه  صاحب بنابراین. است حرام مبتذل هايمجله و دخانیات فروش
مـی  اجـاره  او به را ملک این که نماید شرط او با ندارد اعتماد مستأجر بر چنانچه مغازه
 اینکـه  بمحـض ، باشـد  نداشـته  حـرام  و غیرشـرعی  هـاي فعالیت اینکه به مشروط ؛دهد

 . کند فسخ را اجاره تواندمی مؤجر شد حرام مرتکب مستأجر
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 ).14/447( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 کیتمل شرط به اجاره] 75[

 هـ 6/12/1420 يمورخه) 198( شماره مصوبه

ال نبي بعده نبينـا حممـد و عـيل آلـه و صـحبه و احلمدهللا وحده والصالة و السالم عيل من 

 و بعد.. .سلم

 مباحـث  کـل  ریاسـت  دفتـر  بـه  کیتمل شرط به اجاره موضوع در زیادي استفتاهاي
 و چهـل  در» پایـه  بلنـد  علمـاي  هیأت« دلیل همین به رسید؛ مردم طرف از تافا و علمی
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 و بحـث  مـورد  را کیتمل شرطه ب اجاره موضوع خود نشست، یکمین و پنجاه و نهمین
 .دادند قرار بررسی
 دومین براي، متحققین نظریات بررسی و تحقیق از پس» پایه بلند علماي هیأت« دفتر

 را موضـوع  هـ 29/10/1420 يمورخه در ریاض در خود نشست دومین و پنجاه در، بار
 دالیـل  بـه  بنا را قرارداد این جواز عدم آرا اکثریت با، کمیسیون، دادند قرار بررسی مورد

 .نمود تصویب
 قـرارداد  ود بـا  و چیـز  یک بر عیننام صورت به کیتمل شرط به جارها موضوع: اول

 شـود مـی  منعقـد  بـود  خواهند متفاوت و جداگانه حکم دو به منتج که هم از جدا کامالً
 ).شوندمی منعقد مبیع یا ملک یک بر همزمان که است بیع و اجاره قرارداد دو از منظور(

 وقتـی ، اسـت  مشتري به بائع از منافع با همراه مبیع ملکیت انتقال موجب بیع، کل در
، است مشتري فقط آن مالک زیرا ؛شودنمی منعقد آن بر اجاره عقد، شد معامله يچیز که
 عقـد  در. است موجر آن از ملکیت و است مستأجر به منافع انتقال موجب فقط طرفی از

 در است؛ خارج کامالً بایع يعهده از و است مشتري حساب به نفعش و ضرر مبیع، بیع
 اینکه مگر، اوست بحساب نفعش و ضرر و موجر آن از ملکیت، اجاره عقد در که حالی

 .شود شناخته مقصر اجاره مورد نگهداري و حفظ در مستأجر
 از ماهانـه  یـا  سـاالنه  اقسـاط  صورت به شده تمام قیمت اصل به توجه با کرایه: دوم
 از کرایـه  عنـوان  بـه  را اقساط از یک هر بایع که صورت اینه ب شودمی دریافت مشتري
 تا قرارداد این واقع در( .بفروشد را عین یا ملک نتواند مشتري تا کندمی دریافت مشتري

 ).دشو می محسوب بیع آن از پس و اجاره، قسط آخرین پایان
 هــزار  پنجـاه  دشـو  می منعقد آن بر داد قرار) که عینی یا ملک( قیمت: مثال عنوان به
 را ملک همین يکرایه است؛ ریال هزار معمول برحسب آن ماهیانه يکرایه و است ریال

 پایـان  در است قیمت کل از قسط یک هزار دو این واقع در کنندمی تعیین ریال هزار دو
 را قسـط  آخـرین  نتوانسـت  مشتري چنانچه شودمی پرداخت کامل بطور، قیمت، اقساط

 اختیار و دشو می محسوب کرایه عنوان به نموده پرداخت که را آنچه تمام، کند پرداخت
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 آن منـافع  از مدت این در زیرا رد؛ندا را آن استرداد حق و شودمی سلب ملک از مشتري
 و است شده ظلم جرأمست حق در قرارداد این در که است واضح پر. است نموده استفاده
 .رود قرض بار زیر قسط آخرین پرداخت براي است مجبور

 کـه  جایی تا شودمی قرض پرداخت در فقرا تساهل به منجر قراردادهایی چنین: سوم
 بـه  تسـاهل  اثـر  بر طلبکارانشان که بسا چه و شوندمی بدهکار شدت به فقرا از بسیاري

 .اندشده ورشکست دیون پرداخت در همکاران
 خود معامالت در که کندمی پیشنهاد قرارداد طرفین به افتا و علمی مباحث کمیسیون

 .کنند استفاده شرعی و مطلوب هايراه از
 بمنظور و بگیرد گرو را آن قیمتش مقابلِ در و بفروشد را ماشین مثالً که اینصورته ب

 .دارد نگه خود نزد را قولنامه و قرارداد، احتیاط
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم، واهللا الموفق

 هـ1421محرم ) 22( عدد –مجلۀ الدعوة  –هیئۀ کبار العلماء 

 .اندشده بنا حرم يمحدوده در که ییها آنساختم دادن اجاره حکم] 76[

  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز االسالم شیخ: سعودي عربستان کل مفتی خدمت س:
 برکاته و اهللا رحمه و علیکم سالم
مـی  کـه  دارم ییهـا  آنسـاختم  حـرم  يمحدوده در بنده کنم عرض شما خدمت باید
 حـرم  محـدوده  يهـا  آنسـاختم  دادناجاره که بودم شنیده قبالً، دهم اجاره را آن خواهم

 .است حــرام اندگفته علما از بعضی و است شبهه داراي شرعی نظر از مکی
ـ  را خـود  منـزل  مخـارج  اجاره پول طریق از خواهممی اینکه به توجه با ، کـنم  مینأت

 عـدم  بـر  جواب چنانچه بنویسید؛ را نظرتان لطفاً باشد حالل رزقم دارم دوست بنابراین
خانواده و خود مخارج که گذشته) هايسال( بهاياجاره از که پولی مورد در باشد جواز

ــزاکم . فرمایید عنایت را جواب لطفاً. بکنم باید چه ام کرده مینأت آن از را ام  اهللاج
 خیرا

 .فرمائید بیان دلیل ذکر با را جواب قلبی اطمینان منظور به لطفاً
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 وجـود  مشکلی -اهللا شاء ان -مورد این در، برکاته و اهللا رحمه و السالم علیکم و ج:
 .علیکم والسالم .، بدارد موفق را همه خداوند ندارد

 )19/336( ۀمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع -باز ابن شیخ          



 

 

 

 :هشتم فصل
 وقف



 

 الحرام مسجد از قرآن کردن خارج حکم] 77[

 خیر؟ یا است جایز تالوت منظور به خانه به الحرام مسجد از قرآن بردن س:

 جـایی  بـه  بردنشان اند شده وقف معینی مکان براي که هاییکتاب و ها آنقر کلیه ج:
 این و شود تعطیل مکان آن اینکه مگر نیست؛ جایز آن غیر چه و الحرام مسجد چه دیگر
 شـوند؛  منتقل آن از بهتر و آن همانند دیگر جایی به استفاده منظور به ها آنقر و هاکتاب

 اجازه کسب با البته جا هر در آن از استفاده، اند شده وقف عام صورت به که مواردي اما
 نیازي، است دسترس در مناسب قیمت با و جا همه قرآن وانگهی. است درست متولّی از
 .نیست دیگر جاي به جایی از بردن به

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )20، 16/19( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 است ناجایز آن امثال و وقفی هايکتاب فروش و خرید] 78[

مـی  توزیـع  خیریه سساتؤم و افراد از برخی توسطها نوار و هاکتاب از بعضی س:
 فـروش  آیـا ، دارنـد  نیـز  جلد روي قیمت و باشد ها آن بر وقف آرم که این بدون، شوند
 خریـد  منظور به چنانچه اگر است؟ جایز نیاز عدم صورت در نوارهایی و هاکتاب چنین
 ؟است چطور شوند فروخته جدید نوارهاي و هاکتاب
 بصـورت  خیریـه  موسسـات  و خیـر  اهـل  توسـط  که نوارهایی و هاکتاب يکلیه ج:
 نیـاز  کسـی  اگر، است ناجایز آن فروش و هستند موقوفات جزو شوندمی توزیع رایگان
 . کند هدیه دیگران به نداشت

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/24( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 آن ندادن تحویل و مدرسه يکتابخانه از هاکتاب گرفتن حکم] 79[

سال در که اندکرده مطرح گونهاین را سؤالی» نیزةع« شهرستان اهالی از خواهري س:
 مجلـه  و کتـاب  مقداري که بود يها آنکتابخ اممدرسه در بودم تحصیل مشغول که هایی

 عالقه خیلی مطالعه به من کهصورتی در نداشتند کتابخانه به توجهی آموزاندانش داشت
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 آن میان از بود جالب خیلی برایم پزشکی و دینی کتابهاي از بعضی میان این در و داشتم
 دار گیـرو  در برگردانم دوباره و نموده مطالعه تا گرفتم عاریت به را کتاب چهار هاکتاب
 التحصیلفارغ که این از بعد سال سه، کردم موشافر را هاکتاب موضوع مدرسه و درس
 هـا  آن باید، هستند عاریت شما نزد هاکتاب این گفت من به خواهران از یکی .بودم شده

 مـن  زمـان  آن کـه حـالی  در یـري؛ گ می قرار بازخواست مورد قیامت روز و برگردانی را
 بـر  عـالوه  .نداشتند قضایا این به توجهی مدرسه مسؤلین طرفی از و نبودم قضیه متوجه

 نـدارم  دوست اصالً و امنموده استفاده خیلی دین احکام در بویژه هاکتاب این از من این
 مـورد  ایـن  در حکـم ... هستند مفید برایم خیلی زیرا دهم؛ تحویل دوباره را هاکتاب این

 چیست؟
 کتابخانـه  بـراي  هـا کتاب این چون برگردانید کتابخانه به را هاکتاب این باید شما ج:
 هـاي کتابخانه یا عمومی هايخانهکتاب از که نیست جایز کسی هیچ براي .اندشده وقف

 بـراي  را ان خانـه  کتـاب  مسـئول  اجـازه  با که آن مگر بگیرد خود براي را کتابی مدرسه
 به باید شما و، نماید استفاده آن از و دارد نگه خود پیش امانت عنوان به محدودي مدت
 را اتتوبـه  خداونـد  امیـدوارم . نمـایی  توبه ايکرده که کاري از کتاب برگرداندن اضافه
 .بپذیرد
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  وقفی هايکتاب تبادل حکم ]80[

 از یـا  افتـا  ياداره از کـه  را هاییکتاب توان می ضرورت بدون یا ضرورت با آیا س:
 توان می آیا فروخت؟ شودمی توزیع که وقفی هايکتاب یا مکرمه مکه در» رابطۀ« مراکز
 کتـاب  نوبـت  چندین در اینکه یا، نمود عوض را اضافی هاينسخه و تکراري هايکتاب

 نمود؟ عوض دیگران با را تکراري هاينسخه و نمود دریافت
 دارد اختیـار  در هـایی کتـاب  چنین که کسی، نیست جایز وقفی هايکتاب فروش ج:

 بـه  ايمعاوضـه  نـوع  هـیچ  بـدون  اسـتفاده  جهت که این یا کند استفاده ها آن از خودش
 بـه  حیلـه  و زرنگـی  بـا  و کند دریافت کتاب بار یک از بیش ندارد اجازه، بدهد دیگران
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 نیـاز  برحسـب  و معاوضـه  بدون، علم طالب بین کتاب يمبادله اما. کند مراجعه دفعات
 .معاوضه نه است استفاده هدف زیرا -اهللا شاء ان -ندارد اشکالی

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/25( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 دهد اجاره را مسجد يخانه است جایز مسجد امام براي آیا] 81[

 را خانـه  توانـد  مـی  مسـجد  امام آیا، است نموده مسجد وقف را منزلی شخصی س:
 نماید؟ دریافت را کرایه و دهد اجاره
 دهد کرایه است شده وقف مسجد امام براي که را منزلی تواند می مسجد امام بله ج:

  این تواندمی اشکالی هیچ بدون است مسجد امام که زمانی تا، کند دریافت را آن اجاره و
 . دهد انجام را کار

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/58( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

  وقف در رجوع حکم] 82[

 تا دهدمی قرار مردم اختیار در مسجد عنوان به را خود منزل پایین طبقه شخصی س:
 توانـد  مـی  نیـاز  صـورت  در آیـا ، جمعه نماز بدون، کنند ادا را پنجگانه نمازهاي آن در

 کند؟ غیره یا مغازه به تبدیل و نموده خارج مسجد وضعیت از را مکان آن دوباره
 مـردم  به و داد قرار مسجد را خود منزل پائین ي طبقه مسلمان یک که زمانی هر ج:
 خـارج  مسـجد  وضـعیت  از را مکـان  آن توانـد نمی بخوانند؛ نماز مکان آن در داد اجازه

 یـا  و دهد اجاره را آن ندارد اجازه حتی و کند تبدیل مغازه یا مسکونی منزل به و ساخته
 نخواننـد؛  جمعه نماز آنجا در که هرچند .باشد داشته آن در تصرفی نوع هر یا و بفروشد

 ملـک  بـه  تبـدیل ، بخواننـد  نمـاز  آن در تا مردم به مکان این دادن قرار اختیار در با زیرا
 نـه  مکـان  ایـن  اسـت  شـده  خـارج  همیشـه  براي شخص ملکیت از و است شده وقفی

 .شودمی برده ارث به نه و دشو می هدیه نه و شودمی فروخته
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )89، 16/88( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي



 

 

 
 

 :نهم فصل
 هدیه



 

 هدیه شرایط] 83[

 چیست؟ هدیه جواز براي شرعی شرایط س:

 :از عبارتند هدیه جواز شرایط ج:
، قبلـت : بگویـد  گیرنـده  هدیه و، کذا وهبتُک: بگوید دهنده هدیه، قبول و ایجاب -1

می کفایت کند داللت دادن هدیه و گرفتن هدیه بر که عملی یا و سخن هر آنکه خالصه
 .کند

 .نباشد مجهول یعنی باشد مشخص و معلوم باید هدیه -2
 کـردن  هدیـه  بنـابراین  داد قرار طرف اختیار در را آن بتوان که باشد چیزي هدیه -3
 .نیست جایز داد تحویل را آن توانمی که آنچه
 هنـوز  اما خریده ماشینی شخصی مثالً( نیست جایز قبض از قبل مبیع کردن هدیه -4

 دیگـر  کسـی  بـه  را آن توانـد نمی گرفتن تحویل از قبل است نگرفته تحویل فروشنده از
 ).کند هدیه
 .نباشد آینده زمان در شرایطی به مشروط هدیه -5
 رعایـت  آنـان  بین را عدالت باید کند هدیه چیزي خود فرزندان خواهدبهمی اگر -6
 او فقـط  و دهد ترجیح دیگران بر را یکی فرزندان بین از ندارد اجازه شرعی نظر از کند
 .دهد هدیه او به

 اربـاب  يهدیه یا) کارفرما به( کارگران هدیه :مانند، نباشد دستور هدیه از منظور -7
 .اندااست و معلمین به دانشجویان و آموزاندانش هدیه یا اداره کارمندان به رجوع

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/170( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 است مستحب هدیه دادن، هدیه مقابل در] 84[

 او نزد آیدمی پیش شخص براي مناسبتی که وقتی دارند عادت ما روستاي مردم س:
 در اسـت  مجبـور  مقابـل  در هم او، کنندمی تقدیم او به هدایا و پول مقداري و روندمی
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 در چیـزي  اگـر  حـال  کنـد  تقدیم را هدایایی آید می پیش افراد آن براي که هاییمناسبت
 است؟ حرام کاري چنین آیا و کند؟ چکار نداشت دست
 آن از بهتر یا هدیه آن مثال است مستحب شد تقدیم ايهدیه کسی براي که وقتی ج:

 مقابـل  در تـا  کنند ملزم را فقیر شخص نباید روستا اهل که نمود توجه باید، برگرداند را
 متعـال  خداونـد  از را او خـود  مـزد  بلکـه  دهـد؛  هدیـه  آنان به اندداده او به که ايهدیه

 هدیـه  به دوباره شد تقدیم ايهدیه کسی به چون نیست واجب و الزم کل در، بخواهند
 .است بهتر دهد جواب هدیه با را هدیه اگر اما ؛بدهد عوض در چیزي دهنده

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/172( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 اندداده هدیه او به که کسی از هدیه خریدن حکم] 85[

 بـرادر  از را ماشـین  خواهـد مـی  اکنون کرده هدیه ماشینی خود برادر به شخصی س:
 خیر؟ یا بکند را کار این تواندمی آیا، بخرد خود

 از، کنند خریداري او از اندکرده هدیه خود برادر به که را ماشینی تواندنمی ایشان ج:
 آن او، کردم هدیه کسی به خدا راه در را اسبی: گفت که است روایت رضی اهللا عنهعمر

 مورد این در) بخرم او از که( فروشدمی نازل قیمت با را آن کردم گمان، داد دست از را

هصلَّى  اهللا رسول از هُ [ :فرمودند ایشان پرسیدم علَیه وآله وسلَّم اللـَّ طَاكَ إِنْ أَعْ هُ وَ بْتَعْ الَ تَ

مٍ  هَ رْ تِهِ كَ ، بِدِ قَ دَ ائِدَ يفِ صَ إِنَّ العَ لْبِ الْـفَ يْئِهِ كَ ودُ يفِ قَ عُ  ]يَ

 اشهدیـه  در کـه  کسی زیرا، بدهد تو به درهم یک به هم چه اگر نخر او از را اسب[
 )1(.]خوردمی را خود فراغتاس که است سگی آن مانند کندمی رجوع

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/184( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

  سوم شخص از هدیه خریدن حکم] 86[
                                                           

 )1621 ،1620(  مسلم ،)1490(  بخاري( -1
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 هدیه که اول نفر، فروخته را ماشین او که کرده هدیه ماشینی دیگري به شخصی س:
 خیر؟ یا است درست، بخرد است مشتري که سوم شخص از را ماشین خواهدمی کرده

 که کسی از را ماشین او زیرا، بخرد را ماشین تواندمی دهندههدیه صورت این در ج:
 .خردمی دیگري شخص از بلکه ؛خردنمی داده هدیه او به

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/184( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 است واجب دادن هدیه در فرزندان بین عدالت] 87[

 ایـن  کـه  ام کـرده  بزرگتـرم  پسر اسم به را آن و ام خریده منزلی» جدة« شهر در س:
 نظـر  بنده سؤال مورد در لطفاً، شده نوشته است سؤال يهمضمی که چکی در مشخصات

 احسـان  فرزندانش از یکی به دارد اجازه شرعی نظر از نفر یک آیا دارید؟ اعالم را خود
 کند؟ محروم را دیگران و کند

 اینگونـه  شما به آن مندرجات و چک ي مشاهده و استفتاء تحقیق بررسی از پس ج:
، هــ 29/03/1391 يمورخـه ) 200( يشـماره  چـک  در کـه  همانگونـه  یا دهیممی پاسخ

 6200 مقابـل  در مشـخص  حدود و مساحت با را منزلی که شده مرقوم» جدة« شهرستان
 مورد و فوق مطالب بر بنا، اید کرده ثبت احمد پسرت اسم به و اید خریده سعودي ریال

 بلکـه ، است ناجایز کار این و ایدداده ترجیح خود فرزندان يبقیه بر را احمد شما سؤال
 برتري، دهید قرار هدیه و احسان مورد نسبت یک به را فرزندان تمام باید شرعی نظر از

 فرزنـدان  از یکـی  مثالً که شرعی؛ مجوز با مگر نیست جایز بقیه بین از فرزندان از یکی
 بنابـه  فرزنـدان  يبقیـه  بـین  از دادن هدیه و احسان در را ایشان توانیدمی شما باشد فلج

 تحصـیل  مشغول یا باشد زیاد اش عائله فرزندان از یکی یا، دهید حیترج دارد که عذري
 فـردي  چون ندهید هدیه ها آن در یکی به فرزندان بین از خواهیدمی شما اگر باشد؛ علم

 از، گیـرد مـی  بکار خداوند معصیت مسیر در را شما يهدیه یا است بدعت اهل و فاسق
 . ندهید هدیه او به توانیدمی شرعی نظر
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 نقل بشیر بن نعمان که است روایتی فرزندان بین مساوات رعایت بودن الزم بر دلیل

ةُ بنتُ « مادرم، نمود هدیه من به را اشسرمایه از قسمتی پدرم: یدگو می و کندمی رَ مْ عُ

احة وَ هصلَّى  اهللا رسول شخص اینکه مگر شومنمی راضی من: گفتند پدرم به »رَ علَیه  اللـَّ

 هآلو لَّمسلَّى  اهللا رسول نزد پدرم، بگیري گواه قضیه این بر راوصاللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسو
هصلَّى  اهللا رسول، بگیرد گواه موضوع این بر را او تا رفتند  پدرم ازعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

كَ « پرسیدند لَدِ لِّهم؟ افعلتَ هذا بِوَ ، نه گفت پدرم» ايداده هدیه فرزندانت همه به آیا »كُ

لُوا بني أوالدكم«: فرموندعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول دِ  خداوند از« »اتقُواهللا و اعْ

 و برگشت پدرم: گوید رضی اهللا عنه نعمان» کنید برقرار عدالت فرزندانتان بین و بترسید
علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول که آمده روایتی در گرفت؛ پس من از را هدیه

ه«: فرمودند دْ دُ ارْ هُ « آمده لفظی در و »فَ عْ جِ أَرْ رٍ « آمده لفظی در و »فَ وْ د ْينِ عيل جَ هِ  مرا« »التُشْ

يل هذا غريي« آمده لفظی در و» مگیر گواه ظلم بر دْ عَ هِ أَشْ  موضوع این بر را دیگري« )1(»فَ

مْ « آمده لفظی در و» بگیر گواه يْنَهُ وِّ بَ  .»کن رعایت را مساوات فرزندان بین )2(»سَ

ر« یلعم چنین زیرا ؛کندمی داللت حرمت بر حدیث این وُ  و اسـت  شـده  نامیـده  »جَ

 آن بـر  شـدن  گواه از و، برگرداند را آن تا نمود امروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول
 بر داللت هدیه کردن رد بر اهللا رسول امر، است حرام ظلم نمود توجه باید، ورزید امتناع
 برتري فرزندان بین شخصی اگر اما، فرزندان بین مساوات بودن واجب و، کندمی وجب
 از یکـی  کـه ( شـرعی  مجوز صورت در داد ترجیح دیگر بعضی بر را بعضی و شد قایل
 .است جایز امر این) بود زیاد اوالد و اهل داراي یا طالب یا بیمار
 ایشـان ، کنـد می جواز بر داللت که است شده نقل مطلبی احمد امام از مورد این در 

 روي از اگـر : اندگرفته وقف يمسئله در دیگر بعضی بر فرزندان از بعضی تخصیص در
نمـی  را شـدن  قایـل  امتیـاز  فرزنـدان  بین موردي هیچ بدون اما، ندارد اشکالی باشد نیاز

                                                           
 )1622( مسلم ،)2650 ،2587 ،2586(  بخاري -1
 )5098(  حبان ابن ،)3686 ،3685(  نسائی ،)276 ،4/268 احمد( -2
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 کـه  است آنان بر چیزي کردن وقف مانند فرزندان به دادن هدیه که دانست باید، پسندم
 )1(.است یکی دو هر حکم

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )194-16/192( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 است جایز هدیه در فرزندان بین تمایز صورتی چه در] 88[

 :دهید فتوا من به مورد این در خواهممی شما از س:
 کـامالً  معیشـتی  نظر از کنندمی زندگی او از دور فرزندان این که دارد فرزندي پدري

 و کنندمی خدمت پدر به، کنندمی زندگی پدر کنار در که دارد فرزندانی و هستند مستقل
 حیـات  در فرزنـدان  این خدمات مقابل در دارد اجازه پدر آیا، دارد دسترسی آنان به پدر

 شخصـی  اگـر  همچنین، کند هدیه آنان به را خود ثروت از قسمتی مرگ از پس یا خود
 او بـه  و کنـد مـی  زنـدگی  شـوهر  کنـار  در همسـران  از یکی که دارد همسر یک از بیش

 کند؟می خدمت
 به مقابل در هستند او خدمت مشغول که فرزندانی به تواند می شرعی نظر از پدر ج:

  نباشد باالیی مبلغ یعنی( نباشد بیشتر المثلأجرة از اینکه به مشروط کند هدیه چیزي آنان
 یـا  ماهیانـه  یـا  روزانـه  را آنان خدمت مزد تواندمی پدر) رابدهد ها آن خدمات مزد بلکه

 دیگـران  بـر  آنـان  برتـري  معنـاي  به فرزندان این به احسان و تبرّع کند؛ محاسبه سالیانه
 .نیست

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )204، 16/201( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 فرزند مال در پدر تصرف حکم] 89[

 می آیا، اندکرده هدیه غیرنقدي و نقدي اموال خود فرزندان به که مادري و پدر: 1س
 کنند؟ تصرف اموال آن در توانند

                                                           
 )5/388ابن قدامه  (» المغنی«مراجعه کن:  -1
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 قول دلیل به برسانند؛ ضرر فرزندشان به اینکه بدون توانندمی نیاز صورت در: 1ج

يَبَ  إِنَّ [ :اندفرموده که علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللارسول ا أَطْ نْ  مَ تُمْ مِ لْ مْ  أَكَ بِكُ سْ إِنَّ ، كَ  وَ

مْ  كُ دَ الَ نْ  أَوْ مْ  مِ بِكُ سْ  )1(]كَ

 شما کسب جزو فرزندانتان همانا و است کسبتان از خوریدمی آن از که آنچه بهترین«
 .»هستند
رستد تا به صورت امانت نزد او باشـد یـا   ف میپسري براي پدرش مقداري پول : 2س

پدر با این پول زمینی می خرد و سندش را بـه  . این که پدر از طرف پسرش تجارت کند
سند زمین مذکور  اند از پدرش درخواست نماید کهتو میآیا فرزند . اسم خودش می زند

 مطالبه نماید؟، را به اسم او بزند؟ یا این که فرزند مقدار پولی را که به پدر داده
انی حـق خـود را بـا    تـو  مـی ، اي کردهاگر موضوع به گونه اي است که شما ذکر : 2ج

اگـر  . خوبی و خوشی از پدرت مطالبه نمایی؛ مگر این که پدر شما سخت نیازمند باشـد 
بسیار خوب؛ اما اگر پدرتان به دلیـل تـأمین مخـارج    ، ا پرداخت نمودپدرتان حق شما ر

شما حق مطالبهء ایـن پـول را   ، زندگی خود و خانواده اش به این پول نیاز شدید داشت

الُـكَ  أَنْـتَ «: رمایـد ف میوسلَّم  وآله علَیه اللَّـه صلَّى ندارید؛ زیرا رسول اهللا مَ بِيـكَ  وَ  )2(»ألِ

وسـلَّم   وآلـه  علَیه اللَّـه صلَّى پیامبر.] تو و مالت هر دو از آن پدرت هستید!) اي فرزند([
یـا  : و گفـت  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه این جمله را به کسی خطاب نمود که نزد پیامبر صلَّى

در وسـلَّم   وآله علَیه اللَّـه پیامبر صلَّى. پدرم مالم را به زور از من گرفته است! رسول اهللا

يَبَ  إِنَّ [ :رمایدف میحدیثی دیگر  ا أَطْ نْ  مَ تُمْ مِ لْ مْ  أَكَ بِكُ سْ إِنَّ ، كَ مْ  وَ كُ دَ الَ نْ  أَوْ مْ  مِ بِكُ سْ   ]كَ
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 شما کسب جزو فرزندانتان همانا و است کسبتان از خوریدمی آن از که آنچه بهترین«
 .»هستند

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/252( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ربوي هاي بانک در خیریه هاي صندوق حساب افتتاح حرمت] 90[

 خیر؟ یا است جایز ربوي هاي بانک در خیریه صندوق حساب افتتاح آیا س:

 ناجـایز  ربـوي  هاي بانک در خیریه یا تعاون صندوق عنوان تحت گذاري سپرده ج:
 .است ربوي معامالت با همکاري کار این زیرا است

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/259( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 پسران دادن همسر در عدالت رعایت حکم] 91[

 و شـده  التحصـیل  فـارغ  برخی که است داشته ارزانی فرزندانی من به تعالى اهللا س:
 از آیا، هستند مجرد هنوز دیگر برخی، هستند کارمند حاضر حال در و اند نموده ازدواج

 بـه  کـه  این بدون کنم مالی کمک اند نکرده ازدواج که فرزندانی به توانم می شرعی نظر
 کنم؟ کمک بقیه

 مجـرد  فرزندان هستید موظف، دارید مالی توان که صورتی در پدر عنوان به شما ج:
 کرده ازدواج که فرزندانی به که این بدون، دهید همسر ندارند ازدواج قدرت که را خود

 بـه  کمـک  زیـرا  ؛کنیـد  مالی کمک کنند ازدواج توانند می خودشان که فرزندانی یا و اند
 را بخشش و هدیه حکم آنان به مالی کمک و است پدر ي وظیفه نیازمند و فقیر فرزندان

 انفاق حکم در این بلکه، نمود رعایت فرزندان ي همه حق در را مساوات باید که ندارد
 .کند کمک نیازمند فرزندان به باید پدر که است واجب

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )16/226( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي



 

 

 
 

 :همد فصل
  مسابقات يبرگزار



 

 علمی مسابقات در شرکت حکم] 92[

 رد؟دا مـی حک چـه  شرعی نظر از عمومی اطالعات و علمی مسابقات در شرکت س:
 .دباش می -عربستان پول واحد -ریال000/10دشو می تعیین که اي جایزه
 و فقـه ، توحیـد  مانند موضوعاتی در و هستند علمی مسابقات این که صورتی در ج:
 بـراي  تبلیغـاتی  ي جنبـه  کـه  ایـن  به مشروط است جایز آن در شرکت، ندباش می تفسیر
 جـایزه  گـرفتن  شـرایط  این با، نباشند هم اوقات تضییع سبب و نداشته -تجاري -مراکز

 .ندارد اشکالی
 )214، 213( ص، المکین اللؤلؤ. جبرین ابن شیخ

 .ندکن می برگزار مجالت و ها روزنامه که مسابقاتی حکم] 93[

  رد؟دا میحک چه ندکن می برگزار مجالت و ها روزنامه که مسابقاتی در شرکت س:

 در کننـدگان  شرکت به ها مجله و ها روزنامه نوع این که را جوایزي تردید بدون ج:
 تـا  دارنـد  نظـر  مد را خودشان مصالح و منافع اول ي درجه در، ندکن می تقدیم مسابقات

 بـاالتر  برابر چندین که سودي گردد عایدشان بیشتري سود و رفته باال فروششان و تیراژ
 بقیـه  از ها مجله و ها روزنامه این اند؛ گرفته نظر در جایزه عنوان به که است مقداري از
 نشریات این خرابی و فساد که بسا چه، ندارند باالتري امتیاز تنها نه نشریات و جراید ي

 از آن ناشران هدف، است بیشتر مراتب به دارند که پوچی مطالب و زشت تصاویر بدلیل
 بنـابراین  اسـت  نشـریات  ایـن  بیشـتر  چه هر ترویج، مسابقات خوان فرا و جوایز اعالم

  .دشو می آنان تقویت به منجر، کار این زیرا ؛نیست جایز آن در اشتراك
 )213، 212( ص، المکین اللؤلؤ. جبرین ابن شیخ

 ها مجله و ها روزنامه مسابقات حکم] 94[

 انـد  نموده اعالم که اي جایزه با ي مسابقه در شرکت منظور به نشریات خریدن س:
 کـه  ایـن  بـه  توجه با رد؟دا میحک چه کشی قرعه در شرکت منظور به مبلغی پرداخت با

 .است دینی و عمومی اطالعات مسابقه سؤاالت
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 و، است نشریات و ها مجله تبلیغ و ترویج، نشریات در مسابقات اعالم از هدف ج:
 و قمـار  نوعی کار این زیرا نیست؛ جایز آن در مشارکت بنابراین نیست علم نشر منظور
 طریـق  از ها مجله و ها روزنامه این مواردي در، است باطل طریق از پول آوردن بدست
، ندده می انتشار را آن و، پرداخته مسموم و آلوده افکارِ ترویج و تبلیغ به، مسابقات اعالم

 .نیست جایز آن در اشتراك بنابراین
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )183، 5/182( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ندکن می برگزار تجاري مراکز که مسابقاتی در شرکت حکم] 95[

 چیست؟ ندکن می برگزار تجاري مراکز و مؤسسات که مسابقاتی در شرکت حکم س:
 اولیـه  خرید بدون مواردي در و کند خرید چیزي است موظف کننده شرکت مواردي در

 .دارد شرکت حق
 مشـتریان  توجه جلب و تجاري مراکز توسط کاالها تبلیغ راههاي از یکی کار این ج:
 خریـد  مراکـز  ایـن  از کشـی  قرعه در شرکت منظور به که است این ما ي توصیه، است
 قصـدش  کـه  ایـن  بـدون  نمـود  خریـد  مراکز این از نیازش به بنا شخصی اگر اما، نکنند

، بـرود  دسـت  دور مراکـز  به خرید منظور به که این بدون و باشد کشی قرعه در شرکت
 د؛کن می خرید هستند او منزل یا و کار محل نزدیک خرید مراکز و بازارها این چون بلکه

 .ندارد اشکالی جایزه گرفتن نمود اعالم برنده را او مؤسسه چنانچه
 )213( ص، المکین اللؤلؤ. جبرین ابن شیخ

 )بیشتر سهم( نامه ب اي برگه حکم] 96[

 پنج اسم که خریدم دینار دو با اي برگه پیش مدتی، هستم اردن اهالی از جوانی س:
 ایـن  بـر  کـه  شرکتی به دیگر دینار دو باید برگه خرید از پس، بود شده نوشته آن بر نفر

 بـر  کـه  نفري پنج گروه از نفر اولین به دیگر دینار دو و کنم پرداخت دارد نظارت اوراق
 در آن از پس، کردم پرداخت دینار شش مجموع در کردم می پرداخت بودند نوشته ورقه
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 برگـه  سه آن از پس، شد می حذف لیست از اول نفر و گرفتم قرار نفر پانزدهمین ردیف
 کـار  این با بفروشم درهم دو با اي برگه هر و نفر سه به را ها آن باید که دنددا می من به

 انجـام  را کـاري  همان بعدي نفر سه، آوردم بدست بودم کرده پرداخت که درهمی شش
 اول ردیـف  در نفـره ) 243( لیست در من اسم که این تا بودم داده انجام من که ندده می

 از نسـخه  یـک  سـؤالم  بـا  همـراه . ام شـده  کاسب دینار 484من فرمول این با گیرد قرار
 بـدانم  مـورد  این در را اسالم دیدگاه اهمخو می، مکن می ارسال شما خدمت را دستورات

 ام آورده بدست دینار 486 کار این طریق از بنده که این به توجه با یابد تشفّی خاطرم تا
 در زرقـاء  و عمـال ، قـبص  ماننـد  شهرهایی در اي فزاینده بطور موضوع این طرفی از و

 کنم؟ چکار ام آورده بدست طریق این از که را هایی پول است انتشار حال
 اهللا. است قمار از نوعی معامله این اید؛ کرده ذکر که باشد گونه آن حقیقت اگر ج:

﴿ :است فرموده و نموده نهی قمار از تعالى                     

                          ﴾ :املائدة]

۹۰[ 
 پلیـدیی ، ییآزمـا  بخت تیرهاي و بتها و قمار و شراب که است این حق !مؤمنان اي«

 .»شوید رستگار تا کنید دوري ها آن از پس، است شیطان عمل از
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )212، 15/211( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ورزشی مسابقات جوایز حکم] 97[

 فقـه  در یـرد گ مـی  تعلـق  -جـام  -اي جـایزه  برنده گروه به ورزشی مسابقات در س:
 را مبـالغی  کننده شرکت هاي تیم که این به توجه با رد؟دا میحک چه جایزه این اسالمی

 .خرند می را جام و نموده آوري جمع
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 ناجایز ورزشی مسابقات در برنده گروه به آن اعطاي و جایزه تعیین کلی بطور ج:

ال سبق اال يف (: اند فرموده که وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول گفتار بدلیل است

فٍّ أوحافرٍ   )1()نصلٍ او خُ

) برنـده  تیم به آن دادن و کننده شرکت تیمهاي از مبلغی گرفتن با( مسابقات اجراي[
 ].سواري اسب و سواري شتر، تیراندازي: مورد سه این از یکی در مگر ؛نیست جایزه

 در کـه  هسـتند  هـایی  رشته از تیراندازي و سواري اسب، سواري شتر مسابقات زیرا
 گـرفتن  بنـابراین ، ورزشـی  مسـابقات  بـرخالف  ندباشـ  می جهادي تمرینات ي برگیرنده

 .است ناجایز برنده تیم به آن دادن و کننده شرکت تیمهاي از مبالغی
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )15/173( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ورزشی مسابقات تماشاي حکم] 98[

 رد؟دا میحک چه جهانی جام بویژه ورزشی مسابقات تماشاي س:

 نـوعی  زیـرا  اسـت  ناجایز برنده تیم به جوایز تقدیم و فوتبال مسابقات برگزاري ج:
 اجـازه  شریعت که مواردي در مگر نیست درست جایزه گرفتن که این بدلیل است؛ قمار
 براي بنابراین، تیراندازي و سواري شتر، سواري اسب ي مسابقه از عبارتند که است داده

 پذیرد می صورت جوایز اعطاي و پول آوري جمع فوتبال مسابقات در نددا می که کسی
 به آن تماشاي و مسابقات این در شرکت زیرا است ناجایز و حرام آن تماشاي و شرکت

 .است آن تأیید ي منزله
 و شـرکت  هستند جوایز تقدیم و جام بدون و) دوستانه( مسابقات که صورتی در اما

 نمـاز  قبیل از شرعی واجبات فوت به منجر که این بر مشروط ندارد اشکالی آن تماشاي

                                                           
 حـدیث  ایـن  گفتـه  ترمـذي ) 1700(  ترمذي ،)2574(  ابوداود ،)474 ،424 ،385 ،358 ،2/256(  احمد -1

 )2244(  داود ابی سنن صحیح. است صحیح حدیث گفته آلبانی است، حسن
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، عـورت  کشـف  قبیـل  از شـرع  خـالف  امـور  مسابقات این در و نشود واجبات دیگر و
 .نباشد موسیقی اجراي و مردان و زنان اختالط

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )238، 15/239( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 بندي شرط حکم] 99[

 عنـوان  بـه  آن دادن و( مسـابقات  در کننـده  شـرکت  تیمهاي از مبلغی گرفتن آیا س:
 است؟ درست شرعی نظر از) برنده تیم به جایزه
 در مگـر  نیسـت  درسـت  مبلغـی  چنـین  از اسـتفاده ، است قمار حکم در کار این ج:

 و سـواري  اسـب ، سواري شتر ي مسابقه شامل که است داده اجازه شریعت که مواردي

ـبَقَ إِالَّ يفِ (: اسـت  فرمـوده  وسـلَّم  وآله علَیه اللَّـه صلَّى پیامبر زیرا ؛است اندازي تیر الَ سَ

افِرٍ  فٍّ أَوْ حَ لٍ أَوْ خُ   )1()نَصْ

) برنده تیم به آن دادن و کننده شرکت هاي تیم از مبلغی گرفتن با( مسابقات اجراي«
 ».سواري اسب و سواري شتر، اندازي تیر در مگر نیست جایز

 در برنده هاي اسب تعیین کشی قرعه در شرکت مخصوص فرم کردن پر تحریم] 100[
 مسابقات

 -ي روزنامـه  طـرف  از کـه  را ورزشـی  ي مجلـه ، هستند افراد از تعدادي ما نزد س:
 کـه  اسـت  مجله از قسمتی کردن پر هدفشان و خرند می، دشو می منتشر -االوسط شرق

 هـر  در برنـده  هـاي  اسـب  کـه  صـورت  این به است سواري اسب مسابقات مخصوص
 پـر  را مخصـوص  فرم و خرند می ورزشی ي مجله چندین، ندکن می مشخص را مسابقه

 و رود می هدر به پولشان کار این با و شوند برنده کشی قرعه در که امید این به ندکن می
. بداننـد  را مسئله حکم تا دهید توضیح مورد این در که اهمخو می شما از، ندکن می ضرر

 ».المسلمین بعلمکم نفع و اهللا وفقکم«
                                                           

 تخریج حدیث در فتواي سابق گذشت -1
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 بـه  را مبلغـی  کننده شرکت افراد زیرا، است قمار حکم در و است ناجایز کار این ج:
 انـد  کـرده  پرداخـت  چـه  آن از بیش شدند برنده اگر، ندکن می پرداخت شدن برنده امید

 .است رفته شان جیب از پولشان شدند بازنده اگر و ندآور می بدست

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                           

                   ﴾ :۹۰[املائدة[ 

 بخـت  تیرهاي و شده نصب هاي بت و قمار و شراب که است این حق! مؤمنان اي«
 .»شوید رستگار تا کنید دوري ها آن از پس، است شیطان عمل از پلیدیی، آزما

 .است حرام و باطل طریق این از پول آوردن بدست اسالم دیدگاه از
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )225، 15/224( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 .است شده گرفته حرمتش دانستن از قبل که جوایزي حکم] 101[

 جـوایزي  ایم؛ خوانده است افتا و علمی مباحث انجمن به منسوب که فتوایی در س:
 داده مشتریان به کاالها تبلیغ و بازاریابی منظور به تجاري مؤسسات و مراکز طرف از که
 جوایز و نستهدا مین را آن حرمت شخصی که صورتی در است؛ حرام آن گرفتن، دشو می
 اسـتفاده  آن از یا و بشکند یا برگرداند را آن آیا چیست؟ حکمش است گرفته تحویل را

  کند؟
 هیچ بدون است گرفته تحویل حرمتش به علم از قبل را چیزي چنین که کسی ج:

 و است بوده اطالع بی مسئله حکم از ایشان رایز ؛کند استفاده آن از تواند می اشکالی
 است داده انجام ربا عمل که کسی مورد در که تعالى اهللا قول دلیل به هستند؛ معذور

﴿: دفرمای می                         ﴾

  ]٢٧٥[البقرة:
 آن از گذشته چه آن، ایستد باز و رسد بدو پندي پروردگارش از که کسی حاال پس«

 .»است تعالى اهللا با کارش و اوست
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 تجـاري  مراکـز  از آن حرمـت  بـر  مبنی مسئله حکم دانستن از بعد که را جوایزي اما
 و، کنـد  خیریه امور صرف را آن قیمت و بفروشد یا کند صدقه باید است گرفته تحویل

 .نماید توبه خداوند پیشگاه به کار این انجام از
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )15/178( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي



 

 

 

 :یازدهم فصل
 و کارمندان مورد در احکامی

 کارگران



 

 بدانیم خود اعمال مراقب را تعالى اهللا، کار هنگام] 102[

 بـا  کار هنگام ند؛ده مین انجام درست را خود کار کارگران و کارمندان از بعضی س:
 حتـی  سـال  یـک  زمـان  مـدت  در که یمکن می مشاهده را بعضی نیستند؛ سرحال و نشاط
 مـی  عقـب  را کارهـا  همیشه و ندکن می منکر از نهی نه و ندکن می معروف به امر نه بیشتر

 دیـانتش  دارد وضعی چنین که کسی آیا. داریم اجازه رئیس طرف از: یندگو می و اندازند
 یرد؟گ مین قرار مالمت و بازخواست مورد آیا رود؟ نمی سؤال زیر

 باشد؛ تعالى اهللا دین غمبلّ و خواه خیر است موظف مرد و زن از مسلمان هر: اوالً ج:

َ (: فرموده وسلَّم وآله علَیه اللَّـه اهللا صلَّى رسول که گونه آن ـهُ نَرضَّ الَتِي اللَّ قَ عَ مَ مِ أً سَ رَ  امْ

ا اهَ عَ وَ ا، فَ اهَ مَّ أَدَّ ها ثُ عَ مِ امَ سَ  را سخنم که را شخصی کند شاداب و سرسبز خداوند« )1()كَ

 ».بود شنیده که آنگونه رساند را آن سپس، سپرد خاطر به را آن و شنید

ـةً (: است فرموده علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر لَـوْ آيَ نِّـي وَ ـوا عَ غُ لِّ  بـه  مـن  از« )2()بَ

 ».باشد آیه یک اگر حتی برسانید دیگران
 ددا مـی  تـذکر  مردم به و کرد می سخنرانی که وقتی علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر 

ائِبَ (: فرمود می دُ الغَ اهِ يُبَلِّغْ الشَّ لْ امعٍ ، فَ نْ سَ ى مِ عَ بَلَّغٍ أَوْ بَّ مُ رُ  اسـت  حاضر که کسی« )3(.)فَ

 از کـه  مستقیمی غیر ي شنونده بسا برساند؛ را) شرع دستورات( است غایب که کسی به
 ». کند درك بهتر مستقیم ي شنونده

 و بخشـیدن  آگـاهی  و بصـیرت  از خیر امور از چه آن: است این شما به من سفارش
 . کنید راهنمایی و ارشاد را آنان و برسانید دیگران به، نیددا می پایداري و صبر

                                                           
 انـدك  بـا ) 228(  دارمـی  ،)230(  ماجـه  ابـن  ،)2658(  ترمذي ،)82 ،4/80 ،3/225(  احمد ج:تخري با -1

 نمـوده  تصـحیح  را آن آلبـانی . مذکور متن به نزدیک) 3416(  دیگران و بزاز مسند. زیادتی و اختالف
 )193 ،188 ،187( ماجه ابن سنن صحیح. است

 )3461(  بخاري -2
 )1679(  مسلم ،)1740(  بخاري -3
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 خود همنشینان و دوستان، خانواده براي را آن است گرفته فرا را دانشی که کس هر
 تا. نکند بیان نددا مین را چه آن، دین تبلیغ در که باشد داشته توجه ضمن در کند؛ بیان
 که کارگرانی اما. باشد حق به ناصحان و خواهان خیر و الخیر الی داعیان ردیف در

 که باشند متوجه باید پیمایند نمی را خواهی خیر مسیر و ندده مین انجام را خود وظایف

  ﴿ :است فرموده تعالى اهللا که گونه آن. است ایمان هاي ویژگی از داري امانت  

               ﴾ :۵۸[النساء[  

 .»دهید پس صاحبانش به را ها سپرده که دده می فرمان شما بر اهللا همانا«
 هاي ویژگی از خیانت و است مؤمنان هاي ویژگی بزرگترین از داري امانت بنابراین

﴿ :است فرموده مؤمنان وصف در تعالى اهللا که گونه آن است منافقان        

                  ﴾ :۲۷[األنفال[ 

 .»نکنید خیانت خود امانات به دانسته و نورزید خیانت پیامبر و اهللا به! مؤمنان اي«
 آن اخالص و صداقت کمال با دارد عهده به که را مسؤلیتی است موظف کارمند یک

 انجـام  در را آن بلکـه  نکنـد  تلـف  بیهـوده  دارد اختیـار  در کـه  را وقتـی  و دهد انجام را
 وفـادار  نمـوده  قبـول  که کاري برابر در تعهدش به نسبت تا کند صرف خویش مسؤلیت

 از نیز پروردگارش و باشد حالل او براي دکن می دریافت که را حقوقی طرفی از و. باشد
 یـا  و دولـت  خیرخـواه  توانـد  مـی  خویش مسئولیت انجام با کارمند یک. شود راضی او

 تقـوا  است موظف، کارگر و کارمند هر است؛ خدمت به مشغول آن در که باشد شرکتی
 خیرخـواه  و ناصـح  و بـوده  کوشـا  امانـت  رعایت در ممکن وجه بهترین به و کند پیشه

 باشد بیمناك الهی عقاب و عذاب از و امیدوار خداوندي پاداش و اجر به و باشد خوبی

  ﴿ :اسـت  فرمـوده  که باشد عامل الهی گفتار به و                  

   ﴾ :۵۸[النساء[ 

 .»دهید پس صاحبانش به را ها سپرده که دده می فرمان شما بر خدا همانا«
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 .است نفاق اهل خصوصیات از امانت در خیانت

ثَ (: دفرمای می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر ـدَّ ا حَ : إِذَ بَ آيةُ املُنافقِ ثـالثٌ ـذَ ا ، كَ إِذَ وَ

لَفَ  عدَ أخْ انَ ، وَ ِنَ خَ متُ ا اؤْ إِذَ   )1()وَ

، یـد گو مـی  دروغ، خـود  هاي صحبت در که این اول است؛ چیز سه منافق ي نشانه«
 ». دکن می خیانت، امانت در که این سوم، دکن می عمل وعده خالف که این دوم

 داشته تشابه آنان با اخالقی نظر از و .باشند منافقان صفات به متصف نباید مسلمانان
 قـرار  خـود  کـار  ي سرلوحه را داري امانت صفت و داشته نگه دور را خود بلکه، باشند
 و، الزم توجـه  و دقـت  بـا  دشـو  می محول آنان به که را اموري تا بکوشند همواره، دهند
 و خیـال  بـی  آدمـی ، رئـیس  کـه  هرچنـد ، دهنـد  انجام وجه بهترین به کشی؛ وقت عدم

 یک بعنوان بلکه نباشد رئیس دستور منتظر مربوطه امور انجام در مسلمان باشد؛ متساهل
 و اسـوه  دیگران براي تا نماید وظیفه اجراي، رئیس از بهتر حتی آل ایده و نمونه کارمند

 .باشد الگو
 )9-7( ص، العمال و للموظفین فتاوي -باز ابن شیخ

 رئیس آشنایان مراعات حکم] 103[

 دوستان و خویشاوندان حال رعایت تا اهدخو می بنده از اداره رئیس مواردي در س:
 از بعضـی  کـه  کـنم  عـرض  باید دارم؟ را کاري چنین ي اجازه بنده آیا باشم داشته را او

 اساسـی  و مهـم  امـور  از برخـی  و اسـت  اداري ي سـاده  و جزیی امور به مربوط موارد
 .هستند
 و نزدیکان رعایت بدون، کند رفتار عادالنه مردم ي همه با که دارد وظیفه انسان ج:

ه صلَّى اهللا رسول گفتار دلیل به رئیس؛ و خود دوستان  فرموده که وسلَّم وآله علَیه اللـَّ

مُ اهللا(: است ايْ ا، وَ هَ قَتْ لَقَطَعتُ يَدَ َ دٍ رسَ مّ ةَ بِنْتَ حمُ اطمَ  اگر اهللا ذات به قسم« )2()لَوْ أَنَّ فَ

                                                           
 )59(  مسلم ،)33(  بخاري -1
 )1688(  مسلم ،)3475(  بخاري -2
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ه صلَّى محمد دختر فاطمه  می قطع را دستش حتماً کرد می سرقت وسلَّم وآله علَیه اللـَّ
 ».کردم

 امور در نه باشد رئیس خویشاوندان و نزدیکان حامی و مدافع ندارد حق کارمند
 عنوان به حکومت که را چه آن زیرا اساسی؛ و مهم امور در نه و افتاده پا پیش و ساده
. هستیم آن اجراي به موظف ما همه نباشد اسالم شریعت مخالف و نموده وضع قانون

﴿ :است فرموده تعالى اهللا زیرا                   

    ﴾ :از و کنید اطاعت را خدا! اید آورده ایمان که کسانی اي« ]۵۹[النساء 

 .»برید فرمان هستند شما از که امر صاحبان و وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى پیامبر
 )15( ص والعمال للموظفین فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 مدیران به کارمندان هدایاي حکم] 104[

 رد؟دا میحک چه رئیس به هدیه عنوان به قیمت گران اشیاي تقدیم س:

 حـق  رئـیس ، هاسـت  خرابـی  و بدیها از بسیاري ي مقدمه و است اشتباه کار این ج:
 و خـواري  رشـوه  بـراي  اي وسـیله  کـار  ایـن  زیرا کند؛ قبول کارمندان از را هدایا ندارد

 -مربوطـه  ارگـان  مصـالح  براي را هدایا این رئیس که این مگر است؛ خیانت و مداهنت
 دهد توضیح دهنده هدیه براي و خودش شخص براي نه بگیرد تحویل بیمارستان -مثالً
 ایـن  در احتیاط. دکن می بیمارستان مصالح خرج بلکه ؛رددا مین بر خودش براي را آن که

 زیـرا  نکند قبول بیمارستان براي نه و خود براي نه، کند رد را کارمندان هدایاي که است
 رددا مـی  بر خودش براي را آن رئیس که دکن می ایجاد را ظن سوء این هدایا کردن قبول

 را خـود  روابـط  تا ندکن می پیدا جرأت هدایا تقدیم با کارمندان یا کارمند این طرفی از و
 .بخشند تحکیم رئیس با

ه صلَّى اهللا رسول که زمانی که است این جواز عدم بر دلیل   وسلَّم وآله علَیه اللـَّ
 آنان از یکی برگشت هنگام -فرستادند زکات آوري جمع براي را مردم از گروهی

 اللَّـه صلَّى اهللا رسول، اند داده هدیه من به را این و شماست آن از اموال این -گفت
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هلَیع هآلو لَّمسفرمودند و نموده سخنرانی مردم جمع در و نمودند برخورد کار این با و: 

يَ [ دِ ا أُهْ ذَ هَ مْ وَ ا لَكُ ذَ يَقُولُ هَ ثُهُ فَ عَ بْ لٍ أَ امِ الُ عَ ا بَ تَّى مَ هِ حَ يْتِ أُمِّ بِيهِ أَوْ يفِ بَ يْتِ أَ دَ يفِ بَ عَ يلِ أَفَالَ قَ

 إِلَيْهِ أَمْ الَ  ْدَ نْظُرَ أَهيُ ، فرستم می زکات آوري جمع جهت که را کسی است شده چه« ]يَ

 هدیه من به که است خودم آن از این و شماست براي این: یدگو می بازگشت هنگام
 او به آیا که ببیند تا نشیند نمی مادرش یا و پدرش منزل در چرا پس! است شده داده

  )1(».خیر یا ندده می هدیه
 را اداري و دولتـی  کارهـاي  تمـام ، کارمندان که است مطلب این گر بیان حدیث این
 اگـر ، کنند قبول را هدایا ستها آن کار به مربوط که مواردي در که این بدون دهند انجام
 دهـد  تحویـل  المال بیت به بلکه ؛ندارد بر خودش براي را آن، نمود قبول را هدایا کسی

 و اداري نظـام  در اخالل سبب هدایا پذیرفتن زیرا گردید ذکر باال در که حدیثی دلیل به
 .دشو می امانت رعایت عدم

 )45، 44( ص، ۀالصح لمنسوبی ۀعاجل فتاوي -باز ابن شیخ

 .است مسئول امرش تحت پرسنل مورد در رئیس] 105[

 کسانی است موظف است کارمندان از گروهی و کار یک سرپرست که کسی آیا س:
 آیـا  کند؟ نصیحت و داده تذکر ندکن می کوتاهی شرع امور ي بقیه یا و نماز امر در که را

: فرمـوده  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول که دکن می صدق مورد این در حدیث این

مْ ( لُّكُ يَّتِهِ كُ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ  از یـک  هـر  از و، اسـت  مسـئول  شما از کدام هر« )رَ

 ؟».شد خواهد سؤال دستانش زیر مورد در، شما
 مانند شرعی واجبات مورد در را خویش امر تحت افراد است موظف مسئولی هر ج:

 و ظلم، خیانت، فریبکاري قبیل از محرمات ي کلیه ترك، داري امانت، جماعت با نماز
 این مفهوم در موارد این ي همه دهد؛ تذکر آنان به، رجوع ارباب امور به رسیدگی عدم

                                                           
 )1832(  مسلم و ،)6636(  بخاري -1
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) :هستند داخل حدیث يَّتِهِ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ  مسئول شما از کدام هر« )1((كُ

 ».شد خواهد سؤال دستانش زیر مورد در شما از یک هر از و، است
 )70( ص، العمال و للموظفین فتاوي -باز ابن شیخ

 .دارند مسئولیت کارگران مورد در سرکارگر و فرما کار] 106[

 چیست؟ حکمش یردگ می کار به را نماز تارك و شرابخوار افراد که کسی س:

 مـورد  در را خـود  دسـت  زیـر  کـارگران  هسـتند  موظف کار صاحب و فرما کار ج:
 نصـیحت  و داده تـذکر  نـد ده مـی  انجام که حرامی کارهایی و ندکن می ترك که واجباتی

 را بهتـري  افـراد  آنـان  بجـاي  نکردند قبول اگر و کنند کار آنان با پذیرفتند چنانچه کنند؛
 باز ندده می انجام که خالفی کارهاي از تا شود سبب جایگزینی این شاید، کنند استخدام

 .نمایند توبه و آمده
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )14/390( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 شخصی امور در را کارمندان، رئیس کارگیري به حکم] 107[

 آن در راننـده  چنـدین  و کارمنـدان  از اي مجموعه که هستم اي اداره رئیس بنده س:
 .هستند کار به مشغول

 این آیا، یرمگ می بکار شخصی امور انجام جهت را کارمندان از یکی اوقات از بعضی 
 خیر؟ یا است جایز کار

 کارهـاي  به هستند اداره مخصوص که را رانندگانی و کارمندان ندارید اجازه شما ج:
 طرفی از و است آنان اداري وظایف از خارج کار این زیرا دهید؛ دستور خودت شخصی

 عملـی  کـه  یـد کن مـی  خودتـان  شخصـی  امور صرف را آنان اداري وقت کار این با شما
 که دهید مزد آنان به خویش شخصی کارهاي انجام براي توانید می شما .است ناشایست

 .است اشکال از خالی صورت این در
                                                           

 ) 1829(  مسلم ،)893(  بخاري -1
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 )54، 3/53(، )8( ةالدعو کتاب -فوزان شیخ

 اداري وسایل و ماشین از شخص ي استفاده حکم] 108[

 مـی  دارد ماشـین  خـودش  که وجودي با است اداره یک کارمند که مسلمانی آیا س:
 خیر؟ یا کند استفاده اداره ماشین از تواند

ـ  مـی  کـار  معین مزدي مقابل در که است کارگري مانند دولت کارمند ج:  و کـار  د؛کن
 از توانـد  مـی  دولتـی  امـور  در فقط .است امانت او نزد دارد اختیار در که را کاري ابزار

 شخصـی  ي اسـتفاده  حـق  اداره کاغـذ  و قلم، تلفن، ماشین از بنابراین. کند استفاده ها آن
 .ندارد
 عین اداري و دولتی وسایل و اسباب از شخصی ي استفاده عدم صورت هر در

﴿ :است فرموده تعالى اهللا است امانتداري                ﴾

 . »ندکن می رعایت را خود پیمان و ها امانت که آنان و« ]۸[املؤمنون: 
 )32، 33( ص، العمال و للموظفین فتاوي -شیخ ابن جبرین

 مسؤلیت انجام در کوتاهی حکم] 109[

 آیـا ، دکنـ  مین وظیفه انجام درست و است متساهل مربوطه امور در که کارمندي س:
 حرام؟ یا است حالل دکن می دریافت که را حقوقی
 ایشـان  زیرا، است شبه بودنش حالل در دکن می دریافت کارمند این که را حقوقی ج:
 کـه  را حقـوقی  تـا  دهنـد  انجـام  صـورت  بهترین به را خویش مسئولیت هستند موظف
 از قسـمتی  اسـت  توجـه  بـی  و دکن می کاري کم که مادامی، باشد حالل دکن می دریافت
 پیشـه  را تقـوا  و بوده رفتارش مواظب بنابراین، است حرام دکن می دریافت که را حقوقی

 .کند
 )61( ص والعمال للموظفین فتاوي -باز ابن شیخ

 مأموریت انجام بدون کاري اضافه گرفتن حکم] 110[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1666 
  

 کـه  ایـن  بـدون  را مبـالغی  اوقـات  از بعضی هستم دولتی ادارات از یکی کارمند س:
 مـا  بـه  کـاري  اضـافه  عنـوان  به شویم حاضر کار سر یا و دهیم انجام مأموریتی یا کاري

 ایـن  در لطفاً. دکن می امضا را آن و است مطلع موضوع از اداره رئیس ضمن در، ندده می
  چیست؟ حکمش که دهید توضیح مورد

 خیانت و است ناجایز مبلغی چنین گرفتن اید گفته که است گونه آن حقیقت اگر ج:
 و دهیـد  تحویـل  المـال  بیت به امکان صورت در را شده گرفته مبالغ، دشو می محسوب

 از و، نماییـد  خیریه امور صرف یا کنید صدقه مسلمان فقراي به را آن نیست مقدور اگر
 را کـار  ایـن  تـا  بگیریـد  جـدي  تصمیم، نموده توبه تعالى اهللا درگاه به خویش عمل این

 از مگـر ، کند دریافت المال بیت از را چیزي ندارد اجازه مسلمانی هیچ زیرا نکنید تکرار
   .است داده اجازه دولت که قانونی راههاي

 )52( ص، والعمال للموظفین فتاواي -عثیمین ابن شیخ

 دادي قرار کاري اضافه مصرف حل راه] 111[

 مأموریت ي ابالغیه، مناطق از یکی به روز چهار بمدت همکارانم از یکی با بنده س:
 پس، شدم حاضر کارم سر و نرفتم مأموریت به همکارم اتفاق به بنده اما، کردیم دریافت

 خیـر؟  یـا  کنم استفاده مبلغ این از توانم می آیا، کردم دریافت را مأموریت حق مدتی از
 نمایم؟ کارم محل اداري امور صرف را آن توانم می آیا نیست حالل برایم اگر

 بـه  شـما  زیـرا  دهیـد  برگشـت  امکان صورت در را مبلغ این هستید موظف شما ج:
 قبیـل  از خیریه امور صرف را آن، برگشت امکان عدم صورت در و، اید نرفته مأموریت

 . نمایید خیریه و المنفعه عام هاي فعالیت در مشارکت و فقرا به صدقه
 )62، 61( ص، العمال و للموظفین فتاوي -باز ابن شیخ

 وقت اتمام از قبل کار محل ترك حکم] 112[

 تـا  نـدارد  کاري که صورتی در اداري وقت اتمام از قبل دقیقه ده کار محل ترك س:
 رد؟دا میحک چه است خبر با موضوع از رئیس طرفی از و دهد انجام
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 سـاعت  ربـع  ي فاصـله  بـا  وقـت  پایان از قبل کار محل ترك اداري قوانین به بنا ج:
 از خـالی  کـار  ایـن  مطلـب  این به توجه با، برسد منزل به، 2:)30( تا است معمول امري
 ترك را کارش محل، وقت پایان تا است موظف اداري قوانین نظر از اگر اما. است ایراد
 .است ناجایز و دشو می محسوب وقت سرقت کار محل ترك، نکند

 )52( ص، العمال و للموظفین فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 جعلی مدارك با شرکت حساب به، معالجه حکم] 113[

 پرداخـت  توان که جایی آن از افتاد اتفاقی برایم مأموریت و کار محل از خارج س: 
، کـردم  عنـوان  مأموریـت  انجام حال در، دروغ به را حادثه نداشتم را معالجه هاي هزینه

... پشـیمانم  ام داده انجـام  که کاري از اکنون، نمود تقبل را بیمارستان مخارج هم شرکت
 ام؟ هشد میحرا کار مرتکب آیا

 پیشـنهاد  آنـان  بـه  و دهید قرار امر جریان در را شرکت ي مدیره هیأت باید شما ج:
 شـما  حقوق از که این یا. برگردانید شرکت به را بیمارستان هاي هزینه حاضرید که کنید
 مبلـغ ، کـار  ایـن  صالحیت داشتن صورت در شرکت ي مدیره هیأت چنانچه، شود کسر

 موظف شما صورت این غیر در. است شده فارغ شما ي ذمه، بخشیدند شما به را مذکور
 .نمایید واریز شرکت حساب به را مذکور مبلغ هستید
 .است ظلم و دروغ از دوري: نمایید توجه آن به باید که آخر مطلب -

 )60( ص، العمال و للموظفین فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 پایان از قبل و یردگ می مرخصی اداره از، بیماري ي معالجه منظور به که کسی] 114[
 چیست؟ حکمش... دشو می تمام اش معالجه مرخصی

 از پـس  و کـنم  معالجه را خود بیماري تا ام گرفته مرخصی روز ده بنده چنانچه س:
 مرخصی عنوان به توانم می را آخر روز سه آیا، رسید پایان به درمانم ي دوره روز هفت

 کنم؟ استفاده
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 شـما ، کـرد  موافقت مربوطه ي اداره چنانچه برگردید؛ خود کار محل به باید شما ج:
 . شوید حاضر کارتان سر باید نکرد موافقت اگر و دارید مرخصی

 )60( ص، العمال و للموظفین فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 بازي پارتی حکم] 115[

 می بازي پارتی با آیا مثال عنوان به است؟ حرام آیا رد؟دا میحک چه بازي پارتی س:
 شوم؟ استخدام مدارس از یکی در یا و ادارات از یکی در توانم

 قدرت و علمی توان که دشو می ضایع دیگري از حقی بازي پارتی با چنانچه: اوالً ج:
 حـق  در کار این و است حرام بازي پارتی صورت این در، است باالتر شما از اجراییش

 را دیگـران  بازي پارتی با شما زیرا، دشو می محسوب ظلم مسئولین و شرایط واجد افراد
 ایـد؛  داشـته  بـاز  هستند آن ي شایسته که جایگاهی از و نموده محروم، قانونی حقوق از

 بسیاري سرمنشأ و کشاند می تباهی و فساد به را جامعه بازي پارتی موارد این از گذشته
 و وساطت، موقعیت از استفاده چنانچه د؛شو می ها رنجش و ها حسادت، ها کدورت از

 خیلـی  بلکـه  اسـت  خوب تنها نه. دشو مین دیگران حقوق تضییع سبب دیگران سفارش
 اهللا رسـول . اسـت  داده قـرار  ترغیب و تأیید مورد را آن شریعت و است پسندیده و بجا

وا(: دفرمای می وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى عُ فَ وا، اشْ رُ جَ قْىضِ ، تُؤْ يَ ـهُ وَ ـىلَّ  اللَّ بِيِّهِ صَ انِ نَ ىلَ لِسَ عَ

ـهُ  اءَ  اللَّ ا شَ مَ مَ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ  شـریک ، اجـر  در تـا  کنیـد  سـفارش ) دیگران حق در( « )1()عَ

 ».دکن می جاري، بخواهد که را چه آن پیامبرش زبان بر خداوند، شوید
 را چه آن تا هستند عموم براي، استفاده محل ها دانشگاه و علمی مراکز، مدارس: ثانیاً

 امکانـات  از تواننـد  می یکسان طور به همه، بیاموزند است دنیایشان و دین به متعلق که
 .کنند استفاده مدارس و ها دانشگاه در موجود

 پـیش  قانون که مواردي و قانونی مجاري طریق از مگر نیست مقدم دیگري بر احدي
 و وسـاطت  دیگـري  بـراي  شخصی که مادامی. بازي پارتی طریق از نه است نموده بینی

                                                           
 )2627(  مسلم و ،)1432(  بخاري -1
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 از کـه ، نشـود  ضـایع  وسـط  ایـن  در دیگـري  حق که، باشد مطمئن باید دکن می شفارش
 شـرایطی  چنـین  در، اسـت  برخـوردار  بـاالتري  و بهتر ي سابقه و صالحیت، شایستگی
 از اسـتفاده  بـا  شـما ، اسـت  دیگري حق در ظلم این زیرا است حرام سفارش و وساطت

 یـا  و -دشو می محروم یا -دیگري که حالی در یدشو می استخدام مدرسه در بازي پارتی
 پی در و ورزد می حسادت شما به -است زنده تا -که گیرد قرار تري پایین موقعیت در

 تبـاهی  و فسـاد  دچار جامعه طریق این از و شماست به زدن ضربه و انتقام براي فرصتی
 .دشو می

 )12، 11( ص دایمی انجمن، العمال و للموظفین فتاوي

 کار محل در فراقت اوقات از استفاده حکم] 116[

 خوانـدن  مشـغول  و کـرد  پیدا فرصتی اداره در کارش اتمام از پس کارمندي اگر س:
 خسـتگی  رفـع  کمـی  تـا  شد زدن چرت مشغول که این یا، شد کتابی و روزنامه یا قرآن
 چیست؟ حکمش کند؛

 فراقـت  اوقـات  از و ددهـ  مـی  انجـام  را خویش اداري وظایف کارمند که مادامی ج:
 و حـرام  کـار  این دکن می کاري کم چنانچه اما، ندارد اشکالی دکن می شخصی ي استفاده
 زیرا ؛نیست درستی کار، خستگی رفع جهت زدن چرت که این آخر مطلب. است ناجایز

 .دشو می ایجاد اخالل کارش در نتیجه در، رود می عمیق خواب احتمال
 )55، 54(، ص، العمال و للموظفین فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 اداري وقت در ذکر و عبادت به پرداختن حکم] 117[

 آن خوانـدن  کـه  این به توجه با، بخوانم ضحی نماز توانم می اداري وقت در آیا س:
 د؟کن مین ایجاد اداري هاي فعالیت و ها برنامه در خللی
 شـما  وظـایف  در خوانـدنش  چنانچـه ، اسـت  فضیلت داراي و سنت ضحی نماز ج:
 خوانـدن  بـا  کـه  است اي گونه به اداره کار اگر ولی، ندارد اشکالی دکن مین ایجاد خللی
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 امور انجام زیرا ؛نیست جایز خواندنش دشو می ایجاد خللی، اداري امور در ضحی سنت
 .شماست اصلی وظایف جزو و واجب شما بر اداري

 )5/40( هفتاوا من المنتقی -الفوزان الشیخ

 اداري ساعات در جانبی کارهاي به پرداختن حکم] 118[

 در، یرنـد گ مـی  مرخصی اداره رئیس از مختلفی هاي بهانه به کارمندان از بعضی س:
 آنـان  مرخصـی  تقاضـاي  بـا  هم باز، دارد اطالع موضوع اصل از اداره رئیس که صورتی
 است؟ گناهکار آیا دکن می موافقت
 طرف از مرخصی تقاضاي دریافت از پس هستند موظف او معاون یا اداره رئیس ج:
 یـا  دارد واقعیـت  اسـت  شده عنوان که موردي آیا که نمایند پیگیري را موضوع، کارمند
 خلـل  اداره کـار  در و بـود  نیـاز  و ضرورت به بنا مرخصی تقاضاي که صورتی در خیر؟
 مـدیر  نداشـت  حقیقت موضوع که صورتی در. شود موافقت مرخصی با کرد نمی ایجاد
 و بـوده  اداري تعهـدات  بـرخالف  کـار  ایـن  زیـرا  ؛کند موافقت مرخصی با ندارد اجازه

 .دشو می محسوب خیانت

ه صلَّى اهللا رسول  نْ (: اند فرموده وسلَّم وآله علَیه اللـَّ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ كُ

يَّتِهِ  عِ  دستانش زیر مورد در شما از یک هر از و، است مسئول شما از کدام هر« )1()رَ

 ».شد خواهد سؤال
 سـپرده  او بـه  امـانتی  که است داري امانت حکم در اداره رئیس که نمود توجه باید 
 . باشد داشته را الزم دقت باید بنابراین است شده

  ﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                 ﴾ :۵۸[النساء[ 

 .»دهی پس صاحبانش به را ها سپرده که دده می فرمان شما به اهللا همانا«

﴿ :دفرمای می مؤمنین وصف در تعالى اهللا               ﴾

 ]۸[املؤمنون: 
                                                           

 ).1829(  مسلم و ،)893(  بخاري -1



   

 1671 باب دوازدهم: فتاواي معامالت
 

 .»ندکن می رعایت را خود پیمان و ها امانت که آنان و«

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                     

      ﴾ :دانسته و نورزید خیانت پیامبر و اهللا به! مؤمنان اي« ]۲۷[األنفال 

 .»نکنید خیانت خود امانات به
 )40، 38(، ص ۀالصح یبلمنسو ۀعاجل فتاوي -باز ابن شیخ

 .ندارد کاري که وقتی اداره در حضور از کارمندان غیبت حکم] 119[

 بـراي  هـم  نفر دو که حالی در، یمده می انجام کار یک همه که هستیم نفر سه ما س:
 غیبت روز یک ما از نفر یک هفته در که کنیم توافق هم با چنانچه هستند؛ اضافه کار این
 گناهکاریم؟ آیا کند

 و شده حاضر کار سر همه هستید موظف و، یدشو می گناهکار کار این با شما بله ج:
 .نکنید غیبت

 )58، 57(، ص، العمال و للموظفین فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 کارمندان انجمن تشکیل حکم] 120[

 را مبلغـی  مـاه  هـر  پایان که اند نموده توافق هم با اي مدرسه معلمان از گروهی س:
 همـه  بـه  نوبـت  تا... و دیگر یکی به دوم ماه، بدهند آنان از یکی به و نموده آوري جمع

 آن شـرعی  حکـم ، نـد بر مـی  کـار  به را »مجعية املوظّفني« عنوان کارمندان از برخی، برسد

 چیست؟
 قـرض  دادن ایـد  نموده توافق آن بر شما که موضوعی نیست؛ کار این در اشکالی ج:
 ي پایه بلند هیأت«، گروه افراد از یکی به اضافی مبلغ پرداخت یا شرط هیچ بدون، است
 ایـن  زیـرا ، اند نموده تصویب را آن جواز، آرا اکثریت با، تحقیق و بررسی از پس »علما
 .باشد کسی متوجه ضرري که این بدون است همه مصلحت به کار

 )62(، ص، العمال و للموظّفین فتاوي -باز ابن شیخ
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 است حرام راه از درآمدش که کسی غذاي خوردن حکم] 121[

 تغذیـه  آن از فرزندان ما آیا باشد نامشروع و حرام راه از درآمدش پدرم چنانچه س:
 بکنیم؟ باید چکار صورت این در چیست؟ حل راه نداریم اجازه اگر کنیم؟
 شـما ، نمـود  نصیحت را او باید است نامشروع و حرام کسبی داراي، پدر چنانچه ج:

 شـاید  کنند صحبت او با بخواهید دوستانش از یا، کنید نصیحت را او خودتان توانید می
 تغذیه پدر درآمد از نیاز ي اندازه به دارید اجازه شما، نکرد قبول نصیحت اگر، شود قانع
 شـبهه  خـاطر  بـه  که این آن و است اهمیت حایز نکته یک، نیست شما بر گناهی و کنید
 .کنید استفاده او درآمد از نیازتان ي اندازه به دارد پدرتان درآمد که اي

 )2/63( )5(، ص ةالدعو کتاب -عثیمین ابن شیخ

 شغل چندین گرفتن تحویل و بازي زرنگ حکم] 122[

 کـه  حـالی  در، اسـت  گرفتـه  تحویل فرزندانش اسم به مسجد سه مسجدي امام س:
 امامـت  حقوق نصف با تا است نموده اجیر را دیگر نفر سه و نیستند شهر در فرزندانش

: گفـت  نیسـت  درسـت  کار این که کردم صحبت ایشان با بنده، گیرند عهده به را مسجد
: گفـت ، باشـد  دلیـل  تواند نمی مردم عمل: گفتم، ندده می انجام را کار این مردم ي همه

 قبـول  بنـده  بیاوریـد  جـواز  عدم بر فتوایی باز ابن عبدالعزیز شیخ طرف از شما چنانچه
 شـهرها  از بسیاري در زیرا ؛بنویسید را موضوع حقیقت اهمخو می شما از اکنون م؛کن می
 .پذیرد می صورت کار این روستاها و

 مسـئول  به ندارد اجازه مسلمانی هیچ، است ناجایز و دباش می منکرات از کار این ج:
 خـارجی  وجـود  که کند معرفی را کسانی و بگوید دروغ، مؤذن و امام تعیین در مساجد
 باید ایشان، کند تعیین مؤذن و امام عنوان به را افرادي خویش دلخواه به سپس و ندارند

 مسجد مؤذن و امام مورد در آنان تا کنند بیان امر متولیان و مسئولین براي را امر حقیقت
 و شـده  صـالحیت  تأییـد  امر مسئولین طرف از باید نیز امام نایب، نمایند گیري تصمیم

 مهم اي مسئله ،مسجد اذان و امامت موضوع زیرا. کنند ابالغ او به را مسجد امامت حکم
 عنوان به که کسی بنابراین ؛دباش می نماز یعنی اسالم دین رکن دومین به مربوط که است
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 اهـل  و خلـق  حسـن ، صـحیح  اي عقیده داراي باید دشو می انتخاب مسجد مؤذن و امام
 جریان در را مسئولین و نموده توبه خویش عملکرد از باید ایشان. باشد حق بر استقامت

 مسـاجدي  بـر ، امر متولیان موافقت با را نیک و صالح و شایسته افرادي و دهند قرار امر
 و هـدایت  را مـا  ي همـه  اهیمخـو  می تعالى اهللا از. کنند تعیین هستند امام فرزندانش که

 .دارد نگه امان در شیطان و نفس اتباع از و کند نصیب عافیت
 )100، 99(، ص) 35( شماره، البحوث مجله -باز ابن شیخ

 دینی مشاغل و مناصب از گیري کناره حکم] 123[

 می باز سر دینی مناصب و مشاغل پذیرفتن از دینی علوم دانشجویان از بسیاري س:
 در طـالب  از بسـیاري  داریـد؟  مـورد  ایـن  در اي توصـیه  شـما  آیـا  چیست؟ علت زنند

 سفارشی چه! ندکن می خالی شانه قضاوت منصب پذیرفتن از شرعی علوم هاي دانشکده
 دارید؟ زمینه این در

 هـاي  پست، سخنرانی و فتوا، تدریس، قضاوت از اعم دینی هاي پست و مشاغل ج:
 علما چنانچه، دشو می بیشتر آن به روز هر مسلمانان نیاز طرفی از، هستند شریفی و مهم

 خود که یرندگ می تحویل را آن جاهل و سواد بی افرادي، کنند نظر صرف آن پذیرفتن از
 .کشانند می فساد و تباهی و گمراهی به را دیگران و اند گمراه

، قضاوت هرچند، باشند پذیر مسئولیت، نیاز صورت در هستند موظف فقها و علما
 که وقتی اما هستند؛ کفایی فرض قبیل این از مواردي و اهللا الی دعوت، خطابت، تدریس

 و عذر هیچ و بپذیرد را آن باید، شد پیشنهاد مشخص صورت به نفر یک به مسئولیتی
 تبدیل عینی واجب به کفایی واجب از حکم واقع در -دشو مین پذیرفته اي بهانه
 کنند خدمت انجام مذکور هاي مسئولیت در که باشند افرادي که این فرض به -دشو می
 در تعالى اهللا، نمود جایگزین را تري شایسته فرد تا است بررسی و تحقیق به نیاز هم باز

 :گفت مصر پادشاه به السلَام علَیه یوسف که دکن می بیان السلَام علَیه یوسف داستان

﴿                   ﴾ :٥٥[يوسف[  
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 کـه  بسـپار  من به را سرزمین این هاي خزانه سرپرستی: گفت] السلَام علَیه یوسف[«

 »کاردانم نگهبانی من
 بـر  را کـل  داري خزانه ریاست که دید این در را مصلحت السلَام علَیه یوسف چون 

 خدا پیامبر السلَام علَیه یوسف که حالی در نمود تقاضا وقت پادشاه از را آن بگیرد؛ عهده
 تـا  کـرد  تقاضـا  را خزانه ریاست السلَام علَیه یوسف، هستند بشر افضل پیامبران و است

 .دهد دعوت حق به را آنان و بخشد سامان را مصر اهالی وضعیت، بیاورد اصالحات
، تـدریس ، قضـاوت  از اعـم  پسـتی  گـرفتن  تحویـل  چنانچه اسالمی علوم دانشجوي

 و اصـالح  قصـد  و تعـالى  اهللا رضاي خاطر به فقط دید مصلحت را دیگر امور و وزارت
 بـا  و نمـوده  درخواسـت  را آن دنیـوي  و مادي امور نه، مردم آخرت و دنیا خواهی خیر

 .بگیرد تحویل کامل رضایت
 بود برخوردار الزم صالحیت و کاردانی از که شد پیشنهاد کسی به مسئولیتی چنانچه

، اخـالص  راسـتا  ایـن  در و بپـذیرد؛  را آن اي واهمـه  و ترس هیچ بدون و میل کمال با
 طـالب  نمایـد  موفق را او خداوند تا دهد قرار خود کار ي سرلوحه را تالش و صداقت

 .نگیرند عهده به را مهم هاي پست فاسق و جاهل افراد که باشند مواظب باید علم
 که دکن می صدق موضوع همین بر عنْه اللَّـه رضی ثقفی العاص أبی بن عثمان حدیث

 : گفتند وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول به

امَ قومي( نْي إِمَ لْ عَ مْ ، إِجْ هُ مْ ، فقال النبي انتَ إِمامُ عفهِ تَدِ بِأَ َضْ اقْ ذُ عيل ، وَ ناً ال يَأخُ ذِّ ؤَ ِذْ مُ و اختَّ

اً  رَ   )1()أَذانِهِ أَجْ

 وآلـه  علَیـه  اللَّــه  صـلَّى  پیامبر، بسپار من به را قومم امامت مسئولیت! اهللا رسول اي«
لَّمسمـؤذنی  بگیر؛ نظر در را ناتوانان و ضعیفان وضعیت، هستی آنان امام تو: «فرمودند و 
 ». نکند دریافت مزد اذانش بر که کن اختیار

                                                           
 ،715)  (201 ،1/199(   حـاکم  ،)987(  ماجـه  ابن ،)672(  نسائی ،)531(  ابوداود ،)217 ،4/21(  أحمد -1

 دانسـته  صـحیح  را آن آلبـانی .اسـت  موافق حاکم با ذهبی امام است، نموده تصحیح را آن حاکم) 722
 ). 497(   داود ابی صحیح. است
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 علَیـه  اللَّــه  صلَّى اهللا رسول از را قومش امامت عنْه اللَّـه رضی العاص أبی بن عثمان
هآلو لَّمسیوسف که گونه آن نمود تقاضا و هلَیلَام عوقـت  پادشـاه  از را داري خزانـه  الس 

 .نمود درخواست
 بـود  قوم مصلحت گرفتن نظر در کار این از السلَام علَیه العاص أبی بن عثمان هدف

 و معـروف  بـه  امر و آموخته آنان به را دین متعالى و اسالمی توجیهات طریق این از تا
 .کند منکر از نهی

ـ  مـی  نهـی  إمـارت  طلـب  از کـه  حـدیثی  توضیح در اسالمی دانشمندان و علما ، دکن
 پـذیرش  زیـرا  ؛نیسـت  درسـت  نیـاز  عـدم  صـورت  در مقام و پست تقاضاي :یندگو می

 آن در اشکالی کند ایجاد را آن شرعی مصلحت هرگاه اما، است خطر با همراه مسئولیت
 اللَّــه  رضـی  العاص أبی بن عثمان روایت و السلَام علَیه یوسف ي قصه دلیل به، نیست

نْهع. 
 )163، 161( ص باز ابن، )47( البحوث مجلۀ

 اذان مقابل در مزد گرفتن حکم] 124[

 مطالعـه  را حـدیثی  یـرم؛ گ مـی  حقـوق  اوقاف از که هستم مساجد از یکی مؤذن س:
 وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول از عنْه اللَّـه رضی العاص أبی بن عثمان روایت به نمودم
لَّمسلَّى اهللا رسول به: یندگو می ایشان که وص اللَّـه هلَیع  ـهآلو  ـلَّمسیـا ، نمـودم  عـرض  و 
 وآلـه  علَیه اللَّـه صلَّى پیامبر، بگردان قومم امام مرا وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول
لَّمسو بگیـر  نظـر  در را ناتوانـان  و ضـعیفان  وضـعیت ، هستی ایشان امام تو«:فرمودند و 
 ».نکند دریافت مزدي اذان مقابل در که کن انتخاب مؤذنی
 .دارم نیاز آن به زیرا خیر؟ یا کنم دریافت را حقوقم آیا است؟ صحیح حدیث این آیا
 که است رسیده اثبات به )1(:یدگو می منذر ابن عالمه. است صحیح حدیث این ج:
: فرمودند عنْه اللَّـه رضی العاص أبی بن عثمان به وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول

                                                           
 ) 1238(  شماره ،)3/62(  المنذر ابن تألیف )والاختالف جماع واإل السنن فی األوسط( -1
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ذُ عيل أَذانه اجراً ( ناً ال يأخُ ؤذِّ ِذْ مُ  دریافت مزد اذان مقابل در که کن انتخاب مؤذنی« )1()واختَّ

دَ (: گفتند ایشان که ندکن می روایت العاس ابی بن عثمان از خمسه کتب». نکند هِ رُ ما عَ آخِ

آً  ذُ عيل أَذانِهِ أَجرَ ناً يِأْخُ ذِّ ؤَ ِذَ مُ ّ رسولَ اهللا أَنِ أَختَّ ه صلَّى اهللا رسول پیشنهاد آخرین« )2()إيلَ  اللـَّ

هلَیع هآلو لَّمسدریافت مزد اذانش مقابل در که کنم انتخاب مؤذنی که بود این من به و 
 ».نکند

 توجـه  بایـد . نکنـد  دریافت حقوق مؤذن که مطلب این به دارد صراحت حدیث این
 از شخصی به امام که نیست مانعی، دهد اذان مزد بدون که نشد پیدا فردي اگر که داشت

. اسـت  شـده  روایت احمد امام از مسئله این جواز. بگوید اذان تا دهد حقوق المال بیت
 مشـخص  عملی گفتن اذان زیرا کند دریافت حقوق مؤذن که است داده اجازه مالک امام

 . اعمال ي بقیه مانند است معلوم و
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )106، 15/105( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

  اذان براي حقوق دریافت حکم] 125[

 چیست؟ حکمش دده می اذان حقوق دریافت با فقط که مؤذنی س:

 و اجـرت  ددهـ  مـی  مسجد مؤذن و امام به حکومت که حقوقی دانست باید: اوالً ج:
 کـه  دشو می داده کسانی به المال بیت طرف از که است مبلغی بلکه، نیست آنان کار مزد

، قضـات ، مسـاجد  مؤذنـان  و امامـان ، ماننـد  هستند مسلمانان مصالح به خدمت مشغول
 بـاب  از نـد کن مـی  دریافـت  حکومت از متولیان که پولی قبیل؛ این از مواردي و، مدیران
 المـال  بیت از حکومت که است بخششی بلکه، باشد جواز عدم بر فتوا تا نیست اجرت

 .ندکن می وظیفه انجام قسمت این در که دده می کسانی به

                                                           
 .گذشت سابق فتواي در حدیث تخریج -1
 ) 2369(  شیبه ابی بن مصنف و) صحیح 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 (

  )هبذه الوظيفةالعطاء من بيت املال ملن قام 

 خـاطر  بـه  مـن : بگوید تواند می امام یا مؤذن آیا که این آن و است مطرح سؤال یک
 یم؟گو می اذان و مکن می امامت مکن می دریافت که حقوقی و پول

 اي اراده چنین زیرا باشید داشته اي اراده و نیت چنین نباید شما: ییمگو می جواب در
 از را شما تدریس و قضاوت، امامت، اذان ثواب و پاداش و دده می هدر به را شما عمل
 دریافـت  حکومـت  طـرف  از کـه  را مبلغی و باشد تدریس -مثالً -شما نیت. دبر می بین
 .کنید معاش امرار تا است زندگی ي هزینه کمک، یدکن می

 نگرانـی  هـیچ  بـدون  و مانـد  مـی  محفوظ شما اعمال معنوي ارزش، پاك نیت این با
 اهللا بـه  شـیطان  هـاي  وسوسه از که نمود توجه باید. یدکن می دریافت هم را خود حقوق

 یـا  مدهـ  می اذان پول خاطر به آیا که دکن می القا ما ذهن به شیطان زیرا، برد پناه عزوجل
  م؟کن می تدریس

إنّ من عمل عبادة ألجل املال فليس له يف اآلخرة من (: یدگو می تیمیه ابن االسالم شیخ

 و اجر هیچ آخرت در دهد انجام مال و پول خاطر به را عبادتی که کسی )1()خالق

 چه آن. رسد نمی او به پاداشی ترین کوچک آخرت در بلکه. داشت نخواهد مزدي
 . است نیت تصحیح به مردم دعوت، دارد اهمیت

 ) 729( ۀالمسأل/ المفتوح الباب لقاءات -عثیمین ابن شیخ

 دده می امتحان دیگري جاي به استخدامی آزمون در که کسی حکم] 126[

 و قبـولی  شـرایط  داراي دو هـر  و نـد کن می نام ثبت استخدامی آزمون در نفر دو س:
 صورت این در دهد؟ امتحان دیگري جاي به تواند می دو آن از یکی آیا، هستند پذیرش
  است؟ حالل دکن می دریافت که حقوقی

                                                           
 ).20 ،17 ،26/16(  و) 717 ،10/716(  الفتاوي مجموع -1
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 افـراد  هـایی  شـیوه  چنین با است کاري فریب و دروغ زیرا نیست؛ جایز کار این ج:
 .شوند عمل ي صحنه وارد که ندکن می پیدا جرأت، نااهل

 )170، 169(، ص) 371( شماره، البحوث ۀمجل -باز ابن شیخ

 استخدام منظور به مدارك جعل] 127[

 استخدام ادارات از یکی در اهدخو می و است برخوردار الزم توانایی از شخصی س:
 در و نمـوده  جعـل  را الزم مـدارك  و اسناد تواند می آیا، نیست کامل مدارکش اما شود

 دریافـت  کـه  حقـوقی  آیـا ، استخدام و قبولی صورت در کند؟ شرکت استخدامی آزمون
 است؟ حالل دکن می

 ام داشـته  اسـالم  عـالی  اهـداف  و شـرعی  علـوم  در بنده که مطالعاتی به توجه با ج:
 کـاري  فریـب  و دروغ با، افراد از بسیاري کار این با زیرا نیست؛ درست کار این معتقدم

 چنین با، هستند منکر و حرام اعمال از، فریب و دروغ ما دین نظر از. ندشو می استخدام
 . دشو می گشوده برداري کاله و شرارت ي دروازه هایی شیوه

 استخدام را امین و کفایت با و شایسته افراد هستند موظف قانون مجریان و مسئولین
 . نمایند

 )169، 168(، ص) 37( شماره، البحوث مجله -باز ابن شیخ

 دولت کارمندان براي تجارت حکم] 128[

 بـرادر  یـا  همسـر  اسم به ایشان، است دولت کارمند بزرگتر برادر اي خانواده در س:
 بـه  را سـودش  و نمـوده  مدیریت را آن شخصاً و ندکن می ثبت تجاري شرکت، کوچکتر

 را دوم شغل توانند می آیا، هستند دولت کارمند ایشان که این به توجه با زنند؛ می جیب
 باشند؟ داشته
 دیگـر  اي حرفـه  یـا  تجـارت  بـه  کـه  ددهـ  مین اجازه خود کارمندان به حکومت ج:

 اداري وقـت ، دشـو  مـی  ایجـاد  خلل آنان اداري کار در که استدالل این با شوند مشغول
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 راه جهـت  را اداره تلفـن ، دشـو  می مراجعین و مشتریان به گویی پاسخ صرف، کارمندان
 . ندکن می مشغول شخصی کارهاي اندازي
 خـوبی  بـه  را اداره کـار  قانون اي اداره کارمند چنانچه بگویم؛ باید مسئله توضیح در

 کارهـاي  مشـغول  توانـد  مـی  اداري وقـت  از خارج و فراقت اوقات در، دکن می مراعات
 گوش، بیکاري، گذرانی وقت از بهتر درآمد سطح بردن باال و کردن کار زیرا، باشد دیگر
 . است بیهوده سرگرمیهاي و مبتذل هاي فیلم تماشاي و موسیقی به کردن
 همسـرش  یـا  برادر اداري دفتر در ایشان که است آن بهتر ما دیدگاه از صورت هر د
   .نشـوند  مرتکب قانون خالف عملی تا کنند واگذار آنان خود به را امور بلکه ؛نکنند کار
 اعلم واهللا

 )24( ص، والعاملین ءالالکف فتاوي فی الدرالثمین -جبرین ابن شیخ

 دولت کارمندان توسط تجاري دفتر افتتاح و بازي زرنگ] 129[

، شوند مشغول دیگر اي حرفه یا تجارت به که دده مین اجازه کارمندان به دولت س:
 کـه  حـالی  در یـرد گ مـی  زنانـه  خیاطی مجوز خود مادر نام به کارمندان از یکی بنابراین
 که اند داده وکالت ایشان به فقط فرزندان تمام از مادر هستند؛ خواهر و برادر که چندین

 بـا  کننـد  استفاده کار این درآمد از و کنند استخدام را کارگرانی و نموده باز را محل این
 ایـن  آیـا . هستند برخوردار امتیاز این از ایشان فقط فرزندان تمام بین از که این به توجه

 است؟ عادالنه کار
  اند؛ شده خالف چندین مرتکب کار این با -ایشان -ج:
  واقع خالف اظهارات و دروغ -1
  آن با فریبکاري و دولت کردن گمراه -2
 ناحق به مال خوردن -3



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1680 
  
 وآلـه  علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول که حالی در دیگران بر فرزندان از یکی ترجیح -4

لَّمسوا (: است فرموده و قُ اتَّ ـهَ فَ مْ  اللَّ الدِكُ َ أَوْ لُوا بَنيْ دِ اعْ  را عـدالت  و کنیـد  پیشـه  تقوا« )1()وَ

 ». کنید رعایت فرزندانتان بین

 توبـه  و نمـوده  وکالـت  سـلب  فرزنـدش  از که است این ایشان مادر به ما ي توصیه
 .نماید

 یکی خیاطی کار و دولت کار میان از شما -ییمگو می ایشان کارمند فرزند -به خطاب
 . نمائید انتخاب را

 مـادرش  اسـم  بـه  را کـار  محل ایشان که است این فهمم می سؤال این از من چه آن
ـ  مـی  کـار  مشغول انجام در را کسانی و دکن می ثبت  بـر  خـودش  بـراي  را فایـده  و، دکن
 نصف یایک چهارم  یا یک سوم ترصوه ب کارگران و ایشان بین، فایده چنانچه رد؛دا می

 دیگـري  از کـار  و یکی از کار ابزار زیرا، نیست کار این در اشکالی شرعی نظر از، باشد
 هـم  باز دده مین را کار این اجازه خود کارمندان به دولت اگر نمود توجه باید اما. است

 برخالف که زمانی تا کنیم تبعیت حکومت قوانین از هستیم موظف ما زیرا، است ناجایز
 باشـد  ایـن  دولت دستور اگر. ندارد وجود مخالفتی دستور این در و نباشد اهللا دستورات

 از برخـی  بدهیـد؛  حقـوق  آنـان  بـه  ماهانـه  بلکـه ، نکنیـد  شریک کار در را کارگران که
. آید می پایین درآمد و ندکن مین کار خوب کارگران صورت این در: یندگو می کارفرمایان

 یـک ، شرکت یا مغازه صاحب که است این بست بن این از شدن خارج براي ما پیشنهاد
 از مقـدار  هـر  فـروش  ازاي در سـپس  کند تعیین کارگر هر براي ماه هر در ثابت حقوق
 مـثالً  -کنـد  کـار  بیشتري ي عالقه با کارگر تا -دهد اختصاص کارگر به را مبلغی جنس
 ...است -کارگر -شما مال مقدار این پارچه متر هر فروش مقابل در: بگوید
 زرنـگ  بـه  نیـاز  بدون و اداري و دولتی قوانین با موافق دولت کارمندان، شیوه این با
 .ببرند پیش را خود کارهاي ندتوان می، بازي

 )84، 83( ص مالی معامالت و بیوع فتواي -عثیمین ابن شیخ
                                                           

 ).1623(  مسلم و ،)2587( بخاري -1
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 سعید الدین صالح انس ابو: جمع

 پردازد می محرمات انتشار به که اي روزنامه در کردن کار حکم]130[

 روزنامـه  از صـفحه  یک، دشو می منتشر روزه هر که هستم اي روزنامه حسابدار س:
 یـا  اسـت  حـرام  مکن می دریافت که را حقوقی آیا. هاست رقاصه و ها هنرپیشه به متعلق

 حالل؟
، موسـیقی  انواع موارد بیشتر در هاست رقاصه و ها هنرپیشه به مربوط که اخباري ج:
، دباش می انحرافات و فساد و فحشا ي اشاعه و اخالقی ارزشهاي و کرامت خالف اعمال
 و همکاري ي منزله به عمل این زیرا ؛است ناجایز مراکزي چنین در کار که است بدیهی
 و تقـوا  بایـد  انسان. است بسیار سالم درآمد و حالل کسب راههاي، است گناه و خالف

 .دهد قرار خود کار دستور در را ترسی خدا

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                       

  ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

 را او و. دکن می فراهم او براي نجاتی راه تعالى اهللا، کند پیشه الهی تقواي کس هر و«
 .»دده می روزي ندارد گمان که جایی از

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                         

          ﴾ :بسنده را او اهللا، کند توکل اهللا به کس هر و« ]٣[الطالق 

 را اي اندازه و زمان چیزي هر براي اهللا. رساند می انجام به را خویش فرمان اهللا. است
 .»است داده قرار

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )53، 15/52( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 قانونی حسابدار کردن کار حکم] 131[
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 ها شرکت و مؤسسات مالی هاي حساب، هستم رسمی محاسبات دیوان کارمند س:
 ي نتیجـه  سـپس  .باشیم داشته ها آن درآمد میزان از دقیقی ارزیابی تا مکن می رسیدگی را

 همچنـین  و رسـانیم  مـی  هـا  بانک اطالع به، یمکن می گزارش دولت به را محاسبات این
 .یمکن می کنترل را مؤسسات و ها شرکت اموال، زکات پرداخت در تسهیل بمنظور

 تا دارد نظر تحت را ها شرکت و مؤسسات مالی هاي فعالیت سال طول در ما پرسنل
 :از عبارتند که کرده مشغول را ذهنم سؤال چند کند جلوگیري اختالس و تقلب از

 حقـوق  بـه  مربـوط  کـه  هـا  شـرکت  مـالی  هـاي  حساب به رسیدگی ضمن در -1
 بانـک  از مطالبـاتی  شـرکت  که است بانک با طمرتب ها حساب از برخی، است کارمندان

 کـه  چـه  آن از بیشـتر  مبـالغی  یـا  اسـت  گرفته وام بانک از شرکت مواردي در زیرا دارد
 بـانکی  قوانین طبق بانک که است بدیهی و است؛ نموده برداشت بوده شرکت موجودي

 از پـس  اسـت  ناچـار  محاسـبات  دیـوان  د؛کنـ  می حساب پول این روي را الزم ي بهره
 ي بقیه با را بانک دریافتی سود مقدار بانک اظهارات و شرکت مالی هاي پرونده بررسی

 ما آیا، شود مشخص شرکت واقعی درآمد تا کند حساب مؤسسه یا و شرکت درآمدهاي
 شد؟ خواهیم گناهکار و آییم؟ می حساب به ربوي هاي فعالیت بر شاهدان جزو
 البته، رددا میحک چه بانک از وام گرفتن منظور به ها شرکت هاي پرونده تنظیم -2
 دریافـت  جهـت  شـرکت  و دکن می تقدیم شرکت به فقط را پرونده ما محاسباتی ي اداره
 .دده می تحویل بانک به را آن وام

 در و نمـودیم  رسیدگی را پرونده -تجاري اختالف فصل و حل هیأت -بدستور -3
 بررسـی  در و نمـودیم  محاسـبه ، داشـته  بانک با که را شرکت هاي فعالیت رسیدگی این

 شـرکت  الحمـدهللا  کـه  نمودیم محاسبه بانک مبالغ منهاي را شرکت مالی درآمد جداگانه
 به و نموده راهنمایی را ما لطفاً... نکرد پرداخت بانک به را بهره ي بقیه اندکی مقدار جز

 ...دهید پاسخ ما سؤاالت

 دستورات از تعدي و گناه بر تعاون شما ارگان هاي فعالیت در که این به توجه با ج:
 .است ناجایز محاسبات دیوان در شما کار است شریعت
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )15/161( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 زنان پوشش و دارد وجود ومرد زن بین اختالط که اماکنی در کارکردن حکم] 132[
 است نامناسب

 تعـداد ، دارد وجـود  اختالط مرد و زن بین شدت به یمکن می کار که اي اداره در س:
 هـیچ  بـدون  و، دارنـد  تـن  بـر  نامناسـب  پوشش آنان بیشتر و است مردان از بیشتر زنان

 وضـعیت  همـین  بـا  مـا  آیـا  دارید؟ سفارشی چه، افتد می آنان اندام به ما چشم قصدي
 کنیم؟ انتخاب دیگر شغلی یا بسازیم
 ایـن  اصـالح  توانـایی  هم شما و اید کرده بیان که است گونه آن امر حقیقت اگر ج:

 قسـمتی  بـه  را شـما  تـا  کنید صحبت امر مسئولین با موضوع این در، ندارید را منکرات
 رهـا  را کـار  ایـن  نیست ممکن هم این اگر، نباشد مرد و زن بین اختالط که کنند منتقل
 محافظـت  خود دین از بتوانید تا دولتی کار از غیر، بگردید دیگر کاري دنبال به و نموده
 .باشید امان در فتنه از و نموده

 .هستند زیاد حالل کسب راههاي که بدانید هم را این

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                       

                                    ﴾

  ]۳ – ۲[الطالق: 
 را او و. دکن می فراهم او براي نجاتی راه تعالى اهللا، کند پیشه الهی تقواي کس هر و«

 بسـنده  را او اهللا، کنـد  توکـل  اهللا بـه  کـس  هر و. دده می روزي ندارد گمان که جایی از
 را اي انـدازه  و زمـان  چیزي هر براي اهللا. رساند می انجام به را خویش فرمان اهللا. است
 .»است داده قرار

﴿ :فرموده تعالى اهللا                ﴾ :هر و« ]۴[الطالق 

 .»سازد می آسان و صادق را بارش و کار تعالى اهللا، کند پرهیزگاري و بترسد اهللا از کس
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )15/161( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 هواپیما مهماندار کردن کار حکم] 133[

 هواپیمـا  مهمانـدار  چیسـت؟  هواپیما مهمانداران کار مورد در اسالم دین دستور س:
 کـه  جاسـت  ایـن  مشکل کند؛ تقدیم مسافران به شربت و آب، غذایی مواد است موظف
 از اعم جوان دختران که ندکن می کار هم کنار در جوان دختران و جوان پسران از تعدادي
 هواپیمـا  در اسـالمی  غیـر  و زننـده  و نامناسـب  وضـعی  و سر با مسلمان غیر و مسلمان
 جوانـان  مستقیم غیر صورت به وضعیت این هستند مسافران به خدمات ي ارائه مشغول

 هر شرایطی چنین در، دده می فاصله دینی هاي آموزه از و کشاند می فحشا و فساد به را
 مهمانـداران  که حالی در تواند نمی کند کنترل را خودش بخواهد مرد مهماندار که مقدار

 هـم  کنار در روزها و ها ساعت طوالنی مسیرهاي در جوان زنان و مردان از اعم هواپیما
 گذاشـتن  پـا  زیر و فجور و فسق به منجر که شغلی وضعیت این به توجه با ندکن می کار

 مهمانـداران  کـار  مـورد  در اسالم دین دستور کرد؟ باید چه است اسالم شریعت قوانین
 چیست؟ هواپیما
 اسـت؛  جایز آنان به حالل شربت و آب، غذایی مواد توزیع و مسافران به خدمت ج:

 اسـت؛  ناجایز و حرام عملی عریان و لخت و حجاب بی و جوان زنان با مردان اختالط
 حـرام  مسـلمان  بـر  محلـی  چنین در کردن کار. است فساد و شر ایجاد و فتنه محل زیرا

 پـا  زیر و فساد مقدمات از دوري و دینش حفاظت منظور به است موظف مسلمان است
 .دارد نگه دور ییها آنمک چنین از را خود، عفت و ابرو گذاشتن

﴿ :دفرمای می تعالى اهللا                       ﴾

  ]۳ – ۲[الطالق: 
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )15/159( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي
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 آن شرعی حکم و رشوه تعریف] 134[

 رد؟دا میحک چه شرع نظر از رشوه گرفتن س:

 و وسـلَّم  وآلـه  علَیـه  اللَّــه  صـلَّى  پیامبر احادیث، قرآن آیات نظر از گرفتن رشوه ج:
 .است ناجایز و حرام امت اجماع

 زیر را حق تا دشو می پرداخت مسئولین از یکی یا و حاکم به چه آن: رشوه تعریف
 وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول حدیث در. کند حکم ناحق به و گذاشته پا

ايش وَ «: دفرمای می تَيشِ الْـلَعَن الرَّ رْ  ].هستند ملعون دو هر گیرنده و دهنده رشوه[ )1(»مُ

 کسی 2»الرّائش لَعن: «اند فرموده وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول که شد روایت
 در که کسی. است او بر خدا لعنت دکن می وساطت گیرنده رشوه و دهنده رشوه میان که
 خدوانـد  دسـتورات  از يتعـد  و گنـاه  بـر  زیـرا  ؛اسـت  گناهکار دکن می دلّالی رشوه امر

 .دکن می همکاري

 ﴿ :فرموده تعالى اهللا                      

    ﴾ :که کنید پروا اهللا از و نشوید هم دستیار تعدي و گناه در و« ]۲[املائدة 

 .»است شدید اهللا مجازات
 )1/156( ةالدعو کتاب -باز ابن شیخ

 آن گرفتن و رشوه پرداخت حکم] 135[

 بنـده .. دبـر  مـی  پیش رشوه پرداخت با را تجاریش امور که مکن می کار تاجري با س:
 هستم؟ گناهکار او کنار در کردن کار با آیا. دده می حقوق من به و هستم او حسابدار

                                                           
 ) 2313(  ماجه ابن ،»صحیح حسن:«قال و) 1336،1337(  ترمذي ،)3850(  ابوداود ،)2/164(  احمد -1

 فیـه ): «4/198(  المجمـع  فـی  الهیثمـی  قـال  ).1415(  کـویر  در طبرانـی  ،)1353(  بـزاز  ،)5/279(  احمد -2
 العجلـوي  و ،)2/292(  »الصـغیر  بشـرح  التیسیر: «فی المناوي إسناده حسن و. »مجمول هر أبوالخطاب،و

 ).2048(  2/186 »الخفاء کشف«فی



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1686 
  

 کـه  ایـن  ماننـد ، رسـد  مـی  نـاحق  به آن بوسیله انسان آنچه: حرام رشوه تعریف ج:
 کارمندان از یکی به یا. کند قضاوت او نفع به تا دکن می پرداخت رشوه قاضی به شخصی

 .است حرام رشوه نوع این... کند عمل قانون خالف بر تا دده می رشوه دولت
 پرداخت بدون گویا، دکن می مطالبه را خود حق آن پرداخت با انسان که اي رشوه اما
 پرداخـت  بر و است حرام گیرنده بر اي رشوه چنین، کند حق استیفاي تواند نمی مبلغی
 ي گیرنـده ، اهـد خو مـی  را خـود  حق، مبلغی پرداخت با ایشان زیرا نیست گناهی کننده
 .نیست مستحقش که گرفته را چیزي زیرا است گناهکار بشدت رشوه

! مدهـ  مـی  هشـدار  همه به غیرقانونی و حرام و پست عمل این به نسبت اینجا در من
 ند؛ده مین انجام را کاري ندهند آنان به چیزي تا اند کرده عادت کارمندان از بعضی زیرا
 دولـت  بـه  خیانـت  و اسـت  ناجایز و حرام برایشان مبلغی هر گرفتن بدانندکه افراد این

 اسـت  داري امانت اصول و است اخالقی تعهدات برخالف عمل این د؛شو می محسوب
 .دشو می محسوب ظلم بیچاره مردم حق ودر

 امانـت  اصـول  تـا  است نرسیده فرا آن وقت و ترسند نمی خداوند از ظالمان این آیا
 کنند؟ رعایت را داري

 )16-18( ص، فتاوي للموظفین و العمال –شیخ ابن عثیمین 

 مسلمانان دینی باورهاي در رشوه پیامدهاي] 136[

 دارد؟ مسلمان براي اعتقادي نظر از پیامدهایی چه خواري رشوه س:

 ناراض خوار رشوه از تعالى اهللا ند؛شو می ایمان تضعیف باعث گناهی هر و رشوه ج:
 از مسـلمانان  تمام. شود معاصی مرتکب تا دکن می وادار را شخص رشوه گرفتن د؛شو می
 اگـر ، کننـد  مبـارزه  منکـرات  همـه  و خواري رشوه ي پدیده با هستند موظف مرد و زن

 اگـر  و برگرداند صاحبش به را آن تواند می که صورتی در نمود دریافت اي رشوه کسی
 امیـد  این به، نماید توبه صادقانه و شده پشیمان است داده انجام که کاري از، تواند نمی
 .دهد قرار مغفرت مورد را او گناهان تعالى اهللا که

 )1/157(، ةالدعو کتاب -باز ابن شیخ
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 رشوه اجتماعی پیامدهاي] 137[

 بـدنبال  مسـلمانان  جامعـه  در اجتماعی سوء عواقب چه خواري رشوه ي پدیده س:
 داشت؟ خواهد
 حقوق تضییع، مستضعف هاي توده حق در ظلم: عبارتند خواري رشوه سوء آثار ج:

 فضـایل  سقوط، سنگین هاي رشوه گرفتن، آنان به دادن امتیاز صورت در، بیچارگان این
 رشـوه  ایمـان  ضـعف . نـد کن می دریافت رشوه که کارمندانی و مسئولین، قضات اخالقی
 تعـالى  اهللا که است الزم مطلب این دانستن، آخرت و دنیا در الهی خشم گرفتار. خواران
 از برخـی  تعـالى  اهللا، نیسـت  غافل آنان حال و وضع از و دده می مهلت را کاران خالف
 عذابشـان  بـزرگ  سهم و رساند می اعمالشان سزاي به آخرت از پیش دنیا در را ظالمان

 ...است انتظارشان در قیامت در
: اند فرموده وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول که است آمده صحیح حدیث در 

لَ اهللاُ « رُ أَنْ يُقحَّ دَ نْ ذنْبٍ أَجْ ا مِ بهِ  تعاىلمَ ةِ الْـيَصاحِ رَ زو لَهُ يفِ اآلخِ دَّ جِ عَ ما يَ ياَ مَ نْ ةَ يفِ الدُّ بَ وْ قُ : عُ

ثْلُ  مِ الْـمِ حِ طِيْعةِ الرَّ يِ وَ قَ  شایسته گناهان همه از خویشاوندي رابطه قطع و ظلم« )1(»بَغْ

 عذاب آن از عالوه و رسانده صاحبش به دنیا در را ها آن عذاب تعالى اهللا که تراند
 ».کند ذخیره برایش هم را آن آخرت

 نموده حرام عزوجل اهللا که هستند مواردي از ظلم انواع ي همه و رشوه تردید بدون
ه صلَّى اهللا رسول که است روایت مسلم و بخاري صحیح در، است  وسلَّم وآله علَیه اللـَّ

ـهَ إنَّ «: اند فرموده لِتْهُ  اللَّ فْ ْ يُ هُ ملَ ذَ ا أَخَ تَّى إِذَ ِ حَ يلِ لِلظَّاملِ  مهلت، ستمگر فرد به اهللا همانا« )2(»لَيُمْ

 صلَّى اهللا رسول سپس». سازدنمی رهایش، کند مؤاخذه را او که هنگامی ولی دهدمی

اللَّـه هلَیع هآلو لَّمسکرد تالوت را آیه این و: ﴿              

                                                           
 حـاکم  ،)4211(  ماجـه  ابـن  ،»صحیح حسن« قال و ،)5211(  ترمذي ،)4902(  داود اب ،)5/38(  احمد -1

 .الذهبی وافقه و صحییه و) 3359(  2/356
 )2583(  مسلم و) 4686(  بخاري -2
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             ﴾ :چنین پروردگارت ي مؤاخذه« ]۱۰۲[هود 

 تعالى اهللا عقاب همانا، اند کرده ستم که کند مؤاخذه را هایی آبادي بخواهد هرگاه است
 .»بود خواهد سخت و دردناك

 ظلم دفع براي رشوه حکم] 138[

 است؟ جایز ظلمش از نجات براي ظالم به رشوه پرداخت آیا س:

 صـورت  ایـن  در، کنـد  پرداخـت  رشوه ظالم ظلم از نجات براي تواند می انسان ج:
 .نیست گناهی مظلوم بر و دشو می گناهکار ظالم

 )45، 2/44(، )5( ةدعولا کتاب -عثیمین ابن شیخ

 العرب ةجزیر به مسلمان غیر کارگران آوردن حکم] 139[

 دادنـد  اطـالع  مـن  بـه  بیـاورم  منزل در همسرم براي کاري خدمت استمخو می :1س
 می آیا دشو مین یافت خدمتکارمسلمان درآن، بگیرم خدمتکار آن از اهمخو می که شهري
                                            بیاورم منزل به را مسلمان غیر خدمتکار توانم
. ناجایزاسـت  العـرب  ةجزیـر  به مسلمان غیر ي راننده و کارگر، خدمتکار ندآور:1ج
 جزیـرة  از را نصـاري  و یهـود ، دادنـد  دستور وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول زیرا

 تمام: فرمودند توصی وفات هنگاموسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  پیامبر .کنند خارج العرب
 ماندن حق دیگران مسلمانان؛ جز به داد دستور و کنند خارج العرب ةجزیر از را مشرکان

 نظـر  از مسـلمانان  رود می آن بیم، کافر زنان و مردان آوردن اب. ندارند را سرزمین دراین
 دنبـال  بـه  نـاگواري  پیامـدهاي  کـه  شـوند؛  متاثر آنان از فرزندان تربیت و اخالق، عقیده

علَیـه وآلـه وسـلَّم     اللَّــه صلَّى پیامبر وصیت بر هستیم موظف ما بنابراین، داشت خواهد
 در مشـرکان  ورود از ممانعت با و نکنیم باز سرزمین این به را مشرکان راه و نموده عمل
  .کنیم مبارزه فساد و شرك با عمل

 )202( ص ةالدعو کتاب -باز ابن شیخ
 است؟ جایز مسلمان غیر زن خدمتکار گرفتن کار به آیا: 2س
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هصلَّى  اهللا رسول تردید بدون: 2ج  نصاري و یهود تا دادند دستور علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

نَّ ( :فرمودند و کنند؛ خارج العرب ةجزیر از را مشرکان و جِ رِ ُ خْ نْ الْـألَ ي مِ ودَ و النَّصارَ يَهُ

هِ  رَ يْ زِ ً الْـجَ امْ
لِ سْ عَ إِال مُ تَّي الَ أَدَ بِ حَ  بیرون العرب جزیره از حتماً را نصاري و یهود« )1()عَرَ

 ».مده مین اقامت ي اجازه آن در را مسلمان جز و ساخت خواهم
 کـه  اسـت  آن از حـاکی  اهللا رسول عملکرد که هستند مطلب این بیانگر احادیث این
 ایـن  در مشـرکان  و نصـاري  و یهـود  وجـود  زیرا ؛باشد مسلمانان مختصِ العرب جزیره

 .بود خواهد ساز خطر سرزمین

رُ إِيلَ الْـإِنَّ ( :است آمده صحیح روایات در نَ لَيَأَزِ امَ زُ الْـإِيْ أْرِ امَ تَ نَهِ كَ ديْ يَّهُ إِيلَ الْـمَ حَ

ا هَ رِ حْ  در مار که گونه آن، رددگ میو به مدینه باز  شد خواهد جمع مدینه در ایمان« )2()جُ

 ».دشو می جمع و خزد می سوراخش
 خواهـد  سـاز  خطـر  العرب ةجزیر به مشرکین و کفار آوردن است گونه این که مادام

 .بود
 همین باشد نداشته هم ضرري هیچ مسلمانان بین العرب ةجزیر در کفار وجود اگر
 بسا چه، ندکن می الفت و دوستی ایشان با ندآور می را آنان که کسانی .است کافی مقدار

 تعالى اهللا که حالی در داشت؛ خواهند خالصانه و قلبی هاي دوستی و محبت ایشان با که

  ﴿ :فرموده                    

                                  

         ﴾ :۲۲[اجملادله[  

 بـا  کـه  حالی در باشند آورده ایمان واپسین روز و اهللا به که یابی نمی را قومی هیچ«
 پسران یا پدران ها آن هرچند، نکنند دوستی اند کرده مخالفت ورسولش اهللا با که کسانی

                                                           
 ) از حدیث عمر1767مسلم  ( -1
 )146مسلم  ( )1876بخاري  ( -2
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 جانـب  از روحی با و زده رقم هایشان دل در را ایمان] اهللا[ آنانندکه.باشند یاخویشانشان
  و»است کرده تقویتشان خود
 این دکن میفکر و دشو می مشتبه باطل با انسان درنظر حق) کفار با معاشرت اثر بر(

 می برادر را آنان رفته رفته و هستند انسان هم اینها زیرا ؛هستند او برادران خدمتکاران
 اختالف وجود با و دشو می برقرار برادري ي رابطه ایمان وجود با که درحالی پندارد

 ﴿ :گفت السالم علیه نوح که زمانی نیست؛ درکار برادري دینی        

             ﴾ :من خاندان از پسرم !پروردگارا« ]٤٥[هود 

  »داورانی بهترین تو و است راست تو ي وعده قطعاًًًًًًًًًًًًًًًًً و است

﴿ :فرمود تعالى اهللا         ﴾ :تو کسان از او نوح اي« ]۴۶[هود 

 .»نیست
 از بعد حتی را کافر و مسلمان بین ي رابطهعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  اهللا رسول 

ثُ ( :فرمودند و نمودند قطع میراث مورد در مرگ رِ لِمُ الْـالَ يَ سْ افِرَ الْـمُ ثُ ، كَ رِ الَ يَ افِرُ الْـوَ كَ

لِمَ الْـ سْ  ».دبر مین میراث مسلمان از کافر و کافر از مسلمان« )1()مُ

 هاي سرزمین به مشرکین و کفار آوردن، احادیث و آیات این مفهوم به توجه با
 این ي کلیه و ذهاب و ایاب، نوش و خورد، معاشرت، آنان با، رابطه ایجاد و اسالمی

 می محبت و دوستی آنان با و د؛شو می مسلمین قلوب در غیرت رفتن بین از سبب امور

﴿ :فرمود تعالى اهللا رو همین از .ورزند                   

                             ﴾ :۱[املمتحنه[  

 کـه  نگیریـد  دوسـت  را خودتان دشمن و من دشمن! اید آورده ایمان که کسانی اي«
 یعنـی [آمـده  شـما  بـراي  که حقیقت آن به که حالی در کنید محبت اظهار ها آن به نسبت
 .»شدند کافر] قرآن
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 عثیمین ابن شیخ امضاي با فتوا
 را دیـن  بـی  یـا  و مسـلمان  غیـر  ي راننـده  یا کار خدمت تواند می مسلمان آیا: 3س

 کند؟ استخدام
 العرب ةجزیر در را مسلمان غیر ي راننده یا خادم ندارند اجازه مسلمان: 3ج

ىلَّ  ألن الرسول( کند؛ استخدام لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ يص بإخراج املرشكني من هذه  عَ أَ َوْ

  )1()اجلزيرة

 ةجزیـر  از را مشـرکین  کـه  نمودنـد  سـفارش  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول«
 ».کنید خارج العرب

 را آنـان  تعـالى  اهللا که است وحی سرزمین به مشرکین کردن نزدیک کار این در زیرا 
 معرفـی  خیانتکـار  را آنـان  تعـالى  اهللا که کسانی بر اطمینان و اعتماد و، است نموده دور

 بـدي  بسیار نتایج و مفاسد مشرکین و کفار استخدام ).کفار و مشرکین بین( است نموده
 .داشت خواهد پی در

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )14/382( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 جایز منزل در، مسلمان غیر یا مسلمان از اعم حجاب بدون خدمتکار آوردن آیا: 4س
 کنند؟ نگاه را او و کنند صحبت او با توانند می پسرانش و خانواده پدر آیا است؟
 زن خدمتکار آوردن نیست؛ جایز العرب ةجزیر به مسلمان غیر خدمتکار آوردن: 4ج

 .است جایز محرم با همراه مسلمان
 حجـابی  بـی  حالـت  در پسـرانش  و خانـه  صاحب براي، زن خدمتکار به کردن نگاه
 حفظ با البته است جایز و ندارد اشکالی نیاز صورت در کردن صحبت اما نیست؛ درست

 بلکه( باشند تنها هم با که این بدون و باشد حجاب با خدمتکار که این به مشروط، نگاه
 ).خانواده جمع در
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )14/383( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 سیک مذهب داراي و کافر که، هندي دارد کارگري خویشاوندانم از یکی: 5س
 اکنون، کند کار او با سعودي در که است بسته قرارداد او با سال چهار مدت به، است
 دکن می دریافت که را حقوقی وي که شدیم متوجه قرارداد این از سال دو گذشت از پس

 این از آگاهی از پس، دکن می مصرف بدامع ساخت در را آن و فرستد می هندوستان به
 کشورش به را او و دکن می فسخ تبار هندي کارگر با را قرارداد: گفتند کفیلش موضوع

 اهللا: گفتند و، ندارید را کار این ي اجازه شما: گفتند دوستان از یکی اما، رداندگ می باز

﴿ :فرموده تعالى             ﴾ :ایمان که کسانی اي« ]۱[املائدة 

 .نمایید راهنمایی را ما لطفاً. »کنید وفا] خود[قراردادهاي به! اید آورده
 آن بجـاي  و کنیـد  فسـخ ، کافر کارگر این با را خود قرارداد است واجب شما بر: 5ج

، مسـلمان  کـارگر  گـرفتن  کـار  به زیرا کنید؛ استخدام را اعتماد مورد و مسلمان کارگري
 کفار علیه مسلمان تقویت ي منزله به و. دنیاست و دین امور در ایشان با همکاري نوعی
 .است ممنوع) وحی سرزمین( العرب جزیره به کفار آوردن طرفی از و. است

 میـان  در آنان آوردن و مجوس و نصاري و یهود و پرستان بت از اعم کفار با قرارداد
 بدنبال ناخوشایندي هاي فتنه و مفاسد و، داشت خواهد پی در زرگیب خطرات مسلمانان

 و افکـار ، عقایـد  نشـر  بـه  تواننـد  مـی  راحتـی  بـه  کفـار ، کار این با زیرا، داشت خواهد
 اقتصاد تقویت به منجر کفار گرفتن بکار طرفی از و، بپردازد مسلمانان میان در اخالقشان

 آرام خیلـی  و دونم خواهد ترقی و رشد آنان باطل آئین و دین کار این با و دشو می آنان
 .سازند عملی مسلمین علیه را خود هاي نقشه توانند می راحت و

 وصیت، خویش مبارك عمر لحظات واپسین در وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول
 .سازند خارج العرب ةجزیر از را کفار نمودند
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و أويص عند موته ( :است عباسرضی اهللا عنهآمده ابن روایت به بخاري صحیح در

ا :قال :بثالث وْ جُ رِ ةِ الْـأَخْ رَ يْ زِ نْ جَ َ مِ كنيْ ِ رشْ بِ الـْمُ رَ هصلَّى  اهللا رسول« )1()عَ علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسةجزیر از را مشرکان: نمودند وصیت خویش مبارك عمر لحظات واپسین درو 
 ».سازید خارج العرب
 خـارج  منـوره  مدینـه  از را یهـود  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول، رو همین از

 درخیبـر  و شدند وطن جالي یهود، کنند اقامت مدینه در ندادند اجازه آنان به و ساختند
، شـوند  خـارج  نیـز  خیبـر  از دادند دستور همه به خیبر کامل قتح از پس، گزیدند اقامت
 دهـد  اجـازه  آنان به که نمودند درخواست وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول از یهود

 اللَّــه  صـلَّى  اهللا رسـول  کننـد  کار خیبر مزارع و زمین در که شرط این با بمانند خیبر در
هلَیع هآلو لَّمسقـدرت  مسـلمانان  کـه  ایـن  از پـس ، دادند اجازه آنان به ضرورت بر بنا و 

 دسـتور  عنْـه  اللَّــه  رضـی  خطـاب  بن عمر دوم ي خلیفه رفت بین از ضرورت و یافتند
 .نمودند خارج را آنان و نمودند صادر العرب جزیره سرزمین از را یهود کامل اخراج

 هم آن هب وفاي و نیست جایز آن استمرار است شده منعقد کفار با که قراردادي
 چنین د؛ینارس اتمام به مدت پایان تا را قرارداد باشد مجبور که، نیست واجب

﴿ :آیه این عام معناي در قراردادهایی           ﴾ :۱[املائدة[ 

 .نیستند داخل
 و عهـد  از اعـم  :هسـتند  الوفـاء  واجـب  که است قراردادهایی اتمام، آیه مقصود بلکه
 که قراردادهایی یا، شرعی احکام از اند نموده الزم مسلمانان بر رسولش و اهللا که پیمانی
 و اهللا کتـاب  بـا  موافـق  قراردادها این که این به مشروط، اند نموده منعقد خود بین مردم
 به وفاي باشند مخالف که صورتی در .باشند وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول سنت

 .نیست درست آن به پایبندي و التزام و نیست واجب ها آن
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
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 )389-14/383( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي
 و مسـلمان  از اعم است منازل براي خدمتکار آوردن کارم و دارم خدماتی دفتر: 6س

 در کـه  اسـت  خـدمتکار  معرفـی  دفـاتر  و کفیل بین وساطت من اصلی کار مسلمان؛ غیر
 محرم بدون خارج از زن خدمتکاران از بسیاري، معین مزدي مقابل در .دارند قرار خارج

 فقـط  کـه  بنـده  شـغل  بـه  توجـه  بـا ، رود می فرودگاه به آنان ازوپیش به کفیل و آیند می
 یـا  دارد ایـراد  شـرعی  نظر از کارم آیا، است خارج در مستقر دفاتر و کفیل بین وساطت

 خیر؟
 .است حرام العرب ةجزیر به کفار آوردن ج:

 جامعـه  کـار  ایـن  با زیرا است؛ حرام محرم بدون مسلمان غیر و مسلمان زنان آوردن
 .شد خواهد دچار بزرگی هاي گرفتاري و مشکالت با اسالمی

 بدست طریق این از که درآمدي و است ناجایز یدده می انجام شما که کاري بنابراین
 .کنید انتخاب دیگر شغلی و یدیبیا باز کار این از و نموده توبه باید، است حرام یدآور می

﴿: دفرمای می تعاي اهللا                         

                                    ﴾

 ]۳ – ۲[الطالق: 
 گمان که جایی از را او و دآور می پدید خروجی راه او براي، کند پروا اهللا از که هر«

 .»است کافی وي براي او کند توکل اهللا بر کس هر و. دده می روزي دبر مین
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و

 )14/386( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 العرب ةجزیر به مسلمان غیر آوردن مورد در باز ابن شیخ طرف از اي اعالمیه] 140[

الصالة و السالم عيل أرشف االنبياء و و ، و العاقبة للمتقني، احلمد هللا رب العاملني

 :اما بعد، نبينا و إمامنا حممد و عيل آله و صحبه و من اهتدي هبديه ايل يوم الدين، املرسلني
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 از بسـیاري ، مـردم  که اند نموده گالیه اظهار و نموده مراجعه من به مردم از بسیاري
 نیاز و ضرورت بدون مواردي در و نموده استخدام را غیرمسلمان خدمتکاران و رانندگان

 و عقیـدتی  نظر از ناگواري پیامدهاي کار این اند داشته اظهار و، ندکن می را کار این مبرم
 .داشت اهدخو میاسال جامعه براي اخالقی
 و نصـیحت  بـاب  از را مطـالبی  موضـوع  ایـن  در نمودنـد  تقاضـا  من از برادران این

 .بیایند باز کار این از و نموده توجه مردم شاید تا نمایم عرض خیرخواهی
 در راننـدگان  و خدمتکاران وجود تردید بدون: یمگو می پاسخ در: باهللا مستعیناً فأقولُ

 که داشت اهدخو میوخی عواقب و نتایج فرزندانشان و خانواده و منازل و مسلمانان میان
 .هستند ناراحت بسیار عموضو این از مردم از بسیاري. است معلوم آگاهان و دانایان بر

 بـا  کـه  ندشـو  مـی  اعمـالی  مرتکب خدمتکاران و رانندگان و کارگران این از بسیاري
 بسیاري، است تضاد در است برخوردار ازآن سرزمین این که مقدسی جایگاه و ها ارزش

 تساهل، خارج از افراد این آوردن در و رندگذ می موضوع این کنار از سادگی به مردم از
 .ندده می خرج به

ـ  مـی  تهدیـد  را هعجام، رانندگان و خدمتکاران این طرف از که خطري بیشترین ، دکن
 بـا  نـد کن مـی  آمد و رفت منازل در راحت خیلی که است زنان با خدمتکاران این خلوت

 .روند می مسافرت به هم با، ندکن می اختالط زنان
 که زنانی بخصوص زن خدمتکار زیرا ؛نیست مردان از کمتر زن خدمتکاران خطر

 بزرگ آن در زنان این که محیطی زیرا، ندارند هم حجاب به التزام و هستند زیبا و جوان
 خیلی که است حاکم مطلق آزادي و ندارد وجود آن در بندي و قید هیچ، اند شده

 اي عاشقانه فیلم و نمایش و تصویر نوع هر و روند می بخواهند که مکانی هر در راحت
 مدهاي و باطل مذاهب و انحرافی افکار ها این از عالوه .ندکن می نگاه دنبخواه که

 را خطر، ندآور می اسالمی ي جامعه به خود هاهمر به که را اسالمی متعالى با مخالف
 .دده می افزایش برابر چند
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 ؛گزیننـد  اقامـت  العرب ةجزیر در ندارند اجازه مشرکین و کفار ردامو این به توجه با
 خارج العرب ةجزیر از را کفار نمودند وصیت وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول زیرا
  .کنند

 و خـاص  اردومـ  بـه  بنـا  گرم ؛شوند وارد سرزمین این به دنندار اجازه مسلمانان غیر
 .ویژه

 سـرزمین  ایـن  زیرا، شوند جمع جا یک توانند نمی آئین و دین دو العرب ةجزیر در
  -قیامـت  تا -مشرکین و کفار .است اسالم ي سرچشمه و وحی نزول محل، اسالم مرکز
 و ضرورت بر بنا و موقتی صورت به مگر. گزینند اقامت و شده وارده آن در توانند نمی
 و خارجی کشورهاي نرایسف مانند. دهد تشخیص را آن اسالمی ي جامعه حاکم که نیاز

 وارد خـارج  از و دارنـد  نیـاز  آن بـه  مسلمانان از که آن مانند و غذایی مواد فروشندگان
 .ندکن می آمد و رفت موقتی صورت به خارجی بازرگانان که دشو می

 و مسلمانان اخالق و عقیده براي است تهدیدي العرب ةجزیر در مسلمان غیر وجود
 محبت و دوستی به منجر کفار با ارتباط همین مواردي در .مبین شرع دستورات از تعدي

 .دشو می آنان رفتار و اخالق به متصف فرد رفته رفته و شده آنان با
 اسـتخدام  اي راننده خود ماشین براي یا خدمتکاري خود منزل براي ناچار کسی اگر

 اهـل  و شایسته یانسان که انتخاب را بهتري فرد مسلمانان میان از است واجب او بر کند
 از امـا  دارند اسالم ادعاي مسلمانان از بعضی زیرا باشد دور فساد و فسق از و باشد خیر

 خـود  بـراي  مشرکین و کفار میان از ندارند اجازه مسلمانان .ندردا فاصله اسالمی اعمال
 .کنند استخدام... و راننده یا و خدمتکار

 را اخالقشان و دین و بخشیده سامان را مسلمانان وضعیت داریم مسئلت تعالى اهللا از
 بـی  حرام از تا کند عطا فراوان نموده حالل برایشان که چه آن از را آنان و، کند حفاظت

 است مسلمین صالح و خیر به که چه آن در در را مسلمین امر ولی تعالى اهللا .باشند نیاز
 .کند کن ریشه را فساد و نشر اسباب بتواند و، دهد توفیق

 هـ24/8/1408 ي مورخه) 1037( شماره -ةالدعو ۀمجل -باز ابن شیخ
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  فروشنده توسط اجناس قیمت بردن باال حکم]141[

ـ  قیمـت  بـا  را اجناس و دکن می کار مغازه صاحب بجاي که اي فروشنده س:  الترياب
 500 کـه  را جنسـی  مـثالً  چیست؟ حکمش رددا می بر خودش براي را آن و فروشد می

 آیـا ، رددا میبر خودش براي را ریال10 و فروشد می ریال 510 به، است آن قیمت ریال
 خیر؟ یا است جایز کار این

 باشـد  زیـاد  چـه  قیمت است؛ جایز فروشنده براي اجناس قیمت از چیزي گرفتن ج:
 داري امانـت  حکم در مغازه شاگرد. فروشنده نه، است جنس صاحب حساب به کم چه

 جـز  و دهـد  تحویـل  مغازه صاحب به و گرفته مشتریان از را دریافتی مبلغ باید که است
 حـالل  او براي دیگر چیزي برداشتن، دده می او به مغازه صاحب که را پاداشی یا حقوق
 را کـار  این تواند می بدهد اي اجازه چنین او به، اجناس و مغازه صاحب اگر اما، نیست
 او از مشـتریان  فروشـی  گـران  اثـر  بر زیرا ؛بیند می آسیب تجارتش کار این با اما. بکند

 در فروشـند  مـی  ارزانتـر  را اجنـاس  که روند می هایی مغازه سراغ به و ندکن مین خرید
 .دشو می کساد معامله بازار و. آمد پائین فروش درصد نتیجه

 ) 25( ص، ینملالعا و الکفالء فتاوي فی الدرالثمین -جبرین ابن شیخ

 ...فاکتور در قیمت بردن باال و مشتري با مغازه شاگرد توافق حکم] 142[

 را اجناس فاکتور در مکتوب قیمت فروشد می برقی وسایل که اي مغازه شاگرد س:
 را اجناس قیمت بر اضافه مبلغ که دکن می باخت و ساخت مشتري با و نویسد می بیشتر

 ؟خیر یا است صحیح کار این آیا، کنند تقسیم هم بین
 دشو می محسوب خیانت مغازه صاحب حق در بلکه ؛نیست جایز کار این تنها نه ج:

 و اسـت  نمـوده  خیانت داده را اجناس خرید دستور او به که کسی حق در نیز مشتري و
 مبلغی مشتري زیرا. است نرسانده خود موکل اطالع به خریده که را جنسی واقعی قیمت

 ایـن  تمـام  کـه  حالی در ؛است شده قید فاکتور در که یدنما می دریافت خود موکل از را
 و اسـت  برداشـته  خودش براي را پول از قسمتی بلکه ؛نداده تحویل فروشنده به را مبلغ

. اسـت  نداده تحویل مغازه صاحب به است نموده دریافت که را پولی تمام مغازه شاگرد
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 مبلغـی ، مغازه شاگرد و برساند خود موکل اطالع به را واقعی قیمت باید مشتري بنابراین
 .دهد تحویل مغازه صاحب به نموده دریافت مشتري از که را

 بردارد خودش براي را مبلغی تواند می که داد اجازه شاگرد به مغازه صاحب چنانچه
 از برداشـت  چیـزي  اگـر  صـورت  این غیر در بکند را کار این تواند می صورت این در

 .شود کم حقوقش
 داري امانـت  عـین  ایـن  کـه  کننـد  بیان را حقیقت هستند موظف فروشنده و مشتري

 .است
 )26( ص، ینملالعا و الکفالء فتاوي فی الدرالثمین -جبرین ابن شیخ

 آن کردن قبول و کارگران به هدایا تقدیم حکم] 143[

 کـه  هسـتم  خـانگی  وسـایل  بـه  رسیدگی و صیانت هاي شرکت از یکی کارمند س:
 از اعم -وسایل تعمیر جهت که اوقات از بعضی، مکن می دریافت شرکت از ثابتی حقوق

 از پـس  منزل صاحب مشو می فرستاده منازل به شرکت طرف از -...و یخچال، تلویزیون
 زیاد اصرار با آنان ولی، مکن مین قبول را آن هم من و دده می اي هدیه بنده به کارم اتمام

 چیست؟ هدیه این کردن قبول حکم ندةده می من به را آن
 علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول زیرا ؛نکند قبول را هدیه که است این در تقوا و احتیاط ج:

هآلو لَّمسهاللُّ بن عبداهللا وتْبِی یضر اللَّـه نْههنگام فرستادند؛ زکات آوري جمع براي را ع 
 در اهللا رسول، اند داده هدیه من به را این و شماست براي اموال این: گفتند بازگشت

بِيْهِ ( :فرمودند و نموده سخنرانی اصحاب جمع يْتِ أَ ْ بَ دَ يفِ عَ الَ قَ نْظُرَ أَفَ تَّي يَ هِ حَ يْتِ أُمِّ ْ بَ أَوْ يفِ

ي أِلَيهْ أَمْ ال؟ ْدَ  )1()!أَهيُ

 داده هدیـه  او بـه  آیـا  ببیننـد  کـه  ننشستند انشمادر منزل یا و پدر منزل در چرا پس[
 ]!خیر؟ یا دشو می

                                                           
 )1832(  مسلم و)2597( بخاري -1
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يْتِ  أَفَالَ ( :فرمودند که وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى اهللا رسول بیان و تعبیر نوع ْ بَ دَ يفِ عَ قَ

هِ  يْتِ أُمِّ ْ بَ بِيْهِ أَوْ يفِ  از ندکن می کار عمومی مشاغل در که را يافراد که است سببی بیانگر) أَ

 چیزي شما به نشستید می خود منزل در شما اگر بنابراین. رددا می حذر بر هدیه پذیرفتن
 شرکت طرف از که حقوقی جز شما که است آن در تقوا و احتیاط... دنددا مین هدیه

 .نکنید قبول را دیگر چیزي یدکن می دریافت
 )68، 67( ص، العمال و للموظفین فتاوي -عثیمین ابن شیخ

 است ممنوع نماز وقت در کردن کار] 144[

 لطفـاً . کشـند  نمی کار از دست -عصر یا ظهر -نماز وقت در کارگران از بعضی س:
 حکمـش  نـد کن مـی  دریافت نماز وقت در، کار ازاي در که حقوقی. یدینما ارشاد را آنان

 چیست؟
 یا باشند مسلمان، کارگران که دکن مین فرقی نیست؛ جایز نماز وقت در کردن کار ج:

 یـا  و رئـیس ، اذان از پـس  باشـند؛  کـه  آیینـی  و دیـن  هـر  از یـا ، هندو، بودایی، نصاري
 را نماز و کنند تعطیل را کار که دهد دستور کارگران به است موظف کارگران سرپرست

 از خارج و کنند تعطیل را کار باید بودند مسلمان غیر کارگران اگر. کنند اقامه جماعت با
 .بنشینند مسجد
 را کـار  نماز وقت که بگیرد تعهد کارگران سرپرست و رئیس از باید -کار ي اداره -

 .کنند تعطیل
 کار از را کارگران، نماز هنگام تواند می منکر از نهی و معروف به امر ي اقامه ستاد -
 .باشد عبرت دیگران براي تا کنند مجازات را او کرد مخالفت کسی اگر و، کند منع کردن
 بـرخالف  نمـاز  هنگـام  کردن کار که دهد تذکر کارگران مسؤل یا و رئیس به» ستاد«

 تـا  کننـد  گـزارش  دولتـی  مسؤلین به را موضوع ننمودند توجه اگر و است اسالم دستور
 .دهند انجام را الزم اقدامات
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 کـارگران  اگر است؛ حرام ندکن می دریافت نماز هنگام کار ازاي در کارگران که پولی
 را نمـاز  و باشـند  مطلع نماز هنگام، کار حرمت بر مبنی شرعی حکم از و باشند مسلمان

 کـه  گونـه  آن است؛ حرام ندکن می دریافت که را پولی شود خارج آن وقت تا دهند ترك
 در را گانـه  پـنج  نمازهاي علما. است فرموده نهی جمعه اذان از بعد، ملهامع از تعالى اهللا

 کـار  انـد  گفته و، اند نموده ملحق جمعه اذان از بعد معامله حکم به، وقت کمی صورت
 خـارج  نمـاز  وقـت  نخوانـد  نماز اگر که باشد کم قدر آن، وقت که نماز وقت در کردن
 .است حرام، شود

 )286( ص، ینملالعا و الکفالء فتاوي فی الدرالثمین -جبرین ابن شیخ

 کنند مقدم کاري هر بر را نماز باید کارگران] 145[

 خطرنـاك  بسـیار  موضـوعی  که هستند توجه بی نماز مورد در کارگران از برخی س:
 .کنید راهنمایی و ارشاد را آنان لطفاً... است

 :تردید بدون ج:
 .است دین ستون نماز *
 .است توحید ي کلمه از بعد، اسالم رکن بزرگترین نماز*
 . است بزرگ گناهی نماز به توجه عدم*
 . است منافقان هاي ویژگی از نماز به توجهی بی*

 ﴿ :دفرمای می منافقان درمورد تعالى اهللا            

           ﴾ :با جز و ارندگذ مین نماز کسالت با جز و« ]۵۴[التوبة 

 .»ندکن مین انفاق کراهیت
 بـی  و سـنگینی  احسـاس  داشتن یا و نماز به توجهی بی همان، نماز اداي در کسالت

 .است نماز اداي در تحرکی
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﴿ :فرموده و است نموده وعید، نماز از غفلت مورد در تعالى اهللا      

         ﴾ :آنان! نمازگزاران بر واي پس« ]۵ – ۴[املاعون 

 .»غافلند نمازشان از که
 وقـت  شـدن  خـارج  از پـس  تـأخیر  بـا  را آن و نـد کن مین ادا وقتش در را نماز یعنی

 . انندخو می
 .ندکن می محافظت نماز بر، ایمان اهل*
 .انندخو می وقت سر را نمازش همیشه، ایمان اهل *
 .انندخو می خضوع و خشوع با را نماز، ایمان اهل*
 .انندخو می قلب حضور و طمأنینه با را نماز، ایمان اهل*
 بـا  و شمردن سبک، نماز به توجهی بی از که یمکن می سفارش ایمان با کارگران به ما
 پـائین  قیامـت  روز گاهشان میعاد که – منافقان گروه از تا کنند دوري، آن خواندن عجله
 .نباشند -است جهنم ي طبقه ترین

 )32( ص، ینملالعا و الکفالء فتاوي فی الدرالثمین -جبرین ابن شیخ

 رمضان روز در کردن کار حکم] 146[

 کـارگر  آیا کند؛ کار اهدخو می خستگی وجود با کارگرش از رمضان در شخصی س:
 دارید؟ صحبتی چه مورد این در ها شرکت رؤساي با بخورد؟ را روزه تواند می

هصلَّى  اهللا رسول ج: مْ ( :دفرمای میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ لِبُهُ غْ ا يَ مْ مَ وهُ فُ لِّ إِنْ ، ال تُكَ فَ

مْ  ينُوهُ أَعِ مْ فَ وهُ تُمُ فْ لَّ  .)1()كَ

 چنـین  اگـر  و. دهند انجام، است خارج توانشان از که را کاري ندهید دستور آنان به«
 ».کنید همکاري آنان با، کردید صادر دستوري

                                                           
 عبـدالرزاق،  مصـنف  در (ما ال يطيقـون)  لفـظ . (ما يغلبهم): لفظ به) 1616( مسلم ،)2545 ،30( بخاري -1

 .آمده) 17966 ،17934( شماره
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 سـختی  و گرما شدت وجود با رمضان ماه طوالنی روزهاي در کردن کار تردید بدون
 و تشنه شدت به را دار روزه... و ساز و ساخت و حفّاري و حمالی مانند کارهایی و کار

 آنـان  بـه  و، دهـد  تخفیـف  آنان به است موظف کارگران مسؤل د؛کن می خسته و گرسنه
 قسـمتی  دارند بیشتري توان داران روزه و است سردتر هوا که روز ابتداي در دهد اجازه

 در. دهنـد  ادامـه  شب در را کار و نمایند استراحت روز طول در و دهند انجام را کار از
 نمـود  مسـاعدت  را آنـان  عبادات بهتر چه هر انجام به و بود مهربان کارگران با باید کل

 و داد فرصت را آنان هستند عبادت به مایل کارگران که صورتی در. رمضان ماه در بویژه
 .ندهند قرار کار از فرار براي اي بهانه را عبادات انجام که بود مواظب البته نمود؛ تشویق

 ي اجـازه  کـار  ي بهانه به و دهند خرج به تحمل و صبر روز در کار بر باید کارگران
 کامل غروب تا را روزه و کنند صبر روز طول در باید و ندارند؛و روزه خواري را  افطار
 .است بهتر آنان براي ثواب و اجر نظر از زیرا کنند

 )30( ص، ینملالعا و الکفالء فتاوي فی الدرالثمین -جبرین ابن شیخ

 ] حکم کار کردن کارگر خارج از وقت کارش 147[

اند براي خودش کار کند تو میروز جمعه یا شبها ، آیا کارگر بعد از اتمام کارش س:
 اند کار کند؟ تو میاو در اختیار کفیل است و براي خودش ن، یا اینکه تمام اوقات

مانعی از کار کردن ایشان در روز جمعه یا شبها و یا هر روز بعد از اتمام کـارش   ج:
که با کفیل ، کاري وجود ندارد؛ مشروط به این که خود را آنقدر خسته نکند که در وقت

و یـا بـر اثـر خسـتگی      ،د احساس ضعف و خستگی کندکن میخویش کار  و سرپرست
انـد بـراي   تو میدر صورتی که چنین نباشد ، نتواند از عهده ي کار اصلی خویش بر بیاید

، جلـوگیري کنـد  ، خودش کار کند و کفیلش حق ندارد او را از کـار در اوقـات فراغـت   
کشاورزي و ، آبیاري، انند از کار در منزل مانند بنّائیتو میتی را نهمانگونه که کارمند دول

در آمـدي کـه کارمنـد دولـت از     ، ... منـع کننـد  .کارهاي دستی و یا خرید براي منـزل و 
د از آن خودش است زیرا ایشـان زحمـت کشـیده و در    آور میبه دست ، کارهاي جانبی

 آمدش حاصل دست رنج اوست. واهللا اعلم.
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      )28( ص، الدر الثمین فی فتاوي الکفالء والعاملین-جبرینشیخ ابن 

 ] جواز غایب بودن کارگر از همسرش به خاطر شرایط کاري 148[

اند به خاطر شرایط کاري بیشتر از یک سـال همسـرش را تـرك    تو میآیا کارگر  س:
 کند؟

رج آري... این کار به خاطر عذر جایز است؛ که شخصی به خاطر طلب رزق مخا ج:
آنگونـه کـه کـارگران هنـدي و پاکسـتانی و      ، منزل در غربت و دور از خانواده بسر بـرد 

چنـین کـارگري   ، چنـین وضـعیتی دارنـد   ، نـد کن مـی بنگالی که در کشورهاي عربی کـار  
وید: همسرش به او اجازه داده است که این مدت به خاطر خانواده و فرزندانش در گ می

 غربت کار کند.

رضی اهللا عنه) كتب إلی اجلنود يف الغزو: أن ال يغيب الزوج ( عمر أن[ روایت است که:

ارتش مسلمانان نوشت که هیچ سربازي حق ندارد بیشتر از شش « أكثر من نصف سنة؛]

یعنی در این مدت حتماً مرخصی بگیرد و به خانواده اش » ماه ازخانواده اش دور باشد
ط به زمانی است که شرایط عادي است برگردد. اما باید در نظر داشت که این حکم مربو

 و طبق معمول پیش می رود.
در زمانی است کـه چنانچـه یـک ارتشـی و سـرباز مرخصـی رود       ، مربوط به جهاد 

ود. ولی شرایط کاري در این زمان با وجود نزدیک بودن مسافت ش میدیگري جایگزین 
ا دو سال حق مرخصـی  ندد که تب میبه گونه اي است که کفیل یک کارگر با او قرار داد 

انسـت هـر   تو مید؛ اگر شرایط به گونه اي بود که کارگر ده میو کارگر هم تعهد ، ندارد
 سال به مرخصی رود و در کنار خانواده اش باشد بسیار عالی است. واهللا اعلم.

       )31(، الدر الثمین فی فتاوي الکفالء و العاملین-شیخ ابن جبرین

اند نمازش را شکسته بخواند آیا نماز جمعه را از تو می] آیا کارگر در مناطق بسیار دور 149[
 ود؟ ش میاو ساقط 
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انـد  تو مـی کسی که محل کارش با شهر بیش از هشتاد کیلو متر فا صله دارد؛ آیا  س:
نماز ظهر را بخواند؟ با توجه بـه ایـن کـه     ،نماز را شکسته بخواند و به جاي نماز جمعه

ایشان در مزرعه مشغول به کار هستند یا در جائی دیگر و از طرفی وسیله اي هم نیست 
 تا او براي شرکت در نماز جمعه به شهر بیاید؟ 

حـق  ، تا زمانی که ایشان در مزرعه مشغول به کار هستند نمـاز را کامـل ادا کننـد    ج:
 اشد. ب مییم شکسته و جمع هم ندارد؛ زیرا ایشان در مزرعه که محل کارش است مق

ود با پاي پیاده بیشتر از یک ش میاگر از محل کار ایشان تا مکانی که نماز جمعه اقامه 
مگر این که وسیله اي باشد ، شرکت در نماز جمعه برایشان الزم نیست، ساعت راه است

در غیر ، در این صورت برایشان شرکت در نماز جمعه الزامی است، که ایشان را برساند
 در محل کارشان نماز ظهر را بخوانند.این صورت 

 )32( الدر الثمین فی فتاوي الکفالء والعاملین ص –شیخ ابن جبرین 

 ] حکم نقض قرار داد با کارگر 150[

ندد که نزد او بیاید و مثًال با هزار ریـال در هـر   ب میشخصی با کارگري قرار داد  س:
اگـر دوسـت   «ویـد: گ میکفیل به او، دآی میاما وقتی که کارگر نزدش ، ماه نزد او کار کند

با توجـه بـه ایـن کـه     » اهی برگرد.خو میداري با نصف همین مبلغ برایم کار کن و اگر 
اند بر گردد. و کفیل نصـف  تو میایشان مبلغ زیادي هزینه نموده تا به آنجا آمده و اآلن ن

 چیست؟د تا کارگر را راضی کند. این عمل حکمش کن میمبلغ را براي او تعیین 
بدون شک این ظلم بزرگی است در حق چنین افراد ضعیف و بیچاره اي که این  ج:

رنـد؛ اینهـا ایـن افـراد نـاتوان را فریـب       دا میافراد دروغگو و خیانتکار در حق آنان روا 
کار بدهند؛ اما وقتـی کـه    ها آنند که نزدشان بیایند تا به کن میرا تشویق  ها آنند و ده می

بـا  ، انندرسـ  میداخت هزینه هاي باال و با زحمت زیاد خودشان را بدانجا این افراد با پر
نـد و  کن مـی ظلـم   هـا  آنند و بـه  کن میرا تحقیر  ها آن، ودش میبه این صورت رفتار  ها آن

بر کفیل و سرپرسـت واجـب   ، ند که از یک چهارم کارشان هم کمتر استده میحقوقی 
راپیشـه کنـد. از خشـم اهللا تعـالی و از دعـاي      است که به وعده اش وفا کند و صداقت 
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، مظلوم بترسد اگر چه کارگر کافر باشد؛ زیرا بین دعاي مظلوم و اجابـت از جانـب رب  
 حجاب و مانعی وجود ندارد.

کار خـود را قـانونی انجـام    ، ندکن میکارگران نیز باید قراردادي را که در ابتدا امضاء  
رار داد قید کند که در صورتی که کفیـل خواسـت   دهند و از کفیل خود بخواهند تا در ق

بتواند به مسؤولین شکایت ، نسبت به اداي حقوقش کوتاهی کند و یا کمتر پرداخت کند
کند و حق خود را از مراجع قانونی مطالبه کند. وکالي مدافع کارگران باید از حقوق این 

وضـوع فراگیـر نشـود و    مظلومین دفاع کنند و حق آنان را از ظالمان بگیرنـد؛ تـا ایـن م   
   جلوي آن گرفته شود.

    )44( الدر الثمین فی فتاوي الکفالء و العاملین ص–شیخ ابن جبرین 

 ] حکم الزام کارگر به کاري غیر از آنچه در قرارداد مکتوب است 151[

یرد حکمش چیست؟ آیا جـایز اسـت یـا    گ میکفیلی که از کارگرش کار اضافی  س:
 خیر؟

 ه این کارگر نزد این شخص آمده تا فقط یک کار انجام دهد.با توجه به اینک
کار باید طبق قرارداد قبلی انجام شود؛ اگر کـارگري قـرار دادش بـراي نگهبـانی      ج:

انـد  تو میاگربه عنوان کار در امور برق قرارداد بسته کفیل ن، است حق ندارد راننده باشد
کفیل او را در بقالی الـزام  ، کشاورزي آمدهاو را در مغازه ي خیاطی بکار گیرد. اگر براي 

به کار نکند و یا مثالً اگر کارگري براي بنّائی آمده کفیـل حـق نـدارد او را در مهندسـی     
هر کسی تخصص ویژه ي خـودش را دارد. بنـابراین    وامور دیگر وادار به کار کند؛ زیرا

، ه ي توان کار نکشـد کفیل باید بر وعده ي خودش وفا کند و از کارگرش بیشتر از انداز
او را وادار به کاري نکند که بلد نیست و تخصص آن را ندارد. همانگونه که بـر کـارش   

 سخت نگیرد؛ ساعات کاري به طور معمول هفت تا هشت ساعت است.
اما اگر کفیل و کارگر بر ساعات کاري معینی و یا وقت معینـی توافـق نمودنـد بایـد     

آینده با تغییر شغل و نوع کار و یا مـدت زمـان کـار و    طبق قرارداد عمل شود. و اگر در 
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جایز است طبـق قـرار داد عمـل شـود. در غیـر ایـن       ، مقدار حقوق با هم توافق نمودند
 صورت اگر از کارگر کار اضافی گرفته شود باید به همان میزان حقوقش اضافه شود.

  )54( الدر الثمین فی فتاوي الکفالء و العاملین ص -شیخ ابن جبرین

 ] حکم توافق کفیل با کارگران براي پرداخت حقوق به صورت در صد سود 152[

درصد) و یا کمتر و یا  20( ند که مثالًکن میبرخی از کارگران با کفیل خود توافق  س:
 یرند. آیا این کار جایز است؟ گ میبیشتر را به عنوان حقوق در نظر 

با توجه به این که کفیل خوابگاه و سرویس رفت و بر گشـت کـارگران را نیـز تهیـه     
 د.کن می

د پرداخـت حقـوق بـه    ده میاشکالی در این کار نیست؛ وقتی که کفیل تشخیص  ج:
اند به جاي پرداخت حقوق به صورت ماهیانه تو میصورت درصدي به نفع کارگر است 

در ، ران چنانچه حقوقشان ماهیانه پرداخت گردداین طور عمل کند. زیرا بسیاري از کارگ
نـد در نتیجـه کـاري کـه     ده مـی ند و کار را با تأخیر انجـام  کن میانجام کار ضعیف عمل 

ود؛ امـا در صـورتی کـه حقـوق     ش میپیمانکار تحویل گرفته است در موعد مقرر تمام ن
عجلـه بـه    در انجام کـار ، مقدار کار و به صورت درصدي تعیین شود براساسکارگران 

ند تا سریعتر کار را تمام کننـد و بـه کـار دیگـري مشـغول      کن میند و تالش ده میخرج 
و یا هرگاه  –تا بیکار نشوند  –مشروط به اینکه کفیل براي کارگران کار پیدا کند ، شوند

البته صـاحب کـار بایـد    ، کاري پیدا شد با هم توافق کنند که زیر نظر او کار انجام دهند
 یس رفت وبرگشت و امور مربوط به کار را براي کارگران تقبل کند.مسکن و سرو

 )48( ص، الدر الثمین فی فتاوي الکفالء والعاملین–شیخ ابن جبرین 

  ] جواز کار براي کارگر در غیراز شغل اصلی153[

ند تا یک مرکز تجاري باز کنند و سـود حاصـل از   کن میکفیل با کارگرش توافق  س:
در صورتی که کارگر قراردادش براي شغلی دیگر مانند: ، تقسیم شود این کار بین آن دو

 لطفاً بفرمائید حکم آن چیست؟، ماهیگیري یا کاري دیگر است
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به نظر ما این کار جایز است؛ وقتی که کارگر فردي مطمـئن باشـد و در کـارش     ج:
و کفیل به او اعتماد کامل داشته باشد که کارش را بنحو احسن انجـام  ، مورد اعتمادباشد

شاگرد ایشان در هر قسمتی که کار کند چه در قسمت فروش و یا خریـد و یـا   ، دده می
 صندوق و... جایز است.

د کار خاصی را قید نکند مانند خیاطی یـا  کن میکفیل هنگامی که کارگرش را کفالت 
ی که کارگر چندین کار بلد است؛ و از تجارت و معاملـه هـم   ماهیگیري و امثال آن؛ وقت

اما با تمام این موارد بهتر است از ، سر رشته دارد و در این کارها نیازي نیست دوره ببیند
 هر شخصی در هر زمینه اي که تخصص آن را دارد از او کار گرفته شود.

 )51( الدرالثمین فی فتاوي الکفالء و العاملین ص -شیخ ابن جبرین

به صورت ممیزي  ] حکم کارمند و مسؤولی که در رسیدگی به امور ارباب رجوع154[
 دکن میعمل 

حکم کارمند و مسؤولی که در برخورد با مردم نژاد و قبیله ي آنـان را مـد نظـر     س:
 د چیست؟ده میقرار

این کار جایز نیست؛ زیرا کسی که مسؤولیت امري از امور مسلمین را بـه عهـده    ج:
بـه خـاطر نسـب و شـرف و خویشـاوندي و      ، عدالت رفتار کنـد  براساسیرد باید گ می

ویند: قاضـی مؤظـف اسـت دو طـرف     گ میعلما ، شهرت افراد بین آنان فرق قایل نشود
که از نظر مقام و موقعیت متفاوت باشند؛ قاضـی   هرچند، دعوا را در یک جایگاه بنشاند

یشان با هر دو به طور مساوي رفتارکند. هنگام توجه به آن دو و گوش کردن به صحبتها
 قاضی باید با تمام افراد جامعه اعم از معلم و پزشک و نویسنده و خادم به یک صـورت 

 بر خورد نماید.

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی به عدالت امرنموده است و         

      ﴾ :۵۸[النساء[  

 .»کنید به عدالت داورى کنید چون میان مردم داورى مىو «
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براستی ترجیح و برتري برخی از افـراد بـه خاطرشـرافت و جایگـاه و رفاقـت ظلـم       

بَـادِي إِينِّ « در حدیث قدسی آمده:، بزرگی است که اهللا تعالی آن را حرام نموده است ا عِ يَ

تُهُ  لْ عَ جَ ىلَ نَفْيسِ وَ تُ الظُّلْمَ عَ مْ رَّ ظَاملَُواحَ الَ تَ ا فَ مً َرَّ مْ حمُ يْنَكُ رمایـد: اي بنـدگانم   ف می[خداوند  »بَ

پس به همـدیگر ظلـم   ، همانا ظلم را بر خودم حرام نموده ام و بر شما نیز حرام کرده ام
 .)1(نکنید!]

  .29/10/1420فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین مورخه 

 واجب است  ] رعایت عدالت بین کارگر مسلمان و غیر مسلمان155[

انم نسبت به تو میآیا ، ند یکی مسلمان و دیگري کافرکن میپیش بنده دو نفر کار  س:
 کارگر کافر به خاطر دیانتش با او تند برخورد نمایم؟

امـا  ، بر شما واجب است که عدالت و انصاف را بین هر دو کارگر رعایت نماییـد ج:
هرچنـد  ، جزیرة العرب اخراج نمـایی  شما باید کارگري را کافر است رها کنی و او را از

 که در کارش جدیت و فعالیت داشته باشد.
چـه رسـد بـه    ، کارگر مسلمان منشأ خیر و برکت است هرچند که کارش کمتر باشد

 این که فعالیتش با کارگر کافر مساوي باشد.

اج الكفار من هذه أَوصی بإخر« ثابت است که:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىاز 

بقَی فيها دِينَان، اجلزيرة   »و أن ال يَ

[سفارش نمود تا کفار را ازجزیرة العرب بیرون کنند و نباید در این سرزمین دو دین 
 ).])2(دین اسالم و کفر( باشد

 )27ج/( مجلۀ البحوث شیخ ابن باز.

 است ] سرکارگر غیر مسلمان براي مسلمانان از نظر عقید تی مشکل ساز 156[

                                                           
 )2577مسلم  ( -1
 ،بنحوه  1767،1637،مسلم 4431،3168،3053بخاري  -2
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د حکمـش  دهـ  مـی کارفرمائی که بر کارگران مسلمان فردي کـافر را سرپرسـتی    س:
 انند امور را اداره کنند.تو میچیست؟ در حالی که کارگران مسلمان 

کفار نباید رئـیس و سرپرسـت مسـلمانان باشـند؛     ، ترفیع جایگاه کفار جایز نیستج:
مسـلمان در هـر حـال از    ، باشندهرچند که از نظر تخصص و مهارت در رده ي باالتري 

 کفار ارجحیت دارد؛ سرپرست قراردادن کفار بر مسلمانان حرام است.

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                   ﴾ :النساء]

۱۴۱[ 
 »قرار نداده استو خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان براى کافران راه [تسلطى] «

بدون تردید سرپرست بودن کفار منجر به این خواهد شد که کافر بر مسلمان مسـلط  
باشد و مسلمانان را تحقیرنماید و کفار را بر مسلمانان برتري دهد و پسـتهاي کلیـدي و   

 مهم را به آنان واگذارد. 
د و مـانع  در صورتی که یکی از کفار مسلمان شود او را مورد اذیت وآزار قـرار دهـ  

اسالم آوردن او شود در حالی که نیازي به تعیین کفار به عنوان سرپرست نیسـت؛ زیـرا   
 ند.کن میدر میان مسلمانان کسانی هستند که امور را به عهده گرفته و سرپرستی 

انتخاب فردي کافر به عنوان سرپرست بر مسلمانان موجب زیر سؤال رفتن عدالت و 
 دیانت شخص است.

ر مسلمانان الزم است که احترام برادران دینی خود را نگه دارند و آنان را از بنابراین ب
کفار و دشمنانشان دور نگه دارند؛ زیرا بغض و دشمنی کفار نسبت به مسلمانان آشـکار  

 است
 )49( ص، الدرالثمین فی فتاوي الکفالء والعاملین–شیخ ابن جبرین 

 ] تحریم تأخیرحقوق کارمندان 157[

شما به کسانی که حقوق کارمندان خـود را سـه تـا چهـار مـاه تـأخیر       نصیحت  س:
 ند چیست؟کن میپرداخت 
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یم که کاري نکنند که کارگران متضرر شـوند؛ زیـرا ایـن    کن میما به اینها نصیحت  ج:
این کارفرمایان در حق خودشان چنین ، ظلم بزرگی است و تضییع حقوق کارمندان است

چگونـه تـأخیر حقـوق    ، به اینکـه نیازشـان انـدك اسـت    ند با توجه پسند میچیزي را ن
رند در حالی که کارگران افـرادي فقیـر و کـم درآمـد هسـتند و بـه       دا میکارگران را روا 

 حقوق خود به شدت نیازمند هستند؟!
یم که با نزدیک شدن آخر ماه به دنبال دریافت فیش کن میکارمندان دولتی را مشاهده 

رداخت حقوق آنـان تـأخیر صـورت گیـرد بـه شـدت       اگر در پ، حقوقی خویش هستند
 ند.کن میوند و موضوع را پی گیري ش میناراحت 

بلَ «رماید: ف میدرحدیثی  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى رسول اهللا  رهُ قَ ريَ أَجَ أعطُوا األجِ

ه قُ رَ فَّ عَ  )1(»أن جيَ

 نمایید.][مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش پرداخت 
یعنی مواظب باشید که در کوتاه ترین زمان ممکن مـزد کـارگر را پرداخـت نماییـد.     

ـ  مـی بدون تردید تأخیر حقوق کارگران آن هم چند ماه زندگی را بـر آنـان سـخت     د؛ کن
بویژه که کارگران افراد فقیري هستند و مجبورند کار کنند تا بتوانند مخارج زندگی خود 

أمین کنند؛ طبیعی است که هر نوع تأخیر در پرداخـت حقـوق   و خانواده ي خویش را ت
، وند زیر بـار قـرض برونـد   ش مید و مجبور کن میآنان ادامه ي زندگی را بر آنان سخت 

 چنین کاري ظلم بزرگی در حق کارگران است.
و فکر کنند که اگر ، کارفرمایان و مدیران کارگران باید این موضوع را در نظر بگیرند

د؟ در صـورتی  دهـ  میدست  ها آننان به موقع پرداخت نشود چه حالی به حقوق خود آ
 که نیاز آنان اندك است.

کارفرمایان و مدیران کارگران باید از دعاي مظلوم بیمناك باشند و بترسند؛ زیرا میان 
 دعاي مظلوم و پروردگار حجاب و مانعی وجود ندارد.

                                                           
عنْهما و له شواهد من حدیث أبی هریرة و جـابر   اللَّه رضی ) من حدیث عبداهللا بن عمر2443ابن ماجه  ( -1

یضبن عبداهللا و أنس ر اللَّه منْه1980برقم  (» صحیح سنن ابن ماجه«و صححه األلبانی فی  ع( 
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 )53( ص، والعاملینالدرالثمین فی فتاوي الکفالء -شیخ ابن جبرین

 ] حکم تعیین مبلغی در ماه بر کارگر 158[

اهد هر ماه خو می ها آنکارگررا کفالت میکند واز هر کدام از  30شخصی بیش از  س:
صد ریال یا بیشتر به او پرداخت کنند؛ آیا چنین کاري جایز است؟ در حـالی کـه کفیـل    

زمانی که مشـکل بزرگـی اتفـاق    مگر ، این کارگران از وضع و حال آنان بی اطالع است
 بیفتد.
این کار اشتباه است؛ کفیل و ضامن این کارگران موظف است با آنـان بـر کـاري     ج:

اگر این کـار بـرایش مقـدور    ، و ماهیانه به آنان حقوق پرداخت نماید، مناسب توافق کند
و در هستند نزد دیگران مشغول به کار کنـد   را در هر کاري که وارد نیست این کارگران

یا با آنان توافق کند که بـه صـورت   ، ند به آنان حقوق پرداخت شودکن میقبال کاري که 
، مثالً یک چهارم یا یک ششم حقوق آنان حق کفیل است، درصدي نزد دیگران کار کنند

ند در هـر رشـته اي کـه باشـند سـاختمان      ده مید کاري که کارگران انجام کن میفرقی ن
 فروش چیزهائی مثل طیور و پرندگان.حتی ، برق، مهندسی، سازي

اما این که کفیل کارگران را رها کند تا خودشان دنبال کار بگردند. و کفیل ماهیانـه از  
نتیجه آن خواهد شد که کارگران ، آنان مبلغی دریافت کند کاري پیدا کنند یا بیکار باشند

 ند. واهللا اعلم کفیل موظف است مبلغی را بر آنان تعیین کند که ضرر نکن، ضررکنند
 )56( الدر الثمین فی فتاوي االکفالء و العاملین. ص -شیخ ابن جبرین

 ] اهانت به کارگران اذیت و آزار آنان ظلم است 159[

باید عرض کنم بعضی از کسانی که کفالت و سرپرسـتی کـارگران را بـر عهـده      س:
، ویندگ میزنند و ناسزا  آنان را می، ندکن میدارند با کارگران با تندي و خشونت برخورد 

ناگفته پیدا است که این بیچاره ها براي رسیدن به لقمه اي نان این همه رنج و سختی را 
شما به این افراد چه نصـیحتی  ، ندده میند و تن به این کارهاي طاقت فرسا کن میتحمل 
 دارید؟
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کفیل  زیرا این کار از نظر شرعی و عقلی هیچ توجیهی ندارد و قطعاً ناجایز است؛ ج:
اگر این کفیل نسبت به کار ، تا کار کنند نه اینکه غالم و برده او باشند این افراد را آورده
د کن میرا تهدید به اخراج کند یا اینکه کارگري را که کم کاري  ها آن، آنان ناراضی است

 ي بگمارد.تر پایین در پست
بگیرد و به موقعیت و امکاناتی کفیل وسرپرست کارگران باید رب العالمین را در نظر 

که در اختیار دارد مغرور نشود. و بداند اهللا تعالی قدرت دارد که از او انتقام بگیـرد و او  
، انند از حق خود دفاع کنندتو میرا عذاب دهد و حق این بیچارگان و مستضعفان را که ن

 ن مظلومان اهللا تعالی است.آی میبگیرد؛ زیرا حا
رپرست موظف است حقوق کارگران را رعایت کند و از ظلـم بـه   بنابراین کفیل و س

 آنان بپرهیزد. و خداوند از ظلم ظالمان با خبر است.
 )57( ص، الدر الثمین فی فتاوي الکفالء و العاملین –شیخ ابن جبرین 

 ] حکم اجازه دادن به کارگران جهت اداي نماز فرض و نفل160[

اند کارگران را در رمضان از اداي نماز تراویح و تهجد تو میآیا کفیل و سرپست  س:
 منع کند؟ با توجه به این که شیفت کاري این کار گران در شب است. 

کفیل و سرپرست باید با کارگران بر ساعات کار توافق کند؛ اعم از کـار در شـب    ج:
ماننـد:  ، کـه کـار از امـور سـخت باشـد      هرچنـد یا روز و شیوه ي معمول همین اسـت  

ساختمان سازي و امثال آن. سرپرست کارگران اجازه ندارد کارگران را در وقـت کـار از   
که در کار خلل ایجاد شود. اگر کار در شـب   هرچندنماز فرض و سنت جلو گیري کند 

انـد  تو مـی انند بعد از اتمام کار نمازتهجـد بخواننـد. بنـابراین کفیـل ن    تو میبود کارگران 
بر خالف نماز تراویح که مدت زمانش طـوالنی  ، رض منع کندکارگران را از اداي نماز ف

چنانچه کارگران ابتدا با سرپرست شرط نموده اند که نماز تراویح را بـا جماعـت   ، است
ادا کنند کفیل حق ندارد آنان را منع کند و اگر آنان را منع نمود کارگران بعد از اتمام کار 

نـد کـه   کن میدر نانوایی و بقالی و رستوران کار  نماز تراویح را بجا بیاورند. کارگرانی که
و ، در رمضان نیز باید کار کنند موظف هستند که نماز تـراویح را بـا جماعـت بخواننـد    
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افراد زیر دست خود را اجازه دهند تا نماز تراویح را با نماز جماعت بخواننـد؛ اگـر بـه    
بعد از اتمام کـار نمـاز اگـر    ، اجازه داده نشد که نماز تراویح را با جماعت بخوانند ها آن

   برایشان مقدور بود در قسمت هاي دیگر شب نماز را بجا بیاورند.
 )58( الدرالمثین فی فتاوي الکفالء والعاملین ص_شیخ ابن جبرین

 جهت اداي حج و عمره  ] همکاري با کارگران161[

آیا مدیر شرکت اجازه دارد که کارگران را از اداي عمره جلوگیري کند با توجـه   س:
به این که فرصت براي آنان در زندگی پیش آمده است؟ نصیحت شما بـه ایـن مـدیران    

 چیست؟
ـ  میما به مدیران شرکتها و سرپرست کارگران سفارش  ج: یم بـا کـارگران مهربـان    کن
از جملـه در اداي مناسـک   ، با آنان همکاري نمایندو در انجام طاعات و عبادات ، باشند

حج با آنان مساعدت نمایند؛ زیرا کارگران بعد از اینکـه بـه شـهر و دیارشـان برگردنـد      
محـدودیت و  ، هزینه ي باال ،معموالً قادر به اداي حج نخواهند شد؛ به دلیل مشقت سفر

ج بیـت اهللا الحـرام برونـد    موانع دیگر. بنابراین هرگاه فرصتی پیش آمد تا کارگران به ح
باید به آنان اجازه داد و نباید کفیل مانع شود؛ زیرا شرایط رفتن به حج مهیا شده است و 

 موانع هم برطرف شده است.
د زیرا این کار در مدت کن میاز طرفی براي حج بیت اهللا الحرام در کار خلل ایجاد ن 

ود. چنانچه کارگران زیاد هستند ش میده روز با رفت و برگشت انجام ، کوتاهی در حدود
انند رفتن به حج را برایشان نوبتی کند گروهی در سال جاري و گروهـی در سـال   تو می

تعـاون و  ، آینده. باید دانست که موافقت مدیر بـا انجـام مناسـک حـج بـراي کـارگران      
ل ود. عمره را در طوش میهمکاري بر نیکی و تقوا است که به یکی از ارکان اسالم عمل 

و هر وقت کفیل خواست به کارگرانش اجازه دهـد تـا عمـره را    ، ان انجام دادتو میسال 
یـرد در حـدود دو روز. اگـر کفیـل و     گ مـی انجام دهند و از طرفی عمـره وقـت انـدکی    

مخارج حج وعمره ي کـارگران را خـودش پرداخـت نمایـد اجـر و پـاداش       ، سرپرست
و عمـره ي کـارگران را از طـرف     اگر کفیل هزینـه ي حـج   بزرگی حاصل نموده است.
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خودش پرداخت ننمود کارگران خودشان آن را تقبل نماینـد. در هـر حـال در صـورت     
اند مانع از رفتن کـارگران بـه حـج و یـا     تو میکفیل ن، کامل بودن شرایط و انتفاي موانع

 عمره شود. 
 )59-61( ص، الدرالثمین فی فتاوي الکفالء والعاملین -شیخ ابن جبرین

 ] حکم باز کردن مغازه آرایشگاه 162[

حکم کسی که کارش تراشیدن سر و صورت دیگران است چیست؟ آرایشـگري   س:
 که ریش دیگران را می تراشد حکمش چیست؟ 

داشتن چنین شغلی حرام است؛ زیرا تعاون و ، تراشیدن ریش حرام است ج:

﴿ رماید:ف میهمکاري بر گناه تعدي از حدود شریعت است. اهللا تعالی          

                ﴾ :۲[املائدة[ 

و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعـدى دسـتیار   «
 »هم نشوید

کسی که مغازه ي آرایشگري دارد و سر دیگران را ، اما تراشیدن سر امري جایز است
 ود. ش مید؛ مرتکب هیچ امر ناجایزي نکن مید و از این راه امرار معاش کن میاصالح 

 )65-64( اللجنۀ دائمۀ ص، فتاوي للموظفین و العمال

 ود ش میاستفاده  ها آن] تحریم تعمیر وسایلی که غالباً در امور حرام و ناجایز از 163[

ویـدیو و  ، تلویزیـون ، کارم تعمیر رادیو، بنده تمیر کار وسایل الکترونیکی هستم س:
انم به شغلم ادامـه  تو میاین نوع وسایل است. از شما تقاضا دارم برایم توضیح دهید آیا 

م؛ دهـ  مـی باید در نظرداشت در صورتی که کارم را رها کنم تخصصم را از دسـت  ، دهم
 وم.ش میبوده و متضرر زیرا در تمام عمرم شغلم همین 

دالیل شرعی از قرآن و حدیث بیانگر این مسئله اسـت کـه بـر مسـلمان واجـب       ج:
آنچه شما در مورد درآمد خویش گفتـه  ، است محل درآمدش از راه حالل و پاکیزه باشد
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ید کن میرا تعمیر  ها آناید از امور طیب و پاکیزه نیست؛ زیرا وسایل دستگاههایی که شما 
 وند.ش میوارد در امور حرام استفاده در اغلب م

 )420/14( فتاواي انجمن دایم مباحث علمی افتا

 ] حکم کار در اماکن معصیت 164[

فتوائی منتشر نمـوده اسـت مبنـی بـر     ، از یکی از علما "المسلمون "روزنامه ي  س:
 بـه ایـن دلیـل کـه    ، دده میدر قهوه خانه اي که به مشتریان خود شراب ، جایز بودن کار

لطفاً بفرمائیـد  ، ایشان در حکم مضطر و کسی هستند که چاره اي جز همین کار را ندارد
 این چه نوع اضطراري است؟

تمام کسانی را کـه در امـر تهیـه و     وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى در حالی که رسول اهللا
 دخیل هستند لعنت نموده. توزیع شراب

ىلَّ ، بله ج: ـهُ أن النبی صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ نَ « :عَ ا الْـلَعَ هَ ائِعَ بَ ا وَ اقِيَهَ سَ ا وَ َ هبَ ارِ شَ رَ وَ مْ خَ

ا وَ  هَ لَ امِ حَ ا وآكل ثمنها وَ هَ بْتَاعَ مُ ولَةَ إِلَيْهِ وعارصها ومعترصهاالْـوَ مُ حْ  »مَ

، ردخـو  مـی که شـراب   کسی، در مورد شراب وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى [رسول اهللا
حمـل  ، دکنـ  میکسی که از پول شراب استفاده ، فروشنده و مشتري شراب، ساقی شراب

ود و تهیه کننده ي شـراب را مـورد   ش میکننده ي شراب و کسی که شراب برایش برده 
 لعنت قرار داده است.]

آنگونـه کـه در حـدیث     –کارش به هر نوعی متعلق به شراب است ، اگر این کارگر 
 اشد.ب میکارش در قهوه خانه حرام  -هآمد
شسـتن  ، قهوه، د مانند درست کردن غذاکن میاگر این کارگر در قسمتهاي دیگر کار  

کار کردن ایشان در ، ظروف و امثال اینها که با شراب و شراب خوار هیچ ارتباطی ندارند
که دوري جسـتن از تمـام ایـن     هرچند، این قسمتها جایز است و برایشان گناهی نیست

کارها در این قهوه خانه بهتر است؛ ایشان تا وقتی که و کاري دیگر که حالل باشد نیافته 
 واهللا اعلم.، انند به کارشان ادامه دهندتو میبنا به ضرورت ، اند
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                            )46( ص، فتاوي للموظفین و العمال -شیخ ابن جبرین

 کار در استریو موسیقی وتحریم درآمد آن] تحریم 165[

سؤال بنده در مورد استریو موسیقی است؛ بایـد عـرض کـنم کـه عالقـه اي بـه        س:
م تا بتوانم زنـدگی مـادي خـود را اداره    کن میموسیقی ندارم فقط به خاطر درآمد آن کار 

سـال اسـت    15مدت ، را بفروشم ها آنم تا کن مینوارهاي ترانه و موسیقی را تکثیر ، کنم
 م. کن میکه در استریو کار 

و هر جسمی کـه  ، م حرام استده میبرخی از علما به بنده گفته اند: کاري که انجام 
آیا بنـده بـه   ، مستحق آتش جهنم است... آیا این گفتار صحیح است، از حرام تغذیه شود

 م گناهکارم؟ده میخاطر کاري که انجام 
کار در استریو عبارت است از تهیـه  ، ام و ناجایز استم حرده میآیا کاري که انجام 

 و تکثیر ترانه هاي زن و مرد همراه با موسیقی. 
ید نیز آور میدر آمدي که از این راه به دست ، کار شما در استریو حرام است ج:

بر شما الزم است این کار را ترك کنید و خود را از درآمد حرام نجات ، حرام است

﴿ رماید:ف میی دهید. اهللا تعال                      

  ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

) و از 2( دهـد  شـدنى قـرار مـى    و هر کس از خدا پروا کند [خدا] براى او راه بیرون«
 »رساند کند به او روزى مى جایى که حسابش را نمى

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
 )14/452( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ] تحریم نگهبانی از مراکز کفر و فسق 166[

، د براي او جایز است کـه از کلیسـا  کن میآیا مسلمانی که در نیروهاي مسلح کار  س:
 دهد؟ قمارخانه و مراکز فروش شراب نگهبانی، مراکز لهو و لعب، سینما، مراکز فساد
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نگهبانی از کلیسا و مراکز تهیه و توزیع شراب و مراکز لهو و لعب و سالن سـینما   ج:
و امثال آن جایز نیست؛ زیرا نگهبانی از این مراکز به منزله ي تعاون و همکاري بر گنـاه  

﴿ است و اهللا تعالی از این کار نهـی فرمـوده اسـت و در قـرآن آمـده:              

                 ﴾ :۲[املائدة[   

و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعـدى دسـتیار   «
 »هم نشوید

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبینا اهللا صلی و
  )14/481( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي

 ] حکم آوردن خدمتکار بدون از ضرورت167[

همسرم به شدت از کار معلمی و ، داراي شش بچه هستم، خانم بنده معلم است س:
پذیرائی از خویشاوندان و بستگان بـه  ، ودش میرسیدگی به بچه ها و کار در منزل خسته 

اسـتخدام  انم خـدمتکاري مسـلمان را   تو میآیا با این شرایط ، ایدافز میخستگی همسرم 
 نمایم تا به همسرم کمک کند؟

راه حـل  ، یم با این شرایط خدمتکاري را استخدام ننمائیدکن میما به شما سفارش  ج:
به امور منزل رسیدگی ، این است که همسر شما در منزل بنشیند و فرزندان را تربیت کند

صـورتی کـه    با توجه به شرایطی که شما دارید و در، کند و حقوق شما را رعایت نماید
کار کردن همسر شما در خارج ، دآی میهمسرتان به کارش ادامه دهد این مشکالت پیش 

 از منزل هیچ لزومی ندارد. 

 أصلح اهللا حال اجلميع

 .وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم، وباهللا التوفیق
 )14/384,385( افتا و علمی مباحث دایمی انجمن فتاواي
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 فصل اول:
 احکام وصیت



 

 ] حکم وصیت و متن آن1[

آیا نوشتن وصیت واجب است؟ آیا گرفتن شاهد بـر وصـیت الزم اسـت؟ مـتن      س:
 شرعی وصیت چیست؟

 ود: ش میوصیت این گونه نوشته  ج:

ال اله اال اهللا وحده ال رشيک له  :م به کلمه توحیدده میم و شهادت کن میبنده وصیت 

و إن ، عيسی عبد اهللا و رسوله و كلمته ألقاها إلی مريم و روحٌ منه، و أن حممداً عبده و رسوله

تمام ،  يبعث من فی القبورآتية الريب فيها و أن اهللا ةو إن الساع، و النار حق، حق ةاجلن

م به تقواي الهی و داشتن روابط حسنه و صلح و صفا و اصالح کن میبستگانم را وصیت 
اخالق و تزکیه نفس و اطاعت و فرمان برداري از اهللا تعالی و پیامبر بزرگوارش: به همه 

م که بر مسیر حق حرکت کنند و در کن میخویشاوندان و فرزندان و بستگان وصیت 
به آنان همان وصیت ابراهیم و یعقوب علیهما ، پیمودن راه حق صبور و بردبار باشند

 ﴿ م:کن میتوصیه ، السالم که بر فرزندانشان نمودند           

        ﴾ :۱۳۲[البقرة[ 

زنهار که بمیرید و مسلمان ، شما برگزیده استاهللا تعالی این آیین پاك را براي «
 . »نباشید

اند یک سوم مال یـا  تو میشخص آنچه را که دوست دارد بنویسد. ، پس از متن فوق
اند مال معینی را نیز وصـیت کنـد؛   تو میکمتر از آن را در مصارف شرعی وصیت کند و 

بـه مسـجد و یـا فـالن      که مثالً ایـن مبلـغ را  ( البته باید نوع مصرف شرعی را معین کند
و شخصی را به عنـوان وکیـل بـراي اجـراي     ، م)ده می.. اختصاص .خانواده یتیم و یا به
واجب نیست؛ بلکه مستحب است و چـون  ، باید دانست که وصیت، وصیت معین نماید

 اند وصیت کند.تو میخواست 
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  یضدر بخاري و مسلم از ابن عمررروایت است اللَّـه نْهلَّى  که رسول، عاهللا صه  اللـَّ

ءٌ يُويصِ فِيهِ « :علَیه وآله وسلَّم فرمودند ْ لِمٍ لَهُ يشَ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ يَّتُهُ ، مَ صِ وَ ِ إِالَّ وَ تَنيْ بِيتُ لَيْلَ يَ

هُ  نْدَ تُوبَةٌ عِ كْ  )1(»مَ

جایز نیست که دو شب ، آن وصیت کند ي باره[براي مسلمانی که مالی دارد و باید در
 او بگذرد بدون این که وصیتش را ننوشته باشد.] بر

در صورتی وصیت واجب است که شخصی بدهکار است و طلبکـاران مـدرك و یـا    
براي چنین شخصی واجب است کـه  ، سندي در دست ندارند که حق خود را ثابت کنند

 وصیت نامه خود را بنویسد و حقوقی را که دیگران طلبکار هستند بنویسد تا بر اثر مرگ
ایشان حقوق اینها ضایع نشود. بهتر آن است که دو شاهد هنگـام تحریـر وصـیت نامـه     

با این که وصیت نامه توسط شخصی از اهل علم و معتمد نوشته شـود تـا   ، حاضر باشند
متولیان امر دچار سرگردانی نشوند؛ وصیت کننده تنها با نوشـتن کتبـی بـا دسـت خـط      

 خودش اکتفا نکند. 
 )77، 20/76( وع فتاوي و مقاالت متنوعۀمجم –شیخ ابن باز 

 ] برخی از احکام وصیت 2[

حکم شرعی در مورد وصیت چیست؟ متن وصیت نامه چگونه باشـد؟ وصـیت    س:
 باید در چه مواردي باشد؟

از جمله امور مالی وصیت کنـد بایـد قبـل از فـرا     ، کسی که میخواهد در مواردي ج:
بر وصیت نامه شاهد بگیرد و آن را قانونی کند. وصیت ، رسیدن موت بر آن وصیت کند

 بر دو نوع است: 
 وصیت واجب   -1
 وصیت مستحب  -2

                                                           
 )1627) مسلم  (2738بخاري  ( -1
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 اول: وصیت واجب
وصیت به آنچه که بدهکار است و آنچه که طلبکار است و وصیت به امانات که نزد  

 او گذاشته شده اند.
و قیمت ها؛ وصیت به این وصیت به معامالتی که نیمه کاره مانده اند و تعیین مبالغ 

امور واجب است تا حقی از فردي ضایع نشود و ذمه ي خودش فارغ شود و وارثانش 

هبعد از مرگ او با هم درگیر نشوند؛ رسول اهللا صلَّى  ا « :رمایدف میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ مَ

ءٌ يُويصِ فِيهِ  ْ لِمٍ لَهُ يشَ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ بِيتُ ، حَ هُ يَ نْدَ ةٌ عِ تُوبَ كْ يَّتُهُ مَ صِ وَ ِ إِالَّ وَ تَنيْ  )1(»لَيْلَ

جایز نیست کـه دوشـب   ، [براي مسلمانی که مالی دارد و باید درباره آن وصیت کند
 بر او بگذرد بدون اینکه وصیتش را نوشته باشد.] 

 دوم: وصیت مستحب 
اهـد خیـرات و صـدقات    خو مـی وصیت مستحب مربوط به اموري است که شخص 

نفلی انجام دهد مانند وصیت به ثلث مال یا کمتر از آن براي یکی از خویشـاوندان و یـا   
د که مقداري از مال و ثروت او را به فقرا و مساکین بدهنـد و  کن میدیگران و یا وصیت 

 .. .یا در کارهاي خیر و عام المنفعه خرج کنند. مانند: بناي مساجد و

هى رسول اهللا صلَّ ـهَ إِنَّ « :رمایدف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ نْدَ  اللَّ مْ عِ طَاكُ لَّ أَعْ جَ زَّ وَ عَ

مْ  لِكُ امَ ةً يفِ أَعْ ادَ يَ مْ زِ الِكُ وَ لُثَ أَمْ مْ ثُ اتِكُ فَ   )2(».وَ

هنگام وفات شما در مورد یک سوم اموالتان به شما اختیار داده اسـت تـا   ، [پروردگار
 اعمال خیر شما بیشتر شود.]از این طریق 

و أخرج امام احمد » و اسناد حسن )1(رواه الطبرانی«گوید:  )3(هیثمی در مجمع الزوائد
 .نحوه عن ابی الدرداء )2(فی مسنده

                                                           
 )1627) مسلم  (2738بخاري  ( -1
 )4/212مجمع الزوائد  ( -2
 )4/212»  (مجمع الزوائد« -3
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 یضسعد بن ابی وقاص رگوید: من در مکه بودم اللَّـه نْهلَّى، عپیامبر ص ه علَیه  اللـَّ
م آمد و در حالی که او دوست نداشت در سرزمینی بمیرد که از آن وآله وسلَّم به دیدن

ه پیامبر صلَّى، هجرت نموده است مُ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ حَ رْ ـهُ يَ اءَ  اللَّ رَ فْ  »ابْنَ عَ

انم تو می] گفتم: یا رسول اهللا! آیا ، [اهللا تعالی ابن عفراء را مورد رحمت خویش قرار دهد
ه پیامبر صلَّىتمام مالم را وصیت کنم؟  گفتم: نصف ، خیر :علَیه وآله وسلَّم فرمود اللـَّ

وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهگفتم: یک سوم چطور؟ رسول اهللا صلَّى ، چطور؟ گفت: خیر

ريٌ ، الثُّلُثُ [ فرمود:
ثِ الثُّلُثُ كَ عَ ، وَ نِيَاءَ إِنَّكَ أَنْ تَدَ تَكَ أَغْ ثَ رَ الَةً ، وَ مْ عَ هُ عَ نْ أَنْ تَدَ ٌ مِ ريْ ونَ ، خَ فُ فَّ تَكَ يَ

[ هيِمْ انید به یک سوم مالتان وصیت کنید در حالی که یک سوم تو میبله « النَّاسَ ىفِ أَيْدِ

اگر تو ورثه خود را در حالی وداع نمایی که اغنیا باشند بهتر از آن است که ، بسیار است
حالی وداع کنی که فقیر و بینوا باشند و بر اثر فقر و بینوایی به سوي مردم را در  ها آن

 لفظ این حدیث در بخاري است.، »وال کننددست دراز کنند و س
سعد ابن ابی وقاص رضـی  ، در بخاري در جایی دیگر با این الفاظ روایت شده است

لَّى  اللَّـهگوید: به رسول اهللا ص نْهعاللَّـه لَیع هآلو ه  ـلَّمسیـا رسـول اهللا   ، عـرض نمـودم  و
گفتم: یا رسول اهللا! آیا به نصف مـالم  ، اهم وصیت کنم؛ در حالی که دختري دارمخو می

ثِري][ علَیه وآله وسلَّم فرمودند: اللَّـهوصیت کنم؟ رسول اهللا صلَّى  ف كَ نصف زیاد « النِّصْ

 علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّىگفتم: آیا یک سوم مالم را وصیت کنم؟ ، »است

ريٌ ، الثُّلُثُ [
ثِ الثُّلُثُ كَ ]، وَ بِريٌ بله به یک سوم وصیت کن در حالی که یک سوم بسـیار  « أَوْ كَ

رمایـد:  ف مـی  عنْـه  اللَّــه سعد بن ابی وقاص رضی » یک سوم زیاد است :است؛ یا فرمود

                                                                                                                                                    
) از حـدیث  12351بیهقـی  ( » السـنن الکبـري  ) «2709) ابـن ماجـه  (  4129( 4/198» المعجم الکبیـر « در  -1

» الکبیـر «معاذ بن جبل رضی اللَّه عنْه : الطبرانی فی  ابوهریره رضی اللَّه عنْه  و آخرجه بنحوه من حدیث
) و حسن األلبانی حدیث أبی هریره رضی اللَّه عنْه کما 3( 4/150» سننه«) و الدار القطنی فی 94( 20/54

 )2190»  (صحیح سنن ابن ماجه«فی 
 )1484»  (مسند الشامیین«) و نیز در 6/441أحمد  ( -2
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به وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهند و رسول اهللا صلَّى نمود میمردم به یک سوم مال خود وصیت 
 د.دا میاجازه  ها آن

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 ) 263، 16/266( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 هذه وصیتی الشرعیۀ) ( کتاب] مطلبی پیرامون 3[

هذه وصیتی الشرعیۀ) همراه متن سؤال خدمت شما ( رساله کوچکی تحت عنوان س:
زیرا مردم در منطقه ما این کتاب را می خرند و معتقدند وصیت خـود را  ، مکن میارسال 

نـد و  ده مـی بعضی از افراد آن را می خرند و به دیگـران هدیـه   ، با این متن تطبیق دهند
ند تا دیگران بـه آن عمـل   کن میبرخی آن را بصورت رایگان در مراکز حفظ قرآن توزیع 

کنند و یا از آن استفاده کنند. لطفاً در مورد توزیع و اهدا و عمل به متن این وصیت نامه 
 را توضیح دهید؟ 

متن وصیت نامه مطالعه و مطلبی که خالف شرع باشد در آن مشـاهده نشـد؛ امـا     ج:
یک مورد را تذکر دهیم و آن این که توزیع این متن بین مردم این مطلب را تـداعی   باید
ند که امري مستحب است که این متن وصیت نامه را بخرنـد و بـه   کن مید که فکر کن می

وارثان خود بدهند که موارد آن را اجرا نمایند؛ در حالی که نیازي بـه ایـن کـار نیسـت.     
، اند به آن مراجعه کنـد تو میکور هستند کسی که بخواهد احکام و جنایز در کتب فقه مذ

بدون این که نیازي به وصیت و توزیع آن باشد؛ و از طرفی به فضل الهی احکام و جنایز 
 یرد. گ میدر مناطق ما مطابق با سنت انجام 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 )290، 16/289( می و افتافتاوي انجمن دایمی مباحث عل

 ] وجوب تنفیذ وصیت 4[

مـا فرزنـدان را   ، پدرم یک سال قبل از مرگش سخت بیمار شد و زمین گیر شـد  س:
نزدش رفتیم در حضور ما به یک چهارم مالش وصیت نمود؛ این وصـیت  ، احضار نمود
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بعد از گذشت ، نامه را در حضور شهود کتباً نوشت. اهللا تعالی پدرم را از بیماري شفا داد
یک سال پدرم به طور ناگهانی وفات نمود و فرصت وصیت پیـدا نکـرد. وصـیت نامـه     

آیـا  ، قبلی گم شده است؛ اما شهود در حیات هستند و متن وصیت نامه را به یـاد دارنـد  
 اجراي وصیت نامه بر ما الزم است؟

ش از اگر از نظر شرعی وصیت پدر شما به اثبات برسد؛ و در زمان حیـات خـود   ج:
تنفیذ وصیت پدر بر فرزندان واجب است؛ البته قبل از اجراي ، این وصیت رجوع ننموده
 دیونی که بر عهده میت است پرداخت شود.، وصیت نامه و تقسیم ترکه

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 )263، 16/262( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 کیفیت تعیین وصی] 5[

اگر بخواهم در حال حیاتم به یک سوم مالم وصیت کنم کـه یکـی از فرزنـدانم     س:
بعد از مرگم آن را تنفیذ کند؛ آیا وصیت شفاهی کافی است یا بایـد وصـیت در حضـور    

آیا وصیت نامه به اسم فرزند بزرگ باشد یـا کـوچکتر و یـا فرزنـد     ، قاضی دادگاه باشد
 ن؟ یا جمعی از آنا، وسطی
بهتر آن است که مسلمان وصیت خود را در حضور قاضی دادگاه بنویسـد؛ یـا از    ج:

یکی از دانشجویان علوم شرعی که فردي معتمد و یا سرشناس است که خط و کتـابتش  
مورد اعتماد باشد؛ بخواهد وصیت نامه ي او را بنویسد تا وصیت نامه مطابق بـا قواعـد   

د به دست فردي امانت دار و اهـل خیـر سـپرد کـه     شرعی اجرا شود؛ وصیت نامه را بای
 توان اجراي آن را بر فرزندان پسر و دختر میت داشته باشد.

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق
 ) 16/266( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] فلسفه منع وصیت براي وارثان 6[

 یت کردن براي وارث منع نموده است؟چرا دین اسالم از وص س:
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دین اسالم از وصیت کردن براي وارث منع کرده است؛ زیرا این کار تعدي از  ج:
حدود و قوانین الهی است؛ زیرا اهللا تعالی سهم هرکدام از وارثان را معین و مشخص 

﴿ نموده است؛ اهللا تعالی در این مورد فرموده است:             

                        

                            

    ﴾ :۱۴ – ۱۳[النساء[  

او را داخل بهشـت  ، و هرکه از اهللا و رسولش اطاعت کند، اینها مقررات الهی است«
د که از پاي درختانش نهرها جاري است که در آن جاودانه اند و ایـن همـان   کن میهایی 

کامیابی بزرگ است. و هر که از اهللا و رسول او را نافرمانی کنـد و از حـدود او تجـاوز    
وي را به آتشی درآورد که همواره در آن بمانـد و بـراي او عـذاب خفّـت بـاري      ، نماید

 .»خواهد بود
چنانچه شـخص دو وارث داشـته   ، یمده میاین مسئله را توضیح ، در قالب یک مثال

میراث دختر بعنوان سهم االرث نصف ما ترك پـدر  ، یک دختر و یک خواهر تنی، باشد
چنانچه پدر براي دخترش یک ، درس میه به خواهر باقیمانده میراث به عنوان عصب، است

سوم مالش را وصیت نماید. در مجموع دختر صاحب دو سـهم خواهـد شـد و خـواهر     
این کار به منزله تعدي و تجاوز از حدود و قوانینی است که اهللا تعالی ، صاحب یک سوم

 نارل فرموده است.
پسر از خود بر جـاي گذاشـته   د و فقط دوکن میبه مثالی دیگر توجه کنید: پدر فوت  

ود چنانچه پدر براي یکی از ش میاست؛ میراث پدر بین آن دو به صورت مساوي تقسیم 
آن دو یک سوم مالش را وصیت کند ؛ نتیجه این خواهد شد که یک پسر دو سوم مال را 

و این یعنی تجاوز و ، ردب میرد و دیگري که براي او وصیت نشده است یک سوم را ب می
ي الهی که حرام است ؛ زیرا اگر وصـیت بـراي وارث جـایز    ها آناز قوانین و فرم تعدي
دسـت آویـزي   ، مشخص نمودن سهم وارثان بی معنی خواهـد شـد. ایـن تجـویز    ، باشد
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دند و هرکس به هر میـزان  دا میکه قوانین میراث را بازیچه قرار ، خواهد شد براي مردم
بیشتر نماید و هر کس را که بخواهـد سـهم    که بخواهد می تواند سهم یکی از وارثان را

 میراث او را ناقص می نماید.
 )2/558( فتاوي نور علی الدرب –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم تعیین مقدار وصیت به یک سوم 7[

 چرا وصیت به بیشتر از یک سوم مال جایز نیست؟  س:

زیرا حق وارثان متعلّق به ما ترك میت است؛ چنانچه وصیت به بیشتر از یک  ج:
بر همین اساس وقتی که سعد بن ابی وقاص ، دش میود حق وارثان ضایع ب میسوم جایز 

 یضرلَّى  اللَّـهاز رسول اهللا ص نْهعاجازه خواست تا نصف مالش را  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیع
هسعد رضی ، اجازه ندادوسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّى، وصیت نماید عنْه اجازه  اللـَّ

و علَیه وآله وسلَّم اجازه داد  اللَّـهپیامبر صلَّى ، خواست تا یک سوم مالش را وصیت کند

ونَ [ فرمود: فُ الَةً يتكفَّ مْ عَ هُ رَ نْ أنْ تَذَ تَكَ أغنِيَاءَ خريٌ مِ ثَ رَ رْ وَ ذَ . إنَّكَ أَنْ تَ ثريٌ الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَ

[ اگر تو در حالی که یک سوم زیاد است ؛ ، انی یک سوم را وصیت نماییتو می« النَّاسَ

را در حالی  ها آنآن است که ورثه خود را در حالی وداع نمایی که اغنیا باشند بهتر از 
ترك نمایی که فقیر و بینوا باشند و بر اثر فقر و بینوایی به سوي مردم دست دراز نموده 

  )1(»ؤال کنندو س
حکمت منع وصیت بـه  ، در این حدیث مباركوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى 

چنانچه اگر میت از یک سوم بیشتر وصـیت  بیشتر از یک سوم مال را بیان فرموده است؛ 
 اشکالی در این کار نیست.، نمود و وارثان اجازه دادند

 )2/559( فتاوي نور علی الدرب –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم اخراج یک سوم از ما ترك میت بدون آن که وصیت کرده باشد8[

                                                           
 )1628) و مسلم  (5659، 5354، 4409، 3936، 2744، 2742، 1295بخاري  ( -1
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را خارج  انیم یک سوم مالشتو میآیا ، پدرم وفات نموده و وصیت ننموده است س:
 کنیم و آن را صدقه دهیم؟

خارج کردن یک سوم مال بر شما الزم نیست؛ چنانچه ورثـه  ، طبق اظهارات شما ج:
خودشان چیزي از ما ترك میت را بعنوان صدقه خارج کنند و یـا تبـرع دیگـري داشـته     

 کار خوبی کرده اند. ، باشند
 ه وسلموصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحب، و باهللا التوفیق

 )16/285( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 ] جواز وصیت براي فرزندان پسري که در حیات پدرش فوت نموده است 9[

منع متوفی از میـراث  ، حکم شرع در مورد کسی که در حیات پدرش وفات کند س:
وجـود  پدر با وجود اینکه متوفی فرزندان خردسال و نیازمند داشته باشد چیست؟ آیا بـا  

 ان چیزي از ما ترك را به آنان اختصاص داد؟ تو میعدم رضایت دیگرا ن 
کمتر از یک سوم ما تـرکش  ، د و داراي اوالد استکن میکسی که فرزندش وفات  ج:

را وصیت کند هرچند که عمو هاي آن فرزندان موافق نباشند؛ زیرا هر شخصی در یـک  
چنانچه شخصی پسرش در حیـات  ، خیرسوم مالش اختیار دارد که آن را وصیت کند یا 

متـوفی)  ( اند میراث پدرتو میرند ب میپدر وفات نمود و فرزندانی داشت که از و میراث 
چنانچـه  ، را در صورتی که یک سوم و یا کمتر باشد براي نوه هاي خودش وصیت کنـد 

البتـه اگـر عموهـاي آن فرزنـدان از      گیرد نمیوصیت ننمود مورد مواخذه و مالمت قرار 
 طرف خودشان چیري به آنان بخشیدند کار پسندیده اي انجام داده اند.

 )3/55( فتاوي إسالمیۀ –شیخ ابن جبرین 



 

 

 

 

 :فصل دوم
 میراث



 

 رند ب می] کسی که با شرك از دنیا برود وارثان از او ارث ن10[

.. امـا  .یرد وگ میاند روزه خو مینماز ، دده میشخصی تمام ارکان اسالم را انجام  س:
او به اولیا توسل می جوید و از آنان نصرت و یاري می طلبد و معتقـد اسـت اولیـا بـر     

لطفًا بفرماید آیا فرزندان موحد ایشان از پدرشـان  ، جلب منافع و دفع ضرر قدرت دارند
 رند یا خیر؟ ب میارث 

د اما از کن مییرد و تمام ارکان اسالم را عمل گ میاند روزه خو میکسی که نماز  ج:
با وجود این که او را ، دکن میمردگان و غائبان و مالئکه و امثال آن طلب فریاد و استغاثه 

نمایند باز هم بر عقیده و عملش اصرار ورزد و با این نصیحت نموده و به او گوشزد 
نماز ، با شرك از دنیا رفته است و مسلمان نیست؛ و بنابراین غسل ندارد، حال بمیرد

وارثان موحدش اعم از ، در قبرستان مسلمانان دفن نشود، جنازه بر او اقامه نشود
رند؛ زیرا از نظر دین و اعتقاد با هم ب می.. از او ارث ن.عموها و، پدر و مادر، فرزندان

هتضاد دارند؛ بدلیل فرموده رسول اهللا صلَّى  ثُ « :علَیه وآله وسلَّم اللـَّ رِ لِمُ الْـالَ يَ سْ مُ

الَ الْـ افِرَ وَ افِرُ الْـكَ لِمَ الْـكَ سْ   )1(»مُ

 رد.]ب می[مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث ن
 ) 3/51( اسالمیۀ انجمن دائم کتاب فتاوي

 ] مخالفت با شرع در تقسیم ارث حرام است 11[

خانمی می پرسد: برادرم وفات نموده است و هشتاد هزار ریال نـزد مـن امانـت     س:
دو فرزندش نزد من آمدنـد و مبلـغ   ، برادرم داراي پسري و دختري است، گذاشته است

داده است و به صورت امانـت   گفتم: برادرم این مبلغ را به من هدیه، مذکور را خواستند
نزد من نگذاشته اسـت؛ بعـد از مـدتی از پروردگـار ترسـیدم و ایـن مبلـغ را بـه آن دو         
برگرداندم؛ ولی کل مبلغ را بین آن دو تقسیم نمودم و بـه هـر کـدام چهـل هـزار ریـال       

به من جواب داد که به خاطر این کار ، تحویل دادم؛ از یکی از علما در این مورد پرسیدم
 اکنون باید چکار کنم؟ ، آیا فتواي ایشان صحیح است، گناهکار هستید

                                                           
 )4140) مسلم  (6764بخاري  ( -1
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 .دیددا میاوالً: شما مرتکب اشتباه شده اید؛ باید امانت را به صاحبان آن تحویل  ج:
دوم: تقسیم میراث به صورت مساوي بین پسر و دختر کاري ناجایز اسـت؛ زیـرا اهللا   

 تعالی چنین دستوري نداده است.

﴿ :رمایدف میاهللا تعالی                    ﴾

  ]۱۱[النساء: 
د سهم پسر [در میراث] چون سهم کن میاهللا تعالی شما را درباره فرزندانتان سفارش «

 .»دو دختر است
است. تقسـیم  سهم پسران دو برابر سهم دختران ، زمانی که وارثان پسر و دختر باشند

میراث به صورت مساوي جایز نیست. اکنون شما باید سهم پسر را کامل بدهید و مبلغی 
اگـر  ، باز پس گیرید و به برادر ایشان تحویل دهید، را که به دختر متوفی اضافه داده اید

انید این کار را انجام دهید؛ شما باقیمانده سهم برادر را به ایشان بدهکار هستید و تو مین
 ید آن را پرداخت نمایید. با

 )908، 907( فتاوي المرأة المسلمۀ ص –شیخ فوزان 

 ] هشدار در مورد محروم کردن دختران از ارث 12[

ند تا شوهر آنان از سهم االرث کن میبعضی از افراد دخترانشان را از ارث محروم  س:
 آنان چیزي بدست نیاورند؛ آیا این کار جایز است؟ 

پروردگار سهم االرث وراث را در قرآن ذکر نموده است؛ از جمله ي آنان  ج:
دختران هستند. اهللا تعالی امر نموده است که سهم هر کدام از آنان باید پرداخت شود. در 

﴿ :پایان اولین بخش از آیات میراث فرموده است            

                        

                            

    ﴾ :۱۴ – ۱۳[النساء[ 
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او را داخل بهشـت  ، و هرکه از اهللا و رسولش اطاعت کند، استاینها مقررات الهی «

د که از پاي درختانش نهرها جاري است که در آن جاودانه اند و ایـن همـان   کن میهایی 
، کامیابی بزرگ است. و هر که اهللا و رسول او را نافرمانی کند و از حدود او تجاوز نماید

د و براي او عـذاب خفّـت بـاري خواهـد     وي را به آتشی درآورد که همواره در آن بمان
 .»بود

    ﴿ :اهللا تعالی در آخر سوره فرموده           

 ﴾ :د تا گمراه نشوید و اهللا کن میاهللا تعالی احکام را براي شما تعیین « ]۱۷۶[النساء

 . »به همه چیز داناست
بنابراین اگر کسی دختر یا هرکدام از وارثان را از ارث محروم نماید و بدون رضایت 
آنان سهمشان پرداخت نشود قطعاً از فرمـان اهللا و رسـول سـرپیچی کـرده انـد ؛ چنـین       

ند گرفتار هواي نفس و تعصـب جاهالنـه   کن میافرادي که ظالمانه حق دیگران را پایمال 
ار خود دست بردار نشوند و توبه نکنند و حق را به صاحبان شده اند ؛ این افراد اگر از ک

 .وندش میحق بر نگردانند گرفتار عذاب الهی 
 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفیق

 ) 494، 16/493( فتاوي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 رند ب میجزو ذوي االرحام هستند و میراث ن، ] فرزندان دختر13[

خواهر بزرگ پـدري مـا فـوت نمـوده     ، خانواده ما متشکل از هفت خواهر است س:
رنـد؟  ب مـی است و داراي هشت فرزند است؛ آیا فرزندان خواهر متوفی از پـدرمان ارث  

تـا حـدودي ایـن موضـوع     ، و خواهرمان فوت نموده اسـت ، زیرا پدرم هنوز زنده است
 رد توضیح دهید؟ باعث اختالف شده است. لطفاً در این مو

رند؛ تا زمانی که اصـحاب  ب میفرزندان دختر جزو ذوي االرحام هستند و میراث ن ج:
ذوي االرحام حقی در میراث ندارند؛ میراث پـدر شـما   ، فروض یا عصبه موجود هستند
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الباقی سـهم عصـبه   ، ثلثان) سهم دختران ایشان است( ود: دو سومش میاین گونه تقسیم 
 یرد.گ میاست؛ چنانچه عصبه اي در کار نباشد؛ باقیمانده دوباره به دختران تعلق 

 )910، 909( فتاوي المرأة المسلمۀ –شیخ فوزان 

 رند.ب می] از برادران تنی فقط پسران ارث 14[

امـا  ، شخصی از دنیا رفته است؛ زن و فرزندانی از خود برجـاي نگذاشـته اسـت    س:
داشته که او قبالً وفات نموده است و فرزندانی از خود باقی گذاشته اسـت؛ آیـا   برادري 

 رند؟ ب میاز ایشان ارث ، فرزندان برادر ایشان
به اجماع مسلمانان تمام ارث ایشان به فرزندان پسـر بـرادر   ، طبق اظهارات سائل ج:

 .گیرد نمید و چیزي به فرزندان دختر تعلق رس میمتوفایش 

وا الْـ« :علَیه وآله وسلَّم که فرموده است اللَّـهبدلیل گفتار رسول اهللا صلَّى  قُ حِ

رٍ الْـ كَ لٍ ذَ جُ ىلَ رَ َوْ وَ ألِ هُ امَ بَقِيَ فَ ا فَ لِهَ ائِضَ بِأَهْ رَ [سهمیه هاي معین شده ي ارث را به  )1(»فَ

 ند مرد بدهید.]بدهید. و باقیمانده آن را به نزدیک ترین خویشاو ها آنصاحبان 
نه از اهل فروض هستند و نه از عصـبه؛ و بـه اجمـاع    ، باید دانست که دختران برادر

 اهل علم از ذوي االرحام هستند. 
 ) 3/56( فتاوي اسالمیۀ -شیخ ابن باز 

 ] حکم تقسیم دارائی قبل از وفات 15[

وضع مالیم خوب است فقط یـک دختـر دارم؛    -وهللا الحمد -بنده متأهل هستم  س:
دختـرم وضـع مـالیش خـوب اسـت و از مـن       ، یک برادر و یک خواهر پدري نیـز دارم 

اهد که تمام سرمایه ام را به اسم برادرم ثبت کنم: خواهرم نیـز همـین خواسـته را    خو می
دارم که از او فرزند نـدارم و دختـر و    دارد؛ باید عرض نمایم که بنده همسر دیگري نیز

من دوست ندارنم در حـق او ظلـم کـنم: و از    ، برادر و خواهرم از او دل خوشی ندارند

                                                           
 )4141) مسلم  (6732بخاري  ( -1
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طرفی از آن بیم دارم که اگر ثروتم را به اسم برادرم سند کنم بنده و همسرم را از منـزل  
 لطفاً مرا راهنمایی کنید که بهترین کار چیست؟ ، اخراج کند

ین کار این است که شما مال و ثروت خود را به اسم کسی ثبت نکنید؛ بلکه بهتر ج:
که چـه چیـزي   ، آن را در اختیار خودتان بگذارید؛ زیرا شما از آینده ي خود خبر ندارید

وارثـان شـما هرکـدام    ، د. اهللا تعالی هر وقت موت را براي شما مقدر کندآی میبر سرتان 
از طرفی شما چگونـه میـراث خـود را در زمـان     وند. ش میسهم شرعی خویش را مالک 

ید؛ در حالی که شما از آینـده خبـر نداریـد و ممکـن اسـت      کن میحیات خویش تقسیم 
وارثان شما قبل از شما فوت کنند و شما از آنان ارث ببرید؟ خالصه این که ما بـه شـما   

کسی ثبت  یم که مال و سرمایه خود را براي خودت نگهداري و آن را برايکن میتوصیه 
و مطابق شریعت الهی از مالت براي خودت استفاده کن. به هر طریق که اهللا تعالی ، نکنی

 رند. ب میدیگران از او به ارث ، براي شما مقدر کند و هرکدام از شما که زودتر وفات کند
 )560، 2/559( فتاوي نور علی الدرب –شیخ ابن عثیمین 

 ود ش می] رضاع سبب ارث ن16[

به او کسـی اسـت کـه از    ، نزدیک ترین فرد، خانمی وفات نموده و وارثی ندارد س:
یعنی: این خانم فقط داراي فرزندي رضاعی است؛ ، پستان خود به او شیر خوارانده است

رد یا این که ارث این خـانم بـه بیـت المـال     ب میآیا فرزند از مادر رضاعی خویش ارث 
 ود؟ ش میبرگردانده 

قرابت -1 :اند از اسباب ارث باشد؛ زیرا اسباب ارث سه تا هستندتو میرضاعت ن ج:
 والء  -3زوجیت  -2

نفقـه اي   رد و حق والیت و سرپرستی هم ندارد وب میبنابراین برادر رضاعی میراث ن
هم بر او واجب نیست که مثالً باید نفقه ي مادر رضاعی یا خـواهر رضـاعی بـر او الزم    

یا برادر نسبی حقوقی که بر خویشاوند رضـاعی الزم اسـت.   مانند: فرزند نسبی و ، باشد
ـ  مـی فقط جنبه اکرام و احترام دارد؛ فرزند رضاعی از پدر و مادر رضاعی میـراث ن  رد و ب
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ـ  مـی باید گفت: این فرزند از ایشان میراث ن، آنچه در سؤال مطرح شده است رد؛ بلکـه  ب
 ود. ش میمیراث این خانم به بیت المال مسلمین سپرده 

 ) 2/560( فتاوي نور علی الدرب –یخ ابن عثیمین ش

 رد؟ ب می] آیا خانم مطلقه اي که شوهرش وفات کرده ارث 17[

د آیـا همسـر   کن مید و ناگهان خود شوهر وفات ده میمردي همسرش را طالق  س:
با این احتمال که همسر در زمان عده است یا این که عـده  ، ردب میمطلقه اش از او ارث 

 شده است؟اش تمام 
 تفصیل این مسئله به شرح زیر است: ج:

حکم ایشان مانند حکم ، در حال گذراندن عده و طالق رجعی است، اگر زن مطلقه
وارد عده ي ، و از عده ي طالق، زوجه اي است که هیچ طالقی بر او واقع نشده است

، طالق دهد، ود؛ طالق رجعی این است که شوهرش او را بعد از دخولش میوفات 
یعنی خلع نباشد) و طالق اول یا دوم باشد؛ در ( بدون دریافت عوضی از همسرش

﴿ رماید:ف میرد؛ بدلیل گفته الهی که ب میهمسر ارث ، صورت مرگ شوهر     

                            

                                  

         ﴾ :۲۲۸[البقرة[  

، به اهللا و روز قیامت ایمان دارنـد و اگر ، و زنان طالق داده تا سه پاکی منتظر بمانند«
و شوهرانشـان اگـر سـر    ، جایز نیست آنچه اهللا تعالی در رحمهایشان آفریده پنهان دارند

و بـراي ایـن زنـان بـه طـور      ، مـدت) سـزاوارترند  ( به باز آوردشان در این، آشتی دارند
  »از تکالیف) بر عهده شان است( حقوقی) است همپاي آنچه( شایسته

﴿ رماید:ف میکه  گفتار الهی                 
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            ﴾ :۱[الطالق[ 

پـاك شـدن از   ( را بـه وقـت عـده شـان     ها آن، چون زنان را طالق دهید !اي پیامبر«
 را هـا  آنپروردگارتان بترسـید.  ، و حساب عده را نگهدارید و از اهللا، حیض)طالق دهید

، هم) از خانه هایشان بیرون نروند ها آن( در دوران عده) از خانه هایشان بیرون نکنید و(
و هر کس از ، مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاري شده باشند و اینها حدود الهی است

، هللا پـس از آن نی شاید ادا میحدود الهی پا فراتر نهد قطعاً به خود ستم کرده است. تو ن
امر نموده است که در زمان عده در منـزل  ، امري پدید آورد.پروردگار به زوجه ي مطلقه

 .»شوهرش بماند

 ﴿ :فرموده                  ﴾ :۱[الطالق[ 

رجـوع   امري پدید آورد. یعنی مرد به زنش، پروردگار پس از آن، نی شایددا میتو ن«
 .»کند

اما اگر زن مطلقه اي که شـوهرش بـه طـور ناگهـانی وفـات نمـوده اسـت در حـال         
گذراندن عده از طالق بائن است؛ مثالً شوهر طالق سوم را بر او واقع نموده اسـت؛ یـا   

در ایـن صـورت زن از شـوهر ارث     –است و عده ي طالق نیسـت  ، عده عده ي فسخ
اما در یک حالـت بـا وجـود     .ودش میعده وفات نرد و عده اش از عده طالق وارد ب مین

رد و آن در صـورتی اسـت کـه شـوهر در     ب میبائن است باز هم زن ارث ، این که طالق
مرض وفات همسرش را طالق دهد؛ زیرا در این صورت شوهر متهم است که به منظور 

بـاز  محروم کردن همسرش از ارث او را طالق داده است. بنابراین با وجود طالق بـائن  
اما تا زمانی که شوهر نکرده اسـت؛  ، عده زن تمام شده باشد هرچندرد ب میهم زن ارث 

 رد.ب میدیگر میراث ن، اگر زن پس از پایان عده با فردي دیگر ازدواج نمود
 ) 2/820( فتاوي شیخ ابن عثیمین

 ] قبل از تقسیم میراث باید دیون میت پرداخته شود 18[
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فوت نموده میراث او بین من و دخترش و دو خانمش  یکی از خویشاوندان بنده س:
بقیـه وارثـان حاضـر    ، پس از مدت کوتاهی معلوم شد متوفی مقروض است، تقسیم شد

بنـده  ، نیستند آنچه را به عنوان ارث تصاحب نموده اند به طلبکاران متوفی بـر گرداننـد  
دانستم وتصمیم گرفتم با احساس مسئولیت نمودم و خود را در پیشگاه اهللا تعالی مسئول 

با ید عـرض نمـایم   ، آنچه که سهم بنده شده تجارت کنم و دیون متوفی را پرداخت کنم
 لطفاً بفرماید بنده چکار کنم؟ ، که دیون متوفی بیشتر از مبلغی است که سهم بنده است

وارثان متوفی حق ندارند چیزي از ماترك او را بین خود تقسیم نمایند؛ مگر بعد  ج:
از استیفاي طلبکاران طلب خود را از مال متوفی: زیرا اهللا تعالی در بحث میراث 

  ﴿ :رمایدف می       ﴾ :پس از عمل به وصیت یا « ]۱۱[النساء

 .»پرداختن بدهی
، حقی در مال متوفی ندارند؛ مگر بعد از پرداخت دیون. چنانچه ورثـه ، بنابراین ورثه

از دیون متوفی بی اطالع بودند و میراث را بین خود تقسیم نمودند و بعد مطلـع شـدند   
که متوفی مدیون است؛ بر تمام ورثه واجب است که تمام سهام خـود را بـر گردانـده و    

چنانچه یکی از آنان از رد کـردن سـهمش امتنـاع ورزیـد؛      دین میت را پرداخت نمایند.
گناهکار است و در حق متوفّی و طلبکار هر دو ظلم نموده اسـت. چنانچـه شـما سـهم     

این ، خود را از ماترك متوفی در تجارت بکار بسته اید تا دیون متوفی را پرداخت نمایی
اما در هر حـال شـما   ، نباشداز این رو امید وارم گناهی بر شما ، نظر شما اجتهادي است

موظف هستید از اصل سرمایه و سود خود دیون متوفی را پرداخت کنی. اما باید بـدانی  
که شما در اصل مر تکب کار ناجایزي شده اید؛ زیرا شما حق ندارید که در مالی دخـل  

اما چون ایـن  ، و تصرف نمایید که متعلق به شما نیست؛ بلکه متعلق به طلب کاران است
 عمل از شما به صورت اجتهادي سرزده است. امیدوارم گناهکار نشوید.

 ) 2/49( فتاوي اسالمیۀ –شیخ ابن عثیمین 

 قبل از تقسیم میراث جدا شود ، ] نفقه ي حج واجب19[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1738 
  

پدرش و بـرادران و  ، خانمی وفات نموده است و وارثان او عبارتند: از همسرش س:
ده است. مقداري پول از این خانم به جا مانده خواهرانش و دختري که جلو تر وفات کر

اهند هر کدام سهم خود را بدانند؛ این خانم متوفی حج فرضی را در خو می.. و رثه .است
، زمان حیات خود ادا ننموده است؛ بعضی از وارثان دوست دارند قبل از تقسـیم میـراث  

اهند ابتـدا  خو میه و بعضی از ورث، شخصی فریضه ي حج را از ماترك متوفی انجام دهد
 سهم آنان مشخص شود و اکنون از شما استفتا نموده ایم و منتظر جواب هستیم؟

چنانچه بر این خـانم متـوفی در زمـان حیـاتش حـج      ، با توجه به اظهارات سائل ج:
د از کنـ  میواجب بوده است باید قبل از تقسیم میراث مقداري که براي اداي حج کفایت 

به کسی تحویل دهند تا به جاي متوفی حج را ادا کند؛ اما اگر  ماترك متوفی جدا شود و
نیست. پس از رسـیدگی بـه ایـن    ، این خانم فقیر بوده است حج و عمره اي بر او فرض
بعـد از آن اگـر وصـیتی    ، ودشـ  میموضوع چنانچه بدهکار هستند بدهی ایشان پرداخت 

 ود. ش میین ورثه تقسیم ود آنچه باقی بماند بش میوصیت شرعی او اجرا ، داشته است
الباقی سهم ، یردگ مینصف میراث به زوج تعلق ، ودش میصورت مسئله از دو شروع 

وند و چیـزي از میـراث بـه آنـان تعلـق      شـ  مـی برادران ساقط ، پدر است و با وجود پدر
زیرا شـرط میـراث   ، ردب میاما دختر ایشان که قبالً وفات نموده است میراث ن، گیرد نمی

یعنـی وارثـانی از متـوفی ارث    ، ه تحقق وجـود وارث هنگـام مـوت مـورث    این است ک
رند که هنگام مرگ متوفی در قید حیات باشند و مانعی دیگر هم موجود نباشـد کـه   ب می

 نموده است. در این مسئله دختر قبل از مادر فوت
 )3/49( کتاب: فتاواي اسالمیۀ –انجمن دائم

 ودش میه بر او الزم رد و عدب می] همسر به مجرد عقد از شوهر میراث 20[

بعـد از عقـد و   ، خواهر ي دارم چهارده ساله که با پسر عمویش عقد شده است س:
قبل از دخول شوهرش وفات نموده؛ آیا عده بر خواهرم واجب اسـت یـا خیـر؟ آیـا از     

ه طور قطـع فقـط عقـد صـورت     رد یا خیر؟ باید عرض نمایم که بب میشوهرش میراث 
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گرفته و زفاف صورت نگرفته است و از طرف شوهر چیزي از قبیل زیور آالت و اشیاي 
 دیگر به او تقدیم نشده است؟ 

بر زن هـم  ، بمیرد، چنانچه مردي بعد از عقد و قبل از دخول و زفاف با همسرش ج:
 رد.ب میود و هم از شوهرش میراث ش میعده الزم 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

      ﴾ :۲۳۴[البقرة[  

) باید چهار ماه ها آن( ذارندگ میو کسانی از شما که می میرند و همسرانی به جاي «
 .»و ده روز عده نگهدارند

اهللا تعالی در این آیه بین این مدخول بها و غیر مدخول بها فرقی قایل نشده است؛ و 
ذارنـد.  گ مـی نـد و همسـرانی بـه جـاي     کن میبه صورت مطلق فرموده کسانی که وفات 

 ود. ش میبنابراین آیه شامل مدخول بها و غیر مدخول بها هردو 

هرسول اهللا صلَّى  يِّتٍ «رماید: ف میدر حدیثی م وسلَّعلَیه وآله  اللـَّ ىلَ مَ أَةٌ عَ رَ ِدُّ امْ الَ حتَ

؛ فَ  جٍ وْ ىلَ زَ ثٍ أيام إِالَّ عَ قَ ثَالَ وْ ا ها آنفَ ً رشْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ يْهِ أَرْ لَ ِدُّ عَ   )1(»حتَ

، [هیچ زنی براي هیچ مرده اي بیش از سه روز سوگواري نکند مگر بـراي شـوهرش  
 اند چهار ماه و ده روز به سوگ بنشیند.] تو میکه در آن صورت 

علَیه وآله وسلَّم بین مدخول بها و غیر مدخول بهـا فـرق بیـان     اللَّـهرسول اهللا صلَّى 
 ننمودند.

 ﴿ :رمایدف میاهللا تعالی                      

                       

                              

                                                           
) با الفـاظ نزدیـک بـه    1491) و مسلم  (5345، 5341، 5335، 5334، 1281،1282، 1280، 313بخاري  ( -1

 این
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                   ﴾ :و نیمی از میراث « ]۱۲[النساء

پس از عمل به ، ها آنزنانتان از آن شماست اگر فرزندي داشته باشند یک چهارم میراث 
وصیت یا پرداخت بدهی که داشته اند از آن شماست و اگر شما فرزندي نداشته باشید 

و یک چهارم و اگر فرزندي داشته باشید یک هشتم میراثتان پس از عمل به وصیت 
 .»زنان) است( پرداخت وامی که دارید از آن

در این آیات بین زوجه ي مدخول بها و غیر مدخول بها فرقی بیان نشده است. 
د که تمام همسران اعم از مدخول بها و غیر کن میبنابراین سیاق آیه داللت بر این 

یا اختالف  قتل و، رند؛ مگر اینکه یکی از موانع ارث مانند: بردگیب میمدخول بها ارث 
 .)1(دین پیش بیاید

 )1/160( کتاب الدعوة –شیخ ابن باز 

                                                           
 یعنی: مرتد و از دین اسالم خارج شود. -1
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 ] حکم ازدواج 1[

ــک همســر    س: ــدگی ی ــأمین مخــارج زن ــوان ت ــه ت ــا کســی ک ــه و ، آی ــم از نفق اع
ــز برخــوردار اســت  ــوان جنســی الزم نی ــی، مســکن را دارد و از ت ــار تو م ــا اختی ــد ب ان

ـ  مـی خود از ازدواج صرفنظر کند؟ زیـرا دوسـتی دارم بـا همـین شـرایط کـه فکـر         د کن
چرا ازدواج کند تا مجبور شـود فرزنـدانی را از خـود بجـاي بگـذارد کـه در ایـن دنیـا         

یـرد کـه سـنش بـاال     گ مـی گـاهی هـم بهانـه    ، ل کننـد عذاب بکشند و مشکالت را تحم
 است. با توجه به این که مادرش دوست دارد پسرش ازدواج کند.

ازدواج از دیــدگاه اســالم امــري پســندیده اســت کــه از طریــق آن امــت         ج:
پیـامبر  ود. در اسـالم بـه تکثیـر امـت     شـ  مـی علَیـه وآلـه وسـلَّم زیـاد      اللَّـهمحمدصلَّى 

حکـم  ، علَیه وآله وسـلَّم تشـویق شـده اسـت. بـا توجـه بـه موقعیـت افـراد          اللَّـه صلَّى
در صـورتی  ، ازدواج متفاوت اسـت. کسـی کـه مـی ترسـد مبـادا مرتکـب حـرام شـود         

ازدواج بـرایش واجـب اسـت. چـرا کـه اختیـار عفـت و        ، که تـوان آن را داشـته باشـد   
نــین شــرایطی ازدواج مقــدم پاکــدامنی واجــب اســت و مســیرش ازدواج اســت. در چ

 بر حج است.
ـ  مـی اگر شخص بر خـودش اطمینـان دارد کـه شـهوتش را کنتـرل        د و خـود را  کن

ازدواج در چنـین شـرایطی مسـتحب اسـت. بنـا بـه آنچـه کـه         ، دکنـ  مـی به گناه آلوده ن
ـ  کـرده ذکر شد و آن گونه کـه در سـؤال مطـرح     د دوسـت شـما بـه یـاري اهللا تعـالی      ای

نــد و بــراي خــود همســري نیکوکــار برگزینــد تــا در کنــار هــم بــا بــه ازدواج اقــدام ک
عفــت و پاکــدامنی زنــدگی کننــد و از محاســن و خوبیهــاي زنــدگی زناشــویی و اجــر 

 عظیم آن بهره مند گردند.
ــذَّب      ــدانش مع ــه فرزن ــرس ک ــن ت ــرك ازدواج از ای ــر ت ــی ب ــان مبن ــتدالل ایش اس

ــد شــد چ مســلمانی حــق اســتداللی بیجــا و ســخنی نســنجیده اســت کــه هــی ، خواهن
 ندارد این گونه دچار توهمات و افکار پوچ باشد.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )8، 18/9( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا
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 مجرد چکار کند؟ انسان] 2[

باید عـرض کـنم جـوانی    ، در رابطه با موضوع حفاظت چشم از نگاه به نامحرم س:
م. ولـی مشـکلی   کن میم و به نامحرم نگاه نکن میهستم بیست ساله که نگاهم را حفاظت 

که وجود دارد این است که همیشه هنگام خواب مسـایل شـهوانی و جنسـی بـه ذهـنم      
د. براي رفع این مشکل چکار کنم؟ آیا راه حلی وجـود دارد تـا از وسوسـه    کن میخطور 

شم؟ با توجه به ایـن کـه همیشـه قبـل از خـواب قـرآن را تـالوت        هاي شیطانی دور با
 م؟کن می

شما باید دو کار انجام دهید: اول: این که همواره نگاه خود را از نظر حرام حفظ  ج: 
و همچنین از مطالعه و مشاهده ي مجله ها و فیلم هایی کـه تصـاویر زنـان در آن    ، کنید

 ود خودداري کنید.ش مینمایش داده 

﴿ رماید:ف میتعالی اهللا                      

                  ﴾ :۳۰[النور[  

به مردان با ایمان بگـو دیـده فـرو نهنـد و پاکـدامنى ورزنـد کـه ایـن بـراى آنـان           «
 »کنند آگاه است به آنچه مى اهللازیرا  ؛تر است پاکیزه

هدوم: اگر توان ازدواج دارید حتماً ازدواج کنید؛ زیرا رسول اهللا صلَّى  علَیه وآله  اللـَّ

مُ «وسلَّم فرموده است:  نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ ا مَ هُ الْـيَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ ِ بَاءَ ضُّ لِلْبَرصَ أَغَ

جِ  رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ اءٌ ، وَ جَ هُ لَهُ وِ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ  )1(»وَ

ــوان ازدواج دارد  « ــه ت ــی ک ــان! کس ــت  ، اي جوان ــرا ازدواج حفاظ ــد؛ زی ازدواج کن
روزه بگیـرد؛  ، اسـت. و کسـی کـه تـوان ازدواج نـدارد      انسـان کننده ي نگاه و عـورت  

 »زیرا روزه کنترل کننده قدرت جنسی است
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )18/32( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

                                                           
 )1400) مسلم (5066،5065،1905( بخاري -1
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 ] حکم استمنا3[

خـود ارضـایی کنـد آیـا حکـم زنـا دارد یـا خیـر؟ حکـم          ، اگر شـخص مجـرد   س:
 استمنا چیست؟

استمنا با نامهاي مختلفی که دارد از نظر جمهور علما حرام است؛ زیرا اهللا تعالی  ج:

﴿ در بیان اوصاف مؤمنین فرموده است:              

                                   

      ﴾ :۷ – ۵[املؤمنون[  

ــتگارند)(« ــه  رس ــانى ک ــظ  کس ــود را حف ــت خ ــیعفّ ــدکن م ــورد 5( ن ــر در م ) مگ
ــت آورده   ــه دس ــه ب ــى ک ــا کنیزان ــان ی ــان    همسرانش ــر آن ــورت ب ــن ص ــه در ای ــد ک ان

 »متجاوزند) پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد 6( نکوهشى نیست
از ، شریفه آمـده اسـت کسـی کـه عـالوه از همسـر شـرعی و کنیـز خـود          ي آیهدر 

 غریزه ي جنسی خویش را ارضا کند از متجاوزین است. ، طریقی دیگر
بدون تردید استمنا خارج از این دو مقوله است. از همین رو علما از این آیه  بنابراین 

یریم که خود ارضایی عملی است گ میپس نتیجه ، حرمت استمنا را استنباط کرده اند
حرام و از نظر پزشکی ثابت شده است که ضررهاي جسمی و روحی فراوانی دارد تا 

بنابراین ، کتاب مستقلی تألیف کرده اندجایی که برخی از پزشکان در مضرات استمنا 
شما سؤال کننده ي محترم خود را از این کار بر حذر داشته و کامًال ترك کنی؛ زیرا این 
کار از هر نظر بر خالف ظاهر قرآن و در تضاد با دستور آن است و از طرفی ضرر هاي 

نموده است زیادي را براي شما به دنبال خواهد داشت. کسی که شهوت بر او غلبه 
اولین راه حل ازدواج است. در صورتی که بنا به دالیلی قادر به ازدواج نیست روزه 

نِ [ فرموده اند:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهزیرا رسول اهللا صلَّى ، بگیرد بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ ا مَ يَ
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مُ  نْكُ تَطَاعَ مِ هُ أَغَ الْـاسْ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ جِ بَاءَ رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ ِ وَ بَرصَ يْهِ ، ضُّ لِلْ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ وَ

[ اءٌ جَ هُ لَهُ وِ إِنَّ مِ فَ وْ  )1(بِالصَّ

اي جوانان هر کسی از شما که توان ازدواج دارد باید ازدواج کند؛ زیرا ازدواج «
و کسی توان ازدواج دارد روزه بگیرد؛ ، است انسانحفاظت کننده ي چشم و عورت 

 .»دکن میزیرا روزه شهوت را کنترل 
هرسول اهللا صلَّى   علَیه وآله وسلَّم در این حدیث دو مطلب را متذکر شده است: اللـَّ

 .ازدواج براي کسی که توانائیش را دارد -1
 . روزه بگیرند، کسانی که توان ازدواج ندارند -2

بنابراین شما ، دکن میضعیف  انسانبدلیل این که روزه راههاي نفوذ شیطان را بر 
وجود خود ، وظیفه دارید خود را مزین به آداب و اخالق شریعت بگردانید و با ازدواج

حتی اگر شده پول قرض کنید؛ اما ، را حفاظت کنید را پاك نگهداشته و عفت خویش
د؛ زیرا کن میتعالی اسباب اداي قرض را برایتان فراهم  ازدواج کنید و یقین بدانید که اهللا

د و قطعاً اهللا تعالی او را کمک و ده میازدواج عمل صالحی است که مسلمان انجام 
فرمود: وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهآن گونه که در حدیث آمده که پیامبرصلَّى ، دکن مینصرت 

ىلَ [ قٌّ عَ ةٌ حَ ثَ ـهِ ثَالَ :  اللَّ ُمْ هنُ وْ لَّ عَ جَ زَّ وَ يدُ الْـعَ رِ ي يُ اتَبُ الَّذِ كَ اءَ الْـمُ يدُ ، أَدَ رِ ي يُ النَّاكِحُ الَّذِ وَ

افَ الْـ فَ بِيلِ الْـوَ ، عَ دُ يفِ سَ اهِ جَ ـهِ مُ  )2(]اللَّ

اهد خو مید: برده اي که کن میسه گروه هستند که اهللا تعالی حتماً آنان را یاري «
اهد خو میکسی که ، خود را از اربابش باز خرید کنداسباب آزادي خود را فراهم و 

 »مجاهد در راه اهللا.، عفت و پاکی را با ازدواج شرعی حفظ کند
 )130، 129( ص-)26( مجلۀ البحوث شماره –شیخ ابن باز 

 رد ؟ دا میاستمنا از نظر شرعی چه حک -2س
                                                           

 تخریج آن در فتواي سابق گذشت. -1
) ابن حبان  2518) ابن ماجه  (3218نسائی  (» حدیث حسن«) و قال:1655) ترمذي  (2/437،251احمد  ( -2

 ) و صححه و وافقه الذهبی2859،2678( 2/217،160) حاکم 4030(
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ــا دســت و چــه بــه هــر طریــق دیگــر حــرام    :2ج اســتمنا و خــود ارضــایی چــه ب
 ي ســوره 7تــا  5از قـرآن آیــات   اسـت؛ بنــا بــه قــرآن و حـدیث و قــول راجــح. دلیــل  

ــون  ــافظُونَ  «مؤمن ح ــرُوجِهِم ــم لفُ ینَ هــذ ــت   5( والَّ ــا ملَکَ م أو ــم ــى أَزواجِهِ )إِال علَ
ــرُ   غَی مــإِنَّه ــانُهم فَ مینَأَیــوم ــم   6( ملُ ه ــک فَأُولَئ ــک ذَل اءرــى و ــنِ ابتَغَ ـــ)فَم  عادونَالْ

 ]5-7مؤمنون:»[)7(
) مگـر  5( ندکن میکسانی هستند که عورت خود را حفظ  )مؤمنان پیروز و رستگار( [

) اشخاصـی  6( که در این صورت جاي مالمت ایشان نیسـت ، از همسران یا کنیزان خود
  ندآی میبه شمار  از حدود شرعی)( راه زناشویی) را دنبال کنند متجاوزدو ( این که غیر از

 ])اشندب میو زناکار (
غریزه ي جنسی خویش را ارضا کند از حدود ، کسی که بغیر از طریق شرعی خویش

 اهللا تعالی تعدي کرده و متجاوز است.

مُ [دلیل از حدیث:  نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ ا مَ ِ ـالْ يَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ بَاءَ

جِ  رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ ]، وَ اءٌ جَ هُ لَهُ وِ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ  )1(وَ

اي جوانان! هر کسی از شما که توان ازدواج دارد؛ باید ازدواج کند؛ زیرا ازدواج «
روزه ، غریزه ي جنسی است. کسی که توان ازدواج نداردمحافظ چشم و کنترل کننده ي 

 »شدت) شهوت را می کاهد.( بگیرد؛ زیرا روزه
هرسول اهللا صلَّى  جهت ، علَیه وآله وسلَّم استمنا را با وجود سهولت آن براي افراد اللـَّ

 فتن اکتفاارضا و یا کنترل غریزه ي جنسی ذکر نفرموده اند و فقط بر ازدواج و روزه گر
 کرده اند؛ و این دلیلی است بر عدم جواز استمنا.

ان به ضررهاي ناشی از استمنا توجه کرد که تو میاما از نظر قول صحیح و راجح 
دچار ضعف بدن و غریزه ي  انسانرا بر شمرده اند که در نتیجه ي استمنا  ها آنپزشکان 

از  انسانر اثر عمل استمنا ردد. چه بسا که بگ میضعف اعصاب و نیروي فکري ، جنسی
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ود؛ زیرا وقتی که فردي خود را ش مینظر توان مقاربت با همسر خویش دچار مشکالتی 
 د.ده میعالقه ي خود را به همسرش از دست ، از این طریق ارضا کند

 )9( ص، أسئلۀ مهمۀ، شیخ ابن عثیمین

 ] حکم ممانعت از ازدواج دختران 4[

اما سرپرست به خاطر ممانعت ، دآی میوقتی یک نفر براي خواستگاري دختري  س:
، د و از ازدواج دختري که تحت کفالت اوستده میبه خواستگار جواب رد  از ازدواج

 د؟کن مید. اسالم در این مورد چه حکم کن میجلوگیري 
اولیاي خانواده ها و دختران موظف هستند وقتی که یک نفر واجد شرایط و هم  ج:

موافقت کند. به دلیل ، د و دختر هم رضایت داردآی میکفو با دختر براي خواستگاري 

وْ «علَیه وآله وسلَّم که فرموده اند: اللَّـهدستور رسول اهللا صلَّى  ضَ نْ تَرْ مْ مَ طَبَ إِلَيْكُ ا خَ نَ إِذَ

نْ فِتْنَةٌ يفِ  لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ يضٌ الْـدِينَهُ وَ رِ ادٌ عَ سَ فَ ضِ وَ  )1(»أَرْ

براي خواستگاري نزد  یدیدپسند میهر زمان شخصی که شما دین و اخالق او را «
 »شما آمد او را داماد کنید و گر نه فتنه و فساد در زمین فرا گیر خواهد شد.

از ازدواج دختران به دلیل این که با پسر عمو یا یکی از بستگان ازدواج ممانعت 
 دکن مین

کاري ناجایز و حرام است. ممانعت از ازدواج دختران و تعیین مهریه هاي سنگین 
کار درستی نیست. خالصه ممانعت از ازدواج دختران به هر دلیلی از دالیل غیر شرعی 

و قضات باید جلوي کسانی را  متولیان امر از حکّامناجایز است. در این میان ، که باشد
بگیرند و سرپرستی دختر را ، وندش میکه مانع ازدواج دختران تحت سرپرستی خویش 

                                                           
1- "  نْهع اللَّه یضو مرسل بودن حـدیث را تـرجیح داده اسـت. ابـن     1084ترمذي  ( از حدیث ابوهریرة ر (

و از حدیث ابـی حـاتم رضـی     )7074،446( االوسط")، طبرانی در 2695( 2/165) حاکم 1967ماجه (
) بیهقی در سـنن کبـري    762( 22/299طبرانی در الکبیر » حسن غریب«) و قال: 1085اللَّه عنْه ترمذي  (

 ) حدیث را حسن قرار داده است.866،865) آلبانی در صحیح سنن ترمذي  (13259(
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به یکی دیگر از خویشاوندان نزدیکتر بسپارند تا از این ستم و داوري ناعادالنه 
  جلوگیري شود و عدالت در مورد آنان اجرا شود.

 )165( کتاب الدعوة ص –شیخ ابن باز 

 ] ممانعت از ازدواج دختران بخاطر دریافت حقوقشان 5[

حکم شریعت در مورد پدرانی که بخاطر دریافت حقوق ماهیانه ي دخترانشان  س:
 ند چیست؟ کن میاز ازدواج آنان جلوگیري 

اجازه ندارد از ، چنانچه ولی دختر کسی غیر از پدر باشد، این کار حرام است ج:
می تواند بقدري که ، اموال دختر استفاده کند. چنانچه ولی و سرپرست دختر پدر باشد

نیاز دارد بدون این که دختر متضرر شود براي خودش بردارد. در هرصورت پدر اجازه 
زیرا این کار بمنزله ي ، ندارد بخاطر طمع در اموال دختر از ازدواج او جلوگیري کند

 خیانت در امانت است.

﴿ رماید:ف میعزّوجل اهللا                      

                                

 ﴾ :۲۸ – ۲۷[األنفال[ 

و در امانات خود نیز آگاهانه خیانت روا ، اي مومنان به اهللا و رسولش خیانت مکنید«
مدارید و بدانید که اموال و اوالد شما وسیله آزمایش هستند و بدانید که پاداش بزرگ 

 .»نزد اهللا است
رسولش در امانت توجه داشته باشید که پروردگار در این دو آیه از خیانت به اهللا و 

دوم صراحت دارد بر این که خیانت در هیچ شرایطی جایز  ي آیهو ، نهی فرموده است
 نه بخاطر در نظر گرفتن مال و نه به منظور رعایت حال فرزندان. ، نیست
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ضَ [ علَیه وآله وسلَّم فرموده اند: اللَّـهرسول اهللا صلَّى  رْ نْ تَ مْ مَ طَبَ إِلَيْكُ ا خَ نَ دِينَهُ إِذَ وْ

نْ فِتْنَةٌ يفِ  لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ ادٌ كبريالْـوَ سَ فَ ضِ وَ يض«أو قال: )1(]أَرْ رِ  ». عَ

دختر ( یدید براي خواستگاريپسند می[هر زمان شخصی که شما دین و اخالق او را 
شما) نزدتان آمد او را داماد کنید و در غیر این صورت فتنه و فساد بزرگی زمین را فرا 

 یرد.]گ می
چنانچه پدر یا یکی از اولیاي دختر از ازدواج ایشان با خواستگاري که متناسب با 

در این صورت سرپرستی دختر از ایشان ، جلوگیري نمود، شأن و شخصیت ایشان است
ود. چنانچه این عمل از ولی ش میه یکی دیگر از اولیاي نزدیک واگذار ود و بش میسلب 

حق والیت و سرپرستی از ایشان گرفته ، دختر اعم از پدر و یا غیر پدر تکرار شد
 ود؛ زیرا چنین سرپرستی فاسق و فاقد شرایط سرپرستی است.ش می

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 دلیل این که فارغ التحصیل نشده اند] حکم تأخیر ازدواج دختران به 6[

ند؛ به ده میبه خواستگاران جواب رد  امروزه رایج است که دختران یا پدرانشان س:
این دلیل که دختر هنوز مشغول تحصیل در دبیرستان یا در دانشگاه است. ممکن است 

بهانه ي ادامه پا به سن سی سالگی گذاشته باشند؛ اما به  که خیلی از دختران در این میان
لطفاً  شریعت اسالم در این مورد چه دستوري دارد؟، ندده میي تحصیل تن به ازدواج ن

 در این مورد ارشاد و راهنمایی الزم را بیان کنید.
علَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىاز نظر اسالم چنین کاري بر خالف دستورات  ج:

مْ  علَیه وآله وسلَّم فرموده اند: اللَّـه است زیرا رسول اهللا صلَّى اكُ ا أَتَ نَ دِينَهُ [إِذَ وْ ضَ نْ تَرْ مَ

وهُ  جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ  )2(]وَ
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یدید براي خواستگاري آمد او پسند میهر زمان شخصی که شما دین و اخالق او را «
 »را به عقد دخترتان در آورید

نِ [ علَیه وآله وسلَّم فرمودند: اللَّـهوهمچنین رسول اهللا صلَّى  بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ ا مَ يَ

مُ  نْكُ تَطَاعَ مِ ]الْـاسْ جِ رْ نُ لِلْفَ صَ أَحْ ِ وَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ  )1(بَاءَ

[اي جوانــان هــر کــس از شــما تــوان ازدواج دارد بایــد ازدواج کنــد؛ زیــرا ازدواج  
 پاکی و عفّت شما خواهد شد.] ي آیهم سبب حفاظت چشم و

 در ازدواج خوبیهایی است که افراد مجرد از آن محروم هستند.
سفارش من به برادران مسلمانی که اولیا و سرپرست دختران هستند و همچنین به  

مانع ازدواج ، این است که بخاطر ادامه ي تحصیالت و تدریس، خود خواهران عزیز
اجازه  ها آنند با همسران خود قبل از ازدواج شرط بگذارند که به انتو مینشوند. دختران 

دهند تا تحصیالت خود را تکمیل کنند. همچنین خواهرانی که مشغول تدریس هستند 
به خواستگار خود جواب مثبت دهند؛ مشروط بر این که شوهر مانع تدریس همسرش 

وتا زمانی که بچه ، و سالالبته خیلی خوب است که این شرط را به مدت یک یا د، نشود
رسیدگی به ، تعیین کنند؛زیرا وقتی که بچه دار شدند وظیفه ي اصلی مادر، دار نشده اند

اند در رشته هایی که نیاز جامعه ي تو میفرزندان وتربیت آنان است. از نظر اسالم زن 
 اما تحصیالت زنان در رشته، اسالمی است مانند: پزشکی تحصیالت عالی داشته باشد

د. این از کن میوجود فارغ التحصیالن مرد کفایت ، هایی که جامعه بدان نیاز ندارد
از دیدگاه من وقتی که زن مقطع ابتدایی را پشت سر ، مواردي است که باید بررسی شود

گذاشت و با خواندن و نوشتن آشنا شد به گونه اي که توانست تفاسیر و احادیث را به 
د. البته در رشته هاي تحصیلیی که چاره اي جز کن میکفایت راحتی مطالعه کند و بفهمد 

مانند: ، این نیست که دختران مسلمان بنا به نیاز جامعه تحصیالت عالی داشته باشند
زنان تحصیالت خود را ادامه دهند و تکمیل ، رشته ي پزشکی و برخی رشته هاي دیگر
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ط بین زن و مرد جلوگیري کنند مشروط بر این که مسائل شرعی رعایت شود و از اختال
 شود.

 )26، 27( رسالۀ: اسئلۀ مهمۀ -ابن عثیمین
ند به ده می: امروزه رایج است که دختران با پدرانشان به خواستگار جواب رد 2س

ممکن است که ، این دلیل که دختر مشغول تحصیل در دبیرستان یا در دانشگاه است
سالگی گذاشته اند؛ اما به بهانه ي ادامه ي خیلی از دختران در این میان پا به سن سی 

 دستور اسالم در این مورد چیست؟، ندکن میتحصیل ازدواج ن
 لطفاً در این مورد ارشاد و راهنمایی الزم را بیان کنید.

: نصیحت من به پسران و دختران جوان این است که به محض فراهم شدن 2ج
 عروسی کنند.، اسباب ازدواج

هبدین دستور رسول اهللا صلَّى  نِ [ علَیه وآله وسلَّم که فرمود: اللـَّ بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ ا مَ يَ

مُ  نْكُ تَطَاعَ مِ جِ الْـاسْ رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ ِ وَ بَرصَ ضُّ لِلْ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ يْهِ ، بَاءَ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ وَ

إِنَّ  مِ فَ وْ ]بِالصَّ اءٌ جَ  )1(هُ لَهُ وِ

زیرا ازدواج سبب ، [اي جوانان هر کس از شما توان ازدواج دارد باید ازدواج کند
پاکی و عفت است. هر کس که توان ازدواج ندارد روزه بگیرد؛  ي آیهحفاظت چشم و م

 د.]کن میزیرا روزه شهوت را از بین برده و نیروي جنسی را کنترل 

نَ دِينَهُ [ علَیه وآله وسلَّم فرموده اند: اللَّـهرسول اهللا صلَّى  وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ طَبَ إِلَيْكُ ا خَ إِذَ

نْ فِتْنَةٌ يفِ  لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ يضٌ الْـوَ رِ ادٌ عَ سَ فَ ضِ وَ  )2(]أَرْ

ید براي خواستگاري نزد شما پسند می[هر زمان شخصی که شما دین و اخالق او را 
 آمد او را داماد کنید و گرنه فتنه و فساد در زمین فرا گیر خواهد شد.] 
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وا [ علَیه وآله وسلَّم فرموده اند: اللَّـهرسول اهللا صلَّى  جُ وَّ زَ ودَ الْـتَ دُ اثِرٌ الْـوَ كَ إِينِّ مُ لُودَ فَ وَ

مْ  مَ الْـبِكُ وْ مَ يَ ةِ الْـأُمَ يَامَ  )1(]قِ

ند؛ زیرا کن میبا زنانی ازدواج کنید که بسیار با محبت هستند و فرزندان زیادي متولد [
 م.]کن میمنِ رسول اهللا در روز قیامت در مقابل امت هاي دیگر به کثرت شما افتخار 

بدون تردید در ازدواج منافع و مصالح زیادي وجود دارد. همان گونه که رسول اهللا 
هصلَّى  ، یه وآله وسلَّم به آن اشاره نموده اند: از جمله حفاظت نگاه و عورتعلَ اللـَّ

 ایمنی از فساد و عواقب خطرناك آن.، کثرت افراد امت
   اهللا به همه توفیق دهد آنچه را که به صالح دین و دنیایشان است به دست آورند.

  )117( مجلۀ الدعوة شماره -شیخ ابن باز
کوچکی بسیار خوشبخت و سعادتمند بودم تا جایی که  : دختري هستم که در3س

ردند. اکنون که به سن ازدواج رسیده ام؛ برایم چندین ب میدختران دیگر به من رشک 
انم به آنان جواب رد داده خو میخواستگار آمده است؛ اما پدرم به این دلیل که درس 

پدر و مادرم صحبت کرده اهم ازدواج کنم. در این مورد با خو میاست. در حالی که من 
 ولی آنان اصرار دارند که درسم را بخوانم و ازدواج نکنم.، ام

لطفاً مرا راهنمایی کنید که چکار  انم بدون رضایت پدر و مادرم ازدواج کنم؟تو میآیا 
 باید بکنم؟

بدون تردید ممانعت پدرتان از ازدواج شما با کسی که هم کفو و متناسب با شأن  ج:
است؛ کاري ناجایز و حرام است. باید دانست که ازدواج مهمتر از درس و شخصیت شم

انید هم تو میدر حالی که درس خواندن منافاتی با ازدواج ندارد. شما ، خواندن است

                                                           
) ابن 5099) طبرانی در االوسط  (3/245،158از طریق حدیث انس رضی اللَّه عنْه روایت شده: احمد  ( -1

) اسناد آن را حسن قرار داده 4/258) هیثمی در المجمع  (490)  سنن سعید بن منصور  (4028حبان  (
 نْهع اللَّه یض3227) نسائی  (2050روایت شده: ابوداود  (است. از طریق حدیث معقل بن یسار ر (

)  حاکم این حدیث 2685(  2/162) حاکم 4057،4056) ابن حبان  (508(  20/219طبرانی در الکبیر 
 را تصحیح کرده و ذهبی با وي موافق است.
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شما براي حل مشکلتان به دادگاه مراجعه ، ازدواج کنید و هم به درس خود ادامه بدهید
ایی در این مورد از طرف دادگاه صادر کنید تا به موضوع شما رسیدگی شود. رأي نه

 خواهد شد.
 )2/754( جمع وترتیب از أشرف بن عبد المقصود -فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 ] حکم ازدواج با خویشاوندان7[

یکی از خویشاوندان به خواستگاریم آمده است؛ اما شنیده ام که ازدواج با غیر  س:
 .. نظر شما چیست؟.تأثیر مطلوبی دارد فامیل بهتر است و در آینده ي فرزندان

بعضی از علما این مطلب را پذیرفته اند و در کتاب هایشان بیان کرده اند که  ج:
مؤثر هستند و در مواردي  انسان مسائل وراثتی و ژنتیکی در شکل گیري تکامل خلقت

انیم که مردي نزد رسول خو میذارد. در روایتی چنین گ میتأثیر  انسانبر رفتار و منش 

هاهللا صلَّى  دَ [ علَیه وآله وسلَّم آمد و عرض کرد: اللـَّ وَ ا أَسْ مً الَ تْ غُ لَدَ أَيتِ وَ رَ ض  –إِنَّ امْ عَرِّ يُ

الَ النَّبِيُّ  -هبذه املرأة كيف يكون الولد أسود و أبواه كل منهام أبيض؟! قَ ىلَّ  فَ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ عَ

ا  : مَ الَ . قَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ نْ إِبِلٍ لْ لَكَ مِ : هَ لَّمَ سَ ؟ ها آنوَ الْـوَ قَ رَ نْ أَوْ ا مِ لْ فِيهَ : هَ الَ . قَ ْرٌ : محُ الَ ؟ قَ

: وَ  الَ ؟ قَ قٌ رْ هُ عِ عَ زَ ونَ نَ ى أَنْ يَكُ سَ : عَ الَ ؟ قَ لِكَ ا ذَ اهَ أَنَّى أَتَ : فَ الَ ا. قَ قً رْ ا لَوُ : إِنَّ فِيهَ الَ ى قَ سَ ا عَ ذَ هَ

[ قٌ رْ هُ عِ عَ ونَ نَزَ  )1(أَنْ يَكُ

ه[یا رسول اهللا صلَّى  در ( علَیه وآله وسلَّم صاحب پسر بچه اي سیاه رنگ شده ام اللـَّ
د که چرا پسري سیاه پوست به دنیا آورده در کر میواقع این مرد به همسر خود اعتراض 

 بودند!؟)حالی که پدر ومادر هر دو سفید پوست 
علَیه وآله وسلَّم خطاب به این مرد چنین گفت: آیا شتر داري؟  اللَّـهرسول اهللا صلَّى 

هگفت:آري. پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم پرسید: شتران شما چه رنگی هستند؟ او  اللـَّ
وسلَّم دوباره پرسید: آیا بین  علَیه وآله اللَّـهجواب داد: رنگ سرخ. رسول اهللا صلَّى 
هگفت: آري. پیامبر صلَّى ، شتران شما شتر خاکستري هم وجود دارد علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

                                                           
 )1500) مسلم  (7324،6847،5305(  بخاري  -1
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فرمود: چگونه ممکن است چنین شود؟ آن مرد جواب داد: شاید این شتر به یکی از 
یه وآله وسلَّم فرمود: شاید این علَ اللَّـهپیامبر صلَّى ، اجدادش شباهت پیدا کرده است

 ».فرزند هم به یکی از اجدادش شباهت پیدا کرده است
 این حدیث بیانگر این مطلب است که اسباب وراثتی قطعاً تاثیر گذار هستند.

هاما رسول اهللا صلَّى  حُ [ در مورد انتخاب همسر فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ نْكَ تُ

اكَ الْـ دَ بَتْ يَ رِ ينِ تَ اتِ الدِّ رْ بِذَ فَ اظْ ا؛ فَ ينِهَ لِدِ ا وَ هلَِ امَ جلَِ ا وَ بِهَ سَ حلَِ ا وَ : ملَِاهلَِ بَعٍ َرْ أَةُ ألِ رْ  )1(]مَ

جمالش و دینش. پس ، نسبش، ود: بخاطر مالشش مینکاح ، زن بخاطر چهار چیز«
 »جمله دعائیه).زن دیندار انتخاب کن( دست هایت خاك آلود گردد

زهی ، اگر همسر هم زیبا باشد و هم دیندار، انتخاب همسر دینداري است مالك در
اوالد و خانه را حفاظت ، سعادت؛ مهم نیست که فامیل باشد یا نباشد؛ زن دیندار مال

 ود.ش می انساند. زن زیبا سبب حفاظت چشم و اشباع کننده غریزه ي کن می
 )83، 2/84(، )5( کتاب الدعوة –شیخ ابن عثیمین 

 قانون منع از ازدواج با خویشاوندان همسر ]8[

جایز ، ص.م.ث) ازدواج کند( ع.م.س) دوست دارد با دخترعمه همسرش بنام( س:
 است یا خیر؟

که هر دو زنی که ، قانونی که براي شناخت حکم این مسئله وجود دارد این است ج:
مرد تصور کنیم باهم نسبت فامیلی نزدیکی دارند؛ بدینصورت که اگر یکی از آن دو را 

با هم جایز نباشد؛ همچنین جمع شدن این دو زن در نکاح یک مرد همزمان  ازدواجشان
 .)2(جایز نیست

                                                           
 )1466) مسلم  (5090بخاري  ( -1
طمه خواهر زاده عائشه است. چنانچه عائشه پسر می بود مـی توانسـت بـا فاطمـه ازدواج     (بعنوان مثال: فا -2

کند؛ زیرا رابطه نسبی در اینصورت محرمیت مربوط است؛اما اگر فاطمه دخترعمه عائشه می بـود ایـن   
 ازدواج اشکالی نداشت. 
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اند تو میع.م.ث)( د. بنابراین آقايکن میاین قاعده در مورد سؤال مطرح شده صدق ن
با دخترعمه همسرش ازدواج کند و هر دو همزمان در عقد نکاح ایشان باشند؛ زیرا اصل 

 مگر این که مانع شرعی باشد و از دیدگاه ما هیچ مانعی وجود ندارد.، ر جواز استب
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 ) 18/336( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 شوهر اول براي دخترانِ همسر مطلقه اش از شوهر دوم محرم است؟ ] آیا9[

مردي با خانمی ازدواج نموده و از او صاحب پسري شده است. پس از مدتی  س:
همسر خود را طالق داده است؛ این خانم پس از طالق با مرد دیگري ازدواج نموده و 
صاحب دو دختر شده است؛ آیا این دو دختر براي شوهر اول مادرشان که پدرِ برادرِ 

 محرم هستند یا خیر؟، مادریشان نیز است
، صورت گرفت -همخوابی و مقاربت -هرگاه مردي با زنی ازدواج نمود. زفاف ج:

سپس او را طالق داد و این زن پس از طالق با مرد دیگري ازدواج نمود و از او صاحب 
این دختران از نظر شرعی با همسر اول مادرشان محرم هستند؛ زیرا ، چندین دختر شد

در ، ازدواج کند ها آناند با تو میهستند و مرد ندر بیان زنانی که جزو محارم  تعالىاهللا 

﴿ رماید:ف میسوره نساء چنین                

                   ﴾ :۲۳[النساء[ 

مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با  دختران همسرانتان از«
حرام است) ولی  ها آنبا شما محرم هستند و ازدواج شما با (، مادرشان همبستر شده اید

 »در ازدواج با چنین دختري) بر شما نیست( اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید گناهی
 رماید:ف میاهللا 

 عنوان وصف اغلبی مطرح است و عنوانِ شرط را ندارد؛این قید در اصطالح علما به 

                                                                                                                                                    
همزمان در بیایند باشند برهمین اساس فاطمه و عائشه در صورت اول می توانند همزمان در نکاح یک مرد 

 اما در صورت دوم اشکالی ندارد.)[مترجم]
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﴿ رماید:ف میدر ادامه آیه  تعالىزیرا اهللا             

  ﴾ 

 فإن لم یکن فی حجورکم فال جناح علیکم)( و خداوند در قید اول دوباره نفرمود:

الَ [ د:فرمای میاست که  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهدلیل دیگر ارشاد رسول اهللا صلَّى 

نَّ  اتِكُ وَ الَ أَخَ نَّ وَ نَاتِكُ َّ بَ يلَ نَ عَ ضْ رِ عْ   )1(]تَ

زیرا دختران و ( [دختران و خواهران خود را جهت ازدواج به من پیشنهاد نکنید.
اند تو میعلَیه وآله وسلَّم جزو محارم او هستند که ن اللَّـه پیامبر صلَّىخواهران همسرانِ 

 را نکاح کند)] ها آن
همچنین است حکم این مسئله که خانمی پس از ازدواج صاحب چندین دختر شده 

در ، پس از مدتی از شوهرش جدا شده است و با مرد دیگري ازدواج نموده است، است
این صورت دختران این خانم از شوهرِ قبلی محرمِ شوهرِ دوم هستند؛ مشروط بر این که 

 بین این زن و شوهر دوم زفاف و دخول صورت گیرد. 
 )21/12( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -ابن باز

 ] حکم ازدواج با رافضی10[

مود چکار رد؟ اگر شخصی با رافضی ازدواج ندا میازدواج با رافضی چه حک س:
 باید بکند؟

اهل بیت رسول اهللا را ، زیرا روافض، انند با روافض ازداج کنندتو میاهل سنت ن ج:
اهند. صدا زدن دیگران بجز اهللا و طلب خو میصدا می زنند و از آنان استعانت و یاري 

فسخ ، ود؛ در صورت ازدواجش میشرك اکبر محسوب ، یاري در مشکالت از مخلوق
  نکاح واجب است.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

                                                           
 )1449) و أطرافه عنده، مسلم  (5101بخاري  ( -1
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 ) 18/313( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل کتاب و دیگر کفار حرام و ناجایز است11[

، در پاریس» مرکز ارتباطات اسالمی«اهم به اطالعتان برسانم که دفتر خو می س:
 تلیراما) شماره( سرپرست مسجد پاریس در مجله» دلیل ابوبکر«مطلع شد که شیخ 

فتوایی صادر کرده است ، ودش میکه در فرانسه منتشر ، م14/6/1995) در تاریخ 2370(
مبنی بر این که یهود و نصاري جزو کفار نیستند؛ بلکه بر دین اهللا قرار دارند. بنابراین 

به این استناد که قرآن ازدواج ، ردان اهل کتاب ازدواج کنندانند با متو میزنان مسلمان 
حرام ننموده است. در واقع فقهاي اسالم چنین ازدواجی را ، زن مسلمان را با اهل کتاب

ممنوع نموده اند بدلیل این که فقهاء یهود و نصاري را بر کفار قیاس نموده و فتواي 
ر نموده اند. قابل ذکر است که در تحریم ازدواج زنان مسلمان با اهل کتاب را صاد

از علماي فرانسه » ابوبکر دلیل«مصر قبل از دو سال اعالم کرد که شیخ » األزهر«دانشگاه 
و از این رهگذر ایشان به شهرت بیشتري رسیده اند و به عنوان مفتی مطرح ، هستند

 د. کن میدر حالی که بدون از علم فتوا صادر  شده
موضوع را با ، موضوع و خطراتی که به دنبال خواهد داشت ما هم بنا به اهمیت این

ناگفته پیداست که این فتوا چراغ سبزي است براي دختران ، شما در میان گذاشتیم
با آنان ازدواج کنند و رفته رفته به ، مسلمان که در دام یهود و نصاري گرفتار شوند

 ، یرندگ میاین مسیر قرار  اعتقادات یهودیت و نصرانیت گرفتار شوند و فرزندانشان در
اهیم دیدگاه خود و حکم شرعی را در این مسئله ي مهم اعالم خو میمصرّانه از شما 

 دارید.
اعالم نمود که ، انجمن دایمی مباحث علمی وافتا پس از تحقیق و بررسی موضوع ج:

دآن کن میفرقی ن، زن مسلمان با هیچ کافري حق ازدواج ندارد، به اجماع تمام مسلمانان
 بت پرست باشد یا یهودي یا نصرانی؛ به دلیل نص صریح قرآن کریم که فرموده:، کافر

﴿                                
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                         ﴾ :البقرة]

۲۲۱[ 
 ازدواج نکنید. بی گمان کنیز مؤمنی از زنان، با زنان مشرك تا ایمان نیاورده اند«

زیبایی یا ثروت یا موقعیت او) شما را به شگفتی ( آزاد) مشرك بهتر است اگر چه(
مادامی که ، را) به ازدواج مردان مشرك در نیاورید و زنان و دختران خود( انداخته باشد

زیبایی یا ( و بی گمان غالم مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است گرچه ایمان نیاورده اند
 .»ثروت و یا موقعیت او) شما را به شگفتی انداخته باشد

  ﴿ رمایید:ف میاهللا           ﴾ :۱۰[املمتحنه[  

 .»وآن مردان براي این زنان حالل نیستند، این زنان براي آن مردان«
، این است که گفته: یهود و نصاري کافر نیستند، زرنگی اي که این مفتی به خرج داده

د. باید دانست ساز میباید گفت کسی که مومن باشد چنین سخنانی بر زبان جاري ن
زیرا ، ودش میکسی که در کفر یهود و نصاري شک و تردید داشته باشد خودش نیز کافر 

﴿ اهللا را تکذیب نموده است که فرموده:، این فرد             

                 ﴾١ينة: [الب[ 

 رها، تا زمانی که حجت بدیشان نرسد به حال خود، و مشرکان، کافران اهل کتاب«
 . »وندش مین

یعنی: یهود و نصاري صراحت دارند ، این آیه و آیاتی از این قبیل به کفر اهل کتاب
 و بدون این که جاي تردید وجود داشته باشد در این فتوا سه مسئله ي مهم وجود دارد:

 تعالىتکذیب آیات اهللا -1
 مخالفت با اجماع مسلمانان که مبنی بر آیات قطعی قرآن کریم است. -2
 ند.کن میکه آنان احکام را از جانب خویش تبیین ، توهین به فقهاي مسلمین-3

اینها سه مسئله ي بسیار مهم و حساس هستند که مورد اول از همه خطرناك تر 
 خداوند همه ما را محفوظ بدارد.، اندرس میکفر را به درجه ي  انساناست؛ زیرا 
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بنابراین تکذیب این مسئله واجب است. مطالب پوچ و بی ارزش و سخنان کفري که 
الزم به توضیح هستند تا گوینده ي آن به اشتباه خود پی برده و ، در آن بیان شده اند

 رماید.ف میتوبه نماید. ان شاء اهللا خداوند او را هدایت نصیب 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )278، 18/280( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] نکاح شغار و حکم آن12[

مثالً) خواهر خود را در مقابل مهریه ( ند تا هر کدامکن میدو نفر با هم توافق  س:
 معین به نکاح دیگري در آورد؟

مانند خواهر یا (، نکاح شغار بدین صورت است که شخصی یکی از بستگان خود ج:
د به شرطی که آن مرد نیز یکی از بستگانش را آور میدخترش) را به ازدواج دیگري در 

هاین همان نکاح شغار است که رسول اهللا صلَّى  به ازدواج او در آورد. علَیه وآله  اللـَّ
 لَّمسچنین ، ویندگ می، که بعضی از مردم آن را نکاح بدل، فرموده استاز آن نهی و

رضایت طرفین موجود باشد یا ، نکاحی فاسد است چه در آن تعیین مهر باشد یا خیر
بدون تعیین شرط از دو ، اما در صورتی که چنین ازدواجی اتفاقی و مطابق معمول، خیر

انجام شود صحیح است و ، نکاحو کامل بودن بقیه ي شرایط ، طرف و با رضایت طرفین
 در حکم نکاح شغار و بدل نیست.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )18/427( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم نکاح متعه یا ازدواج موقت13[

 نظر دین اسالم در مورد نکاح متعه چیست؟ س:

نکاح متعه حرام و باطل است؛ به دلیل روایتی که بخاري و مسلم از علی ابن ابی  ج:
 یضطالب رلَّى  اللَّـهنقل نموده اند که رسول اهللا ص نْهعدر زمان  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیع
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در روایتی آمده  )1(فتح خیبر از نکاح متعه و خوردن گوشت خرهاي اهلی نهی فرمودند.
ه پیامبر صلَّىاست که   علَیه وآله وسلَّم از متعه زنان در فتح خیبر نهی فرمودند. اللـَّ

به اجماع مسلمانان ازدواج موقت حرام است؛ مگر نزد بعضی از  )2(وید:گ میخطابی 
ی ویند: در مسائل اختالفگ میو این قول شیعه بر خالف اصول آنان است که ، شیعه

عنْه نقل  اللَّـهاست. در روایتی صحیح از علی رضی  عنْه اللَّـهقول علی رضی ، مرجع
د که از ایشان در کن میاست که نکاح متعه منسوخ است. بیهقی از جعفر بن محمد نقل 

 عین زنا است.، فرمود: متعه، مورد نکاح متعه سؤال شد
د که کن مینقل  عنْه اللَّـهجهنی رضی مسلم در صحیح خویش از سبره بن معبد ال 

ه پیامبر صلَّى تَاعِ مِن [علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ تِمْ مْ يفِ االسْ دْ أَذِنْتُ لَكُ نْتُ قَ إين قد كُ

اءِ  إِنَّ ، النِّسَ ـهَ وَ مِ  اللَّ وْ لِكَ إِىلَ يَ مَ ذَ رَّ دْ حَ ةِ الْـقَ يَامَ هُ ، قِ نْدَ انَ عِ نْ كَ مَ هُ  فَ بِيلَ لِّ سَ يُخَ لْ ءٌ فَ ْ نَّ يشَ نْهُ ال ، مِ وَ

يْئًا نَّ شَ وهُ يْتُمُ َّا آتَ وا ممِ ذُ أْخُ  )3(]تَ

به شما اجازه داده بودم واز این به بعد تا  -ازدواج موقت-[من در مورد نکاح متعه 
اهللا تعالی آن را حرام قرار داده است؛ بنابراین چنانچه کسی از شما همسري با ، قیامت

و آنچه را که به زنان داده اید ، در اختیار دارد او را رها سازد -ازدواج موقت-هعقد متع
 باز پس نگیرید] 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )18/440( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] پاسخ به یک اشکال در مورد ازدواج موقت14[

                                                           
 ).  1407) ومسلم (4216) بخاري (1/142،103،79) احمد  (1129( 2/542»موطاً مالک« -1
 )  (با اندك تفاوتی.9/173(فتح الباري ( -2
از سبرة الجهنی رضی اللَّه عنْه  در مسند احمد آمده  -ن عربیمت -(این روایت با همین الفاظ -3

 ) لفظ حدیث از مسلم است.21(  – )1406) مسلم (4216) بخاري (2/406،405(
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﴿ در بعضی از کتاب ها خوانده ام که متعه حالل است بدلیل این آیه: س:  

           ﴾ :۲۴[النساء[ 

هعلَیه وآله وسلَّم توسط عمر رضی  اللَّـهنکاح متعه بعد از وفات رسول اهللا صلَّى   اللـَّ
 یضحرام شد. خلیفه چهارم علی ر نْهعاللَّـه  نْهفت:گ میع ) یضاگر عمررمتعه  اللَّـه نْهع

شقی و بدبخت.) لطفاً در این  انسانمگر ، دش میاحدي مرتکب زنا ن، دکر میرا حرام ن
 مورد توضیح دهید؟

، سالم گرویده بودندمتعه در ابتداي اسالم جایز بود؛ زیرا مسلمانان تازه به ا، بله ج:
هسپس رسول اهللا صلَّى ، به منظور تألیف قلوب و جلب توجه آنان متعه حالل بود  اللـَّ

 )1(متعه را براي همیشه و تا قیامت حرام اعالم نمود.» یوم الفتح«علَیه وآله وسلَّم در 
 یضعمر رمتعه  اللَّـه نْهبلکه از طرف رسول اهللا ، را حرام ننمود -ازدواج موقت –ع

هصلَّى  برخی ، که شما خوانده اید اي مسئلهعلَیه وآله وسلَّم حرام شده بود. اما این  اللـَّ
 یضدر آن به اشتباه رفته اند و آن این که عمر ره  -حج تمتع -جعنْه از متعه ي ح اللـَّ

یرا ازدواج موقت یا متعه در زمان نهی نمودند؛ نه متعۀ النساء یا همان ازدواج موقت؛ ز
هپیامبرصلَّى   علَیه وآله وسلَّم ممنوع شده بود.  اللـَّ

 یضاما گفته اي که به علی راللَّـه نْهاز دروغهاي روافض است و ، نسبت داده اند ع
 یضعلی رچنین چیزي نگفته اند. اللَّـه نْهع 

در » اجور«ح و ازدواج دایم است و منظور از کلمه سوره نساء در مورد نکا 24آیه 
 آیه مهریه است. اجور به معناي مهور است که مترادف یکدیگر هستند.

 )3/234( فتاوي اسالمیۀ: جمع وترتیب از محمد المسند -شیخ ابن جبرین

 ] حکم نکاح با نیت طالق15[

ود به خارج سفر کند در آنجا به ش میناچار  ها آن: شخصی از طرف یکی از ارگ1س
یرد در مدت اقامتش با یک خانم ازداج گ میمنظور حفظ عفت و پاکی خویش تصمیم 

                                                           
 )1406(مسلم -1
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البته بدون این که خانم را در جریان موضوع ، نموده و هنگام برگشت او را طالق دهد
 آیا این کار جایز است یا خیر؟، طالق قرار دهد

ج نیست: حالت اول این که تعیین مدت از نکاح با نیت طالق از دو حالت خار ج:
یک سال یا تا پایان ، ود که این خانم را به مدت یک ماهش میابتدا هنگام عقد ذکر 

ازدواج  -د؛ چنین نکاحی دقیقاً مانند متعهآور میدرسش یا کارش به عقد خویش در 
 است و از نظر شرعی حرام است.  -موقت

د که پس از آور مین نیت به عقد خویش در حالت دوم این که: مردي زنی را با ای
موضوع ، د؛ البته هنگام ایجاب و قبول و شرائط ضمن عقدده میمدتی معین او را طالق 

ند؛ قول مشهور کن میند یا به عنوان شرط مطرح نکن میطالق را به هیچ عنوان ذکر ن
مذهب حنبلی این است که این کار حرام است و عقد فاسد است؛ زیرا علماي حنابله 

إنَّ ( در قلب خود اراده کند مانند این است که شرط نموده است انسانویند آنچه را گ می

ه؛ زیرا رسول اهللا صلَّى املنوی كاملرشوط) لُ الْـإِنَّامَ [ علَیه وآله وسلَّم فرموده است: اللـَّ امَ أَعْ

 ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ  )1(]بِالنِّيَّاتِ وَ

 د.] شو می[همانا اعمال به نیتها بستگی دارد. و هر کس مطابق با نیتش رفتار 
د کن میاست که شخصی زن مطلقه اي را نکاح » حالله«این موضوع همانند مسئله ي 
شوهر ، زنی که شوهرش او را سه طالق داده استزیرا ( تا براي شوهر اولش حالل شود

اند با او عقد مجدد ببندد؛ مگر این که این زن با تو میاول براي همیشه حرام است و ن
 اند با همسر اولش ازدواج نماید.)تو میمرد دیگري ازدواج نماید. پس از طالق دو باره 

هنگام اجراي صیغه ي عقد مطرح » حالله«که موضوع  هرچنداین نکاح فاسد است 
، دکن میعقد نکاح را فاسد » تحلیل«مادامی که نیت » ألن المنوي کالمشروط«نشود

 د. این فتوا مطابق با مذهب حنبلی است.کن میعقد را فاسد ، همچنین نیت متعه

                                                           
 )1907) مسلم  (1بخاري  ( -1
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ویند: شخص گ میقول دوم در این موضوع: نظر آن دسته از علمایی است که 
اند با زنی ازدواج کند؛ در حالی که نیت قلبی و اراده اش این است که هنگام تو یم

بازگشت او را طالق دهد؛ مانند دانشجویانی که جهت تحصیل به خارج می روند و 
ند با این نیت که پس از فارغ کن میمدت زمانی در آنجا هستند با یک خانم ازدواج 

ین دسته از علما چنین نکاحی صحیح است. التحصیل شدن طالقش دهند. از دیدگاه ا
استناد ایشان این است که این مرد هنگام اجراي صیغه ي نکاح شرط طالق عنوان نکرده 

که اراده ي طالق را داشته باشد؛ این دسته از علما معتقدند چنین نکاحی  هرچند، است
به زمان محدود  -ازدواج موقت -یک فرق اساسی با متعه دارد و آن این که متعه 

، مشخص است که هنگام عقد تعیین شده است و به محض این که مدت به پایان برسد
وند. چه شوهر بخواهد یا نخواهد جدایی ش میزن و مرد خود به خود از هم جدا 

اند از تو میبرخالف ازدواجی که مقرون به نیت طالق باشد. زیرا مرد ، یردگ میصورت 
این ، داشته باشد و براي همیشه با او زندگی کند نیت خود برگردد و همسرش را دوست

 کی از دو قول شیخ االسالم ابن تیمیه است.ی نظریه
ازدواج  -چنین نکاحی صحیح است و در حکم متعه -ابن عثیمین -به نظر بنده

نیست؛ زیرا تعریف متعه برآن صادق نیست؛ اما یک مسئله بسیار مهم باقی مانده  -موقت
احی یک کالهبرداري بزرگ است و قطعاً حرام است؛ زیرا این مرد وآن این که چنین نک

همسر و خانواده ي او را فریب داده است. در حالی که رسول اهللا ، با این نیت پنهانی
هصلَّى  علَیه وآله وسلَّم فریب دادن و خدعه و نیرنگ را حرام قرار داده است. شما  اللـَّ

شتند که دا میتوجه داشته باشید اگر این خانم و خانواده او از اراده ي قلبی این مرد خبر 
د با این ش میاهد ازدواج کند؛ هرگز این خانم حاضر نخو میفقط براي مدت محدودي 

 دند.کر میانواده اش نیز مخالفت مرد ازدواج کند و خ
اهد براي مدت محدودي و با فریب دادن خانواده اي با خانمی خو میاین آقایی که 

ود دخترش را به نکاح ش میآیا خودش راضی ، ازدواج کند و دوباره او را طالق دهد
شخصی درآورد که پس از اتمام کارش او را طالق دهد؟! چگونه چیزي را که براي 
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ایمانش به او ، مؤمن واقعی براي دیگران می پسندد؟! چگونه یک، ی پسنددخودش نم
 د دست به چنین کاري بزند؟ده میاجازه 

هرسول اهللا صلَّى   ا [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ يهِ مَ َخِ ِبَّ ألِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ الَ يُ

هِ  سِ ِبُّ لِنَفْ  )1(]حيُ

ود؛ مگر تا زمانی که آنچه را براي خودش ش میشما مومن واقعی ن[هیچ یکی از 
 براي برادرش دوست داشته باشد.] ، رددا میدوست 

در مواردي شنیده ام که بعضی از مردم فقط بخاطر ازدواج به جاهاي دیگر سفر 
ند با او کن میند و تا وقتی که ایشان در آنجا اقامت کن میند و با یک خانم ازدواج کن می

زیرا از ابتدا او را براي زمان ( ندده میند و هنگام بازگشت زن را طالق کن میزندگی 
و ، نددا میمحدودي عقد نموده است.) باید دانست که هیچ عالمی چنین امري را جایز ن

بحران به وجود خواهد آورد. بنا بر سد ذرایع و به دلیل سوء استفاده ي ، این موضوع
بستن این دروازه بهتر است؛ و از طرفی عموم مردم از نظر مسائل ، مردم از این موضوع

دینی جاهل و بی سواد هستند و خواهشات نفسانی آنان را وادار می نماید تا نسبت به 
 احکام و حدود شریعت بی توجه باشند.

  115، 116المرأة ص: فتاوي -شیخ ابن عثیمین
ت و مواردي دیگر به خارج سفر : بعضی از مسلمانان بنا به دالیلی مثل تحصیال2س

لطفاً بفرمایید فرق این ازدواج با متعه ، ندکن میازدواج ، ند و در آنجا به نیت طالقکن می
 چیست؟

ازدواج در کشورهاي غربی و اروپایی و بالد کفر با مشکالت و ضررهاي زیادي  ج:
؛ بدلیل این اي ویژهاصالً سفر به خارج جایز نیست؛ مگر با شرایط خاص و ، همراه است

 که:

                                                           
 )45) مسلم  (13بخاري  ( -1
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مسلمانان را در معرض کفر و انواع گناهان مانند: ، مسافرت به سرزمین هاي کفار
د؛ از همین رو علما سفر به سرزمین هاي کفار ده میزنا و انواع فساد قرار ، شرابخواري

أَنَا [ علَیه وآله وسلَّم فرموده اند: اللَّـهو به دلیلی که رسول اهللا صلَّى ، را تحریم نموده اند

رِ  هُ َ أَظْ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ كِنيَ الْـبَرِ ِ رشْ  )1(]مُ

 زینند.]گ می[من بري هستم از مسلمانانی که بین مشرکین اقامت 
اعم از این که مسافرت به ، بنابراین اقامت در میان کفار موضوعی خطر ساز است

 حت باشد یا تحصیل یا تجارت یا هر موضوع دیگر.قصد سیا
انند خو میمحصلین مدارس راهنمایی و دبیرستان و دانشجویانی که در خارج درس 

با موضوع مهمی رو به رو هستند. دولت موظف است به آموزش محصلین توجه نماید 
فراهم  و شرایط ادامه تحصیل را در داخل مهیا سازد و زمینه هاي تحصیلی را در کشور

حکومت موظف ، سازد تا احدي مجبور نشود جهت ادامه تحصیل به خارج سفر کند
 است تا سفر به سرزمین هاي کفر را به دلیل خطر ساز بودن آن ممنوع اعالم کند.

خیلی از افراد به دلیل رفت و آمد و مسافرت به سرزمین هاي کفر از دایره ي اسالم 
ده اند. بسیاري از این افراد در انجام خیلی از خارج گشته و به مرز ارتداد وارد ش

معاصی مانند زنا و شرب خمر بی پروا شده اند. بدتر از همه ترك نماز برایشان امري 
بیانگر همه این ، ندکن میعادي شده است. بررسی وضعیت کسانی که به خارج مسافرت 

ان و اعمال مشکالت است. مگر تعداد اندکی که مشمول رحمت الهی شده اند و ایم
خویش را حفظ کرده اند. بنابراین راه چاره این است که جلوي این مسافرت ها گرفته 

 ها آنشود؛ مگر براي کسانی که از نظر دین و ایمان و علم و عمل شناخته شده هستند؛ 
فقط به منظور دعوت الی اهللا یا فرا گیري رشته هاي تخصصی که دولت اسالمی بدان 

 ارج کشور سفر می کنند.به خ، نیازمند است

                                                           
) و صححه األلبانی فی صحیح سنن 2264(  2/303» الکبیر«) طبرانی در 1604) ترمذي  (2645ابوداود  ( -1

 )2304أبی داود  (
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، ند باید اهل استقامت باشند و در مسیر دعوتکن میعلمایی که به خارج سفر 
 دیگران را با بصیرت بر دین اهللا دعوت نمایند و لحظه اي هدف خود را فراموش نکنند.

از جمله: علوم دانشگاهی که ما به آن ، ان مستثنی نمودتو میالبته بعضی از موارد را 
توسط استادان این فنون نیست ، داریم و مجالی هم براي آموزش آن در داخلدسترسی ن

و چاره اي جز سفر به سرزمین هاي کفار نیست. در چنین مواردي باید افراد ملتزم و 
 متعهد به اصول دینی و دستورات الهی را انتخاب نمود.

تالف نظر اما موضوع ازدواج با نیت طالق: علماي اسالمی در این موضوع باهم اخ
گروهی از علما از جمله عالمه اوزاعی معتقدند این کار ناجایز است و شبیه ، دارند

» ابن قدامه«ازدواج موقت است. گروه دوم که اکثریت باآنان است بنا به آنچه که عالمه 
) ذکر نموده اند؛ معتقدند ازدواج با نیت طالق درست است 7/137( »المغنی«در کتاب 

یتش را بین خود و خداي خود مخفی نماید و آن را به عنوان شرط مادامی که شخص ن
د بر کن میازدواج مطرح ننماید. به عنوان مثال فرد به منظور تحصیالت به خارج سفر 

اند آنجا ازدواج کند و تو می، ود که مبادا در فتنه و فساد بیفتدش مینفس خویشتن بیمناك 
، دده می ز اتمام درس دوباره زنش را طالقکه اراده اش بر این باشد که پس ا هرچند

این نکاح صحیح است مشروح بر اینکه اراده ي طالق را بین خود و خداي خود مطرح 
به همسر یا به ولی همسر عنوان  کند و هرگز آن را به عنوان شرط نکاح یا محض اطالع

ود و ش مینکاح منعقد ن، که در صورت شرط کردن یا خبر دادن از موضوع طالق( نکند
 ود که حرام و ناجایز است)ش میتبدیل به ازدواج موقت 

قول راجح و نظر جمهور علما بر جواز نکاح با نیت طالق است و تشابهی با ازدواج 
موقت ندارد؛ زیرا قید زمانی در آن به کار نرفته است. فرق متعه با ازدواج با نیت طالق 

راي مدت زمان مشخصی است که هنگام در این است که متعه یا همان ازدواج موقت دا
مذکور و مشروط است که زوجین بر یک یا دو ماه یا یک سال یا دو سال با هم ، عقد

ود). ازدواج ش میپس از پایان مدت ازدواج موقت خود به خود فسخ ( ندکن میتوافق 
حرام است. الزم به ذکر است که نکاح متعه در ، موقت نزد تمام مسلمین بجز روافض
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و حرمت آن اعالم گردید. آن گونه که در  از اسالم حالل بود. سپس منسوخ شدآغ
 احادیث در این زمینه بیان شده است.

ازدواج با نیت طالق صحیح است اما بهتر آن است ، بنابراین توضیحاتی که داده شد
رار که مرد ابتدا چنین اراده اي را نکند تا بر احتیاط عمل نموده و در اختالف اهل علم ق

زیرا هرگاه شخص ، نگیرد؛ باید توجه نمود که داشتن چنین اراده و نیتی الزم نیست
اند او را طالق دهد بدون این که تو میمصلحت خویش را در طالق همسرش دید 

 مانعی باشد.
 )43-5/41( شیخ ابن باز. مجموع فتاوي ومقاالت متنوعۀ

واج با نیت طالق به خارج : در میان جوانان شایع شده است که به منظور ازد3س
ند و از مسافرت هدفی جز ازدواج براي مدتی محدود ندارند و در مورد کن میسفر 

حکم ، فتوایی که در رابطه با ازدواج با نیت طالق صادر شده است در اشتباه افتاده اند
 چنین ازدواجی با این هدف خاص چیست؟

ل است؛ زیرا ازدواج موقت همان مانند ازدواج موقت باط، : ازدواج با نیت طالق3ج
زمانی صحیح است که ، نکاح متعه است و متعه به اجماع حرام و ناجایز است؛ ازدواج

 به نیت استمرار زوجیت و ادامه ي زندگی مشترك باشد.
ند ودر صورت عدم کن میچنانچه زن و مرد باهم سازگار شدند براي همیشه زندگی 

 وند. ش میسازگاري از هم جدا 

﴿ رماید:ف می تعالىاهللا            ﴾ :۲۲۹[البقرة[  

وعادالنه) یا در صورت عدم سازگاري رها ( زن) به گونه اي شایسته( نگهداري«
 .»او) با نیکی( کردن

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
  )449-8/448( دائم پژوهشهاي علمی و افتافتاواي انجمن 

  »زواج المسیار«] حکم ازدواجی که معروف است بنام 16[
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 زواج المسیار) مطالبی خوانده ام که نوعی( در یکی از روزنامه ها در مورد س:
یا چهارم ازدواج  یا سوم ازدواج رایج است به این صورت که شخصی با زن دوم

همسران بنا به شرایطی مجبور هستند نزد پدر و مادر یا یکی از آن این همسر یا ، دکن می
، یعنی به خانه شوهر نروند) و در اوقاتی که شرایط کاري زوجین اجازه دهد( دو بمانند

 شوهر نزد همسرش می رود و...
 رد؟دا میلطفاً توضیح دهید که چنین ازدواجی از نظر شرعی چه حک

راین که شرایط شرعی در آن مراعات شود که چنین نکاحی جایز است مشروط ب ج:
حضور شاهد عادل هنگام اجراي  -3رضایت زوجین -2وجود ولی -1عبارت اند از:

 علَیه وآله وسلَّم فرمودند: اللَّـهعقد و عدم وجود مانع در در امر ازدواج؛ رسول اهللا صلَّى 

تُمْ بِهِ [ لْ لَ تَحْ ا اسْ طِ أَنْ يُوىفَ بِهِ مَ ْ قَّ الرشَّ وجَ الْـإِنَّ أَحَ رُ  )1(]فُ

شرایطی است که مربوط به ازدواج ، [شرایطی که بیشتر مورد تعهد و وفا قرار گیرد
 د.]باش می

ىلَ الْـ« فرموده اند:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبر صلَّى  ونَ عَ لِمُ سْ مْ مُ وطِهِ ُ  )2(»رشُ

یعنی: مسلمانان ( ند و برآن باقی می مانندکن می[شرایطی را که مسلمانان باهم منعقد 
 ند).]کن میملزم به اجراي شرایطی هستند که با هم بر آن توافق 

زمانی که زن و شوهر با هم توافق نمودند بر این که زن پس از ازدواج نزد خانواده 
اند نزد او بیاید یا در تو مید براین که مرد فقط در روز یا توافق نمو ماند میي خود 

اشکالی ایجاد ، هیچ یک از این شرایط در عقد ازدواج، روزها یا شب هاي به خصوصی
د؛ مشروط بر این که نکاح و ازدواج زوجین به صورت عمومی اعالن شود و کن مین

 مخفیانه صورت نگیرد.، نکاح
  ه.1417دوشنبه جمادي االولی  -8768شمارهجریدة الجزیرة  -شیخ ابن باز

                                                           
 ) لفظ حدیث از مسلم است1418) مسلم  (5151بخاري  ( -1
)دیگران با سند متصل آن را ذکر کرده اند:فتح 2274(بخاري باتعلیق در کتاب االجاره) قبل از شماره  ( -2

 )2302) (2/273»  (ءکشف الخفا) «1023(  1/706» المقاصد الحسنۀ)«4/528الباري (
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 ] تحریم ازدواج تقلبی وظاهري به منظور گرفتن تابعیت یک کشور خارجی17[

زن آمریکایی است  در این شهر ها ازدواج با، آسان ترین راه براي گرفتن تابعیت س:
ند که کن میاز این رو بسیاري از مردم با یک زن آمریکایی بر مبلغی معین با هم توافق 

عقد و زندگی ، بدون این که ازدواجی، ندکن میخود را به عنوان زن و شوهر معرفی 
مشترکی در کار باشد. این کار ابزاري است براي دریافت تابعیت آمریکا... لطفاً توضیح 

 رد؟دا میاز نظر شرعی چه حک، توافق بر چنین ازدواج، دهید
گرفتن تابعیت و ملیت کفار ، ري استاین عقد ناجایز است؛ زیرا کامالً کالهبرداج:

ما قبالً در این مورد فتوا داده ایم: که مسلمانان اجازه ندارند ملیت ، هم جایز نیست
کشوري را انتخاب کنند که حکومتش کافر است؛ زیرا این کار آغازي است براي دوستی 

 با کفار و پذیرفتن عقاید و آداب و رسوم باطل آنان.
 لی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم و ص، وباهللا التوفیق

 )18/448( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] مخالفت با قانون ازدواج شهروندان لبنانی که مخالف با شریعت اسالمی است18[

 احلمد هللا و الصلوة و السالم علی نبينا حممد و علی آله و صحبه...

در کشور عربستان سعودي با بررسی اعالمیه هاي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا 
صادره از طرف مجلس اعالي شریعت اسالمی لبنان و مجلس نخبگان و علماي دینی و 

با موضوع عدم پذیرش قانون » شیخ محمد رشید قبانی«بریاست مفتی اعظم لبنان ، مفتیان
جمهور قانون ازدواج شهروند لبنانی) با امضاي رئیس ( احوال شخصیه در خصوص

که در این قانون ، به دلیل بند هایی مخالف با شریعت اسالم و ادیان سماوي، لبنان
برادر ، اند با مرد غیر مسلمان ازدواج کندتو میمذکور است از جمله: زن مسلمان 

اند زنش را طالق دهد؛ تو میمرد ن، اند با خواهر رضاعی خویش ازدواج کندتو می
جین نیست. تعدد زوجات و انتخاب چند همسر اختالف دین مانع ثوارت بین زو

، ممنوع؛ اضافه برآن این که در این مسائل حتی مراجعه به احکام اسالمی وجود ندارد
 باید به قانون مدنی مراجعه نمود.



   

 1771 باب چهاردهم: [نکاح]
 

بنابر مندرجات موجود در آیین نامه قانون مدنی در احوال شخصی که مخالف با 
اعالمیه مجلس اعالي ، باحث علمی و افتاقوانین شریعت اسالمی است؛ انجمن دایمی م

را تأیید می نماید و ، شریعت اسالمی لبنان و مجلس نخبگان و علماي دینی و مفتیان
رد که این مصوبات قانون مدنی لبنان بر خالف شرع اسالم است ودر مورد دا میاعالم 

و... فاقد  و احکام مرتبط با آن از قبیل تورات و الحاق اوالد، تنفیذ عقد و ازدواج
 صالحیت بوده و احکام شرع با آن منافات دارند.

  58انجمن دائمی مباحث علمی و افتا. کتاب: فتواي و بیانات مهمۀ ص:

 ] محدوده اطاعت از پدر و مادر در انتخاب همسر19[

چنانچه پدر بخواهد براي فرزندش همسري نامناسب انتخاب کند یا بر عکس  س:
 فرزندش را از ازدواج با همسري شایسته منع کند؛ فرزند چه کار باید بکند؟

اهد خو میپدر اجازه ندارد پسرش را وادار نماید تا کسی را که دوست ندارد و ن ج:
پدر را نپذیرد. چه از نظر دینی یا اخالق  با او ازدواج کند؛ به هر دلیلی که فرزند پیشنهاد

حق اجبار بر فرزند را ندارد؛ چه بسیار پدرانی که فرزندانشان را ، پدر، یا حسن و جمال
در امر ازدواج اجبار و اکراه نموده اند. سرانجام پشیمان گشته اند؛ پدر به فرزند 

یا فامیل خودمان ، توید: پسرم با این دختر ازدواج کن چون برادر زاده ي من اسگ می
 است؛ پسر می تواند پیشنهاد پدر را رد کند و پدر حق ندارد فرزندش را اجبار کند.

اگر پسر تصمیم گرفته بود تا با دختري نجیب و شایسته ازدواج کند؛ اما پدر دخالت 
اند به حرف هاي پدر توجه نکند و با فرد تو مید پسر کر میو مخالفت  نمود میبیجا 

ه خویش ازدواج کند؛ زیرا فرزند مجبور نیست تا حتماً از پدرش حرف مورد عالق
شنوایی داشته باشد. در موردي که به نفع فرزند است و براي پدر هم هیچ ضرري ندارد؛ 
اما اگر بپذیریم که فرزند مجبور است تا در هر موردي هرچند که به نفع فرزند و بدون 

د. اما آی میخیلی از مشکالت درآینده بوجود از پدر اطاعت کند. ، ضرر براي پدر باشد
اند با پدرش مدارا کند و با خوشرویی و تو میدر هر حال فرزند وظیفه دارد تا جایی که 

 شیرین زبانی او را قانع کند.
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 )2/761( جمع و ترتیب اشرف بن عبدالمقصود، مجموع فتاوي -ابن عثیمین

 اند دخترش را به زور شوهر دهدتو می] پدر ن20[

پدرم او را با اجبار به ازدواج مردي در آورده ، ساله 28خواهري دارم ناتنی و س:
است. هنگام عقد چند نفر به دروغ شهادت داده اند که خواهرم رضایت دارد و مادرش 

و مراسم عقد این گونه تمام شده ، به جاي خواهرم سند ازدواج را امضا نموده است
حکم این ازدواج با این تفاصیل ، این ازدواج نیستاست؛ اما خواهرم همچنان راضی به 

 چگونه خواهد بود؟
این خواهر اگر دوشیزه هستند و پدرش به عنوان ولی با اجبار او را شوهر داده  ج:
نزد بعضی از اهل علم این ازدواج صحیح است. این دسته از علما معتقدند پدر ، است

آورد که با دختر هم کفو است و  اند با اجبار دخترش را به همسري مردي درتو می
هرچند که دختر رضایت نداشته باشد؛ اما قول راجح و صحیح این است که نه پدر و نه 

ست با زور و اجبار به ها آنانند دختري را که تحت سرپرستی تو میهیچکدام ن، دیگران
 ازدواج دیگري در آورند.

وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  بدلیل حدیث رسول اهللا، اگر چه مرد با او هم کفو باشد

حُ «که فرموده اند: نْكَ نَ الْـالَ تُ تَأْذَ تَّى تُسْ رُ حَ دختر باکره بدون اجازه اش به نکاح داده « )1(»بِكْ

 »ودش مین
 مفهوم عام دارد و در آن هیچ یکی از اولیا استثنا نشده است.، این حدیث

االْـوَ [ است:درصحیح مسلم این حدیث روایت شده  َا أَبُوهَ تَأْذِهنُ رُ يَسْ  )2(]بِكْ

 که آیا رضایت دارد یا خیر)] ( [پدرِ دوشیزه از او کسب اجازه کند
 با لفظ صریح وارد شده اند.» االب« و »البِکُر« در حدیث کلمه

                                                           
 )1419)،مسلم (5136(بخاري ( -1
 )1421مسلم  ( -2
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، و عمل کردن بر نص، این حدیث نص صریح است در این مسئله ي اختالفی
 واجب است.

حرام است؛ ، اهد با او ازدواج کندخو مینمودن دختر با کسی که نبنابراین اجبار 
ود؛ زیرا صحیح قرار دادن این ازدواج و نافذ ش میچنین ازدواجی صحیح نیست و نافذ ن

علَیه وآله وسلَّم به صراحت  اللَّـهدر تضاد با حدیثی است که رسول اهللا صلَّى ، کردن آن
هري دختر فرموده است و چیزي را که پیامبر صلَّى در آن حدیث از ازدواج اجبا علَیه  اللـَّ

اهد که آن را انجام ندهند؛ و اگر ما چنین عقدي را خو میوآله وسلَّم نهی فرموده از امت 
بدان معناست که ما آن را انجام داده ایم و مباح دانسته ایم و از عقود ، نافذ بگردانیم

ر حالی که ما چنین اجازه اي نداریم و این کار غیر ممکن است. جایز قرار داده ایم؛ د
بنابراین قول راجح در مورد سؤال شما این است که این ازدواج اجباري فاسد است و 

 د. کن میرأي نهایی را در این موضوع دادگاه صادر 
ه اي اما در مورد گواهانی که به دروغ گواهی داده اند باید بدانند که مرتکب گناه کبیر

هشده اند. رسول اهللا صلَّى  ِ [ علَیه وآله وسلَّم فرموده اند: اللـَّ ربَ مْ بِأَكْ بِّئُكُ بَائِرِ الْـأَالَ أُنَ آیا ( ]كَ

علَیه وآله وسلَّم در حالی  اللَّـهشما را از بزرگترین گناهان کبیره خبر ندهم؟) پیامبر صلَّى 

لُ  أَالَ وَ [ که تکیه زده بود گناهان کبیره را نام برد سپس راست نشستند و فرمودند: قَوْ

ورِ  ةُ الزُّ ادَ هَ ورِ وَ شَ ورِ  أَالَ وَ ، الزُّ ةُ الزُّ ادَ هَ ورِ وَ شَ لُ الزُّ وْ  ]قَ

هاست) پیامبر صلَّى  از گناهان کبیره( آگاه باشید که گفتار دروغ و شهادت دروغ(  اللـَّ
 هآلو هلَیع لَّمساین جمله را همچنان تکرار نمودند تا جایی که صحابه گفتند: اي کاش و

 علَیه وآله وسلَّم این جمله را بیشتر تکرار نکنند.] اللَّـهپیامبر صلَّى 
این شاهدان دروغین باید به درگاه اهللا توبه کنند و سخن حق بگویند و در حضور  

 ردند.گ میحاکم شرع اعالم کنند که شهادت دروغین داده اند و از شهادت خود بر 
خود را جاي دخترش معرفی ، باید توبه کند که به دروغ، همچنین مادر این دختر

 ند.نموده و ازتکرار چنین کارهایی صرف نظر ک
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انند دختر خود را بدون رضایت به عقد کسی در آورند که تو می: آیا پدر ومادر 2س
 اهد؟خو مین

: نه پدر و نه هیچ یک از اولیاي دختر اجازه ندارد دختر را به زور شوهر دهند؛ 2ج
صلَّى  است؛ بدلیل فرموده رسول اهللابلکه رضایت دختر براي ازدواج الزم و ضروري 

اللَّـه  :لَّمسو هآلو هلَیحُ [ع نْكَ حُ الْـالَ تُ الَ تُنْكَ رَ وَ تَأْمَ تَّى تُسْ مُ حَ ا الْـأَيِّ الُوا يَ نَ قَ تَأْذَ تَّى تُسْ رُ حَ بِكْ

ولَ  سُ ـهِ رَ تَ  اللَّ كُ الَ أَنْ تَسْ َا قَ هنُ يْفَ إِذْ كَ  )1(]وَ

 به نکاح داده ، ودختر باکره بدون اجازه اش، با اوزن بیوه بدون مشورت «
اجازه دختر باکره چگونه  !وسلَّمعلَیه وآله  اللَّـهگفتند: یا رسول اهللا صلَّى » ودش مین

 »این که سکوت کند«است؟ فرمود:

ا الْـوَ [ و در لفظ دیگري آمده است: هَ سِ فْ ا يفِ نَ َا أَبُوهَ تَأْذِهنُ سْ رُ يَ ابِكْ َ هتُ امَ َا صُ هنُ إِذْ از « ]وَ

و اجازه ي ، دخترش اجازه بخواهد. پدر در امر ازدواج از دخترش کسب اجازه کند
 »دختر سکوت اوست

پدر موظف است در امر ازدواج نظر او ، بنابراین هرگاه دختر به سن نه سالگی رسید 
تر را به زور را جویا شود. همچنین بقیه ي اولیاي دختر به هیچ عنوان حق ندارند دخ

دختر را به اجبار و اکراه شوهر ، شوهر دهند؛ مگر با رضایت کامل دختر؛ چنانچه ولی
ود؛ زیرا رضایت زوجین شرط صحت نکاح ش میاین نکاح باطل است و منعقد ن، دهد

 است.
باطل است ، نکاح، دختر را به اجبار و اکراه و تهدید شوهر دهد، چنانچه یکی از اولیا

ج صحیح نیست؛ مگر پدر در مورد دخترش که کمتر از نه سال سن داشته و این ازدوا
باشد؛ چنانچه پدر دختر خود را که کمتر از نه سال سن دارد به ازدواج دیگري در آورد. 

علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهود؛ زیرا رسول اهللا صلَّى ش میاین ازدواج بنا بر قول صحیح منعقد 
، کمتر از نه سال بود عنْها اللَّـه رضی ازدواج نمود و سن عایشه عنْها اللَّـه رضی با عایشه
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نظر ایشان را)  عنْه اللَّـهپدرش ابوبکر رضی ( عنْها اللَّـه رضی بدون این که از عایشه
 )1(جویا شود و از او اجازه بگیرد.

نه پدر و نه هیچ کسی دیگر ، بعد از این که دختر پا به سن نه سالگی گذاشت
 اند بدون اجازه و مشورت با او و کسب رضایتش او را ازدواج دهند.تو مین

 او را دوست ندارد و او را، چنانچه چنین اتفاقی افتاد و شوهر متوجه شد که دختر
شوهر از ادامه ي زندگی صرف نظر کند. شوهر موظف است تقوا پیشه کند ، اهدخو مین

که پدر معتقد باشد که  هرچند، اهدخو مید و نزد همسري نرود که او را نو از خدا بترس
هصلَّى  دخترش را به اجبار شوهر نداده است. رسول اهللا به صراحت وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

امر نموده است که باید از دختر کسب اجازه شود و آنگاه او را شوهر دهند. بنابراین 
قدم در عرصه ي حرام نگذارد و از چنین ، اهدخو میو را نشوهري که دختري ا

 ازدواجی صرف نظر کند.
یم که در امر ازدواج تقواي الهی را پیشه کنند و به کن میبه همه ي دختران توصیه 

 نظر پدر احترام بگذارند.
چنانچه پدر دختر با ازدواج مردي موافقت نمود که از نظر اخالق و دیانت شایستگی 

مجرد ، آنان نیز موافقت کنند؛ زیرا در ازدواج خوبیهاي زیادي وجود دارد، داشتالزم را 
م که هرگاه مردي به خواستگاري کن میماندن خطر ساز است به همه دختران توصیه 
انند خو میو بهانه نیاورند که مثالً درس ، آنان آمد که با آنان هم کفو بود او را قبول کنند

 ین عذر ها.ند و امثال اده مییا درس 
 )101، 102( ص، فتاوي المرأة -شیخ ابن باز

] آیا پدر می تواند دختر را که سنش کمتر از نه سال است بدون رضایت خود دختر به 21[
 ازدواج دیگري درآورد؟
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بین دو سال تا ده سال یا بیشتر یا کمی ، شخصی از دختري نابالغ که از نظر سن س:
د؟ آیا چنین عقدي صحیح است شو میو با او نکاح ، دکن میکمتر قرار دارد خواستگاري 

آن وقت ، یا خیر؟ با توجه به این که این دختر بزرگ شود و شوهرش را قبول نکند
 حکمش چیست؟ در چه سنی می توان عقد دختر را منعقد نمود؟

بالخصوص زمانی که پدر ، پدر می تواند عقد دختر خردسالش را منعقد نماید ج:
علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  ا اینگونه تشخیص دهد؛ به دلیل عقد رسول اهللامصلحت دخترش ر

 در حالی که کمتر از نه سال داشت.، وسلَّم با عائشه
اند عقد دختري را که کمتر از نه سال تو میکسی دیگر به هیچ عنوان ن، غیر از پدر

د عقد دختري را که سنش به نه اننتو میمنعقد نماید؛ همچنین غیر از پدر دیگران ن، دارد
 سال رسیده است یا بیشتر از نه سال دارد منعقد کنند؛ مگر با اجازه ي خود دختر؛

حُ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  نْكَ حُ الْـالَ تُ نْكَ الَ تُ رَ وَ تَأْمَ تَّى تُسْ مُ حَ أَيِّ

ولَ الْـ سُ ا رَ الُوا يَ تَأْذَنَ قَ تَّى تُسْ رُ حَ ـهِ بِكْ تَ  اللَّ كُ الَ أَنْ تَسْ َا قَ هنُ يْفَ إِذْ كَ  »وَ

 ».وندش میبه نکاح داده ، و دختر باکره بدون اجازه اش، زن بیوه بدون مشورت با او«
 ».این که سکوت کند«گفتند یا رسول اهللا: اجازه ي دختر باکره چگونه است؟ فرمود:

مرجع رسیدگی دادگاههاي ، اختالفی بین زوجین پیش آمد، بعد از عقد نکاحچنانچه 
 شرعی هستد.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )18/123( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] ازدواج پسر و دختر خردسال با یکدیگر22[

ازدواج دانش آموز سال دوم متوسطه که چهارده سال دارد با دختر تقریباً ده تا  س:
چهارده ساله که با هم عالقه دارند و اولیاي آن دو هم راضی هستند حکمش چیست؟ 

 آیا ازدواج این دو با وجود سن کم جایز است؟

 است.بله ازدواج پسر بچه ي خردسال با دختر بچه خردسال با اذن ولی جایز  ج:
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )26-18/65( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

ه]آیا ازدواج دختر کم سن مختص به پیامبر صلَّى 23[  علَیه وآله وسلَّم است؟ اللـَّ

از ویژگی  عنْها اللَّـه رضی وسلَّم با عائشه علَیه وآله اللَّـهآیا ازدواج پیامبر صلَّى  س:
 هاي فردي ایشان است یا این که براي تمام افراد است و عمومیت دارد؟

آیا زفاف با دختري که به سن بلوغ نرسیده است جایز است؟ عده ي دختر نابالغ 
 د؟شو میچگونه محسوب 

هرسول اهللا صلَّى  ج: خواستگاري نمود  عنْها اللَّـه رضی علَیه وآله وسلَّم از عائشه اللـَّ
شش ساله بود ودر مدینه با ایشان عروسی کرد در  عنْها اللَّـه رضیدر حالی که عائشه 

 )1(نه ساله بود عنْها اللَّـه رضی حالی که عائشه

هازدواج با دختر کم سن وتازه به دوران بلوغ رسیده مختص به رسول اهللا صلَّى   اللـَّ
، زفاف با دختر غیر بالغه، علَیه وآله وسلَّم نیست؛ عقد دختر قبل از بلوغ جایز است

مشروط بر این که از نظر رشد جسمانی به حدي رسیده باشد که با امثال آن بتوان زفاف 
 ز است.جای، نمود

زن سالخورده) است؛ یعنی سه ماه؛ اهللا ( عده ي دختر غیر بالغه مانند عده ي آیسه

﴿ د:فرمای می تعالى                       

      ﴾ :۴[الطالق[ 

ــه  « ــما ک ــان ش ــا آنوزن ــد   ه ــده ان ــأیوس ش ــه م ــادت ماهیان ــع ، از ع ــر در وض اگ
سـه مـاه اسـت و     هـا  آنعـده ي  ، {از نظر بارداري وعوارض دیگـر} شـک داریـد   ها آن

زنانی کـه بـا وجـود {اقتضـاي سـن} عـادت ماهانـه ندیـده انـد{نیز عـده شـان سـه             
 »ماهه است}
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ئی لم یحضن) زنانی که والال( داخل این قسمت از آیه است، ي دختر نابالغ عده
 عادت ماهانه ندیده اند؛ عده شان سه ماه است.

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )18/124( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] آیا تفاوت سنی در امر ازدواج مشکل ساز است24[

سن مناسب براي ازدواج چیست؟ زیرا بعضی از دختران و پسران از ازدواج با  س:
ابا می ورزند در این مورد چه توضیحی ، کسانی که از نظر سن از آنان باالتر هستند

 دارید؟

م که فقط به خاطر شرایط سنی به خواستگار جواب رد کن میبه دختران توصیه  ج:
هاهللا صلَّى ندهند؛ وتوجه داشته باشند که رسول  زمانی که پنجاه و وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

که نه ساله بود ازدواج نمود و ازطرفی پیامبر صلَّى  عنْها اللَّـه رضی سه ساله بود با عائشه
زمانی که بیست و پنج ساله بود با خدیجه اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیع یضر ا اللَّـهنْهکه  ع

قبل از این ، علَیه وآله وسلَّم بزرگتر بود اللَّـهچهل ساله بود و پانزده سال از پیامبرصلَّى 
علَیه وآله  اللَّـهازدواج نمود و این اولین ازدواج پیامبرصلَّى ، که به پیامبري مبعوث شود

 وسلَّم بود. 

ازدواج ندارد؛ اما سخنانی که برخی در رادیو و در امر  بنابراین تفاوت سنی اشکالی
مشکل ساز ، رند و معتقدند تفاوت سنی در امر ازدواجدا میتلویزیون در این مورد اظهار 

مهم ، از نظر ما کامالً اشتباه است و اجازه ندارند این گونه اظهار نظر کنند، خواهد بود
تگاري دختري آمد که از نظر این است که هرگاه فرد شایسته و با لیاقتی براي خواس

دختر می تواند با توجه به صفات و ویژگیهایی که در این فرد ، سنی از او بزرگتر بود
 وجود دارد به او جواب مثبت دهد.

همچنین اگر پسري دختري را مشاهده نمود که سنش باالست؛ ولی دختري با کمال 
فاوت سنی در حد ده سال یا و جمال است می تواند با او ازدواج نماید. از نظر ما ت



   

 1779 باب چهاردهم: [نکاح]
 

بیست سال و حتی سی سال با توجه به شرایطی که بیان شد نمی تواند مانع امر ازدواج 
 شود.

مادامی  آید مینتیجه این که تفاوت سنی براي ازدواج عذر نیست و ایرادي بحساب ن
 شایسته و با لیاقت باشند.، که دختر یا پسر

 )100-99( ص، فتاواي المرأة -شیخ ابن باز

 صالح و نیکوکار پیشنهاد ازدواج دهد انسان] زن می تواند به 25[

آیا دختر می تواند به جوان با ایمان و با اخالق شایسته اي که او را می پسندد و  س:
پیشنهاد ازدواج دهد؟ آنگونه که ، از نظر او می تواند شوهري ایده آل برایش باشد

هسول اهللا صلَّى به ر عنْها اللَّـه رضی خدیجه علَیه وآله وسلَّم پیشنهاد ازدواج داد؟  اللـَّ
 د؟شو میآیا در این صورت روحیه ي دختر جریحه دار ن

 رعایت چه نکاتی در این مورد ضروري است؟
پیشنهاد ازدواج دهد ، با وجود چنین شرایطی این دختر می تواند به فرد مورد نظر ج:

به رسول اهللا صلَّى  عنْها اللَّـه رضی کار نیست؛ آنگونه که خدیجهو هیچ اشکالی در این 
پیشنهاد ازوداج داد. همچنین زنی که داستان آن در سوره ي  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیع

هخود را به پیامبرصلَّى ، احزاب آمده است علَیه وآله وسلَّم عرضه داشت و از  اللـَّ
عنْه به  اللَّـهعلَیه وآله وسلَّم درخواست ازدواج نمود؛ عمررضی  اللَّـهصلَّى پیامبر

 یضابوبکررپیشنهاد نمود که با حفصه اللَّـه نْهع یضر ا اللَّـهنْهع  یضدختر عمرره  اللـَّ
 یازدواج نماید و همین پیشنهاد را به عثمانرَض نْهعه  نمود. عنْه اللـَّ

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )18/48( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] فقر مانع ازدواج نیست26[
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براي خواهرم خواستگاري آمده که بیست و یک ساله است. از نظر اخالق و  س:
د؛ اما از نظر مالی فقیر و نادار است و باش میی شایسته و آراسته انسان، زیباییهاي معنوي

توان اداره ي زندگی را در حد داشتن یک منزل ساده و تأمین مخارج روزمره را ندارد؛ 
ابائی از کارکردن ندارد و می ، البته این خواستگار در صورت فراهم شدن زمینه ي کار

 تواند کار کند.

جوان با دیانت و حافظ قرآن را به خاطر  سؤال بنده این است که آیا ما می توانیم این
علَیه وآله  اللَّـهآیا در این صورت مخالف با حدیث پیامبرصلَّى ، مسایل مالی رد نمائیم

وهُ [ د:فرمای مید که شو میوسلَّم ن جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ نَ دِينَهُ وَ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ كُ اءَ ا جَ  )1(] إِذَ

واخالق او را می پسندید براي خواستگاري نزد شما هر زمان شخصی که شما دین (
 آمد او را داماد کنید...)

بنده با توجه به مسؤلیتی که در قبال ازدواج خواهرانم دارم؛ زیرا پدرم این امر را به 
بنده موکول نموده است؛ و از این بیم دارم که چنانچه شخص نامبرده را به ازدواج 

 سر ناسازگاري را داشته باشد و مشکالتی پدید آید.خواهرم در آورم پدرم با ایشان 

فقر نمی تواند مانع ازدواج افراد باشد. در صورتی که ، با توجه به گفته هاي شما ج:
او  تعالىاهللا ، دختر مورد عالقه اش او را بپسندد و از ازدواج با او راضی باشد؛ در آینده

 را از نظر مالی بی نیاز خواهد نمود.

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                   

                     ﴾ :۳۲[النور[ 

همسر دهید. اگر و زنان و مردان مجرد خود و بردگان و کنیزان شایسته ي خود را «
 تعالىواهللا ، را به فضل خویش بی نیاز خواهد کرد ها آن تعالىاهللا ، تنگدست باشند

 .»گشایشگر داناست
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

                                                           
 این باب گذشت. 4تخریج حدیث در فتواي  -1
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 )415-18/414( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 است؟کفو در نسب الزم ، ] آیا در نکاح27[

از او خواستم مرا به ، هم اتاق هستم، بنده در خوابگاه با یکی از اشراف قریش س:
قبول نکرد و گفت: براي اشراف قریش روا نیست که با دیگران ، ازدواج دخترش درآورد

 ازدواج کند؛ مگر با افراد قبیله ي خودش. آیا چنین چیزي صحت دارد؟

 دیانت است نه نسب و نژاد.، دیدگاه صحیح در امر ازدواج از نظر کفو ج:

 ﴿ د:فرمای می تعالىزیرا اهللا            ﴾ :۱۳[احلجرات[ 

 .»پرهیزگارترین شماست تعالىقطعاً ارجمندترین شما نزد اهللا «
علَیه وآله وسلَّم فاطمه بنت قیس را که از قبیله  اللَّـهبه دلیل این که رسول اهللا صلَّى 

 یضقریش بود به ازدواج اسامۀ بن زیدرلَّى  اللَّـهکه غالم آزاد شده پیامبرص نْهعه  اللـَّ
 )1(علَیه وآله وسلَّم بود درآورد.

 یضبه دلیل این که زید بن حارثه رغالم آزاده شد اللَّـه نْهلَّى عه ي پیامبرصه علَیه  اللـَّ
، بخاري )2(وآله وسلَّم زینب بن جحش را ازدواج نمود که زینب از قبیله اسدیه بود؛

د که ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه کن میروایت  عنْها اللَّـه رضی نسائی و ابو داود از عائشه
هبن عبد شمس قریشی که از همراهان نبی اکرمصلَّى  علَیه وآله وسلَّم در جنگ بدر  اللـَّ

به فرزندي قبول کرد و برادرزاده اش؛ ، سالم را که غالم آزاد شده زنی انصاري بود، بود
 )3(، را به نکاح او درآورد، هند دختر ولید بن عتبه بن ربیعه

                                                           
) مسلم  6/415،414،412،373) احمد  (309-310ص  (» رساله«) شافعی در 1210( 2/580» موطأ مالک« -1

 ) و دیگران1480(

﴿ احزاب 36در تفسیر آیه 20/272،271تفسیر ابن جریر طبري  -2           ﴾ 

 ودیگران) متن روایت از بخاري است. 5088، (4000)، بخاري (1265( 2/605» موطأ مالک« -3
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ـ  مـی ترمذي از ابو حاتم المزنی روایـت   یـه وآلـه   علَ اللَّــه د کـه رسـول اهللا صـلَّى    کن
 تَکُـنْ  تَفْعلُـوا  إِلَّـا  فَزَوجـوه  وخُلُقَـه  دینَـه  تَرْضَـونَ  مـنْ  إِلَـیکُم  خَطَب إِذَا« وسلَّم فرمود:

 »کبیر وفَساد أَرضِالْـ فی فتْنَۀٌ
هر زمان شخصی که شما دین واخالق او را می پسندیدید براي خواستگاري نزد 
شما آمد او را داماد کنید وگرنه فتنه وفساد در زمین فراگیر خواهد شد. اصحاب عرض 

علَیه  اللَّـهکردند یا رسول اهللا: اگر چه در وجود آن شخص موردي باشد؟ پیامبرصلَّى 
حدیث حسن «ید:گو میترمذي  )1(ر همین حدیث را ارشاد فرمودند.وآله وسلَّم تا سه با

 ».غریب

 یضابو داود از ابوهریره رروایت  اللَّـه نْهىلَّ (، دکن میع مَ النبي صَ جَ ـهُ أن ابا هند حَ  اللَّ

لَّمَ يف اليافوخ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ ، عَ ـهُ فقال صَ : اللَّ لَّمَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ! أَنكحوا أبا هندَ يا ( عَ ةَ يَاضَ بني بَ

وا اليه)  )2(وأَنْكِحُ

ي ها آنمحل به هم پیوستن استخو( پیامبر را در یافوخ، شخصی معروف به ابا هند«
جلو و عقب سر) حجامت نمود. پیامبر فرمود: اي بنی بیاضه به اباهند زن بدهید و از 

طاب به انصار فرمود: دختران خود ابا هند از موالی انصار بود. پیامبر خ» زن بگیرید ها آن
 » خواستگاري کنید. ها آنرا به نکاح اینها بدهید و از دختران 

کسب اجازه شود تا با رضایت کامل او را به عقد ، در امر ازدواج باید از دختر
خواستگارش درآورند و زن بیوه باید مورد مشورت قرار گیرد و رضایت کامل خود را 

 اعالم بدارد.

از دختري غیر عرب مردي از عرب و از قریش خواستگاري نماید و باهم چنانچه 
بدون هیچ اشکالی این ازدواج صحیح است. بدلیل احادیثی که در این ، ازدواج کنند

 مورد به صحت رسیده است.

                                                           
 ازهمین باب گذشت. 4تخریج این حدیث در فتواي شماره  -1
 22/321) طبرانی در الکبیر 4067) ابن حبان  (204( 3/300) دارقطنی 2102ابو داود ( -2

 ) حاکم آن را صحیح دانسته وذهبی با او موافق است.2693( 2/164،حاکم808(
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )187-18/185( افتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افت

 ] حکم تفاخر به نسب28[

و از این آیه ، : برخی معتقدند که تفاخر به نسب امري زیبا و پسندیده است1س

﴿ یرند:گ میاستدالل         ﴾ :بعضی را بر و « ]۱۶۵[األنعام

 .»بعضی دیگر مراتبی برتر داد

ـهَ إِنَّ [ و این حدیث: عِيلَ  اللَّ مَ لَدِ إِسْ نْ وَ ةَ مِ ى كِنَانَ طَفَ ةَ ، اصْ نْ كِنَانَ ا مِ شً يْ رَ ى قُ طَفَ اصْ ، وَ

يْشٍ  رَ نْ قُ امً مِ
اشِ ى هَ طَفَ اصْ مٍ ، وَ اشِ نِي هَ نْ بَ اينِ مِ طَفَ اصْ ) از میان فرزندان تعالىاهللا ( ]وَ

و ، برگزیدهاشم را ، و از قریش، قریش را برگزید، کنانه را برگزید و از کنانه، اسماعیل
  )1(»من محمد را از بنی هاشم برگزید

 نظر شما در این مورد چیست؟
بنابراین می توان گفت این موضوع ، جایز نیست، : تفاخر به نسب به طور مطلق1ج

 به طور مطلق صحت ندارد.

هرسول اهللا صلَّى  َّ «د:فرمای میدرحدیثی وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ نيَ ونَ لَيَنْتَهِ رُ تَخِ فْ امٌ يَ وَ أَقْ

اتُوا ينَ مَ مْ الَّذِ ائِهِ ىلَ .بِآبَ نَ عَ وَ ونُنَّ أَهْ ـهِ .. أَوْ لَيَكُ نْ  اللَّ هُ الْـمِ دِ هْ دَ ي يُ لِ الَّذِ عَ هِ الْـجُ فِ اءَ بِأَنْ رَ   )2(»خِ

نـد بایـد از ایـن کـار بـاز      کن مـی کسانی که به پدران و نیاکـان مـرده خـود افتخـار     (
از سوسـکی کـه سـرگین و کثافـت      تعـالى نـزد اهللا  ، بـاز نیاینـد   و در صورتی که، بیایند

 پست تر خواهند بود.)، را با بینی خود می غلطاند

 افتخار به نسب از امور جاهلیت است.

                                                           
 .6475-6333)،6242ابن حبان () 3606)، ترمذي (4/107)،مسند احمد (2276مسلم  ( -1
 ) همانند آن5116)متن حدیث از ترمذي است، ابو داود (3995ترمذي ( -1
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هرسول اهللا صلَّى  ـهَ إِنَّ « علَیه وآله وسلَّم فرموده اند: اللـَّ بِّيَّةَ  اللَّ مْ عُ نْكُ بَ عَ هَ دْ أَذْ قَ

ا بِ الْـ هَ رَ خْ فَ لِيَّةِ وَ اهِ اءِ الْـجَ قِيٌّ ، آبَ رٌ شَ اجِ فَ قِيٌّ وَ نٌ تَ مِ ؤْ وَ مُ لِقَ ، إِنَّامَ هُ مُ خُ آدَ مَ وَ نُو آدَ مْ بَ لُّهُ النَّاسُ كُ

ابٍ  رَ نْ تُ  )1(»مِ

تعصب جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دور کرده است؛ فرد یا مؤمن  تعالىاهللا [
مردم همه از فرزندان آدم هستند و آدم از خاك آفریده ، ختپرهیزگار است؛ یا فاسقِ بدب

 شده است]

هرسول اهللا صلَّى  رِ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ نْ أَمْ تِي مِ بَعٌ يفِ أُمَّ لِيَّةِ الَ الْـأَرْ اهِ جَ

 : ُنَّ وهنَ كُ ُ رتْ رُ يفِ الْـيَ خْ ابِ الْـفَ سَ الطَّعْنُ يفِ ، أَحْ ابِ الْـوَ ومِ الـْوَ ، أَنْسَ اءُ بِالنُّجُ قَ تِسْ ةُ ، اسْ النِّيَاحَ  )2(»وَ

 را ترك ها آناز امور جاهلیت چهار چیز در میان امت من باقی مانده است که [
طلب باران به وسیله ي ، طعن در نسب، که عبارتند از: فخر به حسب، ندده مین

 ]نوحه خوانی گریه و زاري براي مردگان.، ستارگان
این حدیث بیانگر نکوهش افتخار به نسب است؛ زیرا شرف آدمی با کارهایی است 

 نمی رساند. انسانشرافت آبائی و اجدادي سودي به  و ،دده میکه انجام 
 شاعر گفته:

رت بأقوامٍ هلم رشف     إذا افتخَ

 )3(قلنا صدقتَ ولكن بئس ما ولدوا                

یم؛ اما کن میآنگاه که تو به گذشتگان با شرافت خود می نازي ما سخن تو را تصدیق 
 بدان که فرزندان نگون بختی از خود بر جاي گذاشته اند!

هرسول اهللا صلَّى  بُهُ « فرموده اند:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ عْ بِهِ نَسَ ِ ْ يُرسْ هُ ملَ لُ مَ نْ بَطَّأَ بِهِ عَ   )1(»مَ

                                                           
 »حسن غریب«) وقال3955)، ترمذي (5116ابو داود  ( -2
 )934مسلم  ( -3
شعر منسوب به ابن الرومی است با این لفظ لئن فَخَرت بآباء ذوي حسبٍ + لقد صدقت ولکـن بـئس مـا     -1

 ولدوا
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 نسبش او را به جایی نمی رساند)، کسی که عملش او را عقب بیاندازد(

﴿ منظور از این آیه         ﴾ :وبعضی را « ]۱۶۵[األنعام

فضائل ظاهري مراد است: مانند علم و زهد و  »بربعضی دیگر به مراتبی برتري داد
به صاحبان چنین صفاتی در  تعالىو سخاوت و شجاعت و امثال آن؛ زیرا اهللا  عبادت

 رداند.گ میدنیا و آخرت فضل و برتري نصیب 

﴿ در قرآن فرمود: تعالىاهللا                     ﴾

 ]۱۱[اجملادله: 
 درجات بزرگی، به کسانی از شما که ایمان آورده اند و بهره از علم دارند تعالىاهللا «

 .»می بخشد
رسول  تعالىد که اهللا باش میاین ، منظور از حدیثی که در متن سؤال مطرح شده است

هاهللا صلَّى  علَیه وآله وسلَّم را از مشهورترین و اشرفترین عرب انتخاب نمود تا مردم  اللـَّ
این که اطمینان نموده ند که این که پیامبر از نسلی با لیاقت و با کمال و جمال است پس 

بدیهی است که به امانت ، و در بین عربهاي دیگر از جایگاه باالتري برخوردار هستند
ند؛ این ویژگی امري معنوي است که تقویت کننده کن میداري و صداقت او بیشتر اعتماد 

هامر نبوت محمدصلَّى  علَیه وآله وسلَّم است؛ با وجود این امتیاز و ویژگی در بقیه  اللـَّ
امتیاز نژاد و ، افراد قبیله پیامبر از عموهایشان و دیگران که به رسالت ایشان ایمان نیاورند

از جمله عموي رسول ، قبیله به آنان سودي نرساند و به آنان مایه افتخار و مباهات نشد

ا أَيبِ « که در قرآن در مورد ایشان فرمود: -علَیه وآله وسلَّم ابولهب اللَّـهاهللا صلَّى  دَ بَّتْ يَ تَ

تَبَّ  بٍ وَ  [بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او] »هلََ

 ید:گو میشاعر در این مورد 

ينه نسانلعمرك ما اال[  فال ترتك التقوي اتّكاالً عيل النسب]  إال بدِ

يَّ  فارسٍ » سلامنَ «الم [فقد رفع اإلس قِ  »] أبا هلب«و قد وضع الرشك الشَّ

                                                                                                                                                    
 ]3699[مسلم: -2
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 )1(دشو میدین اوست بخاطر نسب مسیر تقوي رها ن انسانبدون تردید سرمایه ي 
اسالم به سلمان فارسی عزت داد و شرك و بت پرستی ابولهب شقی و بدبخت را 

 خوار و ذلیل نمود.
 29/10/1420فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین مورخه 

و از این آیه ، : برخی معتقدند که تفاخر به نسب امري زیبا و پسندیده است2س

﴿ یرند:گ میاستدالل           ﴾ :۳۲[الزخرف[  

علَیه وآله  اللَّـهو از این حدیث رسول اهللا صلَّى  »و بعضى را بر بعضى برترى دادیم«

ـهَ إِنَّ [ یرند:گ میوسلَّم نیز استدالل  عِيلَ  اللَّ مَ يمَ إِسْ اهِ لَدِ إِبْرَ نْ وَ ى مِ طَفَ لَدِ ، اصْ نْ وَ ى مِ طَفَ اصْ وَ

ةَ  نِي كِنَانَ عِيلَ بَ مَ ا، إِسْ شً يْ رَ نِي كِنَانَةَ قُ نْ بَ ى مِ طَفَ اصْ مٍ ، وَ اشِ نِي هَ يْشٍ بَ رَ نْ قُ ى مِ طَفَ اصْ ، وَ

مٍ  اشِ نِي هَ نْ بَ اينِ مِ طَفَ اصْ  )2(]وَ

و از میان فرزندان ، اسماعیل را برگزید، ) از میان فرزندان ابراهیمتعالىاهللا ([
، هاشم را برگزید، و از قریش، قریش را برگزید، کنانه را برگزید و از کنانه، اسماعیل

 ومن محمد را از بنی هاشم برگزید]
 نظر شما در این مورد چیست؟

علَیه وآله  اللَّـهبه نظرم تفاخر به نسب از امور جاهلیت است. رسول اهللا صلَّى  ج:

﴿ د:فرمای میکه  تعالىوسلَّم از این کارها بیزاري جسته است. ولی گفتار اهللا    

       ﴾ :و بعضى را بر بعضى برترى دادیم« ]۳۲[الزخرف«  

﴿ د:فرمای می تعالىد. چرا که اهللا باش میمنظور از آن امور دنیوي       

                                   

                                                           
 شعر منسوب به علی است وهمچنین ونمسوب به صاحب بن عباد وبه جاي کلمه عاشقی، شریف است. -1
و لـه  » هذا حـدیث حسـن صـحیح   «) و قال: 3605) و الترمذي  (31731) و ابن ابی شیبۀ  (4/107احمد  ( -2

 ).2276شاهد عند مسلم  (
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                   ﴾ :۳۲ – ۳۱[الزخرف[  

مکه و طائف) ( و ثروتمندى) از این دو شهر( چرا این قرآن بر مرد بزرگ«و گفتند: «
کنند؟! ما معیشت  ) آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم مى31( »است؟! ل نشدهزنا

را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضى را بر بعضى برترى دادیم تا  ها آن
و رحمت پروردگارت از تمام آنچه  ;و با هم تعاون نمایند)( یکدیگر را مسخر کرده

 »)32( کنند بهتر است! آورى مى جمع
یکی قوي و دیگري ، یکی مریض و دیگري سالم، ی فقیر و دیگري ثروتمنداین یک

 ضعیف و ناتوان است... منظور از آیه این است. 
علَیه  اللَّـهاما فخر فروشی به نسب از ادعاهاي جاهلیت است که رسول اهللا صلَّى 

 آن اظهار بیزاري نموده است. ي دهندهوآله وسلَّم از انجام 

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                       

                           ﴾ :۱۳[احلجرات[ 

ها قرار دادیم  ها و قبیله زن آفریدیم و شما را تیره اى مردم! ما شما را از یک مرد و«
ترین شما نزد خداوند با  گرامى )،اینها مالك امتیاز نیست( ;تا یکدیگر را بشناسید

  »)13( خداوند دانا و آگاه است! ;تقواترین شماست
 منظور از آن شناختن یکدیگر است نه تفاخر و فخر فروشی.

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

با کنیز زاده ها وافراد غیر اصیل که داراي نژاد ، ] حکم ازدواج بین افراد اصیل قبیله29[
 عربیپایین هستند ویا ازدواج عجمی وبردگان آزاد شده با 

، : بین ساکنان شهر نجد جا افتاده است که در امر ازدواج بین افراد مختلف1س
د که مثالً فالن شخص شو میمقیاسهاي متفاوتی مد نظر است و محدودیتهایی اعمال 

 کارگر و یا نجار است. فالن شخص کنیز زاده است...
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محلی از اعراب دارد؟ مگر نه این است که تعصب ، آیا این امر در شریعت اسالم
چیست؟ آیا مگر انبیاء داراي  ها انساننژادي از امور جاهلیت است؟ معیار برتري بین 

؛ که برخی از شهروندان نجد چنین کاري را بی از جمله نجاري، حرفه و شغل نبوده اند
 ارزش می پندارند؟

 عوامل این تعصب نژادي و شغلی چیست؟
لطفاً در این مورد به صورت مستند و مستدل توضیح دهید؛ زیرا برخی از شهروندان 
بخصوص بادیه نشینها داراي چنین طرز تفکري هستند؛ بنده خطیب نماز جمعه هستم و 

 استناد از فتواي شما این موضوع را براي مردم توضیح دهم.اهم به خو می
دین ، : علما در مورد کفو در نکاح نظریاتی گوناگونی دارند؛ صحیح ترین نظریه1ج

 ﴿ د:فرمای می تعالىمداري است؛ اهللا            ﴾ :۱۳[احلجرات[  

 .»شماستقطعاً ارجمندترین شما پرهیزگارترین «
 یضاین نظریه ي مالک بن انس راست اللَّـه نْهع ، یضاز عمر و ابن مسعود راللَّـه 

نْهنیز همین نظریه نقل شده است. ع 

از محمد بن سیرین و عمر بن عبد العزیز رحمهما اهللا هم همین نظریه نقل شده 
هاست. در روایتی داریم که رسول اهللا صلَّى  علَیه وآله وسلَّم عقد نکاح زید بن  اللـَّ

 یضحارثه رغالم آزاد شده ي خویش را با زینب بنت جحش منعقد نمود و  اللَّـه نْهع
قریشی و مادرش هاشمی است. فاطمه بنت قیس را که قریشی است ، در حالی که زینب

زید هر دو موالی رسول  اسامه و پدرش )1(درآورد.، به عقد نکاح اسامۀ بن زید بن حارثه
 علَیه وآله وسلَّم بوده اند. اللَّـهاهللا صلَّى 
د که ابو حذیفه بن عتبه بن ربیعه بن عبد کن میروایت  عنْها اللَّـه رضی عائشه

سالم را که غالم آزاد شده ، که از همراهان پیامبر در جنگ بدر بود -از قریش -سشم

                                                           
﴿ احزاب 36آیه در تفسیر 20/272،271تفسیر ابن جریر طبري  -1            ﴾ 
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هند دختر ولید بن عتبه بن ، فرزندي قبول کرد و برادرزاده اش به، ي زنی انصاري بود
  )1(را به نکاح او درآورد.، ربیعه

 د که گفت: خواهر عبدالرحمنکن میحنظله بن أبی سفیان الجمحی از مادرش نقل 
عوف را دیدم که همسر بالل بود؛ ومشخص است که عبدالرحمن قریشی است و بالل 

 صدیق است.حبشی و آزاد شده ي ابوبکر 
بردگان آزاد شده) با عربی و یا ( بنابرین در شریعت جایز است که عجمی و موالی 

 بالعکس ازدواج کند. 
 )851(، شماره، مجلۀ الدعوة -انجمن دائمی

: حکم کسی که براي دخترش خواستگار مناسبی آمده؛ اما او دخترش را به عقد 2س
ه خواستگار داراي اصل و نسبی پایین است د با این استدالل کآور میاین خواستگار در ن

﴿ یرد:گ میو ایشان از خانواده ي اشراف هستند و از این آیه استدالل     

                  ﴾ :۱۶۵[األنعام[ 

و ، خود در زمین ساختو نمایندگان) ( و او کسى است که شما را جانشینان«
 »درجات بعضى از شما را باالتر از بعضى دیگر قرار داد

﴿ و آیه                               ﴾

  ]۱۳[احلجرات: 
ها قرار دادیم  ها و قبیله شما را تیرهاى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و «

 »)،اینها مالك امتیاز نیست( ;تا یکدیگر را بشناسید
معتبر است؛ ، گروهی از اهل علم بر این نظریه هستند که نسب در نکاح هرچند: 2ج

یند: می توان مانع ازدواج زن با اصل و نسب با مردي شد که از نظر اصل و گو میو 
، اما واقعیت این است که در امر ازدواج باید مالك و معیار نسب در درجه ي او نیست؛

طَبَ [علَیه وآله وسلَّم فرموده است:  اللَّـهدین و اخالق باشد؛ زیرا رسول اهللا صلَّى  ا خَ إِذَ

                                                           
 )3224) نسائی (2061)، ابو داود (5088-4000)، بخاري  (1265(  2/605» موطاً مالک« -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1790 
  

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 يضٌ لْـاإِلَيْكُ رِ ادٌ عَ سَ فَ ضِ وَ  )1(]أَرْ

وقتی شخصی براي ازدواج نزد شما آمد او را داماد کنید و گرنه فتنه و فساد در زمین (
 فراگیر خواهد شد.)

در امر ازدواج دین و ، این گونه باشد و معیار اول انسانشایسته است که نگرش  
بنابراین اگر خواستگار فردي اخالق باشد. توجه به مسئله ي نسب از امور ثانویه است. 

باید به او جواب مثبت داد؛ اگرچه از نظر نسب در درجه ي ، با دیانت و با اخالق بود
 پایینی باشد. 

﴿ :ي اما آیه                       ﴾

 ]۱۶۵[األنعام: 
چنین خواهد نمود؛ زیرا اهللا  تعالىدر توضیح این آیه باید گفت: بدون تردید باري 

، دین، بعضی از افراد را بر بعضی دیگر برتري بخشیده است؛ برتري در علم تعالى
.. با این وجود نمی توان خواستگار مناسب و شایسته را به دلیل .جسم و، عقل، حکمت

 ش رد نمود؛ زیرا این امور اهمیتی ندارند.تفاوت قبیله اش و پایین بودن نسب

هاما ارشاد رسول اهللا صلَّى  حُ «علَیه وآله وسلَّم که فرموده است:  اللـَّ نْكَ : الْـتُ بَعٍ َرْ أَةُ ألِ رْ مَ

ا ينِهَ لِدِ ا وَ هلَِ امَ جلَِ ا وَ بِهَ سَ حلَِ ا وَ ، د: به خاطر مالششو میزن به خاطر چهار چیز نکاح [ )2(»ملَِاهلَِ

 و دینش]، زیبایی اش، نسبش
هارشاد رسول اهللا صلَّى  علَیه وآله وسلَّم حقیقت دارد و سخنی متین و راستین  اللـَّ

مال و نسب و زیبایی ، از نظر مردم مالك انتخاب همسر، باید عرض نمود که بله، است
هو دینداري است؛ اما آیا مالك شریعت همین است؟ پیامبرصلَّى  علَیه وآله وسلَّم در  اللـَّ

پس دستهایت خاك آلود « »یداك تَرِبت الدینِ بِذَات فَاظْفَرْ«ادامه ي همین حدیث فرمود:
 »باد! زن دیندار را انتخاب کن

                                                           
 ذکر شد. 4تخریج این حدیث در فتواي شماره  -1
 )1466) مسلم  (5090بخاري  ( -1
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 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

آزاد شده یا ] حکم ترجیح اهل کتاب بر مسلمانی که نژاد پائین داشته مانند بردگان 30[
 کسی که مادرش کنیز بوده

برخی از افراد ازدواج با اهل کتاب را بر مسلمانی که داراي نسب پائینی است  س:
ازدواج با مسلمانی که داراي نژاد پائینی است براي ، با این توجیه که، ندده میترجیح 

 مشکالت اجتماعی ببار خواهد آورد. نظر شما در این مورد چیست؟ ها آن

﴿ د:فرمای می تعالىبه نظر بنده این تفکر غلط است؛ اهللا  ج:         

         ﴾ :بی گمان کنیز با ایمان از زن مشرك بهتر است « ]۲۲۱[البقرة

 .»زیبایی) او شما را مفتون سازد( هرچند
عجمی با عربی مسئله ، نژاد اعلی با ادنی مسئله عدم ازدواج یک قبیله با قبیله دیگر و

 بی اصل و بی پایه است.
علَیه وآله وسلَّم در امر  اللَّـهرسول اهللا صلَّى ، ازدواج کنیز زاده با اصیل درست است

هازدواج دو موضوع را مطرح نموده اند که سومی وجود ندارد. پیامبرصلَّى  علَیه وآله  اللـَّ

نْ فِتْنَةٌ يفِ [ م فرمودند:وسلَّ لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ نَ دِينَهُ وَ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ طَبَ إِلَيْكُ ا خَ إِذَ

ادٌ الْـ سَ فَ ضِ وَ  )1(]أَرْ

او را ، وقتی شخصی براي ازدواج نزد شما آمد که دین و اخالق او را می پسندید(
 فراگیر خواهد شد.) داماد کنید وگرنه فتنه وفساد در زمین

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

مْ « ] معنی حدیث:31[ كُ امَ حَ لُونَ بِهِ أَرْ ا تَصِ مْ مَ ابِكُ نْ أَنْسَ وا مِ لَّمُ عَ  )2(»تَ

                                                           
 ذکر شد. 4تخریج این حدیث در فتواي شماره  -1
) و صـححه و  7284( 4/161حاکم » حدیث غریب من هذالوجه«) و قال:1979) ترمذي  (2/374احمد  ( -2

 )1/276»  (الصحیحۀ« وافقه الذهبی. و صححه أیضاً األلبانی فی 
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د که معتقدند باش میمعنی این حدیث چیست؟ آیا می تواند به نفع کسانی دلیل  س:
نمی توانند با افراد طبقه ي ، دارندکسانی که از نظر نژادي در طبقه ي باالي جامعه قرار 

 با غیر اصیل آمیخته نشود. پائین اجتماع ازدواج کنند؟ تا نسب قبیله هاي اصیل

در مورد صحت این حدیث اطالع ندارم؛ اما در صورت صحیح بودن معنایش  ج:
هاین است که رسول اهللا صلَّى  تا نسب خود را د ده میعلَیه وآله وسلَّم به ما دستور  اللـَّ

بشناسیم و با خویشاوندان صله ي رحم داشته باشیم؛ از قبیله ي خود مان باشند یا از 
بر فرض مثال شخصی که مادرش کنیز است ، اصیل باشند یا غیرآن، قبیله اي دیگر باشند

از نظر نژادي از  هرچندو خودش آزاد است؛ ارباب کنیز با او صله ي رحم نمایند؛ 
ز زاده باشد. این حدیث داللت بر نژاد و اصیل و غیر اصیل ندارد. کنی، طرف مادر
 که از نظر نسب فرق دا شته باشد. هرچندخویشاوند است ، خویشاوند

   فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمن

مْ « ] معنی حدیث:32[ كُ وا لِنُطَفِ ُ ريَّ َ  »ختَ

وا [ برخی از مردم معتقدند: معنی این حدیث: س: انْكِحُ مْ وَ كُ وا لِنُطَفِ ُ ريَّ َ اءَ الْـختَ فَ أَكْ

مْ  وا إِلَيْهِ أَنْكِحُ  )1(]وَ

این است که خانواده هاي اصیل و داراي حسب و نسب و اسم و رسم نباید با 
کسانی ازدواج کنند که از طبقه ي پائین اجتماع هستند؛ مردم این گونه معتقدند؛ فردي 

او را ، دیندار و امانت دار باشد؛ اما به دلیل این که از فالن طبقه پائین است هرچند

وا « ند. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظر خود را بیان دارید.ده مین همسر ُ ريَّ َ ختَ

مْ  وا إِلَيْهِ أَنْكِحُ اءَ وَ فَ وا األَكْ أَنْكِحُ مْ وَ كُ   .»لِنُطَفِ

                                                           
و فیه  ،) و صححه و لم یوافقه الذهبی2687(  2/163) حاکم 198( 3/299) دار قطنی  (1968ابن ماجه  ( -1

 هو متروك الحدیث.الحارث بن عمران و 
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 قابل استدالل هم ،چون صحیح نیست و، بنظر ما این روایت صحیح نیست ج:
 د. بنابراین استدالل این افراد نژاد پرست باطل است. باش مین

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین.

 ] توضیح واژه ي مولی از نظر شرع 33[

 د؟ شو میمعنی شرعی مولی چیست؟ آیا مولی بر برده اطالق  س:

 -کسی که برده اي را آزاد نمودهوهم به  -عتیق –د شو میمولی به برده اطالق  ج:
د: بنی هاشم شو میآنگونه که گفته ، د: ابو رافع مولی بنی هاشمشو می؛ مثالً گفته  -معتق

 مولی ابو رافع.
معناي این عبارت این است که ابو رافع با بنی هاشم پیمان دوستی منعقد نموده است 

د و همچنین شو مید و به آنان پناهنده کن میرا یاري  ها آنو به آنان منسوب است که 
ند و به عنوان کن مینند و در مشکالت او را یاري دا میاز خودشان  بنی هاشم ابو رافع را

 ند.بر میعصبه از او میراث 
 ارث، نزد برخی علما: برده از معتق خود در صورتی که عصبه ي نسبی نداشته باشد

که  هرچندد که از بردگی آزاد شوند؛ شو میق د؛ بنابراین کلمه مولی بر کسانی اطالبر می
، یکی از اجداد آنان در گذشته هاي بسیار دور برده بوده و سپس آزاد شده است

د. مولی گاهی نسبش از عرب است شو میهمچنین بر فرزندان او کلمه ي مولی اطالق 
گی در مانند زید بن حارثه و گاهی از عجم است. مانند اکثر موالی صدر اسالم که هم

طاووس بن ، عطاء بن ابی رباح، فقه و حفظ زبانزد بوده اند. مانند: سعید بن جبیر، علم
 و اهللا اعلم).( .محمد بن اسحاق و دیگران، کیسان

 29/10/1420مورخه ي ، فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] حکم نگاه کردن به نامزد34[

در ، نکاح و ازدواج استعدم رؤیت همسر قبل از عقد ، یکی از اسباب طالق س:
 حالی که دین اسالم این را جایز قرار داده است؛ چه توضیحی در این مورد دارید؟ 
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بدون تردید عدم رؤیت همسر قبل از ازدواج یکی از اسباب جدایی و طالق  ج:
است. بخصوص زمانی که مرد متوجه شود که همسرش از نظر حسن جمال بر خالف 

با او صحبت کرده اند. بنابراین شریعت اسالمی به مرد آن چیزي است که در موردش 
ههمسر آینده اش را ببیند؛ رسول اهللا صلَّى ، این اجازه را داده است که قبل از ازدواج  اللـَّ

 لَّمسو هآلو هلَیمْ « د:فرمای میع كُ دُ طَبَ أَحَ ا خَ نْظُرَ إِىلَ الْـإِذَ تَطَاعَ أَنْ يَ إِنْ اسْ أَةَ فَ رْ وهُ إِىلَ مَ عُ دْ ا يَ مَ

عَلْ  يَفْ لْ ا فَ هَ احِ امَ ، نِكَ يْنَهُ مَ بَ دَ ؤْ  أَنْ يُ رَ هُ أَحْ إِنَّ   )1(»فَ

، [هرگاه یکی از شما از زنی خواستگاري نمود و می توانست به محاسن او نگاه کند
این کار را بکند تا انگیزه ي ازدواجش با این زن بیشتر شود؛ زیرا نگاه کردن به همسر 

 زندگی موفقی خواهند داشت.]، د و در آیندهشو میب ایجاد الفت و دوستی آینده سب
 یضترمذي و نسائی و ابن ماجه از مغیرة بن شعبه ره عنْه روایت نموده اند که  اللـَّ

هایشان از زنی خواستگاري نمود رسول اهللا صلَّى   علَیه وآله وسلَّم به ایشان فرمود: اللـَّ
به همسر آینده ات نگاه کن؛ زیرا این کار در ( »بینَکُما یؤْدم أَنْ أَحرَى فَإِنَّه إِلَیها انْظُرْ«

 ادامه ي زندگی مشترك بهتر است و بین شما دوستی و موفقیت به ارمغان خواهد آورد).
هد که مردي براي رسول اهللا صلَّى کن میامام مسلم در صحیح خود روایت   علَیه اللـَّ

علَیه وآله  اللَّـهوآله وسلَّم عرض کرد که از زنی خواستگاري نموده است؛ پیامبر صلَّى 

ا« وسلَّم از او پرسید: تَ إِلَيْهَ  »أَنَظَرْ

 [آیا او را دیده اي وبه او نگاه کرده اي؟]
، اجمجموعه این احادیث بیانگر این امر است که نگاه کردن به نامزد قبل از ازدو

جایز است و باید این گونه باشد؛ زیرا این کار موفقیت را براي زندگی به ارمغان 
 رداند.گ مید و زندگی را سرشار از موفقیت و شادي آور می

                                                           
) وصححه و وافقه الذهبی. قال ابـن حجـر   2696(  2/165) حاکم 2082)، ابو داود (360-3/334احمد  ( -1

 »و سنده حسن: «9/181فی الفتح 
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از زیبائیهاي شریعت اسالمی این است که موارد خیر و صالح را براي پیروان خود 
 نظر قرار داده است.در نظر گرفته است و نیازهاي فوري و آتی جامعه را مد 

پاك و بی همتاست پروردگاري که این قوانین را نازل فرموده و دین اسالم را مانند 
کشتی نوح علیه السالم قرار داده است که اگر کسی بر آن سوار شود نجات می یابد و 

 د.شو میاگر کسی سرباز زند هالك 
  1410/ 4/4مورخه ي  –مجلۀ الدعوة  –شیخ ابن باز 

 اهد او را ببیندخو میایط و محدوده ي نگاه به دختري که خواستگار ] شر35[

خواستگار تا چه حد می تواند دختر مورد نظرش را ببیند؟ از علماي دین شنیده  س:
 ولی در روزنامه، بودم که خواستگار می تواند فقط صورت و دو کف دست او را ببیند

گار می تواند دو پاي نامزدش تا خواندم که خواست، دشو میالنور) که در مصر پخش (
 لطفاً قول صحیح را بیان کنید؟، زیر زانو ببیند

می تواند خود را سر راه او قرار بدهد ، اهد با دختري ازدواج کندخو میآیا کسی که 
 و مخفیانه او را نگاه کند؟ آیا این عمل از صحابه انجام گرفته است؟

هنگام خواستگاري به اتفاق علما می ، اهد با زنی ازدواج کندخو میکسی که  ج:
 تواند بدون تلذذ و شهوت و بدون خلوت به صورت او نگاه کند.

اهند در آینده با هم ازدواج خو میاین ضرورت بدان خاطر است که بین دو نفري که 
زیرا چهره در برگیرنده ي ، نگاه به چهره کافی است، کنند محبت و الفت برقرار شود

 د.شو میبا نگاه کردن به چهره مقصود حاصل ، شخص است محاسن و زیبائیهاي
نگاه کردن به دو کف دست و اعضایی که غالباً ظاهر است و نگاه ، برخی از ائمه

خواستگار می ، د؛ جایز قرار داده اندکن میفرد را بیشتر تشویق به ازدواج  ها آنکردن به 
اهد با او ازدواج کند و نامزد خو میراه رفتن فرد مورد عالقه اش را که ، تواند مخفیانه

 است ببیند تا بیشتر به ازدواج با او تشویق شود.
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 یضابو داود از جابر بن عبد اهللا رروایت  اللَّـه نْهلَّى کن میعد که رسول اهللا صه  اللـَّ

 هآلو هلَیع لَّمسمْ « فرمود:و كُ دُ طَبَ أَحَ ا خَ إِنْ الْـإِذَ أَةَ فَ رْ وهُ إِىلَ مَ عُ ا يَدْ نْظُرَ إِىلَ مَ تَطَاعَ أَنْ يَ اسْ

عَلْ  يَفْ لْ ا فَ هَ احِ امَ ، نِكَ يْنَهُ مَ بَ دَ ؤْ  أَنْ يُ رَ هُ أَحْ إِنَّ  )1(»فَ

[چون یکی از شما از دختري خواستگاري نمود و می توانست به محاسن او نگاه 
 تا انگیزه ي ازدواجش قویتر شود.]، کند این کار را انجام دهد

از زنی خواستگاري نمودم و خودم را پنهان می کردم ( ید:گو میرضی اهللا عنه جابر 
 سر انجام با او ازدواج نمودم).، تا به او نگاه کنم و در امر ازدواج بیشتر مشتاق او شوم

 اللَّـهپیامبر صلَّى ، ید: مردي از زنی خواستگاري نمودگو میابو هریره رضی اهللا عنه 

 هآلو هلَیع لَّمسبه او فرمود:و » ِ نيُ إِنَّ يفِ أَعْ ا فَ تَ إِلَيْهَ يْئًاالْـأَنَظَرْ ارِ شَ  )2(»أَنْصَ

زیرا در چشم هاي انصار چیزي است. منظور این است داراي ، به نامزدت نگاه کن( 
 چشم هاي کوچکی هستند و یا آبی چشم هستند که شاید مورد پسند شما واقع نشوند).

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )18/75( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم آرایش دختر براي نامزدش و حکم دادن هدیه از طرف پسر به نامزدش36[

آیا دختري که با پسري نامزد است می تواند خود را آرایش نموده ودر جلوي  س:
 نامزدش حاضرشود؟ 

دختري که پسري از او خواستگاري نموده است و هنوز باهم عقد نشده اند  ج:
نسبت به هم دیگر نامحرم هستند؛ نسبت این دختر با این پسر قبل از عقد مانند بقیه ي 
دخترانی است که در سطح شهر و بازار هستند؛ یعنی: با این پسر نسبت محرمیت 

اجازه داده است ، ختري خواستگاري کنداهد از دخو میندارند. اما شریعت به کسی که 
در زندگی آنان سبب ، زیرا این کار ضرورت دارد و در صورت توافق، که او را ببیند

                                                           
 دیث در فتواي سابق گذشت.تخریج ح -1
 ) و دیگران3249-3248)،نسائی  (299-2/286احمد  ( ،)1424مسلم  ( -2
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دختر نمی تواند خود را آرایش نموده ودر مجلس ، دشو میایجاد الفت و دوستی 
در حق او نامحرم و بیگانه است؛ ، خواستگاریش حاضر شود؛ زیرا این خواستگار

ین دختر با همان وضع عادي و بدون آرایش و زینت در جلوي خواستگارش بنابرا
حاضر شود تا او را ببیند؛ چنانچه این خانم و یا دختر خود را آرایش کند با چنین تیپی 
نزد خواستگارش بیاید و خواستگار با این حالت و وضعیت او را ببیند و بپسندد و باهم 

و شوهرش او را با شکل عادي ، ظاهري دور شودازدواج کنند و پس از این که آرایش 
دیگر آن صورت تر و ، ؛ زیرا آنچه اکنون می بیندآید میو بدون آرایش ببیند و خوشش ن

چه بسا مرد از همسرش متنفر شود و او را نپسندد. خواستگار ، تازه و آرایش شده نیست
البته ، ازدواج کند ببینداهد با او خو میسر و گردن دختري را که ، قدم، می تواند صورت

 به شرط حضور ولی و یا یکی از محارم زن.
دو نفري که باهم نامزد هستند قبل از عقد نمی توانند با هم تلفنی صحبت کنند؛ زیرا 

 د.ده میاین کار فتنه اي است که شیطان آن را زیبا جلوه 
دست  به هم دیگر، خلوت کنند، پس از عقد می توانند باهم تلفنی صحبت کنند

اما مواظب باشند قبل از برگزاري مراسم عروسی با هم عمل مقاربت را انجام ، بزنند
ندهند؛ زیرا احتمال می رود زن حامله شود و مورد اتهام قرار گیرد. این احتمال وجود 
، دارد که مرد بعد از عقد نکاح و قبل از برگزاري مراسم عروسی و اطالع عموم مردم

از نکاح با همسرش مجامعت نموده و زن حامله شده است وفات کند و چون بعد 
 یرد.گ میاین زن از طرف مردم مورد اتهام قرار ، وسپس وضع حمل کند

بیانگر این ، دکن میرا قبول  ها آند و دختر کن میهدایایی که داماد به نامزدش تقدیم 
، اشکالی ندارد مسئله است که دختر با ازدواج این پسر موافق است؛ دادن هدیه به نامزد

 زیرا این مسئله با اسمها وعناوین مختلفی از قدیم بین مردم رایج بوده است.
 )86 -2/85( –) 5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم تماس تلفنی بین دو نفري که باهم نامزد هستند37[

 آیا دونفر که باهم نامزد هستند می توانند تلفنی باهم صحبت کنند؟ س:
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مکالمه ي تلفنی با نامزدي که جواب مثبت داده است بخاطر ایجاد تفاهم و درك  ج:
جایز است. اگر مکالمه ي ، و بدون خوف فتنه و به اندازه ي ضرورت و نیاز، یکدیگر

بهتر است؛ زیرا ایجاد شک وشبهه را از بین ، تلفنی در حضور ولی دختر صورت گیرد
ردان و زنان و پسران و دخترانی که عقد نکاحشان د؛ اما مکالمات تلفنی که بین مبر می

ند کن میو فقط جهت آشنایی و شناخت یکدیگر با هم تماس برقرار ، منعقد نشده است
د؛ اهللا شو میو سبب فتنه و گرفتاري در فواحش و اعمال زشت ، امري منکر وحرام است

  ﴿ د:فرمای می تعالى                     

 ﴾ :۳۲[األحزاب[  

تا آن کس که در دلش بیماري است ، [اي همسران پیامبر] پس به ناز سخن مگوئید«
 »طمع ورزد؛ و سخن به متعارف گوئید

آن هم با ، هیچ زنی اجازه ندارد با هیچ مردي صحبت کند؛ مگر بنا به ضرورت و نیاز
 که سبب تحریک احساسات شود. لحنی عادي و بدون تفنن در صدا

علما این مسئله را تصریح نموده اند که زن هنگام اداي حج با صداي آهسته تلبیه 
 بگوید و صدایش را بلند نکند.

انَ [ در حدیث آمده است: بْحَ : سُ يَقُلْ لْ تِهِ فَ الَ ءٌ يفِ صَ ْ هُ يشَ ابَ نْ نَ ؛ مَ اءِ يقُ لِلنِّسَ فِ إِنَّامَ التَّصْ

ـهِ   )1(]اللَّ

بگوید: ، [کف زدن مختص به زنان است؛ کسی که در نماز براي او موردي پیش آمد
 سبحان اهللا] 

مگر از این حدیث می توان استدالل نمود که مردان بیگانه صداي زن را نشنوند؛ 
در صورت نیاز و ضرورت زن می تواند با مرد بیگانه ، زمانی که نیاز به این کار باشد

 واهللا اعلم).( اما با حفظ وقار و حیا.، صحبت کند
 )164-2/163(، المنتقی -شیخ فوزان

                                                           
 )421( ) مسلم 1218بخاري  ( -1



   

 1799 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 ] حکم مهریه در نکاح38[

به  تعالىدختران خود را بدون مهریه وبه منظور رضاي اهللا ، مردي مؤمن وموحد س:
 ازدواج داده است آیا این ازدواج صحیح است؟

چیزي که در ، تعیین مهر در نکاح الزامی است به دلیل کتاب و سنت و اجماع ج:
 تعالىد؛ اهللا شو میردد صداق و اجر و یا مهر نامیده گ میعقد نکاح براي زن تعیین 

﴿ د:فرمای می            ﴾ :۴[النساء[ 

 .»و مهریه ي زنان را به خوشی تقدیمشان کنید«
یعنی شما مکلف هستید که مهریه ي زنان را با طیب خاطر پرداخت نمائید؛ زیرا 

 تعالىاهللا ، بر مرد فرض شده است در مقابل ازدواج مرد با زن تعالىمهریه از جانب اهللا 
 د:فرمای می

﴿                      

             ﴾ :۲۴[النساء[ 

و آنچه غیر از این باشد براي شما حالل است که با صرف اموال خویش طلب «
مهرشان را ، و زنانی را که [با ازدواج] بهره گرفته ایدنه زشتکارانه. ، کنید[ولی] پاکدامنانه

به عنوان فریضه ي الهی به آنان بپردازید. و در آنچه پس از تعیین مهر برآن توافق 
 .»گناهی بر شما نیست، ییدنما می

 علَیه وآله وسلَّم عرضه نمود و به پیامبر صلَّى اللَّـهزنی خودش را به رسول اهللا صلَّى 
لَّى  اللَّـهپیشنهاد نمود تا او را به همسري قبول کند ؛ پیامبر ص لَّمسو هآلو هلَیعاللَّـه  هلَیع

 هآلولَّمسلَّى ، پیشنهاد او را نپذیرفت ویکی از یاران پیامبرصه علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ
علَیه وآله وسلَّم از آن صحابی خواست  للَّـهاپیامبرصلَّى ، خواست با این زن ازدواج کند

علَیه  اللَّـهصحابی عرض نمود: یا رسول اهللا صلَّى ، تا مهریه ي این زن را پرداخت کند
علَیه وآله وسلَّم فرمود: اگر می  اللَّـهپیامبرصلَّى ، وآله وسلَّم فقیر هستم وچیزي ندارم

هپیامبرصلَّى ، آهنی به او تقدیم کن؛ آن مرد جویا شد ولی چیزي نیافت توانی انگشتر  اللـَّ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1800 
  

علَیه وآله وسلَّم اصرار داشت تا آن زن را در مقابل چیزي که نفعش به زوجه برگردد به 
هسر انجام پیامبرصلَّى ، ازدواج آن صحابی درآورد مقابل علَیه وآله وسلَّم زن را در  اللـَّ

سوره هایی از قرآن که آن صحابی یاد داشت به ازدواج او درآورد؛ تا آن سوره ها را به 
 عنوان مهریه به همسرش یاد دهد.

چنانچه کسی زنی را از ولی آن زن ، مهریه در نکاح ضروري است، به اجماع امت
برخی از  یرد؛گ میخواستگاري نمود با این شرط که چیزي به عنوان مهریه به زن تعلق ن

علما گفته اند: این نکاح صحیح نیست و برخی از علما گفته اند: نکاحش صحیح است 
تعلق » مهر المثل«و شرط باطل است. پس از زفاف و یا پس از مرگ شوهر براي زن 

هیرد؛ به دلیل داستان زنی که خود را به پیامبرصلَّى گ می علَیه وآله وسلَّم عرضه نمود  اللـَّ
 قول دوم راجح است.، ا با او ازدواج کندت

اما نوع مهریه و مقدار آن مشخص ، مردي با زنی ازدواج نمود تا مهریه ي او را بدهد
 یرد.گ میمهر المثل به زن تعلق ، نکاح صحیح است و پس از دخول یا وفات شوهر، نشد

 ﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                      

   ﴾ :۲۳۶[البقرة[ 

اگر زنانی را که قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر طالق دادید گناهی برشما «
 .»نیست

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )33-19/31( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] آیا مقدار مهر در شریعت مشخص شده است39[

آیا در شریعت اسالمی این امر جایز است که: شخصی دخترش را به خاطر  س:
در ازدواج مرد مسلمانی درآورد بدون این که از او چیزي به عنوان  تعالىرضاي اهللا 

 مهریه دریافت کند؟ مقدار مهر شرعی چقدر است؟



   

 1801 باب چهاردهم: [نکاح]
 

تا جایی که ما اطالع ، اصل در ازدواج بر آن است که مقدار مهر مشخص شود ج:
داریم دلیلی برتعیین مقدار مهر در شریعت نیست؛ ازدواج هایی که در زمان رسول اهللا 

هصلَّى  علَیه وآله وسلَّم بین مسلمانان صورت گرفته است مقدار مهرشان متفاوت  اللـَّ
 بوده است.

لَ « روایت است که: حمد و سنن ترمذي که آن را صحیح دانسته است؛در مسند ا عَ جَ

 [یک جفت کفش به عنوان مهریه تعیین شد.] »املهر نَعلنيَ 

ا [ در مسند احمد و ابو داود آمده است: امً عَ هِ طَ يْ دَ ءَ يَ لْ ا مِ اقً دَ أَةً صَ رَ طَى امْ الً أَعْ جُ لَوْ أَنَّ رَ

الً  الَ انَتْ لَهُ حَ  )1(]كَ

مقداري از خوراك به پري دو کف دست ، شخصی زنی را به عنوان مهریه[اگر 
 این زن برایش حالل است.]، بدهد

 یضدرصحیح بخاري و مسلم و دیگر کتب حدیث از انس رروایت است:  اللَّـه نْهع
هکه رسول اهللا صلَّى  باس علَیه وآله وسلَّم آثار زعفران و زردي آن را برروي ل اللـَّ

 یضعبدالرحمان بن عوف راللَّـه نْهلَّى  عمشاهده نمود؛ پیامبر صاللَّـه  لَّمسو هآلو هلَیع
؟ این چه اثري است؛ عبدالرحمن بن عوف پاسخ داد: یا رسول اهللا »ما هذا«پرسید:

بارك اهللا « پیامبرفرمود:، طال داده ام، عروسی کرده ام؛ و به اندازه ي یک هسته ي خرما

 )2(»اوملِ و لَو بشاةٍ ، لك

ولیمه بده اگر چه یک گوسفند ، ازدواج تو را با خیر وبرکت بگرداند تعالىاهللا (
 ».باشد

 یضدر صحیح بخاري و مسلم و دیگر کتب حدیث از سهل بن سعد راللَّـه  نْهع
هروایت است که: زنی خودش را به پیامبرصلَّى  ه وسلَّم عرضه کرد و گفت: علَیه وآل اللـَّ

                                                           
 ،6/365) تاریخ بغداد خطیب بغدادي 3/243) و رجح و قفه، دار قطنی  (2110) ابوداود  (3/355احمد  ( -1

 ) 1551(  3/190) وانظر تلخیص الحبیر 14149( 7/238سنن کبري بیهقی 
 و دیگران. 1427) مسلم 5153،5155،5167،6386-5072-3937-3781-2049- 2048بخاري  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1802 
  

هیا رسول اهللا صلَّى  علَیه وآله وسلَّم من را به عقد نکاح خویش در آور و خیلی آن  اللـَّ
علَیه وآله وسلَّم فرمود: یا رسول اهللا صلَّى  اللَّـهمردي از یاران پیامبرصلَّى ، جا ایستاد

اگر شما تمایلی به ازدواج با ایشان ندارید اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیاو را به ازدواج من ، ع

ا[علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهصلَّى  درآورید؛ پیامبر هَ قُ دِ ءٍ تُصْ ْ نْ يشَ كَ مِ نْدَ لْ عِ  إياها؟] هَ

البته این ازار را دارم.  آیا چیزي داري به عنوان مهریه پرداخت نمایی؟ آن مرد گفت:

هپیامبرصلَّى  ارَ لَكَ [ علَیه وآله وسلَّم به او گفت: اللـَّ الَ إِزَ تَ وَ لَسْ كَ جَ ارَ ا إِزَ طَيْتَهَ ، إِنْ أَعْ

يْئًاالْـفَ  چیزي براي تو نمی ماند؛ ، رد؟ اگر آن را بپوشیخو میازارت به چه درد  ]تَمِسْ شَ

هعلَیه وآله وسلَّم! چیزي ندارم؛ پیامبرصلَّى  اللَّـهصلَّى  آن مرد گفت: یا رسول اهللا  اللـَّ

نْ [ علَیه وآله وسلَّم فرمود: عَكَ مِ لْ مَ ءٌ الْـهَ ْ آنِ يشَ رْ چقدر قرآن بیاد داري؟ فالن و  ؟]قُ

 علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـهپیامبرصلَّى ، فالن سوره را یاد دارم و چند سوره را بر شمرد

نْ [ عَكَ مِ ا بِامَ مَ هَ تُكَ جْ وَّ دْ زَ آنِ الـْقَ رْ به نکاح تو در ، او را در مقابل قرآنی را که یاد دارد ]قُ

 م.آور می
 یضو در روایتی در بخاري و مسلم به روایت سهل بن سعد ساعدي ره عنْه  اللـَّ

هآمده که پیامبرصلَّى  نْ الْـ[ لَیه وآله وسلَّم به خواستگار گفت:ع اللـَّ ًا مِ امتَ لَوْ خَ تَمِسْ وَ

يدٍ  دِ  ».برو چیزي پیدا کن اگر چه انگشتر آهنی باشد« )1(]حَ

 اندك باشد. هرچندالزم است چیزي به عنوان مهریه تعیین باشد ، بنابراین روایات

﴿ مدلول این آیه نیز همین است              ﴾

 ]۲۴[النساء: 
 .»و آنچه غیر این باشد براي شما حالل است که با صرف اموال خویش طلب کنید«

و براي ، چنانچه در عقد نکاح چیزي به عنوان مهریه تعیین نگردد نکاح صحیح است
 آمده است.یرد آنگونه که در احادیث صحیح گ میزن مهر المثل تعلق 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

                                                           
 ث در فتواي گذشته مراجعه شود.به تخریج حدی -1



   

 1803 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 81-9/79فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 ] حکم باال بردن مهریه ها40[

ند بر مید که بسیاري از مردم مهریه ي دخترانشان را باال شو میبه کثرت مشاهده  س:
ند؛ آیا گرفتن این اموال حالل است یا کن میو هنگام ازدواج شرایط سختی را تعیین 

 حرام؟
با توجه به احادیث نبوي اصل بر آن است که مقدار مهریه اندك باشد؛ و مردم در  ج:

باال بردن مهریه با هم رقابت نکنند؛ فلسفه ي این کار تسهیل امر ازدواج و حفظ عفاف 
 و حیاي دختران و پسران جوان است.

دشان اولیاي خانواده ها حق ندارند هنگام ازدواج فرزندانشان شرایطی را به نفع خو
متعلق به ، تعیین نمایند؛ زیرا آنان در این مورد هیچ کاره هستند و تمام حق و حقوق

که ایشان می توانند شرایطی را انتخاب کنند؛ اما مشروط به ، دختر است مگر تنها پدر
 این که ضرري متوجه دختر نگردد و مانع ازدواج او نشود.

به نفع خودش تعیین نکند برایش اما اگر پدر لطف بفرماید و هیچ گونه شرطی را 
 بهتر است.

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                   

             ﴾ :۳۲[النور[ 

کنیزان درستکارتان را همسر دهید... اگر و زنان و مردان مجرد خود و بردگان و «
 تعالىو اهللا ، را به فضل خویش بی نیاز خواهد کرد ها آن تعالىاهللا ، تنگ دست باشند
 .»گشایشگر داناست



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1804 
  

هرسول اهللا صلَّى  عنْه  اللَّـهعلَیه وآله وسلَّم در حدیثی که عقبه بن عامررضی  اللـَّ

هُ « د:فرمای مید کن میروایت  ُ اقِ أَيْرسَ دَ ُ الصِّ ريْ  ».بهترین مهریه آسانترین آن است« )1(»خَ

 یعنی مهریه ي پائین)(
هزنی خودش را به رسول اهللا صلَّى  گفت: یا رسول ( علَیه وآله وسلَّم هبه نمود اللـَّ

این زن را به ازدواج یکی  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهاهللا مرا به عقد خویش درآور) پیامبرصلَّى 

يدٍ الْـ« از یارانش درآورد و به آن صحابی گفت: دِ نْ حَ ًا مِ امتَ لَوْ خَ   )2(»تَمِسْ وَ

 چیزي به همسرتقدیم کن اگر چه هم انگشتري از جنس آهن باشد)(
توانش را ندارم. پیامبرصلَّى وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهآن صحابی گفت یا رسول اهللا صلَّى 

فرمود: آیا چیزي از قرآن بلدي؟ صحابی گفت: بله یا رسول اهللا  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیع
علَیه وآله وسلَّم فرمود: این زن  اللَّـهمقداري از سوره هاي قرآن را یاد دارم. پیامبرصلَّى 

 به عقد تو درآورم. را در مقابل آنچه از قرآن یاد داري
پانصد درهم بود. تقریباً معادل وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهمهریه ي زنان رسول اهللا صلَّى 

 یکصد و سی ریال سعودي.
تقریباً ، چهارصد درهم بودوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهمهریه ي دختران رسول اهللا صلَّى 

 معادل یکصد ریال سعودي.

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا             ﴾ :۲۱[األحزاب[ 

 .»قطعاً براي شما در [رفتار] رسول اهللا سرمشقی نیکو است«
هر مقدار که مخارج ازدواج کمتر و آسانتر باشد به همین نسبت حیا و عفت مردان و 

د. و امت رسول اهللا صلَّى شو مید و فواحش و منکرات کمتر شو میزنان بهتر حفاظت 
بیشتر  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَید.شو میع 

                                                           
) و ابـن حبـان    2117) و صـححه و وافقـه الـذهبی. و أخرجـه أبـوداود  (     2742( 2/182درك حاکم مست -1

ه«) بلفظ : 4072( ُ  .»خريُ النكاحِ أيرسَ

 این باب گذشت. 38تخریج حدیث در فتواي شماره  -2



   

 1805 باب چهاردهم: [نکاح]
 

به هر میزان که هزینه هاي ازدواج سنگینتر باشد و مردم در باال بردن مهریه ي 
نا و ز آید میبه همین میزان درصد ازدواج پایین ، دختران خویش باهم به رقابت بپردازند

 د و جوانان پسر و دختر روي دست می مانند مگر تعداد اندکی.شو میبیشتر 
م که در امر کن میمسلمانان در تمام دنیا در هر کجا که هستند سفارش  ي همهبه 

فقط به دادن ولیمه ي ، با همدیگر همکاري و تعاون داشته باشند، ازدواج آسان بگیرند
د و هزینه کن میی در حد یک گوسفند کفایت زیرا ولیمه ي شرع( شرعی اکتفا نکنند.

 بردار هم نیست)
از عنوان کردن مهریه هاي سنگین جداً خودداري کنند و از تکلف در ولیمه 

 بپرهیزند.

. ، أصلح اهللا حال املسلمني مجيعاً   وفقهم للتمسك با لسنة يف كل شئٍ

 )168-166( ) ص1( کتاب الدعوة الفتاوي -الشیخ ابن باز

 شوهرش قبل از دخول وفات نموده است مهریه زنی که] حکم 41[

، دکن مید و قبل از زفاف و همخوابگی مرد وفات کن میمردي با زنی عقد  س:
 حکمش چیست؟

چهار ماه و ده شبانه روز عده نگاه دارد و از ، دکن میزنی که شوهرش وفات  ج:
دوري  -مگر با بودن عذر شرعی –آرایش و خواستگاري و ازدواج و خروج از منزل 

 د و مهریه ي کامل به او می رسد.بر میکند. این زن از همسرش میراث 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )19/83( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

ادامی که دختر از ] پدر می تواند از مهریه دخترش براي خودش چیزي بردارد تام42[
 این کار متضرر نشود

در برخی مناطق رسم بر آن است که پدر و مادر مهریه ي دخترانشان را براي  س:
 ند؛ آیا این کار جایز است؟ده میرند و چیزي به دختر ندا میخودشان بر
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پدر می تواند در صورتی که دختر نیازي به مهرش نداشته باشد به مقداري که  ج:
هشود؛ براي خودش بردارد. رسول اهللا صلَّى دختر متضرر ن علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

 [أَنتَ و مالُكَ ألبيك] د:فرمای می

 )1(اي فرزند) تو و سرمایه ات هردو از آن پدرت هستید.(

تُمْ « د:فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  لْ ا أَكَ يَبَ مَ إِنَّ  إِنَّ أَطْ مْ وَ بِكُ سْ نْ كَ مِ

مْ  بِكُ سْ نْ كَ مْ مِ كُ دَ الَ بهترین چیزي که از آن بخورید کسبتان است و همانا فرزندان ( )2(»أَوْ

 شما از کسب شما هستند).
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )19/71( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

جهت بردن هدایاي نامزدي به منزل عروس خانم در ، برگزاري جشن و سرور] حکم 43[
 حالی که زن و مرد باهم اختالط دارند

را به خانه ي  زوج هدایایی، امروزه رسم بر آن است که در برخی از خانواده ها س:
از جمله: گردنبند را به گردن نامزدش می بندد و النگو را در دستش  د؛بر میزوجه 

یرد؛ لطفاً بفرمایید حکم گ میقابل ذکر است که این موارد قبل از عقد انجام ، دارگذ می
 شرعی در این مورد چیست؟

                                                           
)  و ابـن حبـان    2291) و ابـن ماجـه  (  2/204عند بعضـهم: أحمـد  (   ة، و بزیادبۀمن الصحا عۀأخرجه جما -1

) و  947،2) و الطبرانــی فــی  (الصــغیر)  (5731) و أبــو یعلــی  (36217) و ابــن أبــی شــیبۀ  (4262،410(
) و هو حدیث 295) و  (البزار)  (10019،6961) و  (الکبیر)  (7088،6728،6570،3534،57(األوسط)  (

) و کشـف الخفـا   1548( 3/190،189(تلخـیص الحبیـر)    یصل بمجموع طرقه إلی مرتبۀ الحسـن. انظـر:   
1/239-241  )628( 

» حسن صحیح«) و قال: 1358) و الترمذي  (3530) و أبوداود  (6/201،162،41) و  (2/214،179أحمد  ( -1
) و الحــدیث فــی  15528) و البیهقــی فــی  (الکبــري)  (2292،2290) وابــن ماجــه  (4450و النســائی  (

 )3015لأللبانی، برقم  ( (صحیح أبی داود)
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بدیهی است که دو نفري که باهم نامزد هستند قبل از عقد باهم بیگانه هستند؛  ج:
خواستگار نمی تواند به نامزدش دست بزند؛ یا با او خلوت کند؛ و یا با او صحبتی 

 ته باشد.طوالنی داش

باید از این امور فاصله گرفت و  ،آنچه در سؤال آمده است از نظر شرع ناجایز است
باهم زن و ، این دو نفر، خانواده ها را از آن برحذر داشت. اما پس از عقد بین زوجین

باهم خلوت کنند و هدایا را مستقیماً ، شوهر هستند و می توانند همدیگر را دست بزنند
 تقدیم کنند.به همدیگر 

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

حکم شرعی در مورد تقدیم هدایایی از طرف داماد به عروس و بردن آن به خانه  ]44[
 بدون این که بین زنان و مردان اختالط باشد ، عروس

حکم شرعی در این مورد چیست که: خانواده هاي عروس و داماد بعد از عشا  س:
ند و هدایایی را که زوج براي زوجه تدارك دیده شو میدر منزل عروس خانم جمع 

د و لباس مخصوص را به او کن میاست؛ مادر زوج این هدایا را به عروس خانم تقدیم 
 می پوشاند.

 حکم شرعی در این مورد چیست؟ آیا این کارها اصلی در شریعت دارند؟
 امور شرعیو از ، این امور جزء عادات و رسوم جاري در میان مردم هستند ج:

ولیمه ي عروسی است که ، رددا مینیستند؛ آنچه شریعت در این مورد بر آن تأ کید 
د تا آن را صرف نمایند. اما بقیه کن می قبل از زفاف و یا بعد از آن مردم را دعوت، زوج

و الزام این امور جایز  آیند میاصلی در شریعت ندارند و سنت بحساب ن، ي مراسم
د اعم از باش میروا ن، ندده مینیست؛ و توبیخ و سرزنش نمودن کسانی که آن را انجام ن

 خانواده ي داماد یا عروس.
در مورد آنچه در سؤال مطرح شده است باید گفت: عادت کردن به این امور از  

کردن لباس امر پسندیده اي نیست؛ تقدیم ، جمله آنچه در سؤال مطرح شده است
رسم جدیدي است ، مخصوص به نامزد و پوشانیدن آن به ایشان توسط مادر خواستگار
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که در گذشته مرسوم نبوده است. و اصلی شرعی و دینی هم ندارد. تقدیم کردن زیور 
البته در صورت  –انگشتر و گردن بند در حد معمول ، دست بند، آالت از قبیل: گوشواره

خودش می تواند لباس دلخواه و زیور آالت ، د. دخترکن میکفایت  –توان خواستگار 
تهیه نماید. اما باید توجه ، دکن میمورد عالقه اش را از پولی که از خواستگار دریافت 

، داشت که اسراف و زیاده روي و رقابت و فخر فروشی و آن را به رخ دیگران کشیدن
و صلی اهللا علی محمد وآله ، اصالً کار جالبی نیست و خالف شرع است. واهللا اعلم

 وصحبه وسلم.
 گفتار و امال و امضاي ایشان  -شیخ ابن جبرین

 الملکۀ) ( ] حکم مراسم45[

ند و در شو میالملکۀ) که مردان و زنان در منزل عروس جمع ( بر پایی جشن س:
د و شو میعقد نکاح بین زوج و زوجه منعقد ، ند و در پایانکن میضیافت شام شرکت 

 مواردي در این مجلس دف می زنند حکمش چیست؟در 
عقد نکاح را گویند. نزد برخی از خانواده ها ، ملکَۀ و یا تملیک، در فرهنگ عامه ج:

ضیافت ، و خانواده ي زوجه، مرسوم است که عقد نکاح را در منزل زوجه برگزار نمایند
 ند.کن میشامی را تدارك می بینند و از مردم پذیرایی 

در این کار نیست تا مادامی که آن را سنت و عمل ثوابی نپندارند؛ مانند: ایرادي  
پدر و برادر و شهود و ، دادن ولیمه که سنت است. رسم بر این است که همراه زوج

پدر و برادرش ، از بستگان زوجه، ندشو میبرخی از افراد خاص در این مجلس حاضر 
ند؛ باید دانست که زدن دف و یا اجراي یگو میند و به همدیگر تبریک کن مینیز شرکت 

 موسیقی و ترانه در این مراسم جایز نیست.
 از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین.

 ] حکم عقد نکاح و اعالن آن در مسجد46[
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ما خیلی سرگردان هستند که آیا اعالن نکاح در مسجد سنت  ي منطقهجوانان  س:
 است یا بدعت؟ لطفاً در مورد صحت این حدیث تحقیق خود را ارائه دهید:

لُوهُ يفِ « عَ اجْ احَ وَ ا النِّكَ ذَ لِنُوا هَ فِ الْـأَعْ يْهِ بِالدّ لَ بُوا عَ ِ ارضْ دِ وَ اجِ سَ  »مَ

لُوهُ يفِ « لطفاً در مورد قسمت عَ دِ الْـاجْ اجِ سَ  توضیح دهید که صحیح است یا خیر؟ »مَ

 لطفاً منابع این روایت را بیان دارید.
خواهشمندیم در این » ، انه حدیث حسن«ید: گو میفقه السنۀ) ( ترمذي در کتاب

ند و کن میمورد خوب توضیح دهید؛ زیرا بسیاري از مردم عروسی را در مسجد بر گزار 
 معتقدند که این کار سنت است.

 د:کن میاوالً: ترمذي این حدیث را با سند خود چنین روایت  ج:

عن ، أخربنا عييس بن ميمون األنصاري، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أمحد بن منيع

ىلَّ عن عائشة ريض اهللا عنه قالت: قال رسول ، القاسم حممد ـهُ  اهللا صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ : عَ

ا« ا النِّكَ ذَ لِنُوا هَ لُوهُ يفِ ، حَ أَعْ عَ اجْ دِ الْـوَ اجِ سَ فُوفِ ، مَ يْهِ بِالدُّ لَ بُوا عَ ِ ارضْ نکاح را علنی « )1(»وَ

ترمذي » دف بزنید.، کنید و آن را در مساجد برگزار نمائید؛ در مراسم برگزاري نکاح

و عييس بن ميمون االنصاري يضعف يف ، هذا حديث غريب حسن يف هذا البابید: گو می

بیهقی این ، »ميمون الذي يروي عن ابن أيب نجيح التفسري هوثقه و عييس بن، احلديث

و در سند آن خالد بن إلیاس موجود است که منکر ، حدیث را تخریج نموده است
 الحدیث است.

 دستور داده است تا نکاح را اعالن نمایند.، دوم: شریعت اسالم در مورد نکاح
زیرا ، نمی توان استدالل نمودعقد نکاح در مسجد سنت نیست و به حدیث مذکور 

این روایت ضعیف است؛ بخاطر عیسی بن میمون األنصاري وخالد بن إلیاس. که هر دو 
 ضعیف هستند.

                                                           
) برخی معتقدنـد ایـن روایـت حسـن اسـت بخـاطر وجـود        14476) بیهقی در (الکبري) (1089ترمذي ( -1

 )422(  1/162) کشف الخفاء 129(  1/125) لحسنۀشواهد؛ ن،ك. (المقاصد ا
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
  )18/112( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 شود؟ می] آیا عقد نکاح تلفنی صحیح 47[

هر کدام در شهري ، اما ولی زوج و زوجه، اگر ارکان و شرایط نکاح کامل باشد س:
 آیا این عقد صحیح است؟، باشند و تلفنی باهم صحبت کنند

هایی که در این دور و زمان به  ها و زرنگ بازي با توجه به این که کالهبرداري ج:
دیگران مهارت دارند؛ حتی یک  شدت زیاد شده است و خیلی از افراد در تقلید صداي

، تواند به تنهایی نقش یک جمع را بازي کند و در آنِ واحد صداي کودك نفر می
در ، کنند کند چندین نفر صحبت می مرد و زن را تقلید کند که شنونده فکر می، بزرگسال

ه حفظ ب میحالی که صحبت کننده یک نفر است؛ و با توجه به این که شریعت اسال
مردم و احتیاطی که اسالم در عقد ازدواج نسبت به بقیه ي عقود بخرج داده ناموس 

دهد که در  پاسخ می» هاي علمی وافتا انجمن دائم پژوهش«بنا به موارد فوق ، است
توان به مکالمات تلفنی اعتماد نمود؛  ي عقد نکاح و ایجاب و قبول طرفین نمی مسئله

ض و آبرو و نوامیس مسلمانان از اهم زیرا بر پاداشتن مقاصد شریعت و حفظ عر
 واجبات است تا افراد هواپرست و اهل خیانت نتوانند از این طریق سوء استفاده کنند. 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )91، 18/90( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 تی عقد نکاح را برعهده بگیرد؟ تواند سرپرس ] آیا خواستگار می48[

عقد نکاح را منعقد کند و خطبه ي نکاح را خودش بخواند و در ، اگر زوج س:
آیا این کار جایز است بدون آن که ، حضور شهود زوجه را از ولی آن خواستگاري کند

شخص دومی عقد نکاح را اجرا کند و از طرفین بخواهد که الفاظ ایجاب و قبول را 
 ؟تلفظ کنند
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اگر واقعیت امر آن گونه باشد که ذکرشده و پدر زوجه الفاظ ایجاب را بگوید و  ج:
 عقد نکاح صحیح است.، زوجه در حضور دو شاهد الفاظ قبول را بگوید

مانع صحت عقد نکاح ، خطبه ي نکاح را قرائت نماید، اما این مسئله که خود زوجه
 مطلع شوند و این موضوع مخفی نماند.اما باید عقد نکاح اعالن شود و تا همه ، نیست

اند که عقد نکاح اعالن شود و  دستور داده وسلَّم وآله علَیه اللَّـه اهللا صلَّىزیرا رسول 
 اند که جهت اعالن دف زده شود.  امر نموده

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 ) 18/88( پژوهشهاي علمی و افتافتاواي انجمن دائم 

 ] طریقه مسنون عقد و نکاح 49[

الفاظ مخصوصی براي خطبه ، روش مسنون عقد نکاح چیست؟ آیا در احادیث س:
ي نکاح وارد شده است؟ براي خواندن نکاح چه مکانی افضل است؟ چه کسی براي 

ابتدا کسی قرآن قرائت خطبه نکاح شایسته تر است؟ در جنوب آفریقا هنگام عقد نکاح 
، کنند در جاهایی بعد از خطبه نکاح به صورت دسته جمعی دعا می، کند را قرائت می

کند و حضار نیز دست بلند نموده با صداي  هاي خود را بلند نموده و دعا می امام دست
 حکم این مورد چیست؟ ، یندگو میبلند آمین 

الفاظ ، جه و یا وکیل ولیشولی زو، شود عقد نکاح با ایجاب و قبول کامل می ج:
با هر زبانی ( ید: أنکحتک أو زوجتک و مانند این الفاظگو میایجاب را به این صورت 

مانند این ، کند کند).زوج و یا وکیل ایشان الفاظ قبول را تلفظ می که باشد فرقی نمی
 با هر زبانی که باشد). ( الفاظ: قبلت هذا النکاح أو رضیت به و یا شبیه به این الفاظ

باید در حضور دو شاهد عادل صورت ، تلفظ الفاظ ایجاب و قبول از طرفین عقد
قبل از عقد خواندن قرآن و یا الفاظ و یا دعاهاي مخصوصی در احادیث وارد ، پذیرد

 نشده است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1812 
  

سلَّم وعلَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىفقط خواندن خطبه ي حاجه مستحب است و از 

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 آیه زیر را بخواند: ...»و أشهد أن حممدا عبده و رسوله، وحده ال رشيك له

﴿                        ﴾:آل عمران] 

۱۰۲[ ﴿                           ﴾

﴿ ]۱[النساء:                    ﴾ :۷۰[األحزاب[ 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )85-18/83( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ایجاب و قبول] بطالن عقد بدون تلفظ به 50[

مسلمانم و همسرم از کشور مصر است. با ، بنده از کشور مغرب عربی هستم س:
کفالتم را ، به ناچار باید شخصی از شهروندان، توجه به این که من تابعیت مصري ندارم

کفیلم عقد ازدواج بنده را مطابق با سنت ، برعهده بگیرد؛ از جمله: در مسئله ي ازدواج
زوجه و پدر ، زوج( علَیه وآله وسلَّم و بر فقه حنفی در حضور اللَّـه رسول اهللا صلَّى

زوجه و دو شاهد و مادر زوجه) نوشت و متن عقد ازدواج را براي همه قرائت نمود. 
 عقد ازدواج از نظر قانونی تمام شد. ، طبق نظر دادگاه مصر

ز پدر زوجه نخواست که مطلبی که این جا قابل ذکر است این است که کفیل بنده ا

و از زوج هم نخواست که ، دخترم را به ازدواج شما درآوردم »زوجتک ابنتی«بگوید: 

بلکه همه ، ؛ یعنی الفاظ ایجاب و قبول را طرفین تلفظ نکردند»قبلت هذا الزواج«بگوید: 

برآن چه کفیلم نوشته بود و سپس متن را قرائت نموده بود اتفاق نمودند؛ البته پدر 
همه عقدنامه ي ازدواج را امضا نمودند و کفیلم هم امضا ، زوجه و زوج و دو نفر شاهد
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ازدواج با این صورت تمام شد و نزدیک به یک سال است که داراي ازدواج ، نمود
 موفقی هستم.

 آیا این ازدواج با این شیوه صحیح است یا خیر؟
 ي آن چیست؟ در صورت عدم صحت کفاره

د دوباره اعاده شود؛ یعنی مجددًا ایجاب و قبول صورت واجب است این عق ج:
بلکه باید ولی ، گیرد. زیرا اکتفا بر امضاي آن چه نوشته شده در عقد ازدواج کافی نیست

به هر زبانی که ، الفاظ قبول را تلفظ کند، زوجه الفاظ ایجاب را تلفظ کند و زوج
 خودشان آشنایی دارند.

 همه باید به پیشگاه الهی توبه نمایند. ، استي ایشان باطل  عقد نکاح گذشته
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله صحبه و سلم 

 )87-18/85( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

]51بطالن عقد نکاح بدون ولی [ 

 تواند بدون ولی ازدواج کند؟ آیا زن می س:

ولی براي زن است؛ بنابراین زن اجازه ندارد بودن ، از شرایط صحت عقد نکاح ج:
نکاحش باطل است؛ بدلیل ، بدون اذن ولی ازدواج کند؛ اگر بدون ولی ازدواج نمود

 یضروایت ابوموسی رلَّى  اللَّـهاز رسول اهللا ص نْهعکه فرمودند:  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیع

» ٍّ يلِ احَ إِالَّ بِوَ  شود.]  [بدون ولی نکاح منعقد نمی )1(»الَ نِكَ

کند که رسول اهللا صلَّى  از عایشه روایت می، از عروه، از زهري، سلیمان بن موسی

فرمود:  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیا بَاطِلٌ «ع هَ احُ نِكَ ا فَ لِيِّهَ نِ وَ ِ إِذْ ريْ تْ بِغَ حَ أَةٍ نَكَ رَ امَ امْ يُّ ا ، أَ هَ احُ نِكَ فَ

                                                           
)، ابـــن حبـــان  1881) ابـــن ماجـــه  (1101)، ترمـــذي (2085)، ابـــوداود (418، 413، 394، 4احمـــد  ( -1

ــان آن را صــحیح دانســته اســت، حــاکم  4090، 4083، 4077،4078( ــن حب -2710(  172-2/169)، اب
 ، حاکم آن را صحیح دانسته است و ذهبی با او موافق است2717
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ا بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ  هَ احُ نِكَ ا ، فَ هَ لَ ا فَ َ لَ هبِ إِنْ دَخَ االْـفَ هَ جِ رْ نْ فَ لَّ مِ تَحَ رُ بِامَ اسْ هْ وا ، مَ رُ تَجَ إِنْ اشْ فَ

َّ لَهُ  يلِ نْ الَ وَ ُّ مَ يلِ لْطَانُ وَ السُّ   )1(».فَ

[هر زنی که بدون اذن ولی نکاح شود؛ نکاحش باطل است؛ باطل است؛ باطل است؛ 
اگر اختالف نمودند ، شود مهر برایش ثابت می، دخول نمودچنانچه شوهر به آن زن 

 ولی کسی است که ولی ندارد.] ، سلطان و حاکم

ٍّ «ابوداود طیالسی این روایت را با الفاظ ذیل آورده است  يلِ احَ إِالَّ بِوَ أَةٍ و ، الَ نِكَ رَ امَ امْ يُّ أَ

ا بَاطِلٌ  هَ احُ نِكَ ا فَ لِيِّهَ ِ إِذْنِ وَ تْ بِغَريْ حَ ا بَاطِلٌ ، نَكَ هَ احُ نِكَ ا بَاطِلٌ ، فَ هَ احُ نِكَ لیُّ ، فَ ن هلا وَ فإن مل يَكُ

َّ لَهُ فا يلِ نْ الَ وَ ُّ مَ يلِ لْطَانُ وَ  )2(.»لسُّ

[نکاح بدون ولی صحیح نیست و هر زنی که بدون اذن ولی نکاح شود؛ نکاحش 
 ندارد.]ولی کسی است که ولی ، باطل است؛ باطل است؛ باطل است. سلطان و حاکم

 امام ابن المنذر گوید: هیچ فردي از صحابه در این موضوع مخالفت ننموده است.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )143-18/141( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] ولی زن چه کسی است؟ 52[

در شهر قاضی ، بعنوان ولی ندارد دختري به سن بلوغ رسیده است و کسی را س:
 تواند به عنوان ولی تعیین شود و ایشان را ازدواج دهد؟ آیا امیر شهر می، هم نیست

، پدر بزرگ... به همین ترتیب. سپس، اولیاء زن به ترتیب عبارت هستند از: پدر ج:
نزدیکترین سپس ، سپس برادر پدري، برادر پدري و مادري، نوه... به همین ترتیب، پسر

                                                           
) لفــظ حــدیث از ترمــذي اســت و گفتــه  1102) ترمــذي  (2083) ابــوداوود  (165، 66، 6/47احمــد  ( -1

) حـاکم آن  2709-2706، 169-2/168)، حـاکم  4074)، ابن حبان  (1879، ابن ماجه  (»حدیث حسن«
 )1835را صحیح دانسته است. آلبانی آن را صحیح دانسته است در صحیح سنن ابی داوود (

 )1463( 1/206داود طیالسی مسند ابی  -2
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سپس سلطان و پادشاه؛ ، گیرند عصبه به ترتیبی که در میراث به عنوان عصبه قرار می
 تواند به عنوان نایب سلطان قرار بگیرد. حاکم شرعی می

اما امیر و یا همان رئیس اداره نیابتش فقط در امور مربوطه است. بنابراین امیر 
باید به عنوان ولی تعیین شود. آن هم در  بلکه قاضی، تواند به عنوان ولی قرار گیرد نمی

 و یا پسر و... نباشند. ، صورتی که ولی اقرب مثل پدر
 تمام شهرهاي کشور ما داراي قاضی هستند که باید به او مراجعه شود. 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )18/143( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] وجود شاهد شرط صحت عقد است53[

 حکم نکاح تفویض چیست؟ یعنی نکاحی که در آن مهریه تعیین نگردد؛ س:
در عقد نکاح کافی است یا حضور دو ، آیا موافقت ولی زوجه بدون حضور دو شاهد

 الزم است؟، شاهد
موافقت ولی زوجه وزوج به تنهایی براي عقد نکاح کافی نیست؛ بلکه وجود دو  ج:

ٍّ «ي عقد الزامی است؛ بدلیل این حدیث  شاهد عادل هنگام اجراي صیغه يلِ احَ إِال بِوَ ، ال نِكَ

لٍ  دَ يْ عَ دَ اهِ شَ  )1(»وَ

                                                           
) و البیهقی فی الکبري  4075) و ابن حبان  (9291) و الطبرانی فی  (األوسط)  (3/227،226الدار قطنی  ( -1

و أخرجه من حدیث  عمران  بـن حصـین      عنْها اللَّه رضی) من حدیث عائشۀ 20313،13497،13496(
) و البیهقی فی  299( 18/142) و الطبرانی فی  (الکبیر) 10473فه)  (رضی اللَّه عنْه :عبدالرزاق فی  (مصن

)  و أخرجه من 3/225) و أخرجه من حدیث ابن مسعودرضی اللَّه عنْه : الدار قطنی  (13498(الکبري)  (
أخرجـه   ) و13494) و البیهقی فی  (الکبـري)  ( 3/221الدار قطنی  ( رضی اللَّه عنْه     حدیث ابن عباس

). و أخرجه من حدیث ابـن عمررضـی   5564من حدیث جابر رضی اللَّه عنْه : الطبرانی فی  (األوسط)  (
) و أخرجه من حدیث أبی هریرة رضی اللَّه عنْه : الطبرانـی فـی  (األوسـط)     3/225اللَّه عنْه الدار قطنی  (

قلـت: وهـو بمجمـوع    » هبی فی المهذَّب :إسناده صحیحقال الذ:« 6/438) قال فی  (فیض القدیر) 6366(

 الحسن لغیره علی أقل تقدیر. تبۀیصل إلی مر ةطرقه الکثیر
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 شود.] [عقد نکاح بدون ولی و دو شاهد عادل منعقد نمی
اي است  وسیله، با موافقت ولی زوجه و زوج صورت پذیردزیرا عقد نکاحی که تنها 

 بنابراین حضور دو شاهد الزامی است. ، به سوي زنا
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )18/182( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 نسبی] شهادت خویشاوندان صحیح است بجز افراد سببی و 54[

صحیح ، آیا عقد نکاح با وجود دو شاهد از خویشاوندان زوجه یا زوج و یا ولی س:
 و پدر بزرگ؟، مانند برادر، است

یند: چنین گو مییند: چنین عقدي صحیح نیست و برخی گو میزیرا برخی افراد 
 عقدي صحیح است. لطفاً در این مورد توضیح دهید؟

صحیح است؛ ، ز خویشاوندان زوجینعقد نکاح با حضور دو شاهد عادل ا ج:
، مشروط به این که شهود از افراد سببی ویا نسبی زوجین نباشند. افراد سببی مانند: پدر

 نوه و...، پدر بزرگ و... افراد نسبی مانند پسر
زیرا در صورتی که شهود از این خویشاوندان نباشند از طرف دیگران متهم 

 شوند. نمی
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 )18/148( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ي اعالن نکاح است ] حضور چند شاهد بر عقد نکاح به منزله55[

ایجاب و قبول بین ولی زوجه و ، سؤال بنده این است که در عقد ازدواجی س:
پس از آن عقد نکاح براي برخی از صورت گرفته است. ، در حضور چهار مرد، زوج

آیا این ، ي افراد اعالن شده است؛ آیا این اعالن براي عقد نکاح کافی است افراد نه همه
 عقد ازدواج صحیح است یا خیر؟
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توان گفت که این عقد  می، اگر حقیقت امر آنگونه باشد که در سؤال مطرح است ج:
ي اعالن نکاح است؛ اگر چه  زلهبستن عقد نکاح در حضور شاهدان بمن، صحیح است

 فقط در حضور دو شاهد باشد.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق

 ) 19/117( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم به دست کردن انگشتر نامزدي56[

کسانی که چیست؟ ، : حکم به دست کردن انگشتري که از جنس طال نباشد1س
گذارند و کسانی که تازه براي خواستگاري  متأهل هستند انگشتر را در دست چپ می

 گذارند. روند آن را در دست راست می می
بهتر آن است که چنین ، : ما در شریعت اسالمی اصلی براي این کار سراغ نداریم1ج 

تر طال براي مردان اي یا غیر آن؛ اما پوشیدن انگش اعم انگشتر نقره، کاري صورت نگیرد

ىلَّ «حرام است؛  سول صَ ـهُ اَنَّ الرَّ آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ هبوَ تَّ ُم بالذَّ َی الرجل عن التَّخَ  )1(»هنَ

 علَیه وآله وسلَّم مردان را از پوشیدن انگشتر طال نهی فرمودند.] اللَّـه[رسول اهللا صلَّى 
 حکم استفاده از انگشتر نقره براي مردان؟ :2س 

و در مواردي حرام ، پوشیدن انگشتر براي مردان و زنان از امور مبتدعه است :2ج 
 است. 

زیرا برخی از افراد معتقدند انگشتر سبب پیوند محبت و دوستی بین زن و شوهر 
مسر خودش را اند که شوهر بر انگشتر خود اسم ه تا جایی که به ما خبر داده، شود می
نویسد و هدفشان از این کار  نویسد و خانم بر انگشتر خویش اسم شوهرش را می می

زیرا زن و شوهر چیزي را ، این اعتماد نوعی از شرك است، ایجاد عالقه و دوستی است
نه سبب شرعی و ، دانند که خداوند آن را سبب قرار نداده است سبب پیوند و دوستی می

 براین چه ارتباطی بین انگشتر و دوستی و محبت وجود دارد؟! بنا، نه سبب تقدیري

                                                           
 )، از حدیث براء رضی اللَّه عنْه 2066)،مسلم  (6235بخاري  ( -1
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چه بسیارند همسرانی که انگشتر بدست ندارند؛ ولی بهترین رابطه و قویترین محبت 
و دوستی را دارند. و چه بسیارند همسرانی که با وجود استفاده از انگشتر از ادامه 

 زندگی خسته هستند و روي دیدن همدیگر را ندارند.
ي فاسد نوعی از شرك است؛ و بدون این عقیده بلکه  یدن انگشتر با این عقیدهپوش

تشابه با غیر مسلمین است؛ زیرا اصل این فرهنگ از نصاري گرفته شده ، بصورت عادي
بنابراین بر اهل ایمان واجب است از تمام مواردي که در دین او اخالل ایجاد ، است

 کند فاصله بگیرد. می
فقط به این لحاظ که دوست دارند انگشتر داشته ، اي براي مردان قرهپوشیدن انگشتر ن
بدون این که معتقد باشند این انگشتر سبب محبت و دوستی بین زن ، باشند اشکال ندارد

 شود. و شوهر می
البته انگشتري که از جنس ، انگشتري که از جنس نقره باشد پوشیدن آن جایز است

علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىجایز نیست؛ بدلیل این که  طال باشد پوشیدن آن براي مردان

دُ [ وسلَّم در دست یکی از اصحاب انگشتري دید آن را گرفت و انداخت و فرمود: عْمِ يَ

هِ  دِ ا يفِ يَ هَ عُ يَضَ نْ نَارٍ فَ ةٍ مِ ْرَ مْ إِىلَ مجَ كُ دُ یکی از شما اخگري از آتش جهنم در دستش « ]أَحَ

  )1(».گذارد می
 )18/100( مجموع فتاوي ورسائل -شیخ ابن عثیمین

 ] بعد از عقد و قبل از زفاف چه مواردي براي شوهر جایز است57[

: براي مرد بعد از عقد و قبل از زفاف و برگزاري مراسم عروسی چه چیزهاي 1س 
 به نسبت همسرش جایز است؟ 

براي ایشان جایز ، باشند توانند با همسرانشان داشته : تمام مواردي که مردان می1ج
صبر کند تا ، است؛ اما بهتر آن است کسی که عقد شده اما هنوز عروسی نگرفته است

اگر مرد خواست همسرش را مالقات کند و ، عروسی برگزار شود و زفاف صورت گیرد

                                                           
 )2090مسلم  ( -1
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ي همسرش این کار را  بهتر آن است که با اجازه خانواده، یا با او تلفنی صحبت کند
، اشکالی ندارد، ي او همراه شد و خلوت نمود ي خانواده ا همسرش با اجازهاگر ب، بکند

خطر ساز است؛ زیرا ، ي او خبر نداشته باشند اما ارتباط سرّي و مخفیانه که خانواده
رود همسرش از او باردار شود و این کار چون قبل از زفاف و برگزاري  احتمال می

ایجاد سوء ظن کند و چه بسا که شوهر  رود که عروسی صورت گرفته است احتمال می
 منکر ارتباط با همسرش شود و عواقب این کار بسیار خطرناك است.

بر مرد واجب است تا زمان برگزاري عروسی و زفاف صبر کند. اگر نیاز پیدا شد تا 
تواند این کار را در حضور  می، با همسرش ارتباط پیدا کند و با او صحبتی داشته باشد

 اي پیش نیاید. تا مسئله، و برادر او انجام دهد مادر، پدر
 )21/208( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

بعد از عقد و قبل از اعالن زفاف از نظر شرعی اشکال ، آیا مقاربت با همسر س:
 دارد؛ زیرا عرف موافق با این کار نیست؟ 

مبستري شوهر با همسرش بعد از عقد و قبل از زفاف هیچ در مقاربت و ه -2ج
ترسد مقاربت  اگر می، اما چون این مسئله با عرف تضاد دارد، اشکالی از نظر شرع نیست

این کار را ، قبل از اعالن زفاف و برگزاري مراسم عروسی پیامدهاي ناگواري داشته باشد
 و منفعت است.مقدم بر جلب مصلحت ، انجام ندهد؛ زیرا دفع مفسده

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 ] حکم اجابت دعوت عروسی 58[

بر مسلمان فرض عین است؛ چنانچه ، بدیهی است که اجابت دعوت به طعام س:
دارد و حضور در جمع را  ي شخصی گوشه نشینی و عزلت را دوست فردي بنا بر سلیقه

تواند از اجابت دعوت صرف نظر کند؟ در صورتی که در مراسم  آیا می، دوست ندارد
احساس خوبی ندارد؛ بدلیل حضور کسانی ، عروسی براي صرف شام یا نهار شرکت کند

یا این که اکثر ، که در آنجا هستند و از نظر علم و مال و جایگاه از او برتر هستند
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تواند از  بیند؛ آیا از نظر شرعی می شناسد و خود را آنجا غریب و تنها می نمیمدعوین را 
 دعوت کننده معذرت خواهی کند و شرکت نکند؟

تواند بنا به دالیل فوق اجابت را ترك کند و لو بدون اطالع قبلی به  آیا شخص می
 دعوت کننده.

ه بصورت اصل بر وجوب اجابت دعوت مسلمان است. زمانی که دعوت کنند ج:
 مگر این که مانعی شرعی وجود داشته باشد.، معین او را دعوت کند

توانید بنا به دالیلی که ذکر کردید از اجابت دعوت و شرکت در آن صرفنطر  شما نمی
 کنید؛ باید دعوت را اجابت کنید. 

هرگاه ، مگر این که از دعوت کننده بخواهید که به شما اجازه دهد تا شرکت نکنید
 داد شما اجازه دارید به دعوتی نروید.اجازه 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )19/102( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم رفتن به عروسی اي که در آن منکرات است 59[

شود و با  دانید که مراسم عروسی در این زمان بر خالف سنت برگزار می شما می س:
دانم در این مراسم اسراف صورت  با توجه به این که بنده از قبل می، اسراف همراه است

توانم به همسرم اجازه دهم به  گیرد؛ آیا جایز است در این مراسم شرکت کنم؟ آیا می می
برخی از ، ن که هنگام بردن داماد نزد عروس خانمبا توجه به ای، عروسی برود

شوند. حکم شرکت در این  خویشاوندان مرد همراه داماد در مجلس زنان حاضر می
 مراسم چیست؟

چنانچه مراسم عروسی همراه با اسراف برگزار شود و مردان و زنان با هم  ج:
د اجازه ندهید در رفتن به این عروسی جایز نیست؛ به همسر خو، کنند اختالط پیدا می

این مراسم شرکت کند؛ مگر این که شما از توانی برخوردار باشید که بتوانید منکر و 
با این شرایط ، خالف شرع را تغییر دهید و مردم را به معروف و کار خیر دعوت دهید

بلکه بر شما واجب است شرکت کنید تا منکر را ، توانید در این مراسم شرکت کنید می
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تواند  و حق را بیان نمایید؛ همسر شما در صورت دارا بودن این شرایط می تغییر دهید
 در مراسم عروسی شرکت کند. 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفیق
 )19/103( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 در عروسی ] حکم زدن دایره وخواندن ترانه و اختالط مردان و زنان60[

همزمان با تعطیالت تابستانی مراسم عروسی در منازل و هتل ها ، در این اواخر س:
شود؛ بسیاري از این عروسی ها بخصوص در هتل ها و سالن ها  و سالن ها برگزار می

 شود که مخالف با موازین شرعی است. اي برگزار می به گونه
با استفاده از بلندگو صداي ، خوانند میزنان آواز ، شود از این مراسم فیلمبرداري می

ي حیا و غیرت  مسئله، بوسد عروس خانم را می، شود؛ داماد در جمع زنان دف پخش می
و خوف الهی فراموش شده است! و اگر در این مورد با دوستان صحبت کنیم و آنان را 

، زنندیند: فالن عالم اجازه داده است تا در مراسم عروسی دف بگو می، نصیحت کنیم
 لطفاً در این مورد توضیح دهید؟

 زدن دف در عروسی به منظور اعالن نکاح سنت است و یا حداقل جایز است؛ ج:

 اما با شرایط ذیل:
ابزاري دایره اي شکل که یک طرف آن باز است و یک طرف  -زدن دف شرط اول:
استفاده از آن که ، ؛ چنانچه هر دو طرف آن بسته باشد به آن طبل گویند -آن بسته است 

ناجایز است ؛ زیرا طبل از ابزار موسیقی است که استفاده از تمام آالت موسیقی ناجایز 
 .مکر آنچه که دلیلی بر جواز آن باشد مانند زدن دف در آیام عروسی، است

هایی که غرایز را  مانند ترانه، امري حرام صورت نگیرد، شرط دوم: در کنار زدن دف
، این کار ممنوع است چه به تنهایی صورت بگیرد یا همراه با دفکند؛ خود  تحریک می

 در مراسم عروسی باشد یا غیر عروسی.
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اي دیگر نباشد. مانند: بلند بودن صداهاي زیبا و  شرط سوم: زدن دف همراه با فتنه
 در این صورت دف زدن ممنوع است.، گوش دادن به آن توسط مردان
اذیت نشوند؛ در صورتی که دیگران از این کار دیگران ، شرط چهارم: از صداي دف

باز هم ممنوع است؛ بخصوص با استفاده از بلندگو که خالی ، آزار ببینند و اذیت شوند
 از فتنه نیست.

هرسول اهللا صلَّى  کند از این که قرائت را  علَیه وآله وسلَّم نماز گزاران را منع می اللـَّ
مبادا نمازگزاران دیگر دچار تشویش نشوند؛ پس چگونه است با صداي بلند بخوانند تا 

 آن هم در صورتی که با بلندگو پخش شود؟، صداي بلندگو و دف و ترانه و موسیقی
باید گفت: که هیچ فرد عاقل و ، اما در مورد گرفتن عکس از مراسم عروسی

چگونه این فرد ، نمؤم انسانچه رسد به ، اي وجود ندارد که این کار را تأیید کند فهمیده
گرفته ، از مادر و دختر و خواهر و همسرش، دارد که عکس محارمش برخود روا می

 شود و دست به دست شود و دیگران آن را تماشا کنند و هر فاسقی آن را ببیند. 
مانند پخش زنده و مستقیم ، زیرا فیلم، فیلمبرداري با دستگاه است، از همه زشت تر

به نظر بنده این کار بسیار زشت ، شوند اضح و جالب دیده میخیلی و، است و تصاویر
هیچ ، کند پندارد و انکار می است و صاحب هر عقل سلیمی و آیین صحیحی آن را بد می

 داند.  فرد با حیا و با غیرتی این کار را جایز نمی
دهیم؛ به دلیل مسایل و  ما به جواز آن فتوا نمی، رقص زنان امري ناپسند است

تی که به خاطر این مورد براي زنان پیش آمده است. رقص مردان زشت تر از مشکال
و مشابهت مردان به زنان است. رقص زنان و مردان با هم بسیار زشت ، رقص زنان است

است و صفت افراد نادان و کم عقل است؛ رقص مردان و زنان در کنار یکدیگر بسیار 
 . فتنه برانگیز است؛ به خصوص در مراسم عروسی

 –بوسد  آید و عروس خانم را می سائل در سؤال گفته بود که داماد در جمع زنان می
، فردي که خداوند او را موفق به نعمت ازدواج نموده است –خیلی جاي تعجب است 

دهد. چگونه  این گونه با زشتی تمام این کار منافی با مروت و جوانمردي را انجام می
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دهند؟! آیا بیم آن را ندارند که مرد  ازه ي این کار را میخویشاوندان این زن به مرد اج
کسانی را ببیند که از همسرش بهتر و زیباتر هستند و به آنان عالقمند ، در جمع زنان

و پس از آن همه وقت به آن زیبا رویان ، شود و نسبت به همسرش بی رغبت شود
بین او و همسرش اختالف و تیرگی ، بیاندیشد و همسرش از چشمش بیفتد و آخراالمر

 و جدایی بیفتد. 
کنم از این اعمال زشت و  در پایان سخنم به همه ي برداران مسلمان توصیه می

خواهم نعمت ازدواج و نعمتهاي دیگر را قدر  و از آنان می، خالف شرع جلوگیري کنند
از ، اشندپیرو سلف صالح پیشکسوتان نیکو سیرت بوده و تابع سنت نبوي ب، بدانند

 کسانی پیروي نکنند که خودشان گمراه بودند و دیگران را گمراه نمودند. 
 )39-36( فتاوي معاصرة / ص –شیخ ابن عثیمین 

 ] مردان اجازه ندارند در مراسم عروسی به رقص و پایکوبی بپردازند61[

 تواند در مراسم عروسی دف بزند و برقصد؟  آیا مرد مسلمان می س:

توانند در مراسم عروسی برقصند و دف  زنان است؛ زنان میرقص مخصوص  ج:
بزنند مشروط به این که مجلس زنانه باشد و مردان در آن حضور نداشته باشند؛ بنابراین 

 این کار براي زنان اشکالی ندارد.
 اما رقصیدن مردان با زدن دف و یا بدون آن دلیلی بر جواز آن نیست. 

 لی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.وباهللا التوفیق: و صلی اهللا ع
 ) 19/116( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 شکر نعمت واجب است ، ] حکم اسراف در مراسم عروسی و جشن و سرور62[

اما بعد: بدون تردید  والصالة والسالم علی رسول اهللا و آله و صحبه...، احلمدهللا وحده

آن ، دهد نیازمندي مورد امتحان و آزمایش قرار می بندگان خود را با فقر و، پروردگار
گونه که در اوایل قرن چهاردهم هجري خداوند اهالی سرزمین حجاز را مورد امتحان و 

 آزمایش قرار داد؛ 
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﴿ فرماید: اهللا تعالی می                    

                            

     ﴾ :۱۵۶ – ۱۵۵[البقرة[  

همچون) ترس و گرسنگی و کاهش مالی و جانی ( و قطعاً شما را با برخی از امور«
آن کسانی که هنگامی که ، کنیم و مژده بده به شکیبایان آزمایش می، ها و کمبود میوه

 .»گردیم یند: ما از آن خداییم و به سوي او باز میگو می، رسد بالیی بدانان می
آن گونه که اهللا تعالی بندگان خود را با نعمت و فراوانی رزق مورد امتحان و آزمایش 

م؛ تا پروردگار بندگان خود را بیازماید و دهد؛ به نحوي که امروز شاهد آن هستی قرار می
 ایمان و شکرگزاري آنان را مورد محک و آزمایش قرار دهد.

﴿ فرماید: پروردگار می                      ﴾

 ]۱۵[التغابن: 
یند و خداست که نزد او ]براى شما[آزمایشى ] وسیله[ اموال شما و فرزندانتان صرفاً«

 »پاداشى بزرگ است
سرانجام نیک از آن اهل تقوا است همان کسانی که اعمالشان مطابق با شریعت است؛ 

و داشتن ، و شکرگزاري بر نعمتها، مانند صبر بر فقر و داشتن امید و ثواب از پروردگار
 داشتن مال و ثروت. الگوي مصرف صحیح در زمان وفور نعمت و در اختیار

از اقتصاد و میانه ، ها به صورت صحیح ها و نوشیدنی خرج مال و ثروت در خوردنی
روي است که نه اسرافی در کار باشد و نه بر اهل و عیال سخت بگیرد و مایحتاج الزم 

 را براي آنان تهیه نکند.

 ﴿ فرماید: می، اهللا تعالی از همه ي این موارد نهی نموده است     

                      ﴾ :۲۹[اإلسراء[  
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و از کمک به دیگران خودداري مکن و ( دست خود را برگردن خویش بسته مدار«
و مورد مالمت  و آن را یکسره گشاده مساز که سبب شود از کار بمانی، بخیل مباش)

 .»قرار گیري و غمناك گردي

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی از تضییع اموال نهی نموده و می          

      ﴾ :۵[النساء[  

به دست سفیهان ، که خداوند وسیله قوام زندگى شما قرار داده، اموال خود را«
 »نسپارید

باري تعالی از در اختیار قرار دادن مال و ثروت به دست نابخردان و نادانان نهی 
دانند و آن را در موارد صحیح مصرف  زیرا آنان ارزش مال و ثروت را نمی، فرموده است

شود که مصرف مال و ثروت در غیر موارد صحیح  از این مسئله فهمیده می، کنند نمی
 ی شده است.امري است که از آن نه

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                    

              ﴾ :۳۱[األعراف[ 

از ( و! برداریدبا خود ، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد! اى فرزندان آدم«
ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ، بخورید و بیاشامید) نعمتهاى الهى

 »!دارد نمى

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی می                   ﴾

 ]۲۷ – ۲۶[اإلسراء: 
روي مکن. همانا کسانی که در خرج نمودن اموال زیاده و در خرج کردن مال زیاده «

 .»اند کنند برادران شیطان روي می
اسراف یعنی چه؟ اسراف یعنی زیاده روي؛ اسراف یعنی: بیش از حد نیاز خرج 

 کردن. 
 ي نابجا؛  تبذیر یعنی چه؟ تبذیر یعنی: استفاده
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ها  نند به ویژه در عروسیک ها با هم رقابت می ها و نوشیدنی امروزه مردم در خوردنی
و مرتکب اسراف و تبذیر ، کنند و مراسم جشن و سرور؛ بیش از حد نیاز خرج می

از مراسم را در زباله دان و بر سر راهها ، بسیاري از مردم غذاي باقیمانده، شوند می
فهمیده به  انسانشود.  ریزند؛ این کفران نعمت است و باعث از دست دادن نعمت می می

موارد اضافی را جمع آوري ، کند. و چیزي از مقدار نیاز اضافه شد ي نیاز خرج می اندازه
از جمله فقرا و مساکین) اگر این مسئله امکان ( نموده و به کسانی بدهند که نیاز دارند

پذیر نبود غذاهاي باقیمانده را در محلی بگذارند که بی حرمتی رزق نشود و در زباله 
دان ریخته نشوند و یا زیر دست و پا قرار نگیرند؛ بلکه در جایی دور بگذارند تا 

 حیوانات و مخلوقات دیگر آن را بخورند و از آن استفاده کنند. 
سلمان موظف است معصیت پروردگار را انجام ندهد و از مواردي که در شریعت م

 از آن نهی شده است باز آید. 
اي شکرگزار بوده و  هاي زندگی حکیمانه خرج کند و درصدد باشد تا بنده در هزینه

 در پی جلب خوشنودي و رضایت اهللا تعالی باشد. 
 به رزق جلوگیري شود.مواظب باشد تا درست مصرف کند و از بی حرمتی 

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                      

      ﴾و اي بنی اسرائیل! به یادآورید) آن زمان را که (« ]٧يم: [إبراه

دهم  حتماً برایتان افزایش می، کردیدپروردگارتان مؤکدانه اعالم کرد که اگر سپاسگزاري 
 . »و اگر ناسپاس شدید بی گمان عذاب من بسیار سخت است

﴿ فرماید: اهللا تعالی می               ﴾ :البقرة]

۱۵۲[  
کنید و از من پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و از من سپاسگزاري «

 .»ناسپاسی نکنید
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فقط مورد زبانی نیست؛ بلکه باید در عمل ، آموزد که شکر اهللا تعالی به ما می

﴿ فرماید: اهللا تعالی می، شکرگزار بود                 

   ﴾ :۱۳[سبأ[ 

 . »بکنید و اندکی از بندگانم سپاسگزارنداي خاندان داود! سپاسگزاري «

 شکر داراي سه درجه است: 
 شکر قلبی   -1

 شکر زبانی   -2

 شکر عملی   -3

کسی که همه ي موارد شکر را انجام دهد پروردگار از فضل خویش به او بیشتر 
 گرداند. دهد و عاقبت و انجامش را نیکو می می

، راه صحیح خرج نکندکسی که کفران نعمت کند و مال و ثروت خویش را در 
 اش خطرناك است و اهللا تعالی او را به عذابی سخت وعید داده است.  آینده

خواهیم اوضاع و احوال مسلمانان را سامان بخشد و فهم دین نصیب  از پروردگار می
 کند. 

 ، همه ما را توفیق دهد تا بندگانی شکرگزار باشیم
 بندگی دهد و خیرخواه دیگران باشیم. خواهیم به ما توفیق اطاعت و  از پروردگار می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم 
 )4/37( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 گفتاري از شیخ ابن عثیمین)( ] حکم اسراف در مراسم ازدواج و مراسم جشن و سرور63[

 در مراسم عروسی براي مردان و زنان انجام چه اموري جایز است؟  س:
کنند چه سخنی دارید؛  با کسانی که در مراسم جشن و شادي مبالغ زیادي هزینه می

پول رایج ( کنند که براي یک شب ده هزار ریال کسانی که هتلهایی را اجاره می
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بینند و  زیادي را تدارك میهاي  ها و نوشیدنی کنند و خوردنی عربستان) پرداخت می
 کنند...؟ براي خرید لباس عروسی بیش از هفده هزار ریال پرداخت می

مراسم عروسی و برگزاري جشن سرور و شادي و یا هر مناسبتی دیگر جزء  ج:
دهد  انجام می انساندهد؛ هر زمان کاري که  همواره انجام می انسانکارهایی است که 

انجام دادن آن اشکالی ندارد و هرگاه عملی که ، شرعی باشدمطابق با موازین و قوانین 
 دهد مخالف با قوانین شرعی باشد انجام دادن آن حرام است. انجام می انسان

﴿ اي کلی بیان فرموده: اهللا تعالی در قرآن قاعده          ﴾

 . »نکنیدبخورید و بیاشامید و اسراف « ]۳۱[األعراف: 
بنابراین هر کاري که در آن اسراف باشد و از حد اعتدال خارج باشد در شریعت از 

 آن نهی شده است. 

﴿ فرماید: اهللا تعالی در مدح مؤمنین می             

       ﴾ :۶۷[الفرقان[  

و ، کنند و نه سختگیري و کسانی هستند که به هنگام خرج کردن نه زیاده روي می«
 .»کنند بین اسراف و بخل) میانه روي و اعتدال را رعایت می( بلکه در میان این دو

کنم که در مراسم عروسی حد اعتدال را رعایت کنند.  به همه ي برادران توصیه می
عروسی را در مکانی مناسب برگزار ، اسراف نباشداي را تدارك ببینند که در آن  ولیمه

کنند و در انتخاب لباس اسراف نکنند؛ زیرا بهترین و با برکت ترین عروسی همان است 
 که ساده تر برگزار شود و مخارج آن کمتر باشد. 

این مخارج هنگفت و سرسام آور باید از یک جایی تأمین شود؛ و بدیهی است که 
 بر عهده ي شوهر است. ها  پرداخت این هزینه

 )1307( شماره، مجلۀ الدعوة –شیخ ابن عثیمین 

 ها ] حکم برگزاري مراسم ازدواج در هتل64[

 نظر جنابعالی در مورد برگزاري مراسم عروسی در هتل چیست؟  س:
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 برگزاري مراسم عروسی در هتل داراي چندین اشکال جدي است:  ج:
در این ، شود منجر به اسراف می، در هتلدر اکثر موارد برگزاري مراسم عروسی   -1

شود که عین اسراف و زیاده روي  تدارکات زیادي درنظر گرفته می، مراسم بدون نیاز
 است. 

شود  برگزاري مراسم عروسی در هتلها منجر به تکلّف و تحمل مخارج زیادي می  -2
ه نیازي بدون اینک، رسانند افراد زیادي حضور به هم می، که هیچ ضرورتی بدان نیست

 به حضور آنان باشد. 

شود  منجر به اختالط زنان و مردان نامحرم می، برگزاري مراسم عروسی در هتلها  -3
 که امري منکر و خالف شرع است. 

اي به حاکم کشور  از باب نصیحت و خیرخواهی نامه» هیأت علماي عالی رتبه«
مراسم عروسی در هتلها اند که از برگزاري  اند و از ایشان تقاضا داشته تقدیم نموده

مراسم عروسی را در منازل برگزار ، هاي محترم بهتر آن است که خانواده، جلوگیري کند
هاي اضافی نباشد و از بسیاري امور منکر و خالف شرع  کنند تا نیازي به هزینه

 جلوگیري شود. 
یر و ي این کار به خاطر ترّحم بر افراد جامعه است تا متحمل اسراف و تبذ انگیزه

هاي پرتجمل در هتلها  اگر از چنین عروسی، هاي سنگین ازدواج نشوند پرداخت هزینه
بقیه ي مردم که از نظر اقتصادي وضع متوسطی دارند به راحتی ، جلوگیري شود

توانند از عهده ي مخارج ازدواج بر بیایند؛ زیرا وقتی شخصی که درآمد متوسطی  می
بیند که پسرعمویش یا یکی از خویشاوندانش مراسم عروسی خود را در هتل  دارد می

از روي هم چشمی و رقابت  کند؛ ایشان هم کند و مبالغ هنگفتی را خرج می برگزار می
گیرد تا از دیگران عقب نیفتد؛ و یا  کند و مبالغ زیادي را قرض می همین کار را می

هاي  شود ازدواج خود را به تأخیر بیاندازد؛ زیرا از عهده ي پرداخت این هزینه مجبور می
 آید.  سنگین بر نمی
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ا در هتلها برگزار مراسم عروسی خود ر، کنم به همه ي برادران مسلمان وصیت می
، هاي گران قیمت خودداري کنند؛ در صورت نیاز به این کار نکنند و از رفتن در هتل

کنند. بهتر آن است که  هاي کمی دریافت می هایی برگزار کنند که هزینه مراسم را در هتل
 مراسم را در هتلها برگزار نکنند و در آن اقامت نکنند؛ این مراسم را در منزل خود و یا

 یکی از خویشاوندان برگزار کنند. 
 )106، 105( صفحه، فتاوي المرأة -شیخ ابن باز

 ] حکم کف زدن و اظهار سرور و شادي با صداي بلند در عروسی66[

زنان در عروسی ها و مجالس شادي با صداي بلند و زدن دست به عروس خانم  س:
بلند از عروس خانم استقبال زنان با نوعی آواز مخصوص و با صداي ، یندگو میتبریک 

 الزغارید) گویند. حکم شرع در این مورد چیست؟ ( کنند که در اصطالح به آن می
زنان اجازه ندارند تا این حد صداي خود را بلند کنند؛ زیرا صداي زن در حق  ج:

تلبیه را با ، و در ایام حج، تواند اذان بگوید مردان عورت است؛ برهمین مبنا زن نمی
بنابراین زنان اجازه دارند هنگام آمدن عروس خانم بدون سر و صدا ، لند بگویدصداي ب

براي این ، به او سالم کنند و براي زن و شوهر دعاي خیر کنند، به عروس تبریک گویند
، منظور زنان تشویق و تحسین عروس خانم باشد هرچندکار نیازي به کف زدن نیست. 

توانند کف بزنند یا  زنان هنگام متوجه ساختن مردان بر امري می، بلکه از دیدگاه شرع
 هنگام متوجه ساختن امام بر امري پیش آمده هنگام نماز. 

 از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین

 ] حکم بردن عروس در جایگاه ویژه67[

بین زنان مرسوم است که عروس را از سالن برگزاري مراسم عروسی به محلی  س:
از قبل آماده نموده اند. جایگاه سکّو مانندي که با انواع گل و وسایل زینتی  ند کهبر می

در ، آراسته شده است. عروس در حضور کسانی که در مراسم عروسی شرکت کرده اند
هاین جایگاه می نشیند. زنان دف می زنند. اشعاري در مدح پیامبرصلَّى  علَیه وآله  اللـَّ
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انند. خو میذکر و دعاي خیر و عرض تبریک براي عروس و داماد وسلَّم و مشتمل بر 
 حکم این مراسم چیست؟ حکم رقص زنان با این اشعار چیست؟

چنین عملی از رسومی است که جدیداً مد شده است. بنابراین می توان گفت این  ج:
حیا و وقار است. ، بدعت هستند؛ زیرا اصل در طبیعت و سرشت زنان، امور نو پیدا

بخصوص عروس خانم که باید از همه بیشتر اهل حیا و شرم و آزرم باشد. آرایش 
عروس خانم ویژه ي داماد است. و باید از نگاه دیگران مصون بماند. خود نمایی عروس 

برخالف ، در حضور جمع و قرار گرفتن آن در جایگاه ویژه تا بیشتر جلب توجه نماید
یشان باید از این کار جلوگیري کنند و اجازه شرم و آزرم فطري است که خانواده ي ا

 ندهند عروس به این صورت توهین شود؛ بلکه عروس را مستقیماً پیش داماد ببرند.
هزدن دف بدون سنج و آواز بلند جایز است. رسول اهللا صلَّى  وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

احَ [فرموده است:  لِنُوا النِّكَ بُوا ، أَعْ ِ ارضْ فوَ يْهِ بِالدُّ لَ نکاح را بین مردم اعالن کنید و [ )1(]عَ

 در مراسم آن دف بزنید.] 
تا نشانه ي برگزاري مراسم جشن و سرور و شادي باشد. خواندن اشعار با مضامین 

هخوب از قبیل: عرض تبریک به عروس و داماد و ذکر و درود بر پیامبرصلَّى  علَیه  اللـَّ
الی ندارد. اما با این شرط که خواندن این موارد به صورت ترانه و خوش وآله وسلَّم اشک

آوازي در حدي نباشد که تحریک کننده باشد. شرط دوم این که این اشعار در مجلس 
زنانه با زنان خوانده شود. و زمان آن بعد از بردن عروس نزد داماد نباشد. رقص زنان 

، ه روي در این کار و بیدار ماندن در تمام شببدون مبالغه و زیاد، همراه با اشعار خوب
 جایز است.

   فتوا با امضا و گفتار و امالي شیخ ابن جبرین

                                                           
میمون األنصـاري یضـعف   حسن غریب فی هذا الباب، و عیسی بن «فیه، و قال :  ة) بزیاد1089الترمذي  ( -1

بَال«) بلفظ: 1895، و ابن ماجه  (»فی الحدیث ، و فیه خالد بن إلیـاس، قـال أحمـد:    »وارضبوا عليه بالغِرْ

). و الغربال: هـو  2/106،105»  (جۀمصباح الزجا«و هو حدیث حسن بشواهده؛ انظر: » متروك الحدیث«
 الدف.
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 ] حکم بردن عروس و داماد در حجله و حضور زنان بیگانه 68[

برند و عروس  : بسیاري از مردم در مراسم عروسی داماد را نزد عروس خانم می1س
نشینند در  ویژه اي که از قبل تدارك دیده شده است میو داماد با هم بر روي جایگاهی 

کند و آنان به  داماد به آنان نگاه می، حالی که زنان بیگانه و زیادي در آن جا حضور دارند
 کنند. لطفاً بفرمایید حکم شرعی در این مورد چیست؟  داماد نگاه می

ر چنین : چنین عملی حرام و ناجایز است؛ قرار گرفتن عروس و داماد د1ج
جایگاهی و در حضور زنان سبب ایجاد فتنه و برانگیخته شدن غرایز و امیال شهوانی 

ي آن گربانگیر عروس خانم نیز بشود؛ زیرا شوهر ایشان در  شود؛ چه بسا که فتنه می
، کند که از حسن و جمال بهتري برخوردار هستند جمع زنان کسانی را مشاهده می
بیند که از نظر تیپ و قیافه و اندام و اعضا از  را می شوهر در این مجلس زنان جوانی

آل او به مراتب بهتر هستند. بنابراین واجب است از بردن داماد نزد عروس  همسر ایده
عروس خانم در اتاقی ، ي فتنه بسته شود درحضور زنان بیگانه جلوگیري شود تا دروازه

اوندان و محارم داماد بخواهند به چنانچه خویش، جداگانه باشد و داماد را نزد او ببرند
بدون این که ، توانند همراه او به همان اتاق بروند می، داماد تبریک و شادباش بگویند

داماد دست عروس را ، داماد در کنار عروس نشسته باشد و مانند بعضی از افراد جاهل
 در حضور غیرمحارم. ، گرفته باشد و شربت و شیرینی به هسرش تقدیم کند

ي این موارد از عادات و رسوم غیر اسالمی است که از فرهنگ دشمنان اسالم  همه
 اند.  خو گرفته ها آنبه مسلمین سرایت نموده است و مسلمانان به 

 فتوا با امالي شیخ ابن عثیمین 
 حکم بردن داماد در حجله ي عروس در حضور زنان بیگانه؟ :2س

ساختن جایگاهی ویژه براي ، افته استاز امور ناپسندي که در این زمان رواج ی :2ج
آورند در کنار عروس در این مکان  عروس خانم بین زنان است که داماد را می

نشانند. در این جمع بسیاري از زنان با لباسهاي نازك و کوتاه حضور دارند و رفت و  می
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 چه بسا که خویشاوندان و نزدیکان عروس و داماد هم در آن جا حاضر، کنند آمد می
 شوند.

گیرند فتنه و  بدیهی است که چنین مجالسی که زنان و مردان بیگانه کنار هم قرار می
، شوند شود و مردان به تماشاي زنان بیگانه مشغول می امیال و غرایز شهوانی تحریک می

تا جلوي فتنه گرفته شود و حریم ، بنابراین الزم است از چنین مراسمی جلوگیري شود
 فاظت شود و از خالف شرع جلوگیري شود.خصوصی مجلس زنان ح

از محرّمات الهی بپرهیزند. ، افراد باید در همه ي امور از شریعت پیروي نمایند
در مجالس ، بخاطر خوشنودي و رضایت اهللا تعالی و دوري از نافرمانی پروردگار

 خود را از اسباب فتنه و فساد دور نگه دارند.، عروسی و غیر عروسی
از خداوند مسئلت دارم به ما توفیق دهد تا پیرو کتاب اهللا باشیم و به راه و روش 

هرسول اهللا صلَّى  ها و پیروي از خواهشهاي  علَیه وآله وسلَّم تمسک جوئیم و از فتنه اللـَّ
 نفسانی در امان بمانیم.

 و از آن اجتناب کنیم. حقّ را حقّ بدانیم و از آن پیروي نماییم و باطل را باطل بدانیم
 )45، 44( فتاوي نسائیۀ ص -شیخ ابن باز

 ] حکم سخنرانی در مراسم عروسی 69[

ها برگزار  ها و یا هتل در مواردي در مجالس عروسی که در منازل یا سالن س:
موضوع این ، کنند تا در این مراسم سخنرانی کند شود یکی از اهل علم را دعوت می می

عدم اسراف و محرّماتی از قبیل اختالط بین مردان و ، در مورد ازدواجها بیشتر  سخنرانی
 باشد. زنان در مراسم عروسی و گرفتن عکس و... می

اند که مراسم عروسی مخصوص شادي و جشن و  بعضی از برادران اعتراض نموده
سرور هستند و ثابت نیست که در این مراسم وعظ و ارشاد باشد... بفرمایید راه حل 

 ؟چیست
 ایراد سخنرانی و امر به معروف و نهی از منکر در مراسم ازدواج اشکالی ندارد. ج:

 وباهللا التوفیق: و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.
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 )19/106( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 الزوارة)( ] حکم مراسم عروسی70[

دهند و در آن  ي داماد ضیافتی ترتیب می چند روز پس از جشن عروسی خانواده س:
دعوت ، ي ایشان به همراه خویشاوندان و دوستان شوهر عروس خانم و خانواده

زنند. حکم شرع در این  حفلۀ الزوارة) گویند. در مواردي زنان دف می( شوند که آن می
 مورد چیست؟

ز است که سنت نیست و ثوابی هم ندارد؛ زیرا دید و این کار از امور عادي و جای ج:
همچنین اداي حق والدین و حق ، ي رحم است بازدید زن از خویشاوندان در حکم صله

ي  د. پذیرایی و اکرامِ عروس خانم و خانوادهباش میخویشاوندان از وظایف اسالمی 
رود از امور  زل شوهر میایشان بعد از چند روز یا بعد از یک ماه که براي اولین بار به من

 توان دوستان و خویشاوندان را هم دعوت نمود. خوب و جایز است و می
اما باید توجه نمود که در چنین مراسمی از اسراف جلوگیري شود. زدن دف در این 

موسیقی و هر نوع ، مراسم جایز نیست و مناسبتی با اعالن نکاح در شب زفاف ندارد
یست که بسیاري از زنان چون در شب زفاف فرصت این خوش آوازي و ترانه جایز ن

مجلس ، ي عروسی ه بهانهب میهاي بعدي و در چنین مراس ند در شبکن میکار را پیدا ن
 کنند که این کار ناجایز است. ساز و آواز و موسیقی برگزار می

 فتوا ممهور به مهر ایشان است.  -از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین

 التِّحوال)( ] حکم جشن71[

التِّحوال) ( شود که به آن در دومین روز عروسی جلسه در منزل شوهر برگزار می س:
شود. حکم شرع در این مورد  شود. در مواردي در مجلس زنان دف زده می گفته می
 چیست؟

در اصل دادن ولیمه از طرف شوهر در منزل ایشان سنت است؛ بدلیل این که  ج:
هعلَیه وآله وسلَّم به عبدالرحمن بن عوف رضی  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  عنْه که تازه  اللـَّ
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اهٍ «فرمود: ، ازدواج کرده بود کَ اهللا لَکَ اَو ملِ وَ لَو بِشَ اهللا تعالی در عروسی تو برکت « »بَارَ

 »دهد؛ ولیمه بده اگر چه یک گوسفند باشد.
و در مواردي در ، ل زوجه برگزار کننداند که ولیمه را در منز ولی مردم عادت کرده

کنند. در  برگزار می، اند هایی که درسطح شهر به این منظور اختصاص داده شده سالن
، ي شوهر است. پس از برگزاري این مراسم ي آن بر عهده اکثر موارد مخارج و هزینه

ان بیند و دوستان و خویشاوند شوهر در منزل خودش ضیافت و میهمانی اي تدارك می
و در این مورد حدیثی با ، کند؛ به نظر بنده این کار جایز است همسرش را دعوت می

و فی ، وفی اليوم الثانی كرامة، أن الوليمة فی اليوم األول سنَّة«این مضمون وجود دارد: 

عَة مْ   )1(»اليوم الثالث رياءُ و سُ

روز سوم [ولیمه در روز اول سنت است و در روز دوم کرامت و بخشش است و 
 ریا و تظاهر است.]

–که نام آن  هرچند، بنابراین اشکالی در اجابت دعوت ولیمه در روز دوم نیست

اگر ، باشد جایز نیست؛ زدن دف مخصوص لیلۀ الزفاف می، باشد؛ اما زدن دف -تحوال
در آن شرکت ، یردگ میداد که در چنین مراسمی خالف شرع صورت  فردي تشخیص 

 منکر جلوگیري شود. نکند؛ مگر آن که از
 از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 

 ] حکم میهمانی از طرف شوهر 72[

                                                           
) 1915) ابن ماجه  (6596»  (سنن کبري«)، نسائی در 3745() ابوداود 2065) دارمی  (5/28،371احمد ( -1

) لفـظ  8967»  (الکبیـر «) و 7393،2116»  (األوسـط «) طبرانـی در  14289،14286»  (الکبري«بیهقی در 
الولیمۀ أول یوم حـق، و الثـانی معـروف، والثالـث سـمعۀ و      «) چنین است، 5/28حدیث در سنن احمد (

 .»ریاء
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شود.  ضیافت و میهمانی برگزار می، در دومین روز عروسی در منزل شوهر س:
زنان به مناسبت این ، شوند اقارب و خویشاوندان و دوستان براي ناهار دعوت می

 کم شرع در این مورد چیست؟ح، زنند در مجلس زنانه دف می، میهمانی
برگزاري چنین ضیافتی و دعوت براي ناهار در دومین روز عروسی در منزل  ج:

شوهر نه تنها اشکالی در آن نیست؛ بلکه در حکم ولیمه ي شرعی است و اکرام 
آید؛ زیرا میهمانی اي که در شب  خویشاوندان همسر و دوستان و اقارب به حساب می

که مخارج  هرچندي او است.  از طرف عروس و خانواده، است اول عروسی برگزار شده
د؛ اما این میهمانی منسوب به خانواده ي عروس است. کن میآن را داماد پرداخت 

جایز نیست که دوباره ، مردم در منزل شوهر براي ناهار دعوت شدند، بنابراین اگر ظهر
شود. بلکه  گفته می -والالتح -مراسم شام تدارك دیده شود که در اصطالح به آن، شب

 به یک وعده اکتفا شود: شام یا ناهار.
برگزاري مراسم میهمانی در دومین روز عروسی همراه با زدن دف در مجلس زنان 

 جایز نیست؛ زیرا زدن دف مختص به شب زفاف است؛ واهللا اعلم.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم 
 از گفتار و امضاي شیخ ابن جبرین 

 ] حکم دو نفري که در اولین شب عروسی اشتباهاً با زوجه ي دیگري زفاف شود73[

کنند؛ ولی در اولین شب  دو برادر همزمان در یک شب با دو خواهر ازدواج می س:
، عروسی هر کدام بجاي این که با دختري که عقد نکاحش با او منقعد شده است برود

رود و با این گمان که همسر خودش است با او  ي دیگري می اً نزد منکوحهاشتباه
 نماید. مقاربت می

 ي هر کدام چقدر است؟ لطفاً بفرمایید حکم شرعی در این مورد چیست؟ عده
یک ، ي هر کدام از این دو خواهر عده، بالفور باید از همدیگر جدا شوند :1ج 

 حیض است.
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هر کدام نزد همسر خود که نکاحش با او منعقد شده ،  عدهبعد از استبراء و پایان  -1
اگر مشخص شد که یکی از آن دو و یا هر دو ، است برود؛ چنانچه در همان اولین شب

فرزند متعلق به صاحب نطفه است؛ زیرا این نزدیکی و مقاربت اشتباهاً ، اند حامله شده
و هر کدام از  »وطء زنا«ه ن، گویند»وطء شبهه«صورت گرفته است و در اصطالح به آن 

نزد ، دهد دو برادر به گمان این که با همسر شرعی خودش عمل زفاف را انجام می
 دیگري رفته است.

شدند که با همان خواهري که اشتباهاً با او  اگر هر کدام از دو برادر راضی می -2
کدام راه حل آن این است که هر ، زفاف نموده است زندگی زناشویی را ادامه دهد

، همسرشرعی خود را طالق دهد و بدون گذراندن عده و استبراء رحم نکاح شوند
». الماء ماءه«عرض کردیم که نیازي به گذراندن عده نیست؛ زیرا در اصطالح شرعی 

اي که در  و نطفه، اند شود که اشتباهاً با هم مقاربت نموده عقد نکاح بین دو نفر منعقد می
ز همین مرد است و اگر حامله شده باشد فرزند متعلق به رحم این زن قرار گرفته ا

 همین مرد است.

 وباهللا التوفیق: و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.
 )290، 19/291( فتاواي انجمن دایمی مباحث علمی و افتا

 :73متن عربی 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 ، عقد النكاح) بطريق اخلطأ( دخل بغري من عقد عليها العقد الرشعي

 دخل بزوجة اآلخر خطأ؛ فام احلكم الرشعي يف ذلك؟ و كم تكون مدة العدة لكل منهام؟

 واقع كام ذكر:إذا كان ال 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 ، ثانياً: األصل أن تعود كل منهام إيل من عقد له عليهام بعد االسترباء

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 

 و لو محلت فالوالد الحق به عيل كل حال.، اآلخر دون عدة و ال استرباء؛ ألن املاء ماؤه

 وباهللا التوفیق: و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.
 )290، 19/291( واإلفتاء فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ



 

 

 

 

 :فصل دوم
 احکام خانواده



 

 ] حقوق متقابل زن و شوهر74[

 همسر نسبت به شوهرش چه تکالیفی بر عهده دارد؟  س:
 بر عهده دارد؟شوهر نسبت به همسرش چه تکالیفی 

اصل بر این است همان گونه که همسر داراي حقوقی است همچنین داراي  ج:
 این موضوع در این آیه بیان شده است.، وظایفی است

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                          

    ﴾ :۲۲۸[البقرة[ 

از تکالیف) بر عهده شان ( حقوقی) است همپاي آنچه( و براي این زنان به شایسته«
 .»و اهللا تعالی شکست ناپذیر حکیم است، مرتبتی است ها آناست و مردان را بر 

وا«فرماید:  میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  صُ تَوْ اسْ ا أَالَ وَ ً ريْ اءِ خَ نَّ ، بِالنِّسَ امَ هُ إِنَّ 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 لْنَ ، لَيْسَ متَ عَ إِنْ فَ فَ

نَّ يفِ  وهُ رُ جُ اهْ حٍ الْـفَ ِّ ربَ َ مُ ريْ ا غَ بً ْ نَّ رضَ بُوهُ ِ ارضْ عِ وَ اجِ ضَ إِنْ ، مَ بِيالً  فَ نَّ سَ يْهِ لَ وا عَ بْغُ الَ تَ مْ فَ نَكُ عْ ، أَطَ

ا قًّ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ ائِكُ لِنِسَ ا وَ قًّ مْ حَ ائِكُ ىلَ نِسَ مْ عَ مْ فَالَ يُوطِئْنَ ، أَالَ إِنَّ لَكُ ائِكُ ىلَ نِسَ مْ عَ كُ قُّ ا حَ أَمَّ فَ

ونَ  هُ رَ نْ تَكْ مْ مَ كُ شَ رُ رَ ، فُ مْ ملَِنْ تَكْ يُوتِكُ نَّ يفِ بُ أْذَ الَ يَ ونَ وَ نَّ ، هُ نُوا إِلَيْهِ سِ ْ : أَنْ حتُ مْ يْكُ لَ نَّ عَ هُ قُّ حَ أَالَ وَ

نَّ  هِ امِ عَ طَ ِنَّ وَ هتِ وَ  )1(.»يفِ كِسْ

شما ( اسیرند شما نزد ها آن زیرا، نمایید خیر به وصیت زنان مورد در و باشید [آگاه
 جنسی)استفاده ي ( استمتاع بجز را چیزي هیچ ها آن از شما، هستید) ها آنسرپرست 

 با همبستري کردند چنین اگر. شوند فحشا آشکارا مرتکب عمل اینکه مگر، نیستید مالک
از شما اطاعت  اگر. باشد سخت چندان نه که زدنی، بزنید را ها آن و، کنید ترك را آنان

 حقی تان زنان بر شما همانا که، باشید خبر با. مکنید جستجو را راهی ها آن بر، کردند
 کسانی شما فرش بر که اینست آنان بر شما حق. دارند حقی شما بر شما زنان و، دارید

 شما که ندهند ورود اجازهء کسی به تان خانهء در و، آید می بدتان ها آن از که ننشانند را

                                                           
 )1851) ابن ماجه  (9169) نسائی در  (الکبري)  (3087،1163( ) ترمذي 5/72احمد  ( -1



   

 1841 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 و شان لباس در ها آن به که اینست شما بر ها آن حق که باشید آگاه و. متنفرید آنان از
 ].کنید احسان و نیکی شان طعام

 یضمعاویه بن حیدة رروایت می اللَّـه نْهلَّى  عکند که به رسول اهللا صاللَّـه  هآلو هلَیع
 لَّمسلَّى وعرض نمودم؛ وظایف مرد در مقابل همسرش چیست؟ پیامبر صاللَّـه  هآلو هلَیع

ت« وسلَّم فرمود: عِمْ ا طَ ها إِذَ ا إِذَ ، أَن تُطْعمَ وهَ سُ بِ وتَكْ تَسيْتَ وال تَرضْ جهَ الْـا اكْ بِّح، وَ قَ ال تُ ، وَ

رْ إِالَّ يف  ْجُ  حدیث حسن رواه ابوداوود. )1(»بَيْتِ الْـوال هتَ

، بپوشانی لباس را او پوشیدي لباس چون و دهی شان طعام خوردي طعام چون[
 ].مکن دوري او از خانه در جز و، سازد زشت ترا خدا نگو باو و مزن سیلی زن بصورت

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )214-19/212( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 موظف است به عروس خود خدمت کند؟، ] آیا مادر شوهر75[

 موظف است به عروس خود خدمت کند؟ ، آیا مادر شوهر س:

بر مادر شوهر واجب نیست که به همسرِ فرزندش خدمت کند و کارهاي او را  ج:
اما مادر شوهر موظف است در حق عروس خود احسان و نیکی کند تا از ، انجام دهد

با کمک کردن به ، مادر شوهر، دوستی و محبت پیدا شود، این طریق بین آنان تفاهم
ر عروسش را نسبت به خود و تواند نظ عروس خود در کارهاي ساده و جزیی می

 فرزندش جلب نموده و در مواردي از او مشورت بگیرد و به نظر او احترام بگذارد.
 با تمام این موارد بر مادر شوهر واجب نیست که به عروسش خدمت کند.

 )1525س ( لقاءات الباب المفتوح -شیخ ابن عثمین

                                                           
،  11104، 9180، 9171)، نسـایی در  (الکبـري  2144-2142)، ابـوداوود  ( 5/3،5)، (447-4/446احمد  ( -1

  2/188) حـاکم 4175) ابـن حبـان  (  15471،14556) بیهقی در  (الکبري)  (1850)، ابن ماجه  (11431(

املغنـي عـن محـل «یح دانسته است و ذهبی بـا او موافـق اسـت. رجـوع کـن:      ) حاکم آن را صح2764(

 ).1/67»  (فیض القدیر«) و 4/7)  تلخیص الحبیر (1517)،  (1/401(  »األسفار



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1842 
  

صرفنظر کند تا آسایش خود و ، خویشي  تواند از زندگی با خانواده ] فرزند متأهل می76[
 همسرش را فراهم کند

چهار ماه ، جوانی بیست ساله و متأهل هستم که با دختر عمویم ازدواج کرده ام س:
ي اعضاي  گذرد من و همسرم در منزل پدري همراه با بقیه از زندگی زناشویی ما می
ي بنده و همسرم سوء  در یکی از روزها بین خانواده، کنیم خانواده با هم زندگی می

، من هم به دنبالش رفتم، جاد شده بود که همسرم به منزل پدرش رفته بودآی میتفاه
همسرم از من خواست منزلی کرایه کنم تا به صورت مستقل زندگی کنیم. پیشنهاد 
همسرم را با خانواده ام مطرح نمودم آنان مخالفت کردند؛ چنانچه بنده با نظر خانواده ام 

نم و با همسرم بصورت مستقل در منزلی جداگانه زندگی کنم گناهکار مخالفت ک
 شوم؟ می

در چنین شرایطی شخص ، ها به نوعی با این مشکل مواجه هستند بیشتر خانواده ج:
اش الفت و محبت ایجاد کند و با کسی که مقصر است  باید بکوشد بین همسر و خانواده

دورتها را از بین ببرد؛ زیرا الفت و محبت از همراه با مهربانی و دلسوزي گفتگو کند و ک
 هر چیزي مهمتر است.

اشکال ندارد که شخص به صورت مستقل و جداگانه ، اگر این امر امکان پذیر نشد
زندگی کند؛ چه بسا که این کار به خیر و صالح همه باشد تا این که رفته رفته کدورتها 

فا و صمیمیت بر قرار شود. چنانچه ها صلح و آشتی و ص از بین برود و بین خانواده
منزل جدید نزدیک منزل پدري باشد بهتر است تا به راحتی بتوانند از همدیگر خبر 

ي خویش را  رعایت حال خانواده، بگیرند و دید و بازدید کنند. بنابراین اگر شخص
داشته باشد و در عین حال با همسرش جداگانه زندگی کند این کار بهتر و شایسته تر 

 است.
 ) 51، 50ص ( الحلقۀ الثانیۀ)( نور علی الدرب –شیخ ابن عثیمین 

 اند که ازدواج نکرده، ] حکم سکونت زوجه در منزل برادران شوهر77[



   

 1843 باب چهاردهم: [نکاح]
 

که در منزل پدرم ، شرایط زندگی مرا مجبور ساخته، بنده متأهل وکارمند هستم س:
سؤال بنده این است که همراه با برادرانم زندگی کنم. برادر کوچکم هفده سال دارد. 

 رد؟ دا میبا همسرم در منزل پدري در کنار برادرانم از نظر شرعی چه حک، زندگی بنده
بشرط این که همسر ، زندگی شما و همسرتان از نظر شرعی اشکالی در آن نیست ج:

 و برادرانتان در منزل با او تنها نباشند.، شما لباس بلند بپوشد و حجابش را رعایت کند
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )367-366/19( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 پهلو) و نقصان عقل و دینش( ] مفهوم: آفرینش زن از کج ترین بخش دنده78[

ا« در حدیث وارد شده است که: س: ً ريْ اءِ خَ وا بِالنِّسَ صُ تَوْ إِنَّ ، اسْ لِقَتْ الْـفَ أَةَ خُ رْ نْ  مَ مِ

لَعٍ  ...، ضِ الهُ لَعِ أَعْ جَ ما يفِ الضِّ وَ إِنَّ أَعْ جَ «لطفاً این حدیث را شرح دهید. منظور از:  »وَ وَ أَعْ

الهُ  لَعِ أَعْ  چیست؟  »ما يفِ الضِّ

اند که ابوهریره  صحیح است. بخاري و مسلم آن را روایت کرده، این حدیث ج:

 یضراللَّـه  نْهلَّى وگ میعید: رسول اهللا صفرمود:  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیاءِ «ع وا بِالنِّسَ صُ تَوْ اسْ

ا ً ريْ لَعٍ ، خَ نْ ضِ لِقْنَ مِ ُ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   )1(»وَ

از  ها آنبه خوبی رفتار کنید و سفارش مرا در مورد آنان بپذیرید. چرا که ، با زنان«
قسمت باالي آن است. اگر ، ترین بخش دنده اند. و همانا کج دنده) آفریده شده( پهلو

ماند.  باقی می، همچنان کج، شکند. و اگر رهایش کنی می، آن را راست کنی، بخواهی
 ».مد نظر داشته باشید، سفارش مرا در مورد آنانپس با زنان به خوبی رفتارکنید و 

، برادران و شوهران هستند که نسبت با زنان نیکی نمایند، پدران، مخاطب این حدیث
 به آنان ظلم نکنند. حقّ و حقوق آنان را پرداخت کنند. آنان را ارشاد و راهنمایی کنند.

                                                           
 ).5186بخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1844 
  

شوهر و یا خویشاوندان شود که در مواردي زن نسبت به  بنابراین چنانچه مشاهده می
بر او سخت گرفته نشود و امري خارج از انتظار نیست) زیرا آنگونه ( د.کن میبد رفتاري 
ه اهللا صلَّىکه رسول  اند: طبیعت زن بدلیل آفرینش او از  فرموده وسلَّم وآله علَیه اللـَّ

بنابراین نتیجه ، چنین است و نا گفته پیداست که پهلو کج مانند است، قسمت پهلو
 گیریم که سرشت زن آمیخته با اعوجاع و نقص است. می

دِينٍ «در روایتی دیگر در بخاري و مسلم آمده است:  قْلٍ وَ اتِ عَ اقِصَ نْ نَ أَيْتُ مِ ا رَ مَ

لِ  جُ بَ لِلُبِّ الرَّ هَ نَّ الْـأَذْ اكُ دَ نْ إِحْ مِ مِ ازِ   »حَ

مردان عاقل را فریب ، شما [هیچ ناقص عقل و دینی را ندیده ام که بتواند مانند
 )1(بدهد.]

هرسول اهللا صلَّى  اند و این روایت از ابوسعید  علَیه وآله وسلَّم چنین فرموده اللـَّ
 یضخدري ردر صحیح بخاري و مسلم آمده است. اللَّـه نْهع 

                                                           
). این حدیث قسمتی از حدیثی طوالنی است که ابوسعید خدري رضـی  89، 80)، مسلم  (304بخاري  ( -1

نْهع اهللا رسول می گوید: اللَّه - لَّمسو هآلو هلَیع لَّى اللَّهرفت مصال بسوي فطر عید یا قربان عید روز -ص .
 بیشـترین  را شـما  زیرا. دهید صدقه!  زنان گروه اي«: فرمود آنان به خطاب و زد زنان به سري آنجا، در

صلَّى اللَّه  - اکرم پیامبر!  -علَیه وآله وسلَّم صلَّى اللَّه - خدا رسول اي چرا؟: پرسیدند. »دیدم دوزخ اهل
لَّمسو هآلو هلَیو نمـوده  نافرمـانی  شـوهرانتان  از و کنیـد  می نفرین بکثرت شما اینکه بخاطر«: فرمود -ع 

 عـرض . »بدهـد  فریب را عاقل مردان شما، مانند تواند نمی دینی و عقل ناقص هیچ و کنید می ناسپاسی
 نـه  مگـر «: فرمـود  چیست؟ ما دین و عقل نقصان!  -صلَّى اللَّه علَیه وآله وسلَّم - خدا رسول اي: کردند

صـلَّى   - خدا رسول. بلی: گفتند ؟»شود می محسوب مرد گواهی نصف زن، یک گواهی که است این
لَّمسو هآلو هلَیع آنحضرت. »است شما عقل نقص نشانگر خود، این«: فرمود -اللَّه -  هآلو هلَیع لَّى اللَّهص

لَّمس؟»گیریـد  نمـی  روزه و خوانیـد  نمـی  نمـاز  قاعـدگی،  و حـیض  ایام در اینکه نه مگر«: فرمود باز -و 
 دیـن  نقـص  بـر  دلیـل  هـم  ایـن «:فرمـود  -صلَّى اللَّـه علَیـه وآلـه وسـلَّم     - اهللا رسول.  بلی: کردند عرض

 .»شماست



   

 1845 باب چهاردهم: [نکاح]
 

همعناي نقصان عقل و دین همان چیزي است که پیامبر صلَّى  وآله وسلَّم  علَیه اللـَّ

. [گواهی دو زن مساوي با »انَّ شهاده املرأتني تعدل شهادة رجل واحد«بیان فرموده است. 

 گواهی یک مرد است.] 
 ها آنعلَیه وآله وسلَّم فرموده که  اللَّـهو معناي نقصان دین این است که پیامبر صلَّى 

حیض و نفاس چندین شبانه روز  –[زن ایام قاعدگی )1(»متكث األيام و الليالی ال تصلی«

 خواند.] نماز نمی
این نقصی است که اهللا تعالی بر او الزم نموده؛ و از این بابت اعتراضی بر او نیست.  
باز هم از این نقص خالی نیست. به دلیل این ، بر مدارج علم و تقوا سیر کند هرچندزن 

هکه رسول اهللا صلَّى  ه وآله وسلَّم این موضوع را بیان فرموده است و بدیهی است علَی اللـَّ
ید؛ بلکه با وحی گو میعلَیه وآله وسلَّم از جانب خودش این را ن اللَّـه پیامبر صلَّىکه 

 کند. خداوندي است آنچه را که تبلیغ و تبیین می

﴿ اهللا تعالی فرموده است:                  

            ﴾ :۳ – ۱[النجم[ 

علَیه  اللَّـهمحمدصلَّى ( کند: یار شما سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می«
خطا نپوییده است و به کژراهه نرفته و راه ، وآله وسلَّم) گمراه و منحرف نشده است

 ید. آن جز وحی و پیامی نیست کهگو میو از روي هوي و هوس سخن ن، است
 .»گردد ازسوي اهللا) وحی و پیام می(

 )301، 5/300( –مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ  –شیخ ابن باز 

 ] نحوه تأدیب همسر نافرمان 79[

                                                           
 به پاورقی قبلی مراجعه شود. -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1846 
  

رختخواب او را ترك کرده؛ تا چه مدتی ، مردي به منظور تأدیبِ همسرش س:
مفید واقع ، تواند از این شیوه با همسرش رفتار کند؛ بخصوص که اگر این شیوه می

 نشود؟ 
در قرآن ذکر ، اهللا سبحانه و تعالی به منظور تأدیب همسران نافرمان سه مرحله ج:

 فرموده: 

1-  ﴿          ﴾» زنانی را که از سرکشی و سرپیچی و

 »و اگر مؤثر واقع نشد)( پند و اندرز دهید.، ایشان بیم دارید

2-  ﴿         ﴾» از همبستري با آنان خودداري کنید و بستر

 »و اگر مؤثر واقع نشد)( خویش را جداکنید.

3-  ﴿    ﴾] :بزنیدآنان را تنبیه کنید و کتک مناسبی « ]٣٤النساء«. 

 نتیجه بخش نباشد.، ي اول در صورتی است که دو گزینه، ي اخیر مرحله
اظهار ، اما تنبیهی که همسر، تواند همسرش را تنبیه بدنی کند مرد می، در این مرحله

در این مورد اخیر فقط ، تأدیب و تربیت است، درد و ناراحتی نکند؛ زیرا هدف از زدن

ألن الرسول «قابل اجرا است؛ به دلیل این که در احادیث داریم: ، شرایط ویژه و بحرانی

ىلَّ  عها اللَّـهُ صَ اجِ دَ العبد ثم يُضَ لْ هُ جَ لِدَ الرجلُ امرأَتَ ْ لَّمَ أنكر أن جيَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ  )1(»عَ

دانست که مردي همسرش را  میناگوار وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه[رسول اهللا صلَّى 
 همچون برده تنبیه کند و سپس با او بر یک رختخواب بخوابد.]

توان  چگونه می، زیرا ضرب و شتم همسر نازنین امري نابجا و غیر فطري است 
تصور نمود که مردي با همسرش درگیري فیزیکی داشته باشد و لحظاتی بعد عاشقانه 

توان نتیجه گرفت که  بنابراین می، قابل تصور استدر آغوش همدیگر بخوابند؟! این غیر
کامالً بجاست؛ اما به عنوان ، تنبیه بدنی) که قرآن آن را تجویز فرموده( ي اخیر گزینه

مفید واقع شد ، به قصد تأدیب همسر؛ اگر این گزینه، آخرین راه حل و به صورت مالیم
                                                           

 ) مانند آن.2855)، مسلم  (6042،5204،4942بخاري  ( -1



   

 1847 باب چهاردهم: [نکاح]
 

کند که یک  را پیشنهاد میقرآن موضوع حکمیت و داوري ، و اگر جواب نداد، چه بهتر
در کمال عدالت ، داور از طرف زن و یکی از طرف مرد در میان این زن و مرد ناسازگار

 و رعایت تقوا صلح و آشتی ایجاد کنند. 

 ﴿ فرماید: اهللا تعالی می      ﴾اگر این دو داور جویاي  ]۳۵: ء[النسا

 ﴿ باشند اهللا تعالی آن دو رااصالح      ﴾ گرداند.  موفق می 

 )1047( لقاءات الباب المفتوح -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم امتناع زوجه از تمکین شوهر بنا بر عذر80[

جسمی و یا ناراحتی روحی از تمکین شوهرش  رآیا چنانچه زوجه بنا بر عذ س:
 شود؟ گناهکار می، امتناع ورزد

بنابراین هرگاه شوهر از ، ي شوهرش را اجابت کند زوجه موظف است خواسته ج:
مگر این ، ي شوهرش توجه کند باید به خواسته، همسرش خواست تا به او تمکین دهد

که واقعاً زوجه داراي عذري موجه باشد که این کار براي او دشوار و سخت باشد؛ در 
شوهر حق ندارد در ، حی داشته باشدصورتی که زوجه مریض باشد و یا ناراحتی رو

هچنین شرایطی از همسرش تقاضاي تمکین کند؛ زیرا رسول اهللا صلَّى  علَیه وآله  اللـَّ

ارَ «وسلَّم فرموده:  َ
رَ وَ ال رضِ َ  [ضرر رسانیدن به خود و دیگران جایز نیست.] »ال رضَ

و در ، ن نکندشوهر موظف است در شرایط غیر عادي از همسرش تقاضاي تمکی
 اي از همسرش تمکین بگیرد که اذیت نشود.  صورت نیاز به گونه

 )134، 133(، فتاواي المرأة -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم اذیت کردن همسر به این دلیل که دختر به دنیا آورده است81[

، آورند شنویم که برخی از مردم صحبتهاي عجیب و غریبی بر زبان می امروزه می س:
حتی برخی به ، یند: دوست نداریم همسر ما فرزند دختر به دنیا بیاوردگو میاز جمله 

برخی از  -پناه بر خدا -دهم یند: اگر دختر به دنیا آوردي ترا طالق میگو میهمسر خود 
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زنان به خاطر صحبت همسرانشان خیلی عالقه دارند فرزند پسر به دنیا بیاورند و... آیا 
 مایی در نظر دارید؟ براي این افراد ارشاد و راهن

کنم آنچه که در این سئوال مطرح شده است خیلی به ندرت اتفاق  فکر می ج:
کنم فردي تا این حد در جهالت و نادانی به سر ببرد که همسرش را  افتد. و گمان نمی می

مگر این که فردي از زندگی با همسرش به تنگ آمده باشد و ، به طالق تهدید کند
شود و به این بهانه خود را از خانمش جدا کند و با این شیوه او را بخواهد از او جدا 

تواند  می، ي زندگی با همسرش خسته شده است طالق دهد؛ اگر شخصی واقعاً از ادامه
 او را طالق دهد زیرا طالق در وقت ضرورت و حاجت اشکال ندارد. 

همسر خویش  کنیم که اگر در موردي با ها توصیه می اما ما به همه ي خانواده
 صبر پیشه کنند.، سازگاري نداشتند

﴿ فرماید: اهللا تعالی می                    

   ﴾ :۱۹[النساء[  

شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی ( به جهاتی) کراهت داشتید( و اگر هم از آنان«
نگیرید) زیرا چه بسا از چیزي بدتان بیاید و اهللا تعالی در آن خیر و خوبی فراوانی قرار 

 . »بدهد
ها از امور جاهلیت  موضوع ناگوار دانستن فرزندان دختر توسط برخی از خانواده

ی که از داشتن انساناین ، است و به نوعی اظهار نارضایتی در مقابل تقدیر الهی است
از چندین پسر براي پدر بهتر ، داند شاید همین دختر کند چه می تی میدختر اظهار ناراح

ها در زندگی و حتی پس از مرگ براي  اند که براي خانواده چه بسیار دخترانی بوده، باشد
اند که در زندگی براي پدر  و چه بسیار پسرانی بوده، اند پدر منشأ خیر و برکت بوده

ند و پس ازمرگ پدر هم خیري از آنان به پدر ا ي زحمت و مشقت و تکلیف بوده مایه
 نرسیده است. 

 )153، 2/152(، )5( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین



   

 1849 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 ] حکم لعن و نفرین همسر 82[

 کند چیست؟  حکم شوهري که همسرش را عمداً لعن و نفرین می س:
 شود؟ آیا لعن و نفرین در حکم طالق است؟  آیا با این کار همسرش بر او حرام می

 شود؟  اي بر شوهر مترتب می آیا کفاره
 امري منکر و ناجایز است؛ بلکه از گناهان کبیره است. ، لعن و نفرین همسر ج:

هرسول اهللا صلَّى  نُ «فرماید:  علَیه وآله وسلَّم می اللـَّ تْلِهِ ـالْ لَعْ قَ نِ كَ مِ ؤْ لعن و « )1(»مُ

 ». نفرین مؤمن همانند قتل اوست

هرسول اهللا صلَّى  بَابُ «فرماید:  علَیه وآله وسلَّم می اللـَّ رٌ الـْسِ فْ قِتَالُهُ كُ وقٌ وَ لِمِ فُسُ سْ   »مُ

 ». فسق است و جنگیدن با او کفر است، دشنام دادن و بد و بیراه گفتن مسلمان«

اءَ «فرماید:  علَیه وآله وسلَّم می اللَّـهرسول اهللا صلَّى  دَ هَ الَ شُ اءَ وَ عَ فَ انُونَ شُ عَّ ونُ اللَّ كُ الَ يَ

مَ  وْ ةِ الْـيَ يَامَ   )2(»قِ

ي شفعاء و شهداء  روز قیامت در زمره، کنند کسانی که دیگران را لعن و نفرین می«
 ». گیرند قرار نمی

 باید توبه نماید و از همسرش بخواهد تا او را حالل نماید. ، این شوهر نامهربان
با لعن و نفرین ، پذیرد. همسر اش را می اهللا تعالی توبه، کسی که صادقانه توبه نماید

باشد. اما شوهر موظف است با همسرش به  بلکه همچنان همسر او می، شود طالق نمی
اتی را به کار ببرد که اهللا تعالی بر خوبی رفتار نماید و مواظب سخنانش باشد. مبادا کلم

اثر آن خشم بگیرد. و از طرفی همسر این آقا باید با بهترین شیوه با شوهرش رفتار نماید 
و بهترین معاشرت را با او داشته باشد و زبانش را از سخنانی که مورد خشم و غضب 

ن و عصبانی الهی است کنترل کند. مواظب باشد الفاظ و کلماتی که شوهرش را خشمگی
 کند بر زبان نیاورد؛ مگر سخنان حق.  می

                                                           
 110، مسلم 6105بخاري  -1
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﴿ فرماید: اهللا تعالی می       ﴾ :خود به طور و با زنان « ]۱۹[النساء

 .»شایسته معاشرت کنید

﴿         ﴾ :و مردان را بر زنان برتري است« ]٢٢٨[البقرة« . 

 )688، 2/687( فتاواي هیأت علماي عالی رتبهشیخ ابن باز. 

 ] حکم زدن همسر و غصب دارائیش 83[

کند و مالش را به  حکم شرعی در مورد کسی که همسرش را ضرب و شتم می س:
 گیرد چیست؟ زور می
زند و مالش را از او  کند و او را کتک می کسی که با همسرش بد اخالقی می ج:

مانی پروردگار شده است و به شدت گناهکار است؛ اهللا مرتکب معصیت و نافر، گیرد می

﴿ فرماید: تعالی می       ﴾ :و با زنان خود به طور شایسته « ]۱۹[النساء

 .»معاشرت کنید

﴿ فرماید: اهللا تعالی می             ﴾ :۲۲۸[البقرة[  

که باید شوهران ادا بکنند) همان گونه ( حقوق و واجباتی) است( همسرانو براي «
 . »باید همسران ادا بکنند)( حقوق و واجباتی) است که( که بر آنان

هیچ کسی حق ندارد که با همسرش چنین رفتار زشتی داشته باشد و از طرفی انتظار 
حقیقت ستمی است که در این کار در ، داشته باشد که همسرش با او به خوبی رفتار کند

﴿ این آیه داخل است:                     

           ﴾٣ – ١ني: [املطفف[  

خرید و فروش) کسانی از جنس و کاالي مردمان به هنگام ( واي به حال کاهندگان«
کنند  پیمایند به تمام و کمال و افزون بر اندازه الزم دریافت می که وقتی که براي خود می

 .»کاهند کنند می پیمایند یا وزن می و هنگامی که براي دیگران می
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کند و در پرداخت حق دیگران  ی که حقش را از دیگران کامل دریافت میانسانهر 
 در حکم این آیه داخل است. ، کند ان را پرداخت نمیکند و حق آن کوتاهی می

نصیحت بنده به ایشان و امثال ایشان این است که در امر زنان از اهللا تعالی بترسند و 
 تقواي الهی راپیشه کنند.

، علَیه وآله وسلَّم در میدان عرفات در حجۀ الوداع اللَّـههمانگونه که رسول اهللا صلَّى  

وا «راد خطبه فرمودند: هنگام ای 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 رُ تُمْ فُ لْ لَ تَحْ اسْ ـهِ وَ   )1(»اللَّ

آنان را ، در امان پروردگار، [در مورد همسرانتان از اهللا تعالی بترسید؛ زیرا شما مردان
در اختیار خود گرفته اید؛ و با سخن و فرمان اهللا تعالی زنان را به نکاح خویش درآورده 

 د.] ای کردهاید و مقاربت آنان را بر خود حالل 
کنم که زندگی سعادتمندانه در گرو مدارا و حسن  بنده به چنین مردانی سفارش می

یگر مهربان باشند و رفتاري خلق از هر دو طرف است. زن و شوهر باید نسبت به همد
هاي یکدیگر گذشت داشته باشند و چشم پوشی کنند و  نسبت به بدي، نیکو داشته باشند
 هاي همدیگر را مدنظر قرار دهند. محاسن و خوبی

رَ «فرماید:  رسول اهللا می ا آخَ نْهَ َ مِ
يضِ ا رَ قً لُ ا خُ نْهَ هَ مِ رِ نَةً إِنْ كَ مِ ؤْ نٌ مُ مِ ؤْ كْ مُ رَ فْ  )2(»الَ يَ

[هیچ مرد با ایمانی نسبت به زن با ایمانی نارحت و عصبانی نشود؛ زیرا اگر موردي 
 شود.]  هاي اخالقی دیگر او مورد پسندش می ویژگی، از او را مشاهده کرد و نپسندید

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 ] حکم منع همسر از دید و بازدید خویشاوندان84[

تواند هسمرش را از دید و بازدید خویشاوندانش به ویژه پدر و  آیا شوهر می س:
 مادر بازدارد؟

                                                           
 ).1218مسلم  ( -1
 ).1469مسلم  ( -2
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تواند همسرش  شوهر نمی، ي رحم از دیدگاه شریعت اسالمی واجب است صله ج:
همسر ، زیرا قطع رابطه با خویشاوندان از گناهان کبیره است، ي رحم بازدارد را از صله

زیرا اطاعت از مخلوق در مقابل ، ز شوهرش اطاعت کنداجازه ندارد در این مورد ا
ي خودش از خویشاوندان دید و  بلکه همسر با هزینه، نافرمانی از خالق جایز نیست

اي در حق شوهر در برداشته باشد و یکی از  مگر این که این کار مفسده، بازدید کند
زندگی آرام آن دو  زن را علیه شوهرش تحریک کند و درصدد بر بیاید که، خویشاوندان

تواند همسرش را از زیارت آن خویشاوندان  را خراب کند؛ در این صورت شوهر می
 ي رحم را به جا بیاورد که خالی از مفسده باشد. صله، منع کند؛ اما از راههاي دیگر

  –) 187( فتاواي العلماء فی عشیرة النساء ص –شیخ فوزان 
 إعداد و ترتیب: نبیل بن محمد محمود 

 ] معالجه ي بد اخالقی شوهر85[

در خانه به من ، تعالىشوهرم با وجود پایبندي به اخالق نیکو و ترس از اهللا  س:
ید که تو سبب آن هستی. ولی خدا گو مید. همیشه اخمو و ترشرو است. کن میتوجه ن

م موجبات راحتی و آسایش او را کن میند که در حق او کوتاهی نکرده ام. و سعی دا می
دوري کرده ام و در برابر ، فراهم کنم و از آن چه که موجب ناراحتی او شود

 موضعگیریهاي او صبر کرده ام. 
ید که گو مییرد و گ میخشم ، از او سؤال کنم یا در مورد چیزي سخن بگویم هرگاه

نم با دوستان و آشنایانش دا میاین حرف پوچ و بی ارزشی است. با وجود آن که 
لی از او چیزي جز سرزنش و برخورد ناشایست ندیده ام. این برخورد خوشرو است... و
 د و بسیار کوشیده ام که خانه را ترك کنم.ده میاو خیلی مرا آزار 

الحمد هللا بنده زنی فرهنگی و با علم در حد متوسط هستم و واجباتم را انجام 
 م.ده می
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ندانم اقدام نمایم و به جناب شیخ: آیا اگر خانه را ترك نموده و خود به تربیت فرز
. آیا شوهرم را به حال خود .م؟شو میگناهکار ، تنهایی مشکالت زندگی را تحمل کنم

 رها کنم و از صحبت کردن و مشارکت با وي خودداري کنم؟
 بفرمایید چکار کنم؟ جزاکم اهللا خیراً.

شکی نیست که زن و شوهر باید زندگی خوبی داشته باشند و نیز با محبت و  ج:

﴿ د:فرمای می تعالىاخالق نیکو و گشاده رو باشند. زیرا اهللا        ﴾

 »!بطور شایسته رفتار کنید، و با آنان« ]۱۹[النساء: 

﴿ د:فرمای می تعالىو نیز اهللا                     

  ﴾ :و از سرگرفتن زندگى ( ها آنبراى بازگرداندن ، و همسرانشان« ]۲۲۸[البقرة

خواهان ) براستى( در صورتى که ؛سزاوارترند) از دیگران(، در این مدت) زناشویى
اى قرار  حقوق شایسته، ستها آنهمانند وظایفى که بر دوش ، و براى آنان. اصالح باشند

 »و مردان بر آنان برترى دارند ؛داده شده

نُ الْـ[ د:فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  سْ ُّ حُ لُقِ الـْربِ ، نیکوئی[ )1(]خُ

 ]است خلق حسن

نَ [د: فرمای میو نیز  نَّ مِ رَ قِ يْئاال حتْ وفِ شَ رُ لْقٍ ، املعْ هٍ طَ جْ اكَ بِوَ لْقَى أخَ لَوْ أَنْ تَ  )2(]وَ

 گشاده چهرهء با برادرت با کههرچند، مشمارید حقیر را چیزي هیچ نیکو کار از[
 ]شوید. روبرو

لُقا[ د:فرمای میو نیز  م خُ نُهُ ناً أَحسَ نِنيَ إِيامَ لُ املُؤمِ مَ ائِهمْ ، أَكْ مْ لِنِسَ كُ يَارُ م خِ كُ وخيارُ

لُقا]  )3(خُ
                                                           

 )2553مسلم  ( -1
 )2626مسلم  ( -2
) و ابن ابی 5926) و ابویعلی  (4176و ابن حبان  (» حسن صحیح«) و قال:1162) ترمذي  (2/472احمد  ( -3

 ) من حدیث أبی هریرة رضی اللَّه عنْه7981،27) و البیهقی فی  (شعب اإلیمان)  (25318(  شیبۀ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1854 
  

شما از  بهترین و شان هستند اخالقترین ایمانداري خوش نظر از مؤمنان [کاملترین
 خوش برخوردترین شما با همسران خویش هستند.]، نظر اخالق

میان مسلمانان به طور ، احادیث زیادي در مورد خوش اخالقی و برخورد شایسته
 شوهر و خویشاوندان..؟!پس چگونه است برخورد بین زن و ، عمومی آمده است

یم به این صبر و بردباري و جور و ستمی که از شوهرت به تو گو میمن به تو آفرین 
، م. منزلت را ترك نکن؛ زیرا ماندن در منزلکن مید... تو را به صبر سفارش شو میوارد 

 خیر زیاد و عاقبت نیکویی براي شما دارد. 

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا               ﴾ :و صبر « ]۴۶[األنفال

  »و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است!

﴿ د:فرمای میدر جایی دیگر                   

     ﴾ :شکیبایى و استقامت و ، هر کس تقوا پیشه کند« ]٩٠[يوسف

  »کند! شود) چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمى سرانجام پیروز مى(، نماید

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                 ﴾ :۱۰[الزمر[ 

 »!دارند حساب دریافت مى صابران اجر و پاداش خود را بى«

﴿              ﴾ :صبر و استقامت کن، بنابراین« ]۴۹[هود ،

 »!که عاقبت از آن پرهیزگاران است
مانعی نیست که با شوهرت شوخی بکنی. با کلماتی او را خطاب کنی که قلبش را 

از او ، نرم کند و سبب توجه او به حق تو گردد. زمانی که به کار مهمی مشغول است
 چیزي نخواه. تا این که رفته رفته به خواسته هاي تو اهمیت دهد. 

به تو در امور خیر توفیق دهد و حال و روز شوهرت را سامان بخشد. او  تعالىاهللا  
 گشاده رویی و رعایت حقوق تو وادار کند.، را به اخالق نیکو

 )830، 2/831( إعداد: أشرف بن عبدالمقصود، من فتاواه –شیخ ابن عثیمین 



   

 1855 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 ] صبر کردن در برابر اذیت و آزار شوهر86[

ساله که ازدواج کرده و تعدادي فرزند پسر و دختر  25زنی هستم در حدود  س:
دارم. با مشکالت زیادي از جانب شوهرم مواجه شده ام. او در مقابل نزدیکان و 

د و به هیچ وجه برایم ارزشی قائل نیست. راحتی من زمانی کن میاطرافیان به من اهانت 
اند و از اهللا تعالی خو مینم که او نماز دا میاست که او در خانه نباشد؛ در صورتی که 

 می ترسد.. امیدوارم که مرا به راه درست راهنمایی کنید.
وه بر تو الزم است که در مقابل اذیت و آزار شوهرت صبر کنی. به بهترین شی ج:

ترس از اهللا و روز آخرت را به شوهرت یاد آوري نمایی. شاید دعاي تو قبول شود و 
شوهرت به طرف حق برگردد و اخالق زشتش را ترك کند. اگر باز هم از رفتار قبلی 

ود. در مقابل برایت پاداش بزرگی به خاطر صبر و تحمل ش میخود برنگشت؛ گناهکار 
 اشد.ب میشکنجه هاي شوهرت 

 ست که در نماز و سایر اوقات براي اصالح شوهرت دعا کنی تا این که اهللاالزم ا
تعالی او را به راه راست هدایت کرده و او را بر اخالق خوب و نیکو قرار دهد و تو را 
از شرّ او و دیگران پناه دهد. باید مواظب خودت باشی و در دینت استقامت کنی. به 

تو در حق اهللا تعالی و حق شوهرت سر زده به  خاطر گناهان و لغزشهایی که از جانب
شوهرت را بر  اي کردهسوي اهللا توبه کنی. شاید که اهللا تعالی به خاطر نافرمانیهایی که تو 

 تو مسلّط گردانیده است.

﴿ رماید:ف میچون که اهللا تعالی               

      ﴾ :۳۰[الشوری[  

د. ای کردهبه خاطر کارهایی است که خود ، درس میآن چه از مصائب و بالیا به شما «
 .»دکن میاز کارهاي شما) گذشت ( تازه اهللا تعالی از بسیاري

هیچ ایرادي ندارد که از پدر یا مادر یا برادران بزرگترش یا کسانی که شوهرت از  
حرف شنوي دارد و از نزدیکان و همسایگان بخواهی که او را نصیحت کنند و از  ها آن

 او بخواهند که رفتاري خوب را اختیار نماید.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1856 
  

﴿ رماید:ف میبه خاطر عمل به قول اهللا تعالی که         ﴾ :النساء]

  »معاشرت کنیددر گفتار و کردار) ( و با زنان خود به طور شایسته« ]۱۹

﴿ رماید:ف میهمچنین قول اهللا تعالی که                  

      ﴾ :که باید ( است )حقوق و واجباتی( و براي همسران« ]۲۲۸[البقرة

باید همسران ( است که )حقوق و واجباتی( همان گونه که بر آنان )شوهران اداء بکنند
که برابر عرف مردمان و موافق با شریعت اسالم ( اداء بکنند) به گونه ي شایسته اي

 .»رعایت و حفاظت در امور خانوادگی) است( و مردان را بر زنان برتري )باشد
اهللا تعالی حال شما را نیکو بگرداند و شوهرت را به راه راست هدایت کند و شما را 

 یت جمع بگرداند.بر خیر و هدا
 )129( فتاوي المرأة ص –الشیخ ابن باز 

 ] روش برخورد با حساسیت شوهر در امر غیرت87[

شوهرم خیلی زیاد بر من حساس است تا جایی که بعضی اوقات حساسیت  س:
پاکدامن  ند که من زنیدا مید؛ در حالی که شوهرم رس میبیش از حد او به شک کردن 

 هستم. 
 وم چکار کنم؟ش میپس زمانی که با این شکهاي شوهرم مواجه 

پس براي مرد مسلمان جایز ، اصلی ترین چیز در مسلمان عدالت و خوبی است ج:
نیست که به خاطر وسوسه هاي نفسانی و شیطانی یا خبر شخص سخن چین به شک و 

 گمان بد برسد.

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                         

              ﴾ :۶[احلجرات[ 



   

 1857 باب چهاردهم: [نکاح]
 

اي کسانی که ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی خبري را به شما رسانید درباره «
از حال و احوالشان و شناخت ( بدون آگاهی –مبادا به گروهی ، ي آن تحقیق کنید

 »و از کرده ي خویش پشیمان شوید..، ) آسیب برسانید-راستین ایشان 
الزم است که صبور ، بر زن مسلمان که شوهرش گرفتار چنین امراض نفسانی شده

فکار پلید باشد تا زمانی که اطمینان دارد که راستگو و پاکدامن هست. نباید به خاطر ا
شوهرش به خطر افتد. براي این که گاهی اوقات این بیماري شک کردن به خاطر نوعی 

اشد. ان شاء اهللا به قدرت اهللا تعالی این مریضی برطرف ب میبیماري روانی و روحی 
 ود.ش می

 إعداد: نبیل محمد محمود، )276( فتاوي العلماء فی عشرة النساء ص -شیخ فوزان

 اندخو میمردي که نماز ن] زندگی با 88[

اند و خیلی به ندرت در نماز خو میوید: او اصالً نماز نگ میزنی از شوهرش  س:
د. اگر به نماز بایستم مسخره ام کن مید. انواع مواد مخدر مصرف کن میجمعه شرکت 

 جایز است؟، دباش مید. پس آیا زندگی با چنین مردي که گرفتار معصیت کن می
بر  پس براي زن مسلمانی که، اشدب میرت گرفتار چنین اموري اگر واقعاً شوه ج:

نمازهایش پایبند است؛ زندگی کردن با چنین مردي جایز نیست. چرا که شوهر با ترك 
 ود.ش مینماز و مسخره نمودن شخص نماز گزار کافر 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

          ﴾ :۱۰[املمتحنه[  

هرگاه ایشان را مؤمن یافتید آنان را به سوي کافران برنگردانید. این زنان براي آن «
 .»و آن مردان براي این زنان حالل نیستند، مردان

 از شوهرش جدا شود.زن تا جایی که توانایی دارد از راه قانونی و شرعی 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق

 )282، 18/283( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1858 
  

 ] زندگی با زن بی نماز89[

من با دختري ازدواج کرده ام که از او صاحب یک فرزند هستم. زنم نماز  س:
، . من می ترسم که به خاطر بی نمازي اوگیرد نمیاند و ماه مبارك رمضان روزه خو مین

 گناهکار بشوم. حاال مانده ام که چکار بکنم؟ لطفاً مرا راهنمایی بکنید.
اند و روزه خو میدي و او نماز نکر میتو در این مدتی که با او زندگی  ج:

گناهکاري؛ چون که در این مدت هیچ کوششی در نصیحت نمودن و حل ، رفتگ مین
اند و روزه خو می؛ اما امروز اگر همان طور است که اصالً نماز ناي کردهخود با او نقضیه 

 ؛ پس در امر کردن او به نماز و روزه و سایر فرایض دین اسالم کوشش کن.گیرد نمی
از اهللا کمک بگیر. اگر باز هم هدایت نشد از پدر و مادر خودت و خانواده ي  

ا نصیحتش بکنند. پس اگر اطاعت کرد و توبه همسرت و سایر محارم او کمک بگیر ت
پس شکر گزار اهللا باش و از این به بعد با او ، نمود و به طرف اهللا برگشت و نماز خواند

او را طالق بده. إن شاء ، به خوبی رفتار کن. اگر باز هم بر ترك نماز و روزه اصرار نمود
 ننده بنده اش است.ود. اهللا تعالی در هر حالت یاري کش میاهللا خیر نصیبت 

َ «دلیل حدیث:  براي این که ترك نماز کفر و برگشت از دین اسالم است به  بَنيْ

كِ وَ  ْ َ الرشِّ لِ وَ بَنيْ جُ ةِ الْـالرَّ الَ كَ الصَّ رْ رِ تَ فْ ترك نماز ، فرق بین مرد و شرك و کفر« )1(»كُ

  »است

ةُ الْـ«علَیه وآله وسلَّم  اللَّـههمچنین قول رسول اهللا صلَّى  الَ مْ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ عَ

رَ  فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ  » فَ

اشد؛ هرکس آن را ترك نماید کفر ورزیده ب مینماز ، است ها آنپیمانی که میان ما و «
 )2(»است.

                                                           
 ) 82مسلم  ( -1

)، و ترمذي می گوید: حدیث 1079ماجه  ( )، و ابن464و نسائی  ( ،)2621و ترمذي  ( ،)5/346احمد  ( -2
 است.» حسن صحیح غریب«



   

 1859 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی        ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 

ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسري خود  )غیر اهل کتاب( با زنان کافر«
 .»نگاه ندارید

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفیق
 )283، 18/284( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 مخارج ] وظیفه ي زن و شوهر در زمینه ي90[

ند. گاهی اوقات کن میبسیاري از زنان در طلب نفقه بر شوهران زیاده روي  س:
ند که این حقّ کن میوند و زنها فکر ش میمقروض  ها آنشوهر به خاطر زیاده خواهی 

 است. آیا این صحیح است؟ ها آن

﴿ رماید:ف میاین بدترین زندگی است؛ چون که اهللا تعالی در این مورد  ج:   

                                   

   ﴾ :۷[الطالق[ 

به اندازه ي توان خود) ، براي زن شیردهنده( آنان که دارا هستند از دارایی خود«
تنگدست هستند از چیزي که اهللا تعالی به ایشان داده است خرج خرج کنند. و آنان که 

 .»دساز میکنند. اهللا تعالی هیچ کسی را جز بدان اندازه که به او داده است مکلّف ن
پس براي زن جایز نیست که بیشتر از توانایی مرد از او طلب نفقه بکند و همچنین  

براي زن جایز نیست که بیشتر از مقدار عرف معمول و رایج حتی در صورتی که شوهر 
 طلب کند.، توانایی آن را دارد

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی         ﴾ :زنان خود به طور و با « ]۱۹[النساء

 »در گفتار و کردار) معاشرت کنید( شایسته

﴿ رماید:ف میهمچنین اهللا تعالی                    

  ﴾ :که باید شوهران اداء ( است )حقوق و واجباتی( و براي همسران« ]۲۲۸[البقرة



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1860 
  

باید همسران اداء بکنند) به ( است که )حقوق و واجباتی( همان گونه که بر آنان )بکنند
 .»)که برابر عرف مردمان و موافق با شریعت اسالم باشد( گونه شایسته اي

خودداري ، و نیز براي شوهر جایز نیست که از نفقه ي واجبه اي بر عهده اش است
خانواده شان به خاطر بخیلی شدید  کند. زیرا بعضی از شوهران از انفاق بر همسر و

خودداري می نمایند. در این حالت براي زن جایز است که به اندازه خرج زندگی و 
برآوردن نیازهاي خود از اموال شوهر بردارد؛ اگرچه شوهر خبر نداشته باشد. چون که 

سلَّم شکایت کرد که علَیه وآله و اللَّـه پیامبر صلَّىرضی اهللا عنها) پیش ( هند بنت عتبه
 یضشوهرم ابوسفیان ره به من و فرزندانم به اندازه کافی نفقه ، مرد بخیلی است عنْه اللـَّ

الِهِ « علَیه وآله وسلَّم در جواب فرمود: اللَّـهد. رسول اهللا صلَّى ده مین نْ مَ ي مِ ذِ خُ

نِيكِ الْـبِ  ي بَ فِ كْ يَ يكِ وَ فِ كْ ا يَ وفِ مَ رُ عْ از مالش به خوبی بگیر آنچه را که براي تو و « )1(»مَ

  »فرزندانت کفایت کند
 ) 249، 3/250( مجموعه دروس فتاوي الحرم المکی –شیخ ابن عثیمین 

 دکن می] اختیار نداشتن شوهر مسافري که بر زنش خرج ن91[

زنی عربستانی هستم که با مردي خارجی ازدواج کرده ام. شوهرم در نظر داشت  س:
که تابعیت عربستانی بگیرد و بعد از گذشتن هفت سال موفق به گرفتن تابعیت 
عربستانی نشد. به همراه خانواده اش آماده ي رفتن به آمریکا شد تا تابعیت آمریکایی 

خانواده ام از ، تی تا آخرین لحظه ي رفتنبدون این که با من مشورت کند و ح، بگیرد
این ماجرا خبر نداشتند. با وجود این که ایشان از لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار 

د؛ اما من و سه فرزندم را در منزلی که متعلق کر میداشت و نزد پدرم با حقوق زیاد کار 
م و کن میصاً کار شخ، به پدرم بود تنها گذاشت و رفت. من جهت امرار معاش زندگی ام

رستد اما با ف مید چون که همسرم هیچ چیزي براي ما نکن میتا حدودي پدرم مرا کمک 
اهد که براي هر کار کوچک و بزرگ و خو میوجود تمام این مشکالت همسرم از من 

                                                           
 ).1714)، و مسلم  (2211بخاري  ( -1



   

 1861 باب چهاردهم: [نکاح]
 

در تمام حرکات و سکنات از قبیل رفتن به خانه ي پدر و برادرانم از او در آمریکا تلفنی 
م و این خواسته ي او مرا کامالً در مشکل انداخته است. همان طور که شما اجازه بگیر

نید هزینه ي باالي مکالمات تلفنی به آمریکا چقدر زیاد است و او در حالی که هیچ دا می
اهد براي هر کاري باید تلفنی خو میرستد و با همین حال از من ف میهزینه اي براي ما ن
 از او اجازه بگیرم.

جهت کار کردن و مالقات با خانواده و نزدیکان و سایر امور از او تلفنی آیا من  
 اجازه بگیرم یا خیر؟

براي او جایز نیست که بدون نفقه و اداي حقّ همسرش او را در خانه اش نگه  ج:
دارد. لذا باید از طریق قانونی و دادگاه وضعیت خویش و شوهرت را ثابت کنی و طلب 

نی بعد از جدایی با شخصی که بتواند خرج زندگی تو را تأمین اتو میفسخ نکاح بکنی. 
ضرر ، ازدواج نمایی. زیرا که ادامه ي زندگی با مردي که در آمریکا اقامت دارد، بکند

 ﴿: رمایدف میبزرگی برایت دارد. چون که اهللا تعالی     ﴾ :۲۳۱[البقرة[ 

  »نگاه مداریدو ایشان را براي ضرر رسانیدن «
پس براي او الزم است که یا همسرش را به خوبی نگهدارد و یا به خوبی از او جدا 
بشود. حاال او هیچ اختیاري نسبت به همسرش ندارد و هیچ حقی در منع کردن 
همسرش از خارج شدن براي رفع نیازمندیها و سفر همراه با محرمش را ندارد. در نتیجه 

 ازه ي شوهر و خبر کردنش از منزل خارج شود.اند بدون اجتو میآن زن 
 از قول و امضاي ایشان –شیخ ابن جبرین 

 ] معالجه ي همسرِ مریض 92[

آیا بر شوهر واجب است وقتی که همسرش مریض شد او را مداوا کند و خرج  س:
معالجه ي او را بدهد. همان طور که نفقه و پوشاك او واجب است؟ آیا در این مورد در 

همحمدي صلَّى شریعت  ا حدیث صحیحی نقل شده است یا ی آیهعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ
 خیر؟
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در مورد وجوب معالجه همسر بر شوهر بین فقهاء اختالف نظر است. بعضی از  ج:
معالجه ي ، ویند: همان طوري که پوشاك و طعام زن بر شوهر واجب استگ میفقهاء 

بیماري او نیز بر شوهر واجب است. بعضی دیگر از فقهاء بر این عقیده اند که معالجه 
ي زن بر شوهر واجب نیست و قول صحیح نیز همین است؛ زیرا اقدام شوهر به معالجه 
و مداواي همسرش از روي کرامت و بزرگواري و رفتار شایسته اي است که شوهر 

  رد.دا مینسبت به همسرش روا 

رشاء  –الزوج  –وال جيب عليه [ وید:گ می )1("المغنی "ابن قدامه در کتاب خود  

كام ال يلزم املستأجر بناء ما ، األدوية و ال أجرة الطبيب؛ ألنه يراد إلصالح اجلسم فال يلزمه

خرید دارو و پرداخت  و كذلك أجرة احلجام و الفاصد]، يقع من الدار و حفظ أصوهلا

، واجب نیست. چرا که منظور از پرداخت این هزینه ها، همسر بر شوهردرمانِ  هزینه
اشد. همان گونه که تعمیر خانه و دیوار ب میمداواي جسمی است که از وظایف شوهر ن

از وظایف مستأجر نیست. همچنین پرداخت هزینه و دستمزد حجام بر شوهر الزم ، آن
 نیست.

 مد و آله وصحبه وسلمو صلی اهللا علی نبینا مح، وباهللا التوفیق
 )19/56( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] برداشتن مال شوهر بخیل بدون اجازه ي او93[

 د. گاهی اوقات بدونده میشوهرم به من و فرزندانم به اندازه ي کافی نفقه ن س:
 رم. آیا بر ما گناهی است یا خیر؟دا میاجازه ي او از اموالش بر 

براي زن جایز است که از اموال شوهر بدون اجازه ي او به اندازه مایحتاج  ج:
و بدون اسراف و زیاده روي بردارد. ، زندگی براي خود و فرزندان کوچکش به خوبی

د. همان گونه که در صحیحین از ده مین ها آنزمانی که شوهر به اندازه ي کافی به 
گفت: یا رسول  "رضی اهللا عنها"نت عتبهروایت شده که هند ب "رضی اهللا عنها"عائشه

                                                           
 ) 8/159»  (المغنی« -1
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هاهللا صلَّى  هعلَیه وآله وسلَّم همانا ابوسفیان رضی  اللـَّ عنْه به اندازه اي که من و  اللـَّ
 د.ده میفرزندانم را کفایت کند نفقه ن

نْ مَ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـهپیامبر اکرم صلَّى   ي مِ ذِ يكِ الْـالِهِ بِ خُ فِ كْ ا يَ وفِ مَ رُ عْ مَ

نِيكِ  ي بَ فِ كْ يَ  ».از مالش به خوبی بگیر آنچه را که براي تو و فرزندانت کفایت کند« )1(»وَ

 131فتاوي المرأة. ص  –شیخ ابن باز 

 ] تحریک زن علیه شوهر94[

د و بین زن و شوهر اختالف می اندازد و آن کن میحکم شخصی که بدي  س:
 اشد چیست؟ب میشخص هم از نزدیکان زن 

برابر است که تحریک ، حرام است، فریب دادن و تحریک نمودن زن علیه شوهر ج:
 یضکننده از نزدیکان باشد یا خیر. امام نسائی و ابوداود و ابن حبان از ابوهریره راللَّـه 

بَّبَ « علَیه وآله وسلَّم فرمود اللَّـهعنْه روایت کرده اند که پیامبر اکرم صلَّى  نْ خَ نَّا مَ لَيْسَ مِ

هِ  يِّدِ ىلَ سَ ا عَ بْدً ا أَوْ عَ هَ جِ وْ ىلَ زَ أَةً عَ رَ کسی که زنی را علیه شوهرش یا غالمی را علیه « )2(»امْ

 » آقایش تحریک کند از ما نیست
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم، التوفیقوباهللا 

 )18/56( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] فریب دهنده ملعون است اگرچه از نزدیکان باشد95[

د به دلیل این کن میحکم مردي که همسرش را از رفتن به منزل خانواده اش منع  س:
دخالت  ها آناو را علیه شوهرش تحریک نموده و در زندگی ، که خانواده ي همسرش

                                                           
 ).1714)، و مسلم  (2211بخاري  ( -1
) حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با 2795( 2/196) و حاکم 5170،2175) و ابوداود  (2/397احمد  ( -2

 او موافق است.
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صله ي  چیست؟ کمترین اندازه و معیار صله ي رحمی چقدر است؟ آیا، ندکن می
 قط با نامه فرستادن و مکالمه ي تلفنی کافی است؟ ف میرح

اند همسرش را از رفتن به منزل خانواده اش زمانی که از رفتنش به تو میبله مرد  ج:
منع نماید؛ چرا که منع کردن ، دآی میآنجا فساد در دین زن یا در حق شوهرش بوجود 

 سپري است در مقابل به فساد کشیدن او. ، همسر از رفتن به آنجا در این حالت
ش با خبر شود و صله ي رحمی اند بدون رفتن به آنجا از احوال خانواده اتو میزن 

را انجام دهد. از طریق فرستادن نامه یا مکالمه ي تلفنی وقتی که هیچ ممنوعیتی برایش 

﴿ رماید:ف مینباشد. زیرا اهللا تعالی         ﴾ :از اهللا آن قدر « ]۱۶[التغابن

  »انید بترسیدتو میکه 
وعیدهاي خطرناك آمده ، دکن میدر مورد شخصی که زن را علیه شوهرش تحریک 

ا«است:  هَ جِ وْ ىلَ زَ أَةً عَ رَ بَّبَ امْ نْ خَ نَّا مَ کسی که زنی را علیه شوهرش تحریک « )1(»لَيْسَ مِ

 ».کند از ما نیست
معنایش این است که اخالق زن را نسبت به شوهرش خراب کند و در نافرمانی زن  

از همسرش سبب شود. آن چیزي که بر خانواده ي زن الزم است این است که بر تفاهم 
 ها آنو سازش میان زن و شوهر تالش کنند؛ زیرا تفاهم و سازش به مصلحت زن و 

 اشد.ب می
 )156( ) ص7( کتاب الدعوة –شیخ فوزان 

 ] بهتر است خانم کارهاي منزل را خودش انجام دهد96[

د؛ از این کن میهمسرم معلم است و با بچه ها سر و کار دارد. در خانه هم کار  س:
اهد که خدمتکاري بگیرم تا کارهاي خانه خو میبنابراین از من ، ودش میرو خیلی خسته 

ند؛ آی میرا انجام دهد. من هنوز تردید دارم چون بیشتر کلفتها و زنانی که براي کار 

                                                           
) حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با 2795( 2/196) و حاکم 5170،2175) و ابوداود  (2/397احمد  ( -1

 او موافق است.
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انیم او را از تو میقطعاً ن، همراه خود محرم ندارند. اگر خدمتکاري همراه شوهرش بیاورم
سی را بیاوریم که رفتن پیش شوهرش منع کنیم. ممکن است حامله شود. آن گاه باید ک

برایش کار کند و به او رسیدگی نماید. به این دلیل من از پذیرش درخواست زنم مبنی 
بر آوردن خدمتکار به خانه خودداري کردم و به او گفتم شما را از کارِ بیرون از خانه 

م. ناگفته نماند که او مدرس تربیت اسالمی است.. امیدوارم در این مورد مرا کن میمنع 
 چون بجز من بسیاري از مردم با این مشکل روبرو هستند؟، اهنمایی کنیدر

اگر همسرت را از کار بیرون کنی بهتر است و نیازي نیست او تدریس کند؛ بلکه  ج:
بهتر است در خانه بماند و به فرزندان و خانه اش رسیدگی نماید. این گونه او از هر 

د. وجود زن خدمتگزار در خانه براي شما و نوع شرّ و بدي و افراد بد دورتر خواهد بو
خانواده ات خطرناك است. پس زنت را از کار بیرون منع کن. در تأمین مخارج زندگی 

راحت خواهد بود و  کنار فرزندانش، اهللا تعالی تو را یاري می نماید. خانم شما در خانه
توصیه ي من ، رده ايبه خانه داري می پردازد. این گونه شما هم در دنیا و آخرت بهره ب

 به شما و امثال شما همین است.
 ) 21/231( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 ] هدیه دادن در سالگرد ازدواج97[

آیا جایز است که شوهر هر سال در سالروز ازدواجش به همسرش هدیه اي  س:
تازه گردد؟ ناگفته نماند که در سالروز  ها آنبدهد تا این گونه دوستی و محبت بین 

 ود.ش میود. فقط هدیه اي داده ش میرپا نب میازدواج جشن و مراس
به نظر من باید راه این کار بسته شود؛ چون امسال فقط هدیه دادن است و سال  ج:

فقط عادت کردن به هدیه ، بعد ممکن است جشن و مراسم گرفته شود. عالوه بر این
ود. چون عید آن چیزي است که تکرار ش میز ازدواج نوعی عید شمرده دادن در سالرو

ردد. دوستی و محبت چیزي نسیت که هر سال تازه شود؛ بلکه باید گ میود و باز ش می
یند باید به او محبت نشان داده و او را شادمان ب میهر وقت و همیشه که زن شوهرش را 
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محبت تجدید ، دکن میاو را خوشحال یند که ب میسازد. هرگاه شوهر کاري از زنش 
 ود.ش می

 ) 5/2/92( کتاب الدعوة –شیخ ابن عثیمین 

 ] آداب شب زفاف98[

هآیا از پیامبر صلَّى  س: در شب زفاف) ( علَیه وآله وسلَّم نقل شده است که ایشان اللـَّ
پیش دستش را بر پیشانی یکی از همسرانش گذاشته است؟ در شب زفاف کسی که 

 زنش می رود چکار کند؟
هرگاه صاحب  انسانعلَیه وآله وسلَّم نقل شده است: که  اللَّـهاز پیامبر صلَّى  ج:

ا اللَّـهُ « پیشانیش را بگیرد و بگوید:، حیوانی شد یا با زنی ازدواج کرد 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 خیر و « )1(»وَ

خوبی آن را می جویم و از شرّ آن و شرّ خویی که آن را برایش سرشته اي به تو پناه 
 »رم.ب می

در اولین باري که پیش زنش می رود این عمل را  انساناما ممکن است که اگر  
نوعی نفرت ایجاد شود. بنابراین باید سر خانمش را بگیرد و چنان وانمود ، انجام بدهد

اهد او را ببوسد و این دعا را آهسته بگوید تا مصلحت بدون مشکل خو میکند که گویا 
 به دست آید.

 .999س  -لقاء الباب المفتوح –شیخ ابن عثیمین 

 ] آداب آمیزش و همخوابی زن و شوهر99[

آداب و حدود آمیزش زن و شوهر چیست؟ چه چیزهایی مکروه و یا حرام  س:
 است؟ بهتر و خالف اولی کدام است؟

                                                           
)، و حاکم در مسـتدرك  2252،1918)، و ابن ماجه  (10093(  "الکبري ") و نسائی در 2160ابو داود  ( -1

 ت. ) حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با او موافق اس2757( 2/185
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: «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  ج: الَ هُ قَ لَ ا أَتَى أَهْ مْ إِذَ كُ دَ لَوْ أَنَّ أَحَ

مِ  ـهِ بِسْ تَنَااللَّـهُ ، اللَّ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ لَدٌ لَن ، مَّ جَ امَ يف ذلك وَ يْنَهُ رَ بَ دِّ إِنْ قُ فَ

اً  دَ يْطَانُ أبَ َّ ذلك الشَّ   )1(.»يَرضُ

اي اهللا! ، مسرش آمیزش کند بگوید: بسم اهللاهرگاه فردي از شما خواست با ه«
دور کن. اگر تقدیر اهللا بر  اي کردهشیطان را از ما دور کن و شیطان را از آنچه روزي ما 

 ».اندرس میشیطان هرگز ضرر و زیانی به آن فرزند ن، آن باشد که صاحب فرزندي شوند
زن از  جنسی باهمچنین نزدیکی ، آمیزش با زن در حالت حیض و نفاس حرام است 

 راه عقب حرام است.
زاد المعاد) در این ( توصیه ي ما به شما این است که آنچه عالمه ابن قیم در کتابش

 مطالعه کنید.، موضوع نوشته است
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

  )19/355( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 م لخت شدن زن و شوهر] حک100[

آیا درست است که هر یک از زن یا شوهر در مقابل یکدیگر لخت شوند؟ آیا  س:
 دعایی هست که باید خوانده شود؟ اگر هست آن را براي ما بنویسید.، قبل از همبستري

انند در مقابل یکدیگر لخت شوند؛ چنانچه ابوداود از تو میهر یک از زن و شوهر  ج:
گفتم: اي ، ویدگ مید که او کن میبهز بن حکیم و ایشان از پدرش و او از جدش روایت 

علَیه وآله وسلَّم چه قسمتی از عورت و شرمگاهمان را پنهان کنیم  اللَّـهرسول اهللا صلَّى 
 علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه؟ رسول اهللا صلَّى انیم آن را پنهان نکنیمتو میو چقدر 

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

م علَیه وآله وسلَّ اللَّـهگفتم: اگر مردم با همدیگر بودند؟ پیامبر صلَّى » همسر و کنیزت

افعل« فرمود دٌ فَ ا أَحَ نَّهَ يَ رَ تَطَعْتَ أَالَ يَ انی چنان کنی که هیچ کس آن را تو میاگر « :»إِنْ اسْ
                                                           

 )1434) و مسلم  (141) و بخاري  (1/286،283،243،220،216احمد  ( -1
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ـهُ « گفتم: اي رسول اهللا! اگر کسی تنها بود؟ فرمود:» بهتر است، نبیند يَا  اللَّ تَحْ سْ قُّ أَنْ يُ أَحَ

نْ النَّاسِ  نْهُ مِ  )1(»از او شرم کننداهللا تعالی سزاوارتر است که مردم « »مِ

بگوید: اي اهللا! شیطان را ، اهد با زنش همخواب شودخو میدوم این که وقتی فردي 
 دور نما. اي کردهاز من دور کن و شیطان را از آنچه روزي ما 
 :ند که گفتکن میروایت  "رضی اهللا عنهما"چنان که بخاري و مسلم از ابن عباس

هرسول اهللا صلَّى   فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

مِ « : بِسْ هُ لَ مْ يقول حني يأيت أَهْ هُ دَ ا لَوْ أَنَّ أَحَ ـهِ أَمَ نِّبْ اللَّـهُ ، اللَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنِي الشَّ مَّ جَ

تَنَا قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ يْطَ ، الشَّ هُ الشَّ ُّ ْ يَرضُ لَدٌ ملَ یَ وَ لِكَ أو قُضِ امَ يفِ ذَ يْنَهُ دِّ ِرَ بَ اثم قُ دً بَ  )2(»انُ أَ

اي اهللا! ، هرگاه فردي از شما خواست با همسرش آمیزش کند بگوید: بسم اهللا«
دور کن. اگر تقدیر اهللا بر  اي کردهشیطان را از ما دور کن و شیطان را از آنچه روزي ما 

 »اندرس میشیطان هرگز ضرر و زیانی به آن فرزند ن، آن باشد که صاحب فرزندي شوند
 التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا 

 )19/363( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 اند دعاي همخوابی را بخواندتو می] زن 101[

مِ «این دعا که  س: ـهِ بِسْ تَنَااللَّـهُ  اللَّ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ ، اشدب می »مَّ جَ

 اند؟ یعنی سنت است که به هنگام آمیزش آن را بخواند یا نه؟خو میآیا زن این دعا را 
اهد با زنش آمیزش کند بخواند چون ابن خو میاین دعا را باید مرد هنگامی که  ج:

الَ « :د کهکن میروایت  "رضی اهللا عنهما"عباس هُ قَ لَ ا أراد أن يأَتَى أَهْ مْ إِذَ كُ دَ مِ  :لَوْ أَنَّ أَحَ بِسْ

                                                           
 ") و می گوید حـدیث حسـن اسـت. و نسـائی در     2769) و ترمذي  (4017)، و ابوداود  (5/4،3احمد  ( -1

) آن را صـحیح دانسـته و ذهبـی بـا او     7358( 4/180) و حـاکم  1920و ابن ماجه  ( ،)8972(  "الکبري
 موافق است.

 تخریج حدیث در فتواي گذشته ذکر شد. -2



   

 1869 باب چهاردهم: [نکاح]
 

ـهِ  تَنَااللَّـهُ  اللَّ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ ْ ، مَّ جَ لَدٌ فی ذلک ملَ امَ وَ يْنَهُ یَ بَ إِنْهُ إن قُضِ فَ

اً  دَ يْطَانُ أبَ هُ الشَّ ُّ  )1(.»يَرضُ

 چون این دعا مخصوص مردان نیست.، اما اگر زن این دعا را بخواند اشکالی ندارد
 هللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموبا

 )19/356( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 مخصوص مردان است، ] حکم وضو گرفتن قبل از تکرار نزدیکی جنسی102[

هپیامبر صلَّى  س: إلی أهله إذا أراد أحدكم أن يعود « رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

أ هرگاه فردي از شما خواست براي بار دوم با زنش همبستر شود باید وضو «: )2(»فليتوضَّ

 . آیا این حکم مخصوص مرد است یا زن نیز باید این حکم را انجام دهد؟.»بگیرد
چون مردان به این کار امر شده ، مردان باید به هنگام تکرار آمیزش وضو بگیرند ج:

  اند نه زنان.
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )19/350( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 اند کام بگیردتو می] مرد از کدام قسمتهاي بدن زنش 103[

از جلو و عقب بدون ، آیا براي مرد جایز است که از تمام بدن زنش بهره گیرد س:
 کند؟ آن که از راه عقب آمیزش

همچنین در زمانی ، اند از تمام بدن زنش بهره جوید بجز از راه عقبتو میمرد  ج:
ذراند و در زمان نفاس و احرام براي حج و عمره تا گ میکه زن ایام قاعدگی اش را 

 وقتی که از احرام کامالً بیرون نیامده لذت بردن و کام گرفتن از زن جایز نیست.
 علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم وباهللا التوفیق و صلی اهللا

                                                           
 ذکر شد.99تخریج حدیث در فتواي  -1
 )308مسلم  ( -2
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 )19/351( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 دبر)( ] آمیزش با زن از راه عقب104[

حکمش ، اگر کسی به سبب ناآگاهی از راه عقب با همسرش آمیزش کند س:
 چیست؟

آمیزش با زن از راه عقب حرام است. اگر کسی به علت ندانستن مرتکب چنین  ج:
و از آن دست کشید؛ معذور است. و ، وقتی که به حرمت این کار پی برد، کاري شد

 زیرا از حکم مسأله بی اطالع بوده است.)( گناهکار نیست؛
دلیل حرام بودن همخوابی با زن از راه عقب حدیثی است که بخاري و مسلم از  

 یضجابر بن عبداهللا ره فتند: اگر کسی از گ میعنْه روایت کرده اند که گفت: یهود  اللـَّ
 لوچ) خواهدشد.( پشت با زنش در راه جلو آمیزش کند؛ فرزندش چپ چشم و دوبین

﴿ د:وید آنگاه این آیه نازل شگ می               ﴾

 )1( ]۲۲۳[البقرة:

اهید به آن محل در خو میپس هر گونه که ، زنان شما محل بذر افشانی شما هستند«
 .»آیید

اهد زن را بر چهره اش بخواباند یا نخواباند؛ اما فقط خو میاگر «و مسلم اضافه کرده: 
 ».راه جلو) آمیزش کند( از یک راه

اگر مردي با زنش در راه جلو از ( فتندگ میي یهودیان را که  پس اهللا تعالی گفته 
لوچ) خواهد بود.) تکذیب کرد. در ( فرزندش چپ چشم و دوبین، پشت آمیزش کند

اند با زنش آمیزش نماید؛ به شرطی که در تو میآیه توضیح داد که شوهر به هر صورتی 
فرزند به دنیا  ها آنراه جلو باشد. اهللا تعالی زنان را محل بذرافشانی نامیده است که از 

 د.آی میلواطت) فرزند به دنیا ن( د. و از آمیزش در راه عقبآی می

                                                           
 )  واللفظ له.1435) و مسلم  (4528بخاري  ( -1



   

 1871 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 ،ودش میفتند فرزند چپ چشم گ میاین که در شأن نزول آیه آمده است که یهودیان  
 ود.ش میمعلوم است که آمیزش از راه عقب با زن اصالً موجب تولد فرزند ن

وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىو او از  "رضی اهللا عنها"ترمذي و احمد از ام سلمه 

﴿ د که ایشان در مورد این آیهکن میروایت               ﴾ 

 )1(جلو) با زن آمیزش کنید.( فرمود: یعنی از راه
همچنین احادیث زیادي در ممنوعیت آمیزش بازن از راه عقب آمده است. از آن 

 ند کهکن میروایت  عنْه اللَّـهرضی  جمله حدیثی است که احمد و ابوداود از ابوهریره

هگفت: پیامبر صلَّى  ا« علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ هَ رِ بُ أَةً يفِ دُ رَ نْ أَتَى امْ لعونٌ مَ کسی « )2(»مَ

ال « و در عبارتی دیگر آمده است:» د ملعون استکن میکه از راه پشت با زنش آمیزش 

بُرها هُ يف دُ عَ امرأتَ  :)3(»ينظرُ اهللا إىل رجلٍ جامَ

 » نگاه رحمت نمی نماید.، آمیزش کند اهللا تعالی به مردي که با زنش از راه عقب«
 یضاحمد در حدیثی دیگر از علی بن ابیطالب رروایت  اللَّـه نْهپیامبر د که کن میع

 :)4(»فی أدبارهن«أو قال » ال تأتوا النساء يف أعجازهن« علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه صلَّى

 » از راه پشت با زنان آمیزش نکنید.«

                                                           
 ) و دیگران.2979) و ترمذي  (1119) و دارمی  (6/318،310،305احمد  ( -1
  "صحیح ابـی داود ")  و آلبانی در 9015(  "الکبري") و نسائی در 2162)، ابوداود  (2/479،444احمد ( -2

 ) آن را حسن قرار داده است. 1894(
) و ایــن ابــی شــیبه  9014،9013(  "الکبــري ") و نســائی در 1923) و ابــن ماجــه  (2/344،272احمــد  ( -3

 ) آن را صحیح دانسته است.1560(  "صحیح ابن ماجه") و آلبانی در 16811(

) می گوید: راویان آن موثق هستند. ن .ك تفسیر ابن کثیر  1/243(  "مجمع") و هیثمی در 1/86احمد  ( -4

﴿ بقره 223)  در تفسیر آیه 1/263(     ﴾  
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 یضاز آن جمله حدیثی است که احمد و ترمذي از علی بن طلق رروایت  اللَّـه نْهع

هصلَّى  کرده اند که گفت: از پیامبر اءَ «شنیدم که فرمود: علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ أْتُوا النِّسَ الَ تَ

نَّ  هِ ـهَ فإِنَّ ، يفِ أَستاهِ نْ  اللَّ ي مِ تَحِ سْ قِّ الـْالَ يَ  :)1(»حَ

 »د.کن میچون اهللا تعالی از بیان حق شرم ن، با زنان از راه عقب آمیزش نکنید«
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )284-19/281( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] مکیدن شیر پستان اشکالی ندارد105[

ي ها آنحکمِ دین در مورد مردي که شیر زنش را می مکد و یا از مکیدن پست س:
چیست؟.. آیا این کار حرام یا مکروه است؟ اگر شیر زن به شکم مرد ، ردب میزنش لذت 

ود یا خیر؟ آیا باید از هم جدا کرده شوند؟ لطفاً حکم ش میزنش بر او حرام ، برود
  شریعت را در این مورد بیان کنید.

اشکالی ندارد و جایز است. با رسیدن شیرِ ، ي زنش را بمکدها آناگر شوهر پست ج:
 وند. ش میبر یکدیگر حرام ن ها آن، زن به معده ي شوهر

 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )19/351( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 باید راضی شد و بچه دار شدن به خواست اوست، نصیب فرموده] به آنچه اهللا تعالی 106[

د و زیاد کن میزنی هست که به خاطر بچه دار نشدن پریشان است. خیلی گریه  س:
به فکر فرو می رود. و نسبت به زندگی بی عالقه است... حکمش چیست؟ چه نصیحتی 

 به او دارید؟
این زن به بچه دار نشدن پریشان نشود. چون پسر یا دختر داشتن و نازا بودن  ج:

 اشد.ب میهمگی بر حسب تقدیر اهللا تعالی 
                                                           

) 16802) ابـن ابـی شـیبه  (   3/45( "شـرح المعـانی  ")  طحاوي در 1142) دارمی  (1166،1164ترمذي  ( -1
 )5375(  "الشعب "بیهقی در 
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 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

                                  

     ﴾ :۵۰ – ۴۹[الشوری[ 

و زمین از آن اهللا تعالی است. هرچه بخواهد می  ها آنمالکیت و حاکمیت آسم«
خشد. و به هرکس که بخواهد پسرانی عطا ب میآفریند. به هرکس که بخواهد دخترانی 

پس  د.کن مید و هم دختران. هر که را بخواهد نازا ده مید. و یا این که هم پسران کن می
 »ند که به هر کس چه عطا کنددا میاهللا تعالی بهتر 

یحیی بن زکریا علیه السالم و پسر مریم علیه السالم ، زنی که این سؤال را پرسیده
الگو هستند؛ چون هر دو صاحب فرزند نشدند؛ بنابراین باید این زن برایش بهترین 

راضی باشد و از اهللا تعالی نیازش را بجوید. چون اهللا تعالی داراي حکمت و قدرت 
اشکالی ندارد. شاید معالجه شود ، واالیی است؛ اما اگر به پزشکان متخصص مراجعه کند

شاید مشکل از جانب ، راجعه نمایدو داراي فرزند شود. همچنین شوهرش به پزشک م
 ایشان باشد.

 )234، 235( فتاوي العلماء فی عشرة النساء ص –شیخ ابن باز  و باهللا التوفیق
 إعداد: نبیل بن محمد محمود

 ] حکم جلوگیري از باردار شدن107[

خانواده اش را ، آیا جایز است مسلمان با استفاده از وسایلِ جلوگیري از بارداري س:
 نماید؟ تنظیم
مجلس هیئت علماي عالی رتبه این موضوع را قبالً بررسی نموده و چنین اظهار  ج:

 داشتند: 
یکی از نعمتهاي بزرگ اهللا تعالی به ، از آنجا که داشتن فرزند زیاد و انتشار نسل 

شمار می رود که به بندگانش ارزانی داشته است و شریعت اسالم به آن تشویق کرده 
از قرآن و حدیث به آن اشاره کرده اند. پیشگیري از بارداري و  است. نصوص زیادي
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مخالف است؛ و با ، را بر آن آفریده انسانی که اهللا تعالی انسانکنترل جمعیت با فطرت 
تضاد دارد. از ، شریعت اسالمی که اهللا تعالی آن را به عنوان آئین براي بندگانش پسندیده

گروهی هستند که ، جلوگیري از زیاد شدن نسلآنجا که دعوتگران به کنترل جمعیت و 
ند تا از این راه بتوانند کشورها را استعمار نمایند. کن میعلیه امت عربی توطئه چینی 

چون کنترل جمعیت نوعی از اعمال جاهلیت و سوء ظن به اهللا تعالی و سبب تضعیف 
 ود. ش میست ها انسانکیان امت اسالمی است که متشکل از افراد و 

بر همه ي این موارد مجلس هیئت علماي بلند پایه تأکید می نماید که کنترل رشد  بنا
، فرار از فقر باشد، جمعیت مطلقاً جایز نیست. اگر هدف از جلوگیري از باردار شدن

جنبندگانی که روي  ي همهمطلقاً جایز نیست؛ زیرا روزي دهنده اهللا تعالی است و روزي 
 عالی است.زمین هستند بر عهده ي اهللا ت

اما اگر جلوگیري به خاطر نیاز و ضرورت باشد؛ مثل این که زن به صورت عادي و  
یا ، د. اگر حامله شود به ناچار باید تحت عمل جراحی قرار گیردکن میطبیعی زایمان ن

اهند باردار شدن را به تأخیر اندازند. خو میاین که زن و شوهر به خاطر مصلحتی مدتی 
گیري از حاملگی اشکالی ندارد. چنان که در احادیث صحیح آمده در این صورت جلو

است و از جمعی از صحابه روایت شده که عزل جایز است. بعضی از فقها گفته اند که 
خوردن دارو براي انداختن جنین قبل از چهل روز جایز است؛ بلکه اگر حاملگی براي 

 زن مضرّ است باید جلوگیري کند. 
 لی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفیق و ص

 )19/296( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم جلوگیري از بارداري به سبب عذر یا بدون عذر108[

برادري در مورد حکم جلوگیري از بارداري به سبب عذر می پرسد. عذرهایی  س:
 چیست؟، که این کار را جایز می نمایند

متوقف کردن زاد و ولد براي همیشه به تصریح علما حرام است؛ چون این کار با  ج:
مخالف است. همچنین یکی از ، علَیه وآله وسلَّم از امتش خواسته اللَّـه پیامبر صلَّىآنچه 
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 ي آیهاین م، زیاد باشند ها آنعوامل ضعف و ذلت مسلمین خواهد بود؛ چون وقتی مسلم
ذارد که تعدادشان را گ میبنابراین اهللا تعالی بر بنی اسرائیل منت ، ستها آنافتخار براي 

﴿ رماید:ف میزیاد کرده است و          ﴾ :و تعداد « ]۶[اإلسراء

  »مای کردهنفراتتان را بیشتر 
 رماید:ف میرا زیاد کرده است و  ها آنبه قوم شعیب یادآوري می نماید که تعداد 

﴿            ﴾ :و به یاد آورید آنگاه که شما « ]۸۶[األعراف

 . »کم بودید و اهللا تعالی تعداد شما را زیاد کرد
چون ملتی که تعدادش زیاد است از دیگران بی نیاز ، واقعیت بر این امر گواه است

خواهد بود. و در برابر دشمنان داراي شکوه و قدرت است. بنابراین جایز نیست که 
براي همیشه زاد و ولد را متوقف نماید. مگر آنکه نیاز باشد مثل این که اگر مادر  انسان

ت متوقف کردن زاد و این خطر وجود داشته باشد که بمیرد در این صور، حامله شود
براي همیشه راه باردار شدن را به روي خود  اگر چنین زنی، ولد ضرورت و نیاز است

 اشکالی ندارد. ، ببندد
همچنین اگر زن ، این عذري است که جلوگیري از بچه دار شدن را جایز می نماید

بیماري در رحم داشته باشد که بیم آن می رود که به دیگر جاهاي بدن سرایت کند که 
 او را از بین ببرد در این صورت بیرون کردن رحم اشکالی ندارد. 

 )2/836( تهیه: اشرف بن عبدالمقصود –از فتاواي شیخ ابن عثیمین 

 ] عزل و حکم آن 109[

این کار حرام ، د را بیرون از شرمگاه زنش بریزد: آیا اگر شوهر آب منی خو1س
 است؟ به خصوص در زمان حیض یا بعد از زایمان؟ لطفاً راهنمایی کنید.

و ، اگر به خاطر مصلحتی باشد جایز است، : ریختن آب منی بیرون از شرمگاه زن2ج
دند و کر می عزل ها آنعنْه ثابت است که  اللَّـهویند. از صحابه رضی گ میاین را عزل 
ولی زمانی درست است ، علَیه وآله وسلَّم آنان را از این کار نهی نکرد اللَّـه پیامبر صلَّى
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که این کار به خاطر مصلحتی انجام شود. به عنوان مثال شوهر تمایل ندارد که در آن 
وقت زنش حامله شود و یا این که به خاطر آن که در حالت حیض و نفاس آمیزش 

 حرام است.
این کار را بکند. چون آمیزش حرام است؛ اما ، چنان که در سؤال به آن اشاره شده

و امثال آن حرام نیست؛ اما  بوسیدن و آغوش گرفتن و کام گرفتن از ران و شکم زن
بهتر آن است که در حالت حیض و نفاس زن لباسی به تن داشته باشد تا به آمیزش 

ىلَّ « وید:گ می " عنهارضی اهللا"و عایشه، منجر نشود ـهُ كان النبي صَ لَّمَ  اللَّ 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   )1(»أن تَ

هپیامبر صلَّى « است با ما در حال حیض همبستر خو میعلَیه وآله وسلَّم هرگاه  اللـَّ
بپوشد و آنگاه با او  )2(د که ازاردا میبه هر یک از ما در زمان حیض فرمان  -شود
 ».ابیدخو می

منظور این است زمانی که زن در حالت حیض یا نفاس قرار دارد شوهر در حالی با 
، ه پا داشته باشداما اگر بدون آن که شلواري ب، او بخوابد که او شلواري به پا داشته باشد

ه پیامبر صلَّىچنان که ، با او بخوابد اشکالی ندارد  رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

احَ « ءٍ إِالَّ النِّكَ ْ وا كُلَّ يشَ نَعُ  »با زن حائض هر کاري بکنید بجز آمیزش« )3(»اصْ

ردند و خو میآب و غذا ن ها آندند با ش مییهودیان چنان بودند وقتی که زنها حیض  
 دند.کر میسکونت ن ها آندر یک خانه با 

 132ص 26ش  -مجلۀ البحوث –شیخ ابن باز 
 ریختن منی خارج از شرمگاه) چه زمانی جایز است؟ کیفیت آن چیست؟( : عزل2س

                                                           
 ). مانند آن293مسلم  () و 302،300بخاري  ( -1

 چیزي شبیه لباس خواب -1
 )302مسلم  ( -3
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روایت کرده اند که  عنْه اللَّـه: امام احمد و ابن ماجه از عمربن خطاب رضی 2ج

ولُ « گفت: سُ َى رَ ـهِ هنَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ نْ  اللَّ لَ عَ زَ عْ أَنْ يُ لَّمَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ َاالْـعَ هنِ ةِ إِالَّ بِإِذْ رَّ  )1(»حُ

هرسول اهللا صلَّى « از عزل زن آزاده بدون اجازه اش نهی فرموده  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
 »است

 یضعبدالرزاق در مصنف خود و بیهقی از ابن عباس رروایت  اللَّـه نْهند که کن میع
  )2(گفت: از عزل زن آزاده نهی شده؛ مگر آنکه خودش اجازه دهد.

اجازه  پس این داللت می نماید که عزل از زن آزاده با اجازه اش جایز است. بدون
اش جایز نیست. براي عزل کنیز نیازي به اجازه نیست؛ اما این کار باید فقط زمانی شود 
که نیاز و ضرورت مبرم به این کار باشد. کیفیت عزل این گونه است که شوهر بعد از 

د تا آب منی آور میفرو بردن آلت تناسلی و قبل از انزال آن را از شرمگاه زن بیرون 
  بیرون بریزد.

 اهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموب
 )19/328( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم تلقیح مصنوعی 110[

 یعنی این که نطفه ي مرد گرفته -نوزاد لوله آزمایشگاهی –تلقیح مصنوعی  س:
حکمش ، ودش میود و توسط پزشک با ابزار مخصوص در رحم زن گذاشته ش می

 چیست؟
یرند و به وسیله ي آمپول و لوله گ میتلقیح مصنوعی یعنی این که آب منی مرد را  ج:

بسیار خطرناك است. چه تضمینی هست که پزشک نطفه ي این ، ذارندگ میدر رحم زن 
مرد را در رحم زنی دیگر نگذارد؟ بنابراین به نظر ما باید سد باب شود و جلوي این کار 

                                                           
) 14102(  "الکبـري  ") و بیهقی در 3679(  "االوسط ") و طبرانی در 1928) و ابن ماجه  (1/31احمد  ( -1

 . حدیث ضعیف است اما شواهدي دارد.
 ) مانند آن14103(  "الکبري") و بیهقی در 12562مصنف عیدالرزاق  ( -2
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یم؛ مگر آن که مرد و زن و پزشک را ده میو ما به جایز بودن آن فتوا نگرفته شود 
، بشناسیم و براي ما قضیه کامالً روشن باشد؛ اما این که دروازه ي این کار کامالً باز باشد

بیم آن می رود که مصیبتی درست شود. مسئله ي ساده اي نیست چون اگر فریبی رخ 
بنابراین رسول ، د و این در شریعت حرام استآی میدر نسبها هرج و مرج پیش ، دهد

عَ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهاهللا صلَّى  تَّى تَضَ ْلٍ حَ اتِ محَ أُ ذَ   )1(»الَ تُوطَ

 »زن حامله تا وقتی وضع حمل نکرده ازدواج نشود«
که در آن م؛ مگر آن که قضیه ي معینی باشد ده میبنابراین من به این کار فتوا ن
 شوهر و زن و پزشک را بشناسم.

 )921س ( لقاءات الباب المفتوح -شیخ ابن عثیمین

 ] ترك تلقیح مصنوعی از انجام آن بهتر است111[

اند بچه دار تو میهمسرم چهار فرزند به دنیا آورده و مدت چهار سال است که ن س:
شود باید به صورت اهد بچه دار خو میویند که اگر گ میپزشکان به اتفاق ، شود

ي دولتی کشور ما این کار فقط در ها آننید که در بیمارستدا می.. و .مصنوعی باردار شود
 ود و من از انجام این کار امتناع ورزیده ام حکم چیست؟ش میشهر جده انجام 

 تلقیح مصنوعی را با شرایطی مهم و احتیاطی جایز، بعضی از علماي معاصر ج: 
م. نصیحت من این کن میدر این مورد توقف نموده و اظهار نظر ن شمرده اند؛ اما من

پایان چون ممکن است دروازه ي شرّ و بدي را باز کند که ، است که این کار انجام نشود
همان چهار بچه اي که دارید کافی است و شما ، ودش میندارد. اگر زن شما بچه دار ن

پس  صاحب فرزند شوید. ها آننید و از انید با زن دوم و سوم و چهارمی ازدواج کتو می
 .انجام ندادن تلقیح مصنوعی بهتر است

 )21/1922( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز 

                                                           
ــوداود  (3/87،62،28احمــد  ( -1 ــی2157) و اب  2/195) و حــاکم 2295) و دارمــی  (34( 4/112) و دارقطن

 )1889آن را صحیح دانسته است. ( "صحیح ابوداود") و آلبانی در 2790(
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 ] حکم چند همسري 112[

 در اسالم جایز است یا سنت است؟ )چند همسري( آیا تعدد زوجات س:

 چند همسري سنت است.، اگر کسی توانایی داشته باشد ج:

﴿ رماید:ف میچون اهللا تعالی                  

                                    

      ﴾ :۳[النساء[ 

اگر ترسیدید که در باره یتیمان نتوانید دادگري کنید با زنان دیگري که براي شما «
ترسید که  چها ر تا ازدواج کنید. اگر هم میحالل اند و دوست دارید با دو یا سه یا 

 ازدواج نمایید. ایننتوانید میان زنان دادگري کنید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود 
ود که دچار کج روي و ستم ش میسبب  )یا ازدواج با کنیزان، کار یعنی اکتفاء به یک زن(

 »نشوید
و زنان او براي امت  کرد زن ازدواج علَیه وآله وسلَّم با نُه اللَّـهرسول اهللا صلَّى 

است و غیر وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى سودمند شدند؛ اما این از خصوصیات رسول اهللا 
 ازدواج کنند. از او دیگران حق ندارند با بیشتر از چهار زن

در بر دارد. چند  امت اسالمی ي همه چند همسري منافع بزرگی براي مردان و زنان 
ود تا همه نگاههاي خود را از نا محرمان حفظ کنند و پاك دامن ش میهمسري سبب 

 سرپرستی و مرد تعداد زیادي از زنان را وندش می زیاد و فرزندان نسلباشند و همچنین 
 د.کن میشرّ و انحراف حفاظت  را از اسباب ها آنکند و  و رسیدگی می

باید به یک زن بسنده ، اما اگر کسی توانایی رسیدگی به بیش از یک زن را ندارد 
 نماید.

﴿ رماید:ف میچون اهللا تعالی         ﴾ » اگر هم ترسیدید که

 .»کنید اکتفا به یک زن کنید دادگري نتوانید میان زنان
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در دنیا و آخرت  ها آنو نجات  مسلمین را به آنچه مایه ي صالح ي همه اهللا تعالی
 دهد. توفیق، است

  1028ش  مجلۀ البالغ –باز  شیخ ابن

 ] حکمت جایز بودن چند همسري113[

اسالم اجازه داده که مرد همزمان دو یا سه یا چهار زن بگیرد.. چرا این کار را  س:
جایز قرار داده است؟ شرایط و ویژگیهاي این کار چیست؟ کسانی که به جایز بودن این 

 ند چگونه باید پاسخ داده شوند؟کن میکار اعتراض 
اهللا تعالی به مسلمان اجازه داده که اگر توانایی رسیدگی و دادگري بین زنان را  ج:

و در کتابش این حکم را نازل فرموده و به پیامبرش ، دارد از یک زن تا چهار تا بگیرد

همحمد صلَّى  ﴿ رماید:ف میآن را وحی کرده است. وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ      

                                  

                    ﴾ :۳[النساء[ 

با زنان ، نتوانید انصاف کنید ازدواج) با دختران یتیم( ي بارهاگر ترسیدید که در «
 و دوست دارید با دو یا سه یا چها ر زن ازدواج کنید. براي شما حالل اند دیگري که

اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان انصاف و عدالت کنید به یک همسر یا با کنیزان 
که دچار  ودش میسبب  )یا کنیزان، کار یعنی اکتفاء به یک همسر( اکتفا نمایید. این خود

 »و ستم نشوید کج روي
اگر ، پس اهللا تعالی به مسلمان اجازه داده که با بیش از یک زن ازدواج نماید 
اگر اطمینان دارد که ظلم و حق کشی ، اهد دو یا سه یا چهار همسر داشته باشدخو می

ذارد گ میت و حالت بندگانش آگاه است. و در قانونی که اهللا تعالی به وضعی، دکن مین
 حکیم است.

ست و ها آنرد که به مصلحت دا میاهللا تعالی تنها چیزي را براي بندگانش مقرر 
د مورد پرسش و سؤال قرار کن مید. اهللا تعالی از کارهایی که ده میکارشان را سامان 
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وند. پس باید تسلیم حکم اهللا تعالی شد و ش می. و بندگان از کارهایشان پرسیده گیرد نمی
همان طور که ایمان داشتن به قضا و قدر ، کار را در قوانینی که مقرر نموده به او سپرد

 الهی واجب است. 
از ، حکمت آن را بداند خواه نداند انسانهمه اینها از روي حکمت هستند خواه  

است در بسیاري از مسایل  ممکن، دباش میداراي ضعف و قصور  انسانآنجا که عقل 
حکمت و فلسفه ي آن را نداند. وقتی ملحدین و تردید افکنان در ، جزئی در شریعت

در اصل دین و ایمان  ها آناو باید با ، این مورد با دانشمند مسلمان به مجادله می پردازند
مانت پیامبرانی ا، دانا و حکیم و مهربان است، مناظره کند و بگوید که پروردگار جهان

 انسانسعادت  ي آیهآنچه را که م، دار و صادق و مژده رسان و بیم دهنده فرستاده است
و صالح جهان هستی است به آنان وحی کرده است. پیامبران وحی و پیام الهی را واضح 

 و آشکارا به مردم رسانده اند و حجت را بر بندگان اقامه کرده اند.
لت و مهربانی اهللا تعالی و صداقت پیامبران و اگر آن ملحد به علم پروردگار و عدا 

ردد و باید قانونگذاري الهی را بپذیرد گ میامانتداري آنان ایمان آورد حجت بر او اقامه 
و تسلیم اهللا تعالی شود. خواه حکمت را در فروع و جزئیات دستور هاي الهی بداند یا 

او در جزئیات شریعت فایده اي نداند. اگر به اصول دین ایمان نیاورد بحث و مناقشه با 
 ندارد.
چند همسري حکمتهایی دارد که عبارتند از: آمارها حکایت از این ، باوجود این 

وند بیشتر ش میند از تعداد پسرانی که متولد آی میدارند که تعداد دخترانی که به دنیا 
چون مردان است و شمار مردانی که می میرند از تعداد زنانی که می میرند بیشتر است؛ 
ند و به کن میبیشتر در معرض عوامل و اسباب مرگ قرار دارند؛ مثالً در جنگها شرکت 

ند. به سفرهاي دور و دراز ده میکارهاي سختی را انجام ، مبارزه با دشمن می پردازند
را در معرض خطر قرار  انسانمی روند و دیگر چیزهایی از این قبیل که ممکن است 

 دهد.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1882 
  
شمار زیادي از زنان بدون شوهر باقی می مانند ، پس اگر چند همسري ممنوع باشد 

و از اشباع غریزه ي جنسی به صورت شرافتمندانه که براساس آن خانواده و قبیله و 
محروم می مانند. بسیاري از زنان در دام هوسبازان می افتند و ، وندش میملتها تشکیل 

ود. فرزندان بی ش میوند و نسل کم ش میو حرمتها هتک یرند گ میقرار  ها آنبازیچه ي 
یرد و بال گ میوند و خانواده ها از هم می پاشند. فساد جامعه را فرا ش میپدر و مادر زیاد 
ود. به دنبال آن بیماریهاي مهلکی همچون سفلیس و سوزاك رواج ش میگریبانگیر همه 

 می یابند. 
از جمله حکمتهاي چند همسري یکی این است که چند همسري سبب کثرت نسل  

اید. افز میود. این کار تعداد افراد امت را بیشتر می کند. به قدرت آن ش میو فرزندان 
ود. شریعت ش میعمران و آبادانی زمین و سختی هاي زندگی با همکاري یکدیگر آسان 

 انسانامنی و کثرت نسل و صیانت آبرو و بقاي ه ازدواج تشویق نموده تا پاکدب میاسال
 تحقق یابد.

از جمله حکمتهاي تعدد ازدواج و چند همسري این است که سنت تکوینی الهی بر  
ند تا مدتی خون نفاس ادامه کن میزایمان ، وندش میآن است که زنان حیض و حامله 

در یکی از حالتهاي  وقتی یکی از زنهایش، اگر شوهر بیش از یک زن داشته باشد، دارد
اند پاکدامنی خود را حفظ نماید و زن تو میدر کنار دیگري ، طبیعی مذکور قرار بگیرد

د تا او خودش را کنترل نماید و شیطان او را گول نزند هواها و کن می دیگر او را کمک
 امیال بر او غالب نشوند. 

اشد و شوهرش او یکی دیگر از حکمتهاي چند همسري این است که شاید زن نازا ب
را دوست داشته باشد اما عالقه مند است که ازدواجی دیگر کند تا صاحب فرزند شود و 
داشتن نسل و فرزند امري است که اهللا تعالی آن را دوست دارد و سبب آبادانی زمین و 

ود. از این رو شریعت چند همسري را مباح و جایز قرار داده ش میامت  قدرت گرفتن
 ي آیهشاید اهللا تعالی به او فرزندانی بدهد که م، اند زن دیگري بگیردوت میاست. او 

 خوشبختی زندگی او شوند... و حکمتهایی دیگر که در تعدد زوجات نهفته است.
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که حکیم و حمید و  تعالىکوتاه سخن این که چنان که گذشت چند همسري را اهللا  
نیازهاي او را ، را آفریده انسانکه  مشروع و جایز نموده است. اهللا تعالی، دباش میرحیم 
د پرسیده ده میذاتی است باریک بین و آگاه. از هر آنچه انجام  تعالىند و او دا میبهتر 

وند. پس بنده باید جایگاه ش میدر مورد کارهایشان بازخواست  ها انسانود و ش مین
ند به دا میرا ن پروردگارش را بداند و به کمبود علم و آگاهی خود اعتراف کند و آن چه

  و زمین واگذارد و دستورات اهللا را انجام دهد. ها آنداناي اسرار آسم
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )178-19/175( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] آیا رضایت زن اول براي ازدواج مجدد شرط است؟114[

مردي هستم که سالهاست ازدواج کرده و تعدادي فرزند دارم. در زندگی  س:
اهم خو میم که باید زنی دیگر داشته باشم چون کن میخانوادگی خوشبختم. اما احساس 

د؛ زیرا توان من از توان زن بیشتر کن میگناهی از من سر نزند و یک زن مرا کفایت ن
اهم که داراي شرایطی باشد خو مینی است. این یک طرف قضیه و از سوي دیگر من ز
اهم مرتکب کار حرام نشوم. از خو میکه همسرم آن شرایط را به طور کامل ندارد. 

ازدواج دوم برایم ، طرفی به علت این که از زن خود چیز ناراحت کننده اي ندیده ام
 سخت و دشوار است. زنم قاطعانه با آن مخالفت می نماید.

ید تا قانع شود؟ آیا او حق کن می؟ به زنم چه نصیحتی نصیحت شما به من چیست 
دارد که تمایل من به ازدواج مجدد را نادیده بگیرد بخصوص وقتی که من حق او را 

م و توان مالی براي ازدواج مجدد دارم. امیدوارم مفصالً پاسخ دهید. چون ده میکامالً 
 این قضیه براي بسیاري از مردم مهم است. 

انید تو میشما ، دای کردهبه گونه اي است که شما در سؤال مطرح اگر وضعیت  ج:
برحسب توان خود براي پاکدامنی خویش با دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید به شرطی 

 که میان زنان به عدالت رفتار کنید.
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﴿ رماید:ف میچنان که اهللا تعالی                    

                                  

       ﴾ :۳[النساء[  

با زنان ، نتوانید انصاف کنید ازدواج) با دختران یتیم( ي بارهکه در  اگر ترسیدید«
 و دوست دارید با دو یا سه یا چها ر زن ازدواج کنید. براي شما حالل اند دیگري که

اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان انصاف و عدالت کنید به یک همسر اکتفا 
 .»نمایید

تَطَاعَ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهو رسول اهللا صلَّى  نْ اسْ : مَ بَابِ َ الشَّ عْرشَ ا مَ يَ

مْ  نْكُ جِ الْـمِ رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ ِ وَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ هُ لَهُ ، بَاءَ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ ْ يَسْ نْ ملَ مَ وَ

اءٌ  جَ  )1(»وِ

واج کند. زیرا ازدواج ازدباید ، کس از شما توان ازدواج داردگروه جوانان! هر اي«
ود. هرکس توانایی ازدواج را ندارد باید ش میي حفظ نگاه و پاکدامنی شرمگاه  بیشتر مایه

 »شهوت است. ي کنندهچشم و کنترل  ي کنندهحفاظت ، چون روزه، روزه بگیرد
به  ود. شریعت اسالمیش میهمچنین ازدواج مجدد سبب افزایش نسل و جمعیت  

 اند.خو میافزایش نسل و جمعیت فرا 

وا « رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  چنان که رسول اهللا  جُ وَّ زَ ودَ الْـتَ دُ لُودَ الْـوَ وَ

مَ  وْ مَ يَ مْ االُمَ اثِرٌ بِكُ كَ ةِ الْـإِينِّ مُ يَامَ   )2(»قِ

کنید؛ چون من در روز قیامت به با زنان مهربان و آنان که فرزند می زایند ازدواج «
 »م.کن میامت) از دیگر امتها افتخار ( زیاد بودن شما

                                                           
 ) 1400) و مسلم  (5066،5065بخاري  ( -1

) و طبرانـی در  4057،4056،4028) و ابن حبان  (3229) و نسائی  (2050) ابوداود  (3/245،158احمد  ( -2
) حاکم آن را صحیح دانسته و 2685( 2/162) و حاکم 508( 20/219 "الکبیر ") و 5099(  "االوسط "

 ذهبی با او موافق است.
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زن نباید مانع این کار شود. بایستی به شما اجازه دهد که ازدواج کنید. شما باید  
آنچه را که هر دو نیاز  ي همهبکوشی تا در میان هر دو کامالً با عدالت رفتار کنی و 

اینها از باب همکاري در راستاي نیکویی و پرهیزگاري است.  ي همهدارند فراهم کنی. 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی            ﴾ :۲[املائدة[  

 »و یکدیگر را بر نیکوکاري و تقوا و پرهیزگاري یاري کنید«

هرسول اهللا صلَّى  ـهُ وَ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ نِ  اللَّ وْ انَ الْـيفِ عَ ا كَ بْدِ مَ بْدُ الْـعَ عَ

يهِ  نِ أَخِ وْ  )1(»يفِ عَ

 »برادرش را یاري نماید، د تا زمانی که بندهکن میاهللا تعالی بنده را یاري «
شما برادر دینی همسرتان هستید و او خواهر دینی شماست و باید یکدیگر را در  

 کار خیر کمک کنید.
 اللَّـهی اهللا عنهما روایت است که رسول اهللا صلَّى در حدیث صحیح از ابن عمر رض 

انَ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: يهِ كَ ةِ أَخِ اجَ انَ يفِ حَ نْ كَ ـهُ مَ تِهِ  اللَّ اجَ   )2(»يفِ حَ

 »دکن میاهللا تعالی نیازش را بر آورده ، هر کس در فکر نیاز برادرش باشد«
اما رضایت زن در جایز بودن چند همسري شرط نیست. بلکه باید راضی باشد تا  

 زندگی شما به بهترین صورت ادامه یابد. اهللا تعالی وضعیت همه را اصالح نماید و
 خوبیها را نصیب شما نماید. ي همه

 .168مجلۀ العربیۀ شماره  –شیخ ابن باز 

 تعدد زوجات و بیان حکمت آن ي آیه] شرح 115[

است  ویند: ازدواج با بیش از یک زن فقط براي کسانی جایزگ میبعضی از مردم  س:
عدالت را رعایت  ها آنند و می ترسند که نتوانند بین کن میرا سرپرستی  که دختران یتیم

.. از این آیه .دکن میکنند. چنین کسانی با مادرِ یتیمان یا با یکی از آن دختران ازدواج 
                                                           

 )2699مسلم  ( -1
 )2580) و مسلم  (2442بخاري  ( -2
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﴿ ند:کن میاستدالل                       

        ﴾ :۳[النساء[ 

اگر ترسیدید که در باره یتیمان نتوانید عدالت کنید با زنان دیگري که براي شما «
  »ر تا ازدواج کنیدچهاو دوست دارید با دو یا سه یا حالل اند 

 لطفاً حقیقت را در این مورد بیان کنید. 
که اگر دختر یتیمی تحت  این سخن باطلی است و معنی آیه کریمه این است ج:

سرپرستی شما بود و می ترسید که اگر با او ازدواج کنید مهریه اش را ندهید باید به 
سراغ زنان دیگري بروید که زیادند و اهللا تعالی او را مجبور نکرده که حتماً با همان یتیم 

ت؛ زیرا این ازدواج کند. آیه داللت می نماید که ازدواج با دو یا سه یا چهار زن جایز اس
ردد. همچنین گ مینگاه  ود و بیشتر موجب حفظش میکار بهتر سبب رعایت پاکدامنی 

پاکدامن بمانند ، ود تا بسیاري از زنانش میود و سبب ش میسبب افزایش نسل و جمعیت 
 احسان و نیکی شود و نیازشان تأمین گردد. ها آنو با 

چهارم آن به عنوان همسر به تردیدي نیست زنی که نصف مردي یا یک سوم یا یک 
بهتر است از آن که بدون شوهر باشد. اما به شرطی که فرد توانایی داشته ، او تعلق بگیرد

اند برقرار تو میباشد و بین زنها به عدالت رفتار نماید. اگر کسی ترسید که عدالت را ن
لَّى نماید به یکی اکتفا کند به اضافه ي کنیزانی که دارد. عمل رسول اهللا صه علَیه وآله  اللـَّ

هد. ایشان صلَّى کن میوسلَّم بر این داللت  علَیه وآله وسلَّم در حالی وفات یافت که  اللـَّ
 نُه زن داشت. 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی             ﴾ :۲۱[األحزاب[ 

  .»براي شما بهترین الگو ونمونه استوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى «
علَیه وآله وسلَّم براي امت بیان نموده که براي هیچ کسی از  اللَّـهرسول اهللا صلَّى 

امت جایز نیست که با بیش از چهار زن ازدواج کند. پس باید در ازدواج با چهار زن و 
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علَیه وآله وسلَّم الگو برداري کرد. ازدواج با بیش از  اللَّـهکمتر از آن از ایشان صلَّى 
هصیات پیامبر صلَّى چهار زن از خصو  علَیه وآله وسلَّم بوده است. اللـَّ
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 ] معناي عدالت در آیات تعدد زوجات116[

﴿ وید:گ میکریمه اي آمده که  ي آیهدر قرآن کریم در زمینه ي چند همسري  س:  

      ﴾ :۳[النساء[ 

 »اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان عدالت کنید به یک زن اکتفا کنید«

﴿ و در جاي دیگري آمده است               ﴾

توان انید میان زنان عدالت کنید هرچند همه ي کوشش و تو میشما ن« ]۱۲۹[النساء: 
 .»خود را بکار برید

اول دادگري را براي ازدواج با بیش از یک زن شرط قرار داده است و در  ي آیهدر 
 ي آیهدوم  ي آیهآیا ، د که برقراري عدالت بین زنها ممکن نیستده میدوم توضیح  ي آیه

د؟ و ازدواج با بیش از یک زن جایز نیست؛ چون شرط عدالت کن میاول را منسوخ 
 دارد؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. امکان ن
بین این دو آیه تعارض و تضادي نیست. همچنین یکی دیگري را منسوخ  ج:

انید عدالت کنید یا در نفقه و تو میو عدالتی که به آن امر شده یعنی تا آنجا که ، دکن مین
ر نوبت عدالت کنید. اما در محبت و توابع آن از قبیل همخوابی و مانند آن دادگري د

 توان کسی نیست.

﴿ ي آیهمنظور از                   ﴾ :۱۲۹[النساء[. 

 همین است.، از نظر محبت قلبی) عدالت کنید( انید میان زنانتو میشما ن
د که کن میعلَیه وآله وسلَّم روایت  اللَّـهاز پیامبر صلَّى  بنابراین عائشه رضی اهللا عنها

ولُ « سُ انَ رَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ قُولُ  اللَّ يَ لُ وَ دِ يَعْ مُ فَ قْسِ لَّمَ يَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ لِكُ اللَّـهُ عَ ي فِيامَ أَمْ مِ سْ ا قَ ذَ مَّ هَ
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لِكُ  الَ أَمْ ْلِكُ وَ نِي فِيامَ متَ لُمْ الَ تَ   )1(»فَ

فت: اي گ مید و کر میعدالت ، در نفقه و نوبت علَیه وآله وسلَّم اللَّـه پیامبر صلَّى«
اهللا! این تقسیم من در آن چیزي است که در اختیار و توانم است. پس در آن چه در 

 »اختیار توست و در اختیار من نیست؛ مرا مالمت مکن
 108ص ، فتاوي المرأة –شیخ ابن باز 

ه مبر صلَّىپیا] حکمت ازدواج 117[  با نه زن علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

 از زنان ازدواج نمود؟ اي مجموعهعلَیه وآله وسلَّم با  اللَّـه پیامبر صلَّىچرا  س:

اهللا تعالی حکمت فراوان و به جا دارد. ازجمله حکمت او این است که در ادیان  ج:
هگذشته و در شریعت پیامبر ما محمدصلَّى  علَیه وآله وسلَّم اجازه داده که مردان با  اللـَّ

آله علَیه و اللَّـهبیش از یک زن ازدواج نمایند. چند همسري ویژه ي پیامبر ما محمدصلَّى 
 وسلَّم نبوده است. یعقوب علیه السالم دو زن داشته است.

سلیمان بن داود علیه السالم نود و نه زن داشت و در یک شب با همه همبستر شد  
 به این امید که اهللا تعالی از هریک به او پسري بدهد که در راه اهللا جهاد کند. 

همچنین با عقل و فطرت تضادي  این کار از امور بدعت و نو پیدا در شریعت نیست.
ندارد؛ بلکه مقتضاي حکمت است. چون بر حسب آمار گیریهایی که همواره انجام 

وند تعداد زنان از مردان بیشتر است. گاهی مرد از چنان توان جنسی اي برخوردار ش می
 است که باید با بیش از یک زن ازدواج نماید تا غریزه اش را از راه حالل اشباع نماید.

اند غریزه اش تو میود که مرد نش میگاهی زن دچار بیماریهایی از قبیل حیض و نفاس 
د که زن دیگري داشته باشد تا از راه حالل غریزه کن میرا اشباع نماید؛ بنابراین نیاز پیدا 

 اش را اشباع نماید و از گناه دور بماند.

                                                           
) و دارمـی   1971ن ماجـه  ( ) و ابـ 3943) و نسائی  (1140) و ترمذي  (2134) و ابوداود  (6/144احمد  ( -1

) حـاکم آن را صـحیح قـرار داده و ذهبـی بـا او      2761( 2/187) و حـاکم  4205) و ابن حبـان  ( 2207(
 موافق است.
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و شرعی مباح و جایز است. و پیامبران ، فطري، وقتی که چند همسري از نظر عقلی
گذشته این کار را کرده اند و ممکن است ضرورت باشد؛ پس اگر پیامبر ما محمدصلَّى 

چنین کاري کرده نباید تعجب کرد. ازدواج  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیلَّىعپیامبر ص ه علَیه  اللـَّ
 برخی عبارتند از:، هایی دارد که علما ذکر کرده اند وآله وسلَّم با جمعی از زنان حکمت

علَیه وآله وسلَّم با این ازدواج ها پیوند و رابطه اش را با بعضی  اللَّـهرسول اهللا صلَّى 
به امید آن که از این راه اسالم قوت بگیرد و زمینه ي  نمود میاز قبیله ها مستحکم 

د و پیوند هاي برادري و کن میشدن محبت را بیشتر  گسترش آن فراهم شود. زیرا فامیل
 محبت را مستحکم می نماید.

هاز آن جمله این که رسول اهللا صلَّى  است برخی از بیوه خو میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
را از دست داده اند  ها آندر کنار فردي بهتر از شوهرانشان که  ها آنزنان را پناه دهد و 

د و به کر میو مصیبت شان را جبران  نمود میآنان را شادمان ، یرند. این کارقرار بگ
، دندش میعنوان سنت و امري پسندیده براي امت قرار گرفت. کسانی که در جهاد شهید 

 دند.کر میاحسان  ها آندند و این گونه به آور میهمسرانشان را به عقد ازدواج خود در 
یکی این که به امید زیاد شدن جمعیت و نسل که امري فطري است و سبب بیشتر 

ند ده میود و فرزندانی به دنیا خواهند آمد که دین را یاري ش میشدن جمعیت امت 
 چنین کرد.

علَیه وآله وسلَّم با زنان زیادي ازدواج  اللَّـهاز آن جمله یکی این که رسول اهللا صلَّى 
ین گونه تعداد زنان معلّم و راهنما که سیرت و رفتار داخل خانه او را فرا کرد و ا
علَیه وآله وسلَّم از ازدواج با جمع  اللَّـهزیاد نمود. انگیزه ي رسول اهللا صلَّى ، گرفتند

آله علَیه و اللَّـهاهللا صلَّى  لزیادي از زنان فقط شهوترانی نبوده است؛ زیرا از زنان رسو
رضی اهللا عنها دوشیزه و کم سن و سال بود. بقیه زنانش بیوه بودند.  وسلَّم فقط عایشه

هصلَّى ایشان ، ودب میاگر انگیزه اش از چند همسري شهوترانی و غریزه ي جنسی   اللـَّ
لَّمسو هآلو هلَید. بخصوص بعد از هجرت و کر میبا دوشیزگان کم سن و سال ازدواج  ع

رپا شد و مسلمین قدرت یافتند و تعدادشان زیاد ب میپیروزیها و بعد از آن که دولت اسال
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 علَیه وآله وسلَّم اللَّـهشده بود. هر خانواده اي دوست داشت که با رسول اهللا صلَّى 
زن  ها آنان از میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهوصلت نماید. دوست داشت که رسول اهللا صلَّى 

علَیه وآله وسلَّم چنین نکرد. بلکه به خاطر مناسبتهاي  اللَّـهبگیرد؛ اما رسول اهللا صلَّى 
 د.کر میخوب و انگیزه هاي واال ازدواج 

علَیه وآله وسلَّم با هر یک از زنانش را  اللَّـههرکس شرایط ازدواج ایشان صلَّى 
هود. همچنین اگر رسول اهللا صلَّى ش میش واضح مسئله برای، بررسی کند علَیه وآله  اللـَّ

 رفتارش در دوران جوانی که تنها زنش خدیجه بنت خویلد، ودب میوسلَّم شهوتران 
هاز رسول اهللا صلَّى  رضی اهللا عنها که علَیه وآله وسلَّم به لحاظ سنی بزرگتر بود؛  اللـَّ

 د.کر میمشخص 
ایشان در رعایت نوبت بین زنهایش که از نظر سنی و زیبایی متفاوت بودند؛ عدالت 

ود پاکدامنی و عفت در جوانی و ش مید. اما تنها چیزي که از او حکایت کر مین
بزرگسالی است و نشانگر کمال پاکی و درستکاري و اخالق واالي ایشان است که میان 

 دشمنانش مشهور شده بود.
 ق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفی

 )173-19/170( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 شرعی نوبت بین زنان ي طریقه] 118[

د اگر زنش دوشیزه است باید یک هفته پیش او بماند. اگر کن میکسی که ازدواج  س:
ند. آیا آی مینماز جماعت بیرون نبیوه است سه روز باید پیش او بماند. و افرادي براي 

علَیه وآله وسلَّم چنین است که داماد براي نماز  اللَّـهدر حدیث و سنت پیامبرصلَّى 
 جماعت بیرون نیاید؟

اگر فرد با دوشیزه اي ازدواج کرده پیش او یک هفته بماند و بعد از یک هفته به  ج:
بیوه بوده سه روز نزد او بماند. بعد از سه نوبت پیش بقیه ي همسرانش برود. اگر زنش 

روز نوبت را رعایت کند. اگر زنش بیوه بود و او دوست داشت هفت روز پیش او 
 را با ماندن پیش زن قبلی جبران نماید. ها آنبماند. بعد 
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  یضاصل در این مورد حدیثی است که ابوقالبه از انس رروایت  اللَّـه نْهد که کن میع
نت چنین است که اگر فرد با دوشیزه اي ازدواج کرد نزد او هفت روز بماند. گفت: س

سپس اوقات را تقسیم کند. اگر با بیوه اي ازدواج کرد سه روز پیش او بماند و بعد از 
عنْه این  اللَّـهانید بگویید انس رضی تو میوید: گ میآن روزها را تقسیم کند. ابوقالبه 

علَیه وآله وسلَّم روایت کرده است. این حدیث متفق  اللَّـه صلَّى حدیث را از رسول اهللا
 علیه است و لفظ آن از بخاري است.

وقتی  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  د که رسول اهللاکن میروایت  رضی اهللا عنها ام سلمه 

انٌ «: با او ازدواج کرد سه روز پیش او ماند و فرمود وَ لِكِ هَ ىلَ أَهْ هُ لَيْسَ بِكِ عَ ئْتِ ، إِنَّ إِنْ شِ

بَّعْتُ لَكِ  ائِي، سَ بَّعْتُ لِنِسَ بَّعْتُ لَكِ سَ إِنْ سَ  )1(»وَ

اهی هفت روز پیش تو می مانم و خو میتو پیش خانواده ات کم ارزش نیستی. اگر «
روایت مسلم » نزد زنان دیگر هم هفت روز خواهم ماند، اگر هفت روز پیشت باشم

 کرده است.
جایز نیست که کسی به بهانه ي این که ازدواج کرده به نماز جماعت در مسجد  

حاضر نشود خواه زنش دوشیزه باشد یا بیوه؛ زیرا دلیلی براي صحت این کار وجود 
 ندارد.

 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )208، 19/209( ی و افتافتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علم

] آیا در شب گذراندن در صورت معذور بودن یکی از همسران باید عدالت را 119[
 رعایت کرد؟

داراي عذري شرعی همچون زایمان  ها آنمن بحمداهللا دو زن دارم. اگر یکی از  س:
 جایز است که در این مدت شب را پیش دیگري بگذرانم؟، .. باشد.و

                                                           
 ) و دیگران 1460مسلم  ( -1
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این کار جایز نیست؛ بلکه شما باید شب را پیش ، اگر زن در خانه ي شما باشد ج:
اگر چه او در حالت حیض یا نفاس ، او بگذرانی و با او غذا بخورید و گفتگو کنید

شما ، باشد؛ اما اگر زنِ شما پیش خانواده اش باشد یا در سفر باشد و در خانه نباشد
    اشی. واهللا اعلمانید تمام وقت پیش زن دیگرت بتو می

 جمع: عبداهللا الحوطی 79ص ، النخبۀ من الفتاوي النسائیۀ –شیخ ابن جبرین 

 ان پیش هر زنی بیش از یک شب ماندتو می] 120[

اند پیش هرکدام به جاي یک روز یک هفته تو میآیا مردي که دو زن دارد  س:
 بماند؟ یک هفته پیش یک زن و یک هفته پیش زن دیگري باشد؟

برابري نماید.  ها آنجایز است. چون منظور این است که در شب گذراندن بین  ج:
 پیش دیگري به همان اندازه بماند.، ماند میشب که پیش یکی  هرچند

 ثابت است وقتی که با ام سلمه علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى چنان که از رسول اهللا  

انٌ « نزد او ماند و گفت:سه روز ، ازدواج کرد رضی اهللا عنها وَ لِكِ هَ ىلَ أَهْ هُ لَيْسَ بِكِ عَ ، إِنَّ

بَّعْتُ لَكِ  ئْتِ سَ ائِي، إِنْ شِ بَّعْتُ لِنِسَ بَّعْتُ لَكِ سَ إِنْ سَ  )1(»وَ

اهی هفت روز پیش تو می مانم و خو میتو پیش خانواده ات کم ارزش نیستی. اگر «
 .»روز خواهم مانداگر هفت روز پیشت باشم نزد زنان دیگر هم هفت 

 )262( ص، اللؤلؤالمکین –شیخ ابن جبرین 

                                                           
 ) و دیگران 1460مسلم  ( -1



 

 

 

 

 :فصل سوم
 ها طالق و عده



 

 ] راه حل هاي سازش بین زن و شوهر قبل از طالق121[

اسالم طالق را به عنوان آخرین راه حل مقرر داشته که زن و شوهر از همدیگر  س:
جدا شوند. قبل از طالق راه حلهاي دیگري مقرر داشته است. لطفاً در مورد این راه 

وند ما را آگاه ش میحلهاي پیش از طالق که جهت حل اختالف زن و شوهر ارائه 
 سازید.
اهللا تعالی سازش و آشتی کردن زن و شوهر و دوري از طالق را مقرر کرده است.  ج:

جدا کردن بستر و ، وسیله هایی براي اصالح و آشتی زن و شوهر از قبیل موعظه و پند
زدن کم و محدود را در صورت سودمند واقع نشدن پند و اندرز و ترك کردن مقرر 

﴿ رماید:ف میکرده است. چنان که               

                            

   ﴾ :۳۴[النساء[ 

اندرزشان کنید و از پند و ، و زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید«
و اگر باز هم مؤثر واقع ( همبستري با آنان خودداري کنید و بستر خویش را جدا کنید
تنبیه) ایشان مجوئید. بی ( نشد) آنان را بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند راهی براي

 »گمان اهللا بلند مرتبه و بزرگ است
ز خانواده ي شوهر و دیگري از یکی ا، فرستادن دو داور، از جمله راه حلهاي سازش

 خانواده ي زن است تا میان زن و شوهر آشتی برقرار نمایند.

﴿ رماید:ف میچنان که اهللا تعالی                   

                              ﴾

 ]۳۵: ء[النسا
 از داورى و مرد خویشاوندان از داورى، ترسیدید جدایی میان آنان شود اگر و«

 دو آن بین خداوند] کنند[ اصالح، خواهند]  داوران[ اگر، کنید تعیین زن خویشاوندان
 .»)35( است آگاه داناى خداوند. کرد خواهد برقرار سازگارى
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اگر این وسیله ها سودمند واقع نشوند و آشتی بین زن و شوهر محقق نشود و  
اختالف ادامه یابد؛ اهللا تعالی به شوهر در صورتی که ناسازگاري از سوي او باشد اجازه 
ي طالق داده است. اگر ناسازگاري از سوي زن باشد اهللا تعالی مقرر داشته است که 

 طالق خود را بگیرد.، قش ندهد با پرداخت مالچنانچه شوهر طال

﴿ رماید:ف میزیرا اهللا تعالی                     

                            

                      ﴾ :۲۲۹[البقرة[ 

و ، او) با نیکی( زن) به گونه ي شایسته یا رها کردن( طالق دو بار است. نگاهداري«
داده اید باز د یا) بدیشان ای کردهمهر ایشان ( براي شما حالل نیست که چیزي از آن چه

شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود اهللا تعالی را پابرجا ( مگر این که، پس بگیرید
گناهی بر ایشان نیست که زن ، پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند، دارند

 .»و در برابر آن طالق بگیرد)( فدیه و عوضی بپردازد
اختالف و تفرقه و به دست نیامدن مقاصد  چون جدا شدن با نیکی و خوبی بهتر از

 است.، ازدواج است که اهللا تعالی آن را به خاطر آن اهداف مشروع نموده

﴿ رماید:ف میبنابراین اهللا تعالی                     

  ﴾ :۱۳۰[النساء[ 

اهللا تعالی هریک از آنان را با فضل فراوان و لطف گسترده ، شوند و اگر از هم جدا«
 .»د و اهللا تعالی داراي فضل و رحمت فراوان و حکیم استکن میي خود بی نیاز 

علَیه وآله وسلَّم روایت است: وقتی زن ثابت بن قیس انصاري  اللَّـه پیامبر صلَّىاز 
 یضرنتوانست با او زندگی کند اللَّـه نْهع ، یضاجازه داد باغی را که ثابت بن قیس ر

به عنوان مهریه به او داده به ثابت برگرداند و در عوض اللَّـه نْهطالقش را بگیرد. ، ع
که قبول عنْه فرمان داد  اللَّـهعلَیه وآله وسلَّم به ثابت بن قیس رضی  اللَّـه پیامبر صلَّى



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1896 
  

 یضکند و زنش را طالق دهد. ثابت ره عنْه نیز چنین کرد. بخاري روایت کرده  اللـَّ
 )1(است.

 واهللا ولی التوفیق. و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله و صحبه أجمعین.
 .1318مجلۀ الدعوة ش  –شیخ ابن باز 

 ] حکم طالق بدون دلیل و حکمت بودن آن در دست شوهر122[

چیست؟ حکم در مورد کسی ، اشدب میحکمت این که طالق در اختیار شوهر  س:
چیست؟ حکم زنی که بدون دلیل طالق ، دده میکه بدون دلیل زنش را طالق 

 اهد چیست؟خو می
بودن طالق در دست شوهر عین انصاف و عدالت است؛ چرا که گره نکاح در  ج:

دست او باشد. چون مرد قیم و  دست شوهر است. پس باید باز کردن این گره هم در

﴿ رماید:ف میسرپرست زن است. چنان که اهللا تعالی          

         ﴾ :۳۴[النساء[ 

بدان خاطر که اهللا تعالی بعضی را بر بعضی فضیلت داده ، مردان بر زنان سرپرستند«
 .»است

نظر و دیدگاه درست هم همین را ، وقتی شوهر سرپرست باشد کار به دست اوست
د. بنابراین باش میاقتضا می نماید. چون مرد عقلش از زن کاملتر است و دور اندیشتر 

 د؛ مگر وقتی ببیند که چاره اي جز آن نیست.کن میهیچ گاه اقدام به طالق ن
د و کوتاه نظر و عاطفی باش میود زن عقلش کمتر ب میولی اگر طالق در دست زن  
ممکن است مردي دیگر مورد پسندش واقع شود و آن وقت شوهرش را طالق ، است

م؛ اما این سه حکمت و دلیلی که آور میدهد. حکمتهاي دیگري دارد که اینک به خاطر ن
 اشند.ب میبیان شد از بزرگترین دالیل و حکمتهاي بودن طالق در دست شوهر 

                                                           
 ) 5273بخاري  ( -1



   

 1897 باب چهاردهم: [نکاح]
 

اما در مورد بند دوم سؤال و آن این که حکم در مورد کسی که زنش را بدون دلیل  
ویند: طالق پنج حالت دارد: گاهی واجب و گ مید چیست؟ باید گفت علما ده میطالق 

طالق امر ، و موقعی مکروه و وقتی جایز است. در اصل وقتی حرام و گاهی مستحب
ریعت به آن فرا خوانده از هم می پاشد. ممکن نکاح که ش، مطلوبی نیست. زیرا با طالق

ي زیادي به دنبال داشته باشد. چنان که اگر زن فرزندانی داشته باشد با ها آناست زی
 د.آی میطالق خانواده از هم می پاشد و مشکالتی پیش 

اگر زن و شوهر در کنار هم خوشبخت نیستند و با هم سازش ندارند در این  
صورت طالق جایز است و جایز بودن آن نعمت الهی است. زیرا اگر زن و شوهر 
، زندگی مشقت باري را بگذرانند صفاي دنیا و زندگی برایشان مکدر و تیره خواهد بود

 الق جایز است.ط، اما از نعمتهاي الهی است که به هنگام نیاز
مگر آن که شوهر عیبی ، اما اگر زن از شوهرش تقاضاي طالق کند این حرام است 

کمبود داشته باشد. یا زن ، داشته باشد. مانند این که شوهر از نظر دینداري یا اخالق
در این صورت اگر زن تقاضاي طالق کند ، توانایی تحمل زندگی با او را نداشته باشد

 اشکالی ندارد. 
هعنْه نزد پیامبررضی  اللَّـهنان که زن ثابت بن قیس بن شماس رضی چ عنْه آمد و  اللـَّ

ولی من می ترسم که در حالت ، ثابت در دین و اخالق عیبی ندارد، گفت: اي رسول اهللا
اسالم دچار ناسپاسی و کفران شوم. یعنی بیم آن را داشت که حق شوهرش را نتواند ادا 

 أَتَرُدینَ«علَیه وآله وسلَّم به او گفت: اللَّـه پیامبر صلَّىاین رو تقاضاي طالق کرد. کند. از 
هلَیع یقَتَهدردانی؟گ میآیا باغی را که او به تو داده است آن را بر «»:؟ح« 
هصلَّى گفت: بله؛ آنگاه پیامبر ، باغ را به عنوان مهریه به او داده بود، ثابت  علَیه  اللـَّ

لَّمسو هآلبه شوهرش ثابت و  یضرگفت  اللَّـه نْهبَلْ «ع ةً الْـاقْ ا تَطْلِيقَ هَ قْ لِّ طَ ةَ وَ يقَ دِ  :)1(»حَ

 »باغ را قبول کن و به او یک طالق بده«

                                                           
 تخریج حدیث در فتواي پیش ذکر شد. -1
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ا يفِ « علَیه وآله وسلَّم روایت است که اللَّـه پیامبر صلَّىاز  قً ا طَالَ هَ جَ وْ أَلَتْ زَ أَةٍ سَ رَ امَ امْ يُّ أَ

ةُ  ائِحَ ا رَ يْهَ لَ امٌ عَ رَ أْسٍ فَحَ ا بَ ِ مَ ريْ نَّةِ الْـغَ  :)1(»جَ

 »هر زنی که بدون دلیل از شوهرش تقاضاي طالق کند بوي بهشت بر او حرام است«
این کارش ، بیانگر آن است که اگر زن بدون دلیل تقاضاي طالق نماید، این حدیث

 د؛ زیرا در مورد آن وعید آمده است.آی میاز گناهان کبیره به شمار 
 فتوایی که بر آن امضا کرده است. –ابن عثیمین 

 پدر و مادر راضی نباشند هرچند، ] جایز بودن طالق به خاطر مصلحت123[

 پدر و مادرم مرا، مکن میمردي هستم که با پدر و مادرم به نیکی و خوبی رفتار  س:
چون آن دختر ، دستور دادند که با دختر جوانی ازدواج کنم که من او را دوست نداشتم

دند. من با این که او را کر مید؛ اما پدر و مادرم اصرار کر میشئونات اسالمی را رعایت ن
آنگاه بعد از ازدواج آن دختر جنّ زده شد. بعد از مدتی ، استم با او ازدواج کردمخو مین

 را شفا داد. اهللا تعالی او
من هنوز به خاطر رفتار ناپسندش او را دوست ندارم و کوشیده ام که به خاطر  

اهم او را خو میانم. بنابراین تو میاطاعت از پدر و مادرم او را دوست داشته باشم؛ اما ن
 طالق دهم ولی از ناراحتی پدر و مادرم می ترسم. لطفاً مرا راهنمایی کنید.

انید او تو می، ا به خاطر مسایل روانی یا اخالقی دوست نداریداگر شما این زن ر ج:
انند تو را تو مین ها آنرا طالق دهید؛ گرچه پدر و مادرت بر طالق او موافق نباشند. زیرا 

 مجبور به زندگی با او بکنند.

ةُ [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهرسول اهللا صلَّى   ]الْـيفِ إِنَّامَ الطَّاعَ وفِ رُ عْ  )1(مَ

 ».واجب است، اطاعت در کار خوب«

                                                           
 ") و ترمـذي مـی گویـد   1187) و ترمـذي  ( 2226) و ابـو داود ( 2270() و دارمی  283،277/ 5احمد  ( -1

) حاکم  آن را صحیح دانسته و ذهبی 2809( 2/200) و حاکم 2055و ابن ماجه  ( "حدیث حسن است
 با او موافق است.



   

 1899 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 مقاصد ازدواج تحقق نمی یابند. ، او را نگاه داري ها آنهمچنین اگر با اطاعت از 
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

 )18/136( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

نباید از او اطاعت ، دلیل از فرزندش خواست که زنش را طالق دهد] اگر مادر بدون 124[
 کرد 

اما بعد از مدتها مادرم از ، با زنی ازدواج کردم و از او صاحب چند فرزند هستم س:
که عیبی در دینداري داشته باشد؛ بلکه فقط  اهد که زنم را بدون دلیل و بی آنخو میمن 

و بعضی از اهل خیر کوشیدند تا مادرم را قانع طالق دهم. خواهر ، اهدخو میچون او ن
کنند؛ اما او به هیچ چیزي جز این که زنم را طالق دهم قانع نگردید و از خانه قهر کرد 

د. من با بیرون رفتن مادرم دچار مشکل شده ام؛ اما کن میو با یکی از دخترانش زندگی 
..چکار کنم؟ راهنمایی .ام زنم براي من خیلی ارزش دارد و جز خوبی از او چیزي ندیده

 بفرمائید.
ویید و وضعیت زن شما درست گ میاگر وضعیت به گونه اي است که شما  ج: 

مادرت  رید و با مادرت رفتار بدي نداشته است؛ بلکهدا میاست و شما هم او را دوست 
زنت را نگهدار و به زندگی خود ، دآی میفقط به خاطر غرض شخصی از او خوشش ن

ه پیامبر صلَّىادامه بده. طالق دادن زن بر شما به خاطر مادرتان الزم نیست؛ چون   اللـَّ

ةُ يفِ «علَیه وآله وسلَّم فرموده است:  امَ الطَّاعَ وفِ الْـإِنَّ رُ عْ   )2(»مَ

 [اطاعت فقط در کار درست واجب است] 
شما باید با مادرتان به نیکی و مهربانی رفتار کنید و به دیدارش بروید و با او  

همدردي نمائید و او را کمک کنید تا دلش راضی شود و بتوانی او را بدونِ طالق زنت 
 به چیز دیگري قانع کنی.

                                                                                                                                                    
 ) روایت کرده اند.1840) و مسلم  (7257،7145،4340قسمتی از حدیثی که بخاري ( -1
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 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم ، وبا هللا التوفیق
      )30، 20/29( هشهاي علمی و افتافتاواي انجمن دائم پژو

 ] حکم تقاضاي طالق بخاطر عقیم بودن شوهر 125[

اند از او تو می، ودش میآیا زنی که شوهرش عقیم است و صاحب فرزند ن س:
 اند مهریه ي به تأخیر افتاده اش را بگیرد؟تو میتقاضاي طالق کند؟ وآیا 

نستید که شوهرتان عقیم است و شما با او ازدواج دا میاگر شما قبل از ازدواج  ج:
نستید حق دارید تقاضاي طالق دا میانید تقاضاي طالق کنید. اما اگر نتو مین، دای کرده

کنید؛ چون صاحب فرزند شدن دغدغه ي بسیاري از مردان و زنان است. بنابراین زنی 
طالق بکند؛ اما اگر اند تقاضاي تو میکه بعد از ازدواج بفهمد که شوهرش عقیم است 
حق تقاضاي طالق را ندارد؛ چون ، قبل از ازدواج از عقیم بودن شوهر آگاه بوده است

 این شرطی به شمار می رود.
گویا شوهر براساس این شرط با او ازدواج کرده که با او بماند اگر چه او عقیم باشد. 

اگر بدون اینکه شوهر  د.رس میاو  مهریه اش کامالً به، تقاضاي طالق کند، اگر به حق
اند در مقابل تو میتقاضاي طالق کند حق مهریه ندارد. بلکه شوهر ، عیبی داشته باشد

  عوض الخلع) می نامند.( طالق از او مالی بگیرد و این را
 )124( ص، فوائد و فتاوي تهم المرأة المسلمۀ –الشیخ ابن جبرین 

 ودش میواقع ن، خالف آن ثابت شده ] طالقی که براساس کاري داده شده که بعدا126ً[

مردي نامه هاي دروغینی که براي همسرش آمده اند را دریافت کرده و به گمان  س: 
بعداً مشخص شده که این نامه ها جعلی ، زنش را طالق داده است، این که حقیقت دارند

 و دروغین بوده اند؛ آیا طالق او واقع شده است؟
این نامه ها که  براساساگرقضیه به صورتی است که شما گفته اید که شوهر  ج: 

زنش را طالق داده و بعداً مشخص شده که جعلی و ، ده واقعیت دارندکر میفکر 



   

 1901 باب چهاردهم: [نکاح]
 

چون طالق به کیفیت مذکور از نوع طالقِ ، ودش میطالق واقع ن، دروغین هستند
   بشمار می رود.، که تحقق نیافته است مشروط به شرطی

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفیق
 ) 20/165( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] کیفیت طالق بدعی و حکم آن 127[

ود یک طالق به حساب ش میود یا نه؟ اگر واقع ش میآیا طالق بدعی واقع  س:
 د یا سه طالق؟آی می

طالق بدعی چند نوع است: از آن جمله این که شوهر زنش را در حالت حیض  ج:
یا نفاس یا در حالت پاکی که با او آمیزش کرده طالق دهد. قول صحیح در این مورد 

 ود. ش میاین است که این طالق واقع ن
صحیح این است که اگر ، از جمله طالق بدعی این است که زنش را سه طالق دهد 

طبق قول صحیح علما اگر هر سه طالق ، ودش میطالق داد یک طالق واقع به زنش سه 
 وند.ش مییکی شمرده ، را با یک کلمه بدهد

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/58( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم طالق ثالث با یک کلمه 128[

آیا یک طالق به حساب ، مردي زنش را سه طالق در یک جمله داده است س:
 وند؟ ش میند یا سه طالق شمرده آی می

عنْه  اللَّـهچون از ابن عباس رضی ، ندآی میبنابر قول علما یک طالق به شمار  ج:

ولِ «روایت است که گفت:  سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ قُ عَ انَ الطَّالَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ رٍ  اللَّ 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



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1902 
  

االْـ نَ مْ فِيهِ أَ انَتْ هلَُ دْ كَ رٍ قَ لُوا يفِ أَمْ تَعْجَ دْ اسْ طَّابِ ريض اهللا عنه: إِنَّ النَّاسَ قَ يْنَاهُ ، ةٌ خَ ضَ لَوْ أَمْ فَ

مْ  يْهِ لَ مْ ، عَ يْهِ لَ اهُ عَ ضَ أَمْ  )1(»فَ

عنْه  اللَّـهعلَیه وآله وسلَّم و دوران ابوبکررضی  اللَّـهطالق در زمان رسول اهللا صلَّى «
 یضو تا دو سال در زمان خالفت عمرربه همین صورت بود که سه طالق  اللَّـه نْهع

شتاب می ورزند که  گفت: مردم در کاري عنْه اللَّـهآنگاه عمررضی ، یکی بشمار می آمد
آنگاه بر آنان طالق را ، مهلت داده شده است. اگر طالق را واقع کنیم بهتر است ها آنبه 

 » واقع کرد.
د. همان طور که عمر آی میق به شمار سه طال، ویند: دادن سه طالقگ میجمهور علما 

 یضرآن را سه طالق به حساب آورده است. مشروح اقوال و دالیل هر یک و  اللَّـه نْهع
  2اهللا علیه مطالعه کنید. رحمهعلّامه ابن قیم  )زادالمعاد( قول راجح را در کتاب

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/163( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حالت هاي سه طالق کردن و احکام آن 129[

اند رجوع کند؟ اگرشوهر امر کند که تو می.. آیا .اگر مردي زنش را سه طالق داد س:
 اند رجوع کند؟تو مید؟ آیا بعد از این آی میپیش خانواده ات برو طالق به حساب 

در این که مرد زنش را سه طالق یکجا بدهد تفصیل است: یکی این که سه  ج:
د و در عدت یا بعد از اتمام عدت با نکاح ده می، طالق را در زمان اوقات متعددي

د و در عدت و یا با نکاح جدید ده میسپس براي بار دوم طالقش ، جدید رجوع کند
د که با دادن طالق سوم زن ده میرا  سپس طالق سوم، دکن میبعد از پایان عدت رجوع 

ود؛ مگر آن که شوهري دیگر بگیرد و شوهر دوم بعد از آمیزش او را ش می بر او حرام
 طالق دهد؛ اما به شرط آن که نکاح از روي میل و رغبت باشد.
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 1903 باب چهاردهم: [نکاح]
 

﴿ رماید:ف می تعالىچون اهللا                     

   ﴾ :۲۳۰[البقرة[ 

 »اگر زن را طالق داد برایش حالل نیست؛ مگر آن که با شوهري دیگر ازدواج کند«
و صورت هاي دیگري به این صورت نزد عموم اهل ، علما بر این اجماع کرده اند

تو طالقی و ، تو طالقی، ود از آن جمله اینکه به زنش بگوید تو طالقیش میعلم ملحق 
 این صورتها نظرش تأکید یا فهمیدن نباشد و از آن جمله این که بگوید: تو طالقی ودر 

وند و ش میطالقی و طالقی و امثال این در همه ي این صورتها هر سه طالق واقع 
رجوع براي مرد حالل نیست؛ مگر آن که زن با شوهري دیگر ازدواج کند و ازدواج از 

 دوم با او آمیزش کند و سپس طالقش دهد. روي عالقه و به دلخواه باشد و شوهر
د: زن رفاعۀ القرظی که شوهرش او را کن میهمچنین عایشه رضی اهللا عنها روایت  

 اللَّـهطالق قطعی و مغلّظه داده بود با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کرد و به پیامبر صلَّى 
هنکرده است؛ پیامبر صلَّى علَیه وآله وسلَّم گفت: که عبدالرحمن با او آمیزش  علَیه  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( اهی دوباره نزد رفاعه برگردي؟ نه مگر آن که تو و اوخو میآیا «
 )1(»همبستر شوید

از صورتهاي طالق ثالث یکی این است که مرد سه طالق را در یک جمله بدهد. 
ویند: هر سه طالق گ میجمهور علما ، مثالً بگوید تو سه طالق هستی. در این صورت

ردد؛ مگر آن که بعد از ازدواج با شوهري گ میود و زن بر شوهرش حرام ش میواقع 
یرند و از این که عمر بن خطاب گ میمذکور دلیل  ي آیهر از دیگر نزد او برگردد. جمهو

 یضرسه طالق را سه تا حساب  اللَّـه نْهد. کر میع 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1904 
  

د و شوهر در دوران آی میگروهی دیگر از علما گفته اند که: یک طالق به شمار 
از و ، ان رجوع کندتو میاند رجوع کند و اگر عدت تمام شد با نکاح جدید تو می عدت

حدیثی استدالل کرده اند که در صحیح مسلم از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت شده 

ولِ « است که گفت: سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ قُ عَ انَ الطَّالَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ رٍ ريض اهللا  اللَّـهُ صَ أَيبِ بَكْ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ عَ

قُ  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 ثِ وَ طَّابِ ريض الْـالثَّالَ خَ

نَاةٌ  مْ فِيهِ أَ انَتْ هلَُ دْ كَ رٍ قَ لُوا يفِ أَمْ تَعْجَ دْ اسْ مْ ، اهللا عنه: إِنَّ النَّاسَ قَ يْهِ لَ يْنَاهُ عَ ضَ وْ أَمْ لَ اهُ ، فَ ضَ أَمْ فَ

مْ  يْهِ لَ  )1(»عَ

عنْه  اللَّـهعلَیه وآله وسلَّم و دوران ابوبکررضی  اللَّـهطالق در زمان رسول اهللا صلَّى «
 یضو تا دو سال در زمان خالفت عمرربه همین صورت بود که سه طالق  اللَّـه نْهع

شتاب می ورزند که  گفت: مردم در کاري عنْه اللَّـهآنگاه عمررضی ، یکی بشمار می آمد
آنگاه بر آنان طالق را ، . اگر طالق را واقع کنیم بهتر استمهلت داده شده است ها آنبه 

 »واقع کرد.
به ابن عباس رضی اهللا عنهما  در روایتی دیگر در مسلم آمده است که ابوالصهباء 

علَیه وآله وسلَّم و دوران ابوبکر و دو سال از زمان  اللَّـه پیامبر صلَّىگفت: آیا در زمان 
 یضخالفت عمر سه طالق یکی به حساب نمی آمد؟ ابن عباس رگفت: بله و  اللَّـه نْهع

همچنین از حدیثی استدالل کرده اند که امام احمد در مسند با سند جید از ابن عباس 
ا سه طالق داد و سپس ناراحت و غمگین روایت کرده است: که ابا رکانه همسرش ر

شد؛ آنگاه پیامبر صلی اهللا علیه وسلم همسرش را به او بازگرداند و گفت: یک طالق به 
 د.آی میشمار 
کی ی کلمهاین حدیث سابق را بر این حمل کرده اند که دادن سه طالق با یک  ها آن

نظر ابن عباس ، جمع شودتا بین این دو حدیث و آیه کریمه ي مذکور ، دآی میبه شمار 
در روایت صحیحی که از او نقل شده همین است و در روایتی دیگر از او نقل شده که 
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 1905 باب چهاردهم: [نکاح]
 

و زبیر بن عوام رضی  قول اکثریت را پذیرفته است و از علی و عبدالرحمن ابن عوف
دند. از کر میسه طالق با یک کلمه را یک طالق حساب  ها آناهللا عنهم روایت شده که 

حمد بن اسحاق صاحب سیرت و گروهی از علماي متقدمین و متأخرین بر تابعین م
همین عقیده هستند. شیخ االسالم ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم رحمۀ اهللا علیهما همین 

ود و براي ش مینصوص عمل  ي همهیم چون به ده میقول را گفته اند و ما به همین فتوا 
 مسلمین آسانتر و بهتر است. 

دوم: این که شوهر به همسرش بگوید: برو پیش خانواده ات. پاسخ این اما مسأله 
ود و ش میاست: اگر منظور شوهر با گفتن این جمله طالق باشد یک طالق واقع 

اند در زمان عده رجوع کند و اگر عده ي زن تمام شده با نکاح جدید رجوع کند. تو می
، ردد و زنش همچنان زن اوستگ میاما اگر منظورش طالق نباشد چیزي بر او واقع ن

ند و با کلمات کنایه طالق آی میچون این جمله و امثال آن از کنایات طالق به شمار 
ود؛ مگر آنکه نیت فرد همین باشد؛ چون کعب بن مالک انصاري وقتی ش میواقع ن

به خانواده ات بپیوند)؛ اما ( دستور داده شد که از زنش کناره گیري کند به زنش گفت:
است تا زنش پیش خانواده خو میچون منظور او طالق نبود و بلکه او ، طالق واقع نشد

د؛ چون او به ده میاش بماند تا زمانی که اهللا تعالی در مورد او و دو همراهش دستور 
 )1(که داستانش در کتابهاي سیرت معروف است.، غزوه ي تبوك نرفته بود

﴿ همچنین در تفسیر           ﴾ :داستان کعب و  ]۱۱۸[التوبة

 همراهانش ذکر شده است.
اهم که به من و شما و سایر برادرانمان بینش و آگاهی در دین و خو میاز اهللا تعالی 

 پایداري بر آن را عطا نماید و از فتنه هاي گمراه کننده ما را در امان بدارد.
 اهللا و برکاته. رحمهبی گمان او شنوا و نزدیک است. والسالم علیکم و 

 ]21/379[ مجموع فتاواي ومقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1906 
  

 ود؟ش میطالق واقع ، ] آیا با نیت قلبی و اراده130[

جوانی بیست ساله هستم و بحمد اهللا ازدواج کرده ام؛ اما با خودم در دلم به  س:
 لطفاً در این مورد راهنمایی بفرمایید.، رم بدون آن که به زبان بیاورمخو میطالق سوگند 

د فقط یک وسوسه قلبی است و به زبان آی میاگر آنچه براي شما پیش  ج:
و اشکالی ندارد تا وقتی که به زبان ، این از جمله وسوسه هاي شیطانی است، یدآور مین

چنان که ، ودش میزن شما طالق ن، آننگویی یا عمالً طالق را انجام ندهی. مثل: نوشتن 

ه پیامبر صلَّىاز  ـهَ إِنَّ [ علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود: اللـَّ ا  اللَّ تِي مَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ َ جتَ

مْ  لَّ تَكَ لْ أَوْ تَ مَ ْ تَعْ ا ملَ ا مَ هَ سَ فُ ثَتْ بِهِ أَنْ دَّ  ]حَ

د در گذشته است؛ مگر آن که آن آی میاهللا تعالی از امت من در مورد آنچه به دلش (
  )1(را انجام دهد و یا به زبان بیاورد).

نصیحت من به شما این است که قرآن را به کثرت تالوت کنید و اذکار مسنون را 
زیاد ورد کنید و از شیطان به اهللا تعالی پناه ببرید و از اهللا تعالی بخواهید تا وسوسه هاي 

و ، د از آن دوري کنآی می. هرگاه این حالت براي شما پیش شیطان را از شما دور نماید
 خودت را به چیزهایی مشغول کن که براي دین و دنیاي شما سودمند است.

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/213( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 کردن زنی که طالق رجعی داده شده از خانه] حکم بیرون رفتن یا بیرون 131[

ود تا مدت زمان معینی در خانه ي شوهرش باقی ش میزنی که طالق داده  س:
تا مدتی که براي او  ماند میچگونه زنی که طالق داده شده در خانه ي شوهر ، ماند می

 نند؟انند بماتو میاو و شوهرش در یک خانه ، معین شده تمام شود؟ چگونه بعد از طالق
مثل این که بعد از آمیزش و دخول او را ، اگر شوهر زنش را طالق رجعی بدهد ج:

فقط یک طالق بدهد. این طالق را بدون گرفتن عوض از همسرش به او بدهد. این زن 
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 1907 باب چهاردهم: [نکاح]
 

باید در خانه شوهرش و نزد شوهرش بماند. تا وقتی که عده اش تمام نشده بیرون 
 کردن او از خانه حرام است؛ مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاري شده باشد. چون این

اند در ایام عدت با شاهد تو میزن در حکم زنی است که طالق داده نشده و شوهر 
و رجوع به ، حتی اگر زن راضی به رجوع نباشد، گرفتن دو مرد عادل به او رجوع کند

 زن نیازي به نکاح و مهریه جدیدي یا به رضایت زن ندارد.
، داد. مثل این که قبل از همبستر شدن با همسرش» طالق باین«اما اگر کسی زنش را  

در این صورت زن نسبت به شوهر ، او را طالق داد یا در عوض چیزي او را طالق داد
بیگانه است و برایش حالل نیست؛ مگر آن که مجدداً با مهریه ي جدید و با رضایت 

و جایز نیست که مرد ، ن صورت رجوع کافی نیستو در ای، او را عقد کند، خود همسر
 و مرد نسبت به او بیگانه است.، با او تنها بماند

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/62( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] از احکام طالق رجعی132[

ادبش کنم و او را یک طالق بدهم و نزد اهم خو می، زنم اخالقش بسار بد است س:
خانواده اش بفرستم و سپس قبل از تمام شدن عدت با گرفتن دو گواه به او رجوع کنم 
و این را در ورقه اي ثبت نمایم. منظورم فقط این است که او را ادب کنم. آیا این روش 

 درست است یا خیر؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید.
سنت این است که یک طالق بدهد ، رش را طالق دهداهد همسخو میکسی که  ج:

و بعداً اگر ، و زن از او حجاب نکند، و زن را در خانه اش بگذارد؛ اما به او دست نزند
اگر عده تمام شد و همسر به زنش رجوع نکرد؛ ، خواست در زمان عده به او رجوع کند

 اند با شوهر دیگري ازدواج کند.تو می زن
، تأدیب یک طالق داده شود و نزد خانواده اش فرستاده شود اما این که به خاطر

و باید ، اما باید قبل از تمام شدن عده با گواه گرفتن دو نفر به او رجوع شود، جایز است
 د تا ازدواج نکند.کن میقبل از تمام شدن عده به او خبر داده شود که شوهر به او رجوع 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1908 
  

و بهتر ، عده رجوع را به تأ خیر بیاندازداشکالی ندارد تا اندکی پیش از تمام شدن 
   این است که رجوع را در ورقه اي بنویسد و از دو شاهد امضا بگیرد.

  واهللا اعلم. وصلی اهللا علی محمد وآله وصحبه وسلم.
 النخبۀ من الفتاو ي النسائیۀ -شیخ ابن جبرین
 )جمع: عبد اهللا الحوطی100( ص

 ود ش میکه به سبب آن طالق واقع ن] کیفیت حاالت خشم و ناراحتی 133[

نرود؛ مگر با  )1(مردي سوگند خورده که زنش به خانه ي پدرش به قصد فرار س:
 برود طالق است.  اجازه او و اگر بدون اجازه او

زن مذکور به خانه پدرش رفته و وقتی شوهرش از پرسیده که چرا رفته اي در پاسخ 
د خورده است که منظورش از رفتن همین بوده گفته است به قصد دیدار رفته ام و سوگن

 اما شوهر آن را یک طالق به شمار آورده و به فقها مراجعه کرده است.، است
وند و شوهر یک طالق ش میتقریباً بعد از پنج ماه زن و شوهر با یکدیگر درگیر  

ل و تقریباً بعد از یک سا، دکن میوسپس بار دوم زیر نظر یکی از فقها رجوع ، صریح
نزد خانواده ات برو تو طالق ( وید:گ مید و ده میشوهر مذکور زنش را این گونه طالق 

 .)هستی
، همیده امف میوقتی از او پرسیده اند گفته است: من درحالت خشم بوده ام و ن 

دارویی به ، وید: به سفر رفته ام و در اثناي سفر یکی از مسافرانگ میعلتش آن بوده که 
، ویمگ مینستم که چه دا میو به خاطر اثرات این دارو ن، خواب نروم من داد که در سفر

 لطفاً پاسخ دهید. اهللا تعالی به شما پاداش فراوان بدهد. ، ردخو میو شوهر سوگند 
بلکه طالق ، در واقع شدن دو طالق پیش از طالق اخیر شک و تردیدي نیست ج:

 ند: سوم جاي اشکال است. علما در چنین موردي دو قول دار

                                                           
بوده است؛ اما بـا لفـظ فـرار جابجـا شـده       ةگونه است. احتمال دارد که در اصل لفظ قراءمتن سؤال این  -1

 است.



   

 1909 باب چهاردهم: [نکاح]
 

طالق واقع ، اگرخشم شدید باشد و اسباب آن واضح و مشخص باشند  -1
 ود. ش مین

از بین نبرده باشد و او بر اثر خشم مثل  اگر خشم و ناراحتی شعور ودرك او را -2
د و تنها کن میبداند چه کار  انساناما خشمی که ، ودش میدیوانه ها نباشد طالق واقع 

 ود.ش میمانع نخشمگین شدن نزد همه از وقوع طالق 

 بنابراین خشمگین شدن سه حالت دارد: 
ود؛ و این زمانی است که خشم به ش میحالتی که به اجماع در آن طالق واقع -1

 صورت عادي باشد و شدید نباشد.
وآن حالتی است که خشم چنان ، ودش میحالتی که به اجماع در آن طالق واقع ن-2

رد و فرد در آن حالت از زمره ي دیوانگان قرار ب میشدید است که درك فرد را از بین 
 یرد.گ می

حالتی که در میان این دو حالت قرار دارد که مورد اختالف است و قول راجح -3
، ودش میچون فردي که به شدت خشمگین ، ودش میهمین است که طالق واقع ن

د تا کن میاند خودش را کنترل کند و طالق ندهد؛ چون شدت خشم او را ناچار تو مین
طالق دهد. این به مانند کسی است که به زور از او ، براي خاموش کردن آتش خشم

 ود.ش می طالق گرفته
االسالم ابن  این حالتهاي سه گانه را جمعی از علما ذکر کرده اند. از آن جمله شیخ 

بین دو حالت دیگر قرار دارد  و در حالتی که، رحمه اهللا)( تیمیه و شاگردش ابن قیم
ود و این فرد مانند کسی است که به اجبار و اکراه طالق ش میگفته اند که طالق واقع ن

ود و یا مانند کسی است که عقلش را از دست داده است بنابراین طالق واقع ش میگرفته 
  )1(د.شو مین

 )21/372( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

                                                           
 هر دو کتاب اثر ابن قیم  (رح) هستند. 71-69ص » طالق الغضبان«و 52-4/50ن ك اعالم الموقعین  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1910 
  

 شتن شوهر]خلع و جواز آن در زمان دوست ندا134[

وید که شوهرش از نظر گ میو این زن ن، دآی میزنی از شوهرش خوشش ن س:
و این زن تمام مهریه اي که شوهرش به او داده به داده را به ، دیانت یا اخالق عیبی دارد

خاطر خواه  هرچندود ش میرداند؛ آیا این شوهر براي دادن طالق اجبار گ میشوهر باز 
 زنش هست و حال که آن زن به شدت از او متنفر است؟

اگر زن شوهرش را دوست نداشته باشد و از او متنفر باشد و بترسد که نتواند  ج:
در این صورت اهللا تعالی خلع را جایز مشروع قرار داده ، قوانین الهی را رعایت کند

و داده به شوهر باز گرداند و است؛ به این صورت که زن مهریه اي را که شوهرش به ا
 یضاز شوهرش جدا شود؛ چنان که در حدیث ثابت بن قیس راللَّـه نْهآمده است که  ع

علَیه وآله وسلَّم آمد و گفت: اي رسول خدا ثابت بن قیس  اللَّـه پیامبر صلَّىزنش نزد 
 یضراز نظر دیانت و اخالق عیبی ندارد اللَّـه نْهاما مشکل فقط این است که من از ، ع

 أَتَرُدینَ«:علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّىناسپاسی شوهر و کفران می ترسم آنگاه 
هلَیع یقَتَهدردانیگ می آیا باغی که او به تو داده باز« »؟ح« 

علَیه وآله وسلَّم به ثابت  اللَّـه صلَّىپیامبر و ، و باغ را به ثابت باز پس داد، گفت: بله
 یضبن قیس رفرمان داد که از او جدا شود. بخاري. اللَّـه نْهع 

 ها آنو اگر زن و شوهر اختالف کردند به حاکم و قاضی شرعی مراجعه کنند تا میان 
 فیصله نماید.

  موسل وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه، وبا هللا التوفیق
 .19/411فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 عده اش فقط یک حیض است، ] زنی که خلع کرد135[

مردي بیست سال در سفر بوده و نزد همسرش نبوده است و بعد از این مدت او  س:
اهد ازدواج کند آیا با این که بیست خو میطالق داده است. این زن ، را به صورت خلع

نزد او نیامده و با او همبستر نشده است باید عده بگذراند؟ و یا عده براي سال شوهرش 
 آن است که زن حامله است یا نه یا براي امري دیگر؟



   

 1911 باب چهاردهم: [نکاح]
 

، ویید شکی نیست که گذراندن عده بر او الزم استگ میاگر آنگونه باشد که شما  ج:
یب بوده چون بعد از طالق گذراندن عده الزم است؛ اگر چه شوهر مدت طوالنی غا

﴿: رمایدف میچون اهللا تعالی ، باشد                 ﴾ :البقرة]

۲۲۸[  
و یا سه بار پاك ( بعد از طالق)به مدت سه بار عادت ماهیانه( و زنان مطلّقه باید«

 .»شدن از حیض) انتظار بکشند
بحث ارزشمندي در  )1(قیم در اعالم الموقعین اما حکمت در مورد آن: عالمه ابن 

وید: حکمت از گذراندن عده و منظور از آن تنها پاك گ میو ، این موضوع نوشته است
بنابراین زنی که شوهرش وفات می ، بودن رحم نیست؛ بلکه فلسفه هاي دیگري نیز دارد

حتی اگر از ، است گذراندن عده بر او الزم، یابد بدون این که با او همبستر شده باشد
 نظر سنّ و سال کوچک باشد که از نظر سنّی در شرایطی نباشد که حامله گردد.

باز هم باید عده اش را بگذراند؛ ، همچنین پیرزنی که امید حاملگی اش نمی رود 
، حکمتهاي دیگري عالوه از مشخص شدن حاملگی، ود که عدهش میبنابراین معلوم 

 دارد.
در عوض طالق خود به شوهرش پول یا مالی ، وییدگ میشما  اما اگر این زنی که 

علَیه وآله وسلَّم احادیثی  اللَّـه پیامبر صلَّىاز ، پرداخته است و این زن خلع کرده است
گذراندن یک بار ، دکن مید که عده ي زنی که خلع آی میروایت است که از آن چنین بر 

عنْه وگروهی از سلف و خلف  اللَّـهبن عفان رضی حیض) است. عثمان ( عادت ماهیانه
رحمهما اهللا) نیز ( به این فتوا داده اند. شیخ االسالم ابن تیمیه و شاگردش علّامه ابن قیم

به خصوص اگر بیم آن ، همین فتوا را داده اند. ان شاء اهللا همین درست و صحیح است
باشد که اگر زن تا سه بار عادت ماهیانه را بگذراند کفو خویش و شوهر جدیدي را که 

 د و نیاز باشد که هر چه زودتر ازدواج کند. ده میبه خواستگاریش آمده از دست 

                                                           
1- 2/89-92. 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1912 
  

اهم ما و شما و همه برادران را آگاهی دینی و ثبات بر دین عطا خو میاز اهللا تعالی 
 نماید.

 اهللا وبرکاته. رحمهبیگمان او بخشنده و بزرگوار است. و السالم علیکم و 
  22/174مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ  -شیخ ابن باز

 ] حکم خلع کردن با بیش از مهریه136[

سعودي) به عنوان مهریه به ( مردي با زنی ازدواج کرده است و هفت هزار ریال س:
رد که دوست ندارد همسر این مرد دا میاظهار  تی زنو بعد از مد، آن زن پرداخت نموده

اهد که همان مهریه اي را که به زن خو میباشد. پسر عموي زن نزد مرد آمده و از او 
سه هزار ریال دیگر ، وید: اضافه بر آنگ میاما شوهر ، داده پس بگیرد و خلع کند

 جایز است؟اکنون این مرد می پرسد آیا گرفتن این مقدار اضافه ، اهمخو می
، از نظر ما اگر شوهر بیشتر از مبلغی که به عنوان مهریه داده است بخواهد ج:

اهد از شوهرش جدا خو میود که زن ش میچون در سؤال چنین مشخص ، اشکالی ندارد
 د. بنابراین گرفتن مبلغ اضافی جایز است.پسند میشود و شوهر را ن

  موآله وصحبه وسلوصلی اهللا علی نبینا محمد ، وباهللا التوفیق
  19/408فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 ] ایالء و حکم آن137[

سوگند بخورد که در هیچ شرایطی با زنش همبستر  انسانآیا جایز است که  س:
.. آیا جایز است .نشود؟ اگر کسی این گونه سوگند بخورد و بعد با زنش همخوابی کند

 یا نه؟
اما اگر چنین ، دکن میجایز نیست که مسلمانی قسم بخورد که با زنش همخوابی ن ج:

اگر رجوع کرد و با همسرش ، ودش میچهار ماه براي او در نظر گرفته ، ردخو میقس
را از  ها آنحکم شرعی ، اگر از رجوع امتناع ورزید، رجوع کرده است، آمیزش نمود

 یکدیگر جدا می نماید.



   

 1913 باب چهاردهم: [نکاح]
 

﴿ رماید:ف می لیچنانچه اهللا تعا                        

                         ﴾:۲۲۶[البقرة–

۲۲۷[
ند که با ایشان کن مییعنی سوگند یاد ( کسانی که زنان خویش را ایالء می نمایند«

خداوند بسی ، آمیزش جنسی ننمایند) چهارماه انتظار بکشند. اگر بازگشت کردند
 .»آمرزنده و مهربان است

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفیق
  20/260فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 آن ] کیفیت ظهار و حکم138[

و زنش در خانه اش با پدر و ، مردي از شهري به شهر دیگر سفر کرده است س:
و در ایام سفر به او خبر رسیده است که همسرش از خانه اش ، مادرش گذاشته است

وقتی این خبر به شوهر رسید گفت: او بر من ، بیرون آمده و به منزل پدرش رفته است
، سپس مشخص شد که خبري که به او رسیده، حرام است که مادرم بر من حرام است

 .. حکم چیست؟.راست بوده است
همسرم بر من ( و گفته اي اي کردهاگر اصل ماجرا آن طور است که شما ذکر  ج:

حرام است همانطور که مادرم حرام است) و شما به خاطر این که همسرت از خانه 
شما ظهار ، بوده استبیرون رفته چنین گفته اي و خبر بیرون رفتن او هم راست 

 و ظهار حرام است و باید توبه کنی.، دای کرده

﴿ رماید:ف میچون اهللا تعالی                     

                             ﴾ :۲[اجملادله[ 

ویند تو نسبت به من به منزله گ میو( ندکن میکسانی از شما که با زنان شان ظهار «
و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را ، ردندگ میمادرم هستی) آنان مادرانشان ن

 .»گویند مى دروغ و زشت سخن آنان و زائیده اند.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1914 
  

ویند و وقتی شما خواستی نزد زنت گ میچنین کسانی سخن ناهنجار و دروغی را 
چون برده اي نداري که آزاد ، باید قبل از آمیزش جنسی دو ماه روزي بگیري، بروي
شما باید قبل از مقاربت و آمیزش جنسی با همسرت ، و اگر نتوانستی روزه بگیري، کنی

 به شصت مستمند غذا بدهی.
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، التوفیقوباهللا 

  267، 20/266فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 دکن میواجب است قطع ن ها آن] روزه ي کفاره ي ظهار روزهایی که افطار در 139[

در اثناء روزه ، شخصی که باید براي کفاره ي ظهار دو ماه پی در پی روزه بگیرد س:
آیا در این ، یردگ میروز عید قربان و روزهاي سه گانه ي تشریق قرار ، کفاره ي ظهاري 

 روزها روزه بگیرد و کفاره را کامل کند یا در این روز ها روزه نگیرد؟
تشریق در پی  روز هایی که در آن روزه نگرفتن واجب است مثل: روز عید و ایام ج:

د؛ چون این روزه نگرفتن امري است که نک میدر پی بودن روزه ي کفار خللی وارد ن
وقتی روزهایی که روزه نگرفتن در آن واجب است تمام ، شریعت به آن امر کرده است

 د تا دو ماه را کامل کند. ده میشدند او روزه ي کفاره اش را ادامه 
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفیق

  20/317فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا 

 ] عده هاي شرعی و اندازه ي هر یک از آن140[

 مقدار عده هاي افراد ذیل چقدر است: س:
 زنی که در ایام نفاس است -دختر خرد سال -3حائض-2مطلّقه  -1

عادت ماهیانه ي ، زنی که به علت پیري -7زنی که خون استحاضه دارد -6 حامله -5
 قطع است؟او 

 شش نوع هستند:، ذرانندگ میزنهایی که عده  ج:



   

 1915 باب چهاردهم: [نکاح]
 

وضع حمل است. ، نوع اول: زن حامله که عده اش در صورت وفات شوهر یا طالق

﴿ رمایید:ف میچنانکه اهللا تعالی            ﴾ :۴[الطالق[ 

  »وضع حمل کنندو عده ي زنان باردار این است که «
عده ي این زنان این است ، نوع دوم: زنی که شوهرش وفات کرده و او حامله نیست

 چهار ماه و ده روز عده بگذرانند.، که از وقتی که شوهرانشان وفات می یابند

﴿: رمایدف می تعالىاهللا                      

      ﴾ :۲۳۴[البقرة[ 

ذارند آن زنان باید چهار ماه و ده روز گ میو کسانی از شما که می میرند و زنانی «
 »عده بگذرانند

این زن اگر طالق داده شود یا نکاحش فسخ ، نوع سوم: زنی که عادت ماهیانه دارد
ماهیانه و یا سه بار پاك شدن از حیض انتظار گردد باید بعد از طالق سه بار عادت 

 بکشد.

﴿                ﴾ :۲۲۸[البقرة[ 

و یا سه بار پاك شدن از ( بعد از طالق) سه بار عادت ماهیانه( زنان مطلقه باید«
 .»حیض) انتظار بکشند

عده ، یا به سبب پیري عادت ماهیانه ندارد نوع چهارم: زنی که به علت کمی سن و
 ي چنین زنی سه ماه است. 

﴿ رماید:ف می تعالىچون اهللا                  

            ﴾ :۴[الطالق[ 

و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه ندیده ، عادت ماهیانه اندزنانی که ناامید از «
 .»بدانید که عده ي آنان سه ماه است، مترددید )حکم عده ي ایشان ي بارهدر( اگر، اند
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ند. عده ي چنین دا مینوع پنجم: زنی که عادت ماهیانه اش بند آمده و او دلیلش را ن
بین  عنْه اللَّـهرضی این قضاوت عمر وید:گ میزنی یک سال است؛ چون امام شافعی 
 نیم کسی به آن اعتراض ندارد.دا میمهاجرین و انصار است. تا جایی که ما 

عده ي چنین زنی این است که بعد از ، نوع ششم: زنی که شوهرش مفقود است
، یعنی چنین زنی( چهار ماه و ده روز عده بگذارند.، مدت انتظار کشیدن براي شوهر

اما در ، د و انتظار می کشدکن میپس از اینکه مدتها براي پیدا شدن شوهرش جستجو 
در سوگ شوهر می نشیند و چهار ماه و ده ، د. پس از ناامید شدنشو مینهایت مأیوس 

 راند و از آن پس می تواند ازدواج کند.) گذ میروز عده 
  موسلوصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه ، وبا هللا التوفیق

 )404-20/402فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکمت گذراندن عده براي زنان141[

ذارنند چیست؟ اگر براي گ میدلیل این که زنان بعد از وفات شوهرانشان عده  س:
این است که مشخص شود زن حامله است یا خیر؟ چرا چهار ماه وده روز فرض شده 

 بیرون رفتن از خانه و آراستن خود را ندارد؟، ازدواجزن حق ، که در این مدت
اند مشخص کند که زن حامله تو میبا این که علم پزشکی در بیست و چهار ساعت 
 است یا خیر؛ رأي جناب عالی در این مورد چیست؟

خداوند به خاطر حکمت هاي زیادي گذراندن عده را براي زنان مقرر کرده  ج:
به این حکمت ها اشاره  )1(ۀ اهللا علیه در کتابش اعالم الموقعینعلّامه ابن قیم رحم، است

وید: مقرر شدن عده چند گ مید. او کن میکرده است و آنچه او در این زمینه گفته کفایت 
 حکمت دارد:

ود که زن ش میود و مشخص ش میرحم پاك ، از آن جمله این که با گذراندن عده
و این گونه گذراندن عده مانع از اختالط نطفه ي دو مرد در رحم یک ، حامله است یا نه

                                                           
 )2/85اعالم الموقعین  ( -1



   

 1917 باب چهاردهم: [نکاح]
 

د و نسبها فاسد آی میاختالط پیش ، ود که با اختالط نطفه در نسب افرادش میزن 
 و فساد نسب چیزي است که شریعت و حکمت از آن جلو گیري می نماید.، وندش می

ن به عقد نکاح و اظهار از آن جمله یکی این که: تقدیر و بزرگداشت و اهمیت داد
 کرامت براي آن.

رجوع و بازگشت شوهر به  یکی دیگر از حکمتهاي گذراندن عده این است که زمان
ود و شاید شوهر پشیمان شود و بر گردد. بنابراین ش میزنی که طالق داده شده طوالنی 

 زمانی در نظر گرفته شده که او بتواند بازگردد. 
ت و اظهار اینکه فقدان شوهر تأثیر دارد که این تأثیر با از جمله: اداي حق شوهر اس

ود. بنابراین خداوند به سوگ نشستن براي شوهر را بیش ش میعدم خود آرایی زن اظهار 
 ود.ش میاز مدتی قرار داده که در آن براي پدر و فرزند به سوگ نشسته 

و ، حق فرزنداز جمله: احتیاط براي اداي حق شوهر و در نظر داشتن مصلحت زن و 
 حق است: اداي چهار، اداي حقی که خداوند واجب کرده است. پس در گذراندن عده

حق فرزند و ثبوت  -3در نظر گرفتن مصلحت زن  -2احتیاط در حق شوهر   -1
 حق الهی -4نسبش براي پدر 

 بنابراین شریعت اسالمی مرگ شوهر را به منزله آمیزش با همسر قرار داده است
از نظر شرعی مهر کامل به زوجه ، شوهر بعد از نکاح و قبل از زفاف بمیردیعنی هرگاه (

تمام عمر و زندگی است. ، ؛ زیرا مدت نکاح)و زوجه باید عده بگذراند، یردگ میتعلق 
دختر زن از شوهر ( وهمچنین موت زوجه بجاي دخول قرار داده شده در تحریم ربیبه

زوجه وفات شد در این صورت ربیبه ، پس از عقد و قبل از آمیزش هرگاهیعنی ، دیگر)
ومذهب زید بن ثابت رضی اهللا عنه  بر زوج حرام میگردد نزد بعضی از صحابه و تابعین.

 .)1(و امام احمد در یکی از دو روایت نیز همین است
                                                           

اذا بانت من نكاحه إال أيموت قبل الد ،قول عامة علامء األمصار وان مل يدخل باملرأة مل حترم عليه بناهتا ىف -1

خول ففيه روايتان احدامها : حترم ابنتها و به قال زيدبن ثابت و هي اختيار ايب بكر، ألن املوت أقيم مقام 

الدخول يف تكميل العدة و الصداق فيقوم مقامه يف حتريم الربيبة. و الثانية: ال حترم و هو قول عيل و 
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تشخیص حاملگی یا عدم حاملگی نیست. بلکه ، پس تنها منظور از گذراندن عده
 ف و حکمتهاي دیگري در این کار وجود دارد.اهدا

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/408( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 تشخیص حاملگی با روش هاي پزشکی -]142[

 نظر شما در مورد مشخص کردن حاملگی با وسایل جدید پزشکی چیست؟ س:

خداوند مقرراتی را در عبادات و نکاح و معامالت براي بندگان وضع کرده است.  ج:
 ند.دا میود کامالً ش میخداوند آنچه را که در گذشته انجام شده و آنچه را که در آینده 

در قانون شریعت تشخیص حاملگی را با وسایل پزشکی جدید مقرر  تعالىاهللا  
د. پس کن میچیزي از مصالح بندگان را فراموش ن، نکرده است. در حالی که پروردگار

مشخص کردن حاملگی با وسایل پزشکی به جاي گذراندن عده و آنچه در قرآن و سنت 
یعنی ما نمی توانیم تشخیص ( و کتاب هاي فقه اسالمی تعریف شده جایز نیست.

یم. جایگزین گذراندن عده ي شرعی قرار ده، پزشکان را در مورد حاملگی و یا عدم آن
به این معنی که نیازي به گذراندن عده ي شرعی نباشد! بلکه حکم شرعی با وجود 

 د.شو میتشخیص پزشک به قوت خودش باقی است و به آن عمل 
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق

 )20/487( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ندارد اي عدهزنی که قبل از آمیزش جنسی طالق داده شده -]143[

 آیا باید عده بگذارند؟، زنی که شوهرش قبل از آمیزش جنسی او را طالق دهد س:

                                                                                                                                                    
ذهب عامة العلامء، قال ابن املنذر و امجع علامء االمصار ان الرجل اذا تزوج املرأة ثم طلقها او ماتت م

قبل الدخول هبا جاز له ان يتزوج ابنتها كذلك قال مالك و الثوري و األوزاعي و الشافعي و امحد و 

و هذا نص ال يرتك لقيا س  اسحق و ابوثور و من تبعهم الن اهللا تعايل قال و من نساءكم الاليت دخلتم.

 مترجم  نقل عبارت از.طبع دارالفكر ٤٧٣ص ٧ضعيف.املغني والرشح الكبريج 
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﴿ رماید:ف میخداوند متعال  ج:                     

                       ﴾ :۴۹[األحزاب[ 

اي مؤمنان هرگاه شما با زنان مؤمنی ازدواج کردید و سپس قبل از آمیزش جنسی با «
 .»بر آنان نیست تا حساب آنان را نگاه دارید اي عدهآنان را طالق دادید براي شما ، ها آن

وید که هر کس زنش را قبل از همبستر شدن طالق داد گ میپس این به صراحت 
نگاه ، در واقع اگر طالق قبل از دخول شد( .بر آنان ندارد که زن آن را بگذراند اي عده

 داشتن عده الزم نیست) 
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق

 )20/399( علمی و افتافتاواي انجمن دائم پژوهشهاي 

 زنی که هنوز شوهرش با او همبستر نشده اگر شوهر بمیرد باید عده بگذارند-]144[

آیا زن ، مردي زنی را عقد کرده و قبل از همبستر شدن با او وفات کرده است س:
 باید عده بگذارند؟

خواه شوهرش با او ، زنی که شوهرش وفات کرده است باید عده بگذارند ج:
 و عده اش چهار ماه و ده روز است، شده باشد یا همبستر نشده باشد همبستر

﴿ رماید:ف میچون خداوند به طور عام                

            ﴾ :۲۳۴[البقرة[ 

ذارند زنانشان باید چهار ماه و ده روز انتظار گ میکسانی که می میرند و زنانی به جا «
 . »بکشند

وخروج از ، وازدواج، خواستگاري، بدین معنی که زن شوهر مرده باید از آرایش(
 )دوري کند -مگر با بودن عذر شرعی  --منزل 

  موسلوصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه ، وبا هللا التوفیق
 )20/399( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا
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 ردد و نیاز به عده ي دیگري نیستگ میطالق دوم در اثناي عده واقع  ]145[

د و در اثناي عده براي بار دوم او را طالق ده میمردي زنش را یک طالق  س:
باید عده ي طالق ود یا ش میآیا زن با تمام شدن عده ي طالق اول بر او حرام ، دده می

 بگذرد؟ اول و دوم هر دو
طالق دوم را بدهد با تمام ، اگر مرد زنش را یک طالق بدهد و در اثناي عده ج:
 ود. ش میزن بر او حرام ، عده ي اول شدن

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/426( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] بایدها و نبایدها براي زنی که شوهرش وفات یافته و به عده اش نشسته است146[

رفتن ، حرف زدن در تلفن، لطفاً اموري که در زمان عده از قبیل پوشیدن لباس س:
 .. که باید رعایت شوند را بیان کنید. .و، به دیدار همسایگان

ام دادن امور ذیل بر او انج، دباش میزن شوهر مرده که در حال گذراندن عده  ج:
خودآرایی با زدن رنگ و سرمه کشیدن به چشم و هر نوع ، حرام است: آراستن با لباس

 آرایش و زدن خوشبویی به لباس و بدن.
د در خانه ي شوهر بماند. البته شو میزن شوهر مرده باید تا وقتی که عده اش کامل  

برود نه شبها. چنانچه حرف زدن در می تواند براي کارها و نیازهایش روزها بیرون 
گرفتن ، د برایش جایز است. براي زنی که شوهرش وفات نمودهشو میتلفن باعث فتنه ن

 اشکالی ندارد.، ناخن و موهاي زاید و به طور کلی نظافت
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق

 ) 20/448( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] عزاداري براي پادشاهان و رهبران 147[

اما  …احلمد هللا و الصلوة و السالم عيل رسول اهللا و عيل آله و اصحابه و من اهتدي هبداه 

 بعد: 
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در بسیاري از کشورهاي اسالمی مرسوم است که وقتی فردي از پادشاهان یا رهبران 
ند و پرچم ها را نیمه افراشته کن میزا مدت سه روز یا کمتر یا بیشتر اعالم ع، می میرد

هند. تردیدي نیست که این کار با شریعت محمدي صلَّى ده میقرار  علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ
و احادیث صحیحی از پیامبرصلَّى ، مخالف است و اختیار شبهات با دشمنان اسالم است

روایت شده که از عزاداري و به سوگ نشستن نهی  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَید و از آن کن میع
، رد و فقط زن می تواند براي شوهرش چهار ماه و ده روز به سوگ بنشینددا میبر حذر 

چنان که پیامبر به زن اجازه داده که براي خویشاوندش سه روز یا کمتر از آن به سوگ 
و شریعت ، وه از این دیگر عزاداري ها از نظر شرعی ممنوع هستنداما عال، بنشیند

 عزاداري براي پادشاه یا رهبر یا کسانی دیگر را اجازه نداده است. 
علَیه وآله وسلَّم پسرش ابراهیم و سه دخترش و افراد  اللَّـهدر زمان پیامبرصلَّى 

عزاداري  ها آنعلَیه وآله وسلَّم براي  للَّـهابرجسته و مهمی وفات یافتند؛ اما پیامبرصلَّى 
زید ابن حارثه و جعفرابن ابی طالب و عبداهللا ، نکرد. در زمان او فرماندهان لشکر موته

 یضبن رواحه رم کشته شدند اللَّـهنْهلَّى ، عاما پیامبرصبراي  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیها آنع 
و برترین  انسانعلَیه وآله وسلَّم که شریف ترین  اللَّـهد. پیامبرصلَّى اعالم عزا نکر

و وفات او بزرگترین مصیبت بود اما صحابه ، یت بود وفات یافتانسانپیامبران و سردار 
 براي او عزاداري نکردند. 

 اه انسانعمر و عثمان و علی که بعد از پیامبران و بعد از ابوبکر صدیق برترین 
 عزاداري نکردند. ها آنهستند کشته شدند؛ اما صحابه براي 

، آمدند ها آنهمچنین ائمه و پیشوایان اسالم و علماي تابعین و کسانی که بعد از  
عمر ، علی بن حسین زین العابدین و فرزندش محمد بن علی، همچون: سعید بن مسیب

ابویوسف و امام مالک بن  و شاگردانش محمد و، امام ابوحنیفه، زهري، بن عبدالعزیز
اسحاق بن راهویه و دیگر ائمه ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ثوري، انس و اوزاعی

 عزاداري نکردند.  ها آنعلم و هدایت وفات یافتند اما مسلمین براي 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1922 
  

و خیر تمام در ، رفتگ میاگر عزاداري خیري بود سلف صالح از ما به آن پیشی 
هرّ همه در مخالفت آنان است. سنت پیامبرصلَّى ست و شها آنپیروي از  علَیه وآله  اللـَّ

ده اند یعنی عزاداري نکردن جز دا میوسلَّم بر این داللت دارد که آنچه سلف انجام 
 عزاداري زنان براي شوهرانشان حق و درست است. 

ند کاري کن میي ند و براي پادشاهان و رهبران عزا دارده میآنچه امروز مردم انجام 
ي زیادي دارد ومصالح و منافع تعطیل ها آناست مخالف شریعت و اضافه بر آن زی

 ند و تشبه با دشمنان اسالم است.شو می
بنابراین باید رهبران مسلمین و سرانشان این عزاداري را ترك گویند و در راه سلف 

ید مردم را متوجه نمایند و صالح یعنی صحابه و تابعین و پیروانشان گام بردارند. علما با
 وظیفه خیر خواهی و همکاري در راستاي نیکی و پرهیزگاري را انجام دهند. 

از آنجا که خدا خیرخواهی براي خدا و کتابش و رسولش و ائمه مسلمین و عموم  
.. بر آن شدم تا این مختصر را بنویسم. از خداوند .مسلمین را واجب کرده است

است توفیق  تعالىرهبران مسلمین و عموم مردم مسلمان را به آنچه رضاي او  اهمخو می
دهد و آنان را به تممسک به شریعت الهی و پرهیز از آنچه مخالف شریعت است توفیق 

و ، شنواي داناست تعالىبیگمان او  .و دلها و اعمال ما را اصالح گرداند، عنایت نماید
 د. کن میزود اجابت 

 م علی نبینا محمد و آله و صحبه و صلی اهللا وسل
 )22/229( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 ] اگر شوهر مسیحی مسلمان شود حکم چیست؟148[

ند آی میوقتی مرد مسیحی بخواهد مسلمان شود اموري که به دنبال اسالم او  س:
باید خودش را .. و آیا .چیست؟ مثل اینکه زنش مسیحی است و تعدادي فرزند دارد

.. و باید نخست چه چیزهاي .ختنه نماید؟ با اینکه عمرش از سی پنج سال گذشته است
 به او یاد داده شود؟ 



   

 1923 باب چهاردهم: [نکاح]
 

اوالً باید شهادتین به او یاد داده شوند و معناي آن به او تفهیم گردد و برایش بیان  ج:
انه ایمان و ارکان شش گ، اشدب میشود که عیسی علیه السالم بنده خدا و پیامبرش 

چنان که در ، برایش توضیح داده شوند بقیه ارکان پنجگانه اسالم براي او بیان شوند
و در حدیث ابن عباس و  ،پرسید )1(حدیث عمر آمده که جبرئیل علیه السالم از پیامبر

 این ارکان بیان شده اند.  )2(در حدیث فرستادن معاذ بن عین
عقد قبلی زن و  براساس ها آندوم اینکه مرد مسیحی به همراه زنش مسلمان شود 

و همچنین اگر یکی پس از دیگري مسلمان شوند همچنان بر عقد سابق ، شوهر هستند
مسلمان شود و زن مسلمان نشود اگر زن یهودي یا ، باقی می مانند. همچنین اگر شوهر

می مانند و زن و شوهر هستند. چون اهللا مسیحی پاکدامنی هست بر عقد سابق باقی 

﴿ :رمایدف می تعالى                    

                               

   ﴾ :۵[املائدة[ 

امروز براي شما همه چیز پاکیزه و حالل گردید و خوراك اهل کتاب براي شما «
ازدواج) با زنان پاکدامن اهل ( و، حالل است و خوراك شما براي آنان حالل است

  .»کتاب حالل است
سوم اینکه آن دسته از فرزندانشان که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند مسلمان شمرده 

 شاید بپذیرد. ، ودش میوند و هر کدام که به بلوغ رسیده به اسالم دعوت داده ش می
چهارم ختنه کردن از سنت هاي فطري است که خداوند برایی مسلمین مقرر کرده 

بهتر است در این ، خطري برایش داشته باشدپس خودش را ختنه کند؛ مگر آنکه ، است
 مورد با او سخن گفته نشود مگر بعد از آنکه در اسالم استوار باشد. 

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق

                                                           
 )8-1مسلم  ( -1
 )19) و مسلم (1395بخاري  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1924 
  

 ) 22 -19/21( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] اگر زن مسیحی مسلمان شود حکم چیست؟149[

اگر زن مسیحی که شوهرش مسیحی است مسلمان شود حکمش چیست؟ و او  س:
حکم شریعت در این مورد ، اهد با مرد مسلمانی ازدواج نمایدخو میبعد ازاسلم 

 چیست؟ 
از  ها آناگر زن مرد کافري مسلمان شود آن زن براي آن مرد حرام است و  ج:

ید در نظر داشته باشد که عده اش و زن براي ازدواج دوم با، وندش مییکدیگر جدا کرده 
، وندش میتمام شده باشد و اگر عده اش تمام شد و شوهرش مسلمان شد از هم جدا 

﴿ رماید:ف می تعالىچون اهللا                    

          ﴾ :۱۰[املمتحنه[  

اگر دانستید که آن زنان مومن هستند آنان را به کفار باز نگردانید نه آن زنان براي «
 .»این مردان حاللند و نه آن مردان براي آن زنها حاللند

ود؛ ش میاگر شوهرش قبل از تمام شدن عده اش مسلمان شد زنش به او باز گردانده 
ه پیامبر صلَّىچون  علَیه وآله وسلَّم زنان مهاجر را وقتی که مسلمان شدند و هنوز  اللـَّ

اگر بعد از تمام شدن عده مسلمان شد  عده شان تمام نشده بود به شوهرانشان برگرداند.
 باید با عقد جدیدي همسرش را برگرداند. 

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )19/20( ن دائم پژوهشهاي علمی و افتافتاواي انجم



 

 

 

 

 

 :فصل چهارم
 نسب و رضاع



 

 ] صحت انتساب کسی که بعد از شش ماه به دنیا آمده به پدرش 150[

.. .اگر مردي ازدواج کرد و بعد از گذشت فقط شش ماه زن فرزندي به دنیا آورد س:
اشد یا نه؟ و همچنین زن از ب میآیا این فرزند حقیقتاً فرزند پدرش ، حکم اسالم چیست

 اشد یا نه؟ ب میفرزند پدرش ، .. آیا این فرزند.بهترین راستگویان است
این فرزند مال ، زن فرزندي به دنیا آورد، بعد از ازدواج، اگر شش ماه یا بیشتر ج:

 رماید:ف میشوهر است؛ چون کمترین مدت حاملگی شش ماه است؛ چنان که اهللا تعالی 

﴿           ﴾ :و مدت حاملگی و شیر خواري آن سی « ]۱۵[األحقاف

 .»ماه است

﴿ رماید:ف میو در جایی دیگر       ﴾ پایان دوران شیر « ]۱۴[لقمان

 .»خوارگی او دو سال است
پس وقتی براي دوران شیر خوارگی دو سال در نظر گرفته شود از سی ماه شش ماه 

 ود. ش میکه این شش ماه براي دوران بارداري در نظر گرفته  ماند میباقی 
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق

 )20/235( پژوهشهاي علمی و افتافتاواي انجمن دائم 

 ود ش میفرزند به مادرش نسبت داده ، ] بعد از لعان151[

کرده باشند چیست؟ آیا او حرامزاده  )1(حکم فرزندي که پدر و مادرش لعان س:
 است یا حالل زاده؟ 

ود و به پدر تعلق ش میوقتی لعان شرعی انجام شود فرزند به مادرش ملحق  ج:
هچنان که در حدیث صحیح از پیامبر صلَّى ، ردب میرش ارث نو از پد گیرد نمی علَیه  اللـَّ

 وآله وسلَّم ثابت است. 
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق

                                                           
در فقه اسالمی است. عالقه مندان می توانند بـه تفاسـیر   » لعان«سوره نور مربوط به موضوع  9تا  6آیات  -1

 مراجعه نمایند. [مترجم]



   

 1927 باب چهاردهم: [نکاح]
 

 )20/340( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 هستند؟اند مشروع خو می] آیا فرزندان زنی که نماز ن152[

شنیدم که فرزندان زنی ، ودش میمکه ي مکرمه پخش  از رادیو نداي اسالم که از س:
در مورد آن فرزندانم که زنم پیش از آنکه نماز ، اند حرام زاده هستندخو میکه نماز ن

 زنا زاده هستند؟  ها آنبخواند به دنیا آورده چکار کنم آیا 
فرزندان ، فرزندانت که زنت قبل از توبه کردن از بی نمازي به دنیا آورده است ج:

ند چون همسرت در عقد نکاح شما بوده است. بنابراین فرزندان آی میشما به حساب 
 اشند. ب میشما حرام زاده نیستند؛ بلکه حالل زاده 

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/340( واي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتافتا

ود و بر چه اساسی تابع مادرش به حساب ش می] بر چه اساسی فرزند تابع پدرش 153[
 د؟آی می

تابع پدرش است و در آزاد بودن یا برده بودن تابع ، ویند: فرزند در نسبگ می س:

الباحث فی احکام التوراث) تألیف شیخ عبد العزیز  ةعد( اشد. من در کتابب میمادرش 
بن ناصر الرشید دیدم که نوشته بود: در موضوع دین فرزند که او را مسلمان بنامیم و 

هر مورد از انتساب فرزند به پدر و مادر که ، والء)( همچنین آزادي فرزند از بردگی
این بیانگر آن است که  د.وش میفرزند به همان طرف منسوب ، بیشتر به نفع فرزند باشد

ود؛ ش میتابع پدرش ، اگر فرزند قبل از رسیدن به سن تکلیف و فرض شدن نماز بمیرد
گرچه مادرش مسلمان ، ودش میبر او نماز جنازه خوانده ، اگر پدرش مسلمان باشد

ود؛ حتی اگر پدرش ش میاگر مادرش مسلمان بود بر فرزند نماز جنازه خوانده ، نباشد
 اگر اینطور است. دالیل آن را از کتاب و سنت شرح دهید.، اشدمسلمان نب

از ، آثار و نتایج آن در احکام دنیوي است، آنچه در مورد تابعیت فرزند گفته شده ج:
خواندن نماز جنازه بر کودکانی که قبل از ، قبیل: بردن ارث و یا محروم شدن از ارث



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1928 
  

و دفن چنین کودکانی در گورستان مسلمین  ها آنغسل ، رسیدن به سّن تکلیف می میرند
 ةعد( و آنچه در جواب ذکر شد با آنچه که شیخ عبد العزیز ناصر الرشید در کتابش

تابع ، اشد و در دینب میفرزند در آزاد یا برده بودن تابع مادرش ( الباحث) گفته است که:
و در والء و نسب یرد گ میهر کدام از پدر و مادرش که دین بهتري داشته باشند قرار 

 تابع پدرش است) تناقضی ندارد. 
آنچه شما از عبارت فهمیده اي که از پدر و مادر هر کدام که مسلمان باشد فرزند 

ود و در گورستان مسلمین دفن ش مییرد و در نتیجه غسل داده گ میتابع او قرار 
رزند بر فطرت چون ف، فهم درستی است، ردد؛ گرچه یکی از پدر یا مادر کافر باشدگ می

﴿ رماید:ف میزیرا اهللا تعالی ، ودش میاسالم متولد                 

           ﴾ :۳۰[الروم[  

اسالم) کن این سرشتی است که اهللا ، حقیقی اهللا( روي خود را خالصانه متوجه آئین«
 .»سرشته استمردمان را بر آن 

ه پیامبر صلَّىو  ىلَ «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لُّ مَ ةِ الْـكُ طْرَ هر « )1(»فِ

 .»دآی میفطرت به دنیا  براساس نوزاد
تابع مادرش ، تابع پدرش است و در آزادي یا بردگی، اما اینکه فرزند در نسب

نسل بعد از نسل بر آن عمالً اجماع ، عملی است که در میان امتدلیلش اجماع ، اشدب می

﴿ :رمایدف میو چون اهللا تعالی به طور کلّی ، شده است     ﴾ :۵[األحزاب[ 

 .»پدرانشان صدا بزنیدآنان را به نام «
  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق

 ) 343-20/341( دائم پژوهشهاي علمی و افتافتاواي انجمن 

 ] تغییر دادن نام پدر 154[

                                                           
 ) روایت ابوهریره 2658و أطرافه فیه  و مسلم  ( )1358بخاري  ( -1



   

 1929 باب چهاردهم: [نکاح]
 

اگر کسی به خاطر مصلحتی دنیوي از روي جهالت اسم پدرش را تغییر دهد  س:
 حکمش چیست؟

چون ، جایز نیست که کسی به خاطر مصلحتی دنیوي اسم پدرش را عوض کند ج:
اهد مقام و جایگاه خو میبا این کار  آنچه او آن را مصلحت می پندارد یا این است که او

چون این عمل ، خود را با نسبت دادن به پدري دیگر باال ببرد و این یک گناه کبیره است
 د.کن میپدرش را تحقیر ، دروغ و فریب است و فرد با نسبت دادن خود به کسی دیگر

مال یا ، طریقاهد از این خو مید که ده مییا اینکه او این کار را به خاطر آن انجام  
، ثروت یا حکومتی یا چیزي دیگر به دست آورد که این کار هم از گناهان کبیره است

زیرا در حقیقت این یک دروغ و فریب و خوردن اموال به ناحق است. و این کار 
 مساوي است با تغییر دادن نسب و یا اینکه رفته رفته به تغییر نسب می انجامد. 

د و آنچه را حرام کرده حالل کن میه اهللا حالل نموده حرام با این کار فرد آنچه را ک
می نماید. در مورد اموري چون نکاح و اموال سایر موارد که در برگیرنده فساد بزرگی 

 یضاست. ابوذر راز  اللَّـه نْهلَّىعپیامبر ص روایت  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَید که فرمود: کن میع

نْ « رَ لَيْسَ مِ فَ هُ إِالَّ كَ مُ لَ عْ وَ يَ هُ ِ أَبِيهِ وَ ى لِغَريْ لٍ ادَّعَ جُ [هرکسی در حالی که پدرش را  )1(»رَ

 کفر ورزیده است.]، خودش را به غیر از پدرش نسبت دهد، ناسدش می
  یضسعد بن ابی وقاص راللَّـه نْهلَّىاز  عپیامبر ص ه علَیه وآله وسلَّم روایت  اللـَّ

بِيهِ فَ «د که فرمود: کن می ُ أَ ريْ هُ غَ لَمُ أَنَّ عْ وَ يَ هُ بِيهِ وَ ِ أَ ريْ ى إِىلَ غَ عَ نْ ادَّ امٌ الْـمَ رَ يْهِ حَ لَ نَّةُ عَ [هر  )2(»جَ

 کسی خودش را به غیر از پدرش نسبت دهد بهشت بر او حرام است]
  یضو از ابوهریره رروایت است که  اللَّـه نْهلَّىعاللَّ پیامبر صـه  لَّمسو هآلو هلَیع

رٌ «فرمود:  فْ وَ كُ هُ نْ أَبِيهِ فَ غِبَ عَ نْ رَ مْ فَمَ ائِكُ نْ آبَ بُوا عَ غَ رْ   )3(»الَ تَ

                                                           
 )61) روایت کرده و مسلم در  (3508بخشی از حدیثی که بخاري در  ( -1
 )63) و مسلم  (6766-4326بخاري  ( -2
 )62) و مسلم  (6768) و بخاري  (2/526احمد  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1930 
  

[نسبت به پدران خود بی عالقه نباشید و از آنان رویگردانی نکنید. هر کس به پدرش 
 بی عالقه باشد کفر ورزیده است.]

ه پیامبر صلَّىپس  علَیه وآله وسلَّم کسی را که خودش را به غیر از پدرش نسبت  اللـَّ
و فرموده که بهشت بر چنین ، سخت هشدار داده و کار او را کفر نامیده است، دهد

کسانی حرام است. بنابراین کسی که چنین کاري کرده باید از این کار دست بکشد و 
 توبه کند و از خداوند طلب آمرزش نماید.

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل،  التوفیقوبا هللا
 )20/372( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

حرام ، ] ملحق کردن پسر خوانده به نسب کسی که او را به فرزند خواندگی پذیرفته155[
 است

مردي کودکی را به عنوان پسر خوانده قبول کرده و این کودك را بزرگ نموده  س:
چون این مرد ، و قراردادي امضا کرده و او را در ارث خود شریک کرده است، است

ند و با توجه به این که اگر دا میعقیم است و فرزندي ندارد. آیا شریعت این را جایز 
پسر بداند که فرزند واقعی این مرد نیست به بیماري روانی و ناراحتی اعصاب یا جنون 

راهنمائی کنید آیا نسبت دادن این فرزند به پدر خوانده جایز مبتال خواهد شد؟ لطفاً 
 است؟ و آیا جایز است که در ارث شریک شود؟

و اسم او را در  اي کردهآنچه شما انجام داده اي که کودکی را به فرزندي قبول  ج:
که این کودك به عنوان فرزند شما  اي کردهشناسنامه ات ثبت نمودي و قراردادي امضا 

اشتباه محضی است که مرتکب آن شده اي و تجاوز بر حدود و ، ارث ببرد از شما
دستورات اهللا تعالی است و شما با این کار به مسئولین دولت دروغ گفته اي و قبول 

 رماید:ف میچون اهللا تعالی ، کردن شخصی به عنوان پسر خوانده در اسالم جایز نیست

﴿                             

                                   



   

 1931 باب چهاردهم: [نکاح]
 

                              

        ﴾ :۵ – ۴[األحزاب[ 

همان گونه که کسی دو پدر یا مادر ( اهللا تعالی دو دل درون کسی قرار نداده است«
د و فرزند ساز میمادران شما نظهار) ( ندارد) اهللا تعالی هرگز همسرانشان را با اظهار

خواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی نماید این سخنی است که شما به زبان 
چرا که رابطه پدري و فرزندي یک رابطهء طبیعی است و با الفاظ و قرارداد ( وییدگ می

وید و به راه راست راهنمائی گ میود) و اهللا تعالی حق ش میها و شعارها هرگز حاصل ن
اگر هم ، د. آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادالنه استکن می

 .»پدران ایشان را نشناختید آنان برادران دینی و یاران شما هستند
و این نوع ، اظهار خالف واقعیت جایز نیست؛ چون دروغ و فریب محض است

 فرزند حقیقی شما قرار، آن فرزند اي کردهو با کاري که شما ، کارها حرام هستند
و شما باید توبه کنی و اسناد سجلّی را با ، و در ارث سهمی نخواهد داشت گیرد نمی

و ، امید است خداوند گناهان ما و شما را بیامرزد، مراجعه به مسئولین ذیربط اصالح کنی
را بدهد. اگر  به شما به خاطر اینکه آن فرزند را تربیت و بزرگ نموده اي بهترین پاداش

و اگر به او چیزي بدهی ، شما از یک سوم دارایی خود براي او وصیت کنی خوب است
 تا اینگونه احساس شما نسبت به او کامل گردد. ، اگر او محتاج است بهتر است

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )353-20/351( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ود؟ش می] نسب فرزند چه وقت به پدرش ثابت 156[

فرزندي که از راه زنا به دنیا آمده اگر نسب او ثابت شود آیا از پدرش ارث  س:
 رد یا نه؟ ب می

، قول صحیح علما این است که با آمیزش از راه حرام اگر بچه اي متولد شود ج:
نکاح  براساسربت جنسی با زنی باشد که ود؛ مگر آنکه آمیزش و مقاش مینسبش ثابت ن



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1932 
  

صحیح یا نکاح فاسد یا نکاح شبهه صورت گرفته است و یا مقاربت با کنیز یا شبه کنیز 
ود و پدر و فرزند از یکدیگر ارث ش میدر این صورت نسب فرزند ثابت ، کرده باشد

بش از او ثابت ود و نسش میاما اگر کسی زنا کرده باشد فرزند به زنا کار ملحق ن، رندب می
 رد. ب میردد و ارث هم نگ مین

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 ) 20/387( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] نسبت دادن زن خودش را به اسم شوهرش حرام است157[

در بعضی کشورها چنین رواج یافته است که زن مسلمان بعد از ازدواج خودش  س:
د آیا کن میبه عنوانه مثال زینب با زید ازدواج ، دده میرا به اسم یا لقب شوهرش نسبت 

زینب زید)؟ یا اینکه این کار از تمدن و فرهنگ غرب است ( درست است که بنویسد
 که باید از آن دوري کرد؟ 

 خودش را به غیر از پدرش نسبت دهد. انسانست که جایز نی ج:

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی             ﴾ :۵[األحزاب[ 

 .»آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادالنه تر است«
د وعید شدیدي ده میدر احادیث براي کسی که خودش را به غیر از پدرش نسبت 

آمده است. پس بنابراین جایز نیست که زن مسلمان خودش را طبق سنّت و رسم کفار و 
 به شوهرش نسبت دهد.، مسلمانانی که خود را شبیه کافران ساخته اند

  موصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفیق
 )20/378( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 د؟ آی میعیبی در نسب به شمار ، ] آیا شغل158[

حکم شریعت در مورد کسی که صنعتگر و کسانی را که شغل هاي شریف و پر  س:
وید: هر کس چنین شغلی داشته باشد در قبیله گ میمارد و ش میزحمتی دارند را حقیر 
 اشد چیست؟ب میاش مطرود و بی ارزش 



   

 1933 باب چهاردهم: [نکاح]
 

نظر من این است که این صحبتها از فرهنگ دوران جاهالنه است و نباید براي  ج:
  .. و.آن ارزشی قائل شد

چنانچه بسیار افرادي هستند که داراي صنعت و حرفه هستند و به کارکردن 
 مشغولند؛ اما از قبیله هاي ناب و اصیل عربی هستند. 

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین 

 )مردم در مورد نسب هایشان مورد اعتماد هستند( ] معنی عبارت:159[

نسب  براساسمردم «وید: گ میاهللا علیه روایت است که  رحمهاز امام مالک  س:
اهللا علیه این است که  رحمهآیا معنی جملهء امام مالک  )1(»هایشان مورد اعتماد هستند

کسی خودش را به قبیله مشخصی نسبت داد با او نباید مناقشه کرد و نباید او  هرگاه
 تکذیب شود؟ 

کسی خودش را به  هرگاهاهللا علیه این است که  رحمهمعناي سخن امام مالک  ج:
ود و الزم نیست که ش میقبیله اي نسبت داد اگر راستگو و امانتدار بود از او پذیرفته 

شاید او از کسانی باشد که ، را بپذیرند و با او موافقت نمایند همهء افراد قبیله سخن او
از قبیله اش جدا شده و همچنان نسبش را به خاطر داشته تا کسانی را که خویشاوند او 

گفت از فالن قبیله و از بنی فالن هستم مورد اعتماد  انسانهستند بشناسد. پس هرگاه 
 ثابت کند. و اهللا اعلم.  است؛ مگر آنکه دلیلی باشد که اشتباه او را

 هـ 29/1/1420فتواي شیخ ابن جبرین 

  ] شرایط رضاعت160[

 د کدام است؟کن میشیر خوارگی اي که حرمت را ثابت  س:

د رضاعتی است که این پنج شرط در آن کن میرضاعتی که حرمت را ثابت  ج:
 موجود باشد: 

                                                           
 ) 1230(  1/687از سخاوي » لحسنۀالمقاصد ا«ن ك  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1934 
  
از شیر یک گوسفند پس بنابراین اگر دو کودك ، کودك از زنی شیر بخورد -1

 یرند. گ میبرادر رضاعی همدیگر قرار ن، بخورند
پس اگر کمتر از پنج بار شیر ، باید پنج بار یا بیشتر به صورت متفرق شیر بخورد -2

 ود. ش میحرمت ثابت ن، بخورد
ه پیامبر صلَّىچون . شیر خوردن در دوران شیر خوارگی باشد-3 علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

و اگر بعد از دوران شیر خوارگی ، که باید در دوران شیر خوارگی باشد: فرموده است
 .ودش میحرمت ثابت ن، کسی از کسی شیر خورد

گفته اند دوران شیر خوارگی از تولد تا دو سالگی است و بعد از دو سالگی کودك  
ند دوران شیر خوارگی تا وقتی است که گفته ا. دکن میشیر خوردن حرمت را ثابت ن

پس هرگاه کودك از شیر . دآی میود و این صحیح تر به نظر ش میکودك از شیر گرفته 
در این وقت شیر ، ردخو مید و غذا کر میگرفته شد و او دیگر با شیر مادر تغذیه ن

 .خوردن تأثیري ندارد

﴿ :رمایدف میدلیل شرط اول فرموده الهی است که           ﴾

 . »شما که به شما شیر داده اند و مادران« ]٢٣[النساء: 
د که کن میدلیل شرط دوم حدیثی است که مسلم از عایشه رضی اهللا عنها روایت  

سپس ده بار . در قرآن ده بار شیر خوردن به عنوان ثابت کننده نازل شده بود«: گفت
 )1(»مقرر گردیدمنسوخ شد و پنج بار 

هرسول اکرم صلَّى  ي فرمودهدلیل شرط سوم   :رمایدف میعلَیه وآله وسلَّم است که  اللـَّ

نْ « ةُ مِ اعَ ضَ ةِ الْـإِنَّامَ الرَّ اعَ جَ د که به خاطر رفع کن می[رضاعت وقتی حرمت را ثابت  )2(»مَ

 ود.]ش میگرسنگی داده 

                                                           
 ) 1452مسلم  ( -1

 )1455) مسلم  (5102،2647بخاري  ( -2



   

 1935 باب چهاردهم: [نکاح]
 

  یضروایت است که پیامبرره زَ العَظمَ «رماید: ف میعنْه  اللـَّ ا أنشَ اعَ إِالَّ مَ ضَ انَ ، الَ رَ وَ كَ

طَامِ  بلَ الفِ [حرمت رضاعت فقط در زمانی است که شیر خوردن استخوان را رشد  )1(»قَ

 د و قبل از زمان گرفتن بچه از شیر است.]ده می
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین 

 از دو سالگی باشد]رضاعتی معتبر است که قبل 161[

.. اما .احلمد هللا و صلی اهللا وسلّم علی رسول اهللا و علی آله و صحبه و من اهتدی هبداه

 بعد:

علما در مورد شیر دادن به بزرگ سال که آیا تأثیري در حرمت دارد یا نه؟ اختالف 
از عایشه رضی اهللا عنها  )2(کرده اند. علت اختالف این است که در حدیث صحیح

علَیه وآله وسلَّم به سهله دختر سهیل رضی اهللا عنهما  اللَّـه پیامبر صلَّىروایت است که 
غالم شوهر ، شیر دهد. سالم، فرمان داد تا به سالم موالي ابی حذیفه که بزرگ سال بود

ه پیامبر صلَّىسهله از ، سهله بود. وقتی که سالم بزرگ شد و به سن بلوغ رسید علَیه  اللـَّ
وآله وسلَّم خواست که این موضوع را حل کند؛ زیرا سالم بزرگ شده و با سهله نامحرم 

علَیه وآله وسلَّم به سهله فرمان داد که پنج بار به سالم شیر  اللَّـه پیامبر صلَّىاست. آنگاه 
صحیح ترین قول این است که این  اختالف کرده اند.بنابراین علما در این مورد   بدهد.

که بیشتر ، مورد مخصوص سالم و سهله دختر سهیل بوده و براي همه امت عام نیست
  )3(علَیه وآله وسلَّم همین را گفته اند. اللَّـه پیامبر صلَّىهمسران 

                                                           
ـنْ «) من حدیث أم سلمه رضی اهللا عنها بلفظ:5465) والنسائی فی  (الکبري)  (1152ترمذي  ( -1 مُ مِ َـرِّ الَ حيُ

طَامِ  بْلَ الْفِ انَ قَ كَ يِ وَ اءَ يفِ الثَّدْ عَ َمْ تَقَ األْ ا فَ ةِ إِالَّ مَ اعَ ضَ و قد » هذا حدبث حسن صحیح«و قال الترمذي:  »الرِّ

 ) الشطر األول منه، من حدیث ابن مسعود رضی اللَّه عنْه 2060،2059أخرج أبوداود  (
 ) و غیره1453صحیح مسلم ش  ( -2
 )1454صحیح مسلم ش  ( -3



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1936 
  

پیامبر چون ، گروه زیادي از علما نیز همین را گفته اند و همین قول درست است

ه صلَّى تَقَ «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ ا فَ اعَ إِالَّ مَ ضَ بْلَ الْـالَ رَ انَ قَ كَ وَ اءَ عَ طَامِ الْـأَمْ  )1(»فِ

[شیر خوارگی همان است که قبل از گرفتن از دوران شیر خوارگی و براي سیر کردن 
 شکم باشد.]

نْ «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى ةُ مِ اعَ ضَ ةِ الْـإِنَّامَ الرَّ اعَ جَ   )2(»مَ

 ود.]ش می[شیر دادن همان است که براي رفع گرسنگی داده 

ِ « :رمایدف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى لَنيْ وْ اعَ إالفی احلَ ضَ [رضاعت فقط  »الَ رَ

  )3(است.]تا دو سالگی 
د که دوران شیر خوارگی تا دو سالگی است و بعد کن میاین احادیث بر این داللت 

 صحیح است.، از دو سالگی تأثیري ندارد. وهمین قول
 »262 |22«مجموع فتاوي ومقاالت متنوعه-شیخ ابن باز

 ] [حکم شیردادن به بزرگسال]162[

عنهما در آغوش و دامان ام  نید که سالم غالم ابی حذیفه رضی اهللادا میشما  س:
نست. وقتی آیهء دا میام حذیفه را مثل مادرش ، حذیفه تربیت و بزرگ شد. سالم

الزم شد تا ام حذیفه از سالم حجاب کند؛ و این کار بر سالم و ام ، حجاب نازل شد
م در میان علَیه وآله وسلَّ اللَّـه پیامبر صلَّىاین مشکل را با  ها آنحذیفه گران آمد. 

به سالم فرمان داد تا از ام حذیفه شیر وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىگذاشتند. آنگاه 
 بخورد و اینگونه فرزند رضاعی او به شمار آید. این حدیث در صحیح مسلم آمده است. 

                                                           
 ) مختصراً . وانظر الفتوي السابقه مع الحاشیه 1946ابن ماجه  ( -1

 فتواي سابق گذشت.تخریج آن در  -2

والموقوف  ،مرفوعاً وموقوفاً ،)15446،15447)،والبیهقی فی (الکبري)  (10( 174\4الدار قطنی فی سننه  -3
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 1937 باب چهاردهم: [نکاح]
 

نمودم و اینجانب سخن علما را در خصوص این مسأله در کتاب زاد المعاد مطالعه  
وید: گ میگروهی  قرار دارد. ها آندو گروه هستند و گروهی در وسط  ها آندیدم که 

وید: حدیث عام و مکی است و سالم و گ میو گروهی ، حدیث مخصوص سالم است
ود ش میوید: حدیث سالم و غیره را شامل گ میود و گروهی در وسط ش میغیره را شامل 

شرایطی باشد که سالم و ام حذیفه در آن قرار و عام است به شرطی که فرد داراي 
 اهللا علیه)است. رحمه( شیخ االسالم ابن تیمیه ي نظریهو این ، داشتند

در کودکی زنی بیگانه مرا بزرگ کرده است و براي او حجاب کردن از من دشوار 
 اهد به نظر شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا در مسأله ي سالم عملخو میاست و از من 

کنم. آنگاه گروهی از خویشاوندانش با من مخالفت کرده و تقاضاي فتواي شرعی در 
اهم که مرا در این موضوع خو میخصوص این مسأله را نموده اند......بنابراین از شما 

 راهنمایی کنید.
-ج) به نظرما حدیث سالم موالي ابی حذیفه رضی اهللا عنه مخصوص سالم است

چون احادیث صحیحی است که دالّ بر این  -ویندگ میرا چنانکه جمهور علما همین 
یم و از ده میو به همین فتوا ، هستند که رضاعت بعد از دو سالگی اعتباري ندارد

 د توفیق دهد.پسند میاهیم که همه ما را به آنچه که خو میخداوند 
 اهللا وبرکاته.رحمهوالسالم علیکم و

 .264-22-متنوعهمجموع فتاوي ومقاالت -شیخ ابن باز

 رددگ میاحکامی که بر رضاعت شرعی مترتب  ]163[

را  دو زن هستند یکی پسري دارد و دیگري دختري دارد و اینها فرزندان یکدیگرس:
شیر داده اند. کدام یک از برادران دو کودکی که شیرخورده اند براي دیگري حالل 

 است؟
کودك فرزند او و ، گی شیر دادزنی کودکی را پنج بار در دوران دو سال هرگاه ج:

ند آی مید و همه فرزندان این زن برادر شیرخوار به شمار آی میپدر او به شمار ، شوهرش
 یرند.گ میو فرزندان شوهر از این زن و از زن دیگر برادر شیرخوار او قرار 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1938 
  
برادران زن شیر دهنده دایی شیرخوار و برادران شوهرش عموي شیرخوار به  

و پدر زن شیر دهنده پدر بزرگ شیرخوار و مادرش مادر بزرگ ، ندآی می حساب
 رماید:ف مید. چون اهللا تعالی در مورد محرمات در سوره نساءآی میشیرخوار به شمار 

﴿              ﴾  :و مادران « ]۲۳[النساء

                                                                            .»داده اند و خواهران رضاعی شماشما که به شما شیر 

بِ « :رمایدف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  پیامبر نْ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نْ الرَّ مُ مِ ْرُ  )1(»حيَ

 )نظر رضاعی حرام استاز ، آنچه از نظرنسبی حرام است(

اعَ إال«رماید: ف می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  پیامبر ضَ ِ  الَ رَ لَنيْ وْ   )2(»فی احلَ

 )رضاع و شیر خوارگی مؤثر نیست؛ مگر در دو سالگی(

نْ [ در صحیح مسلم از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت: لَ مِ زِ نْ انَ فِيامَ أُ كَ

نَ الْـ مْ َرِّ اتٍ حيُ لُومَ عْ عَاتٍ مَ ضَ ُ رَ رشْ آنِ عَ رْ اتٍ ، قُ لُومَ عْ سٍ مَ مْ نَ بِخَ خْ ىلَّ ، ثُمَّ نُسِ َ النبی صَ يفِّ تُوُ ـهُ فَ  اللَّ

لَّمَ و األمرُ علی ذلک سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ [در قرآن ده بار شیر خوردن به عنوان ثابت کننده  )3(]عَ

ر شیر خوردن تغییر پیدا کرد. پیامبر صلَّى پنج با حرمت نازل شده بود. سپس حکم آن با
وفات یافت و قضیه به همین گونه بود.] اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیع 

 ترمذي و اصل آن در مسلم روایت شده است.
 274/2شیخ ابن باز مجموع فتاوي ومقاالت متنوعه/

اشد.... چنین کسی ب میخواهر رضاعی او ، چنانچه مشخص شود که شخصی زنش -]164[
 چکار کند؟

سپس ، مردي با زنی ازدواج کرده و حدود دو سال با او زندگی کرده است س:
و آن عالم به او ، او از یکی از علما پرسیده، معلوم شد که زنش خواهر رضاعی اوست

                                                           
 ) 9( –) 1445) مسلم  (2645بخاري  ( -1
 تخریج آن در فتواي سابق گذشت. -2
 )1150ترمذي  ( -3



   

 1939 باب چهاردهم: [نکاح]
 

آیا ، گفته است باید از زنت جدا شوي. بعد از یک هفته جدایی زن ازدواج کرده است
 درست است یا باید آن زن عده بگذراند؟ لطفاً مرا راهنمایی کند.این ازدواج 

باید ، وقتی زن بعد ازآن که دانست شوهرش بر او حرام است و از او جدا شد ج:
صبر کند. در اصطالح شرعی استبراء رحم صورت گیرد و به مدت گذراندن یک حیض 

، او قبل از استبراء رحمبنابراین ازدواج ، انتظار بکشد. مشخص شود که بچه دار نیست
و باید شوهر دوم از او دوري کند تا مشخص شود که او حامله نیست و ، فاسد است

 مجدداً او را عقد کند. واهللا اعلم وصلی اهللا علی محمد واله وصحبه وسلم.
 النخبۀ من فتاوي النسائیۀ  –الشیخ ابن جبرین 

 ) جمع: عبداهللا الحوطی 69، 68( ص

 مشکوك]حکم رضاعت 165[

، خواهرزاده ام را شیر داده ام و در این شک دارم که آیا او چهار بار شیر خورده س:
 یا پنج بار اکنون چکار کنم؟ 

چون در تعداد شیر دادن شک ، دکن میبه نظر من این شیر دادن حرمت را ثابت ن ج:
دادن در یک  رد. شما باید به یادآوري که آیا شیرب مییقین را از بین ن، وجود دارد و شک

مجلس بوده یا در چند جلسه؟ و اسباب آن چه بوده است؟و مادرش در آن وقت کجا 
بوده است؟ اگر گمان غالب در این بود که پنج بار شیر خورده پس این شیر خوردن 

 ود.ش مید و اگر نه حرمت ثابت نکن میحرمت را ثابت 
 )291( ص، اللؤلؤالمکین–الشیخ ابن جبرین 

 پدر رضاعی براي همسر فرزند رضاعی اش محرم نیست –] 166[

ا براي ای کردهمردي را زن برادرش شیر داده است. سپس این مرد ازدواج  س:
ود جایز است که به زن برادرش که از ش میبرادرش که پدر رضاعی او نیز محسوب 

 طرفی فرزند رضاعی او است سالم کند و با او دست دهد؟



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1940 
  

همان طور که ، ید که آیا همسر پسر رضاعی محرم استاهید بگویخو میشما  ج:
 همسر پسر نسبی محرم است؟

وییم: مشخص است که همسر پسر نسبی محرم پدر است؛ اما همسر گ میدر جواب 
ود یا خیر؟ علما در این مورد اختالف کرده ش میفرزند رضاعی آیا محرم پدر رضاعی 

همسر پسر ، سر نسبی محرم استویند: همان طور که همسر پگ میاغلب علما ، اند
محرم  )1(وید:گ مید و شیخ اإلسالم ابن تیمیه رحمه اهللا آی میرضاعی نیز محرم به شمار 

و هر دو گروه از حدیثی ، و باید از پدر رضاعی همسرش حجاب کند گیرد نمیقرار 
آنچه از نظر نسب حرام است از نظر رضاعت حرام «استدالل کرده اند که در آن آمده که

 »، دآی میبه شمار 
ویند: گ می، ویند همسر پسر رضاعی همچون پسر نسبی محرم استگ میو کسانی که 

بِ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى نْ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نْ الرَّ مُ مِ ْرُ  )2(»حيَ

 د)آی میاز نظر رضاعی هم حرام به شمار ، از نظر نسبی حرام استآنچه (

، اشدب میهمسر پسر رضاعی نیز محرم ، پس وقتی همسر پسر نسبی محرم است
از نظر ، آنچه از نظر رضاعی حرام است«علَیه وآله وسلَّم فرموده اللَّـه پیامبر صلَّىچون 

 »اشد.ب مینسبی نیز حرام 
وید همسر پسر رضاعی همچون همسر گ میشیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا که  

از این حدیث ، پسر نسبی محرم نیست و باید از پدر رضاعی شوهرش حجاب کند

بِ [ عنْه فرمود: اللَّـهرضی  می نماید که پیامبر استدالل نْ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نْ الرَّ مُ مِ ْرُ  ]حيَ

 د) آی میآنچه از نظر نسبی حرام است از نظر رضاعی حرام به شمار (
وجه استدالل از حدیث: همسر پسر بر پدر پسر از روي مصاهرت و ازدواجی که 

و بین همسر فرزند و پدر ، نه از جهت نسب، اشدب میحرام ، صورت گرفته است
 شوهرش رابطهء نسبی وجود ندارد. 

                                                           
 )،تألیف : د. أحمد موافی.592-2/589» (لشیخ االسالم ابن تیمیه  لفقهیۀالجامع لالختیارات ا«انظر  -1
 ) 9( –) 1445) مسلم  (2645بخاري  ( -2



   

 1941 باب چهاردهم: [نکاح]
 

﴿ رماید:ف میی استدالل می نماید که اله ي فرمودهو همچنین از این     

            ﴾همسران پسرانتان که از صلب شما « ]۲۳: ء[النسا

 .»هستند
پس آیه مقید کرده که همسر پسر صلبی محرم پدر پسر است؛ اما جمهور گفته اند 

  است.که این قید براي بیرون کردن پسر خوانده 
پسر حقیقی نیست که از آن احتراز شود و به طور مطلق در ، وییم پسر خواندهگ می

بنابراین به نظر من قول ، پسر بودن داخل نیست تا نیاز باشد شرط و قیدي آورده شود
 نظریهء شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا است.، صحیح

 )1478س( –لقاءات الباب المفتوح –الشیخ ابن عثیمین 
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 :فصل اول
 احکام سوگندها



 

 زیاد سوگند خوردن به اهللا تعالی و شکستن آن ]1[

رد خو میرد وگاهی از روي غیر عمد هم سوگند خو میفردي اکثر اوقات قسم  س:
 ود؟ش میآیا در هر دو حالت بر او کفاره الزم ، ویدگ میو راست هم ن

باید قسم خوردن به اهللا تعالی را احترام گذاشت. مسلمان نباید به دروغ قسم  ج:
 بخورد و فقط وقتی قسم بخورد که نیاز باشد.

 د؛ خداوند متعالده میبه قسم اهمیت ن زیاد قسم خوردن دلیلی است بر اینکه فرد

  ﴿ رماید:ف می     ﴾ :اي که زیاد قسم  فرومایهاز « ]۱۰[القلم

 »پیروي نکن)، ردخو می
آن است که شخصی بر ، باید کفاره بدهد، سوگندي که در صورت شکستن آن فرد

 کند. ش می رد و سپس سوگندش راخو میسوگند ، دده میکاري ممکن که در آینده انجام 

﴿ رماید:ف میخداوند متعال                   

     ﴾ :۸۹[املائدة[ 

د؛ کن میمؤاخذه ، ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روي قصد خورده اید«
کفارهء این سوگندها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولی 

 »یدده میو متوسطی که با خانوادهء خود 
 )2/89(، )7( کتاب الدعوة –الشیخ الفوزان 

 ردخو می] حکم کسی که زیاد قسم 2[

الذی ال واهللا رد: خو میرد و اکثراً اینگونه قسم خو میحکم کسی که زیاد قسم  س)

سوگند به خداوندي که هیچ معبود بر حقی جز او نیست) و دیگر جمله هایی ( اهللا االهو

 آیا از زیاد قسم خوردن نهی شده است. –از این قبیل 

 ﴿ رماید:ف میچنان که خداوند متعال           ﴾ :البقرة]

۲۲۴[ 
 »خویشتن نکنیدو خدا را آماج سوگندهاي «



   

 1945 باب پانزدهم:
 

جایگاه خداوند و  انسانتردیدي نیست که زیاد قسم خوردن به آن می انجامد که  ج:
بزرگی ، ردخو میچون کسی که به خداوند سوگند ، نامها و صفاتش را قدر نداند

د و اگر قسم دروغ بگوید؛ گویا نامهاي خداوند را خورده گرفته و کن میخداوند را بیان 
 این با کمال توحید منافات دارد. و احترام نکرده است

ه پیامبر صلَّى لَفَ بِ [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ نْ حَ ـهِ مَ لِفَ لَهُ  اللَّ نْ حُ مَ قْ وَ دُ يَصْ لْ فَ

ـهِ بِ  ضَ  اللَّ ْ لْريَ  )1(]فَ

هرکسی به خداوند سوگند بخورد باید راست بگوید و براي هر کسی که به نام اهللا (
 سوگند خورده شد باید راضی شود) براي او

ونَ [رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى ادِقُ أَنتُم صَ وا بِاهللاِ إِال وَ لِفُ به « )2(]وَ ال حتَ

 »اهللا تعالی سوگند نخورید؛ مگر این که راستگو باشید
علَیه  اللَّـهپیامبر صلَّى ، رند هشدار داده شده استخو میبه کسانی که زیاد سوگند  

 لَّمسو هآلمْ [ رماید:ف میو هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ ـهُ ثَالَ مَ  اللَّ وْ مْ الْـيَ هلَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ الَ يُ مْ وَ نْظُرُ إِلَيْهِ الَ يَ ةِ وَ يَامَ قِ

 : ابٌ أَلِيمٌ ذَ بِلُ وَ الْـعَ سْ نَّانُ وَ الْـمُ تَهُ بِ الْـمَ عَ لْ قُ سِ نَفِّ لِ الْـمُ اذِبِ الْـفِ حَ   )3(]كَ

نگاه  ها آنوید و به گ میسخن ن ها آنسه نفر هستند که خداوند در روز قیامت با (
کسی که لباسش را از ، رداند و عذاب دردناکی دارندگ مید و آنان را پاکیزه نکن مین

ذارد و کسی که کاالیش را با قسم گ میکسی که منت ، می اندازد تر پایینشتالنگ پا 
 د)کن میدروغین خرج 

و دیگر احادیثی در این مورد آمده اند که شماري از آن در کتاب توحید و شرح آن 
 فتح المجید ذکر شده اند.

                                                           
)،وقـال البوصـیري فـی    20512» (الکبـري  «)،والبیهقـی فـی   2101جزء من الحدیث أخرجه: ابـن ماجـه  (   -1

 »رجاله ثقات  هذا إسناد صحیح) «2/133» (جۀمصباح الزجا«
صـحیح  «)وصححه األلبـانی کمـافی   4357)وابن ماحبان فی صحیحه  (3769)،والنسایی  (3248أبوداود ( -2

 ).2784» (أبی داود

 ).106مسلم  ( -3



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1946 
  

مذکور در سؤال بر احترام به نامهاي خداوند داللت می ۀ تردیدي نیست که آیـ
خود قرار ندهید و مواظب باشید که بدون نمایند؛ یعنی خداوند را آماج سوگند هاي 

 تحقیق و یقین سوگند نخورید.
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

 ] زیاد سوگند خوردن به راست و دروغ 2[

 رد....حکم آن چیست؟خو میخویشاوندي دارم که به راست و دروغ زیاد قسم  س:

قسم نخوري حتی شایسته است زیاد ، وییمگ مییم و به او کن میاو را نصیحت  ج:

﴿ رماید:ف میچون خداوند متعال ، باشی فتهگ اگر راست        ﴾ :املائدة]

 »و سوگندهاي خود را حفظ کنید« ]۸۹

ه پیامبر صلَّى مْ [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ ـهُ ثَالَ مَ ، اللَّ وْ مْ يَ نْظُرُ إِلَيْهِ الَ يَ وَ

ةِ الْـ يَامَ مْ ، قِ يهِ كِّ زَ الَ يُ :أُشميطٌ ، وَ ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ هلَُ و رجل جعل اهللا ، و عائِلٌ مستكربِ ، زانٍ  وَ

ينِه و ال يبيعُ إال بيمينه] : ال يشرتي إال بيمِ تَهُ  )1(بضاعَ

نگاه  ها آنوید و به گ میسخن ن ها آن[سه نفر هستند که خداوند در روز قیامت با 
فقیر متکبر و ، رداند و عذاب دردناکی دارند: پیرمرد زناکارگ مید و آنان را پاکیزه نکن مین

 ود.]ش میخرید و فروش ن، کسی که کاالیش جز با سوگند
 وید:گ میمی ستودند چنان که شاعر ، ردخو میعرب ها کسی را که کم سوگند 

ــــه ــــافظ ليمين ــــا ح ــــل األالي  قلي
 

تإذا  ـــرَّ ـــةُ ب ـــهُ األلِيَّ رتْ من ـــدَ  )٢(صَ

 

سوگند بخورد آن کار را  هرگاهکند و ش میرد و سوگند خود را نخو می[کم سوگند 
 د.]ده میانجام 
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 1947 باب پانزدهم:
 

پس بنابراین مؤمن باید کمتر سوگند بخورد. حتی اگر راستگو باشد؛ چون زیاد 
 سوگند خوردن ممکن است باعث شود تا او به دروغ سوگندي بخورد.

است که دروغ حرام است و هرگاه دروغ همراه قسم خورده شود حرمت آن معلوم 
د تا فرد به دروغ کر میاما اگر ضرورت و مصلحت ایجاب ، سخت تر و بیشتر است

 عنْها اللَّـه رضی چون ام کلثوم بنت عقبۀ بن أبی معیط، سوگندي بخورد اشکالی ندارد

لِحُ الْـلَيْسَ [علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهد که پیامبر صلَّى کن میروایت  ي يُصْ ابُ الَّذِ ذَّ كَ

ا ً ريْ ي خَ نْمِ ا أويَ ً ريْ يَقُولُ خَ ؛ فَ َ النَّاسِ  ]بَنيْ

وید و خیر نقل گ میکسی که میان مردم آشتی برقرار می نماید و سخن خیر [
 دروغگو نیست.]، دده می

بٌ إِالَّ [وید: گ می عنْها اللَّـه رضی ام کلثوم ذِ قُولُ النَّاسُ كَ َّا يَ ءٍ ممِ ْ صُ يفِ يشَ خَّ رَ عْ يُ مَ ْ أَسْ ملَ وَ

 : ثٍ بُ الْـيفِ ثَالَ رْ َ النَّاسِ الْـوَ ، حَ حُ بَنيْ الَ يثُ ، إِصْ دِ حَ هُ وَ تَ أَ رَ لِ امْ جُ يثُ الرَّ دِ حَ االْـوَ هَ جَ وْ أَةِ زَ رْ   ]مَ

ىلَّ  [از پيامرب ـهُ صَ لَّمَ نشنيدم كه دروغ را اجازه بدهد؛ مگر در سه چيز:  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ عَ

 .)1(حرف شوهر به زنش و حرف زن به شوهرش]، اجياد صلح و آشتی بني مردم، جنگ

صلح  ها آنپس اگر براي آشتی برقرار کردن بین مردم به کسی گفت: سوگند به خدا 
و سپس نزد ، اهند چنین و چنان شودخو میو ، اهند متحد شوندخو میرا دوست دارند و 

 همین را گفت و منظورش خیر و صالح بود اشکالی ندارد. ها آنگروه دیگر آمده و به 
اهد فردي را از روي ستم به قتل برساند یا خو میی را دیدید که انسانهمچنین اگر 

د گفت: ستم دیگري بر او روا دارد و او براي آنکه مظلوم را نجات ده، غیر از قتل
نست که اگر بگوید برادرم است با این کار او دا میو ، سوگند به خدا این برادر من است

 د.ده میرا از ظلم نجات 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1948 
  

سوگند هاي دروغین حرام اند و از آن نهی شده است؛ ، منظور این است که در اصل
مگر مصلحت بزرگتري از دروغ در نظر داشته باشند. مانند سه موردي که در حدیث 

 ده است.آم
 166، 163ص 40مجلۀ الدعوة. ش. –شیخ ابن باز 

 یمین  ء...و کفاره.به صورت مستمر )واهللا( ] حکم گفتن4[

واهللا)آیا این قسم است ؟و ( ویمگ میس) بیشتر وقت ها هنگامی که حرف می زنم 
 اگر سوگند را بشکنم چگونه کفاره آن را بدهم؟

م یا کن میواهللا) فالن کار را ( بگویدج) اگر مرد یا زن مسلمانی که مکلف است 
واهللا) به دیدن فالنی نمی ( مثالً: بگوید، و از روي قصد و تصمیم این را بگوید، مکن مین

اگر سوگندش را ، دو بار یا بیشتر بگوید، واهللا) به دیدن فالنی می روم( یا بگوید:، روم
انجام دهد ، دده میجام نبشکند به این صورت که آنچه را که بر آن سوگند خورده که ان

کفارهء قسم بر او الزم ، د انجام ندهدده مییا آنچه را که سوگند خورده که انجام 
یا ، غذا یا لباس بدهد، باید به ده نفر نیازمند، یعنی: اگر سوگندش را شکست، ودش می

و مقدار خوراك تقریباً یک و نیم کیلو از خوراکی که در آن شهر ، برده اي را آزاد کند
لباس و غیره به اندازه اي باشد که براي ، برنج، از قبیل: خرما، یردگ میمورد مصرف قرار 

 شلوار یا چادر.، مثل: پیراهن، دکن میرفع نیاز کفایت 
چون ، رداگر نتوانست یکی از این سه کار را انجام دهد باید سه روز روزه بگی

 ﴿ :رمایدف میخداوند متعال                      

                         

                               

    ﴾ :۸۹[املائدة[ 

د؛ ولی شما کن میخداوند شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و بی اراده مؤاخذه ن«
د. کفارهء این کن میمؤاخذه ، در برابر سوگندهایی که از روي قصد و اراده خورده اید



   

 1949 باب پانزدهم:
 

گونه سوگندها عبارت است از: خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولی و 
یا جامه دادن به ده نفر از مستمندان یا آزاد کردن برده ، ریدخو میمتوسطی که با خانواده 

روزه بگیرد. این کفاره سوگند هایی است که ، اي؛ اما اگر کسی نیافت سه روز
 »ریدخو می

ود و دادن کفاره ش میقسم بر زبانش بیاید این قسم لغو شمرده ، اما اگر بدون اراده
 الزم نیست.

 ﴿ رماید:ف میمذکور است که  آیۀ دلیلش             ﴾ :املائدة]

۸۹[ 
 »دکن مینخداوند شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و بی اراده مؤاخذه «

، ودش میفقط یک کفاره بر او الزم ، چند بار قسم خورد، اگر شخصی براي یک کار
، واهللا) به دیدار فالنی نمی روم( مثل اینکه بگوید:، اما اگر بر چندین کار قسم یاد نمود

واهللا) فالنی را خواهم زد. پس اگر در هر کدام از این (، زنم نمیواهللا) با فالنی حرف (
 ود. ش میبراي هر یکی کفاره اي الزم ، ندش را بشکندکارها سوگ

اگر در همه این چیزها سوگندش را بشکند براي هر یکی کفاره اي جدا الزم 
 ود.ش می

 .145.فتاوي المرأة ص –شیخ ابن باز 

ویم انجام گ میآنچه که من  ها آنرم که فرزندانم باید چنین کنند؛ اما خو می] سوگند 5[
 چیست؟حکم ، ندده مین

نباید چنین کنند؛ اما  ها آنرم که خو میفرزندانی دارم و خیلی وقت ها سوگند  س:
 ود؟ش میاز فرمان من سرپیچی می نمایند. آیا کفاره بر من الزم  ها آن

اگر قسم خوردي که فرزندانت یا کسانی دیگر باید فالن کار را انجام بدهند یا  ج:
چون ، ودش میکفارهء قسم بر شما الزم ، با شما مخالفت کردند ها آنانجام ندهند و 

 ﴿ رماید:ف میخداوند متعال                      



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1950 
  

                         

                                  

       ﴾ :۸۹[املائدة[ 

مؤاخذه ، ریدخو میخداوند شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و بی اراده اي که «
د؛ ولی شما در برابر سوگندهایی که از روي قصد و اراده خورده اید مؤاخذه کن مین

د. کفارهء این گونه سوگندها عبارت است از: خوراك دادن به ده نفر مستمند از کن می
یا جامه دادن به ده نفر از ، یدده میواده خود غذاهاي معمولی و متوسطی که به خان

روزه بگیرد. این کفاره ، مستمندان و یا آزاد کردن برده اي. اما اگر کسی نیافت سه روز
 .»سوگندهاي خودرا حفظ کنید، ریدخو میسوگندهایی است که 

رید و بعد خو میهمچنین اگر شما براي انجام دادن یا انجام ندادن کاري که سوگند 
ي که مصلحت بر خالف آن است اشکال ندارد که سوگند خود را بشکنید و کفارهء دید

 مذکور را بپردازید.

هچون پیامبر صلَّى  ا [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ هَ َ ريْ أَيْتَ غَ رَ نيٍ فَ مِ ىلَ يَ تَ عَ فْ لَ ا حَ إِذَ

ا نْهَ ا مِ ً ريْ ينِكَ ، خَ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ أْتِ ، فَ ٌ وَ ريْ وَ خَ ي هُ  )1(]الَّذِ

سوگند خود را بشکن و ، هرگاه سوگند خوردي و دیدي که غیر از آن بهتر است(
 کفاره آن را بده و همان کاري را که بهتر است انجام بده) 

 .146فتاوي المرأة ص. –شیخ ابن باز 

 ] حکم سوگند خوردن به قرآن 6[

اما بعد از ، فردي در کودکی یعنی پانزده سالگی به قرآن قسم دروغ خورده است س:
و دانسته است که این کار از نظر شرعی ، رسیدن به سن رشد و بلوغ پشیمان شده است

 ود؟ش مید. آیا او گناهکار است و کفاره بر او الزم باش میحرام 
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 1951 باب پانزدهم:
 

سوگند خوردن به قرآن در  یرد؛ مسألهء اول:گ میاین سؤال دو مسأله را در بر ج:
 بنابراین جایز نیست. ، سنت اساسی ندارد

مسألهء دوم: او به دروغ قسم خورده است و این گناه بزرگی است که باید به آن 
ویند: این یمین غموس است یعنی: کسی که به گ میحتی بعضی از علما ، توجه نماید

 درجهنم غوطه ور خواهد شد.د و سپس شو میرد در گناه غوطه ور خو میدروغ سوگند 
ود و باید توبه نماید و ش میاگر او بعد از بلوغ این قسم دروغین را خورده گناهکار 

ود که بر انجام دادن یا بر ش میچون کفاره در سوگندهایی الزم ، کفاره براو الزم نیست
فاره و اگر بر چیزهاي گذشته قسم بخورد ک، ودش میانجام ندادن کاري در آینده خورده 

اگر بداند که دروغ است و ، خیرود یا ش مییا گناهکار  انسانو فقط ، ودش میبر او الزم ن
ند راست است یا گمان دا میود و اگر بر چیزي قسم بخورد که ش میقسم بخورد گناهکار

 ود.ش میغالبش این است که راست است گناهکار ن
 )43( ص، مکتبۀ الضیاء–نور علی الدرب  –ابن عثیمین 

 تعالىنام اهللا ]حکم قسم خوردن به غیر 7[

هصلَّى  چیست؟ با این که از پیامبر تعالىحکم قسم خوردن به غیر اهللا  س: علَیه  اللـَّ

قَ [وآله وسلَّم روایت شده است که فرمود:  دَ أَبِيهِ إِنْ صَ لَحَ وَ  )1(]أَفْ

 وید رستگار گردید)گ میبه پدرش سوگند که اگر راست (
جان ( به جانت سوگند)یا به( سوگند خوردن به غیر خداوند مثل اینکه بگوید: ج:

بلکه شرك ، یا به ملت سوگند) همه اینها حرام هستند( به رئیس قسم یا( خودم)یا
 براي کسی صحیح نیست.، چون چنین تعظیم و بزرگداشتی جز براي خداوند، اشندب می

مشرك ، ودش میهر کسی چیزي غیر از خداوند را باچیزي تعظیم کرد که فقط براي خدا 
است؛ اما از آنجا که سوگند خورنده این عقیده را ندارد که کسی که او به آن سوگند 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1952 
  
د و عمل او شرك آی میشرك اکبر به شمار ن، رد عظمتی همچون خداوند داردخو می

 مرتکب شرك اصغر شده است.، بخورد هرکسی به غیر از خدا قسم، اصغر است

جلَّ إنَّ اهللا [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  پیامبر ؛  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 مَ   )1(]فَ

پس هرکسی که ، دکن می[خداوند عزوجل شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهی 
 رد به خدا سوگند بخورد یا ساکت باشد.]خو میسوگند 

كَ [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى  َ رَ أَوْ أرشْ فَ لَفَ بِغَريِ اهللاِ فقد كَ نْ حَ  )2(]مَ

 )سوگند بخورد کفر و یا شرك ورزیده استهرکس به غیر از خدا (
پس به هیچ کس غیر از خدا قسم خوردن جایز نیست. حتی به پیامبر و جبرئیل و 

 سوگند خوردن جایز نیست. ها انسانو مالئکه و ، دیگر پیامبران

هاما اینکه پیامبر صلَّى  أَبِيهِ إِنْ [ علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ لَحَ وَ قَ  أَفْ دَ  ]صَ

  )3(وید رستگار شد]گ می[به پدرش سوگند اگر راست 
بعضی آن را نپذیرفته و گفته ، علماي حدیث در مورد این حدیث اختالف کرده اند

هاند: گفته شدن این کلمه از زبان پیامبر صلَّى  بنابراین ، علَیه وآله وسلَّم صحت ندارد اللـَّ
وید: گفتن این جمله از پیامبرصلَّى گ می؛ اما بنا بر قول کسی که ماند میاشکالی باقی ن

ثابت است و  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیلَّىعپیامبر ص ه پاسخ ، علَیه وآله وسلَّم آن را فرموده اللـَّ
 و أبیه) که در حدیث آمده از نظر داللت بر معنی مبهم است که در( ۀاین است که کلمـ

گویند و حرمت قسم خوردن به غیر نام اهللا از بدیهیات است  -مشکل –اصطالح به آن 
گویند. بنابراین ما با دو حکمِ محکم و متشابه رو به رو  -محکَم –که در اصطالح به آن 

 ند.کن مییرند و متشابه را رها گ میهستیم و شیوة راسخان در علم این است که محکم را 

                                                           
 )3. (-1646) ومسلم.2679. و أطرافه فی  (6108بخاري. -1
) و صححه و وافقه 7814( 4/297و الحاکم » حدیث حسن«. و قال: 1535.وترمذي.3251ابوداوود. -2
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 ﴿ رماید:ف میخداوند متعال                      

                                

                                     

    ﴾ :۷[آل عمران[ 

اوست که کتاب را بر تو نازل کرده است بخشی از آن آیه هاي محکمات است و «
اصل و اساس این کتاب هستند و بخشی  ها آنمعانی مشخص و اهداف روشنی دارند و 

می  ها آناز آن آیه هاي متشابهات است و معانی دقیقی دارند و احتماالت مختلفی در 
رود و اما کسانی که در دلهایشان کژي است براي فتنه انگیزي و تأویل نادرست به دنبال 

 دل در که آنان اام پس ند.دا میمتشابهات می افتند؛ در حالی که تأویل آن را جز خدا ن
 مى پیروى، است متشابه که آن از آنچه از تأویلش طلب و جویى فتنه براى دارند کژى
 آن به: گویند مى علم در راسخان و داند نمى]  کسى[ خدا جز را آن »تأویل« و کنند

 »ماست پروردگار نزد از]  متشابه و محکم از آن[ همه. ایم آورده ایمان
، متشابهات است این است که در آن احتماالت زیادي می رودعلت این که این از 

قبل از نهی از قسم خوردن به غیر نام وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهشاید این فرموده پیامبر صلَّى 
علَیه وآله وسلَّم بوده  اللَّـهممکن است مخصوص پیامبر صلَّى ، بوده است تعالىاهللا 

شاید به غیر قصد و اراده بر زبانش آمده است ، ك در حق او امکان ندارداست؛ چون شر
علَیه وآله وسلَّم صحت  اللَّـهآن هم نسبت آن به پیامبر صلَّى ، و از آنجا که این کلمه

اید محکم را بگیریم و محکم نهی از ب می، این احتماالت را دارد ۀهمـ، داشته باشد
 ز خدا است.سوگند خوردن به غیر ا
یشان به قسم خوردن به غیر از خدا عادت کرده ها آنویند: زبگ میاما بعضی از مردم 

وییم: این دلیل گ میسخت است؛ جواب چیست؟  ها آناند و ترك کردنش براي 
 ود؛ بلکه شما بکوشید تا آنرا ترك کنید و از آن بیرون بیایید.ش مین
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او ، پیامبر سوگند) نهی کردم که اینطور نگوبه ( فت:گ مید مردي را که آی مییادم 
او خواست تأکید کند که دوباره آن را ، ویمگ میگفت: به پیامبر سوگند که دوباره ن

انی بکوش تا این کلمه تو میوییم تا جایی که گ میوید؛ اما برزبانش می آمد. پس گ مین
است. حتی  کوچک با شد خطرناك هرچندچون شرك است و شرك ، را بر زبان نیاوري

وید: خداوند شرك را نمی آمرزد؛ حتی اگر شرك گ میشیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا 
 اصغر باشد.

 یضابن مسعود راللَّـه  نْهلِفَ بِ [ وید:گ میع ـهِ ألَنْ أَحْ لِفَ  اللَّ نْ أنْ أَحْ َّ مِ بُّ إِيلَ ا أَحَ اذِبً كَ

ادِقاً  هِ صَ ِ ريْ  )1(]بِغَ

به خدا سوگند بخورم برایم پسندیده تر است از آنکه به غیر  از این که از روي دروغ
 خدا از روي راست سوگند بخورم.

شتی و گناه شرك از گناه کبیره بزرگتر زوید: چون گ میشیخ االسالم ابن تیمیه 
  )2(است.

 )1/176( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

ه پیامبر صلَّى] سوگند خوردن به 8[  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

علَیه وآله وسلَّمسوگند  اللَّـهصلَّى  بعضی ازمردم عادت کرده اند که به پیامبر س:
حکم آن ، اما به آن معتقد نیستند، رند و این قضیه برایشان عادي شده استخو می

 چیست؟
سلَّم و یا دیگر مخلوقات منکر علَیه وآله و اللَّـهسوگند خوردن به پیامبر صلَّى  ج:

 بزرگی است و از امور حرام و شرك آمیز است.
 سوگند خوردن جز به خداوند به هیچ چیزي جایز نیست.

                                                           
رواه الطیرانی فی )«4/177» (المجمع «قال الهیثمی فی  )8902فی الکبیر ()والطیرانی 12281( شیبۀابن ابی  -1

 »الکبیر، ورجاله رجال الصحیح
 )، بمعناه                 6/303البن مفلح  (»الفروع «انظر: -2
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بر این که قسم خوردن به غیر خداوند جایز  وید:گ میامام ابن عبد البررحمه اهللا 
 نیست اجماع شده است.
روایت شده است که در آن از  لَیه وآله وسلَّمع اللَّـهپیامبر صلَّى  احادیث صحیحی از

ود؛ چنانکه در ش میقسم خوردن به غیر از خدا نهی شده و این کار شرك محسوب 

هصحیحین از پیامبر صلَّى  ـهَ إِنَّ «علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود:  اللـَّ لَّ  اللَّ زَّ وَ جَ عَ

لِفْ بِ  يَحْ لْ ا فَ الِفً انَ حَ نْ كَ مَ ؛ فَ مْ ائِكُ وا بِآبَ لِفُ ْ مْ أَنْ حتَ اكُ نْهَ ـهِ يَ تْ  اللَّ مُ  )1(»أَوْ لِيَصْ

پس هر کسی قسم ، دکن میخداوند عزوجل شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهی (
 به خدا قسم بخورد یا ساکت باشد)رد به خدا قسم بخورد خو می

ْلِفْ إِالَّ بِاهللاِ« درعبارتی دیگر آمده است: الَ حيَ  پس قسم نخورد؛ مگر به خداوند)( )2(»فَ

علَیه وآله وسلَّم روایت نموده  اللَّـهابوداود وترمذي با اسناد صحیح از پیا مبر صلَّى 

لَفَ بِغَريِ اهللاِ« اند که فرمود: نْ حَ كَ  مَ َ رَ أَوْ أرشْ فَ ، به غیر از خدا قسم بخوردهرکس ( »فقد كَ

 )3()کفر یا شرك ورزیده است

هدر حدیث صحیح ازپیامبر صلَّى  نْ « علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود: اللـَّ مَ

نَّا يْسَ مِ لَ ةِ فَ انَ لَفَ بِاألمَ  )هرکس به امانت سوگند بخورد از ما نیست( )4(»حَ

                                                           
 ).1646)،ومسلم  (3836البخاري  ( -1

 ).1646)،ومسلم  (3836البخاري  ( -2

)وصـححه ووافقـه   7814( 4/297والحـاکم  »حـدیث حسـن   « )وقـال: 1535)،والترمـذي  ( 3251أبوداود ( -3
    الذهبی.

)،والحـاکم  4363)وابن حبـان  ( 5/352اإلمام أحمد  ( ة)واللفظ له .وأخرجه بنحوه وزیاد3253أبوداوود ( -4
).قـال الهیثمـی فـی    19621السـنن الکبـري  (  «والبیهقـی فـی،    ،) وصححه و وافقه الذهبی7816( 4/298
». ثقـۀ ، وهـو  ثعلبۀرواه أحمد والبزار،و رجال أحمد رجال الصحیح خال الولید بن ):«4/332» (المجمع «

 امانـت  و دارد جـواز  صفات و اسماء به خوردن سوگند زیرا ندارد، جواز امانت به خوردن سوگند: ش
 سـبب  آن از نهـی  و خداسـت  فرضهاي از فرضی و اوامر از امري بلکه باشد، نمی خداوندي صفات از

 کـار  خورنـد  مـی  سوگند که هستند اي نشود. عده خدا صفات با آن مساوات توهم که گرفته صورت



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1956 
  
و مسلمین باید به غیر از خدا قسم  احادیث زیادي در این موضوع آمده است 

هر کسی به ، هیچ کس حق ندارد به غیر از خدا هر کسی که باشد قسم بخورد نخورند.
قسم خوردن به غیر از خدا عادت کرده باشد باید خانواده و همراهانش او را از این کار 

هُ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهباز دارند. زیرا پیامبر صلَّى  ْ يُغَريِّ 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 عَفُ اإليامَ لِكَ أضْ ذَ  )1(»وَ

هرکس از شما منکري را دید باید با دست خود آن را تغییر دهد و اگر نتوانست (
 با آن مخالفت کند و اگر نتوانست با قلب خود با آن مخالفت نماید و این باید با زبانش

 است) ضعیف ترین درجه ي ایمان
 سوگند خوردن به غیر از خدا شرك اصغر است.، با توجه به حدیث سابق

رد مانند خدا مستحق تعظیم خو میکسی را که به آن سوگند ، اگر سوگند خورنده
معتقد باشد که آن چیز مستحق عبادت است شرك اکبر ود و اگر ش میبداند شرك اکبر 

 و مانند اینها که از موارد کفري است.، دآی میبه شمار 
از پروردگار مسألت دارم تا بر مسلمانان منت نهد و همه آنان را عافیت و فهم دین 

 انه سمیع قریب.  و از اسباب غضب حفاظت کند؛، نصیب فرماید
 )29، 2/28( کتاب الدعوة -شیخ ابن باز

م؛ در حالی که آن ده می]حکم کسی که به طالق سوگند بخوردکه فالن کار را انجام 9[
 را انجام ندهد 

اینگونه سوگند خورده است  مردي از آنجا که تازه ازدواج کرده فراموش کرده و س:
زنش  آیا اگر آن چیز را نخرید. که زنم طالق باشد که سال آینده فالن چیز را می خرم

                                                                                                                                                    
 رفت خود االرحام ذوي از یکی خانهء به یا و نکنند صحبت شخص فالن با مثالً ندهند، انجام را خیري

 و بپرهیزد سوگندي همچو از اوالً شخص باید حالی که در ورزند می هم اصرار آن بر و ننمایند آمد و
 الهـی  ایسـت  فریضـه  را رحـم  صلهء و کند حانث را خود و دهد کفاره باید خورد سوگندي چنین اگر

 هروي] خاموش اهللا عبد: شرح و [ریاض الصالحین: ترجمه .بدارد پیوسته
 )49مسلم  ( -1
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ود؟ باید دانست که او ش میود؟ اگر آن چیز را نخرد چه چیزي بر او الزم ش میطالق 
 عادت ندارد که به طالق سوگند بخورد.

د؛ اگر منظورش این باشد که کن میحکم چنین سخنی براساس نیت شوهر فرق  ج:
خودش را موظف و تحریک به انجام کاري نماید و هدفش ، با چنین سوگند خوردنی

، ن نباشد که درصورت عدم خرید آنچه بر خرید آن طالق خورده از زنش جدا شودای
صحیح ترین قول علما در حکم قسم است و باید  براساسدر این صورت چنین طالقی 

غذا دادن به ده نفر مستمند براي هر مستمند نصف صاع از خرما و ، او کفارهء سوگند
را بپردازد و یا ده فقیر را شام یا نهار ، اشدب میغیره که معادل تقریبی یک و نیم کیلو 

دهد یا به ده نفر مسکین لباس دهد؛ که با آن نماز خواندن جایز باشد؛ اما اگر منظورش 
 ود.ش میاین باشد که اگر آنچه را که براي خرید آن طالق خورده نخرد زنش طالق 

ن بسیاري از علما مؤمن باید از یاد کردن طالق در چنین مواردي بپرهیزد. چو انسان
 ود.ش میویند به صورت مطلق در صورت عدم وفا به شرط زنش طالق گ می

اتِ « :رمایدف می علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر اکرم  بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ ينِهِ ، مَ أَ لِدِ َ تَربْ د اسْ فقَ

هِ  ضِ رْ عِ   )1(»وَ

 )دین و آبرویش را حفاظت کرده استهر کسی از شبهات بپر هیزد به راستی که (
 )107، 22/108( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –الشیخ ابن باز 
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 :فصل دوم
 احکام کفارهء یمین



 

آیا در آن فقط یک کفاره ، اگر کسی بر چیز هاي متعدد از یک نوع قسم بخورد ]10[
 د یا نه؟کن میکفایت 

کفاره سوگند چیست؟ آیا کفاره برحسب ترتیب است یا برحسب انتخاب و  س:
د یا براي هر کن میاختیار؟ آیا اگر براي یک چیز چند بار قسم بخورم یک کفاره کفایت 

 داد؟سوگندي جداگانه کفاره 
براي  انسانکفارهء قسم غدا دادن به ده مستمند از خوراك هاي معمولی است که  ج:

اشد و ب میو یا آزاد کردن برده ایی  ها آنیا لباس دادن به ، خانواده اش فراهم می نماید
اگر کسی یکی از این سه چیز را نیافت سه روز روزه بگیرد و فرد در خوراك دادن و 

دن برده ایی اختیار دارد ؛ اما بعد از این سه چیز نوبت روزه گرفتن لباس دادن و آزاد کر
و غذایی را که باید بدهد نصف صاع از خوراکی است که در آنجا مصرف ، است

اشد؛ اما لباس ب میجو و غیره و معادل یک و نیم کیلو ، گندم، ود از قبیل خرماش می
خواند و آزاد کردن برده. این است  ان با آن نمازتو میپیراهن و شلوار و ردایی است که 

 که بردهء مؤمنی را آزاد کند.
در آن یک کفاره کفایت ، اما اگر شخصی بر اشیاء متعدد از جنس واحد قسم بخورد 
و این جمله را  زنم نمیمثل اینکه فردي بگوید: سوگند به خدا با فالنی حرف ، دکن می

، دکن میند فقط یک کفاره کفایت زیاد تکرار کند در این صورت اگر سوگندش را بشک
مثل اینکه فردي بگوید: سوگند ، اما اگر آنچه بر آن قسم خورده از اجناس مختلفی باشد

سوگند به خدا به دیدار فالنی نمی روم سوگند به خدا ، زنم نمیبه خدا با فالنی حرف 
خود را در این صورت اگر در هر مورد سوگند ، به سفر نمی روم و امثال این جمله ها

 ﴿ رماید:ف میود. چون خداوند متعال در سوره مائده ش میبشکند بر او یک کفاره الزم 
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             ﴾ :۸۹[املائدة[ 

ولی شما ، دکن میخداوند شما را به خاطر سوگند هاي بیهوده و بی اراده مؤاخده ن«
کفاره ، دکن میرا در برابر سوگندهایی که از روي قصد و اراده خورده اید مؤاخذه 

اینگونه سوگند ها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولی و 
ید؛ یا جامه دادن به ده نفر از مستمندان و یا آزاد ده میمتوسطی که به خانواده خود 

کردن برده اي؛ اما اگر کسی نیافت سه روز روزه بگیرد این کفارهء سوگندهایی است که 
هاي خود را حفظ کنید. اینگونه خداوند آیات خود را بر شما بیان سوگند ، ریدخو می
 .»رد باشد که شکر گذاریددا می

، بهتر است که سه روز روزه پشت سر هم باشد تا از دایرهء اختالف بیرون آمده باشد
و اگر سه روز را جدا جدا روزه گرفت اشکالی ندارد. چون خداوند به طور مطلق روزه 
گرفتن را بیان کرد؛ و پشت سر هم بودن آن را نگفته است که این لطف الهی بر بندگان 

 سخت نگرفته است. ها آناست که بر 
 129، 23/128ابن باز مجموع فتاوي ومقاالت متنوعۀ  شیخ

 از غذا دادن در کفاره  ] روزه گرفتن قبل11[

آیا ، م و روزي آن را انجام دادمکن میاگر سوگند خوردم که فالن کار را ن س:
انم سه روز روزه بگیرم و سپس آن کار را بکنم؟ یا باید از انجام آن کار دست نگاه تو می

 دارم؟
اگر شخص سوگند بخورد که فالن کار را انجام دهد براي او کفارهء یمین الزم  ج:

یا غذایش را ، زنم نمیمثل اینکه بگوید: سوگند به خدا با فالنی حرف ، ودش یم
، ودش میو سپس با او حرف بزند یا غذایشان را بخورد بر او کفاره الزم ، رمخو مین

 ﴿ رماید:ف میچون خداوند متعال                    



   

 1961 باب پانزدهم:
 

                              

                                  

                          ﴾ :۸۹[املائدة[ 

ولی شما ، دکن میخداوند شما را به خاطر سوگند هاي بیهوده و بی اراده مؤاخده ن«
کفاره ، دکن میرا در برابر سوگندهایی که از روي قصد و اراده خورده اید مؤاخذه 

اینگونه سوگند ها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولی و 
ید؛ یا جامه دادن به ده نفر از مستمندان و یا آزاد ده میمتوسطی که به خانواده خود 

کردن برده اي؛ اما اگر کسی نیافت سه روز روزه بگیرد این کفارهء سوگندهایی است که 
سوگند هاي خود را حفظ کنید. اینگونه خداوند آیات خود را بر شما بیان ، ریدخو می
 . »رد باشد که شکر گذاریددا می

خداوند در این آیه کفارهء قسم را توضیح داده است و بیان کرده که روزه گرفتن 
 براي کسی است که توانایی خوراك دادن و لباس دادن و آزاد کردن برده را ندارد.

و صحیح ، ار واجب از خوراك براي هر مستمندي اختالف کرده اندعلما در مقد
، د از قبیل: برنجده میترین قول این است که از همه خوراك هایی که خانواده اش 

اهد تقریباً یک و نیم کیلو بدهد. و اگر ده مستمند را خو میخرما و غیره از هر کدام که 
، انست با آن نماز بخواندتو میاس داد که او شام یا نهار داد یا به هر یک به اندازه اي لب

د و اگر کن میو اگر برده اي مؤمن چه زن چه مرد را آزاد کرد کفایت  .کافی است
 نتوانست یکی از این کارها را بکند آن وقت سه روز روزه بگیرد.

 135، 23/134مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ  –شیخ ابن باز 

 ود؟ش می] اگر کسی به دروغ سوگند بخورد آیا کفاره براو الزم 12[

، خواست که دوباره پاسپورت بگیرد و، برادري دارم که پاسپورت گرفته است س:
ري که قبالً گذر نامه نگرفته اي خو میمسؤل گذر نامه به او گفته است که آیا تو قسم 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1962 
  

حکم چیست آیا او ، نامه نگرفته استبرادرم ترسیده و سوگند خورده که تا حاال گذر 
 باید گوسفندي صدقه بدهد؟ یا کفاره آن را بدهد؟

و همچنین هر کسی که به دروغ سوگند بخورد باید توبه نماید ، او باید توبه کند ج:
قول صحیح در سوگند دروغین کفاره ، بنابراین، و دوباره چنین نکند، و پشیمان شود

مثل ، ودش میوند الزم ش میگند هایی که براي آینده خورده و کفاره در سو، ودش میالزم ن
یا سوگند به خدا با فالنی حرف ، مکن میاینکه فردي بگوید: سوگند به خدا چنین 

وید و گ میاگر این سوگند ها را بشکند باید کفاره بدهد؛ اما کسی که دروغ ، زنم نمی
و از کارش پشیمان شود و از گناه دست بکشد و ، رد فقط باید توبه نمایدخو میقسم 

خشد ب میصادقانه تصمیم بگیرد دوباره این کار را انجام ندهد و اینگونه خداوند او را 

﴿ رماید:ف میخشد. چنان که خداوند متعال ب میچون خداوند گناهان را با توبه       

                ﴾ :۳۱[النور[  

 »توبه نمایید تا رستگار شوید تعالىاي مؤمنان! به سوي اهللا «

]د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى  نْبَ لَهُ نْ الَ ذَ مَ نْبِ كَ نَ الذَّ  )1([التَّائِبُ مِ

 نکرده است)کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که گناه (
 ]116، 23/115مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ[ –الشیخ ابن باز 

د و سپس از روي فراموشی آن کار را انجام کن می]اگر سوگند خورد که فالن کار را ن13[
 داد

من سوگند خوردم که در خانهء او ، من و دوستم در محل کار اختالف کردیم س:
و بعد ، خانه اش رفتم و مقداري میوه خوردم یکبار فراموش کردم به، آب و غذا نخورم

                                                           
 10/154»السـنن الکبـري  «)،والبیهقـی فـی   10281( 10/150»الکبیـر «)،والطیرانـی فـی   4250( )ابن ماجه1( -1

المفـاتیح    ةمرقـا « و )313( 1/249لحسـنۀ المقاصـد ا «)وهوحدیث حسن بشواهده. انظـر: 20350،20348(
 ).3/276للمناوي  (»فیض القدیر«)،و:5/270(



   

 1963 باب پانزدهم:
 

لطفاً مرا ، از آن که از خانه اش بیرون رفتم یادم آمد که من چنین سوگندي خورده بودم
 انم در خانه او آب و غذا بخورم؟تو میآیا بعد از دادن کفاره ، راهنمایی کنید

بر تو الزم  یعنی دادن کفاره، ودش میچیزي بر تو الزم ن اي کردهاگر فراموش  ج:
اما بهتر آن است که با برادرت غذا بخوري و کفاره بدهی و اگر این دوست ، نیست

اما اگر آدم خوبی ، دیندار است بهتر آن است که کفاره بدهی و در خانه اش غذا بخوري
و از او ، با او غذا نخور و نزد او نرو، نیست خداوند را به خاطر این قسم شکر بگذار

خداوند را به خاطر ، دده میو فرد گناهکاري است و به گناه دعوت اگر ا، دوري کن
اگر فرد خوبی است قسم خود را بشکن و به ده ، اینکه از او دور شده اي سپاس بگو

 به خانه برادرت برو و غذا بخور. ، نفر غذا یا لباس بده

ا [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى  ها خرياً إِذَ نيٍ فرأيت غريَ مِ ىلَ يَ تَ عَ فْ لَ حَ

 ٌ ريْ وَ خَ ي هُ ينِكَ وأْتِ الَّذِ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ  )1(]فَ

همان کار را که بهتر است ، هرگاه سوگند خوردي و غیر از آن را بهتر از آن دیدي(
 انجام بده و کفارهء قسمت را بده)

ـهِ إِينِّ وَ [ رماید:ف میو نیز  اءَ  اللَّ ـهُ إِنْ شَ ا إِالَّ  اللَّ نْهَ ا مِ ً ريْ  غريها خَ أَرَ نيٍ فَ ىلَ يَمِ لِفُ عَ الَ أَحْ

 ٌ ريْ وَ خَ ي هُ يْتُ الَّذِ تَ أَ ينِي وَ مِ نْ يَ تُ عَ رْ فَّ  )2(]كَ

کفاره ، سوگند به خدا ان شاء اهللا اگر سوگند بخورم و خالف آن را بهتر بدانم(
 م)ده میم و همان کاري را که بهتر است انجام ده میسوگندم را 

 )114، 23/113( المجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

                                                           
 ).1652،1651،1650م  () و اللفظ له و مسل6622بخاري  ( -1

 )1649) و مسلم  (6623بخاري  ( -2



 

 

 

 

 :فصل سوم
 احکام نذر



 

 ] نذر مکروه است؛ اما وفا به آن الزم است 14[

 حکم شرعی در مورد نذر چیست ؟ آیا وفا نکردن به نذرگناه است؟ س:

پیامبر اکرم صلَّى ، حکم نذر این است که از نظر شرعی نذر کردن مکروه است ج:

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمساز نذر کردن نهی فرمود:و ] ٍ ريْ أْيتِ بِخَ هُ الَ يَ نْ ، إِنَّ جُ بِهِ مِ رَ تَخْ امَ يُسْ إِنَّ

يلِ الْـ  )1(]بَخِ

بلکه به وسیلهء آن از بخیل مالش بیرون ، دآور مینذر هیچ خیري به همراه را ن(
 ود)ش میآورده 

یرند؛ نذر گ میند یا مورد آزار قرار کن میوند یا ضرر ش میبعضی از مردم وقتی مریض 
یا گوسفندي ذبح ، ندده میصدقه اي ، ند که اگر از بیماري بهبود یابند یا سود کنندکن می
رند. ب مییا سود ن، دده میرا شفا ن ها آنو معتقدند که بدون این نذر خداوند ، ندکن می

خبر داد که خداوند به وسیلهء نذر چیزي را وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى بنابراین پیامبر 
اما فرد نذر کننده بخیلی است که جز با نذر انفاق ، دده میکه مقدر نموده تغییر ن

 د.کن مین
وفا به آن و ، صدقه یا اعتکاف باشد، روزه، اگر نذر در مورد عبادتی همچون نماز

 انجام دادن آن الزم است.
ویا نوشیدن شراب و یا گرفتن مال ، زنا، اگر نذر در مورد گناهی باشد همچون قتل

انجام دادن آن الزم نیست و باید فرد نذر کننده کفارهء یمین ، دیگران به زور و امثال آن
 ، ..بدهد که غذا دادن به ده نفر مستمند...

سفر و سخن عادي و ، پوشیدن لباس، نوشیدن، اگر نذر کار جایزي همچون خوردن
 امثال آن بود فرد نذر کننده مختار است که نذرش را ادا کند و یا کفاره بدهد. 

نذر به مصرف ، ذبح گوسفندي و امثال آن، اگر نذر بر طاعتی بود مانند: طعام دادن
 مستمندان برسد.

                                                           
 ) و اللفظ له فی أحد مواضعه.1640،1639) و مسلم  (6609،6608بخاري  ( - 1
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باید آن را انجام ، حج و عمره بود، دنی و یا مالی مانند جهاداگر نذر عمل صالح ب
خرید کتاب و پروژه هاي خیریه ، اگر نذرش را مخصوص محلی مانند مساجد، دهد
باید همان کار را بکند و جایز نیست نذر را در بخش دیگري غیر از آنچه نذر کرده ، کرد

 است انجام دهد.
 149، 148فتاوي المرأة.ص –شیخ ابن جبرین 

                                                                     ]حکم تغییر جهت نذر15[

اند جهت نذر خود را بعد از مشخص نمودن در امري خاص تو می انسانآیا  س:
 تغییر دهد؟

نم که نذر نمودن امري دا میذکر این مقدمه را الزم ، قبل از جواب به این سؤال ج:
شایسته و جالب نیست؛ زیرا نذر نمودن یا مکروه است یا حرام. زیرا رسول اهللا صلَّى 

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمساز نذر نمودن نهی نموده و فرموده:و ] ٍ ريْ أْيتِ بِخَ هُ الَ يَ جُ ، إِنَّ رَ تَخْ سْ إِنَّامَ يُ

نْ  يلِ الْـبِهِ مِ  )1(]بَخِ

 ود)ش مید بلکه به وسیله آن مال بخیل بیرون آورده آور میخیري ن نذر هیچ(
 باید دانست که خیري که امید آن می رود به سبب نذر نیست.

که اگر اهللا ، بسیاري از مردم چنین هستند که هنگامی که مریض شدند نذر می نمایند
ه شفا یافتن مریض باید دانست ک، ندده میتعالی آنان را شفا دهد فالن کار خیر را انجام 

سبب دفع آن مشکل نشده است؛ ، و پیدا شدن گمشده ربطی به نذر ندارد؛ یعنی نذر
 بلکه اهللا تعالی بیمار را شفا داده و گمشده را به صاحبش باز گردانده است.

، باید متوجه بود که لطف و کرم اهللا تعالی بیشتر از آن است که هنگام درخواست
 نمود. چیزي را با پروردگار شرط

، گمشدهء شما را بر گرداند، شما باید از اهللا بخواهید که بیماري شما را شفا دهد
، ندکن میبسیاري از کسانی که نذر ، بدون اینکه نیازي به نذر باشد؛ زیرا نذر تأثیري ندارد

                                                           
 تخریج حدیث در فتواي سابق گذشت. -1



   

 1967 باب پانزدهم:
 

ند و چه بسا آن را به کلی کن میهرگاه مشکلشان حل شد در وفاي به نذر سهل انگاري 
 ند و باید دانست که عواقب این کار بسیار خطرناك است.کن میفراموش 

 ﴿ رماید:ف میخداوند                   

                           

                                   

   ﴾ :۷۷ – ۷۵[التوبة[ 

 ما به خویش فضل از اگر که اند بسته پیمان خداوند با که هستند آنان از کسانى و«
 که وقتى گاه آن)75( بود خواهیم درستکاران از و دهیم مى صدقه حتما، بدهد]  چیزى[

 روى کنان اعراض و ورزیدند بخل آن در، بخشید آنان به خویش فضل از خداوند
 خالف بودند کرده وعده او با آنچه در خداوند با آنکه]  سزاى[ به پس)76( برتافتند
، رسند او لقاى به که روزى تا] نیز خداوند[، گفتند مى دروغ آنکه] کیفر[ به و کردند
 »)77( داد قرار شان] کار این سرانجام[ دلشان در را نفاق

 بنابراین براي مؤمن شایسته نیست که نذر نماید.
در موردي نذر نمود و به  انساندر پاسخ سؤالی که مطرح شد این است که هرگاه 

ثوابش بیشتر است و براي بندگان ، نظرش آمد که اداي نذر در جایی دیگر بهتر است
اند جهت نذرش را تغییر دهد و نذرش را آنطور که بهتر تو میخدا سود بیشتري دارد 

هدلیل جواز این کار این است که مردي نزد پیامبر اکرم صلَّى (، است ادا کند علَیه  اللـَّ
 هآلو لَّمسلَّى وآمد و گفت: یا رسول اهللا صلَ اللَّـهمن نذر نموده ام که اگر ع لَّمسو هآلو هی

، اهللا تعالی فتح مکه را بر شما مقدر نماید به بیت المقدس بروم و در آنجا نماز بخوانم

هپیامبر صلَّى  نا] علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ لِّ هاهُ ] ، [همین جا در مکه نماز بخوان [صَ

هپیامبر صلَّى ، ر نمودآن مرد دوباره حرفش را تکرا  علَیه وآله وسلَّم دوباره فرمود: اللـَّ

نا] لِّ هاهُ پیامبر صلَّى ، آن مرد دوباره گفته اش را تکرار نمود، همین جا نماز بخوان][ [صَ

فرمود: اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیأْنَكَ إذن] ع  دوست دارید) هر طور که خودت [شَ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1968 
  

اند در پرداخت نذر مورد بهتر را انتخاب تو می انساند که کن میاین روایت داللت 
 نماید و جهت نذرش را در بهترین جهت تغییر دهد.

 )150، 149( ص، فتاوي المرأة –شیخ ابن عثیمین 

  ]حکم تأخیر وفاي به نذر16[

کسی که وفاي به نذر را بعد از محقق شدن آنچه بر آن نذر نموده به تأخیر می  س:
 اندازد حکمش چیست؟

یابد پنج روز براي اهللا تعالی روزه ، د اگر بیماري اش بهبودکن میمثالً شخصی نذر 
البته ایشان پنج ، مریضی بهبود می یابد؛ اما ایشان روزه را به تأخیر می اندازد، یردگ می

یا ، آیا این پنج روز را پشت سر هم روزه بگیرد، ا از نظر وقت مشخص ننموده اندروز ر
 ود؟ش میدر صورت تأخیر در وفاي به نذرش کفاره بر او الزم 

، اعتکاف، صدقه، مانند نذر نمودن براي روزه، وفاي به نذرِ طاعت واجب است ج:
ر یا برگشت مسافر از حج و تالوت قرآن. اگر نذر مشروط به موردي مانند شفاي بیما

پس از تحقق شدن شرط فوراً به نذرش وفا نماید؛ با تأخیر گناهی بر او ، سفر بود
 نیست.

وارثانش از طرف او نذرش را ، اگر نذر کننده وفات نمود و نذرش بر عهده اش بود
تا مسلمان از عهدهء ، باید توجه نمود که وفاي به نذر فوراً الزم است، ادا نمایند

 واجباتش فارغ شود.
 )147( فتاوي المرأة. ص –شیخ ابن جبرین 
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 فصل اول:
 قضاوت



 

 ارجاع دهد ] حکم کسی که مجبور است قضاوت خود را به دادگاههاي غیر اسالمی1[

در صورتی که در کشوري دادگاهها غیر اسالمی هستند و شخص براي رسیدن  س:
حکمش ، به حقوقش چاره اي ندارد جز این که از طریق این دادگاهها اقدام نماید

 ود یا خیر؟ش میچیست؟ آیا او کافر 
در صورتی که شخصی مجبور شود شکایت خود را جهت رسیدگی به  ج:

ود؛ اما باید خاطر نشان ساخت که ش میکافر ن، دادگاههاي غیر اسالمی ارجاع دهد
مگر در مواقع ضروري که براي رسیدن به ، مسلمانان اجازه ي چنین کاري را ندارند

مسیري گام بردارند که انند در تو میراهی دیگر وجود نداشته باشد؛ مسلمانان  حقش
 شریعت به آنان اجازه داده است.

 )23/214( مجموع فتاوي ومقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

 قاضی ازیکی از دو طرف دعوا ]حکم جانب داري2ِِ[

د کن مید؛ و او را تلقین کن میقاضی اي که از یکی از دو طرف دعوا جانب داري  س:
آیا ، دکن مید که اگر حکم صادره را نپذیرد با او برخورد کن میو طرف دیگر را تهدید 

قَاضٍ يفِ «این نوع قضاوت شامل وعیدي است که در حدیث آمده:  يَانِ يفِ النَّارِ وَ اضِ قَ

نَّةِ الْـ  »جَ

 )1(در بهشت هستند)، دو گروه از قاضیان جهنمی هستند و یک گروه از قضات(
 بر قاضی حرام است که از یکی از دو طرف دعوا جانب داري کند. ج:

جانب داري از یکی از دو طرف دعوا ظلم است. مستحق است که چنین قاضی اي 
از کار بر کنار شود. قاضی با این کارش در قیامت مستحق وعید است. بنابراین فردي که 

یشان باید دادخواستی تنظیم عملکرد قاضی را گزارش کند. ا، دکن میقاضی او را تهدید 
 کنند و خواهان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر شوند.
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د که بدون علم و ده میقاضی را در ردیف کسانی قرار ، عملکرد قاضی با این شیوه
ناسد؛ اما بر خالف آن ش مییا مانند کسی است که حق را ، ندکن میدانش قضاوت 

 د.کن میقضاوت 
از قضات مشاهده نمود که با یکی از دو طرف دعوا شدت هرگاه فردي از یکی 

قاضی را ، دکن میجانب داري و حمایت  یرد و از دیگريگ میبرخورد را در پیش 
 نصیحت کند و عذاب آخرت را براي او گوشزد نماید.

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

اجتهادش راه داشتن دو اجر براي کسی که در « حکم کسی که با استفاده از حدیث ]3[
اهد خودش را تبرئه خو می» پیماید و یک اجر براي کسی که اشتباه کند ثواب را می

 نماید و خطایش را توجیه کند

اكِمُ [ ثابت است که فرموده: در حدیث صحیح از رسول اهللا س: مَ احلَ كَ ا حَ إِذَ

انِ  رَ هُ أجْ لَ ابَ فَ دَ ثُمَّ أصَ تَهَ اجْ دَ ، فَ تَهَ اجْ مَ وَ كَ ا حَ إِذَ رٌ وَ لَهُ أَجْ طَأَ فَ مَّ أَخْ  )1(]ثُ

درست باشد  اگر حکم صادره، اجتهاد حکمی را صادر نمود براساسحاکم  وقتی که«
 »درس میو اگر حکم صادره اشتباه باشد یک پاداش به او ، درس میدو پاداش به او 
تبرئه ، این حدیث خود را از حکمی که اشتباهاً صادر شود استناد بعضی از مردم به

 ویند: آنان در هر حال مأجور هستند.گ میند؛ و کن می
 آیا اجتهاد فقط محدود به اثبات، لطفاً معناي اجتهاد را در این حدیث توضیح دهید

 است یا در مورد دفع اتهام هم کاربرد دارد.

قَاضٍ يفِ الْـ[ در حدیث آمده: ج: يَانِ يفِ النَّارِ وَ اضِ : قَ ةٌ اةُ ثَالثَ ِ الْـقُضَ لٌ قَىضَ بِغَريْ جُ ؛ رَ نَّةِ جَ

اكَ يفِ النَّارِ الْـ ذَ اكَ فَ لِمَ ذَ عَ قِّ فَ وَ يفِ النَّارِ ، حَ هُ قُوقَ النَّاسِ فَ لَكَ حُ أَهْ لَمُ فَ عْ قَاضٍ الَ يَ قَاضٍ ، وَ وَ

لِكَ يفِ الْـقَىضَ بِ  ذَ قِّ فَ نَّةِ الْـحَ  )2(]جَ
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هستند. و یک گروه از آنان جهنمی  بر سه نوع هستند: که دو گروه از آنان، [قضات
قطعاً جهنمی است؛  کسی که دانسته به ناحق قضاوت کند چنین قاضی اي، بهشتی است

قضاوت کند او نیز جهنمی است؛ گروه سوم ، که ندانسته به نا حق قاضی اي گروه دوم
بهشتی  چنین قاضی اي، واقعیت و احقاق حق است براساس قضاوت او قاضی اي که

 است.]
مورد اجتهاد باید گفت: اجتهاد یعنی تالش و بذل جهد در بررسی مدارك و اما در 

جمع بین دالیل و اقوال ، در قضایاي پیش آمده ،توان شواهد و دالیل به اندازه ي
 ،دالیل و مستندات طرف دعوا بررسی کلیه ي ،موارد احتمالی بررسی کلیه ي، متعارض

براي پاسخ گویی به ، مجال کافی به طرفدادن ، تفهیم اتهام، مقایسه بین طرفین دعوا
با  ،دوري از تمایالت شخصی و جانب داري از یکی از دو طرف دعوا، دالیل شاکی

رعایت ، و یا مواردي از این قبیل، شهرت، آشنایی، رعایت فامیل، انگیزه هایی همچون
ف توجه به سخنان دو طر، مساوات و عدالت بین طرفین دعوا در جایگاه و محل نشستن

 دعوا و حتی نوع نگاه.
قاضی حق ندارد به سخنان یکی از طرفین دعوا بدون حضور دیگري گوش کند. 

حق ندارد پرونده اي را جهت رسیدگی به کسی تحویل دهد که از یکی از دو ، قاضی
و رعایت کلیه آداب قضاوت که فقها آن را در احکام  د؛کن میطرف دعوا جانب داري 

  اهللا اعلمو قضاة ذکر نموده اند.
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 د تا رشوه دریافت کندکن میتراشی  مانع، حکم کسی که در اجراي حکم ]4[

کسی به منظور دریافت رشوه اجراي حکم را به تأخیر می اندازد: حکمش  س:
 چیست؟

زیرا چنین کاري در حکم  پرداخت هر نوع مبلغی به شخص مذکور ناجایز است؛ ج:
 رشوه است.
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ايشِ وَ [ نَ الرَّ تَيشِ الْـلَعَ رْ رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو را لعنت  [رسول اهللا )1(]مُ

 نموده است.] 
رشوه از نظر اجتماعی پیامدهاي نا گواري را به دنبال خواهد داشت. رشوه منجر به 

 د.آور میجسور و با جرأت بار ، را در انجام جرم انسانرشوه ، ودش میفساد و ظلم 
 )23/2350234( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

به این دلیل که تالش  ،] حکم به کار بردن کلمات زننده و نامناسب براي مدعی عموم5[
 ثابت کند د تا جرم را بر مدعی علیهکن می

شکایت را جهت رسیدگی و اثبات ، مدعی عموم، در برخی از کشورهاي عربی س:
د تا جرم را بر مدعی علیه ثابت کن میو با تمام توان تالش ، دکن میدیم به دادگاه تق، حق

 کند و او را محکوم نماید.
با تمام ، نهایت پستی و زشتی است؛ زیرا مدعی عموم این کار در، از نظر برخی

آیا پرونده سازي علیه دیگران و جمع آوري ، د تا متهم را محکوم کندکن میوجود سعی 
و بازي با کلمات جهت اثبات محکومیت ، منظور محکوم کردن آنان مدارك و شواهد به

 متهم از نظر شرعی جایز است یا خیر؟ آیا این کار متعارض با روش رسول اهللا
سعی داشت او را از  پیامبر، نیست؟ آنگونه که در مورد کسی که اقرار به زنا نموده بود

به او گفت:  پیامبر ، تبرئه گردداعترافش منصرف کند تا حد زنا بر او جاري نشود و 
 شاید فقط او را بوسیدي و سخنانی از این قبیل...

و همچنین عملکرد اصحاب پیامبر از » غامدیه«با  همچنین بر خورد رسول اهللا 
 ...جمله عمر بن الخطاب و دیگر صحابه
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ان در این موضوع اظهار داشت این است که جواز و عدم جواز چنین تو میآنچه ج:
اري امري نسبی است؛ زیرا به نسبت بعضی از متهمین وبه نسبت برخی از حقوق ک

 جایز است و به نسبت برخی دیگر جایز نیست.
ان جهت اثبات تو میفاسد و اهل معصیت است ، ي بزهکارها انسانچنانچه متهم از 

 مدارك وشواهد را جمع آوري نموده و در جهت اثبات جرمش تالش نمود.، اتهام
، ی بد زبان و اهل سب و شتم استانسان، این موارد که نامبرده اهل نماز نیستمانند 

با افرادي مصاحبت و رفت ، همیشه خارج از منزل با افراد شرور و جنایتکار همراه است
کسانی که در بی تقوایی و عدم التزام به ، و آمد دارد که اهل منکرات و مخدرات هستند

 د.دین و شریعت زبانزد عموم هستن
دوستانشان کسانی ، اهل دود و قلیون هستند، ریش تراش، اطرافیانشان افراد الابالی

از مجالس ذکر و یاد ، ندده میهستند که ملتزمین به دین و شریعت را مورد تمسخر قرار 
بازیهاي بیهوده شرکت  و همواره در مجالس رقص و آواز و انواع، خدا دوري می ورزند

کار ناجایزي ، علیه چنین افرادي الزم است و پیگیري امور آنانمی ورزند؛ پرونده سازي 
 به شمار نمی رود؛ زیرا چنین افرادي فاقد احترام هستند.

ان شهر و تو میسختگیري در مورد این افراد به نفع جامعه است؛ زیرا با کنترل آنان 
خرت به جامعه را از معاصی و بزهکاري هایی که موجبات خشم خداوند را در دنیا و آ

و شایسته است و از  وارسته یانسانحفاظت نمود. اما در صورتی که متهم ، همراه دارد
کارها و امور زندگی او و پیدا کردن نکات  زیر نظر گرفتن، این نوع منکرات فاصله دارد

 اذیت وآزار بندگان خداوند متعال است.  ناجایز است؛ زیرا این کار به منزله ي ضعفش

ْ يُفْضِ [ است: در حدیثی آمده ملَ انِهِ وَ مَ بِلِسَ لَ نْ أَسْ َ مَ عْرشَ ا مَ وا الْـيَ ذُ ؤْ : الَ تُ بِهِ لْ نُ إِىلَ قَ إِيامَ

يهِ الْـ ةَ أَخِ 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 تَبَّعَ الْـمُ لِمِ تَ سْ ـهُ مُ  اللَّ

هُ  تَ رَ وْ تَّبعِ ، عَ نْ يَ مَ ـهُ وَ لِهِ  اللَّ حْ فِ رَ وْ لَوْ يفِ جَ هُ وَ حْ ضَ فْ تَهُ يَ رَ وْ اي کسانی که به ظاهر ایمان [ )1(]عَ
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مسلمانان را اذیت نکنید و به دنبال ، آورده؛ اما هنوز ایمان به قلبتان وارد نشده است
عیوب آنان نباشید؛ زیرا هر کسی که به دنبال عیوب برادر مسلمانش باشد اهللا تعالی به 
دنبال عیوب او خواهد بود و هر کسی که اهللا تعالی عیوب او را بپاید حتماً رسوایش 

 حتی اگر در کنج خانه اش هم باشد.]، دکن می

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                      

             ﴾ :۵۸[األحزاب[ 

 مى، باشند شده مرتکب که گناهى هیچ بى را مؤمن زنان و مردان که کسانى و«
 »)58( اند کشیده دوش بر را آشکار گناهى و بهتان] بار[ راستى به، آزارند

تا او را از اعترافش  نمود میسعی  پیامبر، اما در مورد کسی که اقرار به زنا کرده بود
نامبرده فردي متقی بود و از عذاب الهی بیمناك بود و از همین رو با ، منصرف نماید

نیز سعی  پیامبر، است حکم شریعت در مورد او اجرا شودخو میاعترافش به عمل زنا 
تا موضوع را به او تفهیم کند که شاید مرتکب امري شده که حکمش از زنا  نمود می

 است و به آن اعتراف کند تا حکم زنا از او دور شود. واهللا اعلم تر پایین
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین



 

 

 

 

 :فصل دوم
 احکام شهادت و گواهی



 

 حکم پرده پوشی از افراد گناهکار ]6[

اما راز او را ، یندب میحکم کسی که دیگري را در حال ارتکاب جرم و معصیت  س:
این کار بر گردد و توبه کند  د به این امید که ازکن مید و فقط او را نصیحت کن میفاش ن

 آیا این شخص گناهکار است؟
چنانچه انجام دهنده ي گناه و معصیت از کسانی نیست که همواره مرتکب گناه  ج:

پرده ، وند و نسبت به دستورات شریعت بی پروا و بی توجه هستندش میو معصیت 
را بر حذر نمود تا  البته باید از عذاب و عقاب الهی او، پوشی از چنین فردي جایز است

در آینده مر تکب گناه نشود؛ اما اگر شخصی در صحنه جرم و در حال انجام گناه گرفته 
از اصحاب فسق و فجور ، شود و از کسانی است که در ارتکاب گناه بی پروا است

یند مؤظف است او را به کسانی که توان مجازاتش را دارند ب میکسی که او را ، است
 در آینده اصالح شود و از گناه باز آید.معرفی کند تا 

ماننـد کسـی کـه    ، اسـت  هـا  انسـان ود از حقوق ش میاگر معصیت و گناهی که انجام 
ستر پوشـی از  ، دکن مییا زنا با فردي مشاهده ، شخصی را هنگام سرقت از منزل یا مغازه

چنین گناهانی جایز نیست؛ زیرا با پرده پوشـی بـر چنـین گنـاهی حـق دیگـري ضـایع        
در حـق مسـلمانی خیانـت صـورت     ، عفت و ناموس خانواده از بـین مـی رود  ، ودش می
بایـد او را  ، نست که فرد قاتل یا ضارب فالن شـخص اسـت  دا میاگر شخصی ، یردگ می

بلکـه  ، ودشـ  مـی معرفی کند؛ زیرا با پرده پوشی در این موارد حق مسلمانی دیگر ضـایع  
 شهادت دهد. شاهد جهت احقاق حق مظلوم علیه قاتل و ظالم

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

 ]حکم امتناع از شهادت به خاطر پرده پوشی از مسلمانان7[

برخی از افراد به خاطر پرده پوشی از قضایایی غیر از حدود امتناع می ورزند؛ با  س:
وند پس گناهان دیگر ش میساقط ، این استدالل که وقتی که حدود با وجود شک و شبهه

پرده پوشی در ، افراد از عدم شهادت البته هدف اصلی، وندش میولی ساقط به طریق ا
ویند: عدم گ میحق مسلمانان است. برخی دیگر از افراد با این نظریه مخالف هستند و 
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شهادت علیه مجرمین از باب کتمان شهادت است که در قرآن از آن نهی شده است: 
 کنید؟لطفاً در این مورد توضیحات الزم را بیان 

هرگاه از شخصی خواسته شد تا در مورد حقی که مربوط به فردي از افراد است  ج:
اداي شهادت ، ودش میحق صاحب حقی ضایع ، که در صورت عدم گواهی، گواهی دهد

چنانچه آمدن شاهد .در مورد چنین فردي الزم است وصبر برتحمل شهادت الزم است
 ود.ش میهزینه آن را متحمل ، حقصاحب ، براي اداي شهادت هزینه بردار است

 ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی            ﴾ :۲۸۲[البقرة[ 

 »باید از این کار امتناع نورزند، انندخو میو چون گواهان را به گواهی «
 باید این کار را انجام دهد.، یعنی: هرگاه از شاهدي خواسته شد شهادت دهد

زیرا ، د؛ کتمان شهادت حرام استرس میحق به صاحبش ، شهادت شاهد زیرا با
 رماید:ف میپروردگار 

﴿                    ﴾ :۲۸۳[البقرة[ 

 »و هرکسی که شهادت را کتمان کند؟ گناهکار است، و شهادت را کتمان نکنید«
                  ود.ش میشخص گناهکار و مستحق عذاب ، کتمان شهادت یعنی با

ه این معنی وند؛ بش میبرداشته ، باید عرض شود: بله حدود با شبهه، در مورد حدود
ایی باشد یا اشتباهی رخ دهد یا در مورد شخصی که علیه او  که اگر در شهادت شبهه

ود. مانند: این که ش میحکم برداشته اجراي ، ود اشتباهی صورت گیردش میشهادت داده 
کسی از بیت المال چیزي را سرقت کند و مدعی شود که در بیت المال شریک است و 

. )اما سهمش را به او پرداخت نکرده اند و او سهم خودش را برداشته است( سهم دارد
 رد با این ادعا که این چیز از آن خودشب میمانند اینکه: شخصی چیزي را به سرقت 

                   بوده که آن را از او غصب نموده اند و امثال این موارد.
د شبه کن میدیگري را در حال ارتکاب عمل زنا مشاهده ، باید توجه داشت شخصی

اي هم در کار نیست و عذري هم وجود ندارد و از طرفی اجراي عقوبت و حد با این 
 کتمان کند. دت راشاهد اجازه ندارد شها، است کار حتمی و الزم
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       فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

              دکن مید؛ اما خالف وعده ده مید علیه دیگري شهادت نده می]حکم کسی که وعده 8[

حق افراد  و اموري که متعلق به، د که در غیر از حدودکن میشخصی عهد  س:
آیا با این کارش ، دکن مید؛ اما زیر قولش می زند و خالف وعده ده میگواهی ن، نیست

      ود؟ش میگناهکار 
اگر شخصی ، ناجایز است، باید دانست که کتمان شهادت حتی در غیر از حدود ج:

اند عهدش را بشکند؛ بدون اینکه خطري متوجه او تو می، با دیگري چنین عهدي نموده
ندم ب میوید: من با شما عهد گ میشود؛ زیرا این عهد مجرد اخبار است. مثالً: شخصی 

، شراب و... علیه شما گواهی ندهم، قتل، زنا، مثل: سرقت -حدود -جز در جرایم بزرگ
ترك نماز ، خت نفقهعدم پردا، امانت، از حدود مانند حقوق افراد تر پاییندر موارد 

به منزله  اي عدهم. باید دانست که چنین وده میعلیه شما گواهی ، ومواردي از این قبیل
بنابراین کتمان شهادت در وقت نیاز نا جایز است و کفاره اي ، ي کتمان شهادت است

 ود.ش میبر این خالف وعده الزم ن
         فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 شهادت دیگري]حکم شهادت بر 9[

د ده میشهادت ، شهادت دیگري که مورد اعتمادش است براساسشخصی  س:
وید: خودم شنیده ام در حالی که گ میدر حالی که ندیده و  وید: من خودم دیده امگ میو

حکم چنین شهادتی ، ویدگ میفقط از روي اعتماد بر شاهد اول چنین ، نشنیده است
 چیست؟

ند و شهادت بر شهادت دیگري کن میاحتیاط ، قضات در پذیرفتن چنین شهادتی ج:
شهادت دهد؛ به این ، ند؛ مگر زمانی که شاهد دوم با اجازه ي شاهد اولکن میرا قبول ن

شهادت بده که ، شهادت بنده براساسصورت که شاهد اول به شاهد دوم بگوید: شما 
 فالن مورد اعتراف نموده است. فالن شخص این مقدار بدهکار است و یا به
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، جراح، قذف ،دیه، غرامت، در مورد حقوق افراد باشد مانند: دین چنین شهادتی اگر
 عتق و امثال آن.

مثالً شاهد اول در شهر ، و از طرفی قاضی به شاهد اول دسترسی نداشته باشد
 یا مرده باشد.، دیگري باشد یا مریض باشد

 -فرع -و شاهد دوم  -اصل -یگري باید: شاهد اول در موضوع شهادت بر شهادت د
مثالً خود قاضی نسبت به آن دو شناخت داشته باشد و یا کسی که ، هر دو عادل باشند

 د مورد اعتماد قاضی باشد. کن میرا تأیید  ها آنعدالت 
جریان را ندیده و نشنیده است اجازه ندارد که بگوید فالن ، در صورتی که شاهد دوم

 فت: فالن موضوع چنین و چنان است.گ میشخص چنین گفته و من از او شنیده ام که 
شهادت شاهد دوم را رد نماید ، اندتو میبر حسب قرائن و مدارك و شواهد ، قاضی

 و یا بپذیرد.
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین



 

 

 

 

 :باب هفدهم
 آداب



 

 

 

 

 فصل اول:
 قرآن کریم و آداب آن



 

 ] حکم ترك گفتن قرآن کریم 1[

قرآن کریم را دست ، بدون عذر ها آنذرد و گ میافرادي هستند ماههاي زیادي  س:
وند که مجله هاي ش میند؛ و بعضی از این دسته افراد مشاهده کن میوتالوت ننمی زنند 

نصیحت جناب عالی به چنین افرادي ، ندده میغیر مفید را همواره مورد مطالعه قرار 
 چیست؟

به کثرت به تالوت قرآن ، سنت است که زنان و مردان مؤمن با تدبر و تفکر ج:
 باشد یا از حفظ.خواه این خواندن از رو ، بپردازند

﴿ رماید:ف میزیرا اهللا تعالی                         

    ﴾ :۲۹[ص[  

اي محمد این قرآن) کتاب پر خیر و برکتی است و آن را براي تو فرو فرستاده ایم («
 .»هایش بندیشید و خردمندان پند گیرند ي آیه باره تا در

 ﴿ رماید:ف میو                         

                              

    ﴾ :۳۰ – ۲۹[فاطر[ 

و از چیزهایی که ، رنددا میانند و نماز را برپا خو میکسانی که کتاب اهللا تعالی را «
آنان چشم امید به تجارتی ، بذل و بخشش می نمایند، پنهان وآشکار، بدیشان داده ایم

نمی رود. تا اهللا تعالی اجرشان را به ردد و از میان گ میدوخته اند که هرگز بی رونق ن
 .»چرا که اهللا تعالی آمرزنده ي سپاسگزار است، تمام و کمال بدهد
و تالوت با تدبر و تفکر و ، ودش میشامل خواندن و پیروي کردن ، تالوت مذکور

اخالص وسیله اي است براي اطاعت و فرمانبرداري. تالوت قرآن پاداش بزرگی دارد؛ 

وا « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  چنان که پیامبر ءُ رَ مَ الْـاقْ وْ أْيتِ يَ هُ يَ إِنَّ آنَ فَ رْ ةِ الْـقُ يَامَ قِ

ابِهِ  حَ َصْ ا ألِ يعً فِ   )1(»شَ
                                                           

 804مسلم  -1
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               »دکن میقرآن را بخوانید زیرا قرآن روز قیامت براي اهل قرآن شفاعت «

لَّمَ « رمایدف میو  عَ نْ تَ مْ مَ كُ ُ ريْ هُ الْـخَ مَ لَّ عَ آنَ وَ رْ  )1(»قُ

 »بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران یاد بدهد«

نْ كِتَابِ « رماید:ف میو  ا مِ فً رْ أَ حَ رَ نْ قَ ـهِ مَ نَةٌ وَ  اللَّ سَ هُ بِهِ حَ لَ االْـفَ ثَاهلَِ ِ أَمْ نَةُ بِعَرشْ سَ الَ أَقُولُ ، حَ

فٌ  رْ فٌ [امل] حَ رْ يمٌ حَ مِ فٌ وَ رْ مٌ حَ الَ فٌ وَ رْ لَكِنْ أَلِفٌ حَ  )2(»وَ

د و هر نیکی رس میهرکسی حرفی از کتاب خدا را بخواند در مقابل به او یک نیکی «
الف یک حرف و الم یک حرف ، الم)یک حرف است بلکه( ویمگ مین، ودش میده برابر 

 .»و میم یک حرف است
ثابت است که ایشان به عبداهللا بن عمروبن عاص وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىاز 

إِ « فرمود: رضی اهللا عنه رَ لِكَ الـْاقْ نْ ذَ ثَرَ مِ : أُطِيقُ أَكْ لْتُ : قُ الَ . قَ رٍ هْ آنَ يفِ كُلِّ شَ رْ أْ ، قُ رَ : اقْ الَ قَ فَ

ةً  رَّ بْعِ لَيَالٍ مَ لِّ سَ   )3(»يفِ كُ

فرمود: هفته اي یکبار ، انمتو میدر هر ماه یکبار قرآن را بخوان. گفتم: بیشتر از این «
 ».آن را ختم کن

ه پیامبر صلَّىاصحاب   )4(دند.کر میهر هفته قرآن را ختم وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
قرآن خوانان این است که با تدبر و تفکر و مخلصانه و قصد  ي همهتوصیه ام به 

فایده و علم آن را به کثرت بخوانند. هر ماه یکبار قرآن را تمام کنند و اگر کمتر از این 
بهتر این است که ، اند هفته اي یکبار قرآن را ختم نمایدتو میفرد ، میسر بود بهتر است

به عبداهللا وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىدر مدت کمتر از سه روز ختم نشود؛ چون 
هرَضی بن عمروبن عاص ، وصیت کرد که حداقل در سه روز قرآن را ختم نماید عنْه اللـَّ

ود تا خواننده عجله نماید و ش میزیرا ختم کردن قرآن کمتر از سه روز گاهی سبب 
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از رو بدون وضو جایز نیست. اما اگر از حفظ  بدون تدبر قرآن را بخواند. خواندن قرآن
 قرآن را بخواند وضو نداشته باشد اشکالی ندارد.

اند از حفظ تو میولی فردي که جنب است نه از رو حق خواندن قرآن را دارد و نه  
از ، بخواند مگر بعد از آن که غسل نماید؛ چون امام احمد و صاحبان سنن با سند حسن

هرَضی روایت کرده اند که علیعنْه اللَّـهرضی  علی ولُ « گفت: عنْه اللـَّ سُ انَ رَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ صَ

ـهُ  نْ  اللَّ بُهُ مِ ْجُ الَ حيَ بَّامَ قَ رُ هُ وَ زُ ْجِ لَّمَ الَ حيَ سَ يْهِ وَ لَ ءٌ لَيْسَ الْـعَ ْ آنِ يشَ رْ ةَ الْـقُ نَابَ   )1(»جَ

علَیه وآلـه وسـلَّم را از خوانـدن قـرآن بـاز       اللَّـهصلَّى  هیچ چیزي جز جنابت پیامبر«
  »شتدا مین

 )200، 199( فتاوي المرأة ص، شیخ ابن باز

 ] فضیلت حفظ قرآن کریم 2[

م اما بعد از مدتی آن را فراموش می کن میآیات زیادي از قرآن کریم را حفظ  س: 
نم آیا خواندن من درست است یا نه؟ دا میانم نخو میهمچنین وقتی آیه اي را ، نمایم

 لطفاً مرا راهنمایی کنید.، وم که اشتباه خوانده امش میبعداً متوجه 
شما باید در حفظ آن چه برایت ممکن است بکوشی و از برادرانی که در مدارس  ج:

یا در مساجد براي برادرانی که یاد دارند قرآن بخوانی و یا در خانه ، هستند درس بگیري
 قرائت تو را تصحیح نمایند. ها آنار را انجام بدهی و بکوش تا این ک

هصلَّى  چون پیامبر لَّمَ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ عَ نْ تَ مْ مَ كُ ُ ريْ هُ الْـخَ مَ لَّ عَ آنَ وَ رْ  )2(»قُ

 » بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران یاد دهد.«
پس بهترین مردم اهل قرآن هستند. کسانی که آن را یاد گرفته و به دیگران یاد  
 ند. کن میند و به آن عمل ده می

                                                           
ــد -1 ــوداود)و 1/83،84،107،124،134احم ــائی229اب ــه 265ونس ــن ماج ــان 594و اب ــن حب و 799،800)و اب
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كم« علَیه وآله وسلَّم به بعضی از اصحابش فرمود: اللَّـهصلَّى  پیامبر  دُ ِبُّ أَحَ أَنْ  أَحيُ

؟ مٍ حِ الَ قَطْ ِيعةَ رَ ِ إِثْمٍ وَ ريْ ِ يفِ غَ تَنيْ ظَيْمَ ِ عَ تَنيْ َ بِنَاقَ يَأْيتِ انَ فَ بَ إِىلَ بُطْحَ فقالوا: يا رسول اهللا » يَذهَ

نَا حيب ذلک. فقال عليه الصلوة والسالم:  لُ مْ إِىلَ  «كُ كُ دُ و أَحَ دُ غْ الَ يَ أُ الْـأَفَ رَ قْ لَمُ أَوْ يَ يَعْ دِ فَ جِ سْ مَ

 ِ تَنيْ نْ كِتَابِ آيَ ـهِ  مِ نْ  اللَّ ٌ لَهُ مِ ريْ بَعٌ خَ أَرْ ثٍ وَ نْ ثَالَ ٌ لَهُ مِ ريْ ثٌ خَ ثَالَ ِ وَ تَنيْ اقَ نْ نَ ٌ لَهُ مِ ريْ لَّ خَ جَ زَّ وَ عَ

نْ  نَّ مِ ادِهِ دَ نْ أَعْ مِ بَعٍ وَ  )1(»إِبِلِ الْـأَرْ

تر دره اي در مدینه) برود و دو ماده ش( آیا فردي از شما دوست دارد که به بطحان«
 ها آن» بزرگ بیاورد بدون آن که مرتکب گناه یا قطع پیوند خویشاوندي شده باشد؟

صلَّى  همه ما این را دوست داریم. پیامبروسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى : اي رسول اهللا گفتند
فرمود: اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیو دو آیه از کتاب  اگر فردي از شما صبح به مسجد برود« ع

و سه آیه برایش از سه شتر ، اهللا تعالی یاد بگیرد برایش از دو ماده شتر بزرگ بهتر است
 » و چهار آیه برایش از چهار شتر و... بهتر است

 !رد. پس تو اي برادر عزیزدا میاین حدیث فضیلت فراگرفتن قرآن را براي ما بیان  
قرآن خواندن خوب بلدند یاد بگیري تا این گونه باید قرآن خواندن را از برادرانی که 

 استفاده ببري و قرآن را درست بخوانی.
ی دچار انسانچون هر ، ی و فراموش می نمایی اشکالی نداردکن میاما این که حفظ  

هود. چنان که پبامبرصلَّى ش میفراموشی  ا « رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ نَ ٌ إِنَّامَ أَ بَرشَ

نَ  وْ نْسَ امَ تَ ى كَ مْ أَنْسَ ثْلُكُ   )2(»مِ

م آن گونه که شما فراموش کن میهستم و فراموش  انسانمن مانند شما یک «
 ».یدکن می

هرسول اهللا صلَّى  آن گاه ، اندخو میاز قاري قرآنی شنید که قرآن وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

َهُ « فرمود: محِ ـهُ رَ ا اللَّ يتُهَ ا أُنْسِ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ورَ نْ سُ نَّ مِ طْتُهُ قَ ةً أَسْ ا آيَ ذَ كَ ا وَ ذَ ينِ كَ رَ كَ دْ أَذْ  )1(»لَقَ
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1988 
  
رحمت اهللا تعالی بر او باد. فالن و فالن آیه را به یاد من آورد که من از فالن سوره «

 ». آن را انداخته بودم و آن را از یاد برده بودم
د آور مید سپس آن را به خاطر کن میآیات را فراموش بعضی از  انسانمنظور این که 

چون ، بهتر این است که بگوید: از یادم رفته اند، دکن مییا کسی دیگر به او یادآوري 

وَ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّى يْتَ بَلْ هُ كَ يْتَ وَ ةَ كَ يتُ آيَ مْ نَسِ كُ دُ قُلْ أَحَ الَ يَ

 َ  :)2(»نُيسِّ

یعنی شیطان آن را » نگویید فالن آیه را از یاد برده ام بلکه آن از یاد برده شده است«
 از یاد شما برده است.

ظَ « اما این حدیث که فِ نْ حَ مَ يَ الْـوَ يَهُ لَقِ آنَ ثُمَّ نَسِ رْ ـهَ قُ مُ  اللَّ ذَ وَ أَجْ هُ  )3(»وَ

هر کسی قرآن را حفظ کرد سپس آن را فراموش نمود در حالی با اهللا تعالی روبرو «
 »ود در حالی که أجذم استش می

 از دیدگاه علما حدیث ضعیفی است. 

                                                                                                                                                    
این است که ممکن می گوید:نظر جمهور علما  11/138حافظ در فتح البار ي 788و مسلم  2655بخاري -2

ا این مورد قطعاَ براي ایشان است پیامبر بعد از رساندن قرآن چیزي از آن را فراموش کرده باشد. ام

﴿ دآوري می شود و بر حالت فراموشی نمی ماند؛ به دلیل آیهیا             

  ﴾ :براي پیامبر در مواردي که مربوط به تبلیغ دین نیست به ایشان فراموشی دست  ]۷ – ۶[األعلی

 دهد.
 790و مسلم 5032بخاري -3
) و ابــن ابــی شــیبه در مصــنف 3340( 2/529و دارمــی  1474)، و ابــوداود5/327،323،285،284احمـد (  -4

عضـی آن را حسـن   ) ودیگران این را روایت کرده اند.اما این حدیث ضعیف است. و ب29995( 6/124
) و (التیسیربشــرح جــامع 5/473،472)، و فــیض القــدیر 7/167قــرار داده انــد. ن ك :مجمــع الزوائــد (

و أجذم یعنی دستش قطع شده یا اینکه دلیلی ندارد، ویا اینکه خیـر و پاداشـی همـراه او     2/358الصغیر)
 نیست.



   

 1989 باب هفدهم: آداب
 

اند خود را از آن در امان بدارد. هدف تو مینیست و ن انسانفراموش کردن در اختیار 
میسر است حفظ کنید و همواره آن را این است که شما مقداري از قرآن را که برایتان 

مجدداً بخوانید و نزد کسی که قرآن خوب بلد است قرآن بخوانید تا اشتباهات شما را 
 تصحیح نماید. اهللا تعالی به شما توفیق دهد.

 )135 -133( ص 38ش ، مجله البحوث، شیخ ابن باز

 ] روش حفظ کردن قرآن کریم 3[

 مرا راهنمایی کنید که چگونه قرآن را حفظ کنم؟ س: 

و ، توصیه ما به شما این است که به حفظ توجه کنید و به آن روي بیاورید ج: 
اوقاتی که براي حفظ مناسب هستند مثل آخر شب یا بعد از نماز صبح یا نیمه هاي شب 

بتوانی حفظ براي حفظ قرآن انتخاب کنید تا ، و دیگر اوقاتی که در آن راحت هستید
یم که دوست خوبی انتخاب کنی تا تو را در حفظ و دوره کن مینمایی و به شما توصیه 
براین باید از اهللا تعالی بخواهی که به شما توفیق دهد و  . اضافهکردن قرآن یاري نماید

یاریتان نماید و به درگاه او تضرع نمایی که شما را کمک کند و از اسباب باز ماندن 
هد. هر کس صادقانه ازاهللا تعالی یاري بجوید اهللا تعالی او را یاري می نماید و پناهتان د

      رداند.گ میکارش را آسان 
 )133( ص38شماره ، مجلۀ البحوث، شیخ ابن باز

 ] حکم گرفتن مزد در برابر تعلیم و یاد دادن قرآن 4[

پیشنماز روستاي ما استاد حفظ قرآن است و کودکان پیش او قرآن حفظ می  س:
حکم مزد گرفتن براي این کار ، یردگ مینمایند و وي براي این کار مزد و حقوق 

 چیست؟
چون مردم به ، مزد گرفتن در برابر یاد دادن قرآن و آموزش علم اشکالی ندارد ج:

یم و آموزش معلّم را از کسب و کار باز آموزش نیاز دارند و پرداختن به امور تعل
پس اگر در برابر ، رد. اگر مزد دریافت نکند کار تعلیم برایش سخت خواهد شددا می



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1990 
  

تعلیم قرآن و علم مزد بگیرد اشکالی ندارد. روایت است که گروهی از صحابه در محل 
را مار یا عقربی گزید. مردم آنجا  ها آنبعضی از عربها رحل اقامت افکندند. رئیس قبیله 

با هر چیزي او را مداوا کردند اما سودمند واقع نگردید و آنگاه از صحابه خواستند که او 
آن وقت یکی از صحابه جلو رفت و سوره فاتحه را خواند ، را با خواندن قرآن دم کنند

شرط گذاشته بودند  ها نآو بر او دم کرد؛ آنگاه اهللا تعالی آن فرد را شفا داد و صحابه با 
بدهند و مردم آن قبیله به  ها آنکه اگر بیمارشان بهبودي یافت گَلَه اي از گوسفندان را به 

آن گوسفندان را میان خود تقسیم نکردند تا این ، شرط و قول خود وفا کردند. صحابه
ه پیامبر صلَّىکه از  هصلَّى  پرسیدند؛ پیامبروسلَّم علَیه وآله  اللـَّ وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

امً «فرمود:  هْ مْ سَ عَكُ بُوا يلِ مَ ِ ارضْ وا وَ مُ سِ بْتُمْ اقْ  )1(»أَصَ

 »تقسیم کنید و به من هم سهمیه اي بدهید، دای کردهکار درستی «

تُمْ «: علَیه وآله وسلَّم به کار آنان اعتراضی نکرد و فرمود اللَّـهصلَّى  پیامبر ذْ ا أَخَ قُّ مَ أَحَ

ا كِتَابُ  رً يْهِ أَجْ لَ ـهِ عَ یرید کتاب خدا اولویت گ میاز همه چیزهایی که براي آن مزد « :)2(»اللَّ

 » بیشتري دارد
پس این حدیث داللت می نماید که مزد گرفتن در برابر یاد دادن و تعلیم اشکالی 

     ندارد.
 151، 150ص42شماره، مجلۀ البحوث، شیخ ابن باز

 ] حکم فراموش کردن قرآن کریم 5[

کسی که قرآن را حفظ کرده سپس آن را فراموش کرده حکمش چیست آیا سزا س:
 ود یا نه؟ش میداده 

  والصلوة والسالم علی رسوله وآله وصحبه.. وبعد:، احلمدهللا وحده ج:
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 1991 باب هفدهم: آداب
 

تالوت آن عبادتی ، قرآن کالم اهللا تعالی است و بهترین کالم و مجمع احکام است 
ه پیامبر صلَّىبه همین خاطر ، د و منافع بی شمار دیگر داردکن میاست که دلها را نرم   اللـَّ

 هآلو هلَیع لَّمسفرمان داده که همواره قرآن مورد تالوت قرار گیرد تا فراموش نشودو ،

ا « رماید:ف میبنابراین  ذَ وا هَ دُ اهَ عَ الَّذِ الْـتَ وَ آنَ فَ رْ نْ قُ تًا مِ لُّ فَ دُّ تَ وَ أَشَ هِ هلَُ دٍ بِيَدِ َمَّ إِبِلِ يفِ الْـي نَفْسُ حمُ

ا لِهَ قُ  )1(»عُ

هصلَّى سوگند به ذاتی که جان محمد ، همواره این قرآن را بخوانید« علَیه وآله  اللـَّ
 لَّمسریزد.گ میدر دست اوست قرآن سریعتر از شتري که زانویش بسته باشد و « 

شایسته نیست حافظ قرآن ازتالوت آن غافل بماند و در دوره کردن آن کوتاهی پس 
بلکه باید براي خود مقداري در نظر بگیرد و روزانه آن را بخواند تا این گونه به ، بورزد

او در حفظ قرآن کمک نماید و مانع فراموشی آن شود؛ و او به امید دریافت پاداش و 
 به تالوت آن بپردازد.، ر عقیده و عملاستفاده کردن از احکام قرآن د

اما اگر کسی بخشی از قرآن را حفظ کرد و سپس به علت مشغول بودن یا به سبب 
ود. حدیثی که در آن در مورد فراموش کردن ش میگناهکار ن، غفلت آن را از یاد برد

 قرآن وعید آمده صحت ندارد.
 حبه وسلموباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد واله وص

  )64، 4/65( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم تالوت قرآن کریم و مفهوم ترك گفتن آن6[

خواندن قرآن واجب است یا مستحب؟ و حکم ترك کردن آن چیست؟ آیا ترك  س:
 آن حرام است یا مکروه؟

 بعد:احلمد هللا وحده والصلوة والسالم علی رسوله وآله وصحبه وسلم و  ج:

به قرآن ایمان آورند و آن را بیاموزند و  ها انساناهللا تعالی قرآن را نازل فرموده تا  
تالوت کنند. در آن بیاندیشند و به دستورات آن عمل نمایند و آن را در امور زندگی 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1992 
  

داور قرار دهند و براي داوري به قرآن مراجعه نمایند و بهبودي بیماري هاي قلبی را در 
 خداوند از نزول قرآن مد نظر داشته است. مایند و دیگر حکمتهایی کهآن جستجو ن

د و به آن آور میوید به این معنی که به آن ایمان نگ میقرآن را ترك  انسانگاهی 
رد و ب میگاهی فرد به قرآن ایمان دارد اما آن را از یاد ، دکن مید و توجه نده میگوش ن

تالوت کند ولی در آن تدبر و تفکّر نکند. گاهی تفکّر  . ممکن است قرآن راگیرد نمییاد 
ند و حرامش را دا مید؛ حالل آن را حالل نکن میو تدبر می نماید اما به قرآن عمل ن

د و براي بهبودي بیماریهاي قلبی و ده میمارد و قرآن را حاکم و داور قرار نش میحرام ن
به همان اندازه اي که از قرآن  د. از این رو فردکن مید به قرآن مراجعه نخو میجس

 رویگردان باشد به همان اندازه آن راترك کرده است.
باید از اهللا تعالی بترسد و مواظب رفتار خویش باشد و بکوشد تا به  انسانبنابراین  

صورتهاي مختلفی از قرآن بهره ببرد. باید بداند که به هر اندازه که او قرآن را ترك نماید 
 د. ده میخیر و خوبی را از دست به همان مقدار 

تالوت قرآن امري مشروع ومطلوب است. مستحب است که زیاد انجام گیرد و در  
 هر ماه یکبار ختم شود اما این واجب نیست.

 وباهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
 )68، 4/69( فتاواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ود؟ش میقرآن با صداي بلند خوانده ، مسجد ] آیا در7[

آیا بهتر است که در مسجد قبل از نماز یا بعد از آن قرآن با صداي بلند خوانده  س:
 شود یا آهسته خواندن بهتر است؟

ند و به منظور فایده بردن ده میاگر آن جا افرادي باشند که به خواندن او گوش  ج:
بشنوند و اگر در مسجد  ها آنشود تا  ند خواندهند؛ بهتر است با صداي بلکن میسکوت 

افرادي مشغول نماز بودند بهتر است با صداي آهسته قرآن بخواند تا موجب تشویشِ 
 خاطرِ نماز گزاران نگردد.



   

 1993 باب هفدهم: آداب
 

اختیار دارد  انساناگر همه کسانی که در مسجد بودند مشغول خواندن قرآن بودند  
اندند او هم با صداي خو میاگر همه با صداي بلند ، که با صداي بلند یا آهسته بخواند

بهتر این است که زیاد ، اندند او هم آهسته بخواندخو میاگر همه آهسته ، بلند بخواند

 ﴿ رماید:ف میصدایش را بلند نکند و زیاد آهسته نخواند. چون اهللا تعالی   

               ﴾ :۱۱۰[اإلسراء[  

که میانه روي و ( و بلکه میان آن دوراهی پیش گیر، نمازت را بلند یا آهسته مخوان«
 »اعتدال است)

 هـ2/11/1423فتواي الشیخ ابن جبرین صادره در تاریخ:

 ] اجتماع براي تالوت قرآن کریم 8[

د و کن میرمایند در مورد مردي که تعدادي از مردم را در خانه اش جمع ف میچه  س:
سپس براي خود و مسلمین دعا می ، ندکن میبا هم تعدادي از آیات قرآن را تالوت  ها آن

را براي صرف غذایی که قبالً برایشان آماده شده فرا  ها آنآنگاه صاحب خانه ، نمایند
 ردند و می روند؟گ میاند و بعد از میل غذا بر خو می

د که هر کن میناگفته نماند که میزبان جزءهایی از قرآن را بین دعوت شدگان تقسیم  
و مسلمین دعا  ها آنیکی براي ، اند و بعد از پایان خواندنخو میکسی یک جزء را 

 قرآن را دسته جمعی براي تبرك ختم کرده اند. ها آنویند که گ مید. کن می

 . وبعد:.والسالم علی رسوله وآله وصحبه وسلماحلمد هللا والصلوة  ج:

اول اینکه جمع شدن براي تالوت قرآن وخواندن آن به این صورت که یکی بخواند 
ودیگران گوش کنند و آنچه را که خوانده اند بررسی نمایند و براي فهمیدن معانی آن 

اداش فراوان و در برابر آن پ، دپسند میبکوشند مطلوب و قربتی است که خداوند آن را 
عنْهروایت کرده اند که  اللَّـهرضی  مسلم در صحیح خود و ابوداود از ابوهریره د.ده می

يُوتِ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهصلَّى  گفت: پیامبر نْ بُ يْتٍ مِ مٌ يفِ بَ وْ عَ قَ تَمَ ا اجْ ـهِ مَ  اللَّ
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تْلُونَ كِتَابَ  ـهِ يَ مْ ال اللَّ 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

مْ الْـ هُ رَ كَ ذَ ةُ وَ ئِكَ الَ ـهُ مَ هُ  اللَّ نْدَ نْ عِ  :)1(»فِيمَ

هیچ گروهی در خانه اي از خانه هاي اهللا تعالی براي تالوت و مطالعه ي قرآن گرد «
و رحمت آنان را می پوشا ند و ، ودش میند؛ مگر آن که آرامش بر آنان نازل آی میهم ن

کسانی که نزد او هستند یاد  را در میانها آنو اهللا تعالی ، ندکن میمالئکه آنان را احاطه 
 » دکن می

دعا بعد ازختم قرآن جایز و مطلوب است؛ اما نباید به صورت همیشگی باشد و  
نباید در دعا بعد از ختم قرآن به عبارتهاي مشخصی چنان که گویا سنت است پایبند 

ثابت نیست؛ بلکه فقط بعضی وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىبود. زیرا چنین چیزي از 
همچنین دعوت حضار براي صرف غذا اشکالی ندارد به ، ار را کرده انداز صحابه این ک

 شرطی که به عنوان عادتی بعد از خواندن نباشد.
دوم این که توزیع جزءهایی از قرآن بین حاضران براي آن که هرکسی براي خودش 

د و فقط به آی میبراي هر یکی ختم قرآن به شمار ن، بخشی یا جزئی از قرآن را بخواند
نوعی نقص و کوتاهی است؛ چون هدف از قرآن قربت و ، خواندن قرآن، قصد تبرك

نزدیکی به اهللا تعالی و حفظ آن و تدبر در آن و فهمیدن احکام قرآن و درس عبرت 
اشد. همچنین تمرین زبان ب میگرفتن از بیانات آن و به دست آوردن پاداش و ثواب 

 ست.براي تالوت قرآن و فواید دیگري مد نظر ا
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و اله و صحبه و سلم

 11، 12بدع الناس فی القرآن ص، انجمن دائمی

 ] حکم کج شدن به هنگام خواندن قرآن کریم9[

دیم عادت نمودیم که به کر میقرآن حفظ ، ما از کودکی هنگامی که در مکتب س:
یم کن میویم و تکان بخوریم. احساس هنگام خواندن قرآن به سمت راست و چپ کج ش
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که این کج شدن تالوت قرآن را براي ما آسان می نماید؛ اما یکی از برادران اعتراض 
کرد و گفت این بدعت است اما او دلیلی ندارد. بنابراین امیدوارم بفرمایید اگر این کار 

شما را یاور بدعت است ما آن را ترك کنیم. اهللا تعالی به شما پاداش نیک دهد و 
 مسلمین بگرداند.

 احلمد هللا والصلوة والسالم علی رسوله و آله و صحبه... و بعد: ج:

کج شدن به راست و چپ به هنگام خواندن قرآن کریم اشکالی ندارد و این کج  
بلکه فقط عادت بعضی از مردم ، شدن عبادت نیست که بدعتی در دین شمرده شود

ه پیامبر صلَّىاست. آنچه از آن نهی شده بدعت گذاري در دین است.  علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسدٌّ « رماید:ف میو وَ رَ هُ ا لَيْسَ فِيهِ فَ ا مَ ذَ نَا هَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ  )1(»مَ

 »مردود است، هرکسی در دین ما چیز تازه اي ایجاد کند که از آن نیست«
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و اله و صحبه و سلم 

 4/116 فتاواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم نوشتن روي قرآن 10[

بعضی از مدرسین قرآن کریم با مداد روي قرآن یا روي قرآن طالب  س:
مثالً ، گوشزد نمایند ها آنشان را به ند تا این گونه اشتباهات شاگردانکن مییادداشتهایی 

در جاهایی که باید غنّه شود خط می کشند یا نوشتن چیزهایی از این قبیل روي قرآن 
 جایز است؟

به نظر من چنین یادداشتهایی اشکالی ندارند. خواه این یادداشتها در حاشیه  ج:
نوشته شوند خواه در میان خطها نوشته شوند. اگر این یادداشتها رموز و اشاره هایی 
داشته باشند که با عالمتهاي موجود در قرآن همچون عالمت وقف و عالمات تجوید 

د. پس وقتی این مالحظات با مداد و با حرفی اخفا و اقالب مشابه باشن، همچون اظهار
اشکالی ندارد. ، ردندگ میپاك ، وند طوري که وقتی به آن نیاز نباشدش میکوچک نوشته 
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فقط از نوشتن چیزهایی در قرآن نهی شده که از قرآن نیستند و بیم آن می رود که 
بیان مفاهیم قرآن خواننده دچار اشتباه شود و فکر کند که آن نوشته از قرآن است و یا 

است. اما اگر بیم اشتباه نباشد اشکالی ندارد که به اندازه نیاز یادداشتی در قرآن نوشته 
 شود.

 واهللا اعلم وصلی اهللا علی محمد و آله وصحبه و سلم
 هـ30/3/1421 شیخ ابن جبرین

 ] ستاره گذاشتن روي قرآن 11[

بعضی از آقایان و خانم هاي مدرس به خاطر تشویق دانش آموزان که بیشتر  س:
بارك اهللا "یا "ممتاز"درس بخوانند برچسب پنج ستاره یا دو ستاره یا بیشتر یا کلمه

را روي قرآن می چسبانند که نشانه ممتاز بودن دانش آموز است. آیا این کار  "فیک
 جایز است؟

آن زده شود اشکالی ندارد. مانند اینکه روي جلد یا در اگر این برچسب بیرون قر ج: 
صفحه اول قبل از فاتحه یا بعد از آن چسبانده شود یا در برگ اول قرآن دانش آموز زده 

 شود و اسم دانش آموز و آن جمله روي این برچسب باشد.
روي دفترها یا کتابهاي درسی این برچسب را بزنند چون موجب  یا اینکه بهتر است

د تا با یکدیگر رقابت کن میرا تحریک  ها آنود و ش میویق دانش آموزان و طالب تش
وند تا در حفظ و فهم قرآن ش میوند و دوستانشان تشویق ش مینمایند و پدرانشان مطلع 

 و درس خواندن با همدیگر رقابت کنند.
 و صلی اهللا علی محمد واله و صحبه و سلم ، واهللا الموفق

 هـ30/3/1421، قوله و امالئه من، شیخ ابن جبرین

 ] گذاشتن صداي ضبط شده قرآن در تماس تلفنی در انتظار 12[

در محل کار ما دستگاه سنترالی است که به طور اتوماتیک تلفن رابه اتاق  س: 
ود که تلفن مورد نظر ش میگاهی این طور ، دکن میکسانی که برایشان تلفن آمده وصل 
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اس گیرنده در انتظار است ما صداي ضبط شده قرآن را و در مدتی که تم، مشغول است
بعضی از دوستان ما ، دده میگذاشته ایم که تماس گیرنده در مدت انتظار به آن گوش 

چون اغلب مدت انتظار کوتاه است و ، اعتراض کردند که این کار توهین به قرآن است
ردد و در نتیجه ممکن است هنوز آیه تکمیل نشده قطع گ میبنابراین صداي قرآن قطع 

یی که همیشه ها آنو ، ود تا در معناي آن خلل ایجاد شودش میگردد که گاهی سبب 
گاهی ممکن است ، وندش میینند خسته و ملول ب مییرند وقتی تکرار آیات را گ میتماس 

 یند.افرادي که مسلمان نیستند گوش کنند و قرآن را نادرست تلفظ نما
م ای کردهآیا کاري که ما ، از جناب عالی خواهشمندیم که این مسئله را توضیح دهید 

ویند اهانت به قرآن کریم است؟ به نظر شما بهتر است که چه کار گ میآنگونه که بعضی 
.کنیم؟ اهللا تعالی به شما پاداش نیک دهد 

ث نبوي از سکوت به نظر من پر کردن وقت با گوش دادن به قرآن کریم یا حدی ج:
ود و اگر سکوت باشد ش میچون تماس گیرنده مدت انتظار برایش طوالنی ، بهتر است

د و فردي را که مخاطب و مورد نظر اوست مورد مالمت آی میود و به ستوه ش میخسته 
یرند متهم گ میاو را به بی توجهی و اعتنا نکردن به کسانی که با او تماس ، دده میقرار 

اما اگر در مدت انتظار آیات قرآن و احادیث و دعاهاي خوب و جامع ، می نماید
وحکمت هاي عربی و فواید و نصائح سودمند را گوش کند چنین حالتی به او دست 

اند تو میود اشکال ندارد چون شنونده ش میاین که آیه در اثناي تماس قطع ، دده مین
 یا به قرآن مراجعه کند. ، بپرسد که تکمیل آن چیست

چون باید او بشنود تا با شنیدن ، حتی اگر شنونده هم کافر هم باشد اشکالی ندارد
حجت بر او اقامه گردد. ، قرآن که معجزه نبوي و حجت اهللا تعالی بر خلق اهللا است

ود خیري در او وجود ندارد. واقعیت ش میکسی که از شنیدن و گوش دادن قرآن خسته 
ته کننده و مالل آور است. بنابراین شما باید به این است که سکوت طوالنی بیشتر خس

یی که وقت را با صداي موسیقی و ترانه پر ها آنکارتان ادامه دهید چون کار شما از 
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، حال آن که بهترین سخن، ندکن میند بهتر است. بسیاري از دارندگان سنترال چنین کن می

 سخن اهللا است. اهللا تعالی به شما پاداش نیک دهد.
 ز قول و امالي شیخ ابن جبرین فتوا ا

 ] حکم خاموش کردن صداي قرآن به خاطر گوش دادن به اخبار 13[

هنگام طی طریق با ماشین یا وقتی که در خانه نشسته ایم در بسیاري از وقتها  س:
نیاز دارد که به اخبار  انسانیم؛ اما ده میود گوش ش میداریم به آیات قرآن که تالوت 

گوش دهد یا مجله اي بخواند و از آن جا که وقت براي گوش دادن به قرآن و انجام 
آیا خاموش کردن صداي رادیو و یا غیره به منظور  این کارها به ترتیب وجود ندارد.

ود؟ ش میگوش دادن به اخبار یا خواندن روزنامه روي گردانی از ذکراهللا تعالی شمرده ن
 حل در چنین مواردي چیست؟راه 

 . وبعد:.احلمد هللا وحده والصلوة والسالم علی رسوله و آله وصحبه ج:

گوش دادن به اخبار و خواندن روزنامه به جاي روشن کردن رادیو قرآن اشکالی 
اند و به رادیو خو میچون هر چیزي وقتی دارد؛ وقتی مؤمن در اوقاتی دیگر قرآن ، ندارد

 اعراض از ذکر اهللا تعالی و ترك گفتن قرآن نیست.د ده میقرآن گوش 
 وباهللا التوفیق وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم

 )7108( سؤال سوم از فتواي شماره:، فتاواي انجمن دایم

ي  ] حکم استفاده از کاغذهایی که در آن قرآن یا ذکري نوشته شده به عنوان سفره14[
 غذا

از روزنامه به عنوان سفره غذا خوري استفاده شود؟ اگر  آیا جائز است که -1 س:
 روزنامه ها را بعد از خواندن باید چه کار کرد؟، جایز نیست

ند و ده میرا در کارتن یا چیز دیگر قرار  ماند میبعضی از مردم غذایی که باقی  -2
ند و آن را در داخل دیگر آی میولی رفتگرها ، ذارند تا حیوانات بخورندگ میدر خیابان 

 زباله ها می ریزند... سوال این است که آیا گذاشتن غذا با دیگر زباله جایز است؟ 
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استفاده از روزنامه ها به عنوان سفره اي براي غذا خوردن جایز نیست.  -1 ج:
همچنین از آن نباید به عنوان پاکتی استفاده کرد که در آن وسایل پیچانده شود. اگر در 

صورتی نباید مورد اهانت قرار گیرد.  آیات قرآنی یا ذکر اهللا نوشته شده است به هیچآن 
در این صورت باید در محل مناسبی نگهداري یا سوزانده شوند. یا در زمین پاك دفن 

 گردند.
غذاي اضافی باید به فقرا داده شود. اگر فقیري نباشد که آن را بخورد باید در  -2

، استفاده کنند ها آنتا مورد اهانت قرار نگیرند و حیوانات از جاي دوري گذاشته شود 
اگر این کار میسر نبود باید در کارتن ها و کیسه هاي نایلونی و... نگهداري شوند. باید 
مسئولین شهرداریها در هر شهر جاهاي تمیزي را براي گذاشتن غذاهاي اضافی تدارك 

 از آنجا آن را براي حیوانات خود ببرند تا این را بخورند یا مردم ها آنببینند تا حیوانات 
 گونه غذا از ضایع شدن و مورد اهانت قرار گرفتن مصون بماند.
 )206( فتاوي المراة ص، شیخ ابن باز

 ] مثال زدن با آیات قرآنی اشکالی ندارد15[

نویم که براي مثال زدن آیات قرآنی را به کار ش میاز بسیاري از برادران  س:

 ﴿: یرند. مثل آیهگ می       ﴾د و کن میفربه ن« ]٧ية: [الغاش

 . »گرسنگی را برطرف نمی نماید

﴿                        ﴾ :۵۵[طه[  

 .»ردانیمگ میاز آن شما را آفریده ایم و به آن شما را باز «
آیا این جایز است یا نه؟ اگر جایز است در چه حاالتی ذکر و تکرار آن جایز است؟ 

 اهللا تعالی به شما پاداش نیک دهد.
مثال زدن با آیات قرآنی اگر به منظور درستی باشد اشکال ندارد. مثل این که  ج:

 ﴿ د و گرسنگی را برطرف نمی نماید یا بگوید:کن مین بگوید: این چیز چاق   
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                    ﴾ :اگر منظورش یاد  ]۵۵[طه

از زمین آفریده  انسانبا زمین باشد و هدف تذکر به این امر باشد که  انسانآوري حالت 
ود و سپس اهللا تعالی او را از زمین برانگیخته ش میشده و بعد از مرگ به آن باز گردانده 

 د.کن می
اما اگر ، بنابراین مثال زدن با آیات قرآنی اگر به صورت تمسخر نباشد اشکالی ندارد

از  از روي تمسخر گفته شود کفر و ارتداد است. چون هرکسی به قرآن کریم یا چیزي

﴿ رماید:ف میچنان که اهللا تعالی ، ذکر اهللا را مسخره کند از دین اسالم مرتد شده است  

                             ﴾

 ]۶۶ –۶۵[التوبة:
دید؟ عذر نیاورید. به راستی شما کر میبگو آیا به اهللا و آیات او و پیغمبرش مسخره «

 »پس از ایمانتان کافر شده اید.
 بنابراین تعظیم و احترام قرآن واجب است.

 )1/80/81( المنتقی، شیخ فوزان

 .] به کار بردن آیات قرآن کریم در شوخی جایز نیست16[

﴿: رندب میآیات قرآنی را به کار ، ندکن میبعضی وقتی با دوستانشان شوخی  س:  

          ﴾:نستم که با حساب و کتاب دا میمن  آخر« ]۲۰ [احلاقة

  .»ومش میخود رویارو 

﴿           ﴾ َروز بر چهره هایی غبار و در آن « ]۴۰: سَ بَ [ع

 .»نشسته است

﴿      ﴾ :نشانه ایشان در پیشانی هایشان نمایان « ]۲۹[الفتح

 .»است
 آیا به کار بردن این آیات به هنگام شوخی با دوستان جایز است؟
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  :.. وبعد.والصلوة والسالم علی رسوله وآله و صحبه، احلمد هللا وحده ج:

به کار بردن آیات قرآن در شوخی کردن جایز نیست. اما اگر کلماتی بر زبان ، نه
 جایز است.، ند که منظور حکایت آیه اي از قرآن یا جمله اي از آن نیستآی می

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و اله و صحبه و 
 4/56 فتاواي انجمن دایم پژوهشهاي علمی و افتاء

 نوار ضبط صوت) قرآن کریم به دستشویی ( د شدن با کاستهاي] حکم وار17[

صدا و متن قرآن ضبط شده به ، حکم وارد شدن با دستگاههایی که برآن قرآن س:
 دستشویی چیست؟

جایز است؛ چون این دستگاهها مصحف و قرآن نیستند و به صورت واضح در  ج:
آن آیات نوشته نشده اند بلکه تصویري از خط قرآن و صداي آن است و این کاستها در 
پوشش هستند و با کاستهاي ترانه فرقی به ظاهر ندارند؛ اما با وجود این به نظر ما نباید 

ي آلوده با خود برد تا این گونه ها آنستشویی و مکسی دي ها و کاستهاي قرآن را به د
وند به نظر ما باید آیات ش میبه قرآن توهین نشود. همچنین وقتی این نوارها خراب 

قرآنی قبل از انداختن آن به زباله دان پاك شوند یا سوزانده شوند تا آیات قرآنی در آن 
  باقی نمانند و در معرض توهین قرار نگیرند. واهللا اعلم
 هـ3/3/1424، قول و امالي ایشان، الشیخ ابن جبرین

 ] حکم نوشتن آیات قرآنی و اذکار با حروف غیر عربی 18[

انم که این جانب بخشی از اذکار و دعاها را از قرآن کریم و رس میبه اطالع  س:
حدیث صحیح جمع آوري نموده ام. دوست دارم این دعاها را به زبان انگلیسی و 

نمایم. در خصوص ترجمه پرسش من این است که اینجانب دوست دارم  فرانسه ترجمه
همچنین کلمات دعاها و عبارات آن را با حروف  .معانی دعاها و اذکار را ترجمه کنم

التین بنویسم تا ذکر کننده بتواند کلمات دعا را که با حروف التین نوشته اند به زبان 
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مورد این کارمان ما را راهنمایی کنید. اهللا  عربی تلفظ نمایند و معنا را هم بدانند. در
 تعالی به شما پاداش نیک دهد. 

به شرطی ، اشکالی ندارد که به هر زبانی که نیاز است آیات و دعاها ترجمه شوند ج:
که ترجمه آیات و احادیث دقیق انجام شود و مترجم باید اهل شناخت و تخصص 

معانی آیات را تغییر ندهد. ، ا در ترجمهطوري که معانی آیات را دقیق بفهمد ت، باشد
همچنین نوشتن آیات و احادیث با حروف غیر عربی براي آن که به زبان عربی خوانده 
شوند اشکالی ندارد. چون حروف اصطالح هستند و رسم الخط آن تعبدي نیست. اهل 

و  ست و در صورت نیاز آیاتها آنهر زبانی حروفی تعیین کرده اند که معبر زبان 
نند بتوانند آن را تلفظ دا میاحادیث با حروف غیر عربی جایز است تا کسانی که عربی ن

ممکن باشد باید عربی و تلفظ آن  ها آننمایند. اگر آموختن حروف عربی و تلفظ آن به 
آموخت. اگر ممکن نباشد یا دشوار باشد استفاده از حروف انگلیسی و  ها آنرا به 

 فرانسه جایز است. واهللا اعلم 
 هـ23/8/1421قول و امالي ایشان که آن را امضا کرده است ، الشیخ ابن جبرین



 

 

 

 :فصل دوم
فرزندان و حقوق والدین و 

 خویشاوندان



 

 ] حکم نافرمانی از پدر و مادر 19[

فرزندي دارم که بیش از بیست سال سن دارد و در دانشگاه مشغول تحصیل  س:
د با کن میاست. همیشه به بهانه این که مادرش صدایش را بر برادرهایش در خانه بلند 

د و دو ماه است که از مادرش قطع کن میبه مادرش سالم ند. اکنون کن میمادرش دعوا 
ابد. اما به مادرش خو میرد و می نوشد و خو مید و آی میرابطه کرده است. به خانه 

موضع من به عنوان پدر این بچه باید چه باشد با اینکه او را بارها  د...کن میسالم ن
اصرار می ورزد. ما را راهنمایی  نصیحت کرده ام اما او نپذیرفته و همچنان بر کار بدش

 کنید. اهللا تعالی به شما پاداش نیک دهد.
از اهللا ، ده استش میاین پسر جاهل است و مرتکب منکري بزرگ و نافرمانی مه ج:
اهیم ما و او را هدایت نماید. باید او را از این کارش باز دارید. حتی اگر خو میتعالی 

زم باشد که او را به خانه راه ندهید یا از هر وسیله اي از نیاز به زدن و تنبیه او باشد یا ال
استفاده کنید. اگر پدر نتواند قضیه ، انواع مناسب تادیب که ممکن است او را ادب نماید

 اند قضیه را به دادگاه ارجاع دهد.تو میرا حل وفصل نماید 
 اهللا جل جالله این پسر را هدایت کند و او را از شرّ باز دارد.

 )79-5/78( مجموعه فتاوي ومقاالت متنوعۀ، یخ ابن بازالش

 ] نیکی با پدر و مادر و ضوابط آن 20[

ان به پدر و مادر نیکی کرد... تو میبعضی از مردم معتقدند که در همه چیز  س:
 امیدواریم ضوابط نیکی به پدر و مادر را توضیح دهید؟

نیکی شود و با  ها آننیکی به پدر و مادر یعنی این که با مال و جان و مقام و... به  ج:
 ود. ش میزبان هم به پدر و مادر نیکی 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                         

                ﴾ :۲۳[اإلسراء[ 

 ها آناُف به ، و یا هر دوي ایشان نزد تو به سن پیري برسند، هرگاه یکی از آنان«
 .»مگو و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو
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اغلب این گونه است که اقدامات افراد پیر براي دیگران خوب و درست جلوه 

 ﴿ رماید:ف میند؛ اما با وجود این اهللا تعالی کن مین    ﴾  ها آنیعنی از 

 ناراحت نشو و اُف به آنان مگو.

﴿      ﴾ 

 ».و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو«
یرد؛ به این صورت که پذ میاحسان و نیکی به پدر و مادر با فعل و عمل هم صورت 

به گونه اي که شایسته ي  ها آندر مقابل پدر ومادر متواضع باشد و در برابر  انسان

﴿ رماید:ف میمقامشان است فروتنی و کرنش نماید. زیرا اهللا تعالی       

                     ﴾۲۴سراء: [اإل[  

و بال تواضع و مهربانی را بر ایشان فرود آور و بگو پروردگارا بدیشان مرحمت «
 .»همان گونه که آنان در کودکی مرا تربیت و بزرگ نمودند، فرما

ست ها آنان به پدر و مادر نیکی کرد و حق تو میهمچنین با خرج کردن مال و پول 
که فرزندان مخارجشان را تامین نمایند. تأمین مخارج یکی از بزرگترین حقوق والدین 

الُكَ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى  بر فرزندان است تا جایی که پیامبر مَ أَنْتَ وَ

َبِيكَ   »پدرت هستیدتو و مالت از آن : «)1(»ألِ

طبق معمول و عرف باید  انسانست. ها آننیکی به ، همچنین خدمت به پدر و مادر 
خدمت کند و با زبان و کار و عمل به آنان نیکی نماید؛ اما اگر پدر و مادر از  ها آنبه 

اطاعت نماید؛  ها آنفرزند خواستند که کار حرامی انجام دهد جایز نیست که فرزند از 
علَیه  اللَّـهست. زیرا پیامبر صلَّى ها آننیکی به ، ها آنصورت عدم اطاعت از  بلکه در این

                                                           
از حـدیث   2291از حدیث ابـن عمـرو. و ابـن ماجـه      2292و ابن ماجه  3530)، و ابوداود 2/204احمد ( -1

گفـت : ایـن    3/37در مصـباح الزجاجـه   از حـدیث عائشـه.    410،4262جابر و ابن حبان در صـحیحش  
ــانی در صــحیح ابــن ماجــه آن را صــحیح دانســته اســت.      ــد. و آلب ســندها صــحیح و رجــال آن ثقــه ان

)1856،1855( 
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 هآلولَّمسولَ «رماید: ف می و سُ ا رَ ا؛ قِيلَ يَ ظْلُومً املًِا أَوْ مَ اكَ ظَ ْ أَخَ ـهِ انْرصُ ا ، اللَّ ظْلُومً هُ مَ ُ نْرصُ ا نَ ذَ هَ

هُ  ْنَعُ الَ متَ املًِا؟ قَ هُ ظَ ُ نْرصُ يْفَ نَ كَ مِ فَ نْ الظُّلْ  : )1(»مِ

گفتند: اي رسول اهللا! این که مظلوم ، برادرت را چه ظالم باشد چه مظلوم یاري کن«
یم؛ اما ظالم را چگونه یاري کنیم؟ فرمود: یاري کردن ظالم این کن میاست یاري اش 

 »است که او را از ظلم باز داري.
نیکی ، در کار حرام ها آنپس باز داشتن پدر و مادر از کار حرام و هم آهنگ نبودن با 

ست. به عنوان مثال: اگر پدر و مادر به فرزند دستور دهد که برایش چیز ها آنبه 
خرد و فرزند قبول نکند این فرزند عاق و نافرمان پدر و مادر نیست چون با ب میحرا

 را از کار حرام باز داشته است. امتناع ورزیدن در حقیقت پدرش
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 از پدر و مادر، ] پنهان کردن بعضی از امور خصوصی21[

اشد. متدین ب میداراي مقام علمی واالیی ، مردي بیش از چهل سال سن دارد س: 
 است و داراي خانواده و فرزندانی است. با تمام توان می کوشد که به پدر و مادرش

د تا پدر و مادر از او خوشنود باشند؛ اما رسیدگی به کن مینیکی کند. به شدت تالش 
خانواده اش از نظر بهداشتی و امثال آن گاهی او را مجبور می نماید تا بعضی از امور 

اهد که پدر و مادرش خو میشخصی اش را از پدر و مادرش پنهان نماید چون او ن
باخبر شوند با او مخالفت خواهند  ها آنند که اگر دا میپریشان و ناراحت شوند؛ زیرا 

اند و هیچ حقی از حقوقشان رس میبا این که کارهاي او ضرري به پدر و مادرش ن، کرد
پنهان نماید؛ آیا  ها آناگر او بخشی از امور خصوصی خود را از ، دکن میرا ضایع ن
 ود؟ش میگناهکار 

                                                           
 3) از حـدیث جـابر و احمـد (   2584از حـدیث انـس و مسـلم هماننـد آن در البـر (      6952،2444بخاري  -1

 ) از حدیث انس و لفظ از اوست.201،99/
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توصیه ما به دیگران این است که به پدر و مادر خود نیکی کنند و بکوشند تا  ج:

ا « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهچون پیامبر صلَّى ، رضایت والدین را جلب نمایند ضَ رِ

طِ  خَ بِّ يفِ سَ طُ الرَّ خَ سَ ا الوالدين وَ ضَ ن رِ بِّ مِ الِدينالْـالرَّ  )1(»وَ

و ناخوشــنودي پروردگــار در ، پروردگــار در رضــامندي والــدین اســترضــامندي «
 » ناخوشنودي پدر و مادر است

والد) را به صورت مفرد آورده است. بنابراین اگر زیانی به ( اما در هر دو جا کلمه
پدر و مادر نرسیده باشد و از فرزندانشان راضی نشوند پنهان کردن بعضی از امور 

به شرطی که این ، خاطر آن که ناراحت نشوند اشکالی ندارد شخصی از پدر و مادر به
و این امور پنهان گناه نباشد ، نداشته باشد ها آنپنهان کاري تأثیري بر وضعیت و سالمت 

 و نافرمانی پدر و مادر به حساب نیایند. واهللا اعلم 
 هـ 7/1425/ 16فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین در تاریخ: 

 پدر و مادر در معصیت اهللا تعالی ] حکم اطاعت از 22[

د و به پسند میم که اهللا ده میمن بحمداهللا مسلمان هستم و کارهایی انجام  س:
اهد که به حجاب پایبند نباشم و مرا خو میاما مادرم از من ، حجاب شرعی پایبندم

و وید اگر لذّت نبري گ مید که به سینما بروم و ویدیو تماشا کنم و... و ده میدستور 
 ردند.گ میوي و موهایت سفید ش میتفریح نکنی؛ پیر 

شما باید با مادرت مهربان باشی و به او نیکی کنی و با بهترین سخنان با او حرف  ج:
اما فقط در کار خوب اطاعت از او بر تو واجب ، چون مادر حق بزرگی دارد، بزنی

ةُ يفِ « رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى چون پیامبر ، است امَ الطَّاعَ وفِ الْـإِنَّ رُ عْ  )2(»مَ

                                                           
) و آن را صحیح دانسته است؛اما در هر دو جا کلمـه   7249( 4/152و حاکم  2394، البزار 1899ترمذي  -1

 (والد) را به صورت مفرد آورده است.

 }1840و مسلم  7145{بخاري  -2
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يَةِ « رماید:ف میو ، فقط در کار خوب باید اطاعت کرد عْصِ لُوقٍ يفِ مَ ةَ ملَِخْ اعَ ـهِ الَ طَ زَّ  اللَّ عَ

لَّ  جَ  »از مخلوق در کاري که معصیت اهللا است نباید اطاعت کرد.« )1(»وَ

همچنین اطاعت از شوهر و پدر در کارهایی که گناه هستند جایز نیست. اما شایسته 
است زن و فرزند در حل مشکالت از نرمی و شیوه خوب به کار گیرند و دالیل شرعی 

و پیامبرش را براي پدر یا مادر یا شوهر بیان کنند. از  تعالىو واجب بودن اطاعت از اهللا 
امبرش برحذر باشند و برحق استوار بمانند و از پدر یا مادر یا و پی تعالىنافرمانی اهللا 

 اطاعت نکنند. ، ندده میشوهر یا کسانی که به مخالفت با اهللا دستور 
تماشاي آن اشکالی ندارد. گوش دادن به ، اگر در تلویزیون و ویدیو منکري نباشد

همایش هاي علمی و درس هاي مفید خوب است؛ اما باید از تماشاي فیلم هایی که در 
وند پرهیز کرد. همان طور که رفتن به سینما به خاطر آن که ش میآن منکرات پخش 

 انواع کارهاي باطل در آن هست؛ درست نیست.
 )5/358( ت متنوعهمجموع فتاوي و مقاال، شیخ ابن باز

 ] ادب فرزند با پدر گناهکار23[

د که با شریعت مخالف اند. در این صورت وظیفه ي ده میپدرم کارهایی انجام  س:
 من در برابر پدرم چیست؟

از اهللا تعالی مسئلت می نمایم که پدرت را هدایت کند و به او توفیق توبه بدهد.  ج:
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. 

﴿ رماید:ف میچون اهللا تعالی                    
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 2009 باب هفدهم: آداب
 

                           

                           ﴾ :۱۵[لقمان – 

۱۶[ 
هرگاه آن دو تالش و کوشش کنند که چیزي را شریک من قرار دهی که کمترین «

از ایشان فرمانبرداري ، آن) سراغ نداريکوچکترین دلیل بر اثبات ( آگاهی بر بودن آن و
رفتار کن. راه کسانی که به  مکن. و با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته اي

ردید. من شما را از آن چه گ میجانب من رو کرده اند. بعد همه به سوي من بر 
ردلی باشد و در دل اگر به اندازه سنگینی دانه خ م. پسر عزیزم!ساز مید آگاه ای کرده می

د آور میو یا این که در میان زمین باشد اهللا تعالی آن را حاضر  ها آنیا در آسم، سنگی
 .»چرا که اهللا بس دقیق و آگاه است

را توصیه نموده که شکر گذار اهللا تعالی باشد؛ نیز  انساناهللا تعالی در ضمن این که 
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 تالش از فرزند بخواهند که به اهللا 

رفتار کن؛ گرچه رفتار او با شما بد  بنابراین شما با پدرت به خوبی، تعالی کفر ورزد
او را ، به وسیله ي تو تعالىباشد و باید بکوشی او را به سوي حق دعوت دهی شاید اهللا 

  .هدایت کند. جایز نیست که در کار گناه از او اطاعت نمایی
یم که براي هدایت او از اهللا کمک بخواهی و بعد از اهللا کن میهمچنین شما را توصیه  

احترام قایل  ها آنخویشاوندان خود همچون عموهایت ودیگر کسانی که پدرت به تعالی 
، اهیم که ماخو می را بپذیرد. از اهللا تعالی ها آناست کمک بگیري شاید پدرت نصحیت 

شما و پدرت را هدایت نماید و توفیق توبه نصوح بدهد. بی گمان اهللا شنوا و نزدیک 
 است. 

 وبرکاته.والسالم علیکم و رحمه اهللا 
 )5/354( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ 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 آیا این جایز است؟ آیا ثواب این صدقه  س:
 د؟رس میبه مادرم رحمهااهللا 

و ثواب ، از سوي مادر یا پدر مرده اش صدقه بدهد انسانجایز است که ، بله ج:
د. به دلیل آن که در صحیح بخاري رس میصدقه به کسی که براي او صدقه داده شده 

هصلَّى روایت است که مردي نزد پیامبر  تُلِتَتْ « آمد وگفت:علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ ي افْ إِنَّ أُمِّ

ا  هَ سُ فْ أُ  -أی ماتت بغتة –نَ قَتْ وَ دَّ تْ تَصَ لَّمَ ا لَوْ تَكَ اهَ مْ ، رَ : نَعَ الَ ا؟ قَ نْهَ قُ عَ دَّ أَتَصَ   )1(»أَفَ

مادرم ناگهان وفات یافت و به نظر من اگر فرصت حرف زدن می یافت صدقه «
فرمود: علَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىانم از سوي او صدقه بدهم؟ تو میآیا ، ددا می
 »بله

عنْه اجازه داد  اللَّـهبه سعد بن عباده رضی علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى همچنین پیامبر 
 )2(که باغ نخل خود را بعد از مرگ مادرش برایش صدقه کند.

براي پدر و مادرش دعا کند و ثواب اعمال  انسانولی باید دانست که بهتر است 
همین بوده است؛ ، ده انددا میزیرا آن چه سلف انجام ، صالح را براي خودش قرار دهد

ه پیامبر صلَّىفرموده ي  اتَ « بر همین داللت می نماید:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ ا مَ  انسانالْـإِذَ

ةٍ  يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِالَّ مِ ةٍ ثَ نْ ثَالَ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ عُ بِهِ ، انْ نْتَفَ لْمٍ يُ و ، أَوْ عِ عُ الِحٍ يَدْ لَدٍ صَ أَوْ وَ

 )3(»لَهُ 

ود؛ مگر از سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که ش میبمیرد عملش قطع  انسانهرگاه «
 » دکن میود یا فرزند صالحی که برایش دعا ش میاز آن استفاده 
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 2011 باب هفدهم: آداب
 

عمل صالحی بعد از مرگ پدر و مادرش به این نیت انجام دهد که  انساناما اگر 
 برسد اشکالی ندارد. ها آنثوابش به 

      2/151)5( کتاب الدعوة، شیخ ابن عثیمین

 ست ها آن] پنج کار بعد از وفات پدر و مادر از زمره ي نیکی به 25[

ان براي یکی از پدر ومادر عمره تو میچگونه باید به پدر و مادر نیکی کرد؟ آیا  س:
 با این که او قبالً عمره را انجام داده است؟، کرد

مقام و سود رساندن بدنی به پدر و مادر ، نیکی به پدر و مادر یعنی این که با مال ج:
کبیره و ضایع کردن حق و این واجب است. نافرمانی از پدر و مادر گناه ، نیکی شود

مشخص است. همان طور که ، ست. نیکی به پدر و مادر تا وقتی که زنده هستندها آن
خدمت و نیکی کرد؛ اما بعد از وفاتشان  ها آنمقام و بدن باید به ، گفتیم یعنی با مال

 شتندا میگرا، اجراي وصیت بعد از وفاتشان، ها آنبا دعا و استغفار براي  ها آننیکی به 
ود. این پنج چیز نیکی به پدر ش میدوستانشان و برقرار داشتن پیوند خویشاوندي انجام 

 و مادر بعد از وفاتشان است.
 ها آنود که از سوي ش میجایز است؛ اما به فرزند گفته ن ها آنصدقه دادن از سوي 

ود اگر صدقه دادي جایز است و اگر صدقه ندادي دعا کردن ش میصدقه بده؛ بلکه گقته 

ا « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى براي شان از همه چیز بهتر است؛ چون پیامبر  إِذَ

اتَ  ةٍ  انسانالْـمَ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِالَّ مِ ةٍ ثَ نْ ثَالَ لُهُ إِالَّ مِ مَ نْهُ عَ عُ بِهِ أَوْ ، انْقَطَعَ عَ نْتَفَ لْمٍ يُ لَدٍ ، عِ أَوْ وَ

و لَهُ  عُ دْ الِحٍ يَ  )1(»صَ

ود مگر از سه چیز: از صدقه جاریه و علمی ش میبمیرد عمل او قطع  انسانهرگاه «
 ».دکن میود و یا فرزند صالحی که برایش دعا ش میکه از آن استفاده 

هصلَّى  پیامبر از عمل شخصی  جایی بیان کرده که را در دعاوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
است بر آن که دعا براي پدر و مادر بعد از وفاتشان از  پس این دلیلی، سخن گفته است

                                                           
 1631مسلم  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2012 
  

ودند پیامبر صلَّى ب میبهتر است؛ چون اگر اینها از دعا بهتر  ها آنصدقه دادن از سوي 
اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسلَّىبلکه ، ردب میر را نام د و همین اموکر میدعا را ذکر نوپیامبر ص 
اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسا افضل و بهتر کن میافضل و بهتر را ذکر ود و آن را که جایز است ام

 نیست نیز گوشزد می نماید.
هرضی چنان که در حدیث سعد بن عباده  هصلَّى وقتی که سعد از پیامبر  عنْه اللـَّ  اللـَّ

 هآلو هلَیع لَّمسلَّى  پیامبر، اجازه خواست که از مادرش صدقه دهدوصاللَّـه  هآلو هلَیع
لَّمسا افضل ، به او اجازه داد وو این اشاره به آن است که صدقه دادن جایز است؛ ام

ي «ه وسلَّم علَیه وآل اللَّـهصلَّى نیست. همچنین مردي آمد و گفت: یا رسول اهللا  إِنَّ أُمِّ

مْ  الَ نَعَ ا؟ قَ نْهَ قُ عَ دَّ أَتَصَ قَتْ أَفَ دَّ تْ تَصَ لَّمَ ا لَوْ تَكَ اهَ أُرَ ا وَ هَ سُ فْ تُلِتَتْ نَ   )1(»افْ

مادرم ناگهان وفات یافت و به نظر من اگر فرصت حرف زدن می یافت صدقه «
 »انم از سوي او صدقه بدهم؟ فرمود: بلهتو میآیا ، ددا می

مهم این که توصیه من به این برادر این است که به جاي اداي عمره براي پدر و مادر 
 پیامبر صلَّىبراي شان به کثرت دعا کند. چون  ها آنیا صدقه دادن و امثال آن از سوي 

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسبه همین کار راهنمایی کرده است. اما با وجود این اگر او صدقه و
بدهد یا عمره کند و یا قرآن بخواند و ثواب این کارها را به مادر وپدرش اهدا نماید. 

ان گفت ادا تو میویم بد کرده است اما اگر پدر ومادرش عمره یا حج نکرده اند گ مین
 از دعا براي شان افضل است. واهللا اعلم  ها آنکردن فریضه از گردن 

 )148 ،149/ 5( کتاب الدعوة، شیخ ابن عثیمین

 ] اجازه گرفتن از پدر ومادر در جهاد 26[

از ، انم به جهاد نرومتو میاشم و نب میمن جهاد را دوست دارم و عاشق آن  س:
انم تو میمادرم اجازه خواستم اما او موافقت نکرد به خاطر این خیلی ناراحت شدم و ن

اما ، اهللا تعالی استاز جهاد دور باشم...جناب شیخ: آرزوي من در زندگی جهاد در راه 
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 2013 باب هفدهم: آداب
 

د... لطفاً مرا به راهی که مناسب است راهنمایی کنید. جزاکم اهللا کن میمادرم موافقت ن
 خیراً

خدمت به مادرت جهاد بزرگی است از این رو توصیه ما به شما این است که در  ج:
 مگر آن که حاکم و ولی امر شما را فرمان جهاد، کنار مادرت باشی و به او نیکی کنی

ه پیامبر صلَّىچون ، دهد که در آن صورت باید بی درنگ به جهاد بروي علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسوا« رماید:ف میو رُ فِ انْ مْ فَ تُ رْ تُنْفِ ا اسْ إِذَ   )1(»وَ

 » باید به جهاد بروید، هرگاه از شما خواسته شد که به جهاد بروید«
تا وقتی که حاکم و ولی امر به شما دستور جهاد نداده است در خدمت مادرت باش 

پیامبر و با او مهربانی و نیکی کن. بدان که نیکی کردن به مادر جهاد بزرگی است و 
ه صلَّى  نیکی به مادر را از جهاد مقدم شمرده است. وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

علَیه وآله وسلَّم روایت است که به  اللَّـه پیامبر صلَّىز چنان که در حدیث صحیح ا
هصلَّى  ایشان گفته شد: اي رسول اهللا!  علَیه وآله وسلَّم کدام کار بهتر است؟ فرمود: اللـَّ

نٌ بِ « ـهِ إِيامَ ولِهِ  اللَّ سُ رَ بِرُّ «گفتند: بعد از آن؟ فرمود: ، آوردن به اهللا تعالی و پیامبرش ایمان »وَ

نِ الْـ يْ الِدَ  مادر گفتند: پس از آن کدام کار بهتر است؟ فرمود: نیکی کردن به پدر و »وَ

بِيلِ الْـ« ادُ يفِ سَ هَ ـهِ جِ  )2(جهاد در راه اهللا »اللَّ

ه پیامبر صلَّىبنابراین  نیکی به پدر و مادر را بر جهاد مقدم قرار وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
 داد. 

هصلَّى مردي نزد ایشان  آمد و اجازه خواست و گفت: دوست وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

هصلَّى پیامبر ، دارم همراه شما جهاد کنم اكَ « به او گفت:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ الِدَ يٌّ وَ أَحَ
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2014 
  

مْ قَ  الَ نَعَ دْ قَ اهِ امَ فَجَ يهِ فِ پیامبر فرمود: در راه ، آیا پدر و مادرت زنده هستند؟ گفت: بله »الَ فَ

 )1(خدمت به آن دو جهاد کن

إِالَّ «در روایتی دیگر آمده است که فرمود:  دْ وَ اهِ جَ ا لَكَ فَ إِنْ أَذِنَ ُامَ فَ تَأْذِهنْ اسْ امَ فَ عْ إِلَيْهِ جِ ارْ

ا َ مهُ َّ ربِ و اگر به تو اجازه دادند به جهاد برو و ، اجازه بگیر ها آنبرگرد و از  ها آننزد « »فَ

 )2(»گرنه به آن دو نیکی کن
از این رو شما به مادرت نیکی و مهربانی کن تا به شما اجازه ي رفتن به جهاد را 

اما این زمانی است که شما داوطلبانه به جهاد بروي و ولی امر به شما دستور ، بدهد
 باشد.نداده 

اما اگر بالیی دامنگیر شما گردید به یاري اهللا از خود و برادرانت دفاع کن و همچنین 
 هرگاه ولی امر به شما فرمان جهاد داد به جهاد برو گرچه مادرت رضایت نداشته باشد.

﴿ رماید:ف میچون اهللا تعالی                  

                               

                            

                    ﴾ :۳۹[التوبة[ 

براي جهاد) در راه اهللا حرکت ( ود:ش میاي مؤمنان چرا هنگامی که به شما گفته «
ید؟ آیا به زندگی این جهان به جاي زندگی آن ده میید و دل به دنیا کن میسستی ، کنید

یش ب میتمتع و کاالي این دنیا در برابر تمتع وکاالي آن جهان چیز ک جهان خوشنودید؟
د و قومی ده میاهللا تعالی شما را عذاب دردناکی ، اگر براي جهاد بیرون نروید، نیست

 .»د و اهللا بر هر چیزي توانا استساز میدیگر را جایگزین شما 
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 2015 باب هفدهم: آداب
 

وا«رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى رُ فِ انْ تُمْ فَ رْ تُنْفِ ا اسْ إِذَ هرگاه از شما « »وَ

اهللا تعالی همه را به آن ». حرکت کنید، خواسته شد که براي جهاد در راه اهللا حرکت کنید
 توفیق دهد.، چه دوست دارد

 146، 147ص34مجله البحوث شماره ، شیخ ابن باز

  ] فضیلت تربیت فرزندان در اسالم27[

از آنجا که دختران همیشه در کنار من ، زنی هستم که فرزندانی پسر و دختر دارم س:
را خوب تربیت کرده ام؛ اما پسران بعضی ها بزرگ هستند و  ها آن، و با من هستند

هرگاه از او ، دکن میو پدرشان در طول روز کار ، بپردازم ها آنانم به تربیت تو مین
دوست ندارد این موضوع را با او در میان ، ردازداهم که به تربیت پسران بپخو می

بگذارم.. آیا در این زمینه گناهی بر من هست؟ امیدوارم پدران را تشویق کنید تا به 
 آنان را فراموش نکنند.، تربیت فرزندانشان توجه نمایند و به خاطر کار

از این زن به خاطر این که دخترانش را درست تربیت کرده و می کوشد که  ج:
اهیم که به پسرانش خو میو از پدرشان ، سپاسگزاریم، پسرانش را هم درست بار آورد

هرگاه فرزندانش ، را راهنمایی کند تا افرادي صالح و شایسته باشند ها آنتوجه کند و 

﴿ رماید:ف میصالح باشند در هر دو جهان به خیر و سود اوست. اهللا تبارك و تعالی     

                      ﴾] :٦التحرمي[ 

اي مؤمنان خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزینه آن «
 .»و سنگ ها است ها انسان

ه پیامبر صلَّى اتَ «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ ا مَ نْ  انسانالْـإِذَ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ انْ

ةٍ  يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ ث: صَ ن بَعدهأَوْ ، ثَالَ عُ بِهِ مِ نْتَفَ لْمٍ يُ و لَهُ ، عِ عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ  )1(»أَوْ وَ

                                                           
 1631مسلم  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2016 
  
ردد مگر از سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که گ میبمیرد عملش قطع  انسانهرگاه «

 »د.کن میود یا فرزند صالحی که برایش دعا ش میپس از وي از آن استفاده 
امر وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى اگر پدر فرزندانش را به صورتی که اهللا و رسولش 

کرده تربیت کند کار بسیار بزرگی کرده است و این فرزندان براي پدرشان در دوران 
ود و ش میکوتاهی ورزد گناهکار  ها آنند. اگر در تربیت کن میحیات و پس از مرگ دعا 

 وند.ش میفرزندان برایش بالیی 
به فرزندانش توجه کند همان طور که به مالش توجه بنابراین امیدواریم این پدر 

توجه نماید؛ چون مال و پول از میان می رود؛  ها آنبه ، د؛ بلکه باید بیشتر از مالکن می
 انند.رس میهستند که در زندگی و بعد از مرگ به او فایده  انساناما فرزندان بخشی از 

 124فتاوي الطفل المسلم ص، شیخ ابن عثیمین
 ري و ترتیب یحیی بن سعید آل شلوانجمع آو

 ] ثواب تربیت دختران28[

ه پیامبر صلَّى س:  ها آنهرکسی سه دختر داشته و بر«رماید: ف میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
این دختران مانعی خواهند شد از ، را تأمین نماید ها آنصبر نماید و خوراك و پوشاك 

وند یا از پدر و ش میرفتن او به دوزخ... آیا فقط براي پدرشان مانعی از رفتن به دوزخ 
 مادرشان؟ من الحمد هللا سه دختر دارم.

هصلَّى چون رسول اهللا ، ودش میپدر و مادر هر دو را شامل ، حدیث ج: علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسنْ النَّارِ « رماید:ف میو ا مِ ً رتْ نَّ لَهُ سِ ام كُ نَ إِلَيْهِ سَ أَحْ نْ كانت له ابنتان فَ  )1(»مَ

این دختران مانعی ، رفتار کند ها آنهرکسی دو دختر داشت و به خوبی و نیکی با «
 »وند که از رفتن او به دوزخ جلوگیري می نمایند.ش می
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 2017 باب هفدهم: آداب
 

 ها آنهمچنین اگر کسی خواهران یا عمه ها یا خاله ها و امثال آن داشته باشد و به 
چون او با نیکی کردن به اینها سزاوار پاداش ، نیکی کند امیدواریم که به بهشت برود

ردد. گ میود و کار نیکش مانعی بین او و دوزخ ش میو از دوزخ دور ، رددگ میبزرگی 
مسلمان وقتی این کارهاي نیک را براي رضامندي اهللا  زیرا، این مختص مسلمین است

وند تا از جهنم نجات یابد. نجات از جهنم و ورود به بهشت ش مید سبب ده میانجام 
، عوامل و اسباب زیادي دارد. مسلمان باید اسباب فراوانی را براي رفتن به بهشت بجوید

و خود اسالم تنها اصل و سبب اساسی براي رفتن به بهشت و نجات از دوزخ است. 
کارهایی هست که اگرمسلمان انجام دهد به وسیله ي آن به بهشت می رود و از دوزخ 

زق بناتٍ أو «فرمود: وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى نجات می یابد؛ مثل این که پیامبر  من رُ

نَّ له سرتاً من النارأخواتٍ فأحس نَّ كُ نث ، ن إليهِ و هكذا من مات له ثالثة أفراط مل يبلغوا احلِ

اباً من النار؛ قالوا يا رسول اهللا جَ   )1(»"واثنان" واثنَان؟ قال:، كانوا له حِ

وند که از ش مینیکی کرد اینها مانعی  ها آنهرکسی دختران یا خواهرانی داشت و به «
همچنین هرکسی که سه تا از فرزندانش را که به ، ندکن میورود او به دوزخ جلوگیري 

از دست داده باشد این فرزندان مانع از ورود او به جهنم ، سن بلوغ نرسیده باشند
داده اگر دو تا فرزند از دست  وسلَّمعلَیه وآله  اللَّـهصلَّى گفتند: یا رسول اهللا ، وندش می

 » باشد؟ فرمود: اگر هم دو تا از دست داده باشد چنین است
   و در مورد کسی که یک فرزند را از دست داده نپرسیدند.

قُولُ «روایت است که فرمود: علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى در حدیث صحیح از پیامبر  يَ

ـهُ  ي  اللَّ بْدِ ا لِعَ اىلَ مَ عَ بَهُ إِالَّ الْـتَ 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

نَّةُ الْـ  )2(»جَ
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2018 
  
وید: پاداشی جز بهشت ندارد آن بنده ام که عزیز او را از دنیا از گ میاهللا تعالی «

   »یرم و او با چشمداشت ثواب و پاداش صبر می نماید.گ میدست او 
پس اهللا 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 

هشت است و این فضل بزرگ الهی است. همچنین ب ها آنوند و پاداش ش میاین حدیث 
شوهر و زن و سایر خویشاوندان و دوستان هرگاه عزیزي را از دست بدهند و با امید 

 -به شرط آن که از گناهان کبیره ، ردندگ میثواب الهی صبر نمایند در این حدیث شامل 
مجازات  -میردد و به آن مبتال است بده میدر حالی که آن را انجام  انسانکه اگر 

یعنی در حال انجام گناه کبیره ار دنیا نرود). از اهللا تعالی سالمتی ( به دور باشند.، ودش می
 را می جوییم.

 4/375مجموع فتاواي و مقاالت متنوعۀ ، شیخ ابن باز

 ..آیا حق پدر است یا مادر؟.] نام گذاري فرزندان29[

اهد خو میرایش بگذارم و خانمم ب میاهللا تعالی به من دختري داده و خواستم اس س:
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 اندازي حرام است؟ اگر 

ق پدر است؟ چنین است این اختالف را چگونه حل کنیم؟ آیا نامگذاري فرزند فقط ح
 ما را راهنمایی کنید. اهللا به شما پاداش نیک دهد.

قرعه اندازي در چنین مواردي یک امر شرعی است؛ چون اختالف را حل  ج:
هصلَّى رداند. پیامبر گ میدلها را شاد و آرام ، دکن می در کارهاي علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

 د.کر میزیادي قرعه کشی 



   

 2019 باب هفدهم: آداب
 

انَ عليه [ جَ كَ رَ ا خَ هَ مُ هْ جَ سَ رَ نَّ خَ تُهُ أَيَّ ؛ فَ ائِهِ َ نِسَ عَ بَنيْ رَ ادَ أَنْ يسافر أَقْ ا أَرَ الصلوة والسالم إِذَ

ا َ است به سفر برود بین همسرانش خو میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى هرگاه ایشان  ]هبِ

 )1(رد.ب میخودش  د و قرعه به نام هر کسی در می آمد او را باکر میقرعه کشی 
او آزاد هستند.  ي بردهوقتی مردي وصیت کرده بود که بعد از مرگش هر شش  

قرعه کشی کرد و دو نفر را آزاد نمود و  ها آنبین  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر 
  )2(چهار نفر را به عنوان برده باقی گذاشت.
مستحب است که به خاطر خوشنود کردن و به نام گذاري فرزند حق پدر است اما 

 دست آوردن دل همسرش با او مشوره کند.
زن و مرد باید نامهاي خوب را انتخاب نمایند و از نامهاي زشت دوري جویند.  

اسمی که داراي معناي بندگی غیر اهللا باشد جایز نیست که آن اسم بر فرزند نهاده شود؛ 
 ها انسانحسین و امثال آن که جایز نیستند؛ چون همه عبدال، عبدالکعبه، مثل: عبدالنبی

اهللا  ي بندهکسی دیگر غیر از  ي بنده، بندگان اهللا هستند. پس جایز نیست که شخص
د که علما همه بر کن مینقل  )3("رحمه اهللا"نامیده شود. عالم معروف ابو محمد بن حزم 

این اتفاق دارند که گذاشتن اسمهایی که به معناي بندگی براي کسی غیر از اهللا هستند 
هصلَّى حرام است به جز عبدالمطلب؛ چون پیامبر  این نام را که بر وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
 بعضی از صحابه گذاشته شده بود تغییر نداد.

 جمع و ترتیب محمد المسند 3/221میه فتاوي اسال، شیخ ابن باز

 ] ترجیح دادن یکی از پسران بر دیگر برادرانش 30[

آیا جایز است که به یکی از پسرانم چیزي بدهم و به دیگري چون نیاز ندارد  س:
 ندهم؟
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2020 
  

شما نباید چیزي را به طور ویژه به یکی از پسران یا دخترانت بدهی و به دیگران  ج:
بدهی یا  ها آنبه مساوات رفتار کنی و برحسب حق ارث به  ها آنبلکه باید بین ، ندهی

وا « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىبه هیچ یک چیزي ندهی؛ چون  قُ  اللَّـهَ اتَّ

مْ  دِكُ الَ لُوا بَنيَ أَوْ دِ اعْ  »ید.از اهللا بترسید و میان فرزندانتان برابري کن« )1(»وَ

چیزي داده شود در صورتی که به سن بلوغ  ها آناما اگر راضی بودند که به یکی از 
و رشد رسیده باشند اشکالی ندارد و این زمانی است که در میان فرزندان شما فردي 
باشد که به علت بیماري یا مانعی دیگر توانایی کسب و کار نداشته و فقیر و نیازمند 

باشد. بر مقرر نشده ، باشد و از سوي حکومت برایش حقوقی که نیازش را رفع نماید
شما الزم است که به اندازه نیازش او را کمک نمایی تا وقتی که اهللا او را بی نیاز 

 رداند.گ می
 205فتاوي المرأة ص ، شیخ ابن باز

 ] پرداختن مخارج فرزندان متأهل و مجرّد31[

انم که من مخارج پسران متأهل و مجرّد خود را می پردازم. رس میبه اطالع شما  س: 
 مخارج دختران متأهلم را هم بپردازم؟آیا باید 
انی به خاطر این که تو میرا بپرداز و  ها آنند مخارج کن میاگر پسرانت با تو کار  ج:

بیشتر بدهی. همچنین اگر پسرانت فقیرند و  ها آنند در مقابل کارشان به کن میبا شما کار 
 ها آنرا بپردازي خواه مجرد باشند یا متأهل. هرکدام از  ها آندرآمدي ندارند باید مخارج 

رفت نیازي به کمک شما گ میکه مستقل شد و با درآمدي که داشت یا با حقوقی که 
د پرداختن مخارج بر شما الزم نیست. همچنین هزینه کر مینداشت و با شما کار ن

هرانشان باید مخارج مخارج دخترانی که ازدواج کرده اند بر شما الزم نیست؛ بلکه شو

﴿ رماید:ف میرا تأمین کنند. زیرا اهللا تعالی  ها آن        ﴾ :۳۴[النساء[  

 .»ندکن میو نیز بدان خاطر که از اموال خود خرج «
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 2021 باب هفدهم: آداب
 

ُنَّ بِ «در حدیث آمده است:  هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ مْ رِ يْكُ لَ نَّ عَ هلَُ وفِ الْـوَ رُ عْ  )1(»مَ

 ». شما باید خوراك و پوشاك زنان را تهیه کنید«
 ها آنانی به تو میاما اگر بعضی نیازمند و به شدت محتاج بودند و شما توانگر بودي 

انی تو میو فرزندانشان بدهی و شوهرانشان را  ها آنکمک کنی اما نباید مال زکات را به 
 با دادن زکات کمک کنی. واهللا اعلم 

 هـ7/2/1423قول و امالي ایشان در تاریخ شیخ ابن جبرین 

 ان بعضی از پسران را در دادن هبه ترجیح دادتو می] مواردي که 32[

پسرانم حقوق بگیر ، : من خانواده اي دارم و پسران و دختران متأهلی دارم1س
ند و هزینه هاي زندگی و کن میهستند و در خانه هاي خود با زنان و فرزندانشان زندگی 

در تأمین لوازم  ها آنست. به همین خاطر من به ها آنن بیشتر از توان مالی مخارجشا
ند و کن میم. از طرفی بعضی از برادران و خواهرانشان با من زندگی کن میزندگی کمک 

من همه امکانات زندگی را براي شان فراهم می نمایم؛ اما امکاناتی که پسران بزرگ به 
 کاناتی که بقیه برادرانشان که با من هستند برابر نیست.آن احتیاج دارند با مخارج و ام

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 برابري در نفقه داخل است؟
ما این است که در کمک کردن به فرزندان برابري و مساوات را : توصیه ما به ش1ج

اما در نفقه باید به هر فردي آن چه را که خود و زن و فرزندانش نیاز دارند ، رعایت کنی
بدهی و نیازهاي تکمیلی که جزو ضروریات است همچون مسکن و سواري و لوازم 

زهاي اساسی را تأمین کند و در خانگی را به او بدهی. وظیفه پدر است که همه این نیا
مفهوم نفقه اي که پرداختن آن بر پدر واجب است داخل هستند و در مفهوم هبه که باید 

 داخل نیست. واهللا اعلم، پدر در دادن آن به فرزندان مساوات را رعایت کند
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 14/6/1422قول و امالي شیخ ابن جبرین در تاریخ 
فردي متمول و توانگر  -الحمد هللا-انم که بنده رس می: به اطالع جناب عالی 2س

ند و بعضی کوچک هستند و کار کن میهستم و چند فرزند دارم. بعضی با من کار 
اهم به پسران بزرگم هبه اي بدهم آیا الزم است که به دیگر خو میند. آیا هرگاه کن مین

کی از پسرانم که با من پسرانم بدهم و همه را در این زمینه برابر قرار دهم؟ آیا اگر به ی
کار و تالش او چیزي هبه نمایم که از او تقدیر شود و این گونه او  براساسند کن میکار 

 وم؟ش میآیا گناهکار ، را بر دیگر پسرهایم ترجیح دهم
، ند از طرف خودکن مییی که در کار تجاري یا صنعتی با شما کار ها آن: اگر 2ج

بدهی یا ماهیانه  ها آنمجانی کار می نمایند؛ شایسته است شما در برابر کارشان چیزي به 
حقوق بده یا برایشان در شرکت تجاري یا کارخانه صنعتی و امثال آن سهامی  ها آنبه 

انند درآمد مناسبی تو میبا حقوقی که شما مقرر می نمایی؛  ها آنمشخص کن. آن گاه 
و خانواده ي شان را تأمین کند. اگر اضافه بر مزد یا سهامشان  ها آنداشته باشند که 

باشد. این مساواتی است که در ، یده میبدهی باید به همان اندازه که برادران کوچک را 

وا [علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهحدیث آمده که پیامبر صلَّى  قُ ـهَ اتَّ َ  اللَّ لُوا بَنيْ دِ اعْ وَ

مْ  الدِكُ  )1(]أَوْ

 » از اهللا بترسید و در میان فرزندانتان برابري را رعایت کنید«
د و از کن میانید به فرزندي که با شما با جدیت و نشاط کار تو میهمان طور که شما 

 دیگران فعال تر است به خاطر تشویق و تقدیر چیزي بدهی.
 25/1/1423امضا کرده است  فتواي شیخ ابن جبرین که بر آن

  ها آن] حکم لعنت فرستادن بر فرزندان و ناسزا گفتن 33[

وید و به گ مید و نا سزا کن میزنی هست که عادت دارد فرزندانش را نفرین  س:
د. زنهاي زیادي او ده میرا با دست و زبان آزار  ها آنخاطر هر اشتباه کوچک یا بزرگی 
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را  ها آنرا نصیحت کرده اند که این عادتش را ترك نماید و پاسخ او این است: شما 
به سخن او ، اینک کار به جایی کشیده که فرزندان از اومتنفر هستند، دای کردهلوس 

 د.ده میند که نهایت همین است که او می زند یا فحش کن میند و فکر ده میاهمیتی ن
د از دیدگاه دین موضع من به عنوان شوهر در برابر چنین زنی چگونه توضیح دهی 

آیا او را طالق دهم و فرزندان را به او ، باید باشد و چکار کنم تا او درس عبرت بگیرد
 واگذار کنم؟ چکار کنم؟ مرا راهنمایی کنید.

 همچنین لعنت، نفرین کردن و لعنت فرستادن بر فرزندان از گناهان کبیره است ج:
 اشد. ب میفرستادن بر افرادي که مستحق آن نیستند از گناهان کبیره 

ه پیامبر صلَّىدر حدیث صحیح از  لَعْنُ « علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود: اللـَّ

تْلِهِ الْـ قَ نِ كَ مِ ؤْ   )1(»مُ

 .»لعنت فرستادن بر مؤمن مانند کشتن اوست«

بَابُ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم در حدیثی دیگر  اللَّـه پیامبر صلَّى وقٌ الْـسِ لِمِ فُسُ سْ مُ

رٌ  فْ قِتَالُهُ كُ   )2(»وَ

 » ناسزا گفتن به مسلمان فسق و جنگ با او کفر است«

مَ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى وْ اءَ يَ دَ هَ الَ شُ اءَ وَ عَ فَ انُونَ شُ عَّ ونُ اللَّ كُ الَ يَ

ةِ الْـ يَامَ  )3(»قِ

 » یرندگ مینفرین کنندگان در روز قیامت شفاعت کننده و گواه قرار ن«
باید به کثرت براي ، پس باید آن زن توبه نماید و از دشنام دادن به فرزندانش باز آید

شما به عنوان شوهر باید همواره او را نصیحت هدایت و صالح فرزندانش دعا نماید. 
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ود و ش میکنی و او را از ناسزا گفتن به فرزندان برحذر داري. اگر نصیحت مفید واقع ن
 به نظر شما ترك گفتن او سودمند است؛ او را ترك کن؛ اما در طالق دادن عجله نکن.

به همه ما توفیق دهد تا از اهللا مسألت می نماییم که ما و شما و او را هدایت نماید و 
 فرزندان را تربیت کنیم. به سوي خوبی راهنمایی نماییم تا اخالقشان درست شود.

 2/941فتاوي المرأة المسلمۀ ، شیخ ابن باز

 ] مجبور کردن چیست؟ و حکم آن چیست؟34[

را  ها آنبعضی از مردم فرزندانشان را با کلماتی همچون تو باید چنین کنی و...  س:
ام کارهایی ملزم می نمایند و بر این باورند که این تحریج و در مشقت انداختن به انج

معنی تحریج چیست؟ و حکم آن در شریعت چه ، بر فرد مقابل الزم االجرا است
 اشد؟ب می

و این چیزي است که اهللا تعالی ، تحریج یعنی قرار دادن فرد در مشقت و سختی ج:

﴿ آن را نفی کرده و فرموده است:              ﴾ :و « ]۷۸[احلج

 »دردین کارهاي سنگین و دشوار را بر دوش شما نگذاشته است

   ﴿ رماید:ف مینیز          ﴾ :۶[املائدة[  

 . »اهد شما را به مشقت بیندازدخو میاهللا ن«
به نکردن  ها آنملزم کردن فرزندان از سوي پدرشان به انجام کاري یا مجبور نمودن 

اما الزامی نیست. ، اگر مصلحت است) فرزندان باید از پدرشان اطاعت کنند( کاري
بخصوص اگر آن چه پدر او را ملزم به انجام آن می نماید گناه باشد؛ اگر فرزند مخالفت 

 ود. واهللا اعلم ش میود و این قسم شمرده نش میکند بر پدرش کفاره الزم ن
 امضا نموده است. 9/3/1421فتوایی که در تاریخ ، ابن جبرین

 ] حکم صله رحم 35[

برقرار داشتن پیوند خویشاوندي) و پاداش کسی که صله رحم ( حکم صله رحم س:
 را برقرار می نماید چیست؟



   

 2025 باب هفدهم: آداب
 

 برقرار داشتن پیوند خویشاوندي واجب است و داراي فضیلت بزرگی است. ج:
اهللا تعالی تضمین نموده که هرکس صله رحم را برقرار سازد او را به خویش نزدیک  

 .)1(نماید و هر کس آن را قطع نماید؛ او را از خود دور کند

هپیامبر صلَّى  هِ « رماید:ف میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ رِ ثَ ع لَهُ يفِ أَ بَّ أَنْ يُوسَ نْ أَحَ طَ لَهُ ، مَ وَ يُبسَ

َهُ  محِ لْ رَ يَصِ لْ ؛ فَ قِهِ زْ هرکس دوست دارد عمرش طوالنی شود و روزي او فراوان « )2(»يفِ رِ

 »پیوند خویشاوندي خویش را برقرار سازد، گردد
ود. ش میقطع کردن پیوند خویشاوندي سبب قرار گرفتن در معرض لعنت اهللا تعالی  

﴿ رماید:ف میچنان که اهللا تعالی                    

                         ﴾:۲۲[حممد– 

۲۳[  
شوید جز این انتظار دارید که در زمین فساد کنید و پیوند میان آیا اگر روي گردان «

خویش را بگسلید؟ آنان کسانی اند که اهللا ایشان را نفرین و از رحمت خویش بدور 
 .»و چشمهایشان را کور کرده است، کر لذا گوشهایشان را، داشته است

خود دور کند؛ ود تا اهللا تعالی بنده اش را از ش میقطع و بریدن از خویشان سبب 
هر کس تو را قطع کند او را از ، زیرا اهللا تعالی به رحم و پیوند خویشاوندي گفته است

 م.کن میخود دور 
کسانی که پیوند خویشاوندي خود را بریده اند باید از اهللا تعالی بترسند و آن را 

 ها آنبا  برقرار نمایند تا در عمر و روزي شان برکت بیابد و در مقابل خویشاوندان شان
 چون پاداش از جنس و نوع عمل است.، پیوند خویشاوندي را برقرار دارند

 فتوایی که آن را امضا نموده است، شیخ ابن عثیمین
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 :فصل سوم
 حقوق حیوانات



 

 )پاسخنامه شیخ ابن باز( ] حقوق حیوان در اسالم36[

السالم علیکم و رحمۀ اهللا و  از عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز به برادر بزرگوار...
 .. اما بعد:.برکاته

شما در این ، م فرستاده بودید دریافت نمودم24/10/1982نامه تان را که در تاریخ 
حیوانات ، نامه از ما خواسته بودید که در خصوص این که از کشور استرالیا به خاورمیانه

ید و حیوانات به علّت شرایط نامناسب کامیون ها و کشتی هایی که با کن میا جا به جا ر
اظهار نظر کنیم. ضمن این که از اهللا تعالی براي شما و ، وندش میوند؛ اذیت ش میآن نقل 

ما هدایت را خواستاریم؛ از این که به این جنبه ي مهم گوشزد نموده سپاسگزاریم. 
پرتو قرآن و سنّت و احادیثی که به نیکی کردن با حیوانات حالل  همچنین از این که در

پاسخ گفته بودید و بخشی از احادیثی که در ، گوشت و حرام گوشت تشویق نموده اند
آن براي کسانی که حیوانات را با گرسنه نگاه داشتن و بی توجهی به شرایط نقل و 

 خوشحالیم.، کرده بودیدوعید آمده است را ذکر ، انتقال آن شکنجه می نمایند

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی               ﴾ :و « ]۱۹۵[البقرة

   ﴿ رماید:ف می. »نیکی کنید که اهللا نیکوکاران را دوست دارد      

    ﴾ :دده میاهللا تعالی به دادگري و نیکوکاري فرمان « :]۹۰[النحل«  

همسلم و اصحاب سنن از پیامبر صلَّى   ند که فرمود:کن میروایت وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

ـهَ إِنَّ « تَبَ  اللَّ نُوا الْـكَ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ءٍ فَ ْ ىلَ كُلِّ يشَ انَ عَ سَ ةَ الْـإِحْ تْلَ بَحْ ، قِ ا ذَ إِذَ نُوا وَ سِ أَحْ تُمْ فَ

بْحَ  تَهُ ، الذَّ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ هُ وَ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ لْيُحِ  )1(»وَ

اهللا تعالی احسان و برخورد نیک را در هر کاري مقرر داشته و به آن امر نموده «
و هرگاه حیوانی را ذبح کردید به ، است؛ هرگاه کسی را کشتید او را به خوبی بکشید

  »کنید و باید کاردتان را تیز کنید تا حیوان راحت ذبح شودخوبی آن را ذبح 
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در مورد رسیدن به داد کسی که دچار مشکل گردیده است؛ در حدیث صحیح آمده  

 وند.ش میپاداش بزرگی داده و گناهانش بخشوده ، که هر کس به داد چنین فردي برسد
 فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهروایت است که پیامبر صلَّى  عنْه اللَّـهرضی از ابوهریره 

يْهِ « لَ تَدَّ عَ يقٍ اشْ يشِ بِطَرِ لٌ يَمْ جُ يْنَامَ رَ لْبٌ الْـبَ ا كَ إِذَ جَ فَ رَ بَ ثُمَّ خَ ِ ا فَرشَ لَ فِيهَ نَزَ ا فَ دَ بِئْرً جَ وَ طَشُ فَ عَ

نْ   مِ لُ الثَّرَ أْكُ ثُ يَ هَ لْ ا ، عَطَشِ الْـيَ ذَ لَغَ هَ دْ بَ : لَقَ لُ جُ الَ الرَّ قَ نْ الْـفَ لْبَ مِ ي الْـكَ ثْلُ الَّذِ عَطَشِ مِ

لَغَ منِّي انَ بَ لَ ، كَ نَزَ قَى الْـفَ قِیَ فَسَ تَّی رَ يهِ حَ هُ بِفِ كَ سَ هُ ثُمَّ أَمْ فَّ َ خُ ألَ رَ الْـبِئْرَ فَمَ كَ لْبَ فَشَ ـهُ كَ لَهُ  اللَّ

ولَ  سُ ا رَ الُوا: يَ . قَ رَ لَهُ فَ غَ ـهِ افَ إِنَّ لَنَا يفِ ، للَّ رٌ الْـوَ بَةٍ أَجْ طْ بِدٍ رَ : يفِ كُلِّ كَ قَالَ ا؟ فَ رً ائِمِ ألَجْ  )1(»بَهَ

به داخل چاه ، مردي در راهی می رفت و به شدت تشنه شد. آنگاه چاه آبی را یافت«
رفت و آب نوشید؛ سپس بیرون آمد. ناگهان دید که سگی به علّت تشنگی زبانش بیرون 

رد. آن مرد گفت: این سگ به حدي تشنه است که من تشنه خو میشده و خاکها را 
بودم. آنگاه داخل چاه رفت و موزه اش را از آب پر نمود و با دهانش آن را گرفت و از 

گ آب داد.آنگاه اهللا تعالی عمل او را پسندید و گناهانش را بخشید. چاه باال آمد و به س
د؟ فرمود: رس میگفتند: اي رسول اهللا! آیا در رسیدگی به حیوانات زبان بسته به ما پاداش 

 »کمک کردن به هر موجود زنده اي موجب پاداش است.
 علَیه وآله وسلَّم فرمود: لَّـهالروایت است که پیامبر صلَّى  عنْه اللَّـهرضی از ابوهریره 

هُ « تُلُ قْ ادَ يَ د كَ كِيَّةٍ قَ لْبٌ يُطِيفُ بِرَ يْنَامَ كَ تْ الْـبَ عَ نَزَ ائِيلَ فَ َ نِي إِرسْ ا بَ ايَ غَ نْ بَ هُ بَغِيٌّ مِ تْ أَ طَشُ إِذْ رَ عَ

ا بِهِ  رَ هلََ فِ غُ اهُ فَ تهُ إِيَّ قَ سَ قَتْ لَهُ بِهِ فَ ا فَاسَ هَ وقَ  )2(.»مُ

و نزدیک بود تشنگی او را از بین ببرد  زد میدر حالی که سگی اطراف چاهی دور «
و آن زن کفش خود ، ناگهان یکی از زنان فاحشه بنی اسرائیل چشمش به آن سگ افتاد

را بیرون آورد و با آن براي سگ آب کشید و به آن آب داد. به خاطر این کار گناهانش 
 »بخشیده شدند
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 2029 باب هفدهم: آداب
 

ه نیکوکاري تشویق نموده از ظلم و تعدي نهی کرده است؛ اهللا همان طور که اسالم ب

 ﴿ رماید:ف میتعالی                   ﴾ :و « ]۱۹۰[البقرة

 .»تعدي و تجاوز نکنید که اهللا تعالی متجاوزان را دوست ندارد

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                ﴾ :۱۹[الفرقان[ 

 .»و هر کسی از شما ستم کند عذاب بزرگی به او می چشانیم«
مردم گذشت  اي عدهاز کنار  عنْه اللَّـهرضی درصحیح مسلم روایت است که ابن عمر

رضی عمردند. وقتی ابن کر میکه مرغی را نشانه گذاشته بودند و به سوي آن تیراندازي 

اللَّـه نْهرا دیدند پراکنده شدند. ابن عمر ع یضراللَّـه نْهولَ « گفت: ع سُ ا؟ إِنَّ رَ ذَ عَلَ هَ نْ فَ مَ

ـهِ  ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ مَ عَ لَّ سَ اوَ ذَ عَلَ هَ نْ فَ چه کسی این کار را کرده است؟ « )1(»لَعَنَ مَ

هرسول اهللا صلَّى   ».د لعنت کرده استکن میکسی که این کار را وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

ولُ « روایت است که عنْه اللَّـهرضی از انس  سُ َى رَ ـهِ هنَ ىلَّ  اللَّ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ أَنْ وَ

 َ ربَ ائِمُ الْـتُصْ   )2(»بَهَ

هپیامبر صلَّى «  »از این که حیوانات زندانی شوند نهی کرده است.وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

الَ « علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّىدر حدیثی دیگر از 

ا ضً رَ وحُ غَ يْئًا فِيهِ الرُّ وا شَ ذُ تَّخِ  )3(»تَ

 ».نشانه قرار ندهید، چیزي که روح دارد و زنده است«

ىلَّ « روایت است که گفت: عنْه اللَّـهرضی از ابن عباس  ـهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَ آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ عَ

لَّمَ  سَ لَةُ وَ وَ النَّحْ لَةُ وَ : النَّمْ ابِّ وَ نْ الدَّ بَعٍ مِ تْلِ أَرْ نْ قَ َى عَ دُ الْـهنَ َ الرصُّ دُ وَ هُ دْ  )4(»هُ
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2030 
  
، علَیه وآله وسلَّم از کشتن چهار حیوان نهی کرده است: مورچه اللَّـه پیامبر صلَّى«

 ».هدهد و شیر گنجشک، زنبور عسل

هدر صحیح مسلم روایت است که پیامبر صلَّى  بَتْ «فرمود: وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ ذِّ عُ

لَتْ  خَ دَ اتَتْ فَ تَّى مَ ا حَ تْهَ بَسَ ةٍ حَ رَّ أَةٌ يفِ هِ رَ اامْ تهَ بَسَ ا إِذ حَ تهَ قَ ا وَ سَ تِهَ مْ عَ یَ أَطْ ؛ ال هِ ا النَّارَ الَ ، فِيهَ وَ

اشِ  شَ نْ خَ لُ مِ أكُ ا تَ كتَهَ رَ یَ تَ ضِ الْـهِ   )1(»أَرْ

عذاب داده شد و به دوزخ ، زنی به خاطر آن که گربه اي را زندانی کرد تا آن که مرد«
د و نه آن را دا میو غذا رفت. آن زن وقتی گربه را زندانی کرده بود نه به آن آب 

 ».ذاشت که برود از حشرات زمین بخوردگ می
 اللَّـه پیامبر صلَّىروایت است که گفت:  عنْه اللَّـهرضی در سنن ابوداود از ابی واقد

 هآلو هلَیع لَّمسنْ « فرمود:و طِعَ مِ ا قُ يْتَةٌ الْـمَ يَ مَ هِ يَّةٌ فَ يَ حَ هِ ةِ وَ يمَ هر آن چه از حیوان « )2(»بَهِ

 ».زنده قطع شود مردار است

هرضی از ابن مسعود ولِ « روایت است که گفت عنْه اللـَّ سُ عَ رَ نَّا مَ ـهِ كُ ىلَّ  اللَّ  اللَّـهُ صَ

تِهِ  اجَ انْطَلَقَ حلَِ رٍ فَ فَ لَّمَ يفِ سَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ا، عَ نَ ذْ أَخَ انِ فَ خَ رْ ا فَ هَ عَ ةً مَ َرَ نَا محُ يْ أَ رَ ا فَ يْهَ خَ رْ اءَتْ ، فَ جَ فَ

شُ الْـ رِ لَتْ تَفْ عَ جَ ةُ فَ رَ مَ ىلَّ ، حُ اءَ النَّبِيُّ صَ جَ ـهُ فَ آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ ا؟ وَ هَ لَدِ هِ بِوَ ذِ عَ هَ نْ فَجَ الَ مَ قَ فَ

قَ هَ  رَّ نْ حَ : مَ الَ قَ ا فَ نَاهَ قْ رَّ دْ حَ لٍ قَ ةَ نَمْ يَ رْ أَ قَ رَ ا. وَ ا إِلَيْهَ هَ لَدَ وا وَ دُّ هُ الَ رُ : إِنَّ الَ . قَ نُ نَا نَحْ لْ هِ؟ قُ ذِ

بُّ النَّار بَ بِالنَّارِ إِالَّ رَ ذِّ عَ نْبَغِي أَنْ يُ  )3(»يَ

بودیم. ایشان براي قضاي حاجت وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىدر سفري همراه «
رفت. گنجشکی را دیدیم که دو جوجه همراهش بودند.ما جوجه هایش را گرفتیم. 
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 2031 باب هفدهم: آداب
 

ه پیامبر صلَّىد. آنگاه کر میو بی تابی  زد میگنجشک آمد و بال  آمد وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
دمند کرده و فرمود: چه کسی این گنجشک را با گرفتن جوجه هایش ناراحت و در

است؟ فرزندانش را به او برگردانید. النه مورچه اي را دید که آتش زده بودیم. فرمود: 
فرمود: شایسته نیست که با آتش  .چه کسی النه مورچه ها را آتش زده است؟ گفتیم: ما

 » جز پروردگار آتش کسی را عذاب دهد
هرضی از ابن عمر   فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه صلَّىپیامبر روایت است که  عنْه اللـَّ

نْ « ا مِ أَلَهُ  انسانمَ ا إِالَّ سَ هَ قِّ ِ حَ ا بِغَريْ هَ قَ وْ امَ فَ ا فَ ورً فُ صْ تَلَ عُ ـهُ قَ ولَ  اللَّ سُ ا رَ : يَ ا. قِيلَ نْهَ لَّ عَ جَ زَّ وَ عَ

ـهِ  ا، اللَّ هَ لُ يَأْكُ ا فَ هَ بَحُ ذْ : يَ الَ ا؟ قَ هَ قُّ ا حَ مَ الَ ، وَ اوَ َ ي هبِ مِ رْ ا يَ هَ أْسَ طَعُ رَ قْ  )1(»يَ

خداوند او را از آن ، گنجشکی یا چیزي بزرگتر از آن را به ناحق بکشد، یانسانهر «
می پرسد. گفتند: اي رسول اهللا کشتن به حق آن چیست؟ فرمود: این که آن را ذبح کند 

 »و بخورد؛ نه این که سرش قطع کند و خودش را بیندازد.
از وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهروایت است که پیامبر صلَّى  عنْهما اللَّـه یرضاز ابن عباس 

نَ « فرمود:، کنار االغی گذشت که بر چهره اش داغ شده بود ـهُ لَعَ هُ  اللَّ مَ سَ ي وَ  )2(»الَّذِ

 ».لعنت اهللا بر کسی باد که این را داغ کرده است«

ولُ «در روایتی دیگر آمده که  سُ َى رَ ـهِ هنَ ىلَّ  اللَّ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ بِ يفِ وَ ْ نْ الرضَّ عَ

نْ الْـ عَ هِ وَ جْ مِ يفِ الْـوَ سْ هِ الْـوَ جْ پیامبر از زدن به چهره و داغ کردن آن نهی کرده « )3(»وَ

 » است
 ود. ش میو حیوان  انسانو این نهی شامل 

نشانگر و بیانگر این هستند که شکنجه این نصوص و آن چه به مفهوم آن است 
حتّی حیواناتی که در شریعت کشتن ، کردن حیوان به هر صورتی حرام و ناجایز است
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آن مجاز است؛نباید شکنجه شوند. این نصوص اشاره به این دارند که اسالم به حیوان 
. بنابراین توجه نموده و منافع آن را در نظر گرفته و اذیت و آزار آن را منع کرده است

مشوق هایی که اسالم در راستاي توجه به حیوانات ذکر نموده و هشدارهایی که در 
به خصوص ، خصوص اذیت و آزار آن داده باید همواره مد نظر قرار داده شوند

چهارپایانی که در نامه تان به آن اشاره شده است؛ چون این چارپایان ارزش دارند و 
باید مورد توجه قرار ، ودش میو براي قربانی و غیره استفاده ود ش میخورده  ها آنگوشت 

گیرند. از طرف دیگر از آن جا که این چارپایان به هنگام حمل و نقل تعداد انبوهی از 
آن در معرض مشکالت و سختی هایی قرار دارند و مسافت هاي طوالنی جا به جا 

ی میرند و گرسنگی و وند. به سبب تعداد زیادشان حیوانات الغر و ضعیف مش می
 د.کن میتشنگی می کشند وبیماري هریک به دیگري سرایت 

از این رو باید مسئولین امر هرچه زودتر وضعیتی ترتیب دهند که حیوانات در  
آسایش باشند و آب و خوراك شان را تهیه نمایند. قضیه بار و جا به جایی و تهویه و 

. حیوانات ضعیف و الغر را از حیوانات معالجه شان را بررسی نموده و فراهم آورند
چاق و فربه و حیوانات مریض را از سالم جدا سازند. امروزه براي مؤسسات و شرکت 

این کارها آسان است و ، ها و افرادي که به صادرات و واردات حیوانات مشغول هستند
 این وظیفه مالکان است که این کارها را انجام دهند.

و باید از آن دوري شود؛ روشهایی است که امروزه در آن چه مایه تأسف است  
ود. در این کشورها قبل از ش میبیشتر کشورهاي خارجی در ذبح حیوانات از آن استفاده 

یرد. چنان که قبل ذبح سر آن را شوك گ میحیوان در معرض انواع شکنجه قرار ، ذبح
الی که زنده است ند تا بی حس شود. سپس قالب هایی آن را در حده میالکتریکی 

ود. آنجا افرادي ش میند. بوسیله برق به کارخانه هاي ذبح و بسته بندي برده کن میوارونه 
ند. از جمله شکنجه کردن حیوان این است پرهاي مرغها و پرندگان را کن میآن را ذبح 

رند. براي دور کردن ب میدر حالی که زنده اند می کَنند یا آن را در آب خیلی داغ فرو 



   

 2033 باب هفدهم: آداب
 

ویند که این گونه ذبح آن گ میند. ده میپرهایش به آن در حالی که زنده است بخار 
 راحت تر است.

این کارها به دستور شریعت اسالمی که باید با حیوانات به خوبی رفتار شود مخالف  
ود و انجام دهنده ش میاست. هر عملی که مخالف شریعت باشد تعدي و ستم محسوب 

اةِ « یرد. چنان که در حدیث صحیح آمده:گ میر آن مورد بازخواست قرا إِنَّ اهللاَ لَيَقتَصُّ لِلشَّ

اةِ الْـ نْ الشَّ اءِ مِ لْحَ اءِ الْـجَ نَ رْ  )1(»قَ

 » یرد.گ میاهللا تعالی قصاص گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاخدار «
ند و از نتایج بد آن آگاه است و سپس به آن دست می زند دا میپس کسی که ظلم را 

 چگونه خواهد بود؟
براساس نصوص شرعی و مقتضیات آن فقهاي قانون گذاري اسالمی در خصوص  

مستحب و حرام یا مکروه مقرر داشته اند. ، حیوان به طور کلی ابوابی از قبیل واجب
به تفصیل ذکر کرده اند. ما بخشی از آنچه ، آنچه مربوط به حیوانات حالل گوشت است

 یم.کن میگفته اند را بیان فقها در مورد ذبح حیوان 

 از آن جمله امور ذیل مستحب است:
 حیوانی که قرار است ذبح شود باید آب داده شود؛ به دلیل حدیث سابق که -1

ـهَ إِنَّ « تَبَ  اللَّ ءٍ الْـكَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ اهللا تعالی احسان را بر هر چیزي مقرر کرده « )2(»إِحْ

 »است
ود باید تیز و برّنده باشد. ذبح کننده باید با ش میوسیله اي که حیوان با آن ذبح  -2

باالتر از سینه) در شتر و در ( قدرت و سرعت بر محل ذبح بمالد و محل ذبح لبه
 گوسفند و غیره حلق است.

شتر باید دست چپ آن بسته شود و در حالت ایستاده ذبح شود. اگر میسر  -3
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 د.است رو به قبله باش

غیر از شتر دیگر حیوانات باید بر پهلوي چپ رو به قبله خوابانده شوند. ذبح  -4
کننده پایش را بر گردن حیوان گذاشته و دست و پایش را نبندد. همچنین دست و پاي 
آن را نپیچانند و قبل از جان دادنش دست و پاي آن را نشکنند. نیز جدا کردن گردنش 

مکروه است. مکروه است که حیوانی در مقابل چشم ، قبل از آن که حیوان آرام بگیرد
 حیوان دیگر ذبح شود.

تا این گونه با حیوانات به نیکی و ، امور مذکور به هنگام ذبح حیوان مستحب هستند 
مهربانی رفتار شود و خالف آنچه گفته شد مکروه است. گرفتن پاي حیوان و کشاندن 

د که او مردي را کن میما روایت عنْه اللَّـه رضیآن مکروه است. عبدالرزاق از ابن عمر
ما به او عنْه اللَّـهرضی دید که پاي بزي را گرفته و می کشاند تا آن را ذبح کند. ابن عمر

يلَك« گفت: وداً مجيالً .وَ ا إىل املوت قَ دهَ   )1(». قُ

  ».واي بر تو... آن را به سوي مرگ به خوبی ببر«
چون در مسند امام ، کارد جلوي چشمان حیوان تیز شودهمچنین مکروه است که 

ولَ «ما روایت است که عنْه اللَّـهرضی احمد از ابن عمر سُ ـهِ أَنَّ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ عَ

نْ   عَ ارَ وَ أَنْ تُ ارِ وَ فَ دِّ الشِّ رَ بِحَ لَّمَ أَمَ سَ ائِمِ الْـوَ به تیز وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّى« )2(»بَهَ

 » کردن کاردها و به این که باید از دید چارپایان پنهان شوند امر کرده است
ما روایت عنْه اللَّـهرضی اوسط) از عبداهللا بن عباس ( کبیر) و( در معجم طبرانی

گذشت که پایش را روي بزي  از کنار مرديوسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىاست که 
 اللَّـه پیامبر صلَّىد.کر مید و بز با چشمانش به او نگاه کر میگذاشته بود و کاردش را تیز 

 هآلو هلَیع لَّمسوتَتَني«فرمود: و يتَها مَ بل هذا؟ أتريدُ أن متُ د که قبل از ش میآیا ن« )3(»أفال قَ

 »دوبار او را بمیرانیاهی خو میکارد را تیز کنی) آیا ( ذبح
                                                           

 8605مصنف عبدالرزاق  -1

 13144و طبرانی  3172ابن ماجه  ،2/108احمد  -2

 3590و در االوسط  11916طبرانی در الکبیر  -3
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شکارهاي وحشی و یا حیوانی که چون حیوان وحشی ذبح آن مقدور نیست. یا 
ان بعد از بسم اهللا گقتن آن را با تیر تو مید وگرفتن آن مقدور نیست کن میشتري که فرار 

به شرط آن که تیر استخوان یا ناخن نباشد. اگر بر اثر اصابت تیر بمیرد خوردن آن ، زد
وقتی که جز با تیر ذبح آن ممکن ، است؛ چون کشتن آن به منزله ذبح آن استجایز 

 نباشد. 
بلکه مطالب ، آن چه در این جا گفته شد همه مطالب در مورد حقوق حیوانات نیست

مختلفی بود که در پاسخ به نامه شما گفته شده است. اسالم دین رحمت و شریعت 
را به اهللا و  انساناست و راهی است که نیکوکاري است و روش تکامل یافته زندگی 

اند. پس باید به اسالم دعوت داد و براي داوري به آن مراجعه نمود. باید رس می بهشت
نند معرفی کنید. به عوام مسلمین که احکام و مقاصد آن دا میکوشید آن را به کسانی که ن

 به خاطر رضاي اهللا تعالی تذکر دهید.  ننددا میرا ن
ریعت اسالمی در نهایت دادگري و حکمت قرار دارند و هر حیوان آموزه هاي ش

ند و هر حیوان مضرّ را همچون کسانی که ده میمفید را چون بودایی ها حرام قرار ن
رند حالل نکرده است. اسالم حرمت هر موجود زنده و مال خو میخوك و درندگان را 

 و آبرو را محترم دانسته است.
ذاریم و گ مینعمتهایش که بزرگترین آن اسالم است سپاس اهللا تعالی را در برابر 

اهیم که دین خود را یاري کند و ما را به خاطر کوتاهی هایمان در خو میعاجزانه 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  رمحهيكم و والسالم عل

 910مجلۀ الدعوة ش ، شیخ ابن باز

 ر حیوانات ب میتجربه هاي عل ] بیانیه هیئت علماي بلند پایه در مورد انجام آزمایشات و37[

 هـ25/10/1418تاریخ  188فتواي ش 
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ا بعد:  احلمد هللا والصلوة والسالم علی رسوله و اله و صحبه ومن اهتدی هبداه امّ

هیئت علماي بلند پایه در چهل وهشتمین نشست خود که در شهر ریاض در مجلس 
موضوع بیهوش کردن حیوانات ، آغاز به کار نمود. در این نشست هـ17/10/1418تاریخ 

استفاده  انسانتا در آینده از این تجربه ها در معالجه  ها آنو انجام آزمایشات پزشکی بر 
ز پزشکان در گارد ملی از رئیس مجلس هیئت را مورد بررسی قرار داد. یکی ا، شود

 علماي بلند پایه چنین استفتا نموده است که:
رند که در بسیاري موارد مصدومین دا مینتایج وخی، نید که حوادثدا میجناب عالی 

ند. از این رو با توجه به کثرت کن میدر محل حادثه یا بعد از رسیدن به بیمارستان وفات 
ي بزرگ جهان دوره هاي آموزشی پیشرفته اي براي نجات دادن ها آنبیمارست، حوادث

زندگی مصدومین ترتیب داده اند. این دوره ها در کاهش نسبت مرگ و میر به علت 
و آمار معلولیت هاي جسمی را کاهش  مصدومیت به مشیت الهی تأثیر مثبتی داشته اند

ره ها را براي پزشکان جراح داده است. بنابراین بیمارستان ملک فهد در گارد ملی این دو
 کشور پادشاهی سعودي برگزار نموده است.

در این دوره هاي آموزشی آزمایشات بر حیواناتی همچون گوسفند و سگ انجام 
د و سپس آن را کن میحیوان را کامالً بیهوش ، یرند. به این صورت که دامپزشکگ می

ینند در ساق ها و شکم و ب میذارند و آنگاه پزشکانی که دوره گ میروي میز مخصوص 
ند. بالفاصله بعد از عمل جراحی ده میقلب و حنجره این حیوانات عمل جراحی انجام 

یم. بیشتر این مواد کن میبعد از آن که مطمئن شدیم که حیوان زنده است آن را ذبح 
نند ند. اما بعضی تا نیم ساعت در آن باقی می ماآی میبیهوش کننده به هنگام ذبح بیرون 

 یم.کن میحیوان را مصرف ، و ما بعد از ذبح

 تذکرات:
 بهترین راه براي اجراي این تمرین ها استفاده از چنین حیواناتی است. -1
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ود و هیچ دردي و ش میود کامالً بیهوش ش میحیوانی که در این تمرینات استفاده  -2
 د. کن میناراحتی از اعمال جراحی احساس ن

جراحی به گونه اي هستند که باید حیوان زنده و بیهوش بعضی از این اعمال  -3
 باشد.
 یرد.گ میاین تمرینات تحت نظر پزشکان مسلمان انجام  -4
ند فایده ي زیادي دارد و به دنبال ده میاین تمرینات براي کسانی که آن را انجام  -5
 ان زندگی مصدومین را به اذن اهللا نجات داد.تو میآن 

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 حالل گوشت باشد و از 
گزارش هاي پزشکی رسیده از وزارت بهداشت و دانشگاه ملک سعود و دانشگاه ملک 

یرد؛ گ میه به طور مفصل از کارهایی که بعد از بیهوشی بر حیوانات انجام عبدالعزیز ک
 سخن گفته شده اطالع یافت.

بعد از بحث و مناقشه و تبادل آرا و تأمل در دالیل شرعی از قبیل کتاب و سنت که 
را بر بسیاري از آفریده هایش برتري داده و آنچه در  انسان، بیانگر این هستند که اهللا

مقرر کرده است. مجلس با رأي اکثریت امور ذیل را  انسانبراي ، و زمین است ها آنآسم
 تصویب نمود:

، بیهوش کردن حیوانات در صورت نیاز و اجراي اعمال جراحی بر آن جایز است  -1
باشد؛ اما باید مواظب باشند که حیوان را نباید بدون  انساناگر این کار به مصلحت 

 اد.بیهوشی جراحی کرد و عذاب د
ذبح و خوردن حیواناتی که حالل گوشت هستند. اگر بعد از عمل جراحی زنده   -2

باشند جایز است؛ به شرط آن که تیم متخصص پزشکی تشخیص دهد که خوردن 
به خاطر مواد شیمیایی که به هنگام بیهوشی آن استفاده شده براي استفاده  گوشت آن

 کننده زیانی ندارد.
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ن حالل نیست یا به علت مواد شیمیایی که در حیواناتی که خوردن گوشت آ  -3

اگر بعد از عمل حراحی معذب ، بیهوشی از آن استفاده شده است قابل خوردن نیست
 هستند باید کشته شوند.

مجلس هیئت علماي بلند پایه به پزشکان و همه کسانی که در بیهوش کردن و   -4
د و این که با حیوانات نک میانجام عمل جراحی دست دارند را به تقواي الهی توصیه 

 حالل گوشت و حرام گوشت به مهربانی رفتار کنند.
آموزه هاي شرعی  براساسیرد بکوشند که گ میدر همه عملیاتی که بر حیوان انجام 

را جامه عمل وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  کارشان را انجام دهند و این گونه فرمان پیامبر

ـهَ إِنَّ « رماید:ف میبپوشانند که  تَبَ  اللَّ نُوا الْـكَ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ؛ فَ ءٍ ْ ىلَ كُلِّ يشَ انَ عَ سَ ةَ الْـإِحْ تْلَ ، قِ

بْحَ  نُوا الذَّ سِ أَحْ تُمْ فَ بَحْ ا ذَ إِذَ هُ ، وَ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ لْيُحِ تَهُ ، وَ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ اهللا تعالی احسان و «: )1(»فَ

هرگاه کشتید به خوبی بکشید و هرگاه ذبح ، چیزي فرمان داده استنیکویی را در هر 
 »کردید به خوبی ذبح کنید و کارد خود را تیز کنید تا حیوان راحت ذبح شود.

مجلس توصیه می نماید که عملیات آموزشی و تمرینی بر حیوانات اجرا نشوند مگر 
نهفته باشد که جز با  انسانآن که ضرورتی باشد و در آن مصلحت طبی و پزشکی براي 

 این کارهاي آموزشی و تمرینی دست یافتنی نیست.
 و باهللا التوفیق و صلی اهللا و سلم علی عبده و رسوله و نبینا محمد و اله و صحبه. 

  353-351ص ، جامع الفتاوي الطبیه، هیئت علماي بلند پایه
 عبدالعزیز عبدالمحسن دکتر آوري جمع

 کردن گوش حیوان پاره و سوراخ، ] حکم داغ38[

شیخی به ما فتوا داده است که داغ کردن و سوراخ و یا پاره نمودن گوش حیوان  س:
آیا این ، ود تا اهللا تعالی کنده این کار را لعنت کندش میکاري شیطانی است و سبب 

 درست است یا نه؟
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پاره  اصل در اسالم این است که چهارپایان محترم اند و نباید با سوراخ یا داغ یا ج:
کردن بخشی یا تمام گوش مورد آزار و اذیت قرار گیرند؛ مگر آن که به این کار نیاز 
باشد. مثل این که بخواهد آن را با داغ کردن در غیر چهره و یا شکافتن کوهان شتري که 

عالمت گذاري نماید تا براي او و یا دیگران مشخص ، ودش میبه عنوان قربانی برده 
 این صورت اشکالی ندارد.  شود. اینجاست که در

ولِ « روایت است که گفت: عنْه اللَّـهرضی در صحیحین از انس  سُ تُ إِىلَ رَ وْ دَ ـهِ غَ  اللَّ

ىلَّ  آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ مَ عَ لَّ سَ بْدِ وَ ـهِ بِعَ هِ  اللَّ دِ يْتُهُ يفِ يَ افَ وَ هُ فَ نِّكَ ةَ لِيُحَ لْحَ مُ الْـبْنِ أَيبِ طَ مُ يَسِ يسَ إِبِلَ مِ

ةِ  قَ دَ  )1(»الصَّ

هصلَّى صبح هنگام عبداهللا بن ابی طلحه را نزد پیامبر « بردم تا وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
تحنیک) و دیدم که ایشان وسیله ي داغ کننده اي در دست ( خوردنی به کامش بمالد

 ».دارد و شتران زکات را با داغ کردن عالمت گذاري می نماید

ولَ « ابن ماجه روایت کرده اند:احمد و  سُ أَيْتُ رَ ـهِ رَ ىلَّ  اللَّ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ مَ عَ لَّ سَ مُ وَ يَسِ

نَامً يفِ آذَ   :)2(»ها آنغَ

را دیدم که گوسفندانی را با داغ کردن گوشهایشان وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّى«
 »د.کر میعالمت گذاري 

جَ النَّبِيُّ « بخاري از مسور بن مخرمه و مروان روایت است که گفتند:در صحیح  رَ خَ

ىلَّ  آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ نَ وَ مَ ي الْـزَ انُوا بِذِ ا كَ تَّى إِذَ ابِهِ حَ حَ نْ أَصْ ةً مِ ائَ ةَ مِ َ رشْ عَ عَ بِيَةِ يفِ بِضْ يْ دَ حُ

دَ الْـ لَّ ةِ قَ يْفَ لَ هُ الْـحُ رَ عَ أَشْ يَ وَ دْ  :)3(»هَ

                                                           
 2119و مسلم  1502بخاري  -1

)، و مســلم  5542) و اصــل آن در صــحیحین اســت:  (3565)، و ابــن ماجــه  (3/259،254،171احمــد  ( -2
)2119.( 

و مسـلم   5542و اصـل آن در صـحیحین اسـت: بخـاري      3565و ابن ماجه  3/259،254،171،169احمد  -3
2119 
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از مدینه همراه با هزار و وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىدر زمان صلح حدیبیه «

هصلَّى صد و اندي از صحابه بیرون آمد تا به این که ذي الحلیفه رسید. آنگاه پیامبر   اللـَّ
 هآلو هلَیع لَّمسرا شکافت. شتر قربانی را قالده در گردن نمود و کوهانشو« 

این عالمت آن بود که حیوان قربانی است؛ اما داغ کردن بر چهره جایز نیست. چون 
ه پیامبر صلَّى از آن نهی کرده و کسی را که چنین کاري انجام وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

 )1(د لعنت کرده است.ده می
 وباهللا التوفیق و صلی اهللا و سلم علی عبده و رسوله محمد و صحبه و سلم 

 4/446فتاوي اسالمیۀ ، اللجنۀ الدائمۀ

 ا پرندگان و گذاشتن آن در قفسب می] سرگر39[

ذارد تا این گونه خود گ میرا در قفسی  ها آند و کن میجمع  کسی که پرندگان را س:
 چیست؟حکمش ، و فرزندانش را سرگرم نماید

چون در اصل ، را تهیه نماید ها آناشکالی ندارد؛ به شرطی که خوراك و آب  ج:
نیم دلیلی بر خالف آن وجود ندارد. واهللا دا میچنین کاري جایز است و تا جایی که ما 

 ولی التوفیق
 4/449فتاوي اسالمیه ، شیخ ابن باز

 ] حکم پرورش سگ 40[

م و اینها سگ شکاري نیستند. آیا ده میرا پرورش  ها آنمن سگهایی دارم که  س:
هرگاه شکاري بکنند شکارشان حالل است یا حرام؟ حکم تربیت چنین حیواناتی 

 چیست؟
یا سگی باشد  سگ پرورش دهد مگر آن که سگ براي شکار انسانجایز نیست  ج:

علَیه  اللَّـه پیامبر صلَّىکه نگهبان مزرعه یا گله گوسفندان باشد؛ چنان که در حدیث از 
 هآلو لَّمس1(روایت شده است.و(  
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را پرورش  ها آنسگهایی که سؤال کننده به آن اشاره نموده اگر به خاطر شکار 

﴿ رماید:ف میشکار کند؛ چون اهللا تعالی  ها آند که بوسیله ده می          

                                     

           ﴾ :۴[املائدة[ 

آموخته اید از آن چه اهللا به شما  ها آنند و شما بدکن میو حیوانات شکاري صید «
رند بخورید و نام اهللا دا میآموخته است. از نخجیري که چنین حیواناتی براي شما نگاه 
 .»را بر آن ببرید و از اهللا بترسد چرا که اهللا سریع الحساب است

این کارش ، د که سگها را دوست داردده میاما اگر فقط به خاطر این سگ پرورش 
 ود.ش میحرام و نا جایز است. هر روز از پاداش و ثواب او یک قیراط کم 
ند مثل این که در ده میدوست دارم در اینجا به آنچه بسیاري از ثروتمندان انجام 

ند و گاهی با قیمت گزافی آن را می خرند تذکر ده میخانه هاي شان سگ پرورش 
 ها آناما  )2(از پول سگ نهی کرده است؛وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىبا این که ، دهم

ند و معلوم است که تقلید از کفار حرام یا در آنچه کن میبا تقلید از کفار این کار را 
علَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىخصوصیت کافران است جایز نیست؛ چون که 

نْ « رماید:ف می مْ مَ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ  »ستها آنهرکسی با قومی مشابهت کند او از « )3(»تَشَ

نصیحت من به این برادران این است که از اهللا بترسند و پولهایشان را از ضایع شدن 
و ثواب هایشان را از کم شدن حفاظت کنند. این سگها را رها کنند و به سوي اهللا باز 

 یرد.پذ میهر کسی توبه کند اهللا توبه اش را گردند و توبه نمایند. 
 74مکتبه الضیاء ص، نور علی الدرب، شیخ ابن عثیمین

 ] بارور سازي مصنوعی حیوانات 41[
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سه صورت از تلقیح مصنوعی بین حیوانات به خصوص اسب را خدمت شما  س: 

 انم:رس میبه عرض 
صورت اول: بیرون آوردن منی از آلت تناسلی اسب و گذاشتن آن در رحم اسب  

 ماده تا این گونه باردار شود.
صورت دوم: 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.
ماده و منی اسب نر و قرار دادنشان در صورت سوم: برداشتن تخمک از رحم اسب 
 لوله صنعتی و باز گرداندن آن به رحم اسب ماده

ود تا نسل اسب ها بهتر شوند. ما را در مورد ش میهمه این کارها براي آن انجام 
 حکم این کارها فتوا دهید.

اصل و معمول بر این است که حیوان نر با حیوان ماده خواه اسب باشد یا گاو  ج:
ود و این گونه تولید ش مید و به صورت طبیعی حیوان ماده حامله کن میگیري جفت 

مثل می نماید. اما این صورت ها که مرقوم فرموده اید چیز جدیدي هستند که علما به 
هیچ کسی از فقها را به یاد ندارم که بر جایز یا ناجایز بودن آن چیزي  آن نپرداخته اند.

امري معمولی و متداول گردیده و مفید است و تناسل با آن  گفته باشد. از آن جا که این
چون با این کار ، دکن میگوارا ن انسانگرچه دل  به نظر ما جایز است.، یردپذ میانجام 

شرمگاه حیوانات را دست می زنند. دست ها یا وسیله را در رحم حیوانات ماده داخل 
  اعلم واهللا د.پسند مین انسانند و دیگر کارهایی که کن می

 هـ2/9/1424و امضاي ایشان در تاریخ  قول، شیخ ابن جبرین

 ] حکم کشتن حشرات موجود در خانه 42[

ان با آب تو میسوسک و غیره را ، آیا حشراتی که در خانه هستند از قبیل مورچه س:
 یا سوزاندن کشت؟ چه کار باید کرد؟

اگراین حشرات موذي باشند کشتن آن جایز است؛ اما به شرط آن که بوسیله  ج:
هآتش کشته نشوند؛ بلکه با حشره کش هاي دیگر از بین بروند. چون پیامبر صلَّى   اللـَّ
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 هآلو هلَیع لَّمستَلْنَ يفِ « رماید:ف میو قْ قُ يُ اسِ وَ ْسٌ فَ لِّ وَ الْـمخَ مِ الْـحِ رَ ابُ الْـحَ رَ اَةُ الْـوَ غُ دَ حِ

بُ ُ وَ الْـوَ  قرَ ةُ والعَ أْرَ لْبُ الْـفَ قُورُ الْـكَ  :)1(»عَ

 عقرب و سگ، موش، مار، وند: کالغش میپنج حیوان موذي در حل و حرم کشته «
 »گاز گیرنده

ه پیامبر صلَّى به کشتن این حیوانات به علت موذي بودنشان وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
سوسک و پشه و مانند آن ، است. همچنین حشراتی که موذي اند مثل مورچهاجازه داده 

 وند.ش میدر حل و حرم کشته 
 301، 5/302، مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه، شیخ ابن باز
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 لباس و زینت



 

 ] حکم اسبال ازار 43[

سزایش این ، قوزك)پا اگر به قصد تکبر باشد( گذاشتن شلوار از شتالنگ تر پایین 
وید و او را گ مید و با او سخن نکن میاست که اهللا تعالی روز قیامت به آن فرد نگاه ن

رداند و او عذاب دردناکی دارد. اما اگر به قصد تکبر نباشد سزایش این است گ میپاك ن
هرود؛ چون پیامبر صلَّى  لنگ باشد به دوزخ میاز شتا تر پایینکه آنچه  علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسمْ « رماید:ف میو هُ لِّمُ ةٌ الَ يُكَ ثَ ـهُ ثَالَ مَ  اللَّ وْ لَّ يَ زَّ وَ جَ مْ الْـعَ يهِ كِّ زَ الَ يُ مْ وَ نْظُرُ إِلَيْهِ الَ يَ ةِ وَ يَامَ قِ

 : ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ هلَُ بِلُ الْـوَ سْ نَّانُ الْـوَ ، مُ تَهُ بِ الْـوَ ، مَ عَ لْ قُ سِ نَفِّ لِفِ الْـمُ اذِبِ الْـحَ  : )1(»كَ

د و آنان کن مینگاه ن ها آنوید و به گ میسخن ن ها آنسه نفر اند که روز قیامت اهللا با «
رداند و عذاب دردناکی دارند: کسی که شلوارش را پایینتر از شتالنگ گ میرا پاك ن

 »روشد.ف میو کسی که کاالیش را با قسم دروغین ، ذاردگ میو کسی که منّت ، ذاردگ می

هپیامبر صلَّى  نْظُرْ « رماید:ف می علَیه وآله وسلَّم اللـَّ ْ يَ ءَ ملَ يَالَ هُ خُ بَ وْ رَّ ثَ نْ جَ ـهُ مَ مَ  اللَّ وْ إِلَيْهِ يَ

ةِ الْـ يَامَ  :)2(»قِ

در روز قیامت به او نگاه  تعالىکسی که لباسش را به قصد تکبر پایین بکشاند؛ اهللا «
 ».دکن مین

ذارد؛ اما کسی که گ میاین در مورد کسی است که به قصد تکبر لباسش را پایین 
 روایت است که عنْه اللَّـهرضی در صحیح بخاري از ابوهریره ، قصدش تکبر نباشد

ه پیامبر صلَّى نْ « فرمود:علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ لَ مِ فَ ا أَسْ نْ الـْمَ ِ مِ بَنيْ عْ ي النَّارِ الْـكَ فِ ارِ فَ  :)3(»إِزَ

 »قوزك پا) باشد در جهنم است( از شتالنگ تر پایینآنچه از شلوار که «
وحدیث را مشروط به تکبر نکرده است. با توجه به حدیث قبلی مقید کردن آن به 

هرضی چون ابوسعید خدري ، تکبر درست نیست هصلَّى وید که پیامبر گ می عنْه اللـَّ  اللـَّ

ةُ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: رَ اقِ الْـإِزْ 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 ِ الْـبَ بَنيْ عْ نْ ، كَ لَ مِ فَ انَ أَسْ ا كَ وَ الْـمَ هُ ِ فَ بَنيْ عْ نْظُرْ ، يفِ النَّارِ كَ ْ يَ ا ملَ هُ بَطَرً ارَ رَّ إِزَ نْ جَ ـهُ مَ  اللَّ

مَ  وْ ةِ الْـإِلَيْه ِيَ يَامَ  )1(»قِ

از ساق تا شتالنگ باشد اشکالی  تر پایینازار مسلمان باید تا نصف ساق باشد و اگر «
شلوارش را پایین ، و هرکس به قصد تکبر، از شتالنگ در جهنم است تر پایینو ، ندارد
 ».دکن میدر روز قیامت به او نگاه ن تعالىاهللا ، کند

، چون اینها دو کار متفاوت و دو سزاي مختلف هستند. وقتی حکم و سبب فرق کند
حمل شود تناقض پیش ، ان مطلق را بر مقید حمل کرد؛ چون اگر مطلق بر مقیدتو مین

 د. آی می
یرند که پایینتر گذاشتن شلوار گ میدلیل  عنْه اللَّـهرضی اما کسانی که از حدیث ابوبکر

وییم که حدیث گ می ها آناشکالی ندارد؛ به ، از شتالنگ اگر به منظور تکبر نباشد
 اند برایتان حجت باشد:تو میبه دو دلیل ن عنْه اللَّـهرضی ابوبکر

؛ افتد میگفت: یکی از دو قسمت لباسم پایین  عنْه اللَّـهرضی دلیل اول: این که ابوبکر
  )2(مگر این که همیشه مواظب آن باشم.

هرضی پس ابوبکر د؛ بلکه خودش پایین کر میلباسش را به قصد تکبر پایین ن عنْه اللـَّ
، ذارندگ میاز شتالنگ  تر پایینمی افتاد و باز هم مواظب آن بود. کسانی که شلوارشان را 

وییم: اگر شما لباستان را بدون قصد تکبر گ می ها آنند. ما به کن میچنین  عمالً ها آن
وید. اگر به ش میطبق حدیث با آتش جهنم عذاب داده ، ذاریدگ میاز شتالنگ  تر پایین

روز قیامت با شما  تعالىعذابتان بزرگتر خواهد بود و اهللا ، قصد تکبر این کار را کنید
 رداند و عذاب دردناکی دارید.گ میپاکتان ن، دکن مینشما را نگاه ، ویدگ میسخن ن

                                                           
و  9717،9714"الکبـري "و نسـائی در  4093و ابـوداود   3/5،97،44) و احمـد  1631( 2/914موطا مالک  -1

کمـا فـی    -). و صـحح إسـناده النـووي   5450،5447،5446»  (صـحیحه «و ابن حبان فی  3573ابن ماجه 
 ).799( 279ص» ریاض الصالحین«
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را تزکیه و  عنْه اللَّـهرضی ابوبکروسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىدلیل دوم: این که 
از  تر پایینتأیید نمود و گواهی داد که او از کسانی نیست که به قصد تکبر شلوارشان را 

چنین تأییدیه و گواهی دارند؟ ، ندکن میذارند. آیا این افرادي که این کار را گ میشتالنگ 
د تا به دنبال نصوص متشابه قرآن و کن میکه ندارند؛ اما شیطان بعضی از مردم را تشویق 

هر کسی را  تعالىند برایشان توجیه نماید. اهللا کن میسنت باشند. این گونه کارهایی را که 
 هدایت را خواستاریم.، براي ما و شما تعالىی نماید. از اهللا که بخواهد هدایت م

 با اندکی تصرف 33ص، رساله اي در روش نماز پیامبر، شیخ ابن عثیمین

 گذاشتن شلوار از شتالنگ پا مخصوص تکبر است؟ تر پایین] آیا حکم 44[

گذاشتن لباس از شتالنگ پا به قصد تکبر یا بدون آن چیست؟ اگر  تر پایینحکم  س:
حکمش ، از سوي خانواده اش یا به علت معمول بودن این امر مجبور باشد انسان

 چیست؟
 پیامبر صلَّىگذاشتن شلوار از شتالنگ پا براي مردان حرام است. چون  تر پایین ج:

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسنْ « د:رمایف میو لَ مِ فَ ا أَسْ نْ الْـمَ ِ مِ بَنيْ عْ ي النَّارِ الْـكَ فِ ارِ فَ   )1(»إِزَ

 ».از شتالنگ باشد در جهنم است تر پایینآنچه از شلوار که «
هرضی از ابوذر علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـه پیامبر صلَّىروایت است که  عنْه اللـَّ

مْ « هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ ـهُ ثَالَ مَ  اللَّ وْ : الـْيَ ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ هلَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ الَ يُ مْ وَ نْظُرُ إِلَيْهِ الَ يَ ةِ وَ يَامَ نَّانُ بِامَ الْـقِ مَ

طَى وَ  هُ وَ الْـأَعْ ارَ بِلُ إِزَ سْ تَهُ بِ الْـمُ عَ لْ قُ سِ نَفِّ لِفِ الْـمُ اذِبِ الْـحَ   )2(»كَ

د و آنان کن مینگاه ن ها آنوید و به گ میسخن ن ها آنقیامت اهللا با  سه نفر اند که روز«
از شتالنگ  تر پایینرداند و عذاب دردناکی دارند: کسی که شلوارش را گ میرا پاك ن

  »روشد.ف میو کسی که کاالیش را با قسم دروغین ، ذاردگ میو کسی که منّت ، ذاردگ می

                                                           
 5787بخاري  -1

 106مسلم  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2048 
  

 تر پایین، معنا آمده اند به طور عام و کلی این دو حدیث و دیگر احادیث که به همین
، خواه دلیل دیگري داشته باشد، گذاشتن شلوار از شتالنگ پا را خواه از روي تکبر باشد

به طور مطلق و کلی فرموده وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىند؛ چون ده میحرام قرار 
گناه آن بزرگتر و وعیدش سخت تر ، تکبر باشد و مقید نکرده است. اگر اسبال به خاطر

 است.

ه پیامبر صلَّىزیرا  نْظُرْ « رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ ْ يَ ءَ ملَ يَالَ هُ خُ بَ وْ رَّ ثَ نْ جَ ـهُ مَ إِلَيْهِ  اللَّ

مَ  وْ ةِ الْـيَ يَامَ   )1(»قِ

در روز قیامت به او نگاه  تعالىاهللا ، کسی که لباسش را به قصد تکبر پایین بکشاند«
  »دکن مین

 چون پیامبر، نباید گمان برد که فقط اسبال زمانی ممنوع است که به قصد تکبر باشد
هصلَّى  علَیه وآله وسلَّم در حدیث دیگر این قید را ذکر نکرده است؛ و آن حدیث  اللـَّ

هاین است که ایشان صلَّى  بَالَ «علَیه وآله وسلَّم به یکی از یارانش فرمود:  اللـَّ إِسْ اكَ وَ إِيَّ

ارِ فَ الْـ نْ  ها آنإِزَ ةِ الْـمِ يلَ خِ   )2(»مَ

 »گذاشتن شلوار از شتالنگ پا بپرهیز؛ زیرا این کار نوعی تکبر است تر پاییناز «
ه پیامبر صلَّىپس  اسبال را تکبر شمرده است. چون اغلب این وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

ذارند. هرکسی به قصد تکبر این گ میگونه است که افراد از روي تکبر لباسشان را پایین 
حکِم غایت را ، و وسیله، را نکند باید دانست که عمل او وسیله اي براي تکبر است

د. ده میی قرار لباسش را در معرض آلودگ، اشد. فردب میدارد. همچنین این کار اسراف 
جوانی را دید که لباسش از آنجا که دراز است به زمین  عنْه اللَّـهرضی اینجاست که عمر

بِّكَ « به او گفت:، ردخو می قَى لِرَ هُ أَتْ إِنَّ ؛ فَ بَكَ عْ ثَوْ فَ بِكَ ، ارْ بْقَى لِثَوْ   )3(»وَ أَ
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ود و لباست هم ش میچون با این کار تقواي الهی بیشتر رعایت ، لباست را باال بزن«
 »ماند میتمیزتر باقی 

ه پیامبر صلَّىبه  عنْه اللَّـهرَضی اما این که وقتی ابوبکر صدیق وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
، ؛ مگر آن که مواظب آن باشمافتد می تر پایینگفت: اي رسول اهللا شلوارم از شتالنگ 

هآنگاه پیامبر صلَّى  ءَ « :علَیه وآله وسلَّم فرمود اللـَّ يَالَ هُ خُ نَعُ َّنْ يَصْ تَ ممِ  )1(»لَسْ

 »ذارندگ می تر پایینتو از کسانی نیستی که به قصد تکبر شلوارشان را از شتالنگ پا «
ه پیامبر صلَّىمنظور  این بود که هر کسی مواظب لباسش هست وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

از جمله کسانی نیست که لباسشان را از روي ، آن را باال می زند، ودش میوقتی که پایین 
آن را باال می زنند و  ها آند و آی میرند؛ بلکه لباسشان پایین دا میتکبر دراز و پایین نگاه 

که قصداً آن را پایین  مواظب آن هستند. بدون شک چنین کسی معذور است. اما کسی
چنین کسی در وعید داخل ، خواه ازار، خواه شلوار، پیراهن باشد س:ذارد؛ خواه لباگ می

ود؛ چون احادیث صحیحی که از ش میاست و در پایین گذاشتن لباسش معذور شمرده ن
 وند.ش میوي را شامل ، کلمات و مفهوم آن، ندکن میاسبال منع 

ل و پایین گذاشتن لباس بپرهیزد و در این مورد از اهللا پس باید هر مسلمانی از اسبا
از شتالنگ پا نگذارد تا به این احادیث صحیح عمل نموده  تر پایینبترسد و لباسش را 

 باشد و از خشم و عذاب الهی خودش را نجات دهد. واهللا ولی التوفیق
  129-128کتاب الدعوة ص ، شیخ ابن باز

 الماس] استفاده مردان از طال و 45[

رد؟ عقیده و باوري هست دا می: استفاده نمودن مردان از هر نوع طالیی چه حک1س
  همسر از دست می رود؟، که هرگاه حلقه نامزدي از دست در آورده شود یا از بین برود

پوشیدن آن از ، : براي مردان جایز نیست که از طال استفاده کنند و آن را بپوشند1ج
همهء اینها براي مردان حرام ، باشد خواه انگشتر و یا زنجیرخواه ساعت ، منکرات است
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2050 
  

هصلَّى است؛ زیرا پیامبر  بُ « به طور کلی فرموده است:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ هَ لَّ الذَّ أُحِ

تِيالْـوَ  نَاثِ أُمَّ ِ يرُ إلِ رِ ا، حَ هَ ورِ كُ ىلَ ذُ مَ عَ رِّ حُ  )1(»وَ

 » طال و ابریشم براي زنان امت من حالل شده اند و براي مردان امتم حرام شده اند«
 )2(از به دست کردن انگشتر طال نهی کرده است.علَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى

 ذکر کرده اند.  عنْه اللَّـهرضی بخاري و مسلم این حدیث را به روایت براء بن عازب 
ه پیامبر صلَّىوقتی  مردي را دید که انگشتر طالیی به دست وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

ا « داشت آن را بیرون کشید 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   )3(»يفِ يَ

 »د.ده مید و آن را در دستش قرار کن میفردي از شما قصد اخگري از آتش «
و اگر از دست در ، حلقه ي نامزدي اگر از طال باشد باید آن را از دست در آورد

آورده شود تأثیري در نکاح و زندگی ندارد. هر کسی که عقیده داشته باشد که در آوردن 
مزدي از حلقه نامزدي در نکاح تأثیر بد دارد در اشتباه است. با وجود اینکه انگشتر نا

و مسلمین باید آن را ترك نمایند و ، بدعت هایی است که اساس و ریشه اي ندارند
 حداقل مکروه است.

مسئلت می نماییم که همه مسلمین را هدایت نماید و آنان را از هر گونه  تعالىاز اهللا 
 کار مخالف شریعت نجات دهد.

 1044مجلۀ الدعوة ش، شیخ ابن باز
نی اجازه دارد که طال و نقره را استفاده نماید؟ آیا الماس مرد مسلمان چه زما :2س

 حکم طال را دارد؟
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همان طور که پوشیدن ابریشم ، در اصل آراستن با طال براي مردان حرام است :2ج
 اشد.ب میبراي آنان حرام 

 اللَّـه پیامبر صلَّىروایت کرده اند که گفت:  عنْه اللَّـهرضی ابوداود و غیره از علی 

 هآلو هلَیع لَّمستِي« فرمود:و ورِ أُمَّ كُ ىلَ ذُ امٌ عَ رَ يْنِ حَ ذَ طال و ابریشم) براي ( این دو«: )1(»إِنَّ هَ

 »مردان امتم حرام هستند
هرَضی ترمذي از ابوموسی ه پیامبر صلَّى روایت کرده که گفت: عنْه اللـَّ علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسبُ وَ « فرمود:و هَ لَّ الذَّ االْـأُحِ هَ ورِ كُ ىلَ ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي وَ نَاثِ أُمَّ ِ يرُ إلِ رِ  )2(»حَ

 »طال و ابریشم براي زنان امت من حالل شده اند و براي مردان امتم حرام شده اند«
 پیامبر صلَّى مباح است؛ چنانچه که صاحبان سنن روایت کرده اند که، در صورت نیاز

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسبه عرفجه بن أسعدو یضراللَّـه نْهاجازه ، وقتی بینی اش قطع شد ع
 )3(داد که از بینی طالیی استفاده کند.

ي خود را با نوارهاي طالیی بستند تا ها آنفقها گفته اند که گروهی از صحابه دند
 .چون این کار به معناي گذاشتن بینی طالیی است، نیفتند

چون شمشیر ، وید: پوشاندن نوك شمشیر با طال اشکالی نداردگ می )4(ابوالخطاب
 )5(زیوراتی طالیی بود؛ چنان که امام احمد گفته است.در  عنْه اللَّـهرضی عمر

هصلَّى پیامبر  عنْه اللَّـهرضی ترمذي از مزیده عصري  در روز علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ
 )6(مکه در حالی وارد شد که شمشیرش با طال و نقره آراسته شده بود.فتح 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2052 
  

اما الماس ظاهراً حرام نیست چون نص در مورد طال آمده نه در مورد چیزي دیگر؛ 
اما زیورات از قبیل: الماس گران بها و برلیان و لؤلؤ و جواهرات گران قیمت مثل: 

چون اسراف و ولخرجی به شمار می رود ، اشدب میپالتین و مانند آن براي مردان مکروه 
 ود. واهللا اعلم.ش میو با این کار دل فقرا شکسته ، که نیازي به آن نیست

 قول و امالي شیخ ابن جبرین

  .] استفاده مردان از ساعتی که آب طال داده شده است46[

آیا جایز است ، ساعتی مچی دارم که زراندود گردیده و آب طال داده شده است س:
   از آن استفاده کنم و آن را به دست نمایم؟

 اللَّـهصلَّى  مشخص است که پوشیدن طال براي مردان حرام است؛ چون پیامبر ج:
هآنگاه پیامبرصلَّى ، علَیه وآله وسلَّم مردي را دید که انگشتري طالیی به دست دارد  اللـَّ

مْ «علَیه وآله وسلَّم آن را از دست او بیرون کشید و دور انداخت و فرمود:  كُ دُ دُ أَحَ مِ عْ يَ

هِ  دِ ا يفِ يَ لُهَ عَ يَجْ ارٍ فَ نْ نَ ةٍ مِ ْرَ   )1(»إِىلَ مجَ

 » د.ده مید و آن را در دست خود قرار آور مییکی از شما به انگشتري از آتش روي «
هصلَّى وقتی پیامبر به آن مرد گفتند: انگشترت را بگیر و از ، رفت علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى انگشتري که پیامبر، گفت: سوگند به پروردگار، آن استفاده کن

 آن را دور انداخته بر نخواهم داشت. 

هصلَّى پیامبر امٌ « :مورد طال و ابریشم فرموده است درعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ رَ يْنِ حَ ذَ إِنَّ هَ

مْ  اثِهِ نَ ِ لٌّ إلِ تِي حِ ورِ أُمَّ كُ ىلَ ذُ این دو براي مردان امت من حرام هستند و براي زنانشان « )2(»عَ

  »جایزند
پس براي مرد پوشیدن طال از قبیل: انگشتر و غیره جایز نیست. ساعت اگر طالیی 

یا دانه  اما اگر آب طال داده باشد یا عقربه هایش طالیی باشند باشد از همین نوع است.
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ما به مردان نصیحت ، اما با این وجود، جایز است، هاي کوچکی از طال داشته باشد
 یم که به دست کردن ساعتی که آب طال داده شده را ترك نمایند.کن می

ه آن آمیخته با نند که این ساعت فقط آب طال داده شده و یا ماددا میچون مردم ن
زیرا مردم نسبت به کسی که چنین ساعتی به دست داشته باشد ، چیزهاي دیگر است

ند ممکن کن میالگو برداري  ها آنند. اگر فرد از کسانی باشد که مردم از بر میگمان بد 
است او را الگو قرار دهند و طالي خالص یا آنچه با طال آمیخته است را به دست 

 نمایند. 
ن این است که مردان چنین ساعت هاي را که آب طال داده شده اند به نصیحت م

جایز است. آن چه حالل و روشن است که در  ها آنگرچه به دست کردن  ؛دست نکنند
علَیه  اللَّـهصلَّى و پیامبر، د و نیاز به چنین ساعتی نیستکن میآن شبهه اي نیست کفایت 

 هآلو لَّمسن« :دفرمای میو هِ  مَ ينِهِ وَ عِرضِ أ لِدِ اتِ استَربَ بُهَ   )1(»اتَّقَی الشُّ

 »است. ظ نمودهدین و آبرویش را حف، هر کس از شبهات دوري کرد«
 آید میبیشتر چنین به نظر ، اما اگر روکش فقط رنگ نباشد و با آن طال آمیخته باشد

 که حرام باشد. 
 )76، 2/75(، )5( ةکتاب الدعو -ابن عثیمین

 استفاده از ظروف طال و نقره] 47[

آیا استفاده از آن ، اگر ظروف با طال روکش داده شود و طالي خالص نباشد س:

در ظروفی که از طال و « »ال تأكلوا يف آنية من الذهب والفضة« حرام است؟ آیا حدیث:

 ردد؟ گ میشامل آن » نقره هستند غذا نخورید
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صلَّى و پیامبر، ندشو میعلما تصریح کردند که چنین ظروفی مشمول نهی ، بله ج:

اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسبِ وَ «د: فرمای میو هَ بُوا يفِ آنِيَةِ الذَّ َ ةِ الْـالَ تَرشْ ضَّ ا؛  فِ افِهَ حَ لُوا يفِ صِ أْكُ الَ تَ وَ

لَنَا يفِ  ها آنفَ  يَا وَ نْ مْ يفِ الدُّ ةِ الْـهلَُ رَ  )1(»آخِ

اي غذا  در ظروف طالیی و نقره اي آب ننوشید و در کاسه هاي طالیی و نقره«
  »ندباش میکافران) در دنیا هستند و بهره ما در آخرت ( چون اینها بهره، نخورید

ه پیامبر صلَّى ةٍ « د:فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ بٍ أَوْ فِضَّ نْ ذَهَ اءٍ مِ بَ يفِ إِنَ ِ نْ رشَ امَ مَ إِنَّ فَ

نَّمَ  هَ نْ جَ ا مِ ارً طْنِهِ نَ رُ يفِ بَ جِ َرْ   )2(»جيُ

اي بخورد یا بیاشامد در شکمش آتش دوزخ را  یی یا نقرههر کس در ظروفی طال«
  »می بلعد

 یضدارقطنی و بیهقی از عمررو او از پیامبر اللَّـه نْهلَّى عصاللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسو

ةٍ «د که فرمود: کن میروایت  بٍ أَوْ فِضَّ هَ اءِ ذَ بَ ىفِ إِنَ ِ نْ رشَ امَ ، مَ إِنَّ لِكَ فَ نْ ذَ ءٌ مِ ىْ اءٍ فِيهِ شَ أَوْ إِنَ

نَّمَ  هَ ارَ جَ طْنِهِ نَ رُ ىفِ بَ جِ َرْ   )3(»جيُ

اي بخورد و یا در ظرفی بخورد که مقداري از طال  هر کس در ظرفی طالیی یا نقره«
 »دکن میدر حقیقت آتش دوزخ را در شکمش داخل ، و نقره داشته باشد

هصلَّى پس فرموده پیامبر بٍ أَوْ « :که فرمودوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ هَ نْ ذَ اءٍ مِ بَ يفِ إِنَ ِ نْ رشَ مَ

ةٍ    »فِضَّ

  »اي بنوشد هر کس در ظرفی طالیی یا نقره«
همه ظروفی را که از طال و نقره باشند یا با طال و نقره روکش داده شده ، این نهی

و به ، ردد. چون ظرفی که روکش داده شده باشد زیبایی طال را داردگ میباشند شامل 
ي چاي ها آنو همچنین ظرفهاي کوچکی همچون لیو، جایز نیست، تصریح حدیث

                                                           
 )2067مسلم ( ،)5426بخاري  ( -1
 )2065مسلم  ( -2
 )106»  (الکبري«و البیهقی فی» اسناده حسن«) و قال : 1/40»  (سننه«الدار القطنی فی -3
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باشند نوشیدن در آن جایز نیست و و قاشق ها اگر از طال یا نقره ، خوري و قهوه خوري
باید از آن دوري کرد. اگر خداوند به بندگان روزي فراوان داده باید به شریعت و آئین 

اگر رزق و روزیش اضافه است ، الهی پایبند باشند و از چهار چوب آن خارج نگردند
 باید به بندگان نیازمند خداوند کمک نماید و اسراف نکند. 

 )124/ 4( موع فتاوي و مقاالت متنوعۀمج –شیخ ابن باز 

 ] علت حرام بودن طال براي مردان48[

دست بند و غیره) براي مردان جایز ، از قبیل: انگشتر( چرا استفاده کردن از طال س:
د؛ مگر این کن مینیم که دین اسالم براي مسلمان چیزي را حرام ندا مینیست؟ چون ما 

اگر مرد خودش را با طال بیاراید چه ضرري متوجه ، که آن چیز به زیان مسلمانان باشد
 ود؟ ش میاو 

باید ، دکن میسؤال کننده و هر کسی که این برنامه ي پرسش و پاسخ را گوش  ج:
 اللَّـهصلَّى احکام شرعی براي هر مؤمنی گفته ي خدا و پیامبر ي همهبداند که دلیل در 

 هآلو هلَیع لَّمسدفرمای میی چون اهللا تعال، استو: ﴿               

                    ﴾ :خدا و پیامبر  هرگاه« ]۳۶[األحزاب

ایشان  ي ارادهو ( امري را فیصله کردند هیچ مرد و زن مؤمنی از خود اختیاري ندارند
  »اهللا و رسول باشد) ي ارادهباید تابع 

پس هر کس در مورد علت واجب بودن یا حرام بودن چیزي که کتاب و سنت آن را 
 اللَّـهصلَّى ییم: علت و دلیل در این مورد گفته خدا و پیامبرگو میبیان داشته باشند بپرسد 

 هآلو هلَیع لَّمسی کافی است.است و این علت براي هر مؤمنو 
پرسیدند: چرا زن در وقت حیض قضاي روزه  عنْها اهللا رضیبنابراین وقتی از عایشه 

اءِ « د؟ گفت:آور مید و قضاي نمازش را به جا نآور میرا بجا  رُ بِقَضَ مَ نُؤْ لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ كَ
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ةِ  الَ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ ؤْ الَ نُ مِ وَ وْ و آن گاه فرمان می یافتیم که یم شد میما حیض ( )1(»الصَّ

چون نص  )یمشد میقضاي روزه را بجا آوریم و براي به جا آوردن قضاي نماز امر ن
آن  براساسعلتی است که مؤمن وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهکتاب خدا یا سنت پیامبرصلَّى 

 ردد.گ میمکلف 
به دنبال حکمت و فلسفه احکام الهی باشد و آن را بجوید اشکالی  انساناما اگر 

د و اینگونه مقام و جایگاه واالي ده میندارد؛ چون این امر به او اطمینان بیشتري 
ند. اگر شو میردد. چون احکام همراه با علت خود بیان گ میشریعت اسالمی روشن 

امر نص نیامده می توان آن را  علت این حکم در امري دیگر ثابت شود که در مورد آن
با امر منصوص قیاس کرد. پس دانستن فلسفه و حکمت شریعت این فواید سه گانه را 

 دارد. 
هییم: از پیامبرصلَّى گو میبعد از این در پاسخ سؤال برادر سؤال کننده  علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسبراي مردان حرام قرار داده نه ثابت شده است که استفاده و به تن کردن طال را و
خود را با آن می  انسانو دلیلش این است که طال باالترین آرایشی است که ، براي زنها

چنین هدفی در نظر نیست؛ ، آراید و طال از اسباب زینت و زیور است که در مورد مرد
ش یعنی مرد این گونه نیست که با چیزي دیگر خودش را کامل گرداند؛ بلکه مرد خود

کامل است و نیازي نیست که خودش را براي کسی دیگر بیاراید تا آن کس دیگر به وي 
زیرا زن ناقص است و نیاز دارد که خود را کامل نماید و ، عالقه مند شود بر خالف زن

به آرایش نیاز دارد که خود را با باالترین انواع آراستنی ها بیاراید تا انگیزه اي براي بهتر 
و ، شوهر باشد. پس بنابراین به زن اجازه داده شده که خود را با طال بیارایدزیستن او با 

 به مرد چنین اجازه اي داده نشده است.

﴿ اهللا تعالی در توصیف زن می فرماید:               

     ﴾ :۱۸[الزخرف[  

                                                           
 )335مسلم ( ،)321بخاري  ( -1
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به ( البالي زینت پرورش می یابد و به هنگام گفتگو و مجادلهآیا کسی که در «
نمی تواند مقصود خود را خوب بیان و  )خاطر حیا و شرم و عاطفه ي نازکی که دارد

 »نید و پسران را فرزند خود؟)دا میاو را فرزند خدا ( ثابت کند
ال حکمت و فلسفه ي شریعت در مورد حرام بودن استفاده از ط، و با این توضیح
به مردانی که خود را با طال می ، د. به مناسبت این موضوعشو میبراي مردان روشن 

اینها با این کار از فرمان خدا و پیامبرش سرپیچی کرده اند و ، مکن میآرایند نصیحت 
ند. این مردان در دستهاي خود ده میآرایش ، خود را با آن می آراید، آنچه را که زن

فرموده است. وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى ند. چنان که پیامبرده میاخگري از آتش قرار 
زیور به ، و اگر دوست دارند در چهار چوب شریعت، پس چنین مردانی باید توبه نمایند

تن نمایند. همچنین می توانند از فلزهاي دیگري عالوه از طال انگشتر به دست نمایند 
 .نرسد به شرط آنکه به حد اسراف

 و احلمد هللا رب العاملني. و صيل اهللا وسلم عيل نبينا حممد و عيل آله وصحبه أمجعني

 )28( ص، أسئلۀ فی بیع و شراء الذهب –ابن عثیمین 

 ] ورزش کردن با شلوار کوتاه49[

رد؟ حکم تماشاي کسی که با این دا میورزش کردن با شلوار کوتاه چه حک س:
 ید چیست؟نما میوضعیت ورزش 

غافل نکند. اگر ، را از امري واجب انسانورزش کردن جایز است به شرطی که  ج:
و اگر فردي عادت نموده که ، دشو میرا از امري واجب غافل نماید حرام  انسانورزش 

ید او وقتش را ضایع کرده است و در این صورت نما میبیشتر وقت خود را ورزش 
 ورزش مکروه است.، حداقل

ید شلوارش کوتاه است؛ طوري که ران یا قسمت بیشتر آن نما میاما کسی که ورزش 
جایز نیست. بر جوانان واجب است ران خود را بپوشانند. تماشاي بازیکنان ، نمایان باشد

 یشان لخت است جایز نیست. ها آندر حالی که ر
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 )431/ 4( فتاوي اسالمیۀ –شیخ ابن عثیمین 

 ابن جبرین) شیخ( ] حکم ورزش کردن با شلوار کوتاه50[

حکم پوشیدن شلوار کوتاه در مسابقات ورزشی خارج از وقت نماز به صورتی  س:
 ردد چیست؟ لطفاً به این پرسش با ذکر دلیل پاسخ دهید. گ میکه منجر به فتنه ن

پوشیدن شلوار کوتاه مثل شورت که فقط شرمگاه را می پوشاند و ران یا قسمت  ج:
ت. خواه در بازي و مسابقه باشد خواه در بازار و جایی جایز نیس، بیشتر آن نمایان باشد

دیگر و حتی اگر در حالت نماز نباشد جایز نیست. اگر کسی در خانه اش باشد طوري 
 که مردم او را نمی بینند اشکالی ندارد.

هصلَّى دلیل آن این است که پیامبر  عنْه  اللَّـهجرهد اسلمی رضی وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

تَ أَنَّ « را دید که قسمتی از رانش لخت بود آنگاه فرمود: لِمْ ا عَ ةٌ الْـأَمَ رَ وْ ذَ عَ خِ آیا « )1(»فَ

 واهللا الموفق. »عورت است، نی که راندا مین
 )432(، )431/ 4( فتاوي اسالمیۀ –شیخ ابن عثیمین 

 هاي پوستی ] پوشیدن کت51[

 اخیراً در مورد قضیه پو شیدن کت هاي پوستی مناقشه حادي صورت گرفت. س:
نظریه بعضی از برادران این بود که این کت ها معموالً از پوست خوك ساخته شده 
اند. اگر چنین باشد نظر شما در مورد پوشیدن این کت ها چیست؟ آیا از نظر دینی براي 

همچون کتاب حالل و حرام ، کتابهاي دینیما جایز است؟ با توجه به این که بعضی از 
اما فقط اشاره  ؛قرضاوي و کتاب الدین علی المذاهب االربعه به این قضیه پرداخته اند

 اي به این موضوع نموده اند و قضیه را کامالً توضیح نداده اند. 

                                                           
)  و می گویـد: حـدیث حسـن اسـت و طبرانـی در      2798( يذ) و ترم4014) و ابوداود  (3/478احمد  ( -1

) آن را صـحیح قـرار   3389) و غیره روایت کرده اند. آلبانی در صحیح سـنن ابـی داود  (  2143الکبیر (
 داده است.
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هصلَّى از پیامبر ج: دْ «   ثابت است که فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ قَ لْدُ فَ بغ اجلِ إذا دُ

ر هُ لُودِ «:  دفرمای میو » ردد.گ میپوست رنگ و دباغی شود پاك  هرگاه« )1(»طَ اغُ جُ دِبَ

االْـ هَ ورُ يْتَةِ طَهُ   )2(»مَ

 » ردند.گ میپوستهاي حیوانات مرده دباغی شوند پاك  هرگاه«
پوستها را شامل  ي همه، علما در این مورد اختالف کرده اند که آیا این حدیث

د یا فقط مختص پوستهاي حیوانات خود مرده اي است که با ذبح حالل شو می
 در واقع حیوانات حالل گوشت)( ند؟شو می

ردند همچون شتر و گوسفند و گاو گ میتردیدي نیست حیواناتی که با ذبح حالل 
ح ترین قولِ ردند و مطابق با صحیگ میاگر ذبح نشوند و بمیرند پوستشان با دباغی پاك 

 علما استفاده از آن در هر چیزي جایز است. 
در مورد پاك ، ندشو میاما پوست خوك وسگ و امثال آن حیواناتی که با ذبح حالل ن

احتیاط این است که از آن ، بودن پوست این حیوانات با دباغی علما اختالف دارند
 استفاده نشودز

هچون پیامبرصلَّى  ينِهِ «د: فرمای میوسلَّم  علَیه وآله اللـَّ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ قَى الشُّ نْ اتَّ مَ

هِ  ضِ رْ عِ   )3(»وَ

هر کس از شبهات و موارد مشکوك پرهیز کند دین و آبرویش را محفوظ نگاه «
 » داشته است

يبُكَ «د: فرمای می رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ   )4(»دَ

                                                           
 )366مسلم ( -1

 انظر ختريج احلديث الذي قبله -2

 )1599) و مسلم (52بخاري  ( -3
و ابـن حبـان    5711و می گوید حسـن وصـحیح و نسـائی     2518) و ترمذي 135، 3/112، 1/200احمد ( -4

722 
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اندازد رها کنید و به آنچه در آن شک ندارید روي آنچه را که شما را در شک می «

 »آورید.
 )6/354( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 ] حکم پوشیدن ابریشم براي مردان52[

آیا براي مردان جایز است که لباس ابریشم بپوشند؟ اگر جایز است مقدار آن  س:
 چقدر است و دلیل چیست؟ جزاکم اهللا خیراً 

هصلَّى چون پیامبر، اي مردان حرام استبر مییدن لباس ابریشپوش ج: علَیه وآله  اللـَّ
 لَّمسهشدار داده که هر کس در دنیا لباس ابریشمی بپوشد در آخرت آن را نخواهد و

بُ وَ «د: فرمای میپوشید. و  هَ لَّ الذَّ ىلَ الْـأُحِ مَ عَ رِّ حُ تِي وَ نَاثِ أُمَّ ِ يرُ إلِ رِ احَ هَ ورِ كُ   )1(»ذُ

طال و ابریشم براي زنان امت من حالل قرار داده شده اند و براي مردان امت من «
 »حرام هستند

اما به اندازه چهار انگشت و یا اگر آنچه با ابریشم آمیخته شده از ابریشم بیشتر باشد 
  )2(.جایز است چون در این مورد حدیث آمده است

 فتواي با امضاي شیخ ابن عثیمین

 ] حکم به گردن آویختن زنجیر براي مردان 53[

 حکم انداختن زنجیر به گردن براي مردان چیست؟ س:

چون این از عادات زنان است و ، زنجیر به گردن آویختن براي زیبایی حرام است ج:

ىلَّ [ د.باش میمشابهت زنان  ـهُ لَعَنَ الرسول صَ الِ  اللَّ جَ نَ الرِّ نيَ مِ بِّهِ لَّمَ املُتَشَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ عَ

                                                           
) و آلبانی در صحیح نسائی آن را صحیح قرار داده  5265، 5148) و النسائی  (407، 393، 4/392احمد ( -1

)4754( 
 )2069، 15-12مسلم ( -2
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مردانی را که خود را همانند زنان قرار وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى پیامبر« ]بالنِّساءِ 

 )1(»ند لعنت کرده است.ده می
زیرا از یک جهت مشابهت با ، اگر زنجیر طالیی باشد گناه و حرمت آن بیشتر است

 اشد. ب میزنان است و از طرف دیگر طال 
این است که در آن عکس حیوان یا پادشاهی باشد. بدتر و ، بدتر و زشتتر از آن

چنین زنجیري حتی براي زنان حرام است. براي ، زشت تر این که صلیبی در آن باشد
باشد یا عکس حیوان یا  نانسازنان پوشیدن زیوري که عکسی داشته باشد خواه عکس 

یعنی پوشیدن زنجیري که در آن عکس باشد براي  حرام است.، پرنده اي یا صلیبی باشد
پس زنجیري که در آن عکس حیوان یا عکس صلیب باشد ، مردان و زنان حرام است

 براي هیچ کس جایز نیست.
 )66( فتاوي معاصرة ص -ابن عثیمین

 ] حکم کاشتن مو 54[

در آن قسمت طاس شده مو می ، فرادي که موي آنان ریزش دارددر آمریکا ا س:
.. .یرند و در جایی که طاس شده می کارندگ میکارند. به این صورت که از پشت سر مو 

 آیا این جایز است؟ 
بله این کار جایز است؛ چون از نوع برگرداندن آن چیزي است که خداوند  ج:

یب است و از نوع آرایش و یا اضافه کردن بر آفریده است. این کار بمنزله ي برداشتن ع
. بلکه برگرداندن آنچیزي است که کم شده و مانند آید میآفرینش الهی به شمار ن

کچل بود و گفت دوست  ها آنبرطرف نمودن عیب است. داستان سه نفري که یکی از 
خداوند آنگاه فرشته بر او دستی کشید و ، دارم خداوند موهایم را به من برگرداند

                                                           
 )5885بخاري ( -1
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تقریباً داستان مشهوري  )1(موهایش را به او باز گرداند و به او موي زیبایی داده شد.
 است.

 )75 -74/ 205( کتاب الدعوة -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم عمل جراّحی زیبایی55[

حکم انجام جراّحی براي زیبایی چیست؟ و حکم آموختن علم آرایش و زیبایی  س:
 چیست؟

 آرایش و زیبایی دو نوع است: ج:
.. این اشکالی .آرایش براي رفع عیبی که بر اثر حادثه اي یا چیزي دیگر پدید آمده

ه پیامبر صلَّىبه دلیل این روایت که ، ندارد به مردي که بینی اش در وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
  )2(کند.جنگ قطع شده بود اجازه داد که از بینی طالیی استفاده 

د؛ شو میاین آرایش براي رفع عیب انجام ن، نوع دوم: آرایش و زیبایی زاید و اضافه
 .. این حرام و ناجایز است..دشو میبلکه براي بیشتر کردن زیبایی انجام 

د و ده میزنی را که عمل وصل موها را انجام وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهچون پیامبرصلَّى 
اهد این عمل را برایش انجام دهند و زنی که موهاي صورت خو میاز دیگران  زنی را که

د و کن مید و زنی که خالکوبی شو مییرد و زنی که موهاي صورتش گرفته گ میزنان را 
اهند زیبایی بیشتر خو میزیرا با این کار  )3(د را لعنت کرده است.شو میآنکه خالکوبی 

 گردد و براي رفع عیب نیست.
اما در مورد دانشجویی که دانش جراّحی پالستیک و یا جراّحی زیبایی را ضمن 
برنامه درسی می آموزد اشکالی ندارد که آن را بیاموزد. اما در موارد حرام نباید آن را 

، جراّحی پالستیک انجام دهند، اهند براي زیباییخو میکارگیرد. بلکه کسانی را که 
                                                           

 )2964) و مسلم  (3464بخاري  ( -1
). و حسـنه األلبـانی؛   5162،5161، والنسـائی  ( »حسن غریـب «) و قال:1770() والترمذي  4886أبوداود  ( -2

 )3561»  (صحیح أبی داود«کما فی 
 )2125-2122) و مسلم  (4884بخاري ( -3
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و ممکن است اگر ، هیز نمایند. چون حرام استنصیحت کند که از چنین کاري پر
 نصیحت از زبان پزشک گفته شود بیشتر مؤثر باشد.

 )2/833( گرد آورنده: اشرف عبد المقصود -از فتاواي شیخ ابن عثیمین

 ] حکم رنگ کردن ریش با رنگ سیاه56[

احادیثی که در مورد رنگ کردن ریش با رنگ سیاه آمده اند تا چه حدي صحیح  س:
 هستند؟ بسیاري از علما ریشهاي خود را رنگ سیاه می زنند. 

حدیثی است که  ها آنمعروفترین ، در این مورد احادیث صحیح زیادي آمده است ج:
 آمده است. عنْه اللَّـهرضی در داستان پدر ابوبکر صدیق 

 یضمسلم در صحیح خود از جابر بن عبد اهللا راز پیامبر اللَّـه نْهلَّى عصاللَّـه  هلَیع
 هآلو لَّمسکن میروایت و یضد که ایشان وقتی پدر ابوبکر صدیق ررا دیدند و  اللَّـه نْهع

ءٍ «فرمود: ، ریش بلند و سفید او را دیدند که مثل گیاه ثغامه سفید بود ْ ا بِيشَ ذَ وا هَ ُ ريِّ غَ

ادَ  وَ تَنِبُوا السَّ اجْ و در روایتی » موهاي سپید را تغییر دهید و از رنگ سیاه بپرهیزید.« )1(»وَ

ادَ « آمده وَ نِّبُوهُ السَّ جَ  )2(»وَ

 یضاحمد و ابو داود و نسائی با سند صحیح از ابن عباس رروایت کرده  اللَّـه نْهع

هصلَّى اند که پیامبر ا « فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ َذَ بُونَ هبِ ْضِ انِ خيَ مَ رِ الزَّ مٌ يفِ آخِ وْ ونُ قَ يَكُ

لِ  اصِ وَ حَ ادِ كَ وَ ةَ الْـالسَّ ائِحَ حيُونَ رَ رِ مِ الَ يَ امَ نَّةِ الْـحَ در آخر الزمان گروهی خواهند آمد « )3(»جَ

گروه بوي بهشت به مشامشان نخواهد یند؛ این نما میکه با رنگ سیاه موهایشان را رنگ 
 »رسید.

                                                           
 )2120مسلم ( -1
 ) و آخرون.5472)، و ابن حبان (3624)، و ابن ماجه  (3/322،316،160أحمد  ( -2

) آن را 3548) و آلبـانی در صـحیح سـنن ابـی داود  (    5075نسائی () و 4212) و ابوداود (1/273احمد  ( -3
 صحیح قرار داده است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2064 
  

این وعید و هشدار سختی است. در این مورد احادیث دیگري هست که همه بر 
 ید.نما میحرام بودن رنگ کردن مو با رنگ سیاه و مشروعیت آن با رنگهاي دیگر داللت 

 )27( ش –مجلۀ البحوث  –ابن باز 

 ] استفاده از عطر هاي الکلی57[

 ده از بعضی عطر ها که مقداري الکل دارند چیست؟حکم استفا س:

یند نما میاصل این است که عطر ها و خوشبویی هایی که مردم از آن استفاده  ج:
مگر عطري که معلوم شود در آن چیزي هست که از استفاده ي آن منع ، جایز است

یا ، کننده باشدد مثل این که مست کننده باشد یا استفاده به مقدار زیاد آن مست شو می
و گرنه در اصل عطرهایی که بین مردم متداول است از قبیل عود و ، نجاستی داشته باشد
 .. جایزند. .عنبر و مسک و غیره

ا آلوده آمیخته است آن را ترك ی کنندهبداند که عطر ي با اشیاي مست  انساناما اگر 
ن عطري از اشیاي مست از آن جمله ادکلن. چون پزشکان شهادت داده اند که چنی، کند

کننده خالی نیست و در آن تعداد زیادي ماده ي اسپیرتو قرار دارد که این ماده مست 
 پس باید آن را استفاده نکرد؛ مگر اینکه از نوعی یافت شود که سالم باشد. ، کننده است

ید. نما میخوشبویی هایی که خداوند حالل کرده ما را از عطر هاي الکلی بی نیاز 
ین هر نوشیدنی و خوردنی که در آن چیزهاي مست کننده باشد باید آن را ترك همچن

د مقدار اندك آن هم حرام کن میکرد. قاعده این است که هرچه مقدار زیاد آن مست 

هُ «ید: گو میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى است. چنان که پیامبر  لِيلُ قَ هُ فَ ريُ
ثِ رَ كَ كَ ا أَسْ مَ

امٌ  رَ و اهللا ولی » د مقدار اندك آن هم حرام است.کن میآنچه مقدار زیاد آن مست « )1(»حَ

 التوفیق.

                                                           
ــوداود (3/112) و  (2/91،167،179احمــد  ( -1 ) و ابــن 5607) و النســائی (1865) و الترمــذي (3681) و اب

حـدیث حسـن غریـب مـن     «)  عن عدد من الصحابۀرضی اهللا عنهم وقال الترمذي: 3394، 3393ماجه  (
 ».جابر حدیث
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 ).116( )ص33( عدد، مجلۀ البحوث –شیخ ابن باز 

 ] حکم سرمه کشیدن براي مردان58[

 حکم سرمه کشیدن چیست؟ س:

سرمه کشیدن بر دو نوع است یکی سرمه اي است براي تقویت چشم و روشنی  ج:
چنین سرمه اي ، بدون اینکه زیبایی داشته باشد، دشو میو پاك شدن آن به چشم کشیده 

هبه دلیل این روایت که پیامبرصلَّى ، دشو میبلکه شایسته است انجام ، اشکالی ندارد  اللـَّ
 هآلو هلَیع لَّمساصلی  )1(چشمهایش را سرمه می کشید به خصوص اگر سرمه از اثمدو

 )2(باشد.
این براي ، دشو مینوع دوم: سرمه اي که به قصد زیبایی و زینت به چشم کشیده 

 زنان خوب است چون زن باید خود را براي شوهرش بیاراید.
نظر و من در مورد آن توقف نموده و اظهار ، اما در مورد مردان جاي بحث است

می توان بین جوانی که بیم آن می رود که اگر سرمه بکشد فتنه اي پدید  البته، مکن مین
فرق گذاشت و بزرگسال ، آید و بین بزرگسالی که از سرمه کشیدن او خطر فتنه نیست

 را منع نکرد.
       )116/ 11( مجموع فتاوي و رسائل –شیخ ابن عثیمین 

 براي زینت] حکم حبس پرندگان در قفسه ها 59[

آیا جایز است که برخی از پرندگان در قفس براي زینت در خانه ها و باغچه ها  س:
 نگهداري شوند؟

اشکالی ندارد به شرط آن که نگاه دارنده ي آن آب و خوراك پرنده را تهیه  ج:

أَةٌ «فرموده: وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى نماید؛ چون پیامبر رَ بَتْ امْ ذِّ تَّى  عُ ا حَ نَتْهَ جَ ةٍ سَ رَّ يفِ هِ

                                                           
 اثمد سنگی است که از آن سرمه درست می شود -1
 4/408) و الحـاکم  3499و ابـن ماجـه (  » حسـن غریـب  «) 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 عَ يَ أَطْ ؛ الَ هِ ا النَّارَ لَتْ فِيهَ خَ دَ ؛ فَ اتَتْ نْ  مَ مِ

اشِ  شَ ضِ الْـخَ   )1(»أَرْ

و به  شد میزنی به خاطر آن که گربه اي را زندانی کرد تا آن که مرد عذاب داده «
د و نه آن را رها می کرد دا میآن زن نه به آن گربه آب و غذا ، خاطر آن به دوزخ رفت

 »که برود و از حشرات زمین بخورد.
ید که اگر نگاه دارنده ي گربه آب و خوراك آن را تهیه می نما میپس این داللت 

 ق.. و باهللا التوفیشد میکرد به خاطر حبس و نگهداري آن عذاب داده ن
 )4/449( فتاوي اسالمیۀ –شیخ ابن باز 

 ] حکم زدن عکسها و روکش طالیی دادن به قسمتهایی از حمام60[

، : در بازارها حمامهایی وجود دارند که قسمتی از دیوار آن آب طال داده شده اند1س
و این آب طال رنگی طالیی است که بعضی از قسمتهاي حوض براي زیبایی با آن رنگ 

 آمیزي شده اند. آیا استفاده از این حمامها جایز است؟ 
چون این رنگ از طال نیست و فقط رنگ آن ، : استفاده از آن اشکالی ندارد1ج

اما اگر ، تهمچون رنگ طال ست و براي آراستن حمام ها و حوض ها به کار رفته اس
به جاي آن چیزي دیگر باشد بهتر است به خصوص اگر قیمت حمام به خاطر این رنگ 

 اسراف و ضایع کردن پول است. ، ها گران باشد
 )هـ3/12/1423( قول و امالي شیخ ابن جبرین

عکس ، : بعضی از وسایلی که در حمام بکار می رود مانند وان یا صندلی2س
 رد؟ دا می.. استفاده از این ابزار ها چه حک.رندپرندگان یا ماهی و غیره دا

در این صورت مورد اهانت قرار ، : اگر این عکسها و نقاشی ها بر حوض باشند2ج
و در جاهاي خوبی قرار ، د و مورد احترام نیستندشو میگرفته اند. چون بر آن پا گذاشته 

                                                           
 )2242) و مسلم  (3482بخاري  ( -1
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این نقاشیها و عکسها  بنابراین وجود این عکسها اشکالی ندارد؛ اما اگر بدون، ندارند
 باشند بهتر است. 

یند باید سرها و امثال آن را نقاشی نکنند که نما میکسانی که این عکسها را نقاشی 
 به صورت درخت و غیره در بیایند و در حکم عکسهاي ممنوعه قرار نگیرند. ها آن

 )هـ3/12/1423( –از گفتار شیخ ابن جبرین 



 

 

 
 

 :فصل پنجم
 سرگرمیموسیقی و بازي و 



 

 ] حکم موسیقی61[

که من فقط جهت  این حکم ترانه چیست آیا حرام است یا نه؟ با توجه به س:
م. حکم نواختن پیانو و موسیقی با خواندن ترانه هاي کن میآرامش خاطر موسیقی گوش 

من شنیده ام که حالل ، مراسم ازدواج حرام استقدیمی چیست؟ آیا طبل زدن در 
 است؟
و از اسبابی است که دل را بیمار ، گوش کشیدن به ترانه حرام و منکر است ج:

ود و دل را از ذکر خدا و از نماز ش مید. موسیقی باعث سنگدلی و قساوت قلب کن می
 رد.دا میباز 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی            ﴾ :۶[لقمان[  

 .»بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند«
 را به ترانه تفسیر کرده اند. » لهو الحدیث«بیشتر علما 

اگر با ترانه آلتی از آالت لهو همچون رباب پیانو و عود و کمانچه و طبل همراه باشد 
ید: ترانه با آلت لهو به اجماع حرام است. گو میحرمت آن بیشتر است. یکی از علما 

 پس باید از آن پرهیز کرد. 
روایت شده است که فرمود: وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى در حدیث صحیح از پیامبر

لُّونَ « تَحِ سْ امٌ يَ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ رَ وَ الْـلَيَكُ يرَ وَ الْـحِ رِ رَ وَ الْـحَ مْ فَ الْـخَ ازِ عَ   )1(»مَ

اهند بود که زنا و پوشیدن ابریشم و نوشیدن شراب و خو میاز میان امت من اقوا«
 » نواختن موسیقی را حالل می شمارند.

بنده شما و دیگران را به گوش کشیدن تالوت آیات قرآن از شبکه ي رادیو قرآن و 
م. دنبال کردن برنامه هاي این دو شبکه فواید کن میتوصیه  »نور علی الدرب« برنامه

از گوش کشیدن ترانه و موسیقی مشغول به برنامه هاي مفید زیادي دارند و شما را 
 یند.نما می
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اما در ازدواج دف زدن به همراه ترانه متداول و معمول جایز است. ترانه اي که در 
و آن هم در ، ش نگرددآن به چیز حرامی دعوت داده نشود و چیز حرام در آن ستای

همان طور که در ، فقط زنان این کار را براي اعالم نکاح انجام دهند، قسمتی از شب
اما زدن طبل در  )1(روایت استوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهسنت صحیح از پیامبرصلَّى 

 عروسی جایز نیست بلکه فقط باید با دف بسنده کرد.
عالم نکاح و خواندن ترانه هاي معمول و متعارف در آن استفاده از بلندگو براي ا

رد و سبب آزار و دا میچون در آن فتنه ي بزرگی است و عواقب وخی، جایز نیست
 د. شو میاذیت مسلمین 

جایز نیست که زدن دف با رعایت شرایطی که ذکر نموده ایم تا دیر وقت ادامه پیدا 
د باید بسنده شود؛ چون کن میبلکه به وقت اندکی که براي اعالم نکاح کفایت ، کند

د تا نماز صبح قضا گردد و مردم خواب روند و نتوانند شو میطوالنی کردن وقت سبب 
و ترك نماز از بزرگترین کار هاي حرام و از اعمال منافقین ، آن را در وقتش بخوانند

 است.
 هـ1403)شوال 902( ارهمجله الدعوة شم –شیخ ابن باز 

 ] حکم تجارت کاستهاي ترانه 62[

مغازه هاي زیادي به فروش کاستهاي ترانه با انواع ، نید که در این زماندا میشما  س:
حکم تجارت و خرید و فروش این کاستها ، اختصاص داده شده اند، مختلف آن

 ند:باش میچیست؟ و این نوارها مشتمل بر امور ذیل 
 انواع مختلف آن.موسیقی با   -1
 دعوت به فساد و فحشاء و گسترش زشتی بین زنها و مرد ها.  -2
 سخنان زشت و ترانه هاي مستهجن.   -3

                                                           
 ) روایت کرده است1018) و ترمذي  (16406خود  () و ابن ابی شیبه در مصنفه 4/259احمد  ( -1
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حکم شنیدن و گوش کشیدن این کاستها چیست؟ پولی که از راه تجارت این کاستها 
رد؟ دا میچیست؟ اجاره دادن مغازه ها به فروشندگان این کاستها چه حک آید میبدست 
ره دهنده ي مغازه و فروشنده ي این نوارها در گناه با استفاده کنندگان شریک آیا اجا

 هستند؟
ترانه و ، اگر این کاستها مشتمل بر چیزي باشد که شما گفتید از قبیل موسیقی ج:

و سبب گسترش زشتی بین زنها و مردها و حاوي سخنان ، فراخواندن به فساد و فحشاء
هیچ عاقلی چه ، چنان که شما اشاره کردید، القی باشندیاوه و پوچ و ترانه هاي غیر اخ

برسد به کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد و از عذاب الهی می ترسد و به پاداش 
در این تردیدي نخواهد داشت که خریدن این کاست ها و گوش ، او امیدوار است

د و کن میامعه را نابود چون این نوارها اخالق و ج، حرام و ناجایز است ها آنکشیدن به 
آن را به تباهی می کشاند و امت را در معرض عذاب هاي عام و خاص الهی قرار 

 د.ده می
و ، کسی که چنین نوار و کاست هاي دارد باید به سوي خدا باز گردد و توبه نماید 

 ضبط نماید. ها آننوارها را پاك کند و در آن چیز مفید و سودمند در 
پول حرامی است  آید میاما پولی که از راه تجارت این کاستها و فروش آن به دست 

إِنَّ « :دفرمای میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى چون پیامبر، که براي صاحبش حالل نیست

ـهَ  نَهُ  اللَّ مَ ثَمَ رَّ يْئًا حَ مَ شَ رَّ ا حَ   )1(»إِذَ

 »پول آن را نیز حرام کرده است.وقتی خداوند چیزي را حرام کرده «
، اجاره دادن مغازه به کسانی که در آن چنین نوارهاي موسیقی و ترانه می فروشند

چون این از نوع ، د نیز حرام استشو میو کرایه اي که از مغازه گرفته ، حرام است
ه تعالی از آن نهی کرد همکاري در مسیر گناه و دشمنی و تعدي از دستوري است که اهللا

                                                           
 12/200»الکبیـر « ) و طبرانی فـی 3/7) دار قطنی  (4398) و ابن حبان  (3488)و ابوداود  (1/293احمد  ( -1

 )2978» (صحیح سنن ابی داود«). آلبانی آن را صحیح قرار داده است 12887(



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2072 
  

 ﴿ د:فرمای میاست. چنان که                 ﴾ :۲[املائدة[ 

 .»و همدیگر را در راه تجاوز و گناه پشتیبانی و یاري نکنید«
و بعید هم نیست که به فروشنده و اجاره ، اما گناه مشتري ها برگردن خودشان است

گناهان خریداران چیزي برسد بدون این که از گناه خریدار کاسته  دهنده ي مغازه از
 شود.

 فتواي که بر آن امضا کرده است. –شیخ ابن عثیمین 

 برگزاري کنسرت و جشنواره هاي موسیقی  ] حکم63[

نید که در این روزها در بعضی از اقامتگاههاي تابستانی دا میهمان طور که  س:
افراد زیادي از داخل و خارج کشور در آن جا ، ندشو میجشنواره هاي موسیقی برپا 

. زنان هنگام ورود و خروج آیند میزنان و مردان خواننده زیادي به آنجا ، آیند میگردهم 
ند. پولهاي زیادي براي کن میاز سالنهایی که مختص به آنان است با مردان برخورد 

در این مورد حکم را بیان  .. لطفاً.دشو میشرکت در این مراکز تفریحی و سرگرمی خرج 
 خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد.، کنید

یا زن ، انندخو میشرکت در جشنواره هایی که در آن خوانندگان زن یا مرد ترانه  ج:
جایز نیست. پول خرج کردن براي شرکت در این جشنها ، و مرد با هم اختالط دارند

آن در کاري است که خداوند آن را چون ضایع کردن پول و خرج کردن ، حرام است
 نمی پسندد.

ییم که ما و برادران مسلمان ما را از اسباب خشم و عذاب نما میاز خداوند مسألت  
قرار دهد  تعالىخویش نجات دهد. و آنچه را که به ما روزي داده کمکی براي طاعت او 

 إنه سمیع قریب.، نه وسیله اي براي سرپیچی از فرمان او
هیجدهم ماه صفر سال  –محمد صالح عثیمین 

 هـ18/2/1420یک هزار و چهارصد و بیست 
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین 
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 ] حکم نمایش هاي مردمی64[

حکم نمایشهایی که همراه با موسیقی و طبل و شعري که همراه با ستایش و  س:
 چیست؟، مذمت و مرثیه و غزل است

کاري بیهوده و عبث است و اگر علتی داشته ، باشدنمایش مردم اگر بدون دلیل  ج:
باشد مثالً عید باشد اشکالی ندارد. همچنین اشکالی ندارد که مردم با شمشیرها و تفنگها 

 و امثال آن بازي کنند و دف بزنند.
اشند. ب میاما طبل و موسیقی و ترانه هایی که مشتمل بر هجو و ناسزا هستند حرام  

چنین نمایشهایی شرکت کند و باید مردم را از آن نهی کرد و  جایز نیست که فردي در
در مجالس منکر  انسانچون هرگاه ، نصیحت نمود که در این مجالس حاضر نشوند

 چون اهللا، گرچه خودش منکر را انجام ندهد، شریک است ها آنحضور یابد در گناه با 

﴿ د:فرمای میتعالی                             

                            

              ﴾ :۱۴۰[النساء[ 

این حکم را) بر شما نازل کرده است که چون شنیدید به ، قرآن( خداوند در کتاب«
با چنین کسانی ، دشو مید و آیات خدا به بازیچه گرفته شو میآیات خدا کفر ورزیده 

که با ایشان ( بیگمان در این صورت، منشینید تا آنگاه که به سخنان دیگري بپردازند
منافقان و ، ید)شما هم مثل آنان خواهید بود. شک نیست که خداوندشو میهمنشین 

 .»دآور میکافران را همگی در دوزخ گرد 
 2/36هدایۀ السالکین –شیخ ابن عثیمین 

 جمع آوري محمد بن ریاض سلفی 

 ] حکم سرود هاي اسالمی 65[

آمیخته چون این ترانه ها ، نیمدا میما حرمت ترانه هاي معروف به شکل فعلی را  س:
با سخنان زشت و یاوه و همراه با مستی و حرف هاي بی فایده هستند. ما جوانان اسالم 
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که خداوند دلهایشان را به حق روشن گردانیده باید جایگزینی براي ترانه و موسیقی 
ما سرود هاي اسالمی که شور انگیز و حماسه آفرین هستند و دیگر انواع ، داشته باشیم

کرده ایم. این سرود ها عبارتند از اشعاري که دعوتگران مسلمان آن  سرود ها را انتخاب
مانند قصیده ، انندخو میرا سروده اند. خوانندگان این سرودها را با صداي خوش و زیبا 

 .از سید قطب رحمه اهللا» اخی«
حکم در مورد سرودهاي شور انگیز اسالمی که فقط در آن کلمات حماسی و شور  

و در ، که دعوتگران به اسالم در عصر حاضر و در گذشته سروده اند ،آفرین قرار دارد
، دده مید و به آن دعوت کن میاین سرود ها سخنان راستینی هست که اسالم را بیان 

چیست؟ از آنجا که همراه با این سرودها صداي دف هست آیا گوش کشیدن به آن 
هنم پیامبرصلَّى دا میجایز است؟ تا جایی که من براساس دانش محدود خود  علَیه  اللـَّ

 هآلو لَّمسو دف آسان ترین و پائین ، به طبل زدن در شب عروسی اجازه داده استو
ترین آالت موسیقی است و زدن بر آن مانند زدن و کوفتن بر هر چیزي است. لطفاً مرا 

 راهنمایی کنید. 
کمیته ي افتا به این پرسش اینگونه جواب داد: در این که گفته اي ترانه ها با  ج:

وضعیت فعلی حرامند چون حاوي سخنانی زشت و پوچ و بی فایده هستند؛ راست 
اشند که موجب تحریک امیال ب میبلکه این ترانه ها مشتمل بر مطالب بیهوده ، گفته اي

 ند. باش مینفس و غریزه جنسی و فساد و بی حالی و شکستگی شنونده 
شما می توانید به جاي آن از سرود هاي اسالمی که مشتمل بر حکمت و موعظه و 

و شخص را از شرّ ، ندکن میدرس هاي عبرت آموز که حماسه و شور دینی را تحریک 
استفاده کنید تا شنونده و خواننده به سوي ، نمایند و بدي و انگیزه هاي سوء متنفر

طاعت الهی تشویق شوند و از معصیت و نا فرمانی خدا و تعدي از حدود الهی متنفّر 
 شوند و در چهار چوب شریعت و جهاد در راه خدا باقی بمانند. 

 اما این سرودها را نباید به صورت ورد براي خود قرار دهد و به آن پایبند شود و
عاداتی قرار دهد که همواره آن را ادامه دهد؛ بلکه هر از چند گاهی به هنگام مناسبتهاي 
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جهت تحریک و تشویق ، همچون عروسیها و سفر به جهاد و غیره و به هنگام ضعف
و به وقت تمایلِ نفس به انجام شرّ براي کنترل و متنفر کردن ، خود و دیگران به کار خیر

 هد. به آن گوش د، آن از شرّ
بهتر است که همواره براي خود مقرر نماید که بخشی از قرآن را تالوت نماید و 
وردي از اذکار ثابت نبوي براي خودش مقرر دارد. چون این بهتر است و در پاکیزه 

 کردن نفس و براي شرح صدر و آرامش قلب مؤثر است.

 ﴿ :دفرمای میاهللا تعالی                       

                                 

                 ﴾ :۲۳[الزمر[  

فروفرستاده است کتابی را که همگون و  )به نام قرآن( بهترین سخن را تعالیاهللا «
آن لرزه بر اندام کسانی می افتد که از پروردگار خود می  )از شنیدن آیات(، مکرر است

ردد این گ میترسند و از آن پس پوستهایشان و دلهایشان آماده ي پذیرش قرآن خدا 
و اهللا ، هرکه را بخواهد در پرتو آن راهیاب می سازدرهنمود الهی است و اهللا تعالی 

 .»اصالً راهنما و راهبري نخواهد داشت، تعالی هر که را گمراه سازد

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                          

                        ﴾

  ]۲۹ – ۲۸[الرعد:
د. کن میند و دلهایشان با یاد اهللا سکون و آرامش پیدا آور میآن کسانی که ایمان «

ند و کارهاي شایسته آور مییرند. آن کسانی که ایمان گ میهان! دلها با یاد خدا آرام 
 »خوشا به حال ایشان وچه جایگاه زیبائی دارند!، ندکن می

عادت صحابه اینگونه بود که به قرآن و سنت توجه داشتند و آن را حفظ می کردند 
و با وجود این اشعاري را در جاهایی همچون ، اندند و به آن عمل می کردندخو میو 

نی که کندن خندق و ساختن مسجد و در حرکت به جهاد و دیگر مناسبتهایی و زما



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2076 
  

اندند؛ اما این سرودها و اشعار را شعار همیشگی خو می، ددا میدست  ها آنبیحالی به 
دند؛ بلکه براي راحت کردن خود و آور میدند و همواره بدان روي ندا میخود قرار ن

اندند. اما استفاده از طبل و امثال آن خو میتحریک احساساتشان هر از چند گاهی آن را 
این سرودها جایز نیست؛ چون پیامبر و اصحابش این کار را نکرده  از آالت موسیقی با

 اند. و اهللا الهادي إلی سواء السبیل 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم

 )534-4/532( فتاوي اسالمیۀ –کمیته دایم 

 حکم آالت موسیقی و سرگرمی ]66[

تعطیالت در مدارسی محلی اصول و در ایام ، یمکن میما در انگلیس زندگی  س:
می آموزیم.  آیند می.. .اسالم و زبان عربی را به کودکانی که از هند و پاکستان و یمن و

این کودکان در مدارس دولتی و رسمی تمام مواد درسی را با موسیقی و عکس فرا 
یرند و این براي تشویق و کمک به فهمیدن و حضور ذهن شاگردان مفید است. این گ می

تا علوم اسالمی و زبان عربی را فرا  آیند میکودکان وقتی در ایام تعطیالت به مدارس 
.. آیا .ندشو میند و گریزان کن میبگیرند. وقتی این مشوق ها را در اینجا نمی یابند فرار 

د از شو میبراي ما جایز است که در سرودهاي اسالمی که براي این کودکان گذاشته 
و آیا جایز است که کودکان با عکسها و تندیسها بازي کنند و این ، مموسیقی استفاده کنی

اي فراگرقتن دینشان بر میگونه مورد تشویق و دلجویی قرار گیرند تا به این مدارس اسال
 روي آورند؟ 

استفاده از آالت موسیقی و دیگر آالت لهو جایز نیست. نه در سرودهاي اسالمی  ج:

﴿ :دفرمای میچون اهللا تعالی ، و نه در تعلیم و آموزش و غیره       

                ﴾ :۶[لقمان[  

 هستند که خریدار سخنان پوچ و یاوه اند تا به چنین سخنانیدر میان مردم کسانی «
 »بندگان خدا را) جاهالنه از راه خدا منصرف و سر گشته سازند(
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د که گفت: ابو عامر یا ابو مالک کن میبخاري از عبدالرحمن بن غنم اشعري روایت 
هاشعري براي ما روایت کرده اند که از پیامبر صلَّى  شنیده است که وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

لُّونَ «فرمود:  تَحِ سْ امٌ يَ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ رَ وَ الْـلَيَكُ يرَ وَ الْـحِ رِ رَ وَ الْـحَ مْ لَنَّ الْـخَ لَيَنْزِ فَ وَ ازِ عَ مَ

نِي  عْ مْ يَ أْتِيهِ مْ يَ ةٍ هلَُ حَ ارِ مْ بِسَ يْهِ لَ وحُ عَ رُ مٍ يَ لَ نْبِ عَ امٌ إِىلَ جَ وَ عْ إِلَيْنَا الْـأَقْ جِ ولُونَ ارْ يَقُ ةٍ فَ اجَ ريَ حلَِ
قِ فَ

م  يُبَيِّتُهُ ا فَ دً ـهُ غَ عُ  اللَّ يَضَ يالْـوَ نَازِ خَ ةً وَ دَ ينَ قِرَ رِ خُ آخَ سَ مْ يَ لَمَ وَ مِ عَ وْ ةِ الْـرَ إِىلَ يَ يَامَ   )1(»قِ

در میان امت من افرادي پیدا خواهند شد که زنا و لباس ابریشمی و شراب و آالت «
ند و هنگام شام که کن میموسیقی را حالل می شمارند و اقوامی قله ي کوهها زندگی 

بیاید و نیازش را از  ها آنمسکینی نزد  د که اگرآور میرا به خانه  ها آنگوسفندان ، چوپان
را هالك  ها آناما شب هنگام خداوند ، یند: فردا نزد ما باز گردگو می، بجوید ها آن
و گروهی دیگر را به میمون و خوك تبدیل ، د و کوه را باالي آنان می اندازدکن می
 »د که تا روز قیامت به همین صورت باقی خواهند ماند.کن می

ودهاي زیبا که امر حرامی در آن وجود نداشته باشد شایسته است این کودکان با سر
و با جایزه هاي مناسب و جایز تشویق شوند. هرچیزي که خداوند براي مردم حرام 
کرده در مقابل آن امر حاللی برایشان فراهم آورده که آنان را از آن حرام بی نیاز 

 رداند.گ می

﴿: دفرمای می تعالی اهللا              ﴾ :۲[الطالق[  

 .»دده میو هرکس از خدا بترسد خداوند براي او راه برون رفتی قرار «

﴿ د:فرمای میو                ﴾ :۴[الطالق[ 

 . »رداندگ میو هرکس از خدا بترسد خداوند کارش را آسان «

                                                           
ــو داود ( 5590بخــاري  ( -1 ــق اب ــه صــورت معل ــا4039) ب ــان  (  ) ب ــن حب ــی 6754اختصــار. اب ــی ف ) الطبران

. حافظ ابن حجر آن را در کتـاب تعلیـق التعلیـق    20777، 5859) بیهقی در الکبري 3417( 3/282الکبیر
. 5590) شـماره  10/51). فـتح البـاري (  5/17علی صحیح البخاري با سند متصـل ذکـر نمـوده اسـت.  (    

 ).272-5/270تهذیب سنن أبوداود از ابن قیم  (
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اهیم به آنچه دوست دارد و می پسندد و به صالح بندگانش خو میاز خداوند متعال 
 د توفیق دهد.باش می

 و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم
 )186-12/184( کمیته ي فتوا

 ردد گ می] حکم شعر در واقع به حکم مضمون آن بر 67[

حکم شعر در اسالم چیست؟ و آیا ترانه به همراه ذکر خدا همراه با دف چنان  س:
 د جایز است؟ اشعار جایز و نا جایز کدامند؟ شو میکه در کشور ما انجام 

، اگر شعر مشتمل بر دروغ یا شرك یا لهو یا فساد و یا تشویق به شرارت باشد ج:
و حکمتهاي شرعی و یاري کردن  و اگر مشتمل بر دعوت به خیر، ممنوع و ناجایز است

حکم مفهوم و مضمون آن ، حق و امثال آن باشد جایز است. خالصه این که حکم شعر
 اما استفاده از دف در مراسم عروسی براي زنان جایز است. ، است

 و با اهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.
 )12/186( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ

 حکم سیگار کشیدن و ترانه و دالیل آن  ]68[

چون نص ، ند که ترانه و کشیدن سیگار حرام نیستندکن میبعضی از مردم ادعا  س:
 .صریحی در این مورد در قرآن نیامده است!

خواندن ترانه و شعر حرام نیست؛ مگر آنکه مفهوم آن پوچ و یاوه باشد یا این که  ج:
ترانه همراه با موسیقی و یا دیگر ابزار لهو باشد که در این صورت به خاطر آنچه با آن 

اما ترانه خواندن به هنگام کارها و یا ، همراه است یا به خاطر مفهوم پوچش حرام است
 ر راندن شترها و امثال آن حرام نیست.د )1(سردادن آواز حدي

                                                           
سرود و آوازي که شتربانان عرب هنگام راندن شتران می خوانند و شتر با شنیدن آن مست مـی شـود و    -1

 تند می رود.  (فرهنگ فارسی عمید)
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اما در ، در مورد دود سیگار در قرآن به صراحت در قرآن و سنت چیزي نیامده است
ید. براي این که نما میقرآن و سنت قواعدي کلی هست که بر حرام بودن سیگار داللت 

چیزي حرام باشد شرط نیست که به طور مشخص در قرآن و سنت به صراحت براي آن 
و جزئیاتی ، چون اسالم دینی کلی براي همه مردم تا روز قیامت است، نصی آمده باشد

و پدیدار  آیند میمردم نمی توانند همه آن را بدانند. جزئیاتی که پیش  آیند میکه پیش 
را براي مردم بیان کرد چون در آن زمان  ها آنان همه تو میند در زمان نزول قرآن نشو می

ي بعدي به وجود آمده است. ها آننند. مشخص است که سیگار در زمدا میمردم آن را ن
بنابراین قرآن و سنت در برگیرنده ي قواعدي کلی هستند که جزئیات در آن داخل 

 هستند که علما نسبت به آن شناخت دارند.
 ).15، 14( الفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ ص –شیخ ابن عثیمین 

 حکم کشیدن سیگار  ]69[

فرزندم مدتی است که به طور پنهانی و مخفیانه سیگار می کشد و من از این کار  س:
او خبر دارم. جناب عالی اینجانب را براي این که پسرم را براي ترك سیگار کمک کنم 

 چه راهنمایی می فرمائید؟ حکم شریعت در مورد کشیدن سیگار چیست؟
اختالف کردند همین طور که هر ابتدا وقتی سیگار پدیدار شد مردم در مورد آن  ج:

اما بعد از اینکه در عصر ، دشو میبه وجود بیاید در مورد آن اختالف  چیزي وقتی تازه
حرام بودن آن آشکار و روشن ، حاضر مشخص گردید که سیگار کشیدن زیان آور است

 است پس سیگار کشیدن حرام است:
ت و از طرفی سیگار اول: چون سیگار کشیدن ضایع کردن و تلف کردن پول اس 

 زیان آور است.
 د که خطرناك ترین آن سرطان است.باش میدوم: دخانیات عامل بیماري هاي زیادي  

د. چون اگر فرد سیگاري به موقع شو میسوم: سیگار کشیدن سبب بد شدن اخالق 
و ، د و دوست ندارد کسی با او حرف بزندشو میو ناراحت  آید میسیگار نکشد به تنگ 

 . آید می ر چیز اندکی به خشمبا ه
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روزه که ، چهارم: ممکن است براي فرد سیگاري انجام عبادتها سخت و دشوار باشد
و دیگر عبادتها مانند نماز ممکن است وقت نماز فرا برسد اما چون ، مشخص است

 د.شو میسیگاري دیر است که سیگار نکشیده نماز خواندن برایش مشکل 
د نباید وارد مسجد شود. چون نماز ده میانش بوي بد پنجم: فرد سیگاري اگر ده

د. شو میپس سیگار مانع ورود به مسجد ، ندشو میگزاران و مالئکه از این بو اذیت 
بنابراین سیگار کشیدن حرام است و کسی که خیر خواه خودش است با مشاهده ي 

شاید مضرات ؟! ها آنچه رسد به همه ، یکی از این مشکالت باید از سیگار دوري کند
 دیگري هم داشته باشد که اینک به ذهن بنده نمی رسد.

اما نصیحت ما به این پدر این است که بکوشد تا حد امکان با فرزندش باشد و 
پدر با پسرش همراه باشد و او را به خوبیها مشغعول  هرگاه، همچنین او را نصیحت کند

در کنار پدر سپري کند و  با پدرش مأنوس شود و اوقات خود را، نماید امید است
به خصوص وقتی که فرزند کوچک باشد و تازه سیگار کشیدن ، سیگار را فراموش نماید

را شروع کرده و هنوز به آن معتاد نشده است. امیدواریم خداوند این پدر را براي 
 اصالح فرزندش یاري کند.

 )40، 1/39(، )4( کتاب الدعوة –شیخ ابن عثیمین 

 نماد جاهلیت است] کف زدن از 70[

 آیا دست زدن در در مناسبتها و جشنها جایز است یا مکروه است؟ س:

و کمترین چیزي که در مورد آن ، دست زدن در جشنها از اعمال جاهلیت است ج:
این  آید میو آنچه از بررسی دلیل به نظر ، دباش میمی توان گفت این است که مکروه 

 تشبه به کافران نهی شده اند. چون مسلمانان از، است که حرام است

﴿ :یدگو میاهللا تعالی در توصیف کفار مکه               

   ﴾ :۳۵[األنفال[ 

 .»دباش میدعا و تضرع ایشان در کنار مسجد الحرام جز سوت کشیدن و کف زدن ن«
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چیزي دید یا شنید که موجب پسند یا  هرگاهسنت براي مؤمن این است که 
اهللا اکبر)؛ چنان که در احادیث ( سبحان اهللا) یا بگوید:( بگوید: شد میناخوشایندي او 

ثابت است. زنان اگر همراه مردان در نماز وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهزیادي از پیامبرصلَّى 
ر نماز دچار سهو شود برایشان جایز است مثالً امام د، باشند و چیزي برایشان پیش بیاید

پیامبر چنان که در احادیث صحیح از ، اما مردان امام را با سبحان اهللا متوجه، دست بزنند
ه صلَّى د که دست زدن شو می. با این توضیح معلوم )1(ثابت استوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

 این نهی شده است.و از هر روي ، مردان تشبه به کفار و زنان است
 )67( فتاوي معاصرة ص –ابن باز 

 ] حکم آویزان کردن زنگوله براي حیوانات 71[

و از این زنگ به منظور متوجه ساختن ، دشو میبراي گوسفندان زنگوله گذاشته  س:
د. مهم این است که این ده میود. اگر گوسفندان راه بروند صدا ش میگوسفندان استفاده 

.. حکم شریعت در مورد آویختن این زنگوله .رد که نرونددا میزنگ گوسفندان را نگاه 
 چیست؟، اشدب میها به گردن گوسفندان که با چوپان همراه هستند و مشغول چرا 

در حدیث از زنگی که براي لذت بردن از صداي آن و سرحالی به کار برده  ج:

هد نهی شده است. پیامبر صلَّى شو می بُ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللـَّ حَ الَ تَصْ

سٌ الْـ رَ ا جَ ةً فِيهَ قَ فْ ةُ رِ ئِكَ الَ  )2(»مَ

 »ند.شو میمالئکه با گروهی که زنگ به همراه دارند همراه ن«
اشکالی ندارد؛ به نظر من ، اما اگر هدف این باشد که چهار پایان به دنبال او بروند

چون این کار براي جمع کردن چهار پایان و مرتبط کردنشان با چوپان و متفرق 
و اگر به این کار نیازي نباشد و چیزي دیگر ، این مصلحت بزرگی است، نشدنشان است

 بیابد که جاي زنگ قرار دهد و با آن حیوانات به دنبال صداي چوپان بروند بهتر است.

                                                           
 )422) و مسلم  (1204، 1203بخاري  ( -1
 ) ودیگران2554) و ابوداود  (2113مسلم  ( -2
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 .و آله و صحبه و سلم و صلی اهللا علی محمد
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین.

 ] بازي با ورق و شطرنج 72[

 حکم ورق بازي و شطرنج چیست؟ س:

چنان که اساتید ما ، علما تصریح کرده اند که بازي با این دو چیز حرام است ج:
و ، رنددا میند و از ذکر خدا باز آور میچون این دو کار غفلت زیاد به بار ، گفته اند

در اکثر موارد بازي به صورت شرط ، ندشو میسبب دشمنی و تنفّر بین بازي کنندگان 
بندي است و شرط بندي حرام است؛ مگر در آنچه شریعت به آن تصریح کرده و آن سه 

افِر«چیز است:  فُّ و احلَ لُ و اخلُ  »تیر اندازي و اسب سواري و شتر سواري.« )1(»النَّصْ

بازان و ورق بازان تأمل و فکر کند برایش روشن خواهد هرکس در احوال شطرنج  
شد که این افراد اوقات زیادي را در غیر از طاعت الهی و بی فایده گذرانده اند. و اینکه 

د و هوش را قوت کن میذهن را باز ، یند: شطرنج و بازي با ورقگو میبعضی از مردم 
؛ بلکه ذهن و هوش را و واقعیت برخالف ادعاي اینهاست، می بخشد درست نیست

ید. طوري که اگر فرد نما میتنبل نموده و ذکاوت ذهن را فقط محدود این کار ها 
بنابراین تنبل کردن ، فکرش را در جایی دیگر کار گیرد آن هوشیاري را نخواهد داشت

ذهن و منحصر کردن آن به یک نوع هوشیاري و تیز هوشی چیزي است که فرد باید از 
 آن دوري کند.

 )4/437( فتاوي اسالمیۀ –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم بازي با شطرنج در غیر اوقات نماز73[

 آیا با شرایط ذیل بازي با شطرنج جایز است: س:
به هنگام بازي کلمات ، بلکه بعضی وقتها بازي کند، همیشه به طور مستمر بازي نکند

 اوقات نمازِ فرض را ضایع نکند.، زشت بر زبان نیاورد
                                                           

 )4690) و ابن حبان  (3585،3586نسائی  () و 1700) و ترمذي  (2574) و ابوداود  (474/ 2احمد  ( -1
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 راجح این است که بازي شطرنج حرام است: قول ج:
ي کوچکی خالی نیست و معلوم است که ها مجسمهاول: اغلب بازي شطرنج از 

هصلَّى چون پیامبر، همراه داشتن عکس حرام است  الَ «د: فرمای میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

لُ  خُ ةٌ الْـتَدْ ورَ يْتًا فِيهِ صُ ةُ بَ ئِكَ الَ   )1(»مَ

 » ندشو میمالئکه در خانه اي که در آن عکس باشد وارد ن«
چون اهللا ، را از ذکر خدا غافل می کند که حرام است انساندوم: اغلب بازي شطرنج 

تعالی در بیان حکمت حرام بودن شراب و قمار و بتها و تیرهاي بخت آزمایی می 

﴿ فرماید:                                 

                      ﴾ :۹۱[املائدة[  

اهد درباره شراب و قمار در میان شما دشمنانگی و نفرت ایجاد کند و خو میشیطان «
 .»پس آیا باز می آئید، خداوند و نماز بازداردشما را از ذکر 

ند و جر و بحث شو میند از همدیگر متنفر کن میاغلب کسانی که این بازي را 
یند. کلماتی که شایسته نیست مسلمان به گو میند و کلمات زشتی به یکدیگر کن می

برادرش بگوید. بازي شطرنج زیرکی و ذکاوت و تیزهوشی ذهن را منحصر به همین 
چنان که فرد مورد  -رددگ مید که معموالً در موارد دیگر باعث کندي آن کن میمورد 

که  ید: افراديگو میاو  -این را به من گفته است ، اعتمادي که در این مورد تجربه دارد
در کارهاي دیگر که نیاز به  آیند میبازي شطرنج می کنند وقتی که از بازي بیرون  دائماً

، آیند میاز کند ذهن ترین و کودن ترین افراد به شمار ، است هوشیاري و تیزهوشی
 بازي شطرنج حرام است.، بنابراین امور

این در صورتی است که بازي شطرنج از آنچه سؤال کننده گفته سالم باشد و قمار 
پس ، رد باید مبلغی بپردازدخو میو قمار این است که فردي که شکست ، در آن نباشد

                                                           
 )2106) و مسلم  (3226بخاري  ( -1
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اگر با مواردي همراه باشد که سؤال کننده برشمرده و یا قماري در آن باشد پلیدتر و 
 بدتر است. 

 )18( اسئلۀ مهمۀ ص -شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم فوتبال رومیزي 74[

حکم این بازي که در بازارها به وجود آمده و کودکان و نوجوانان این بازي را  س:
ي هست که در آن مجسمه فوتبالیست ها قرار دارد و ند چیست؟ در این بازي میزکن می

هر کس شکست بخورد ، دشو مید که با دست زده شو میدر آن توپ کوچکی گذاشته 
آیا ، و کسی که پیروز شده چیزي نمی پردازد، پول بازي را باید به صاحب میز بپردازد

 این بازي و امثال آن در شریعت اسالمی جایز است؟
یی در میزي ها مجسمهه گونه اي است که شما گفته اید و در آن اگر این بازي ب ج:

د قرار دارد و باید کسی که شکست خورده پول بازي را به صاحب شو میکه بر آن بازي 
 میز بدهد. این بازي حرام است به چند دلیل:

اول: مشغول شدن به این بازي کار بیهوده اي است که بازیگر اوقات فراغت خود را 
و ممکن است ، دکن میخود را ضایع  ید و بسیاري از مصالح دین و دنیاينما میبا آن پر 

این بازي براي او عادتی بشود و وسیله اي بشود به امور بدتري از نوع قمار. و هر 
 باطل و بیهوده است و از نظر شرعی حرام است. چیزي که این طور باشد امري 

و عکسها و نگهداري آن از گناهان کبیره است؛ به دلیل  ها مجسمهدوم: ساختن 
کسانی را وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاحادیث صحیحی که از جانب اهللا تعالی و پیامبرش صلَّى 

 ند.که این کار را انجام دهند به دوزخ تهدید کرده ا
چون این ، د این حرام استده میرد و پول بازي را خو میسوم: کسی که شکست 

و اجاره دادن بازي و ، اسراف و ضایع کردن پول با خرج کردن آن در امور بیهوده است
پس این از گناهان کبیره و از قمار است که حرام ، بازي عقد باطلی است یا همان ابزار

 د.باش می
 .نبینا محمد و آله و صحبه وسلمو صلی اهللا علی 
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 )2/333( فتاوي اسالمیۀ –اللجنۀ الدائمۀ 

 حکم بازي أونو ]75[

از کسانی هستم که نماز را سروقت و با جماعت  –به خواست پروردگار  –من  س:
 ند کهکن میاما بعضی از خویشاوندان و دوستانم هستند که با ورقی بازي ، انندخو می

 این بازي شبیه بازیی است که باصره نام دارد و همچنین بازي، دشو میأونو) نامیده (
ولی وقتی اذان را می ، مکن میبازي  ها آنند. بنده اغلب اوقات با ده میرا انجام  )ضومنه(

آیا من به سبب بازي گناهکار ، شنویم براي خواندن نماز با جماعت به مسجد می رویم
 حکم این بازي چیست؟ ، مشو می

را به خود  انسانچون از ذکر خدا و از نماز ، این بازي از بازیهاي حرام است ج:
 و اغلب به دشمنی و تنفّر می انجامد.، یدنما میمشغول 

 .و باهللا التوفیق و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
 )15/238( –فتاوي اللجنۀ الدائمۀ 

 مونوبولی)( بازي] بیانیه ي انجمن دائمی افتا در مورد 76[

 احلمد هللا وحده و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده وبعد:  س:

کمیته دائم پژوهشهاي علمی و افتا از نامه اي اطالع یافت که از سوي مدیر کل اداره 
 توجیه و ارشاد به ریاست هیأت امر به معروف و نهی از منکر به شماره، آگاهی

، )3411( ـ به مفتی کل ارسال گردید و به شماره)ه16/7/1414( تاریخ، س)1209/9(
و مفتی ، ) از مدیریت کل به هیأت علماي عالی رتبه محول گردید22/7/1414( تاریخ

اظهارات  براساسمونوبولی) شده و این بازي ( کل خواستار بررسی در مورد بازي
 آگاهان بدینصورت است: 

که به مربع هاي کوچکی تقسیم سانتیمتر  50×50این بازي عبارت است از برگه اي 
هر مربعی اسم مشخصی دارد و قیمت معینی دارد. این مربع ها عبارتند از ، شده است

قطعه هاي زمین یا ایستگاههاي راه آهن و در اصل در بازي خریدن زمین ها یا 
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تعداد ، ند باید تصویري بپردازندکن میایستگاهها که بقیه بازیگران وقتی از آن عبور 
فردي دیگر هست که به عنوان مسئول بانک است که در آغاز ، نفر است 6تا  2بازیگران 

 سپس بازي از مکعبهاي کوچکی، یدنما میبازي به هر بازیکنی مبلغ مشخصی هدیه 
 د.شو مینردگلها) آغاز (

طوري که هر بازیگر این مهره را می اندازد تا به و سیله آن شماره اي بدست بیاورد  
د که با این مکعبها به دست آورده شو میسیله آن از نقطه آغاز به محلی منتقل که به و

 ...و بازیگر بین خریدن یا گذشتن از آن مختار است، است
و همین طور دیگر بازیکنها و بازیگرها شکلهایی که نماد هتلها هستند از بانک می  

ره آن باال برود. بازیگر می زارد تا قیمت اجاگ میخرد و آن را در زمینی که آن را خریده 
و همچنین بعضی از منطقه ، تواند با رهن دادن امالك خود به بانک از بانک قرض بگیرد

مبلغ مشخص از بانک ( بهره) که با کارتهایی که بر آن نوشته شده( ها عبارتند از منطقه
 مشخص شده اند.  )مبلغ معینی به بانک بده( بگیر)

 ی اینگونه پاسخ داد:کمیته افتا بعد از بررس ج:
و اگر به پول نباشد باز هم ، این بازي حرام است؛ چون قمار است اگر به پول باشد

حرام است. چون رقابت در کاري بیهوده و باطل است و از ذکر اهللا تعالی و نماز باز 
چنان که اهللا تعالی در سوره مائده ، یدنما میبین بازیکنان دشمنی و نفرت ایجاد ، رددا می

﴿ د:فرمای می                            

                                 

                                     

 ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[  

اي مؤمنان شراب قمار و بتها و تیرهاي بخت آزمایی پلیدند و از عمل شیطان «
اهد میان شما در خو میاز آن پرهیز کنید تا رستگار شوید. بیگمان شیطان ، ندباش می
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پس آیا باز ، رددا میشراب و قمار دشمنی و نفرت ایجاد کند و از ذکر خدا و از نماز باز 
 .»می آیید

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم ، و باهللا التوفیق
 ) 224-15/222( فتاوي اللجنۀ

 بعضی از ورزش هاي جایز در اسالم ] 77[

 بازیهاي جایز در اسالم کدام هستند؟  س:

مسابقه اسب سواري و شتر سواري و تیر اندازي و نیز پرتاب نیزه جایز است؛  ج:

﴿ د:فرمای میود. اهللا تعالی ش میزیرا با این کارها براي جهاد در راه خدا تمرین   

                           ﴾

 ]۶۰[األنفال: 
مادي و معنوي) و از اسبهاي ( براي مبارزه با آنان تا آنجا که می توانید نیروي«

 .»تا بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید، ورزیده آماده سازید

فٍّ « :دفرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللَّـهرسول اهللا صلَّى  لٍ أَوْ خُ بَقَ إِالَّ يفِ ثالث: نَصْ الَ سَ

افِرٍ    )1(»أَوْ حَ

 » و اسب سواري. شتر سواري، مسابقه نیست مگر در سه چیز: تیر اندازي«
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم  –و باهللا التوفیق 

          )230/ 15( ...فتاوي اللجنۀ

 ] حکم بازي بوکیمون 78[

 .. وبعد: .و صيل اهللا وسلم عيل حممد و آله و صحبه، احلمد هللا وحده

                                                           
)  و 3586، 3585و نسـائی  ( » حدیث حسن«) و قال:1700) و ترمذي (2574) و ابوداود  (2/474احمد  ( -1

) بـا  424) از تمـام رازي  ( 627( 1/256آمده،» الفوائد«) .  کلمه ي  (ثالث) در کتاب 4690ابن حبان  (
 حقیق: حمدي السلفی.ت
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تحقیق مفصلی در مورد بازي بوکیمون به ما ارسال ، یکی از افراد غیور و با احساس
گردید که داشته است. بعد از خواندن نامه و اطالع یافتن از محتواي آن براي ما روشن 

این بازي که نویسنده آن را توضیح داده و نمونه هایی از موارد آن را بیان کرده از آالت 
و از نوع قمار است که خداوند آن را حرام نموده و در ، لهو و لعب به شمار می رود

کاري بیهوده و ، کنار شراب ذکر کرده است؛ پس اگر فقط به منظور سرگرمی انجام شود
 اشد.ب میحرام باطل است که 

 یضدر حدیث از بریده ره هعنْه روایت است که پیامبر صلَّى  اللـَّ وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

هِ « فرمود: مِ دَ يرٍ وَ نْزِ مِ خِ هُ يفِ حلَْ دَ بَغَ يَ صَ أَنَّامَ كَ فَ ريِ دَشِ نْ لَعِبَ بِالنَّرْ   )1(»مَ

 هر کس با نرد بازي کند گویا دستش را در خون و گوشت خوك فرو برده است. «
 یضاز ابی موسی رروایت است که گفت رسول اهللا  اللَّـه نْهلَّى عصه علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسىصَ «فرمود: و دْ عَ قَ دِ فَ نْ لَعِبَ بِالنَّرْ ـهَ مَ ولَهُ  اللَّ سُ رَ   )2(»وَ

 »بازي کند از فرمان خدا و پیغمبر سرپیچی کرده است.، نردکسی که با «
 یضمالک و احمد و ابوداود روایت کرده اند. احمد از ابی عبد الرحمن خطمی ر

از پیامبر  اللَّـه نْهلَّى عصه لْعَبُ «د که فرمود: کن میروایت وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ ي يَ ثَلُ الَّذِ مَ

دِ  أُ بِ بِالنَّرْ ضَّ تَوَ ي يَ ثَلُ الَّذِ يلِّ مَ يُصَ ومُ فَ قُ مِ الْـثُمَّ يَ دَ يْحِ وَ يلِّ الْـقَ يُصَ ومُ فَ قُ يرِ ثُمَّ يَ نْزِ  )3(»خِ

اند؛ مانند کسی خو مید و نماز شو مید و سپس بلند کن میبازي ، مثال کسی که با نرد«
د و نماز شو میسپس بلند ، یردگ میاست که با خون چرك و خون خوك وضو 

 »اندخو می

                                                           
 )2260مسلم  ( -1
) و ابن حبـان   3762) و ابن ماجه  (4938) و ابوداود  (400، 397، 4/394) و احمد  (1786موطا مالک  ( -2

 )و حاکم آن را صحیح قرار داده و ذهبی او را تائید کرده است .60( 1/50) و حاکم5872(

ــن ): «8/113»  (مجمــع الزوائــد«الهیثمــی فــی). قــال 20742) و بیهقــی  (5/370احمــد  ( -3 و فیــه موســی ب
 ».عبدالرحمن الخطمی و لم أعرفه، و بقیه  رجال أحمد رجال الصحیح



   

 2089 باب هفدهم: آداب
 

هر چیزي که «واژه نرد که در روایت آمده نوعی بازي است. عطا و مجاهد گفته اند: 
، میسر است. حتی بازي کودکان با گردو، قمار باشد و در آن برد و باخت صورت گیرد

 یند.نما میو درعبارتی آمده: حتی گردو و تخم مرغی که کودکان بازي 

﴿ د:فرمای میکه اهللا تعالی  )1(تفسیر این آیه ذکر نموده این روایت را ابن کثیر در    

                             

          ﴾ :۹۰[املائدة[ 

قمار و بت ها و تیر هاي بخت آزمایی پلید و از عمل شیطان بیگمان شراب و «
 .»هستند از آن پرهیز کنید تا رستگار شوید

ند قمار است. بازي فقط آور میاز آنجا که بچه ها از این بازي از یکدیگر پول در 
، جهت سرگرمی مانند سخن بیهوده و باطلی است که از راه خدا گمراه می سازد

ادیان و عقاید تأثیر دارد؛ پس بنابراین باید این کارتها سوزانده همچنین بر عقلها و 
چون بر فرزندان مسلمین ، تاجران ملزم شوند که آن را وارد نکنند و نفروشند، شوند

 زارد. گ میتأثیر منفی 
 .و صلی اهللا وسلم علی محمد و آله و صحبه وسلم

 ضا کرده است.هـ ام 1/12/1421فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین تاریخ  –

 ] بیانیه کمیته دایم افتا در مورد فیلم ها و بازي هاي بوکیمون 79[

 .. و بعد: .و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده، ) احلمد هللا وحده1(

پرسشهاي زیادي به کمیته دایم پژوهشهاي علمی و افتا ارائه شده که در مدیریت کل 
یاد داشت ش ( گردیده اند. از آن جملههیأت علماي عالی رتبه ضبط و یاد داشت 

هـ و غیره که 17/11/1421تاریخ  7246هـ و یاد داشت شماره 11/1421در تاریخ  7180
متن یکی از این یاد داشتها این گونه است: اخیراً در بین دانش آموزان مدارس نوعی 

                                                           
 )2/92در تفسیر ش  ( -1
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موزان ما را بازي رواج یافته که بوکیمون نام دارد که ذهن بسیاري از فرزندان و دانش آ
به خود مشغول ساخته است و آنان شیفته ي این بازي شده و همواره بدان مشغولند و 

تا  10ند. کارتهایی که از کن میپولهاي خودرا براي خریدن کارتهاي این بازي صرف 
ریال قیمت دارند.  300تا  200ریال قیمت دارند؛ بلکه بعضی از این کارت ها  600

بازیهاي  قات خود را در دنبال کردن تحوالت این بازي و به دنبالدانش آموزان بیشتر او
 ند. کن میسپري ، تازه آن در هر جایی

بنابراین بازارها ، از آن جا که این بازي به شدت رواج یافته و خیلی مورد توجه است
ي مخصوصی براي خرید و فروش و تبادل کارت هاي آن در نظر گرفته شده ها آنو مک

د که دانش آموزان شو میی که مسابقه هایی براي این کارتها تدارك دیده است. تا جای
یند. بدتر از آن این که تعداد نما میبراي بدست آوردن کارتهاي بیشتر با یکدیگر رقابت 

ند و فرزندانشان را در این کن میزیادي از پدران و مادران تحوالت این بازي را دنبال 
بلکه این کارتها را وسیله اي براي تشویق و تنبیه یند؛ نما میراستا حمایت و کمک 

فرزندانشان قرار داده اند. چون بر این باورند که این بازي تأثیر عجیبی بر فرزندانشان 
 دارد.
براي روشن کردن ماهیت این بازي و توضیح خطر هاي پنهان آن از قبیل خطر هاي  

ان ما را به طور مستقیم هدف عقیدتی و تربیتی و رفتاري آن که گروه مشخصی از فزند
قرار داده اند. دوست دارم در این گزارش مختصر خالصه اي از این بازي را با انگشت 

ارائه کنم؛ و می کوشم ، گذاشتن بر خطرات عقیدتیِ فاجعه بار آن و آثار منفی تربیتی آن
دانش اهند که خو میکه براي افرادي که به تربیت دانش آموزان ما عنایت دارند و 

نتیجه اي را که در خالل بررسی این بازي بدان ، آموزانی با عقیده ي سالم تربیت شوند
 دست یافته ام به آنان گزارش کنم.

 بوکی چیست؟

 پیدایش آن:
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بازي بوکی یا بوکیمون از خاور دور و به طور مشخص از ژاپن و ارد سرزمین ما 
ردد. وقتی که مردي ژاپنی به نام گ میزمان پیدایش این بازي به دهه نود بر شده است.

، در عالم خیال، ساتوشی تاجیري که گونه هاي مختلف حشرات را جمع آوري می کرد
چنین فکر می کرد که روزي حشرات و حیواناتی با شکلهاي عجیب و غریبی از فضا 

ید. این نما میشروع به جمع آوري آن  انسانبه جنگ جهان خواهند آمد و سپس 
در هر ، ات وحشی قابل تحول و پیشرفت به سوي آینده اي بهتر هستندحشرات و حیوان

حیوانی که یک سر دارد متحول ، د. به عنوان مثالکن میمرحله اي شکل حیوانات تغییر 
داراي دستها و ، د و یا در مرحله اي از مراحل تحولشو مید و داراي سه سر شو می

 ند. شو میپاهایی 
) چیز NINTENDOننتندو ( ژاپنی بزرگی به نام این فکر و اندیشه براي شرکت

جالبی بود. این شرکت اندیشه ي مذکور را مورد بررسی قرار داد و امکانات بسیار 
زیادي براي آن فراهم کرد و شمار زیادي از نقشه کشان و نقاشان را انتخاب کرد تا 

تا جایی که ، راردادرا زیر نظر ق ها آننمونه هاي این بازي را نقاشی کنند و به شدت کار 
ند منع و جلوگیري شد میاز ورود روزنامه نگاران به جاهایی که این تصویرها کشیده 

است گزارشی از تهیه خو میچنان که یکی از شبکه هاي تلویزیونی آمریکا که ( .نمود می
اجازه تهیه گزارش به او داده نشد.) اما دیري نگذشت که ، این تصاویر گزارشی تهیه کند

بازي چون آتش در خرمن همه ي گوشه هاي جهان را فرا گرفت و شرکت مذکور  این
که تولید کننده ي کارتهاي آن بود به سودهاي کالن خیالی دست یافت که به میلیاردها 
دالر می رسید. نمایندگیهاي زیادي در پایتخت کشورهاي جهان براي آن تأسیس شد. 

استهایی براي پخش آن تدارك دیده شد. براي تبلیغات آن مجالت و روزنامه ها و ک
تلویزیونهاي زیادي برنامه هاي این بازي را پخش می کردند و سایتهاي زیادي در 

 اینترنت براي آن گشوده شد. 

 روش بازي بوکیمون:
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تولید کنندگان بوکیمون قواعد و ضوابط مشخصی براي این بازي وضع کرده اند و 
در این قواعد شیوه استمراري را رعایت کرده اند. اصول این بازي به گونه اي طراحی 

، ودش میشده است که تمام مراحل آن با یکدیگر مرتبط هستند. فردي که وارد این بازي 
به دنبال کارت تازه اي  د. طوري که بازیگر هموارهکن میناخواسته مراحل آن را دنبال 

است و به همین صورت ادامه دارد. این چند شیوه و صورت دارد از آن جمله یکی 
ند و میز مخصوصی دارد و شو میپیچیده است که در آن گلها و مدالها به کار گرفته 

براي فراگرفتن مهارت آن به وقت زیادي نیاز است. که خالصه اش این است که کارت 
و کارت قوي داراي رموز و اشاره ، آید میقوي بر کارتی که از آن ضعیف تر است فایق 
 د. بر میها و شماره هاي مشخصی که قیمت آن را باال 

 ممنوعیت هاي شرعی در این بازي:
 ار قم  -1

چون دو نفر با تعدادي از کارتهایی که قیمتهاي مختلفی دارند ، این بازي قمار است
کسی که کارتهایش قویتر است کارتهاي فرد دیگري را که ضعیف تر ، ندکن میرقابت 

د بخواهد که کارت از ده میرد. اگر فردي که کارت از دست دا میاست براي خود بر 
و طرف مقابل ممکن است قیمت ، ت آن را بپردازددست ندهد باید به جاي کارت قیم

را باال ببرد. این یکی از صورتهاي قمار زمان جاهلیت است؛ که در آن فرد با طرف 
مال و حتی خانواده اش  شد میو هر کدام پیروز ، مقابل بر خانواده و مالش قمار می کرد

﴿ شده که فرموده است: و این تفسیر در گفته اهللا تعالی بیان، دبر میرا با این قمار     

                             

          ﴾ :۹۰[املائدة[ 

پلید و از عمل شیطان  بیگمان شراب و قمار و بت ها و تیر هاي بخت آزمایی«
 .»هستند از آن پرهیز کنید تا رستگار شوید
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این همان قماري است که دانش آموزان در مدارس با این بازي که ارزش پولی دارند 
و کسی که بازنده است ، رددا میو برنده ي کارتها را که داراي ارزش پولی هستند در بر 

 آن را بپردازد تا در دست او باقی بمانند. اگر بخواهد کارتهایش را نگه دارد باید قیمت
شاید مهمترین چیزي که . دکن میاین بازي فرضیه ي تحول و پیشرفت را مطرح   -2

این بازي را زشت و ناپسند بداند این است که تئوري و فرضیه ي  انساند شو میباعث 
ري د؛ این تئوکن مید مطرح دا میتکامل و تحولی که آقاي داروین نداي آن را سر 

و ، ید مخلوقات از شکلی به شکلی دیگر متحول شده تا اینکه به تکامل رسیده اندگو می
موجودهاي زنده اي بوده اند که تغییر یافته اند و تا اینکه میمون شده و بعد  انساناصل 

 . تبدیل شده اند انساناز آن به 
د؛ شو میرده عجیب این است که کلمه تحول و تکامل خیلی زیاد بر زبان کودکان آو 

یند این حیوان موجود در کارت گو میطوري که شما از دانش آموزان می شنوید که 
و دانش آموز با شیفتگی زیادي تحول ، متحول شده و به اشکال مختلف در آمده است

 ند.کن میآن را دنبال 
هر : ي منحرف هستندها آناین کارتها داراي اشاره ها و شعارهاي ادیان و سازم  -3

کسی در یکی از این کارتها دقت کند از شعارها و عکس هایی که مفاهیم بسیار 
ند که کن میاین رموز و شعار ها ثابت . دشو میخطرناکی دارند حیرت زده و ناراحت 

این بازي به هدف سرگرمی و تفریح چنان که تولید کنندگان و رواج دهندگان آن ادعا 
یی قرار ها آنسر آن دست هاي پنهان و سازم ند تأسیس نشده است؛ بلکه پشتکن می

بسیاري از این اشاره ، دارند که با دقت تمام براي نشر و گسترش افکار منحرف خویش
 .ها و شعارهاي موجود در این بازي را وضع کرده اند

و این اشاره ها ، یندنما میافکاري که بیشتر حرکتهاي انحرافی جهان از آن استفاده 
اهند در آن مانور دهند و افراد موجود در آن خو میمیدان وسیعی است براي کسانی که 

ند تا در اذهان کن میچون این رموز و اشارات را به دلخواه خود تفسیر ، را گمراه کنند
جاي بگیرد و استفاده کنندگان از آن به آن دل ببندند. در اینجا برخی از اهمیتی که این 
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 ها آن، مکن میند را بیان ده میي منحرف به این رموز و تصاویر و شعارها ها آنزمسا
 یند: گو می

راز در سخن و عکس و نوشتن است؛ و نوشتن شعارها هستند که به صورت جزئی (
 از جمله این شعارها عبارتند از:  )و شیوه اي خاص پخش شده اند

که از این ستاره خالی باشد که ستاره شش گوش: چون کمتر کارتی را می یابی  -1
و از طرفی شعار و رمز ، ارتباط این ستاره با صهیونیزم جهانی براي همگان آشکار است

 مقدس اسرائیل است. همان طور که رمز اول سازمان فراماسونري در جهان است.

 صلیب: -ب
مقدس و صلیب شعار ، در این بازي صلیبهاي زیادي با اشکال متفاوتی وجود دارد 

 نصارا است.

 مثلث ها و زاویه ها: -ج
ي منحرف ها آناینها رموز و اشاراتی است که مفاهیم مهمی نزد بسیاري از سازم

 فراماسونري دارند.

 اشاره ها و نمادهایی از عقیده شنتوي: -د
شنتوي عقیده ساکنان ژاپن است و اساس آن بر چند خدایی است؛ بنابراین خورشید 

. آیند میمقدس اند و به عنوان خدا به شمار  ها آنز حیوانات براي و زمین و بسیاري ا
 این بازي عکسهاي زیادي از این نوع را دربر دارد. 

 بوکیمون) پرسیده اند: ( سؤال کنندگان در مورد حکم این بازي
از آن جمله برخی عبارتند از: ، این بازي شماري از ممنوعیتهاي شرعی را دربر دارد

که اهللا تعالی با نص ، و دیگري قمار، اهللا تعالی با اعتقاد به چند خدایی شرك ورزیدن به

﴿ د:فرمای میقرآن آن را حرام کرده و همراه شراب و بتها قرار داده است چنان که     
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                                ﴾:۹۰[املائدة–

۹۱[ 
قمار و بتها و تیرهاي بخت آزمایی پلیدند و از عمل شیطان ، اي مؤمنان! شراب«

اهد میان شما در خو میو از آن پرهیز کنید تا رستگار شوید. بیگمان شیطان ، ندباش می
پس آیا باز ، رددا میشراب و قمار دشمنی و نفرت ایجاد کند و از ذکر خدا و از نماز باز 

 »آیید؟!می 
از آن جمله یکی ترویج شعارهاي کفر و تبلیغات براي آن و نشر عکسهاي حرام و 

کمیته دایم پژوهشهاي علمی «خوردن مال باطل است. به خاطر این ممنوعیتها و غیره که 
چون قمار ، نددا میرا حرام  آید میاین بازي و پولهایی که از این بازي به دست » و افتا

را به انجام کاري  انسانچون وسیله اي است که ، آن حرام استاست. خرید و فروش 
همی کشاند که اهللا تعلی و پیامبرش صلَّى  آن را حرام کرده اند. کمیته  وسلَّمعلَیه وآله  اللـَّ

ید که از آن دوري نمایند و نما میهمه مسلمین را توصیه » دایم پژوهشهاي علمی و افتا
تا دین و عقیده و اخالقشان مصون و محفوظ ، این بازي منع کنندفرزندانشان را از 

 و باهللا التوفیق. ...بماند
 هـ  3/12/1421)و تاریخ 21758( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ ش

 ] حکم جایزه هاي ورزشی80[

در این روزها بسیاري از جوانان خود را براي بازي در ورزشهاي مختلف آماده  س:
جذب این ، فراخوان باشگاههاي ورزشی و یا با مصاحبه کردن از طریق ها آنند. کن می

نید یک دا مید. چنان که کن میا مقدار معینی پول مشارکت ب میوند. هر تیش میورزشها 
جام و جایزه ها را می خرد و ، دده میتیم پولی نمی پردازد. تیمی که بازي را سامان 
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جام را از آن ، ند. تیم برندهکن میدیگر تیم ها براي به دست آوردن این جایزه ها بازي 
 وند. لطفاً راهنمایی کنید.ش مید و دیگر جوایز به ترتیب تقسیم کن میخود 

مثل این که فردي جایزه ، اگر جایزه را کسی بدهد که در مسابقه مشارکت ندارد ج:
هد که از زمره ي مسابقه دهندگان و از این تیم نباشد؛ این بازي قمار به حساب را بد

د. اما اگر جایزه از طرف دو تیم مسابقه دهنده باشد. مثل این که هر تیمی مبلغی آی مین
د. این در حکم کن میپول بدهد و هر یکی از دو تیم که برنده شود جایزه را از آن خود 

 رماید:ف میلی قمار است. زیرا اهللا تعا

﴿                                

               ﴾ :۹۰[املائدة[ 

قمار و بتها و تیرهاي بخت آزمایی پلیدند و از عمل شیطان ، اي مؤمنان! شراب«
 .»و از آن پرهیز کنید تا رستگار شوید، ندباش می

همچنین اگر سه تیم باشند و دو تیم پول بدهد و تیم سوم پول ندهد و جایزه را تیم 

الَ « رماید:ف میم وسلَّعلَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىنیز حرام است. چرا که ، برنده بگیرد

افِرٍ  فٍّ أَوْ حَ لٍ أَوْ خُ بَقَ إِالَّ يفِ نَصْ   )1(»سَ

 »و اسب سواري. شتر سواري، مسابقه نیست مگر در: تیر اندازي«
ه پیامبر صلَّى توضیح داده که تعیین پاداش فقط در مسابقه به این وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

 امور با جهاد مرتبط هستند.این  زیرا، سه چیز جایز است
 ).433، 4/434( فتاوي اسالمیه -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم شریک شدن در دوره ورزش پپسی کوال81[

                                                           
)  و 3586، 3585و نسـائی  ( » حدیث حسن«) و قال:1700) و ترمذي (2574) و ابوداود  (2/474احمد  ( -1

) بـا  424) از تمـام رازي  ( 627( 1/256آمده،» الفوائد«ث) در کتاب ) .  کلمه ي  (ثال4690ابن حبان  (
 تحقیق: حمدي السلفی.
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آکادمی یوفا (، اهد مسابقه فوتبال بگذاردخو میشرکت پپسی کوال اعالم کرده که  س:
د شو میبراي نوباوگان) و این مسابقه ها براي جوانان سیزده سال تا شانزده سال برگزار 

و این دوره مسابقات زیر نظر انگلیسی ، یعنی براي دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه
اهد که در آن مشارکت نمایند تا بعد از برگزاري خو میو از همه ، دشو میها برگزار 

انتخاب کند. نظریه جناب عالی چیست؟ آیا کسی  ها آنمجموعه اي را از میان آزمون 
 به بریتانیا سفر کند؟ ها آنمی تواند فرزندش را به پیوستن به اینها تشویق نماید تا همراه 

احلمد هللا رب العاملني و صيل اهللا عيل نبينا حممد و آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان إلی 

 يوم الدين.

خبر را شنیده ام و خوانده ام که در آن آمده است که اینها از میان نوباوگان سه این  
و ، و گروهی حدوداً چهارده سال، ند: گروهی تا دوازده سالکن میگروه را انتخاب 

کسی را انتخاب کنند که صالحیت شرکت  ها آنگروهی تا حد شانزده سال؛ تا از میان 
 د.شو میآن در بریتانیا انجام  در این آکادمی را دارد که تمرینات

م کسی به فرزند جگر گوشه اش اجازه بدهد که در این سن به کن میبنده فکر ن
بریتانیا و یا کشوري دیگر از کشور هاي کفر سفر کند؛ چون چنین سفري براي دین و 
اخالق و عبادت فرزند بسیار خطرناك است. براي افراد حرام است که به این شرکت 

دولت هاي کفر به مسافرت ببرد؛  اجازه دهند که این نوباوگان را به بریتانیا یا به یکی از
 د.شو میسؤال  ها آند و روز قیامت از باش میمسئول خانواده و فرزندش  انسانزیرا 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                        

   ﴾٦رمي: [التح[  

و  ها انساناي مومنان خود و خانواده هایتان را از آتشی نجات دهید که هیزم آن «
 .»سنگها هستند
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ئُولٌ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللَّـهپیامبر صلَّى  سْ وَ مَ هُ يْتِهِ وَ لِ بَ ىلَ أَهْ اعٍ عَ لُ رَ جُ الرَّ .. .وَ

نْ  ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ كُ يَّتِهِ وَ عِ   )1(»رَ

.. و همه مسئول هستید و از زیر دستان خود .دباش میمرد مسئول خانواده اش «
 »یدشو میپرسیده 

یم که سرزمینها و جوانان این مرز و بوم را از توطئه نما میاز خداوند متعال مسألت 
ت ي دشمنان محافظت نماید و حکومت مارا با اسالم و اسالم را با آن نگه دارد. حکوم

آنان را ، را بهترین مسئول براي فرزندان ملت و جگر گوشه هایشان قرار دهد تا دشمنان
 در دام چنین اندیشه هاي فاسدي نیندازد. بیگمان خداوند کارساز و تواناست.

 و صلی اهللا وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، و الحمد هللا رب العالمین
 ) 65، 64( فتاوي معاصره ص –شیخ ابن عثیمین 

 مشت زنی) و کشتی آزاد و گاو بازي ( ] حکم بوکس بازي82[

 حکم اسالم در مورد بوکس بازي و گاو بازي و کشتی آزاد چیست؟ س:

بوکس بازي و کشتی دادن گاوها حرام و از منکرات است؛ چون بوکس بازي  ج:
گاوها شکنجه کردن خطرات فراونی دارد و خطرناك است. به جان هم انداختن 

حیوانات است. اما کشتی آزادي که در آن خطري نباشد و عورت ها نمایان نشوند 
با یزید بن وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاشکالی ندارد. چون در حدیث آمده است که پیامبرصلَّى 

اصل این است که چنین کارهایی جایز  )2(رکانه کشتی گرفت و پیامبر او را به زمین زد.

 هستند بجز آنچه شریعت حرام قرارداده است.

                                                           
 )1829) و مسلم  (2409بخاري  ( -1
و شاهدي نزد بیهقی در »حسن و غریب و إسناده لیس بالقائم« ) و قال:1784) و ترمذي  (4078ابوداود  ( -2

 ن می رسد.) دارد که به درجه ي حس19546(  18/10سنن الکبري 
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مجمع فقهی اسالمی رابطۀ العالم االسالمی به دلیل آنچه گفته شد بیانیه اي در مورد 
حرام بودن بوکس بازي و کشتی دادن گاوها صادر کرده است که متن آن به شرح ذیل 

 است:
 اما بعد:

رابطه العالم االسالمی در دهمین نشست خود که در مکه از مجمع فقهی اسالمی 
 28م منعقد گردید و تا روز چهار شنبه 1987اکتبر  17هـ مطابق با 1408صفر  24شنبه 
موضوع بوکس بازي و کشتی آزاد ، م ادامه یافت1987اکتبر  21هـ مطابق با 1408صفر 

رد. همچنین موضوع کشتی را مورد بررسی قرارداد و این دو ورزش بدنی را جایز شم
گاو بازي) که در بعضی کشورهاي اسالمی رواج دارد مورد بررسی قرارداد ( دادن گاوها

 که آیا از دیدگاه اسالم جایز است یا نه؟
که چنین کارهایی به ورزش  هرچند، بعد از بررسی ابعاد مختلف موضوع و نتایج آن

ورهاي اسالمی و غیره آن را منتسب هستند و برنامه هاي تلویزیونی بعضی از کش
 ند.ده میپوشش 

بعد از مطالعه و تحقیقات پزشکان و متخصصان در این مورد که به تقاضاي مجمع 
و بعد از آمارهایی که این پژوهش از نتایج بوکس بازي ارائه نموده ، صورت گرفته بود

از تلویزیون  آنچه براساسو با توجه به نکات منفی که در کشتی آزاد وجود دارد ، بودند
 مجمع فقهی امور ذیل را به تصویب رسانید:، دشو میپخش 

 بوکس بازي: :اول
به اتفاق آرا معتقد است که بوکس بازي مذکور که امروزه در ورزش و » مجمع«

، دباش میکاري است که در شریعت اسالمی حرام ، دشو میمسابقات کشور ما انجام 
چون در آن هر یک از رقابت کنندگان آسیب رساندن به طرف دیگر را تا آخرین حد 

و یا به شکسته شدن عضو و یا به ، یا مغزش آسیب جدي و مزمن ببیند، نددا میجایز 
و از طرفی تماشاگرانی ، د. بدون این که ضارب مسئولیتی داشته باشدشو میمرگ منجر 
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ند و از این که طرف دیگر شو میشاد و خوشحال ، که طرفدار بوکس بازِ پیروز هستند
ند. این کار حرام است به طور کلی اسالم آن را قبول ندارد؛ شو میآسیب دیده شادمان 

 ﴿ د:فرمای میچون اهللا تعالی            ﴾ :۱۹۵[البقرة[ 

 . »با دستهاي خودتان خود را به هالکت نیندازید«

 ﴿ :دفرمای میو              ﴾ :۲۹[النساء[  
 . »بیگمان خداوند نسبت به شما مهربان است، خودتان را نکشید«

ارَ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللَّـهو پیامبر صلَّى  َ
رَ والرضِ َ   )1(»الرضَ

 »زیان و آسیب برسانید و نه به دیگران آسیب برسانید. نه به خود«
 بنابراین فقهاي شریعت اسالمی تصریح کرده اند که هر کسی به فردي دیگر گفت:

مرا بکُش) او حق ندارد آن فرد را به قتل برساند و اگر این کار را بکند مسئول و (
 سزاوار مرگ است. 

که ورزش  هرچندد که این بوکس بازي جایز نیست کن میبنابراین مجمع فقهی تأکید 
چون مفهوم ورزش براساس تمرین استوار است؛ نه آزار و آسیب وارد ، دشو مینامیده 
 کردن.

و از فهرست مسابقات ، باید بوکس بازي از برنامه هاي ورزشی محلّی حذف شود
دادن د که پوشش کن میجهانی نیز باید حذف گردد. همچنین مجمع فقهی تصویب 

این عمل زشت را ، تا نوباوگان، بوکس بازي در برنامه هاي تلویزیونی جایز نیست
 نیاموزند و آن را تقلید نکنند.

 دوم: کشتی آزاد:
اما کشتی آزاد که هر یک از رقابت کنندگان آسیب رساندن به طرف دیگر را جایز 

گرچه به ظاهر ، نددا یممجمع فقهی این را عملی کامالً مشابه به بوکس بازي ، می شمارد

                                                           
ً. ) و له طرق يقوی بعضها بعضا٣٢و قال النووی فی األربعني  ()  2340) و ابن ماجه  (1/313احمد  ( -1

 ).6/432»  (فیض القدیر«ر.ك 
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چون همه ممنوعیتهاي شرعی که در بوکس بازي به آن اشاره شد در ، تفاوت دارند
حکم بوکس ، د وجود دارند. و در حرمتشو میکشتی آزادي که به صورت مبارزه انجام 

ند و شو میبازي را دارد. اما انواع دیگر از کشتی آزاد که فقط براي ورزش بدنی انجام 
و مجمع فقهی در آن مانعی ، ن در آن مجاز نیست از نظر شرعی جایز استآسیب رساند

 نمی بیند. 

 گاو بازي):( سوم: کشتی گرفتن با گاوها
اما کشتی دادن گاوها که در بعضی کشورهاي جهان معمول و رایج است و به کشته 

مربی با مهارتی که در استفاده ي سالح دارد گاو را به  انسانشدن گاوها می انجامد که 
ند؛ کن میحیوان را شکنجه  ها آنچون ، قتل می رساند نیز به لحاظ شرعی حرام است

ی را به انسانگاو ، د. در بسیاري مواقعآور میگاو باز آن را با تیر از پاي در  انسانزیرا 
 شریعت اسالمی آن را نمی پذیرد. قتل می رساند و این کشتی عملی وحشیانه است که 

هپیامبرصلَّى  ا «د: فرمای میدر حدیثی وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ نَتْهَ جَ ةٍ سَ رَّ أَةٌ يفِ هِ رَ بَتْ امْ ذِّ عُ

ا تْهَ بَسَ ا إِذْ حَ تْهَ قَ الَ سَ ا وَ تْهَ مَ يَ أَطْعَ ؛ الَ هِ ا النَّارَ لَتْ فِيهَ خَ دَ اتَتْ فَ تَّى مَ يَ ، حَ الَ هِ أْكُلُ وَ ا تَ تْهَ كَ رَ تَ

اشِ  شَ نْ خَ ضِ الْـمِ   )1(»أَرْ

او نه به گربه ، عذاب داده شد، زنی به خاطر آن که گربه اي را زندانی کرد تا که مرد«
 »و نه آن را رها می کرد که از حشرات زمین بخورد.، ددا میآب و نان 

د پس حکم کسی که شو میپس وقتی زندانی کردن گربه سبب وارد شدن به جهنم 
حکمش چگونه ، د تا اینکه می میردکن میگاو را با سالح آسیب می رساند و شکنجه 

 خواهد بود؟! 
 )413-4/411( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 ] گذراندن وقت در شبکه ي اینترنت 83[

                                                           
 )2242) و مسلم  (3482بخاري  ( -1
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بسیاري از جوانان با وارد شدن در شبکه ي اینترنت اغلب اوقات خود را در آن  س:
می پردازند. به این ، رانند و به گشت و گذار در سایت هاي مختلف خوب و بدگذ می

 ید؟کن میجوانان چه نصیحتی 
این جوانان بیکار هستند و براساس هواي نفس دوست دارند از هرچیزي با خبر  ج:
د شو میین آنچه را که از طریق اینترنت یا شبکه هاي ماهواره اي پخش بنابرا، شوند
د شبهات شو میند. تردیدي نیست که بسیاري از آنچه در این رسانه ها پخش کن میدنبال 

ند و تصاویري در آن کن میگمراه کننده و تبلیغاتی هستند که عقل و فطرت را فاسد 
 د.کن مید که بیننده را دچار فتنه شو میپخش 

یم که از این اماکن آلوده کن مینصیحت ، ما به هر مسلمانی خواه جوان باشد یا پیر 
و چشمهایش ، و از گوش کشیدن این سخنان زشت و انحرافی پرهیز نماید، دوري کند

تا این گونه ، را از نگاه کردن به این برنامه هاي کفر آمیز یا بدعت آمیز حفاظت کنند
ن و عقیده اش از نوع آوري و بدعت محفوظ بماند و فطرت اوقاتشان ضایع نگردد و دی

د فریب نخورد. چیزهایی که شو میو عقلشان به سبب آنچه می شنوند یا آنچه پخش 
 ید. نما مید و گوشها را کر بر میبصیرت و بینایی را از بین 

با آنچه مصلحت دینی دارد  ها آنانند از مواردي استفاده کنند که براي تو میاین افراد 
و می توانند از آن توشه هاي مفید از علم و عمل صالح بیندوزند و خود را مشغول به 
کارهاي دنیوي کنند که از طریق آن به روزي حاللی دست می یابند که زندگی شان را 

د و یا با فراگیري دانش و اخبار صحیحی که از شنیدن آن درس عبرت می ده میسامان 
و از این رهگذر شکر ، ندآور میند و آنچه براي نیاکانشان اتفاق افتاده به خاطر آموز

را به اسالم هدایت  ها آنیند که نما میند و او را ستایش آور میپروردگار را به جاي 
 ند.شو میگشوده که در زندگی از آن بهره مند  ها آننموده و دانش جدیدي به روي 
کاري خود را با برنامه هاي مفید پر نمایند؛ باید دانست این افراد می توانند اوقات بی

 به خاطر ضایع کردن اوقاتش باز خواست خواهد شد.  انسانکه 



   

 2103 باب هفدهم: آداب
 

مَ «در حدیث آمده است:  وْ بْدٍ يَ ا عَ مَ دَ ولُ قَ زُ نَاهُ الْـالَ تَ هِ فِيامَ أَفْ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ تَّى يُ ةِ حَ يَامَ قِ

عَلَ  هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ هُ وَ هِ فِيمَ أَبْالَ مِ سْ نْ جِ عَ هُ وَ قَ فَ فِيمَ أَنْ بَهُ وَ تَسَ نَ اكْ نْ أَيْ الِهِ مِ نْ مَ عَ   )1(»وَ

رد تا اینکه از عمرش پرسیده خو میروز قیامت هیچ بنده اي از جاي خود تکان ن«
شود که آن را در چه چیزي سپري کرده و از دانش و علمش پرسیده شود که با آن چه 

پرسیده شود که از کجا آن را به دست آورده و در چه مسیري آن را  و از مالش، کرده
 » خرج کرده است و از بدنش که آن را در چه کاري فرسوده کرده است.

براي هریک از این پرسشها پاسخی آماده کند و پاسخ هر پرسشی را  انسانپس باید 
 درست بدهد.

 هـ24/7/1420 –از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 

 بیانیه کمیته دایم پژوهش هاي علمی و افتا در مورد مجله هاي مبتذل و خطرات آن ]84[

 احلمد هللا وحده و الصالة و السالم عيل نينا حممد و عيل آله و صحبه و بعد: 

مسلمین در این عصر با مشکالت بزرگی مواجه گردیده اند و فتنه ها از هرسویی 
آنان را محاصره کرده است. بسیاري از مسلمین به این فتنه گرفتار آمده اند. منکرات سر 

 ي همهند. علت ده میبلند کرده اند و مردم بدون ترس و حیا آشکارا گناهان را انجام 
اهللا تعالی و اهمیت ندادن به قوانین اهللا تعالی و آئین اهللا  این امور بی اعتنایی به دین

تعالی است. همچنین غفلت بسیاري از مصلحان از اجراي شریعت اهللا تعالی و امر به 
د. باید دانست که تنها راه نجات مسلمین از باش میمعروف و نهی از منکر از عوامل آن 

صادقانه به سوي اهللا تعالی و تعظیم اوامر  راستین و بازگشت ي توبه، این بالها و فتنه ها
 به سوي حق است. ها آنو راهنمایی بی خردان و کشاندن ، و نواهی پروردگار

یکی از بزرگترین فتنه هایی که در عصر ماپدید آمده کاري است که تاجران فاسد و 
ام انج، دلّاالن پست فطرت و کسانی که دوست دارند فساد در میان مؤمنان رواج یابد

ند. کاري همچون چاپ و نشر مجله هایی که مخالف اوامر خدا و رسول و در ده می

                                                           
 )2417ترمذي  ( -1
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صفحات آن عکسهاي لخت و فریبنده و شهوت انگیزي که مردم را به فساد می کشاند 
 وجود دارد.

که این مجله ها با شیوه هاي متعددي به ، با بررسیهاي انجام شده ثابت گردیده است
ند؛ از آن ده میدعوت ، شباع آن به صورت نا مشروع و حرامفساد و تحریک شهوتها و ا

 جمله به شیوه هاي ذیل:
 .روي جلد مجله ها وداخل آن عکس هاي فتنه انگیز وجود دارد  -1
دلها ، زنان با آرایش تمام به این فتنه ها دامن می زنند و با انواع ژست و آرایش  -2

  .را می ربایند
سخنان فساد بر انگیز و اشعار و متنهایی که از حیا و ارزش به دور هستند و  -3

 ند و امت را به فساد می کشانند.بر میاخالق را از بین 
 ي عاشقانه و حکایت زنان و مردان بازیگر و رقاص.ها آنداست -4
در این مجله ها به صراحت به بی حجابی و اختالط زن و مرد و دور انداختن  -5

 د.شو میحجاب دعوت داده 
لباس هاي فتنه انگیزي که زنان با آن نیمه عریان هستند و به زنان مؤمن عرضه  -6

 را شیفته ي عریانی و مشابه با زنان فاحشه نمایند.  ها آنند تا شو می
در این مجله ها عکسهایی هست که زنان و مردان همدیگر را به آغوش گرفته و  -7

 ند. بوس مییکدیگر را 
در این مجله ها مقاالتی به چاپ می رسد که غرایز جنسی دختران و پسران  -8

را به سوي در پیش گرفتن راه فساد و  ها آنو با تمام قدرت ، دکن میجوان را تحریک 
 شتیها و گناه و عشق می کشاند.انحراف و ارتکاب ز

چه بسا دختران و پسران جوانی که شیفته این مجله هاي مسموم شده اند و به  
 خاطر این از حدود فطرت و دین بیرون رفته اند. 

ند بسیاري از احکام شریعت و کن میاین مجله ها با مقاالت و طرحهایی که ارائه  
 غییر داده اند.مبادي فطرت را از دهان بسیاري از مردم ت
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بسیاري از مردم به علت تمایل و گرایش به این مجله ها و سایه افکندن آن بر اذهان  
و عقلهایشان مرتکب گناه و کارهاي زشت شده اند و از حدود و مرزهاي اهللا تعالی 

 تجاوز کرده اند.
 ند وکن میخالصه این که این مجله بدن زن را کاالیی کرده اند که با آن تجارت  

تا این گونه این ، دده میاین تجارت را یاري ، شیطان با همه اسباب و وسایل فتنه
تاجران بتوانند بی بند و باري را گسترش دهند و زنان مؤمن را فاسد کنند و جوامع 

ند و براي شریعت الهی دا میاسالمی به مجموعه هاي حیوانی که خوب و بد را یکسان 
 ند تبدیل کنند. ده میمیتی نند و بدان اهشو میارزشی قایل ن

ند و کن میبلکه کار به جایی رسید که عریان نشان دادن زنان و مردان بهره برداري 
ند. بار خدایا! از انحراف و دگرگون شدن سرشت و نام می) ها آنشهر عری( این عریانی را

حرام نامیده به وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى فطرت و از ارتکاب آنچه اهللا تعالی و پیامبرش 
 یم.بر میذاتت پناه 

بنابراین با توجه به آنچه از وضعیت این مجله ها که ذکر شد و با توجه به شناخت  
و نظر به گزارشهاي زیادي که از علما و طالب علم و ، این سودجویان نتایج و اهداف

مبنی بر این که این ، دشو میافتا ارائه عموم مسلمین به کمیته دایم پژوهشهاي علمی و 
ند؛ کمیته دایم و شو میمجله ها در کتابخانه ها و بقالیها و مراکز تجاري عرضه 

 د:کن میپژوهشهاي علمی و افتا دیدگاه خود را این گونه بیان 
ند خواه ویژه ي باش می: چاپ و نشر چنین مجالت فاسدي خواه مجله هاي عمواول

 تعالیام است. هر کس این کار را بکند او بهره اي از این فرموده اهللا لباسهاي زنانه حر

﴿ د:فرمای میدارد که                       

           ﴾ :۱۹[النور[  

فحشاء در میان مؤمنان گسترش یابد عذاب دردناکی آنان که دوست دارند زشتی و «
 . »در دنیا و آخرت خواهند داشت
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به هر صورتی که ، ندکن مییی که این مجالت را چاپ ها آندوم: کار کردن در مک
چاپ و توزیع آن باشد حرام است؛ چون کار کردن ، تایپ، خواه در تهیه و تنظیم، باشد

 فساد است. در آن کمک کردن بر گناه و باطل و 

 ﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                      

    ﴾ :۲[املائدة[ 

و برگناه و تجاوز و دشمنی کمک نکنید و از خدا بترسید بیگمان خداوند عذاب «
 . »سختی دارد

چون این ، این مجله ها و ترویج آن با هر وسیله اي حرام استسوم: تبلیغات براي 
 کار یعنی راهنمایی به سوي شرّ و دعوت دادن به آن.

هپیامبرصلَّى  نْ « :دفرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللـَّ يْهِ مِ لَ انَ عَ لَةٍ كَ الَ ا إِىلَ ضَ عَ نْ دَ ثْلُ الْـمَ إِثْمِ مِ

هُ الَ يَ  بِعَ نْ تَ امِ مَ يْئًاآثَ مْ شَ هِ امِ نْ آثَ لِكَ مِ   )1(»نْقُصُ ذَ

هر کسی که به گمراهی دعوت دهد به اندازه اي که به پیروانش گناه می رسد به «
دعوت دهنده نیز همان قدر گناه می رسد. بدون آن که این امر از گناهان پیروانش 

 » چیزي بکاهد.
چهارم: فروش این مجله ها حرام است. در آمد حاصل از آن در آمدي حرام 

د. هر کسی چنین کاري کرده باید توبه کند و به سوي خداوند باز گردد و باش می
 خودش را از این کسب پلید رها نموده و نجات دهد. 

چون این مجالت ، پنجم: براي مسلمان خریدن و نگهداري این مجالت حرام است
ر گیرنده ي فتنه و منکرات هستند. از طرفی خرید این مجله ها به نفع صاحبان آن و در ب

 ردند.گ مید و به تولید و ترویج آن تشویق شو میاز این طریق بیشتر  ها آنسرمایه مالی 

                                                           
 )2674مسلم  ( -1
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تا از فتنه ، مسلمان باید از در اختیار گذاشتن این مجله به خانواده اش پرهیز کند 
باید بداند که مسئول است و روز قیامت از او در باره ي زیر محفوظ بمانند. مسلمان 

 دستانش پرسیده خواهد شد. 
تا این گونه از اهللا ، ششم: مسلمان باید از نگاه کردن به این مجالت فاسد پرهیز کند

اطاعت کرده باشد و خویشتن را از محل وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى  تعالی و پیامبرش
هصلَّى چون پیامبر، خودش را معصوم بداند انسانفتنه دور نگه دارد؛ زیرا نباید  علَیه  اللـَّ

 هآلولَّمسمِ «فرموده است که:  و  الدَّ ْرَ مَ جمَ نْ ابْنِ آدَ ي مِ ْرِ يْطَانَ جيَ  )1(»الشَّ

 » ید.نما مید که خون در رگها حرکت کن میچنان حرکت  انسانشیطان در «
چه بسا نگاههایی بوده که در قلب صاحبان خود «ید: گو میامام احمد رحمه اهللا 

  )2(»بالیی را ایجاد کرده اند
پس هرکسی به عکسها و مطالب این مجالت دل ببندد قلب و زندگی او فاسد 

چون اصالح قلب ، نیستخواهد شد و به جهتی می رود که براي دین و دنیاي او مفید 
و حیات آن فقط در تعلق و وابستگی به خداوند و اخالص و عبادت و مناجات او نهفته 

 است. 
فرمانروا و ، هفتم: بر هرکسی که خداوند او را در کشوري از کشورهاي اسالمی

واجب است که خیر خواه مسلمین باشد و آنان را از فساد و اهل ، حاکم گماشته است
زیان آور است دور کند. از آن  ها آنهمه چیزهایی که براي دین و دنیاي فساد و از 

جمله این که از نشر و توزیع این مجالت جلو گیري کند و مسلمین را از شرّ آن باز 
و این کار از اسباب فالح و ، و این کار یعنی: یاري دادن به خداوند و دین او، دارد

 رستگاري و قدرت یافتن در زمین است. 

                                                           
 )2175-2174) متن حدیث از بخاري است. و مسلم  (7171بخاري  ( -1
 )15/374» (رحمه اهللا«ن. ك: مجموع الفتاوي ابن تیمیه  -2
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﴿ د:فرمای مینان که اهللا تعالی چ                    

                               

             ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[  

بیگمان اهللا ، هرکسی اهللا تعالی را یاري کند قطعاً اهللا تعالی اورا یاري خواهد کرد«
تعالی قوي و قدرتمند است. کسانی که اگر ایشان را در زمین قدرت و حکومت بدهیم 

ند کن میرند و زکات اموال را می پردازند و امر بمعروف و نهی از منکر دا مینماز را برپا 
 .»و سرانجام کارها 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 اللجنۀ الدائمۀ

 ] حکم بازي کردن نقش صحابه 85[

آیا بازي کردن نقش صحابه در تئاتر جایز است؟ چون ما نمایشهایی ارائه  س:
 و یکی از این تئاترها را متوقف کرده ایم تا حکم را بدانیم. ، یمکن می

 . و بعد:.و الصالة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه، احلمد هللا وحده

ن کار اهانت و بی چون ای، ممنوع است ها آنبازي کردن نقش اصحاب یا یکی از  ج:
و اگر ادعا شود که در این ، دده میست و آنان رادر معرض توهین قرار ها آناحترامی به 

باید گفت که مفاسد آن بیشتر است و چیزي که مفاسد آن ، کارها مصلحتی وجود دارد
بیشتر باشد ممنوع است. از سوي مجلس هیأت علماي عالی رتبه در ممنوعیت این کار 

 انید به آن مراجعه کنید. تو میادر شده است که بیانیه اي ص
 و صلی اهللا وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.

 )1/490( فتواي کمیته دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 ] حکم تماشاي سریال هاي تلویزیونی 86[

 آیا تماشاي سریال هاي تلویزیونی جایز است؟ س:



   

 2109 باب هفدهم: آداب
 

بوي فساد  ها آني سالم باشند که در ها آناگر سریالهاي تلویزیونی شامل داست ج:
ند خالی باشند تماشاي آن کن مینباشد و از ترانه و تصویر زنانی که مردان را دچار فتنه 

اشکالی ندارد؛ و اگر یکی از این موارد در آن وجود داشته باشد تماشاي آن جایز نیست 
 چون بیم فتنه می رود. 

  90فتاوي و احکام الفنون ص  –یخ ابن جبرین ش
 جمع آوري و ترتیب ابوانس صالح الدین السعید. 

 طاش ماطاش) ( ] بیانیه کمیته دایم و افتا در مورد سریال87[

 .. و بعد: .احلمد هللا والصالة و السالم عيل من ال نبي بعده

متوالی پرسشهاي هـ به مدت شش سال 1421هـ تا سال 1416نظریه اینکه از سال 
د؛ چون در این سریال چیزهایی شو میطاش ماطاش) مطرح ( زیادي در مورد سریال

و مالحظات نصیحت کنندگان ، وجود دارد که با شریعت و آداب اسالمی مخالف است
 و پرسشگران را در مورد سریالهاي مذکور به صورت ذیل می توان خالصه کرد:

 .مورد مسخره و عیب جویی قرار گرفته اند اهل خیر و اصالح، در این سریال -1
همراهی زن با مردان بیگانه بدون حجاب و تظاهر به شیرین زبانی و ناز و  -2

 کرشمه در مقابل مردان بیگانه. 
، اهانت به احکام شریعت و تشویق به محرمات الهی به عنوان مثال ترك حجاب -3

سفر به کشورهاي کفر و ، کردن زنانرانندگی ، و ظاهر کردن زینت براي مردان بیگانه
 سفر به کشورهایی که به فساد معروفند. 

، در این سریال به کسانی که در مورد زنان و محارم خود حساس و غیرتمندند -3
 . طعنه زده شده است

 د. بر میتحریک شهوت با صحنه هاي زشتی که حیا و عفت را از بین  -5
که زشت هستند و بر خالف مروت و د شو میکارهایی در این سریال انجام  -6

 مثل چسباندن ریشهاي مصنوعی و امثال آن. ، ندباش میجوانمردي 
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و سخن گفتن به  ها آنانجام عادتهاي بعضی کشورها و مناطق و در آوردن اداي  -7

 ردند.گ میاظهار  ها آنند و معایب شو میلهجه هایشان به صورتی که اهل آن زبان تحقیر 
کمیته ي دایم پژوهشهاي علمی و افتا بعد از بررسی این پرسشها و آگاهی از  

 رد که: دا میموضوع این سریال براي همه مسلمین اعالم 
و ترویج و عرضه کردن آن به مسلمین به خاطر  اول: تولید این سریال و فروش آن

 امور زیادي حرام است که از آن جمله عبارتند از:
ند به مسخره کن میعمل  ها آنبرخی از امور دین و کسانی که به در این سریال  -1

گرفته شده اند. این کار براي سازندگان این سریال بسیار خطرناك است و بیم آن می 
 رود که سرانجام بدي داشته باشد. 

سریال مذکور مشتمل بر چیزهایی است که با شریعت تضاد دارند. مردم را وادار  -2
احکام دین و شریعت پروردگارشان بشورند و این کار را از طریق ذیل ند تا علیه کن می

د. حساسیت و کن میند: روابط نامشروع بین زنان و مردان بیگانه را نهادینه ده میانجام 
و امور ، دده میحجاب را امري بی ارزش جلوه ، یردگ میغیرت درمورد زنان را عیب 

 دیگر. 
کفر آشکار است و کشورهایی که به فساد براي کشورهایی که در آن شعایر  -3

 د.کن میاخالقی معروفند تبلیغات 
جاهلی؛ به مسخره گرفتن عادت و لهجه ها که  سر دادن نعره ها و تعصبات -4

تمام این امور با مقاصد شریعت که مبناي آن بر تشویق محبت و برادري و ایجاد روابط 
 .اشدب میاست متضاد ، حسنه و دوري از عوامل نفرت و دشمنی

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                        
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                             ﴾ :۱۰[احلجرات – 

۱۱[  
همه مؤمنان برادرند پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید. و از خدا بترسید «

 ها آنتا بر شما رحم شود. اي مؤمنان هیچ قومی قوم دیگر را مسخره نکند شاید 
دیگري) را ( و زنانی زنان، مسخره کنندگان) بهتر باشند( مسخره شوندگان) از اینها(

و یکدیگر را عیب جویی نکنید و لقبهاي ، ها بهتر باشنداز این ها آنمسخره نکنند شاید 
بعد از مؤمن بودن اسم فاسق بسیار زشت است و هر کسی ، زشت بر یکدیگر نگذارید
 .»توبه نکند اینان ستمگرانند

این سریال منجر به نشر و گسترش زشتی و از بین رفتن نشانه هاي فضیلت و  -5
 د. شو میو اشاعه ي فساد و محبت منمکرات و انس گرفتن با آن ، برتري

دوم این که: تماشاي این سریال و نشستن پاي آن حرام است؛ چون مشتمل بر 
 منکرات و تعدي از حدود الهی است. 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی در توصیف بندگان پرهیز گارش       

  ﴾ :ندشو میآنان که در محل دروغ حاضر ن« ]۷۲[الفرقان« 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                       

                             

    ﴾ :۶۸[األنعام[  

یند از آنان گو میهرگاه کسانی را دیدي که در مورد آیات ما سخنان ناحق «
و اگر شیطان از یاد تو برد بعد از به ، رویگردانی کن تا آن که به سخنی دیگر بپردازند

 . »یاد آوردن با گروه ستمگران منشین
خدا در اینجا یعنی سخنی که با حق مخالف باشد از  علما گفته اند: پرداختن به آیات
ستودن اهل باطل و روي گردانی از ، دعوت به آن، قبیل زیبا جلوه دادن سخنان باطل

 حق و عیب جویی آن. این آیه دلیلی است بر این که همنشینی با اهل منکر جایز نیست.
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﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                            

                         ﴾

  ]۱۴۰[النساء:
و در کتاب قرآن براي شما نازل کرده است که هرگاه شنیدید که به آیات خدا کفر «

با آنان ننشینید تا آنکه به سخنی دیگر ، یرندگ مید و مورد مسخره قرار شو میورزیده 
 .»خواهید بود ها آنبپردازند اگر با آنان بنشینید آنگاه شما همانند 
جالس گناه و فسادي را که در آن مجالس علما گفته اند: آیه به طور عام حضور در م

 د. شو مید را شامل شو میبه اوامر و نواهی اهللا تعالی اهمیت داده ن
چون این موارد ، سوم: تبلیغات براي این سریالها با هر وسیله اي که باشد حرام است

ه شامل همکاري براي گناه و تجاوز از دستورات الهی است که اهللا تعالی از آن نهی نمود

﴿ د:فرمای میو                               

        ﴾ :۲[املائدة[  

را و با یکدیگر در راه نیکی و پرهیزگاري همکاري کنید و بر گناه و تجاوز یکدیگر «
 . »یاري نکنید بیگمان خداوند عذاب سختی دارد

همگان وظیفه دارند در مقابل این منکرات اعتراض نمایند و براي رضایت خداوند با 
 تا این افراد به سوي خدا باز گردند و از گناه دست بکشند. ، دشمنی ورزند ها آن

ایم به این  طاش ماطاش) سخن گفته( چهارم: این که به طور ویژه در مورد سریال
معنی نیست که دیگر سریالها مشکلی ندارند؛ بلکه هر سریالی که مفاهیمی را در بر 
داشته باشد که با شریعت مخالف باشد و محرمات الهی در آن شکسته شوند و اخالق را 
فاسد کند و غیرت دینی را از بین ببرد و مروت را نابود کند و به انحراف با انواع 

 همین حکم را دارد. ، دعوت دهد مختلف به انحراف
، پنجم: این که باید قاطعیت و جدیت در زندگی مسلمانان حرف اول را بزند

سودمند است و از  ها آنمسلمانان باید به چیزهایی مشغول شوند که براي دین و دنیایی 
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رداند و اوقات گ میرا سست  ها آند و نیروي کن میتمام مواردي که دینشان را ضعیف 
د و دشمن را در میان شان جاي آور مید و جایگاه آنان را پایین کن میرا ضایع  شان
 .. این زندگی ارزشمند است..ند پرهیز کنندده می

بنابراین می طلبد که مسلمانان در زندگی خود از چیزهاي عاطل و باطل و امور  
پیش پا افتاده دوري نمایند و حق خداوند را که تمسک به دین و رعایت دستورات او 

از بیهودگی و  ها آنتعالی است و تربیت جوانان در مسیر حق و ارزشها و دور کردن 
و دست اندر کاران این سریالها باید توبه کنند و به فساد است ادا نمایند. تهیه کنندگان 

 سوي خدا بازگردند.
ما را بهبودي عنایت کند و همه ما را  ي همهییم که اوضاع نما میاز خداوند مسألت  

و باهللا  به راه راست هدایت نماید؛ بی گمان او شنواي نزدیک و اجابت کننده است.
 التوفیق 

 لی آله و صحبه و سلم و صلی اهللا علی نبینامحمد و ع
 هـ7/9/1421) در تاریخ 21685( کمیته دایم پژوهشهاي علمی و افتا

 گفتاري از عالمه ابن باز)( ] حکم آنتن هاي ماهواره اي88[

، مسلمین که این بیانیه به دستشان می رسد ي همه... به .از عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز
خداوند مرا و شمارا به انجام آنچه دوست دارد توفیق دهد و مرا و دیگران را از اسباب 

 خشمش نجات دهد. آمین. 
 .. و بعد: .اهللا و برکاته رحمهسالم علیکم و 

امروزه آنتنهاي ماهواره اي بین مردم رواج یافته است. این آنتنها پخش کننده ي همه 
مردم به کفر و الحاد ، . از طریق کانالهاي ماهواره ايفتنه ها و فساد و عقاید باطل هستند

فساد و سایر انواع شرّ و ، مجالس شرابخواري، تصاویر زنان وند.ش میو بی دینی دعوت 
د. بسیاري از شو میبدي که در خارج وجود دارد از طریق این آنتنها از تلویزیون پخش 

یند. بسیاري از این دستگاهها و آنتنها در داخل کشور ساخته نما میمردم از آن استفاده 
 د.شو می
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و به آنان تذکر دهم که مبارزه با ، بنابراین الزم بود که مردم را از خطر آن آگاه کنم 

این پدیده و پرهیز از آن واجب است. استفاده از آن در خانه و دیگر اماکن حرام است؛ 
همکاري در راستاي ، . خرید و فروش و تولید آنرددا میچون زیان بزرگ و فساد عظی

گناه و تجاوز از دستورات الهی است. بنابراین باید هر زن و مرد مسلمانی از آن پرهیز 
کنند و یکدیگر را به دوري از آن توصیه نمایند و خیر خواه یکدیگر باشند. چنان که اهللا 

﴿ د:فرمای میتعالی                            

           ﴾ :۲[املائدة[  

و با یکدیگر در راستاي نیکی و پرهیزگاري همکاري کنید و یکدیگر را در راستاي «
 .»داردگناه و تجاوز یاري ندهید بیگمان خداوند عذاب سختی 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                      

           ﴾ :۷۱[التوبة[  

ند و از منکر کن میبه معروف امر ، مردان و زنان مؤمن دوستان و یاوران یکدیگرند«
 .»ندکن مینهی 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                         

                 ﴾ العصر][سورة  

در زیان است مگر آنان که ایمان بیاورند و عمل  انسانسوگند به زمان. بیگمان «
 .»صالح انجام دهند و یکدیگر را به حق و صبر توصیه نمایند

ْ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللَّـهپیامبرصلَّى  إِنْ ملَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ مَ

إِ  انِهِ فَ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ عَفُ يَ لِكَ أَضْ ذَ بِهِ وَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نِ الْـنْ ملَ  )1(»إِيامَ

                                                           
 )49مسلم  ( -1
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هر کس از شما منکري دید باید آن را با دستش تغییر دهد و اگر نتوانست با زبان «
آن را تغییر دهد و اگر نتوانست با قلبش به آن اعتراض کند. و این ضعیف ترین درجه 

 »ي ایمان است.

ه پیامبر صلَّى : هللاَِِّ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللـَّ الَ لنَا: ملَِن؟ قَ . قُ ةُ يحَ ينُ النَّصِ الدِّ

ةِ  َئِمَّ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ مْ الْـوَ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ  )1(»مُ

و کتابش و پیامبرش  دین یعنی خیر خواهی گفتیم: براي چه کسی؟ فرمود: براي اهللا«
هصلَّى   »و ائمه مسلمین و عموم مسلمین.وسلَّم وآله علَیه  اللـَّ

هیامبرصلَّى پ ِبُّ «رماید: ف میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ ا حيُ يهِ مَ َخِ ِبَّ ألِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ الَ يُ

هِ  سِ  )2(»لِنَفْ

رد دا میود تا زمانی که آنچه را که براي خود دوست ش میهیچ یکی از شما مومن ن« 
 »براي برادرش نیز دوست بدارد.

  یضو در بخاري و مسلم از جریر بن عبداهللا بجلی رروایت است که  اللَّـه نْهع

ولَ «گفت:  سُ عْتُ رَ ايَ ـهِ بَ ىلَّ  اللَّ 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

لِ  سْ  )3(»مٍ مُ

هبا پیامبر صلَّى « بر پا داشتن نماز و پرداختن زکات و خیر  وسلَّمعلَیه وآله  اللـَّ
 »بیعت کردم.، خواهی براي هر مسلمانی

در مورد واجب بودن خیر خواهی وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاحادیث زیادي از پیامبرصلَّى 
به حق و همکاري با یکدیگر در راستاي خیر و  براي یکدیگر و توصیه ي یکدیگر

 روایت شده است.، نیکی

                                                           
 )55مسلم فی االیمان  ( -2
 )45)و مسلم  (13بخاري  ( -2
 )56) و مسلم  (74بخاري  ( -4
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بنابراین بر همه مسلمین اعم از دولت و ملت و اجب است که به این احادیث نبوي 
عمل کنند و خیر خواه یکدیگر باشند. یکدیگر را به حق و صبر توصیه کنند. همدیگر را 

تا این گونه اوامر الهی را اطاعت نموده و  ،توصیه نمایند که از انواع فساد دوري نمایند
 در امان باشند. از خشم و عذاب اهللا

اهم که ما و همه مسلمین را به انجام آنچه می پسندد توفیق دهد و دلها خو می از اهللا
و اعمال ما را سالم گرداند و مسئولین امر ما را توفیق دهد تا از این بال و مصیبت 

بین ببرند و مسلمین را از شرّ آن حفاظت کنند. از اهللا تعالی جلوگیري کنند و آن را از 
اهم که مسئولین امر ما را به خیر توفیق دهد و حق را به وسیله ي آنان یاري دهد. خو می

مسئولین کشورهاي اسالمی را در هر کجا که هستند توفیق دهد تا در مسیر رضایت و 
تا شریعت خداوندي  ه آنان یاري دهدو حق را بوسیل، خوشنودي او تعالی گام بردارند

 را حاکم نموده و به آن پایبند باشند و از آنچه مخالف شریعت است پرهیز نمایند. 
از اهللا مسألت دارم که اوضاع همه مسلمین را اصالح نماید و به آنان آگاهی در دین 

کاري بیگمان او بر هر ، و پایداري نصیب فرماید تا از مخالفت با شریعت باز آیند
 تواناست. 

 اهللا و برکاته. رحمهو السالم علیکم و 
 ) 35( ) ص1353( مجلۀ الدعوة ش –شیخ ابن باز 

 گفتاري از شیخ ابن عثیمین)( ماهواره اي)( ] حکم آنتن هاي بشقابی89[

اخیراً آنتن هاي ماهواره اي که کانال هاي تلویزیونی کشورهاي خارجی کافر را  س:
برنامه ، سخنان زشت، مبتذل از قبیل رقص زنان نیمه عریان ند و فیلمهايکن میپخش 

، آیا نگهداري چنین دستگاههایی، دشو می.. از آن پخش .هاي دعوت به نصرانیت و
جایز ، و کرایه دادن مغازه ها به فروشندگان آن، تجارت از این طریق، تبلیغات براي آن

آنتن ها را براي تماشاي اخبار ند که این کن میاست یا خیر؟ گفتنی است که بعضی ادعا 
 جهانی می خرند؟ 



   

 2117 باب هفدهم: آداب
 

پرسشهاي زیادي در مورد آنتنهاي ماهواره اي مطرح شده است. تردیدي نیست  ج:
آداب ، اخالق، عبادات، که دولتهاي کافر از هیچ کوششی براي آسیب رسانیدن به عقیده

اهند خو می ها آنند. وقتی چنین است پس بعید نیست که کن میو امنیت مسلمین دریغ ن
گرچه ممکن است در البالي برنامه ، از طریق این دستگاهها به اهداف خود دست یابند

هاي فاسد خویش برنامه هاي مفیدي قرار دهند تا این گونه بتوانند مردم را فریب بدهند 
اما مؤمن  چون مردم به اقتضاي فطرت آنچه را که زیان محض است نمی پذیرند؛

اوند به او آموخته است که چگونه بین خوب و بد و مفید و مضرّ هوشیار است و خد
مقایسه کند. مؤمن از قوت و شجاعتی برخوردار است که که می تواند خود را از 

 منجالب این مفاسد و مضرات نجات دهد. 
، نگهداري آن، اگر این آنتن ها به گونه اي هستند که در سؤال ذکر شده است

تعاون و همکاري در ، چون این کار، د و فروش آن جایز نیستتبلیغات براي آن و خری
چنان که ، د که از آن نهی شده استباش میراستاي گناه و تجاوز از دستورات شریعت 

 ﴿ د:فرمای میاهللا تعالی           ﴾ :و در راستاي گناه « ]۲[املائدة

 . »همکاري نکنیدو تجاوز با یکدیگر 
اهیم که ما و برادران ما را به راه راست هدایت کند و ما را از راه خو میاز خداوند 

 از راه کسانی که بر آنان خشم گرفته است. ، اهل دوزخ دور کند
 )73( فتاوي معاصرة ص –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم تجارت نوارهاي مبتذل و ویدئویی90[

یی که کمترین چیز در آن این است که زنها بی حکم تجارت نوار هاي ویدئو س:
 ي آیهد؟ آیا سرمشو میي عاشقانه و تخیلی در فیلمها بازي ها آنند و داستباش میحجاب 

این نوارها و فیلمها تاجر حرام است؟ کسی که مشغول به این کار است چه باید بکند؟ 
 چگونه خودش را از این نوارها و تجارت رها کند؟ 
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چون ، فروش و نگهداري این نوارها و گوش کشیدن و تماشاي آن حرام است ج:
.. باید از بین برده شوند. هر کسی با آن سرو کار دارد به .دده میبه فتنه و فساد دعوت 

او اعتراض شود و جلویش گرفته شود تا این گونه فساد در نطفه خفه شود و مسلمین 
 و اهللا ولی التوفیق.  از اسباب شرّ و فساد در امان بمانند.

 )1037( مجلۀ الدعوة ش –ابن باز 

 ] حکم نگهداري تلویزیون و تماشاي آن 91[

 حکم نگهداري تلویزیون و تماشاي آن چیست؟  س:

تلویزیون وسیله ي خطرناکی است و ضررهاي بزرگی همانند سینما یا بدتر از آن  ج:
ده و با عنایت به نظر آگاهان و دارد. با توجه به کتابهایی که در مورد آن تألیف ش

متخصصان در این زمینه در کشورهاي عربی و غیر عربی پی برده ایم که تلویزیون 
به دلیل این ، اخالق و اوضاع جامعه دارد، ي زیادي براي عقیدهها آنخطرناك است و زی

تصاویر عریان و ، د و منظره هاي فتنه انگیزشو میکه در آن اخالق زشت نمایش داده 
نیمه عریان و سخنرانیهاي انحرافی و گفتارهاي فتنه آمیز و تشویق به مشابهت با کافران 

ردد. از طریق تلویزیون بزرگان و رهبران کفار تعظیم گ میدر آن ارائه ، در اخالق و لباس
وند و نوعی بی عالقگی به رفتار و اخالق و لباس مسلمین در آن ش میو بزرگداشت 

ند و تصاویري شو میمسلمین و قهرمانان اسالم در آن تحقیر د. علماي شو میترویج 
  د.شو مینشان داده  ها آننفرت انگیز و تحقیر آمیز از 

در تلویزیون شیوه هاي مکر و فریبکاري و سرقت و قاپیدن و انواع توطئه و تجاوز 
 د. شو میبر مردم در آن آموزش داده 

ن مفاسدي را به دنبال داشته باشد تردیدي نیست هر آنچه که این گونه باشد و چنی
پس ، باید از آن جلوگیري نمود و پرهیز کرد و راههایی که به آن می انجامند بسته شوند

هرگاه برادران ملتزم از تلویزیون جلوگیري کنند و مردم را از آن برحذر دارند نباید مورد 
 مالمت قرار گیرند؛ چون این خیر خواهی براي بندگان خداوند است. 
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هر کسی که ادعا کند تلویزیون از این بدیها سالم و به دور است و آنچه در آن پخش 
چون کسی نمی تواند همیشه مواظب ، اشتباه بزرگی مرتکب شده، د درست استشو می

الگو برداري ، ند و از خارجکن میباشد و اغلب امروزه مردم از خارجی ها تقلید 
ند. به خصوص کن میستان به ندرت انجام وظیفه یند. و از طرفی مسئولین و سرپرنما می

این زمان که مردم خیلی زیاد به لهو و لعب و امور بیهوده و باطل و مواردي که از 
 رد روي آورده اند.دا میهدایت باز 

وضعیت موجود بهترین شاهد و گواه بر این مدعا است چنان که در رادیو و 
مورد مراقبت کافی که مانع از آسیب  ها آنکه از برنامه هاي  یمکن میتلویزیون مشاهده 

اهیم که حکومت ما را توفیق دهد تا در خو میهایشان باشد قرار نگرفته اند. از پروردگار 
 راستاي اصالح امت و نجات و سعادت آن در دنیا و آخرت گام بردارد. 

  )40( ص –األدلۀ الکاشفۀ ألخطاء بعض الکتاب  –شیخ ابن باز 

 ] آنچه در تلویزیون جایز است و آنچه جایز نیست. 92[

یند: شخصی مدعی است اگر امور حرام و ناجایز از تلویزیون پخش گو می س:
چون تلویزیون عبارت است از مجموعه اي از عکس ، تماشاي آن جایز است، نشود

 .. نظریه شما چیست؟ .ندکن مید این تصاویر حرکت کن می.. که بیننده فکر .هاي متحرك
منکراتی از قبیل ترانه و موسیقی و تصویر و غیره که در تلویزیون پخش  ج:

تماشاي آن حرام است. سخنرانی هاي اسالمی و آگاهی هاي تجاري یا ، ندشو می
اگر از تلویزیون پخش ، سیاسی و امثال آن از چیزهایی که در شریعت از آن منع نشده

، . اگر شرّ و خرابی تلویزیون بر خیر و خوبی آن غالب باشدشوند تماشاي آن جایز است
 د.شو میآن صادر  براساسهمان چیزي اعتبار دارد که غالب و بیشتر است و حکم 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 ) با اندکی تصرف. 463-462/ 1( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ



 

 

 

 :ششم فصل
 خوبی ها و زشتی هاي اخالقی



 

 ] مفهومِ میانه روي 93[

اهللا ، منظور از میانه روي در دین چیست؟ لطفاً این مطلب را کامالً توضیح دهید س:
 به شما پاداش نیک دهد. تعالى

در دین غلو و افراط نکند و همچنین در  انسانمیانه روي در دین یعنی این که  ج:
سبب ، د و تفریطشو میسبب تجاوز از حدود الهی ، امور دین کوتاهی نورزد؛ زیرا افراط

 ردد. گ میکوتاهی در انجام دستورات الهی 
غلو و  وسلَّمعلَیه وآله  اللَّـهصلَّى میانه روي در دین یعنی تمسک به سیره ي پیامبر

افراط در دین یعنی: فراتر رفتن از حد سیره ي نبوي تفریط یعنی فرو گذاشتن سیره ي 
 پیامبر.

چون نماز ، مثال: مردي گفت دوست دارم تمام عمر شبها بیدار باشم و عبادت کنم 
ده و بر حقّ ییم این مرد در دین خدا غلو و افراط نموگو می، از برترین عبادتهاست

گروهی جمع ، نیز چنین اتفاقی افتادوسلَّم علَیه وآله  اللَّـهنیست. در زمان پیامبرصلَّى 
ابم. دیگري گفت: خو میرانم و نگذ میگفت: من شبها را با عبادت  ها آنشدند و یکی از 

ازدواج  فت: با زنانگ مییرم و هیچ روزي بدون روزه نمی مانم. سوگ میهر روز روزه 
 رسید.وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهصلَّى م. این خبر به پیامبرکن مین

هپیامبر صلَّى   لِّی «فرمود: وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ ا ؟! لَكِنِّی أصَ ذَ ا وَ كَ ذَ الُوا كَ الُ أقوامٍ قَ ا بَ مَ

امُ  ومُ وَ أفطِرُ ، وَ أنَ ا، وَ أصُ جُ النِّسَ وُّ زَ نِّیوَ أتَ لَيسَ مِ نَّتِی فَ ن سُ غِبَ عَ ن رَ مَ ؛ فَ   )1(»ءَ

انم و هم خو میچه شده افرادي را که چنین و چنان گفته اند؟! اما من هم نماز «
م؛ پس هرکسی که کن میاز دواج ، یرمگ مییرم و گاهی روزه نگ میابم. گاهی روزه خو می

 »از سنت من روي بر تابد از من نیست.
 ها آنبیزاري جست؛ چون  ها آناینها در دین غلو و افراط کرده اند و پیامبر از عمل 

رفت و گاهی گ میکه گاهی روزه وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاز سنت و روش پیامبرصلَّى 
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ابید و قسمت دیگر را عبادت می کرد. ازدواج خو میافطار می کرد. قسمتی از شب 
 .نمود می

ید: نیازي به خواندن گو میاو کسی است که ، ی که کوتاهی می ورزداما کس 
اند. ممکن خو میو فقط نمازهاي فرض را ، انمخو میپس نفل ن، نمازهاي نفلی ندارم

است گاهی در انجام فرایض هم کوتاهی کند چنین فردي تفریط نموده و کوتاهی و 
هصلَّى حرکت کند که پیامبررزیده است. معتدل و میانه رو کسی است که در مسیري   اللـَّ

 هآلو هلَیع لَّمسو خلفاي راشدین ایشان بر آن مسیر قرار داشته اند. و 
من به  ید:گو مییکی ، ندشو میمثالی دیگر: سه نفر هستند که با مرد فاسقی روبرو 

با او سخن م و کن مییم و از او دوري نما میم و با او قطع رابطه کن میاین فاسق سالم ن
 یم.گو مین

م و با چهره اي کن میید: من با این فاسق قدم می زنم و با او سالم گو میدومی  
اگر مرا دعوت کند ، مکن میم و او را نزد خودم دعوت شو میخندان با او رو برو 

 صالح و نیک است.  از نظر من او مثل یک فرد، مکن میدعوتش را اجابت 
نم و به خاطر دا میید: من این فاسق را به خاطر فسق و گناهش ناپسند گو میسومی 

، م؛ مگر در صورتی که قطع رابطهکن میرم و با او قطع رابطه ندا میایمانش او را دوست 
سبب اصالح او گردد. اگر قطع رابطه سبب اصالح او نشود؛ بلکه سبب شود تا او بیشتر 

 م. کن میبطه نبه گناه و فسق دست بزند با او قطع را
سومی میانه روي ، ئیم فرد اول غلو و افراط نموده است. دومی کوتاهی ورزیدهگو می

و اعتدال نموده است. همین قاعده و اصل در تمام مسایل دینی جاري است؛ و گروهی 
 از مردم اهل افراط و بعضی اهل تفریط و برخی میانه رو هستند. 

مسرش است هر جا که همسرش بخواهد او را مثال سوم: مردي سخت در اختیار ه
د. کن میرد و او را بر انجام خوبی تشویق ندا میزنش را از گناه باز ن، د. این شوهربر می

 این زن مهار او را به دست گرفته و سرپرست او شده است.
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د. کن مییرد و خود را باالتر از او می بیند و تکبر گ میمردي دیگر بر زنش سخت  
 گویا ارزش زنش حتی از یک خدمتکار هم کمتر است. ، دکن میزنش توجهی ناصالً به 

هد که اهللا و پیامبرش صلَّى کن میمرد سومی به گونه اي با زنش رفتار  علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسفرمان داده استو :﴿             ﴾ :۲۲۸[البقرة[  

 .»بر شوهران خود حق دارند ها آنو زنان مانند وظیفه اي که بر گردن «

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   )1(»ال يَ

اگر رفتاري از زنش را نپسندید رفتاري ، هیچ مرد مؤمنی از زنی مؤمن متنفر نشود«
 »دیگر از او را می پسندد.

اولی در رفتار و معاشرت با ، باال ذکر کردیم: مرد سومی میانه رو استدر مثالی که 
دومی در اداي حق زن خود کوتاهی کرده ، زنش افراط نموده و از حد گذشته است

 است. و بقیه ي اعمال صالح و نیک را نیز بر همین اصل و معیار مقایسه کنید. 
 )1/39( المجموع الثمین –شیخ ابن عثیمین 

 نه از نعمت امنیت و اجراي شریعت اسالمی پاسداري و محافظت کنیم] چگو94[

در این کشور چگونه جامعه از نعمت اسالم و از نعمت امنیت و اجراي احکام  س:
 شریعت پاسداري و محافظت کند؟

بر مسلمین این کشور از قبیل حکام و ملت الزم است که شکر نعمت اسالم و  ج:
و اداي شکر با انحام ، ارزانی نموده همواره به جا بیاورند ها آنامنیت را که خداوند به 

تحقق ، حرام کرده و توقف در کنار حدود و مرزهاي الهی تعالىاهللا فرائض و ترك آنچه 

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا می یابد؛ آن گونه که                

 ﴾:۱۵۲ [البقرة[  
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 د:فرمای می. و »م و شکر مرا بگذارید و ناسپاسی نکنیدکن میمرا یاد کنید شما را یاد «

﴿                    ﴾ :اي آل داود « ]۱۳[سبأ

 . »و بندگان شکر گذارم اندك هستند، شکر گذارید
و ، واقعاً با گفتار و کردار و عقیده شکر حقیقی را ادا کنند پس واجب است که مردم

هر فردي با قلب و سخن و عملکردش خداوند را شکر گذاري کند و از خدا بترسد و 
 د:فرمای می تعالىاهللا چنان که ، و از نعمت هاي الهی سخن بگوید، به او امید داشته باشد

﴿            ﴾ :از نعمت پرودگارت سخن بگو« ]۱۱[الضحی«  

و شکر با عمل یعنی اداي ، همان طور که الزم است با عمل شکر پروردگار ادا شود
سرقت و نافرمانی ، فرائض و ترك چیزهایی که خداوند حرام نموده است از قبیل: زنا

پس همه ، پدر و مادر و قطع پیوند خویشاوندي و غیبت و سخن چینی و دیگر گناهان
 . آیند میاینها از شکر به شمار 

 کلمات مضیئۀألصحاب الفضیلۀ العلماء –شیخ ابن باز 
 عمرو بن عبدالمنعم سلیم.  :جمع و توضیح – 123فی اإلرهاب ص 

 ] مسلمان بایستی به چه هیأت و شکلی باشد.95[

، ندکن میبعضی از دینداران را می بینیم که به نظافت ظاهر و هیأت خود توجه ن س:
.. لطفاً .یند: نامرتب بودن از ایمان استگو مید شو میوقتی که در این مورد پرسیده 

 ایشان تا چه حدي درست است. جزاکم اهللا خیرا.  ي گفتهتوضیح دهید که 
تا جائی که می تواند لباس و ظاهرش را زیبا نماید؛ چون  انسانشایسته است  ج:

گفتند: اي رسول ، فتگ میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم وقتی با صحابه از تکبرسخن 
پیامبر صلی اهللا علیه و سلم ، رد که کفش و لباسش خوب باشددا می.. فرد دوست .خدا

لَ [ فرمود: امَ ِبُّ اجلَ ِيلٌ حيُ [خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد] یعنی  )1(]إنَّ اهللاَ مجَ

رد؛ بلکه خداوند زیباست و دا میخداوند این را دوست ، اینکه کسی خودش را زیبا کند
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زیبا باشد اعتراض نکرد.  ها آنرد و پیامبر این را که لباس و کفش دا میزیبایی را دوست 

ةَ «ییم: معناي حدیث که گو میبنا بر این  اذَ نِ  إِنَّ البَذَ يامَ نَ اإلِ [ساده زیستن از ایمان  )1(»مِ

 است.] 
او ، تکلف نکند و اگر در اشیا تکلف نکند؛ بلکه اصل آن را انجام دهد انسانیعنی 

یعنی زیبائی از ، این حدیث را بر حدیثی که هم اینک به آن اشاره شد حمل کرده است
و نباید به حدي ، نباشدامور پسندیده نزد خداوند است؛ اما به شرطی که در آن اسراف 

 برسد که شایستهء فرد نیست. 
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 است  بهتر] هر کس پرهیزگار تر باشد برتر و 96[

 یرد؟گ میچه وقت فرد عجمی از فرد عرب برتر قرار  س:

﴿ حکم در این مورد به همان صورتی است که خداوند خبر داده است که ج:    

                                  

      ﴾ :اي مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریده ایم و « ]۱۳[احلجرات

بشناسید بی گمان نزد خداوند را  شما را به طوایف و قبایل تقسیم کرده ایم تا یکدیگر
 .»گرامی ترین شما پرهیزگارترین شما است

پس اگر فرد غیر عرب پرهیزگارتر باشد افضل و برتر است و اگر فرد عرب 
کرامت و جایگاه با  ،پرهیزگار تر باشد از فرد غیر عرب افضل و برتر است. پس فضیلت

  .است خواه عجم باشد یا عربو هر کس از خدا بیشتر بترسد افضل و برتر ، تقوا است
  109ص  31مجلۀ البحوث ش  –شیخ ابن باز 

 ] تقواي الهی نشانه افتخار و مالك برتري است.97[

                                                           
و ابـن   4161. و ابـو داود  لۀالرساطبعۀ  -الملحق المستدرك من مسند األنصار 58) برقم 39/493احمد  ( -1

 1ج  341) و انظر الصحیحۀ آلبانی 18(  1/9و حاکم  4118ماجه 
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مردم به صورت اجتماعی تقسیم شده اند به خصوص  در بعضی از جوامع عربی س:
برده ها و خدمت ( و قبایل و ضعیفان )اشراف( افراد به سادات، در نزد ما در یمن
نظریه جناب عالی در این مورد چیست؟ آیا این ، تقسیم شده اند )گذاران و امثالشان

  تقسیمات در شریعت اصل و اساس دارند؟
این تقسیمات در شریعت اصل و اساس ندارند؛ چون اسالم مردم را به لحاظ  ج:

داده بر یکدیگر اعمال صالحه قرار  ها آننسب و قبیله برابر قرار داده و معیار برتري 
 د:فرمای میچنان که خداوند متعال ، و این نسب به خاطر شناختن یکدیگر است، است

﴿                                 

          ﴾ :اي مردم ما شما را از یک مرد و یک زن « ]۱۳[احلجرات

را بشناسید بی گمان  آفریده ایم و شما را به طوایف و قبایل تقسیم کرده ایم تا یکدیگر
 .»نزد خداوند گرامی ترین شما پرهیزگارترین شما است

ند تا شو میمنتسب  ها آنبنا بر این مردم قبایل و اجدادشان را می شناسند و به 
بلکه تنها چیزي که مایهء افتخار است  ، افتخار کنند ها آناینکه به نه ، شناخته شوند

 د.باش میتقواي الهی 

يٍّ [ از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم روایت است که فرمود: مِ جَ ىلَ عَ ٍّ عَ يبِ رَ لَ لِعَ ، الَ فَضْ

الَ ِ َرَ ألَ وَ ىلَ أَمحْ دَ عَ وَ ، سْ هیچ سیاهی بر سرخی هیچ عربی بر هیچ عجمی و « )1(]إِالَّ بِالتَّقْوَ

 »فضیلت و برتري ندارد مگر به سبب تقواي الهی
چه کسی از میان مردم گرامی تر است؟   از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم پرسیدند: 

 ﴿ فرمود:          ﴾ » گرامی ترین مردم نزد خداوند پرهیزگارترین

                                                           
رواه ): «3/266»  (مجمـع الزوائـد  «. قال الهیثمی فـی   4774و بیهقی در شعب االیمان  5/411مسند احمد  -1

ــيلَ «) بلفــظ: 16(  18/12» الکبیــر«و هــو عنــد الطبرانــی فــی ». الصــحیح أحمــد و رجالــه دَ عَ ــوَ َسْ وَ الَ ألِ

..  ».أبْيَضَ
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مْ يفِ  و سپس فرمود: »ستها آن كُ يَارُ مْ يفِ الْـ[خِ كُ يَارُ لِيَّةِ خِ اهِ وا]الْـجَ هُ قِ ا فَ مِ إِذَ الَ [بهترین  إِسْ

شما در جاهلیت بهترینتان در اسالم است به شرطی که فقاهت و آگاهی دین داشته 
 .)1(باشد]

فضل و خیر و مفید بودن براي همه در ، شجاعت، یعنی کسانی که به خاطر سخاوت
اگر در دین اسالم فقاهت و آگاهی داشته باشند از بهترین ، ه اندشد میجاهلیت ستایش 

 ،پائین ترند مانند بخیالن و بزدالن و بد اخالق ها ها آنو بر کسانی که از ، مردم هستند
 برتر باشند. 

که گفت: پیامبر صلی اهللا  ندکن میاز ابوهریره رضی اهللا عنه روایت  ابو داود و ترمذي

اتُوا[ فرمود:سلم علیه و ينَ مَ مْ الَّذِ ائِهِ ونَ بِآبَ رُ تَخِ فْ امٌ يَ وَ َّ أَقْ نيَ مِ ، لَيَنْتَهِ نْ فَحْ مُ مِ مْ فَحْ إِنَّامَ هُ

نَّمَ  هَ ىلَ ، جَ نَ عَ وَ ونُنَّ أَهْ ـهِ أَوْ لَيَكُ نَ  اللَّ هُ الْـمِ دِ هْ دَ ي يُ لِ الَّذِ عَ هِ الْـجُ فِ اءَ بِأَنْ رَ ـهَ إِنَّ ، خِ بَ  اللَّ دْ أَذْهَ قَ

بِّيَّةَ عَ  مْ عُ ا بِ الْـنْكُ هَ رَ خْ فَ لِيَّةِ وَ اهِ اءِ الْـجَ يٌّ ، آبَ قِ رٌ شَ اجِ قِيٌّ أَوْ فَ نٌ تَ مِ ؤْ وَ مُ نُو ، إِنَّامَ هُ مْ بَ لُّهُ النَّاسُ كُ

مَ  ابٍ ، آدَ نْ تُرَ مُ مِ آدَ  ]وَ

، باید از این کار باز بیایند، ندکن می[اقوامی که به پدران و نیاکان مردهء خود افتخار 
که به پدر ( و یا این که چنین فردي، زغال هایی از زغال هاي دوزخ هستتند ها آننیاکان 

د) نزد خداوند از سوسکی که با بینی اش کثافت و مدفوع را کن میمردهء خود افتخار 
جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دور ، خداوند، د بی ارزشتر خواهد بودبر میپیش 

مردم همه فرزندان آدم ، یا مؤمن پرهیزگار است یا فاسق بد بختکرده است. و فقط فرد 
  )2(هستند و آدم از خاك آفریده شده است]

د که گفت: پیامبر صلی اهللا علیه و سلم کن میترمذي از سمره رضی اهللا عنه روایت 

بُ الْـ[فرمود:  سَ لُ الْـحَ الْـوَ ، امَ وَ مُ التَّقْ رَ ، کرامتمال است و برتري و ، [شرافت ]كَ

                                                           
 2378و مسلم  3353و أطرافه فی   4689بخاري -1

 ».حدیث حسن غریب«باختالف یسیر، و قال:  3955و ترمذي  5116ابوداود  -2
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  )1(پرهیزگاري است]
از واثلۀ رضی اهللا عنه روایت است که گفت: گفتم اي رسول خدا عصبیت چیست؟ 

ىلَ الظُّلْمِ [ گفت: كَ عَ مَ وْ عِنيَ قَ             )2([این است که قومت را بر ظلم و ستم یاري کنی] ]أَنْ تُ

ا إِىلَ [ د:فرمای میهمچنین  عَ نْ دَ نَّا مَ بِيَّةٍ لَيْسَ مِ صَ بِيَّةٍ ، عَ صَ ىلَ عَ اتَلَ عَ نْ قَ نَّا مَ لَيْسَ مِ نَّا ، وَ لَيْسَ مِ وَ

بِيَّةٍ  صَ ىلَ عَ اتَ عَ نْ مَ هر کس به تعصب قومی دعوت دهد از ما نیست و هر کس بر « ]مَ

طایفه گرایی و قومیت بجنگد از ما نیست و هر کس بر طایفه گرایی بمیرد از ما 
  )3(»نیست

امام احمد از عقبه ابن عامر رضی اهللا عنه و او از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم روایت 

[ د که فرمود:کن می وَ قْ ينِ وَ تَ لٌ إِالَّ بِالدِّ دٍ فَضْ ىلَ أَحَ دٍ عَ َحَ هیچ کسی بر کسی « ]لَيْسَ ألِ

  »)4(دیگر فضیلت ندارد مگر با دین و تقوا
 ن اخالق و رفتار پدران و اجدادشان راتردیدي نیست که اگر فرزندان و نوادگا

چنان که شاعر   ند؛کن میکاري ن ها آنتنها افتخار کردن بر نیاکان براي ، نداشته باشند
 ید:گو می

ـــلَفٌ  ـــمْ سَ امٍ هلَُ وَ ـــأَقْ تَ بِ ـــرْ تَخَ ا افْ  إِذَ
 

وا لَـدُ ـا وَ ئْسَ مَ قْتَ وَ لَكِنْ بـِ دَ نَا صَ لْ  )٥(قُ

 

                                                           
المعجـم  «)، و الطبرانی فـی  4219ابن ماجه  (و » حسن غریب صحیح«و قال:  3271و ترمذي  5/10احمد  -1

) و 7922(  4/325) و 2690(  2/163) و الحاکم 209،208( 3/302) و الدار قطنی 6913،6912»  (الکبیر
 صححه و وافقه الذهبی.

) و هو 20865»  (الکبري«، و البیهقی فی 193،236» الکبیر«و الطبرانی فی  7492و ابویعلی  5119ابوداود  -2

 ) و ضعفه األلبانی.81./1البن مفلح  (» عیۀاآلداب الشر«یث حسن؛ انظر: حد

 آن را حسن قرار داده و آلبانی آن را ضعیف دانسته است.  1/81ابن مفلح در االداب شرعی  -3

 السلسلۀ الصحیحۀ) 814(  17/295و طبرانی الکبیر  4/158احمد  -4
 شعر منسوب است به ابن رومی با این 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 آنییم راست گفتی ولی گو می، به اقوامی افتخار کنی که شاهکاري کرده اند هرگاه
 بد فرزندانی داشته اند.

از جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین نقل شده که او باري از ترس  
یکی از شاگردانش به او گفت: شما از فرزندان ، خداوند چنان گریه کرد که بیهوش شد

د حتی بر میهللا علیه و سلم هستی؛ او گفت خداوند هر پرهیزگاري را باال پیامبر صلی ا
د حتی اگر شریف و قریشی کن میو هر گناهکاري را خوار ، اگر برده اي حبشی باشد

 ید:گو میباشد؛ چنان که شاعر 

سٍ  ــارِ ــلْامنَ فَ ــالمُ سَ ــعَ اإلس فَ ــد رَ  لق
 

ـبْ  ـا هلََ بَ يَّ أَ ـقِ كُ الشَّ ْ عَ الرشِّ ضَ دْ وَ  )١(وَ قَ
 

اسالم مقام سلمان فارسی را باال برد و شرك ابو لهبِ بدبخت را حقیر و پائین قرار 
  .داد

: حکم شریعت در مورد عرف حاکم در بسیاري از قشرهاي جامعه یمنی مبنی 2س
شریف و سید فقط با سید ازدواج ، بر عدم ازدواج با قشرهاي دیگر جامعه چیست

حتی اگر ، دکن مینی که پایین تر از او هستند ازدواج نو همچنین قبیله اي با کسا، دکن می
کسی که براي خواستگاري آمده از نظر دینی صالح ترین فرد از نظر دینی باشد؟ 

مفهوم شرعی را در مسألهء برابري و هم کفو بودن در ازدواج را توضیح  همچنین لطفاً
 دهید؟
و منظورشان از ، رواج دارد: این عرف در یمن و همچنین در میان قبیله هاي نجد 2ج

و این ها به ، ند که از قبیله هاي عربی هستندشو میقبایل کسانی هستند که شناخته 
ند و زن ده میکسانی که روزگاري پدران یا اجدادشان برده بوده و آزاد شده اند زن ن

د استدالل کن میو از احادیثی که فضیلت و رفعت مقام عرب ها را ثابت ، یرندگ مین
ذکر » بلوغ المرام«یند که صاحب نما میو همچنین از حدیث ضعیفی استدالل ، ندکن می

                                                           
شعر به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه منسوب است. و نیز به صاحب بن عباد منسوب می  -1

 باشد و به جاي واژهء  (الشقی)  (الشریف) است.
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اءُ بَعْضٍ [ و عبارت حدیث مذکور اینگونه است: )1(کرده است فَ م أَكْ هُ بُ بعضُ رَ ، العَ

اء بعض فَ هم أكْ ايل بعضُ اماً ، واملَوَ جَّ  )2(]إال حائِكاً أو حَ

کفو  )آزاد شده اند برده بوده وکسانی که ( و موالی، عرب ها کفو یکدیگرند« 
  »به جز کسی که حجام باشد، یکدیگرند

چنان که ، ندباش میاما این حدیث ثابت نیست و احادیثی آمده که بر خالف آن 
و ، 3پیامبر صلی اهللا و علیه و سلم زینب بنت جحش را به ازدواج زید بن حارثه در آورد

 و مواردي دیگر.، 4فاطمه بنت قیس را به ازدواج اسامه در آورد
فقها گفته اند کفو براي صحت نکاح شرط نیست؛ مگر آن که یکی از زن و شوهر 

و بر همین ، داراي نقصی باشد که شرافت و آوازه ي دیگري را لکه دار و معیوب نماید
 د. شو میحمل 

اتَ [ آنچه از عمر رضی اهللا عنه روایت شده که گفت: وَ نَعَن ذَ َمْ نَ الْـألَ جْ وَ زَ ابِ أن يُ سَ أَحْ

نْ  اءِ الْـإالَّ مِ فَ م مگر با کسانی ده میزنان داراي حسب و شرافت را اجازه ازدواج ن« )5(]أَكْ

 ، »باشند ها آنکه کفو 
پس اگر شوهر معیوب یا فقیر باشد یا حرفه و کارش بی ارزش و پیش پا افتاده 

این براي ، رافت ازدواج کندمثل رفتگر اگر چنین کسی با زنی داراي شهرت و ش، باشد
 فقها اینگونه گفته اند. ، دشو میآن زن و قبیله اش نقص و عیب شمرده 

                                                           
 بلوغ المرام حافظ ابن حجر عسقالنی رحمه اهللا -1
و  4/379و ن ك  (فیض القدیر)  13549 – 13547و بیهقی در الکبري  208 ،5/95ابن عدي در الکامل  -2

 6/262نیل االوطار 

﴿در تفسیر آیه  272  ،20/271ابن جریر طبري در تفسیرش  -3            ﴾ :٣٦[األحزاب[ 

 ذکر کرده است.

 و دیگران.  415 - 412 ،6/373و احمد  1480مسلم  ) و1210(  2/580موطا مالک  -4

 علیه رحمه اهللاشیخ االسالم ابن تیمیه  19/28مجموع الفتاوي  -5
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اشراف هاشمی) بر دیگر مسلمانان مزیت و ویژگی خاصی ( آیا طبقه ي سادات :3س
ند. سادات بر دیگران چه کن میتعظیم ، را تا حد تقدیس ها آندارند؟ چنان که بعضی 

 حقی دارند؟ دیگران با سادات چه رفتاري داشته باشند؟ 
شمیان مزیتی ها آندر دوران پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و دوران نزدیک به ایش :3ج

چنان که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم آنان را از گرفتن زکات منع ، بر دیگران داشتند
، اما این مزیت در این زمان ضعیف شده است، م استنمود؛ چون زکات چرك مال مرد

هاشمیان آن زمان در جد سوم و مثل آن ، از نسب هاي هاشمیان دور شده اند ها آنچون 
و اینها بعد از سی یا چهل جد نسبشان ، نسبشان به پیامبر صلی اهللا علیه و سلم می رسید

د. ظاهر این است شو مییف پس این مزیت ضع، به پیامبر صلی اهللا علیه و سلم می رسد
اما تعظیم آنان و مقدس ، جایز است ها آنکه اگر فقیر یا مدیون باشند گرفتن زکات براي 

 جایز نیست. ها آنپنداشتن 
ایشان صلی ، باید دانست که هر کس پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را تعظیم می کرد

دي به او گفت: اي بهترین چنان که مر، اهللا علیه و سلم او را از کارش منع می کرد

]! پیامبر فرمود: ها انسان يمُ اهِ رَ اكَ إِبْ تِ [ و فرمود: )1(»او ابراهیم است« [ذَ امَ أَطْرَ وينِ كَ الَ تُطْرُ

مَ  يَ رْ  ابْنَ مَ ارَ هُ ، النَّصَ بْدُ ا عَ امَ أَنَ إِنَّ ولُهُ ، فَ سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ ولُوا: عَ قُ  )2(]فَ

آنگونه که نصاري عیسی بن مریم را بیش از حد [در ستایش من زیاده روي نکنید 
 »] بنده و رسول خدا«پس بگوئید: ، باال برده اند؛ همانا من فقط بنده خدا هستم

ا [ فت:گ میو  نمود میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم همواره تواضع و فروتنی  نَ امَ أَ إِنَّ

بْدٌ  ْلِسُ ، عَ امَ جيَ لِسُ كَ بْدُ الْـأَجْ امَ ، عَ لُ كَ بْدُ وآكُ لُ العَ أْكُ  ] يَ
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و همانطور غذا ، می نشینم همانطور که یک برده می نشیند، من فقط بنده اي هستم«
 »)1(رد.خو میرم که یک برده غذا خو می

پیامبر ، وقتی که یکی از بادیه نشین ها نوعی شکوه و بزرگی را براي ایشان قائل شد 

لُ [ صلی اهللا علیه و سلم او را نهی کرد و فرمود: أْكُ يْشٍ تَ رَ نْ قُ أَةٍ مِ رَ ا ابْنُ امْ نَ يدَ الْـإِنَّامَ أَ دِ  ]قَ

و ایشان ، »)2(رد.خو میمن فقط فرزند زنی از قریش هستم که گوشت خشک شده «
 دوست داشت که اینگونه توصیف شود که بنده و پیامبري است. 

همه اینها دلیلی هستند بر اینکه ایشان صلی اهللا علیه و سلم تواضع و فروتنی را 
 شت. دا میدوست 

قابل بحث و  ها آنادعاي ، ند که هاشمی هستندکن میتردیدي نیست که آنان ادعا  
با پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فاصله زیادي دارد و در قرن  ها آنچون نسبت ، تأمل است

اهند شریف خو میو چون که بسیاري از عرب ها ، ساب مخلوط شده اندهاي گذشته ان
، ندکن میرا تصدیق  ها آنو مردم ، ند که از بنی هاشم هستندکن میباشند از این رو ادعا 

، مانند سایر مردم هستند ها آنبلکه ، جایز نیست ها آنپس بنابر این این تعظیم و تقدیس 
رد یا مؤمن پرهیزگاري است یا فاسق بدبختی و فقط آنچه مطرح است این است که ف

 است.

ـــا اال كَ مَ ـــرُ مْ ــهِ  نســـانلَعَ ينـِ  إال بِدِ
 

ـبْ  ـيلَ النَّسَ االً عَ ي اتِّكَ وَ كِ التَّقْ ُ الَ تَرتْ  )٣(فَ
 

فقط به دیانت اوست پس تقوا را به تکیه به نسب  انسان[به جانت سوگند که ارزش  
 رها مکن.] 

                                                           
رواه ): «19/9»  (مجمـع الزوائـد  «. قال الهیثمـی فـی   4920مسند ابویعلی  1/381الطبقات الکبري ابن سعد  -1

بْدٌ «: ةو أخرجه بزیاد »أبویعلی و إسناده حسن ) عن یحیی 5572»  (شعب اإلیمان«: البیهقی فی »فإنَّام أنا عَ

 بن أبی کثیر مرسالً.

) 4366(  3/48) و 3733(   2/466وحـاکم در المسـتدرك    1260و طبرانی در االوسط   3312ابن ماجه  -2
 یید کرده است روایت کرده و آن را صحیح قرار داده است و ذهبی او را تأ

 شعر به امیر المؤمنین علی رضی اهللا عنه منسوب است . -3
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 هه  23/1/1427سخن و امالي شیخ ابن جبرین 
بعضی از منتسبین به اهل بیت بر این باورند که مقامشان از دیگران باالتر  :4س 

ند و عبادت ها را انجام ده میو از این رو خود را از دیگر مردم برتر قرار ، است
در  ها آنچون مسلم، زیانی ندارد ها آنند این کار براي کن میو فکر ، ندده مین

چون در نماز بر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و آل ، ندکن میدعا  ها آننمازهایشان براي 
 .. آیا این ادعا درست است؟ .دشو میایشان درود فرستاده 

يٍّ ] د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم  :4ج مِ جَ ىلَ عَ ٍّ عَ يبِ رَ لَ لِعَ الَ ِ، الَ فَضْ دَ ألَ وَ وَ سْ

ىلَ  يَضَ عَ ، أَبْ وَ هیچ عربی بر هیچ عجمی و هیچ سفیدي بر هیچ سیاهی « ]إِالَّ بِالتَّقْ

  »فضیلت و برتري ندارد؛ مگر با تقوا.
حتی اگر برده اي ، پس هر کس پرهیزگار و صالح باشد داراي فضیلت و پاداش است

مان حبشی باشد و هر کس که گناهکار و یا کافر و یا بدعت گذار باشد بدبخت و نافر
 ید:گو میاز این رو شاعر ، است حتی اگر شریف و قریشی باشد

ـــا اال كَ مَ ـــرُ مْ ــهِ  نســـانلَعَ ينـِ  إال بِدِ
 

ـبْ  ـيلَ النَّسَ ـاالً عَ ي اتِّكَ وَ كِ التَّقْ ُ الَ تَرتْ  فَ
 

فقط به دیانت اوست پس تقوا را با تکیه به نسب  انسانبه جانت سوگند که ارزش 
 رها مکن.

ــالمُ  ــعَ اإلس فَ ــدْ رَ قَ سٍ فَ ــارِ ــلْامنَ فَ  سَ
 

ـبْ  ـا هلََ بَ يَّ أَ ـقِ ـكُ الشَّ ْ ـعَ الرشِّ ضَ دْ وَ  وَ قَ
 

 ] ، [اسالم مقام سلمان را باال برد و شرك ابولهبِ بدبخت را خوار گردانید
ند از اهل بیت هستند با این چیز شرافت و کن میوقتی چنین است کسانی که ادعا 

 ﴿ د:فرمای میچون خداوند متعال ، ند؛ مگر با تقواي الهیآور میفضیلتی را بدست ن

        ﴾ »گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست«. 

جایز نیست که تکبر کنند و خود را از دیگران باالتر بدانند؛ زیرا هر  ها آنپس براي 
خداوند تواضع و فروتنی رداند. هر کس به خاطر گ میکس تکبر کند خداوند او را خوار 

 د. هر کس عبادات را ترك کند کفر ورزیده است.بر میخداوند مقام او را باال ، نماید
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بُهُ [ د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وسلم  عْ بِهِ نَسَ ِ ْ يُرسْ هُ ملَ لُ مَ طَّأَ بِهِ عَ نْ بَ هر کس را « )1(]مَ

  »پیشروي نخواهد دادنسبش به او سرعت و ، عملکردش عقب انداخته باشد
 چنان که، ندکن میآل پیامبر صلی اهللا علیه و سلم کسانی هستند که از ایشان پیروي 

﴿ د:فرمای میآل فرعون در گفته الهی که             ﴾

کسانی هستند که از  ها آن »آل فرعون را در سخت ترین عذاب وارد کنید« ]۴۶[املؤمن: 
 ید:گو میبنابراین شاعر ، دین فرعون پیروي می کردند

تِـــــهِ  لَّ ـــــاعُ مِ بَ ـــــمْ أتْ  آلُ النَّبِـــــيِّ هُ
 

بِ  ـرَ ـنْ عَ مْ وَ مِ ـنْهُ مٍ مِ جَ نْ عَ انَ مِ نْ كَ  مَ
 

 .آل پیامبر کسانی هستند که از دین ایشان پیروي می کردند خواه عجم باشند یا عرب

ـــــهُ  ـــــنْ آلُ كُ ْ يَ ـــــوْ ملَ ـــــهُ لَ تُ ابَ رَ  إِالَّ قَ
 

ــبِ  ي أَيبِ هلََ ــاغِ ــيلَ الطَّ ــيلِّ عَ ــيلَّ املُصَ  صَ
 

اگر آل ایشان فقط خویشاوندان ایشان بودند نمازگذار بر ابو لهب سرکش درود می  
 فرستاد.

پس افتخار به پدران و اجداد جایز نیست و به ایشان هیچ چیزي جز عمل او سود  
ند از فرزندان اسرائیل یعنی: یعقوب پیامبر و فرزند پیامبر کن مینمی رساند. یهودیان ادعا 

فایده اي نمی رساند و اینکه مسلمین  ها آنخدا ابراهیم هستند؛ اما این نسب به 

دٍ اللَّـهُ ( یند:گو می َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ منظورشان کسانی اند که از دین پیامبر  )مَّ صَ

و کسانی از اهل  منظورشان افراد صالح از اهل بیت ایشان هستندو یا ، ندکن میپیروي 
بیت گذشته و آینده که کفر ورزیده اند یا از فرمان پیامبر سرپیچی کرده اند در آن داخل 

 نیستند. 
 هه  8/4/1427 –قول و امالي شیخ ابن جبرین 

 دشو می] سنت در سالم کردن براي کسی که وارد مجلس 98[
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وقتی که ، بخصوص در مجالس و عروسی ها، دم عادت کرده اندبسیاري از مر س:
ند به دست دادن و سالم کن میند از سمت راست مجلس شروع شو میوارد مجلس 

و این ، تا اینکه همه مجلس را دور می زنند، کردن به همه کسانی که آن جا نشسته اند
، بلند شوند و بنشینندد تا بعضی از حاضران در جلسه همچون پیرمردان شو میامر سبب 

و باز دوباره بلند شوند و بنشینند. گاهی در سمت راست مجلس کودکان و افراد 
کوچکتر نشسته اند. کمتر مناسبت و جلسه اي هست که این چیز در آن نباشد؛ لذا از 

 د که این مسئله را توضیح دهید و سنت در این مورد را بیان کنید.شو میجنابعالی تقاضا 
 . خیراجزاکم اهللا

نم سالم کردن و دست دادن با تک تک افراد حاضر در دا میتا جایی که من  ج:
اصل و ریشه اي در سنت ندارد؛ بلکه سنت بر عکس این است. فردي که وارد ، جلسه

د باید سالم کند و جایی بنشیند که آخر مجلس است؛ احمد و ابو داود از شو میجلسه 
به مجلس پیامبر صلی اهللا  هرگاه«ت کرده اند که گفت: جابر بن سمرة رضی اهللا عنه روای

  )1(.»علیه و سلم می آمدیم در جایی می نشستیم که پایان مجلس بود
هیچ کس براي اصحاب از «از انس ابن مالک رضی اهللا عنه روایت است که گفت: 

براي را می دیدند  پیامبر، اصحاب هرگاهپیامبر صلی اهللا علیه و سلم محبوب تر نبود؛ 
نستند که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم بلند شدن را نمی دا میند؛ چون شد میایشان بلند ن

 » )2(پسندد

» )3(ةالمشکا«آلبانی در حاشیه ». حدیث حسن صحیح«ید: گو میو ، روایت ترمذي
 ید: اسناد آن صحیح است. گو می

                                                           
، و »حسن صـحیح غریـب  «و ترمذي می گوید:  ،2725و ترمذي  4825و ابو داود  107 ،98 ،5/91احمد  -1

 روایت کرده است. 5682و بیهقی در الکبري   6433ابن حبان 

و ابـن ابـی    3784و ابـویعلی   1961 – 1958و ضـیاء در المختـارة    2754) و ترمذي 250 ،3/132احمد  ( -2
 »حسن صحیح غریب«روایت کرده است. و قال الترمذي:  25583شیبه در مصنف خود 

 )4698(  3/1331المصابیح  ةمشکا -3
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د کن میاین داللت ، دشو میپس وقتی صحابه صلی اهللا علیه و سلم براي پیامبر بلند ن
دست  ها آنبا  شد میکه هرگاه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم وقتی وارد مجلس اصحاب 

ند؛ شد میبلند  ها آند دا میو اگر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم با اصحاب دست ، ددا مین
ا با او که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم نزد یکی از صحابه بایستد ت آید میزیرا بعید به نظر 

دست دهد؛ اما او بلند نشود؛ چون بدیهی است که صحابه رضی اهللا عنهم بیش از همه 
و کامالً ادب را در حضور ایشان ، پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را تعظیم می کردند

 رعایت می کردند.
مثل این که ، دکن مید و از سمت راست آغاز شو میاما این که فردي وارد مجلس 

این ، یدنما میهوه یا چاي را از سمت راست خودش به اهل مجلس تعارف یا ق )1(آب
چنان که ابن عباس ، خالف سنت است؛ بلکه سنت این است که از بزرگتر شروع شود

وا [ :قال سقى إذا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول کان د:کن میرضی اهللا عنه روایت  ؤُ اِبْدَ

ابِرِ  پیامبر خدا صلی اهللا علیه و سلم وقتی آب می نوشید؛ سپس « ]بالكبريِ أو قال: باألَكَ

یعنی ابتدا به بزرگتر آب ( )2(فت از بزرگترها شروع کنید]گ میمی فرمود: [از بزرگتر یا 
ید: این حدیث گو می 10/87عالمه ابن حجر در فتح الباري  »ابویعلی«بدهید) روایت از 

 با سند قوي روایت شده است. 
ن حدیث را با حدیث انس بن مالک رضی اهللا عنه جمع کرده که عالمه ابن حجر ای

ىلَّ [ د:کن میانس روایت  ـهُ أَنَّ النبي صَ رٍ  اللَّ هِ أَبُو بَكْ ارِ سَ نْ يَ عَ بَ لَبَنًا وَ ِ لَّمَ رشَ سَ يْهِ وَ لَ ريض اهللا  عَ

؛ فقال عمر عنه ٌّ ايبِ رَ ينِهِ أَعْ مِ نْ يَ عَ طِيه األعرايب –ريض اهللا عنه  وَ عْ طِ أبابكر يا -و خاف أن يُ : أَعْ

طَاهُ ، رسول اهللا عندك أَعْ : الْـفَ الَ مَّ قَ َّ الذي عن يمينِهِ ثُ ايبِ رَ نَ فَ الْـأَعْ مَ نَ الْـأَيْ مَ  ]أَيْ

                                                           
چـاي  و این زمانی است که آب و چاي بـراي همـه مـردم تقسـیم مـی شـود؛ امـا اگـر شخصـی آب یـا            -1

 درخواست نمود باید اول به ایشان داده شود.

می گویـد:   5/81روایت کرده است. هیثمی در مجمع الزوائد  3786و طبرانی در االوسط  2425ابویعلی  -2
 »راویان ابو یعلی رجال صحیح هستند.«
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[پیامبر صلی اهللا علیه و سلم شیر نوشید و در سمت چپ او ابوبکر رضی اهللا عنه  
ا نشین بود. عمر رضی اهللا عنه ترسید که پیامبر بود و در سمت راست ایشان مردي صحر

–شیر را به بادیه نشین بدهد که در سمت راست پیامبر نشسته بود  صلی اهللا علیه و سلم

 اما، گفت: اي رسول خدا باقیمانده ي شیر را به ابوبکر بدهید که کنارتان نشسته است
در سمت راست او بود و  پیامبر صلی اهللا علیه و سلم شیر را به بادیه نشین داد که

. بخاري این حدیث را در کتاب المساقاة و در )1(فرمود: از سمت راست باید شروع کرد]
 جاهاي دیگري با الفاظی دیگر نزدیک به این متن روایت کرده است.

ید: این حدیث با حدیث قبلی اینگونه قابل گو می )2(عالمه ابن حجر در فتح الباري
در ، د که تمام افراد حاضر در مجلسشو میبر حالتی حمل ، جمع است که این حدیث

اما اگر تمام افراد در جلوي بزرگتر نشسته اند و یا اینکه همه در ، یک سطح قرار دارند
در این ، نباشد ها آنسمت چپ یا پشت سر باشند و یا اصالً فرد بزرگسالی در میان 

یم و ابتدا کن میترك ، کلی صورت شروع کردن از سمت راست را به عنوان یک قاعدهء
د؛ وقتی شو میخاص ، آغاز به بزرگتر، و یا از عمومیت این امر، یمکن میاز بزرگتر شروع 

در این صورت ، بعضی از سمت راست رئیس نشسته باشند و بعضی سمت چپ
، کسی که در رده ي پایین تر است بر کسی که در رده باالتر است کوچک بر بزرگ و

یعنی وقتی کوچکتر و کسی که در رده پایین تر است در سمت راست ردد. گ میمقدم 
 رئیس قرار داشته باشند.

این است که اگر در چپ و راست افرادي ، رددگ میپس آنچه از سنت روشن  
مانند این که ساقی یا کسی که نوشید و خواست اضافه را به کسی از همنشین ها ، بودند
خواه به سبب علم یا ، سمت راست او قرار دارد باید از کسی آغاز کند که در، بدهد

 ثروت یا سن برتر باشد یا نباشد.

                                                           
 و أطرافه عنده. 2352بخاري  -1

 من عن يمينه يف الرشب ليُعطَي األكرب؟ هل يستأذن الرجلباب:  –کتاب األشربۀ  10/87فتح الباري  -2
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بنابراین در این حالت حق تقدم با کسانی است که طرف راست قرار دارند؛ اما اگر 
کسانی که در مجلس نشسته بودند همه روبروي رئیس بودند باید از کسی آغاز کند که 

از ابویعلی آمده بود و چنانکه در حدیث بخاري ، چنانکه در حدیث سابق، بزرگتر است

د که کن میآمده که ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت  »دفع السواك إيل األكرب«در باب 

نْ [ پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود: ُ مِ ربَ ا أَكْ َ مهُ دُ نِ أَحَ الَ جُ ينِ رَ اءَ جَ اكٍ فَ وَ كُ بِسِ وَّ اينِ أَتَسَ أَرَ

لْتُ الْـ نَاوَ رِ فَ اكَ آخَ وَ ْ الْـالسِّ ربِّ : كَ يلَ يلِ قِ ؛ فَ امَ نْهُ رَ مِ غَ تُهُ إِىلَ ، أَصْ عْ فَ دَ امَ الْـفَ نْهُ ِ مِ ربَ   )1(]أَكْ

در خواب دیدم که مسواك می زنم. آنگاه دو مرد نزد من آمدند که یکی بزرگتر بود. «
من هم ، من مسواك را به کوچکتر دادم؛ به من گفته شد: مسواك را به بزرگتر بده

  مسواك را به بزرگتر دادم.]
ید: در این حدیث گو میابن بطال  ید:گو میحافظ ابن حجر در شرح این حدیث 

و همچنین غذا و آب و راه ، بزرگتر مقدم است، اشاره شده که در تعارف کردن مسواك
 )2(رفتن و سخن گفتن نیز همین حکم را دارد.

از بزرگتر آغاز شود؟ چون در این آیا ، اگر همه افراد در سمت راست یا چپ بودند
صورت کسی از نظر راست بودن بر دیگران برتري ندارد؛ زیرا همه در یک سمت قرار 

  دارند یا از کسانی شروع کند که به او نزدیکترند؟؛ چون نزدیکی اعتبار دارد.

 إنَّ [ ام المؤمنین عایشه رضی اهللا عنها از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم پرسید و گفت:

يْنِ  اباً  يلِ جارَ نكِ بَ ِامَ مِ هبِ رَ :إِىلَ أقْ ي؟ فقَالَ دِ ِامَ أُهْ [من دو همسایه دارم به کدام یک  ]فإىل أهيِّ

روایت  )3(هدیه دهم؟ پیامبر فرمود: به کسی که دروازهء خانه اش به تو نزدیکتر است]
در  اما اگر مقتضاي حال را، احمد و بخاري. این حدیث از حدیث اول نزدیکتر است

 بهتر است.، نظر بگیرد
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به این خاطر در مورد این مسئله به تفصیل سخن گفتم؛ زیرا مردم شیوه اي مخالف با 
د شو میسنت پیامبر در پیش گرفته اند؛ زیرا سنت این است که فرد وقتی وارد مجلس 

باید سالم کند و در جایی بنشیند که انتهاي مجلس است؛ مگر آنکه در میان اهل مجلس 
د که به طور ویژه با او دست داده کن میچنین اقتضا ، باشد که حالت و وضعیت کسی
امروزه مردم شیوه ي ، ...مثالً به خاطر علم یا بزرگی سن یا آمدنش از سفري و، شود

، ندده میانجام ، دباش می تعالىجدید را با این عقیده که سنت است و مایهء تقرب به اهللا 
 بر خالف سنت است. ص شد که چنین کاريکه البته با این توضیح مشخ

اهم که ما را در تحصیل علم و عمل به راه راست هدایت کند و خو می تعالىاز اهللا 
دلهاي ما را پس از آن که ما را هدایت نموده منحرف نسازد و از سوي خود به ما 

 رحمت ببخشد. بی 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 شیخ ابن عثیمین

  آید می] حکم بلند شدن براي کسی که 99[

آیا باید بلند ، مردي وارد شد و همه به احترام او بلند شدند و من بلند نشدم س:
 ند؟ شو میم؟ آیا کسانی که بلند شده اند گناهکارشد می

بلکه بلند شدن براي کسی ، بلند شد آید میالزم نیست که براي کسی که از بیرون  ج:
کسی که به استقبال دیگري ، نوعی معرفت و فضیلت اخالقی است، آید میکه از بیرون 

دست بدهد و دستش را بگیرد بخصوص  آید میبلند شود و با کسی که از بیرون 
 از خوبی ها و فضایل اخالقی است. پس این، صاحب خانه و بزرگان

ىلَّ  و قد قام النبي[ ـهُ صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ َ له  و قامت، لفاطمة عَ
يضِ ـهُ رَ ا اللَّ نْهَ [پیامبر  ]عَ

ه صلَّى ه رضی و فاطمه، شد میبراي فاطمه بلند  وسلَّم وآله علَیه اللـَّ براي ایشان  عنْها اللـَّ
 .])1(شد میبلند 
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َ  [وقام الصحابة
يضِ ـهُ رَ مْ  اللَّ نْهُ َ  بأمره لسعد بن معاذ عَ

يضِ ـهُ رَ نْهُ  اللَّ ملا قدم ليحكم يف بني  عَ

براي سعد  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّىبه فرمان پیامبر  عنْهم اللَّـه رضی [و صحابه قريظة]

ه رضیبن معاذ   ])1(وقتی براي حکم کردن در مورد بنی قریظه آمد بلند شدندعنْه  اللـَّ

َ  [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 [وقتی اهللا  فصافحه و هَ

ه رضی را پذیرفت طلحۀ بن عبید اهللا عنْه اللَّـه رضی توبه کعب بن مالک تعالى عنْه  اللـَّ
ه صلَّى در جلوي پیامبر براي او بلند شد و با او دست داد و به او  وسلَّم وآله علَیه اللـَّ

 ] )2(تبریک گفت و سپس نشست
این از خوبیهاي اخالقی است و در آن گنجایش است. آنچه منکر و نادرست 

این است که براي تعظیم کسی بایستند. اما این که کسی بلند شود تا از میهمان ، دباش می
اما این که فردي براي تعظیم ، استقبال کند یا با او دست دهد یا سالم کند این جایز است

یا این که به هنگام ورود کسی  ی که مردم نشسته اندو احترام کسی بلند شود در حال
این کار شایسته نیست. بدتر از همه این است که ، بایستد بدون آنکه با او دست دهد

نه به خاطر پاسداري و نگهبانی از ، فردي نشسته باشد و مردم به احترام او ایستاده باشند
 او؛ بلکه فقط به خاطر تعظیمش 

 گفته اند سه حالت دارد:  بلند شدن چنانکه علما
چنانکه عجمها ، نوع اول: فردي به تعظیم کسی بلند شود و آن فرد نشسته باشد

 وآله علَیه اللَّـه صلَّىند آنگونه که پیامبر کن میپادشاهان و بزرگان خود را اینگونه تعظیم 
لَّمسلَّىبنابراین پیامبر ، این جایز نیست، فرموده است وص اللَّـه هلَیع هآلو لَّمسوقتی  و

فرمان داد که همراه او نماز را نشسته  ها آننشسته در نماز پیش نماز اصحابش بود به 
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ىلَ [ و وقتی بلند شدند فرمود:، )1(بخوانند ونَ عَ قُومُ ؛ يَ ومِ الرُّ سَ وَ ارِ لُونَ فِعْلَ فَ عَ ا لَتَفْ مْ آنِفً تُ كِدْ

مْ  هُ مْ وَ لُوكِهِ ودٌ مُ عُ اآلن نزدیک بود که کاري را بکنید که فارس ها و رومی ها انجام « ]قُ

براي تعظیم پادشاهان خود را تعظیم پادشاهان خود می ایستند در حالی  ها آنند. ده می
  »)2(که پادشاهان نشسته اند

بدون استقبال ، نوع دوم: به هنگام ورود یا خروج فرد؛ فقط براي تعظیم او بلند شود
افحه؛ بلکه فقط به خاطر تعظیم و بزرگداشت. این کار حداقل مکروه است. و مص

ند چون شد میصحابه بلند ن شد میوارد  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّىهنگامی که پیامبر 
 این چیز را نمی پسندد.  وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّى نستند که رسول اهللادا می

تا با او مصافحه کند یا دستش را  آید میبلند شدن براي استقبال کسی که  :سومنوع 
این اشکالی ندارد؛ بلکه چنان که گذشت ، بگیرد تا او را در جایش بنشیند و امثال آن

 سنت است. 
 )4/394( مجموع فتاوي –شیخ ابن باز 

 ] حکم کج شدن و بوسیدن دست هاي بزرگان 100[

ها چیست؟ حکم بوسیدن دست کسی که داراي فضل و : حکم بوسیدن دست 1س
.. چیست؟ حکم بوسیدن دست عمو و دایی و دیگر بزرگتر .مقام است همچون معلم و

ها چیست؟ آیا بوسیدن دست هاي پدر و مادر ممنوعیتی شرعی دارد؟ بعضی از مردم 
 یند این نوعی ذلت است.گو می

براي علما و پدر و مادر و بزرگتر اگر به صورت احترام ، : به نظر من جایز است1ج
 به آن مراجعه کنید.، رساله اي تألیف کرده است» ابن االعرابی«ها باشد. در این مورد 

اگر کسی دست پدر و مادر و یا خویشاوندان بزرگتر و اهل فضل را ببوسد این  
دیده اما بعضی از اساتید خود را ، آید میاحترام گذاشتن است؛ ذلت و تعظیم به شمار ن
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دند؛ البته آنان از روي تواضع و دا میایم که این مطلب را نمی پذیرفتند و به آن اجازه ن
 دند نه حرمت آن.دا میفروتنی به این کار اجازه ن

  هه 20/11/1421تاریخ  1852شیخ ابن جبرین فتواي شماره 
 حکم شریعت در مورد کج شدن و بوسیدن زانوهاي بعضی افراد از اهل بیت :2س

مانند رقابت براي ، سادات) چیست؟ یا انجام کارهایی که بیانگر تقدس این افراد است(
 گرفتن آب هاي اضافه وضوي آنان؟ 

د؛ چون مشابهت با رکوع است که رکوع شو میاین کج شدن عبادت شمرده  :2ج 

ىلَّ  [و قد سئل النبيبخشی از نماز است.  لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ : اعن  عَ اهُ لْقَى أَخَ لِ يَ جُ لرَّ

 : الَ ؟ قَ نِي لَهُ نْحَ يَ : » الَ «أَ الَ ؟ قَ هُ بِّلُ قَ يُ هُ وَ مُ تَزِ لْ : » الَ «قيل: أَيَ الَ ؟ قَ هُ افِحُ يُصَ هِ وَ ذَ بِيَدِ يَأْخُ قيل: فَ

مْ « عَ ه صلَّى[از پیامبر  ]»نَ را در مورد این پرسیدند که فردي برادرش  وسلَّم وآله علَیه اللـَّ

ه صلَّى آیا براي او کج شود و خودش را خم کند؟ پیامبر، را می بیند وسلَّم  وآله علَیه اللـَّ
 وآله علَیه اللَّـه صلَّى گفته شد: آیا او را به آغوش بگیرد و ببوسد؟ پیامبر، : نهفرمود
لَّمس1(شد: آیا دستش را بگیرد و با او مصافحه کند؟ فرمود: بله] گفته، فرمود: نه و( 

 .. با سند جید. .ترمذي و
حتی اگر آن فرد از اهل بیت  ،دشو میبوسیدن زانوها ذلت و تعظیم مخلوق شمرده 

 باشد.

ىلَ [ د:فرمای می وسلَّم وآله علَیه اللَّـه صلَّىپیامبر  ٍّ عَ يبِ رَ لَ لِعَ الَ فَضْ وَ يٍّ إِالَّ بِالتَّقْ مِ جَ  ]عَ

 ؛»)2(تري ندارد مگر به تقوابر میهیچ عربی بر هیچ عج«
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د؛ همچون تبرّك جستن به آب باش میپس کارهایی که نشانهء تقدیس این افراد 
همهء این امور ، دست کشیدن به لباس ها و اعضاي بدنشان، اضافه از وضوي آنان

 هستند.  انسانبشر و  ها آنناجایز است؛ چون 

[إن اهللا يرفع من كان تقياً مؤمناً  روایت شده که گفت:عنْه  اللَّـه رضیاز جعفر صادق 

مقام  تعالىاهللا ( و يضع من كان عاصياً أو كافراً ولو كان رشيفاً مؤمناً]، ولو كان عبداً حبشياً 

و هر ، باشد د حتی اگر برده اي حبشیبر میکسانی را که اهل ایمان و تقوا باشند باال 
 )د حتی اگر شریف قریشی باشدکن میکسی که گناهکار یا کافر باشد را خوار 

 ﴿ د:فرمای میچون خداوند متعال            ﴾ :۱۳[احلجرات[ 

 . »ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماستگرامی «
 هه.  11/2/1427در تاریخ  –قول و امالي شیخ ابن جبرین 

 ] حکم سالم کردن با اشاره با دست 101[

  حکم سالم کردن با اشاره ي دست چیست؟ س:

سالم با اشاره جایز نیست؛ بلکه سنت این است که سالم با زبان باشد و جواب  ج:
 سالم نیز با زبان داده شود. 

برخی از کفار است و  سالم نمودن با اشاره جایز نیست؛ زیرا این کار مشابهت با 
 د.باش میخالف شریعت الهی 

سالم نمود و با دست نیز اشاره نمود تا ، اما اگر شخصی با دیگري که فاصله داشت 
او متوجه سالمش شود در این صورت اشکالی ندارد؛ زیرا در این مورد احادیثی هست 

 که بر این امر داللت دارند. 
 ،به او سالم شد می تواند با اشاره ي دستهمچنین اگر شخصی مشغول نماز بود و  

ه صلَّىآن گونه که در حدیث صحیح از رسول اهللا ، جواب سالم را بدهد  وآله علَیه اللـَّ
لَّمس1(روایت شده است و( . 
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  6/352مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ  –شیخ ابن باز 

 آن شغل ها را ناپسند بدانند  ] کار کردن در شغل هاي مباح جایز است گر چه مردم102[

بعضی از مردم معتقدند که بعضی از شغل ها شرافتمندانه نیستند و اگر چنان  س:
، آرایشگري، شغل هایی همچون آشپزي، ندکن میشغلی داشته باشند او را سرزنش 

یا  .. آیا دلیلی شرعی وجود دارد که صحت این اعتقاد را ثابت کند؟.رفتگري و، کفاشی
 این که فقط در عرف عرب این شغل ها ناپسند هستند؟ راهنمایی کنید. 

به شرطی ، هیچ اشکالی ندارد، داشتن چنین شغلی و امثال آن از شغل هاي مباح ج:
ند کن میبترسد و خیر خواه باشد و کسانی را که با او تعامل  تعالىکه دارندهء شغل از اهللا 

 صلَّىچنان که وقتی از پیامبر ، شغل ها جایز هستندفریب ندهد؛ زیرا از نظر شرعی این 

اللَّـه هلَیع هآلو لَّمسهِ [ فرمود:  پرسیدند که کدام کسب بهتر است؟ و لِ بِيَدِ جُ لُ الرَّ مَ لُّ ، عَ كُ وَ

ورٍ  ُ ربْ يْعٍ مَ  »)1(و تمام معامالت خوب و نیکوي، کار کردن مرد با دست خودش ]بَ

ه صلَّى پیامبر لَ [ د:فرمای می وسلَّم وآله علَیه اللـَّ أكُ نْ أنْ يَ اً مِ ريْ اماً قَطُّ خَ عَ دٌ طَ لَ أَحَ ا أكَ مَ

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

علَیه  داود هرگز کسی غذایی بهتر از غذاي دست رنج خودش نخورده است و همانا«
 »)2(رد.خو میپیامبر خدا از دسترنج خودش غذا  السالم

پس تعطیل کردن این شغل ها و ، از طرفی مردم به این حرفه ها و امثال آن نیاز دارند
دوري کردن از آن به ضرر مسلمین است؛ زیرا اگر مسلمانان دست از این شغلها بکشند 
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 کارها را انجام دهند. ند تا این کن میبه دشمنان نیاز پیدا 
بکوشد تا سالمتی ، باید توجه نمود کسی که به شغل نظافت و رفتگري مشغول است

او به خطر نیفتد و در پاك بودن بدن و لباسش از پلیدي تالش کند. اگر بدن یا لباسش 
 آلوده شدند آن را پاك کند و همواره خود را تمیز نگه دارد. و اهللا ولی التوفیق 

  5/425مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ  –از شیخ ابن ب

 ي دروغین براي کودکان ها آن] حکم نوشتن داست103[

و همه مطالب داستان در ، یی بنویسدها آنآیا جایز است فردي با خیالبافی داست س:
د تا آن را بخوانند و از شو میواقع دروغ هستند؛ اما به صورت داستان براي کودکان ارائه 

 آن پند بگیرند؟ 
ي قرآنی و نبوي و ها آنیی حرام است. داستها آنبراي مسلمان نوشتن چنین داست ج:

ارند براي گذ مییی که واقعیت را حکایت کنند و حقیقت را به نمایش ها آندیگر داست
  درس آموختن و پند گرفتن کافی هستند.

 ی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. و صلی اهللا عل، و باهللا التوفیق
  12/187فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء 

 به حیوان ناطق  انسان] حکم توصیف 104[

 به حیوان ناطق چیست؟  انسانحکم توصیف   س:

 د. شو میگفته  انسانحیوان ناطق به ، در اصطالح علم منطق ج:
اما در عرف ، است انسانچون تعریف حقیقت ، از دیدگاه منطقی ها این عیبی نیست 

بنا بر این اگر کسی به فردي عادي بگوید حیوانِ ، زشت است انساناین گفته براي 
پس جایز نیست که فرد عامی با این جمله ، دکن مید به او توهین کن میاو فکر ، ناطق

اگر چون گفتن هر چیزي که مسلمان را ناراحت کند حرام است. اما ، خطاب شود
به کسی گفته شود که قضیه را بر حسب اصطالح منطقی ها می » حیوان ناطق«جملهء 

و ، به اعتبار این که حیات دارد حیوان است انسانفهمد اشکالی ندارد؛ چون بدون شک 
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د نطق و سخن گویی اوست. بنابراین گفته اند کن میآنچه او را از سایر حیوانات جدا 
شاملِ مورد ، و جنس، ناطق) فصل است( کلمه يو ، حیوان) جنس است( کلمه ي

 د. کن مید و فصل مورد تعریف شده را از غیر آن جدا شو میتعریف شده و غیر آن 
   3/103مجموع فتاوي و رسائل  –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم توریه 105[

 حکم توریه چیست؟ آیا در آن تفصیل است؟  س:

از سخن خود منظوري داشته باشد که با ظاهر کالم  انسانیعنی: این که » توریه« ج:
 احتمال آن را داشته باشد. ، مخالف است. توریه به دو شرط جایز است: اول این که کلمه

تَد] دوم این که ظلمی در آن صورت نگیرد. پس اگر فردي بگوید:   [ال أنام إال عيل وَ

وسایل  د وشو مییوار زده چوبی است که به د [وتد]ابم مگر بر روي میخی. خو میمن ن

این توریه درست است؛ ، کوه است، ند. شخص بگوید منظورم از میخکن میبه آن آویزان 
  چون کلمه احتمال آن را دارد و در آن بر کسی ظلم هم نشده است.

سوگند به خدا که بجز زیر سقف در  [واهللا ال أنام إال حتت السقف] اگر کسی بگوید:

سپس باالي سقف بخوابد و بگوید منظورم از سقف آسمان بوده ، ابمخو میجایی دیگر ن
د. چنان که خداوند متعال شو میچون آسمان هم سقف نامیده ، این درست است، است

﴿ د:فرمای می            ﴾و آسمان را سقفی حفاظت « ]٣٢ياء: [األنب

  »شده قرار داده ایم
اگر توریه براي ستم کردن بر کسی به کار رود جایز نیست؛ مانند کسی که حقی از 

ی را بگیرد و سپس پیش قاضی برود و مظلوم گواه نداشته باشد؛ آنگاه قاضی از انسان
و او سوگند بخورد واهللا او ، گیرندهء حق بخواهد که سوگند بخور که چیزي با تو نیست

آن وقت قاضی به نفع او حکم کند. سپس وقتی مردم در این مورد ، نزد من چیزي ندارد
را به دوزخ  انسانبا او حرف بزنند و بگویند که به دروغ قسم خورده اي و قسم دروغ 
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لِمٍ [ د:فرمای میچنان که پیامبر ، دبر می سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ ا مَ َ تَطِعَ هبِ ٍ لِيَقْ ربْ نيٍ صَ ىلَ يَمِ لَفَ عَ نْ حَ مَ

وَ فِيهَ  هُ يَ وَ رٌ لَقِ اجِ ـهَ ا فَ بَانٌ  اللَّ ضْ يْهِ غَ لَ وَ عَ هُ  ] وَ

هر کسی به ناحق قسم بخورد و با قسم دروغین مال مسلمانی را تصاحب کند در «
  »)1(د که خدا بر او خشمگین استشو میحالی با خداوند رو به رو 

ما) ي ( اثبات بوده و نفی نبوده؛ بلکه  )ماله( قسم خورنده بگوید: منظورم از کلمهء
احتمال آن را دارد که منظور ، اگر چه عبارت ي نافیه را.)ما( را مراد گرفته ام نه موصوله

ما) موصوله باشد؛ اما چنین توریه اي ظلم است و جایز نیست. بنابر این در حدیث ( از

بُكَ [ آمده احِ قُكَ بِهِ صَ دِّ ا يُصَ ىلَ مَ ينُكَ عَ مِ د که شو میسوگند تو بر آن چیزي منعقد « ]يَ

 .» )2(دکن میطرف دعوا تو را بر آن تصدیق 
بنابراین چنین توریه و تأویلی نزد خداوند براي شما سودي ندارد و شما سوگند 

 دروغین خورده اي. 
و ، مثالی دیگر: اگر مردي همسرش را به جنایاتی متهم کند که او از آن پاك است

به خدا که او خواهر من  شوهر قسم بخورد که او خواهر من است و بگوید: سوگند
خواهر اسالمی و دینِی من است. این ، و بگوید: منظورم این است که همسرم، است

 کنایه درست است چون خواهر اسالمی اوست و مظلوم است. 
  368، 3/367مجموع دروس و فتاوي الحرم المکی  –شیخ ابن عثمین 

 حکم تمجید و تعریف از خود  ]106[

 حکم ستایش و تمجید خود چیست؟  س:

بیان کردن نعمتهاي خداوند است و هدفش این باشد ، اگر منظور از ستایش خود ج:
 اشکالی ندارد.، که دیگران از او الگو برداري کنند و نعمتهاي الهی را بر خود قدر بدانند
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یسته جلوه ی وارسته و شاانساناز ستایش خود این باشد که خود را  انساناما اگر منظور 
 این چون منت گذاري است جایز نیست.، و عملش را بر پروردگارش با ارج نهد، دهد

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                             

                     ﴾ :۱۷[احلجرات[  

ارند که اسالم آورده اند بگو با اسالم آوردنتان بر من منت گذ میبر تو منت «
ارد که شما را به سوي ایمان هدایت کرده گذ میبلکه خداوند بر شما منت ، نگذارید

 .»است اگر شما راستگو هستید
اما بهتر است که چنین  ؛اگر منظورش فقط آگاه کردن دیگران باشد اشکالی ندارد

 نکند. 

 خود ستایی چهار حالت دارد: 
منظورش این باشد که از نعمت هایی سخن ، دکن میاول: کسی که از خودش تعریف 

 بگوید که خداوند به او ارزانی داشته از قبیل ایمان و اسقامت و پایداري.
د که مانند او دوم: قصدش از ستایش این باشد که دوستان و اطرافیانش را تشویق کن

  .باشند
  .ندباش میاین دو حالت به خاطر این که قصد و نیت در آن خوب است پسندیده 

و منت گذاشتن بر خداوند به  دیگرانسوم: منظورش از ستودن خود فخر فروشی بر 
 این جایز نیست به دلیل آیه اي که ذکر شد.  .خاطر ایمان و پایداري اش باشد
باشد که دیگران را از حالت ایمانی و پایداري خود آگاه چهارم: منظورش فقط این 

 اما بهتر است که این کار را نکند.  ؛این جایز است، کند
  97، 3/96مجموع فتاوي و رسائل  –شیخ ابن عثیمین 

 ] به کار بردن کلمات غیر عربی بدون آن که نیازي به آن باشد 107[
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زنی در البالي سخنان کلمات غیر  وقات وقتی با برخی از افراد حرف میگاهی ا س:
... توضیح شما در .اصالً نیازي به این کلمات نباشد در حالی که، ندبر میعربی به کار 

 این مورد چیست؟ 
نظریه ي من این است که شایسته است مسلمان به غیر از زبان عربی سخن  ج:
و ، عربی معروف باشدمانند چیزي که به زبان غیر ، مگر این که به آن نیازي باشد ؛نگوید

 در این صورت اشکالی ندارد. ، یا مخاطب زبان عربی را خوب نمی نفهمد
ید در زبان عربی کن میآن صحبت  در مورداما اگر فردي عرب باشد و چیزي که شما 

شته باشد شایسته نیست که با زبان دیگري حرف بزنید؛ چون بهترین و کاملترین دا میاس
قرآن برترین کتاب  .نابراین قرآن به زبان عربی نازل شده استعربی است. ب زبان، زبان

آخرین پیامبر  زبان، عربی ز طرفیهایی است که خداوند بر پیامبرش نازل فرموده است. ا
دلیل واضحی بر فضیلت  دو خاتم پیامبران محمد صلی اهللا علیه وسلم است که این خو

 زبان عربی است. 
  56یم فی میزان الشریعۀ ص الفاظ و مفاه –شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم تلفظ شهادتین به هنگام خدا حافظی 108[

وقتی فردي سخنش را با دیگري تمام ، ندیده بودم در مصر چیزي دیدم که قبالً س:
می کرد و یا به هنگام پایان مکالمه ي تلفنی بین دو نفر و یا به هنگام خداحافظی یکی 

.. آیا .، فت: محمد رسول اهللاگ میفت ال اله اال اهللا و دیگري در پاسخ گ میاز دو نفر 
 دارد؟ حکم آن چیست؟  دینی و شرعیاساس و ریشه  چیزيین چن

عقیده و تحقق  استحکاماشکالی ندارد؛ چون شهادتین چیزي است که براي  ج:
به یگانگی اگر منظور گوینده ذکر خدا و اعتقاد  .دشو میتوحید به خداوند تقرب جسته 

اما نباید معتقد  د مانع آن شد؛خدا و تأیید موضوع شهادتین باشد اشکالی ندارد؛ و نبای
اوقات به جاي  زبعضی ا ؛ بلکهبود که این کار در تمام اوقات با این شیوه مستحب است
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 آنتا افراد عامی معتقد به وجوب ، گفته شودسبحان اهللا و الحمد اهللا و استغفراهللا ، آن

 نشوند. 
 هـه 2/9/1424در مورخه ي  –شیخ ابن جبرین  ز گفتارا

  ] اسباب انحراف جوانان از دین109[

 اسباب انحراف جوانان از دین چیست؟  س:

: دین گریزي جوانانانحراف جوانان از دین عوامل زیادي است: مهم ترین عوامل  ج:
عدم توجه به قرآن ، دینیجهل نسبت به حقیقت اسالم و محاسن ، نداشتن علم و آگاهی

کریم و کمبود مربی هایی که که داراي علم و توانایی بر شرح حقیقت اسالم براي 
ن را بیان کنند و اهداف آن را توضیح دهند و خیري دیجوانان باشند و بتوانند محاسن 

 را که اسالم در دنیا و آخرت به دنبال دارد به صورت مشروح بیان کنند. 
سفر ، رادیو و تلویزیون، از قبیل محیط در این زمینه دخیل هستند: زعوامل دیگري نی

و نشست و برخاست با افرادي که داراي عقاید باطل و اخالق منحرف و ، به خارج
د و به الحاد و کن میرا از اسالم گریزان  ها آنجهل مرکب هستند؛ و بقیه ي عواملی که 

 ید.نما میبی بند و باري تشویق 
طوفانی از  ز طرفیصحیح هستند و ا ي عقیدهبسیاري از جوانان فاقد علوم مفید و  

سرازیر  ها آنتردیدها و شبهات و تبلیغات گمراه کننده و هوسهاي فریبنده به سوي 
منحرف شده و از هر آنچه به اسالم منسوب است  ها آنبنابر این در نتیجه ، است

 ند:متنفرند. در این مورد چه زیبا گفته ا

ي وَ فَ اهلَ بل أن أَعرِ اها قَ وَ نا     أتاينِ هَ كَّ تَمَ الِياً فَ لباً خَ ادَفَ قَ  )1(فَصَ

عشق او قبل از آن که عشق را بشناسم نزدم آمد و با قلبی خالی رو به رو شد و در 
 آن جاي گرفت.
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﴿ د:فرمای میرساتر و راست تر و بهتر از این فرموده الهی است که         

                         

                     ﴾ :۴۴ – ۴۳[الفرقان[ 

آیا کسی را که هواي نفس خویش را معبود خود قرار داده دیده اي آیا تو بر او «
 ها آننیستند  ؛می شنوند یا می فهمند ها آنی که بیشتر کن مینگهبان خواهی بود. یا فکر 

 .»مگر همچون چهارپایان بلکه گمراه تر از آنان هستند
، و اخالقی این جواناناعتقادي ، بنده بر این باورم که راه درمان مشکالت فکري

 متنوع است.، نوع بیماري براساس

 ي دین گریزي جوانان معالجهمهمترین راههاي 
دلسوز و آگاه به مراجعه به قرآن کریم و سیره ي نبوي. انتخاب معلمان و مربیان 

دلسوز و نیکوکار. ، مدیران و مسئولین آگاه، معرف دینی و نیکوکار. انتخاب مجریان
به عنوان بازرس و بازپرس. ممانعت ، شایسته و با لیاقت و درایت الزمانتخاب افرادي 

جوانان از سفرهاي خارجی به بالد کفر؛ مگر براي ضرورت. اصالح دستگاههاي 
تبلیغاتی و رسانه هاي گروهی در کشورهاي اسالمی از اخالق غیر اسالمی و بی بند و 

یش مبنی بر اسالم خواهی و باري و اشاعه ي فساد. اگر مسئولین امر در ادعاي خو
باید به اصالح این امور اقدام ، توجه به ملت به ویژه جوانان داراي صداقت هستند

با استفاده ، نمایند. تبلیغ اسالم و نشر فرهنگ اصیل آن. تالش در راستاي بیداري اسالمی
  از امکانات وسایل جدید. تربیت دعوتگران و سخنرانان توانا.

م که بر ما منت بگذارد و رهبران مسلمین را اصالح کند و به اهخو میاز خداوند 
آنچه با اسالم  زآنان توفیق دهد تا آگاهی دینی داشته باشند و به دین تمسک جسته و ا

و با صداقت و اخالص و تالش هاي مستمر با عوامل فساد  دوري گزینندمخالف است 
  مبارزه کنند؛ بیگمان خداوند شنواي نزدیک است.

  254، 5/253مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ  –شیخ ابن باز 
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 ] تظاهرات راه حل مشکالت ما نیست 110[

آیا تظاهرات یکی از وسیله هاي دعوت است که براي حل مشکالت امت  س:
 د؟ شو میاسالمی انجام 

آرامش و انضباط ، دین ما دین هرج و مرج و اغتشاش نیست. دین ما دین نظم ج:
. اسالم دو نیستنده نبو شناآتظاهرات از کارهاي مسلمین نیست و مسلمین با آن  .است

هرج و مرج و تشویش و فتنه انگیزي؛  دین نه، دین آرامش و انضباط و رحمت است
 طالبات و خواسته هاي خود را دنبال کنند.از راه هاي شرعی م ندمسلمانان می توان

د؛ از این رو این کارها جایز شو میرا  تظاهرات منجر به خونریزي و تخریب اموال
 نیستند. 

  101، 1/100اإلجابات المهمۀ  –شیخ صالح فوزان 

 ] به سخن آوردن دیگران به هدف زیان رساندن به آنان 111[

ز حرفهایشان علیه آنان استفاده د تا اآور میحکم کسی که دیگران را به سخن  س:
 دیگرانشخصی از صحبتهاي  داشتتا با بر شایدگ میو یا باب سخن را با دیگران  کند
 ضربه بزنند؟  ها آنبه 

از طرفی چنین فردي  .این کار جایز نیست؛ چون زیان رسانیدن به مسلمانان است ج:
یا سخن او را به  .د تا از لغزش یا غفلت او سوء استفاده کندده میمسلمانی را فریب 

د که احتمالش را نمی رود. تردیدي نیست که این کار با خیر کن میتوجیه  گونه اي
شما وقتی از  .د منافات داردباش میخواهی که وظیفه ي هر مسلمانی نسبت به برادرانش 

برادر مسلمانت سخن نادرستی شنیدي یا به لغزش او پی بردي باید او را نصیحت و 
مورد اعتراض قرار گیرد.  ی کهزه ندهراهنمایی کنی و حق را براي او توضیح دهی و اجا

شاید او توبه کند. راز برادرت را فاش مکن و سخن او را به دیگري منتقل مکن چون با 
هر کسی به مسلمانی ضرر برساند خداوند او را  .این کار به برادرت ضرر می رسانی

یرد. گ میو هر کسی بر مسلمانی سخت بگیرد خداوند بر او سخت ، متضرر خواهد کرد
  اعلم. واهللا
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 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین 

 ] حکم وعده بخشیدن دادن و سپس پس گرفتن آن 112[

و به ، یمکن میبعضی اوقات ما در مورد اشتباهات برخی از کارمندان تحقیق  س:
به وعده هاي  .. اما بعداً.یمده میوعده هایی ، د اعتراف کنندکسانی که به اشتباهات خو

 .. حکم این کار چیست؟ .یمکن میؤاخذه را م ها آنپایبند نمی مانیم و  دخو
کارمند باید کارش را با خیر خواهی و اخالص و به دور از خیانت و فریبکاري  ج:

 د:فرمای میچون خداوند متعال   و اگر خطایی از او سرزند نباید مؤاخذه شود؛، انجام دهد

﴿               ﴾ :پروردگارا اگر فراموش کردیم « ]۲۸۶[البقرة

 . »یا به خطا رفتیم ما را مؤاخذه مکن

طأُ والنِّسيان] د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم  ن أُمتي اخلَ فِعِ عَ خطا و « [رُ

 ».)1(فراموشی از امت من معاف شده است
سر زند که در کار خلل ایجاد  ها آني از دمرتکب خالف شوند و مور عمداً هرگاهاما 

سرزده اعتراف  ها آنباید به اشتباهی که از ، بر خالف مقررات باشد دشانکند یا عملکر
باید کارمند خالفکار تقاضاي عفو و بخشش نماید و متعهد شود که دوباره چنین  .کنند

؛ البته در گذشت شود ها آنتعهد دادند بهتر است از  هرگاهکاري را تکرار نخواهد کرد. 
صورتی که کارمندان در کارشان دقت به خرج دهند و سهل انگار نباشند و به ندرت از 

 اشتباه سرزند ها آن
د که در کار خلل شو میشما می توانید کسی را که همواره مرتکب خالف و اشتباهی 

وعده بدهید که اگر اعتراف کنند  ها آنا به د مجازات کنید. اما این که شمکن میایجاد 

                                                           
) و الحاکم 7219) و ابن حبان (8273) و األوسط (765»  (الصغیر«و الطبرانی فی  2045 ،2043ماجه ابن  -1

»  األربعین«. وحسنه النووي فی بۀ) و صححه و وافقه الذهبی؛ بألفاظ متقار2801( 2/198فی المستدرك 
 1731برقم  »صحیح الجامع«). و هو فی 1664،1662»  (صحیح ابن ماجه«) و صححه األلبانی فی 39(
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ید این کار جایز نیست چون دروغ کن میو سپس بر خالف وعده عمل ، خواهید بخشید
 و خالف وعده از صفات منافقین است. ، وعده خالفی است

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

 ] حکم سخن چینی و مضرات آن 113[

پاسخ همراه با دلیل  ؟ لطفاًداردیی ها آنزی چهسخن چینی حکمش چیست؟  س:
 . دهید

ایجاد فتنه حرف هاي بعضی از مردم را به قصد  انسانسخن چینی یعنی این که  ج:
براي بعضی دیگر نقل کند؛ مانند این که نزد کسی برود و بگوید: فالنی  ها آنفساد بین  و

چینی و تا این گونه بین مسلمین دشمنی ایجاد کند. سخن ، به تو چنان و چنین گفت
از گناهان کبیره است. در صحیحین از عبداهللا ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت  نمامی

ُامَ [است که گفت: پیامبر صلی اهللا علیه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود:  ا إِهنَّ أَمَ

بِ  انِ يفِ كَ بَ ذَّ عَ ا يُ مَ انِ وَ بَ ذَّ ةِ ، ريٍ لَيُعَ يمَ يشِ بِالنَّمِ انَ يَمْ ا فَكَ َ مهُ دُ ا أَحَ ا ، أَمَّ أَمَّ نَ الْـوَ هُ مِ تَنْزِ سْ انَ الَ يَ رُ فَكَ آخَ

لِ الْـ ِ ، بَوْ نَنيْ هُ بِاثْ قَّ شَ طْبٍ فَ يبٍ رَ ا بِعَسِ عَ دَ : فَ الَ ا، قَ دً احِ ا وَ ذَ ىلَ هَ عَ ا وَ دً احِ ا وَ ذَ ىلَ هَ سَ عَ رَ    ]ثُمَّ غَ

اما یکی از اینها سخن ، بزرگی گناهند اما نه به خاطر شو میاین دو نفر عذاب داده «
پرهیز نمی کرد و خود را از آن پاك نمی  دچینی می کرده است و دیگري از ادرار خو

ید: آنگاه رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم شاخه ي تري از درخت گو میراوي ، کرد
قبر  آن دو زیکی ا را روي آنو هر قسمت ، خرما خواست و آن را دو قسمت کرد

ا[ گفتند: چرا چنین کردي؟ فرمود: گذاشت. يْبَسَ ْ يَ ا ملَ امَ مَ نْهُ فُ عَ َفَّ لَّهُ أَنْ خيُ تا  د استامی ]لَعَ

 » )1(عذاب آنان را تخفیف دهد تعالىاهللا ، خشک نشده است دو شاخهوقتی که این 

لُ [ از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم روایت است که فرمود: خُ دْ تَّاتٌ الْـالَ يَ نَّةَ قَ  ]جَ

  »)2(دشو میسخن چین وارد بهشت ن«
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 چینیي سخن ها آنبنابر این مؤمن باید از سخن چینی پرهیز و دوري نماید. اما زی
هشدار سختی است که در حدیث فوق بیان شده  همین عذاب و، براي فرد سخن چین
براي جامعه این است که باعث جدایی و تفرقه بین مردم و  چینیاست. ضرر سخن 

 د. شو می ها آنفساد میان  د فتنه وایجا
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین 

 دو چهره  انسان] حکم 114[

کسی که با مردم با رنگ ها و چهره هاي مختلف رو به رو ( حکم اسان دو چهره س:
 د ذکر کنید. د) چیست؟ لطفاً دلیل را در این مورشو می

و با  آید میچهره  د با یککسی است که نزد یک فر دو رنگدو چهره و  انسان ج:
بدترین مردم است چنان که  چنین فردي از د؛شو میدیگري با چهره اي دیگر روبه رو 

نوعی از  . این کارکه در حدیثی از پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم روایت شده است
و هر یک ، چنین چیزي در جامعه رواج یابد جامعه سالم نخواهد ماند هرگاهنفاق است. 

، از افراد جامعه نمی تواند به دیگري اعتماد کند و در نتیجه جامعه از هم می پاشد
 د.شو میخیانت زیاد 

پس بدترین مردم در حقیقت فرد دو چهره است. چنان که پیامبر صلی اهللا علیه و 

ي [ د:فرمای میسلم  هٍ الَّذِ جْ ءِ بِوَ الَ ؤُ هَ هٍ وَ جْ ءِ بِوَ الَ ؤُ أْيتِ هَ کسی که نزد اینها با یک چهره و « ]يَ

  »)1(آید میبا چهره اي دیگر  ها آننزد 
مسلمانان باید از این چیز پرهیز کند و دیگران را از آن بر حذر دارند؛ تا مفاسدي که 

 به آن اشاره کردیم اتفاق نیفتد. 
 ین فتوا با امضاي شیخ ابن عثیم

 ] حکم همنشینی با سخن چین و غیبت کننده 115[
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غیبت و سخن چینی و ورق بازي و  ها آنمجلس  گرمیکه سر ندگروهی هست س:
دوستان من هستند و با  ها آنگفتنی است که ، غیره است؛ آیا همنشینی با اینها جایز است

 بیشترشان رابطه برادري و فامیلی و دوستی دارم؟ 
خوردن گوشت برادران مرده ي شان  ها آنمجلس  گرمیاین گروهی که سر ج:

  ﴿ د:فرمای مید اینها در حقیقت احمق نادان هستند؛ چون خداوند متعال باش می   

                       ﴾ :احلجرات]

غیبت یکدیگر را نکنید آیا فردي از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده ي و « ]۱۲
 .»نیددا میآن را ناپسند ، خویش را بخورد

رند گناه کبیره اي مرتکب شده خو میپس این ها که در مجالسشان گوشت مردم را 
را نصیحت کنید؛ اگر پذیرفتند و عادت خود را ترك کردند چه  ها آنو شما باید ، اند
همنشین نشوي؛ چون خداوند متعال  ها آنو گرنه بر تو واجب است که با ، وبخ

﴿ د:فرمای می                               

                            

              ﴾ :۱۴۰[النساء[ 

شنیدید که به آیات خدا کفر ورزیده  هرگاهو در کتاب بر شما نازل کرده که «
منشین تا به سخن دیگري  )ندکن میکسانی که چنین ( ند باشو مید و مسخره شو می

بیگمان خداوند منافقان و کافران ، هستید ها آنشما مانند  )بنشینید ها آناگر با (، بپردازند
 . »دآور میرا همه در دوزخ گرد 
مسخره  زیده وهمنشینان کسانی را که به آیات الهی کفر ور تعالىپس وقتی که اهللا 

با این که کفر ورزیدن و مسخره ي آیات گناه بزرگی است  – قرار داده ها آنند از کن می
بنابراین هر کسی با گناهکارانی که گناهانی  –د کن میاز دایره ي دین خارج  دو فر

پس کسی که در ، ستها آنمانند  زند همنشین باشد او نیشو میکوچکتر از آن مرتکب 
 ار است. د و گناهککن میجلسه ي غیبت نشسته مانند کسی است که غیبت 
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ننشینی. و این که  ها آنجدا شوي و با ، دنکن میشما باید از مجلس کسانی که غیبت 
در قیامت براي شما ، دوستان شما هستند ها آنرابطه اي قوي داري و  ها آنشما با 

سودي نخواهد داشت. و قتی در قبرت تنها باشی این رابطه و دوستی برایت کاري 
و هر یک با عمل ، از تو جدا خواهند شد ها آنیا  ها آنو به زودي تو از ، نخواهد کرد

 د. شو میخود تنها 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال در قرآن کریم             

     ﴾ :ند به جز شو میدوستان در آن روز دشمن یکدیگر « ]۶۷[الزخرف

 .»پرهیزگاران
  2/394اشرف عبدالمقصود  آوري:جمع  –از فتاواي شیخ ابن عثیمین 

 ] غیبت به خاطر خیر خواهی و نصیحت 116[

نم که این شخص دا میو من ، را به کاري بگمارد گريدی داهخو میشخصی  س:
صالحیت این کار را ندارد. آیا جایز است که آن فرد را از عیب هاي شخص مورد 

 ؟ آید میآگاه کنم؟ آیا چنین کاري غیبت به حساب ننظرش 
چون پیامبر صلی اهللا   اگر هدف نصیحت و خیر خواهی باشد این غیبت نیست؛ ج:

ةُ [ د:فرمای میعلیه و سلم  يحَ ينَ النَّصِ گفتند: براي چه کسانی  »دین یعنی خیر خواهی« ]الدِّ

ةِ [اي رسول خدا؟ فرمود:  ألَئِمَّ ولِهِ وَ سُ رَ كِتَابِهِ وَ مْ الْـهللاَِِّ وَ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ براي خدا و  ]مُ

  )1(ها آنکتابش و پیامبر ش و پیشوایان مسلمان و عموم مسلم
در صحیحین از جریر ابن عبداهللا البجلی رضی اهللا عنه روایت است که گفت: 

ولَ [ سُ عْتُ رَ ايَ ـهِ بَ ىلَّ  اللَّ 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
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به برپا داشتن نماز و پرداختن زکات و خیر خواهی  وسلَّم علَیه اللَّـه صلَّى[با پیامبر 
است. و باهللا  ] و احادیث زیادي که در این مورد آمده، )1(براي هر مسلمانی بیعت کردم

 توفیق.
  1172ش  –مجلۀ الدعوة  –شیخ ابن باز 

 ] عیب جویی از علما 117[

بعضی از جوانان و بعضی از طالب علم عادت کرده اند که یکدیگر را عیب  س:
نظر جناب عالی در این مورد چیست؟ آیا ، دنکن میبگیرند و مردم را از یکدیگر متنفر 

 شرعی دارد؟  زین کاري مجوچن
پس  دن دیگران از علما حرام است.حرام است؛ متنفر نمو ز علماعیب جویی ا ج:

جایز نیست که غیبت برادر مسلمانش را بگوید حتی اگر برادرش عالم  انسانوقتی براي 
مؤمن باید  انسان.. پس چگونه او می تواند غیبت برادران علماي خود را بگوید؟ .نباشد

 زبانش را از غیبت برادران مؤمن خود پاك کند. 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                      

                         

                   ﴾ :۱۲[احلجرات[ 

و ، گناه است ها آنپرهیز کنید بیگمان بعضی از گم ها آناي مؤمنان از بسیاري از گم«
شما دوست دارد آیا فردي از ، [در کار دیگران] تجسس نکنید و غیبت یکدیگر را نکنید

و از خدا ، آن را ناپسند خواهید دانست )قطعاً( که گوشت برادر مرده اش را بخورد
 . »بیگمان خداوند تو به پذیر مهربان است بترسید

این ، عالمی را عیب بگیرد هرگاهکسی که به این بال گرفتار شده است باید بداند که 
ند و در نتیجه به سخنان او گوش شواین عالم متنفر  دم ازد تا مرشو میسبب  کارش
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بر کسی است  و سخنان دینی، پس آنگاه گناه پذیرفته نشدن حق، آن را نپذیرندنکنند و 
عیب جویی ، در واقع دینعالم  ززیرا عیبجویی ا، که از آن عالم عیب گرفته است

علما  ؛ زیرابلکه عیب گرفتن از میراث محمد صلی اهللا علیه و سلم است ؛شخصی نیست
 وارثان پیامبرانند.

علمی که ، ندکن میاعتماد ن ها آنمردم به علم و دانش ، علما عیب گرفته شود از هرگاه
آن وقت مردم به آن  .آن را از پیامبر خدا محمد صلی اهللا علیه و سلم به ارث برده اند

 ند.کن مید اعتماد نکن میشریعت ارائه  از احکامچه این عالم 
از  هرگاهد و شما کن میی اشتباه انسان. بلکه هر دعلم معصوم هستن یم اهلگو میمن ن

شما اشتباه بود با او تماس بگیرید و با او حرف  ي عقیدهعالمی چیزي را که دیدي که به 
 از دالیل اوو اگر ، و اگر براي شما روشن شد که حق با اوست از او پیروي کن دبزنی

باید از عیب گرفتن او باز  پذیر استقانع نشدي اما دیدي که سخن او راه دارد و توجیه 
اگر دیدي که سخن او راهی ندارد و توجیه پذیر نیست از سخن او دوري کن  .بیابی

چون تأیید خطا و اشتباه جایز نیست. اما شما حق نداري او را که عالم معروفی است و 
 یري. حسن نیت است عیب بگ داراي

حسن نیت  در کار خود دارايرا که  شده اگر ما بخواهیم علماي معروف و شناخته
، به خاطر اشتباهی که در مسئله اي از مسائل فقه مرتکب شده اند عیب بگیریم هستند

 ما علماي بزرگ را عیب گرفته ایم. در واقع
برایت اگر ، شما از عالمی اشتباهی دیدي با او مناقشه کن و حرف بزن هرگاه

او ، حق با شما بود گردر آن صورت از او پیروي کن و ا، مشخص شد که حق با اوست
و اختالف میان شما باقی می  دو یا این که شما به تفاهم نمی رسی، دکن میاز شما پیروي 

در این ، گنجایش دارد پذیر است وماند و از اختالفاتی است که بر حسب دالیل توجیه 
و او نظر ، گفتن و عیب جویی از این عالم خود را بازداري صورت شما باید از بد

 خودش را بگوید و شما نظریه خودتان را. 
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بلکه از عهد صحابه تا به امروز بین  ؛.. اختالف فقط در این زمان نبوده.الحمد هللا
اما او به  ؛علما اختالف نظر بوده است. اما اگر مشخص شد که فالن عالم اشتباه کرده

خاطر به کرسی نشاندن حرفش اصرار می ورزد بر شما الزم است که اشتباه او را 
عیب جویی از این عالم و گرفتن انتقام  براساساما نه ، توضیح دهید و از او دوري کنید

از ایشان؛ زیرا احتمال دارد که این عالم در غیر آنچه که شما با او مناقشه کرده اي سخن 
 د و مردم را درست راهنمایی کند. حقی را بگوی

و از ، رمدا میمهم این است که من برادرانم را از این بال و از این بیماري بر حذر 
را از هر آنچه به زیان دین و و دنیاي ماست نجات  ها آناهم که مرا و خو میخداوند 

 دهد.
  )64 – 2/62(، )5( کتاب الدعوة –شیخ ابن عثیمین 

 ي ایشان  دادخواست و شکایت علیه ظالم به حاکم و نمایندهي  ] ارائه 118[

 آنآیا ارائه ي دادخواست و شکایات به عموم مردم عاقالنه است؟ راه درست  س:
 چیست؟

و ارائه ي آن ، امر و حاکم یا نائب او ارائه شود دادخواست و شکایت باید به ولی ج:
شیوه ي اسالم در اجراي حکم و به غیر از حاکم و نزد عموم مردم بر خالف منهج و 

خود را به عنوان مرجع ، امر براي هیچ کس جایز نیست که عالوه از ولی .سیاست است

﴿ چون این کار از مبادي خروج علیه حکام است:، مردم منصوب کند   

                            

          ﴾ :۱۱۵[النساء[  

و هر کس با پیامبر مخالفت کند بعد از آنکه هدایت براي او روشن گردیده و غیر «
ردانیم و او را به گ میاو را به مهبتی که روي آورده بر  ، از راه مؤمنان را در پیش بگیرد

  .»یم و چه بد سرنوشتی استبر میدوزخ 
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بلکه هرج و مرج و اغتشاش از ، پس در اسالم هرج و مرج و اغتشاش نیست
 نظام اسالم قانونمند است.  .دستاورد نظام هاي کفر و منافقین است

  1/26اإلجابات المهمۀ  –شیخ صالح فوزان 

 باید او را نصیحت کرد د کن می] کسی که از دیگران غیبت 119[

دوستانی در محل کار دارم که اغلب حرفهایشان در مورد دختران دانشجو و   س:
 ها آنبارها آنان را نصیحت کرده ام که از این حرفها دست بکشند ، خانم معلمهاست

و ، ندآور میرد که مجدداً به این حرفها روي گذ میند اما دیري نکن مینصیحتم را گوش 
 م؟ شو می..من باید چه کار کنم؟ آیا بنده گناهکار .دشو میهمیشه تکرار این ماجرا 

و السالم عيل نبينا حممد و   و احلمد هللا رب العاملني و الصلوة، بسم اهللا الرمحن الرحيم ج:

 عيل آله و صحبه امجعني 

ید و از سخنان ناروا باز کن میرا نصیحت  ها آنشما خواهر محترم تا وقتی که 
اگر این زنان به نصیحت شما گوش کنند به نفع  .شما بر خیر و نیکی هستید ریددا می

اما با ، مرتکب گناه شده اند ها آناگر نپذیرفتند شما بر خیر و نیکی هستید و  .آنان است
چون ، ادامه بده حتی اگر دوباره کارشان را تکرار کنند ها آنوجود این شما به نصیحت 

به سوي خدا نتیجه دهد و فرد از گناه دست بکشد.  امید است کثرت دعوت و نصیحت
در مورد  ها آنو بدانند که هر چه ، یشان را از سخن حرام حفاظت کنندها آنهمه باید زب

د روز قیامت به سبب آن مجازات شو میکسی بگویند که آن فرد اگر بشنود ناراحت 
ردد که گ مید و به نیکی هاي کسانی اضافه شو میو از نیکی هایشان گرفته ، ندشو می

 را می کرده اند.  ها آناینها غیبت 
  35دلیل الطالبۀ المؤمنۀ ص  –شیخ ابن عثیمین 

 د کن می] حکم قطع رابطه با کسی که از دیگران غیبت 120[

د و غیبت کن میدوستی دارم که بسیاري از وقت ها با آبروي مردم بازي  س:
ظاهراً او به این کار عادت کرده ، نصیحت کرده ام اما بی فایده استاو را ، یدنما می
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آیا قطع رابطه با ، یدگو میالبته گاهی در مورد مردم از روي حسن نیت سخن ، است
 ایشان جایز است؟ 

 ؛دباش میسخن گفتن در مورد مردم به گونه اي که دوست ندارند غیبت و حرام  ج:

 ﴿ د:فرمای میخداوند متعال  چون  بلکه از گناهان کبیره است؛     

                             

 ﴾ :و غیبت یکدیگر را نکنید آیا کسی از شما دوست دارد که «  ]۱۲[احلجرات

بیگمان ، برادر مرده اش را بخورد قطعاً آن را نمی پسندید و از خدا بترسیدگوشت 
  .»خداوند توبه پذیر مهربان است

مسلم در صحیح خود از ابو هریره رضی اهللا عنه و او از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم 

ا [ د که فرمود:کن میروایت  ونَ مَ رُ ؟ الْـأَتَدْ يبَةُ و "غِ سُ رَ الُوا: اهللاُ وَ لَمُ قَ : ، لُهُ أَعْ الَ كَ  "قَ رُ ذِكْ

هُ  رَ كْ اكَ بِامَ يَ : ، "أَخَ الَ ؟ قَ ولُ ا أَقُ ي مَ انَ يفِ أَخِ أَيْتَ إِنْ كَ رَ : أَفَ دْ  "قِيلَ قَ : فَ قُولُ ا تَ انَ فِيهِ مَ إِنْ كَ

تَبْتَهُ  تَّهُ ، اغْ َ دْ هبَ قَ : فَ قُولُ ا تَ نْ فِيهِ مَ ْ يَكُ إِنْ ملَ  ] وَ

فرمود: یاد کردن ، ننددا مینید غیبت چیست؟ گفتند: خدا و پیامبرش بهتر دا میآیا «
ییم در برادرم گو میگفتند: اگر عیبی را که ، شما از برادرت به گونه اي که نمی پسندد

یی در او باشد او را غیبت کرده اي و اگر گو میوجود داشته باشد؟ فرمود: اگر آنچه 
  »)1(نباشد به او تهمت زده اي

جَ يب [ حدیث صحیح از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم روایت است که فرمود:در  رِ ملََّا عُ

ا  الءِ يَ نْ هؤُ : مَ لْتُ قُ ؛ فَ مْ هُ ورَ دُ صُ مْ وَ هُ وهَ جُ ونَ وُ شُ ْمِ اسٍ خيَ نْ نُحَ ارٌ مِ فَ مْ أظْ ومٍ هلَُ تُ بِقَ رْ رَ مَ

يَ  ومَ النَّاسِ وَ لُونَ حلُُ أكُ ينَ يَ الءِ الَّذِ : هؤُ الَ ؟ قَ يلُ ربِ مْ جِ هِ اضِ رَ عُونَ يف أعْ  )2(]قَ

                                                           
 2589مسلم  -1

روایـت کـرده    6716و بیهقـی در شـعب االیمـان     8و طبرانی در االوسط  4878و ابو داود  3/224احمد  -2
 آن را صحیح دانسته است . 4082است و آلبانی در صحیح سنن ابو داود 
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وقتی به معراج رفتم از کنار گروهی عبور کردم که ناخن هاي مسی داشتند که چهره «
ها و سینه هایشان را با آن می خراشیدند؛ گفتم: اي جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 

رند و عزت و آبروي مرد مردم را خو میگفت: اینان کسانی هستند که گوشت مردم را 
 .ید اسناد این روایت صحیح استگو می )1(ابن مفلح، »ندبر می

ید: ابو داود با اسناد حسن از ابوهریره و او از پیامبر صلی اهللا علیه و گو میابن مفلح 

ضِ [ د که فرمود:کن میسلم روایت  رْ تِطَالَةَ يفِ عِ سْ بَا االِ بَى الرِّ نْ أَرْ قٍّ الْـإِنَّ مِ ِ حَ لِمِ بِغَريْ سْ  ] مُ

  »)2(بدترین ربا خواري توهین ناحق به آبروي مسلمان است«
د همنشین کن میبر شما و برمسلمین واجب است که با کسی که غیبت مسلمین را 

و چنین فردي را نصیحت کنی و به او اعتراض نمایی و او را از این کار باز ، نشوي

أ [ د:فرمای میچون پیامبر صلی اهللا علیه و سلم ، داري نْ رَ هِ مَ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ راً فَ نْكَ مْ مُ نْكُ إنْ ، مِ فَ

انِهِ  بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ بِهِ ، ملَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ ْ يَسْ إنْ ملَ نِ ، فَ عَفُ اإليامَ لِكَ أضْ ذَ  ] وَ

هر کسی از شما منکري را دید باید آن را با دستش تغییر دهد و اگر نتوانست با «
ایمانش ضعیف تر ، انکار کند و این از همهزبانش و اگر نتوانست با قلبش آن را 

 » )3(است
چون ترك او انکار و اعتراض کامل به  ؛اگر او نپذیرفت همنشینی با او را ترك کن

  .اوست
  2/946کبار العلماء   فتاوي هیئۀ –شیخ ابن باز 

 ] حکم غیبت و آثار سوء آن 121[

                                                           
 د آنمانن  1/31 عیۀاآلداب الشر -1

و  357» الکبیر«طبرانی در  3743،1264مسند البزار  22005و ابن ابی شیبه  4876و ابو داود  1/190احمد  -2
رواه أحمـد و  :« 8/150»المجمـع «قـال الهیثمـی فـی     20916» الکبـري «بیهقی در  7151،6131» األوسط«

  2/532،531» فیض القـدیر «وانظر:» البزار، و رجال أحمد رجال الصحیح غیر نوفل بن مساحق، و هو ثقۀ
)2472( 

 49مسلم  -3
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غیبت را امر زشت و منکر و  –را هدایت کند  ها آنکه خداوند  –بعضی از مردم  س:
، یی داشته باشدگو مییند: اگر فرد آنچه را که شما گو میو بعضی ، ننددا مییا حرامی ن

این افراد احادیث پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را به فراموشی می ، گفتنش حرام نیست
 لطفاً توضیح دهید. ، سپارند
در شخص موجود باشد خواه آن غیبت حرام و از گناهان کبیره است؛ خواه عیب  ج:

چون از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم روایت است که وقتی از  ، عیب را نداشته باشد

هُ [ ایشان در مورد غیبت سؤال شد فرمود: رَ كْ اكَ بِامَ يَ كَ أَخَ رُ انَ يفِ ، "ذِكْ أَيْتَ إِنْ كَ رَ : أَفَ قِيلَ

 : الَ ؟ قَ ا أَقُولُ ي مَ ا  "أَخِ انَ فِيهِ مَ تَبْتَهُ إِنْ كَ دْ اغْ قَ : فَ تَّهُ ، تَقُولُ َ دْ هبَ قَ : فَ قُولُ ا تَ نْ فِيهِ مَ ْ يَكُ إِنْ ملَ  )1(]وَ

غیبت یعنی این که از برادرت به گونه اي یاد کنی که نمی پسندد. گفته شد: اگر برادرم «
یی در او باشد غیبت او را گو مییم داشته باشد؟ فرمود: اگر آنچه گو میعیبی را که من 

 »، و اگر نباشد به او تهمت زده اي، کرده اي
که در شب معراج اقوامی را دید که  از رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم روایت است

ناخن هایی از مس دارند و با آن چهره و سینه هایشان را می خراشند آنگاه از رسول اهللا 

ينَ [ پرسید و در پاسخ به ایشان گفته شد: ها آنصلی اهللا علیه و سلم در مورد  الءِ الَّذِ هؤُ

مْ  هِ اضِ رَ عُونَ يف أعْ قَ يَ ومَ النَّاسِ وَ لُونَ حلُُ أكُ اینان کسانی هستند که گوشت هاي مردم را « ]يَ

 » ند.شو میرند و به آبرویشان متعرض خو می

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                      

                         

                   ﴾ :۱۲[احلجرات[ 

گناه هستند  ها آنبعضی از گم [چرا که]پرهیز کنید ها آنمؤمنان از بسیاري گماي «
دوست جاسوسی نکنید و غیبت یکدیگر را نکنید آیا فردي از شما  [در امور یکدیگر]و

                                                           
 در  فتواي سابق گذشت. دیثتخریج ح -1
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، و از اهللا بترسید، آن را نمی پسندید قطعاًکه گوشت برادر مرده اش را بخورد که  دارد
  »بان استبیگمان خداوند توبه پذیر و مهر

پس بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است که از غیبت پرهیز کنند و یکدیگر را به 
ترك آن توصیه نمایند تا این گونه از خداوند و پیامبرش فرمان برده باشند و پرده ي 

چون غیبت از عوامل   را آشکار نکنند؛ ها آنبرادران مسلمانشان را بپوشانند و عیوب 
د. خداوند به مسلمین توفیق خیر و باش میجامعه  درنی و تفرقه تنفر و کدورت و دشم

 خوبی بدهد. 
  1170ش  –مجله الدعوة  –شیخ ابن باز 

 ] گذاشتن لقبهاي زشت بر یکدیگر 122[

 رد؟ دا میگذاشتن لقبهاي زشت بر یکدیگر حتی اگر به شوخی باشد چه حک س:

 ﴿ د:فرمای میخداوند متعال  ج:      ﴾ :و بر یکدیگر « ]۱۱[احلجرات

 »لقبهاي زشت نگذارید
د. اما آنچه به صورت شوخی گفته کن مییعنی القاب زشتی که فرد را ناراحت 

اما افراد با مروت شایسته نیست که بر یکدیگر القاب زشت  ؛د حرام نیستشو می
به دشمنی و  منجرآینده بگذارند حتی اگر به شوخی باشد؛ چون گاهی این شوخی در 

ي آن فرد را با ممکن است فرد دیگري آن را بشنود و به صورت جد .دشو میدرگیري 
بنابراین بهتر است افراد با شخصیت و با مروت از گذاشتن القاب بد ، این لقب صدا کند

 بر یکدیگر پرهیز کنند؛ حتی اگر به شوخی باشد. 
  فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

با شیرین سخنی  خنان نیکو و پسندیده که باعث شادي و انبساط خاطر شودگفتن س ]123[
 و لطیفه گویی

حکم لطیفه گویی در دین اسالمی ما چیست؟ آیا از زمره سخن بیهوده است؟  س:
 د. شو میگفتنی است که در آن دین به مسخره گرفته ن
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اگر حقیقت و راست باشد  مزاح و شوخی، شیرین سخنی، لطیفه و نکته گفتن ج:
اشکالی ندارد به خصوص زمانی که زیاد گفته نشود و پیامبر صلی اهللا علیه و سلم 

 .فتگ میشوخی می کرد و جز حق ن
چون پیامبر صلی اهللا علیه و سلم   اما شوخی اي که دروغ باشد جایز نیست؛ 

كَ بِهِ [ د:فرمای می حِ بُ لِيُضْ ذِ يَكْ ثُ فَ َدِّ ي حيُ لٌ لِلَّذِ يْ مَ الْـوَ وْ يْلٌ لَهُ ، قَ لٌ لَهُ ، وَ يْ  ] وَ

، واي بر او، ید تا مردم را بخنداندگو میید و دروغ گو میواي بر کسی که سخنی «
 واهللا ولی التوفیق  »)1(واي بر او

       88، 87ص  27البحوث شماره  ۀمجل –شیخ ابن باز 

 حکم مسخره کردن خانم معلمها و گذاشتن لقبهاي زشت بر آنان ] 124[

لقبهاي  ها آنند و بر کن میخانم معلم ها را مسخره ، بعضی از دانش آموزان دختر س:
 یند: منظوري ندارند. گو میو ، ارندگذ میزشت و خنده دار 

د یا جایگاهشان را ده میرا آزار  دیگرمسلمان باید زبانش را از آنچه مسلمانان  ج:

تَابُوا [ در حدیث آمده است:، د حفاظت کندآور میپایین  غْ تَّبِعُوا الْـالَ تَ الَ تَ نيَ وَ لِمِ سْ مُ

ِمْ  اهتِ رَ وْ    »)2(نباشید ها آنرا نکنید و به دنبال عیوب ها آنغیبت مسلم« ]عَ

﴿ د:فرمای میخداوند متعال           ﴾واي بر هر طعنه « ]۱: مزه[اهل

  »زن و عیب جو

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا         ﴾ :جوى عیب]  هیچ[ از و« ]۱۱[القلم 

 »)11( چینى سخن رهسپار

                                                           
و قال:  2315و تر مذي  4990)  و ابو داود 952 ،951طبرانی در الکبیر  ( ،2702) الدارمی 7 ،5/5احمد  ( -1

 ) با اسناد جید.11655(  11126 »الکبري«در نسائی  »حدیث حسن«

و در مجمـع   20953و بیهقی در الکبـري   7423 ،1675و ابی یعلی  4880و ابو داوود 424 ،420 /4احمد -2
 می گوید ابو یعلی روایت کرده و راویان آن ثقه هستند . 8/93الزوائد 
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 ﴿ د:فرمای میخداوند متعال       ﴾ :لقب هاي زشت « ]۱۱[احلجرات

 »بر یکدیگر نگذارید
 یریم که عیب جویی مسلمان و اذیت کردنش حرام است.گ میبنابراین نتیجه 

  .238فتاوي المرأة ص  –شیخ ابن جبرین 

 عالج حساسیت و شرك خفی  ]125[

م و گاهی احساس کن میبعضی از اوقات احساس قساوت قلب و سنگدلی  س:
به بعضی از ریا کاري) و حسادت و حساسیت نسبت ( م که به بیماري شرك خفیکن می

راه حل چیست؟ به خصوص که من دعاي پیامبر صلی اهللا علیه و ، مبتال شده ام، مردم

ـهُ ( م که می فرمود:کن میسلم را به کثرت یاد  لَمُ اللَّ ا أَعْ نَ أَ كَ بِكَ وَ ِ وذُ بِكَ أَنْ أُرشْ مَّ إِينِّ أَعُ

مُ  لَ كَ ملَِا ال أَعْ رُ فِ تَغْ أَسْ  )1()وَ

نم و دا میاز آن چه که ، مبر میبه خودت پناه ، دن براي توپروردگارا! از شریک آور«
  »نم از تو آمرزش می طلبمدا میاز آن چه که ن

م دعا کن میاحساس حسادت  ها آنهمچنین به کثرت براي کسانی که نسبت به 
آیا عالجی دیگر هست که مرا از  ....باشد ها آنخطاي من در برابر  ي کفارهیم تا نما می

 این بیماري خطرناك نجات دهد؟ 
و قرآن را تالوت  آوریدرا به جاي  تعالىشایسته است شما به کثرت ذکر اهللا  ج:
ي نیک و ها انسانو تا جایی که می توانید نماز هاي نفل بخوانید و با اهل دین و ، نمایید

انجام  تعالىو همراه با آن عبادات و طاعات را خالص براي اهللا ، صالح همنشینی کنید

                                                           
و طبرانـی در   63و ضـیاء مقدسـی در المختـاره     58-61و ابو یعلـی   29547و ابن ابی شیبه  4/403احمد  -1

 یشان آن را صحیح قـرار داده اسـت.  با تحقیق آلبانی و ا 716و بخاري در االدب المفرد  3479االوسط 
رواه أحمد و الطبرانی فی الکبیـر و األوسـط، و رجـال أحمـد رجـال      :« 10/224» مجمع الزوائد«قال فی 

 »الصحیح غیر أبی علی، و وثقه ابن حبان
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و  پروردگاردهید و از محل هاي ریا کاري و تظاهر دوري کنید و با طلب رضاي 
 احساس ریا کاري را از خود دفع کنید. ، سعادت در جهان آخرت

ش د که باید فرد معتقد باشد که همه نعمت ها بخششو میاما دفع حسادت این گونه 
 ید.نما میالهی هستند و خداوند است که نعمت ها را بر بندگانش تقسیم 

 ﴿ د:فرمای میخداوند متعال                     

                           

   ﴾ :۳۲[الزخرف[  

تقسیم نموده ایم و برخی را  ها آنما زندگی و روزي آنان را در دنیا و آخرت بین «
، برخی دیگر را به کار گیرند، بر برخی دیگر مقام و درجه ي باالتري داده ایم تا برخی

) و رحمت پروردگارت بهتر از آن چیزي است که جمع و به یکدیگر خدمت کنند(
  .»ندکن می

چون پیامبر صلی ، براي برادرش بپسندد، آنچه را که براي خود می پسندد انسانباید 

هِ [ د:فرمای میاهللا علیه وسلم  سِ بُّ لِنَفْ ا حيُ يهِ مَ ِبَّ ألَخِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أحَ  ] ال يُؤمِ

یرد؛ مگر آنکه آنچه را که براي خود می گ میقرار نهیچ یک از شما مؤمن واقعی (
  )1(پسندد براي برادرش هم بپسندد

شما با یاد آوري این حدیث و مشغول کردن خود با اقوال و اعمال صالح از غیبت و 
 خود را حفاظت کنید.، حسادت دیگران

  28/29 –اللجنۀ الدائمۀ. فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ 

 .. آیا در حسادت چیز خوبی هست؟ .] حکم حسادت126[

امید است دلیل ، حکم حسادت چیست؟ حسادت در چه مواردي خوب است س:
 ارائه دهید؟ جزاکم اهللا خیرا.
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حسادت از گناهان کبیره است. هیچ کس اجازه ندارد نسبت به برادرش حسادت  ج:
زانی داشته بورزد. حسادت یعنی ناراحت شدن از نعمت هایی که خداوند به بندگانش ار

به کسی علم یا ثروت یا فرزند  تعالىد که اهللا کن میمانند این که فردي مشاهده ، است
عطا نموده ناراحت شود و این نعمتها را براي دیگران نپسندد. در حسادت شرط نیست 
که حسود آرزوي زوال نعمت را براي دیگران داشته باشد چنان که نزد بسیاري از علما 

، د و گرنهشو میگر فرد زوال نعمت را آرزو کند این حسادت شمرده معروف است که ا
این نظریه درست نیست بلکه محض این که نعمت هایی را ، آید میحسادت به شمار ن

 که خداوند به فردي داده اگر کسی به خاطر این او را ناپسند بداند این حسادت است.

 ﴿ د:فرمای میخداوند متعال                    

                               

                 ﴾ :۵۵ – ۵۴[النساء[ 

ما به ، آیا به مردم به خاطر آنچه خداوند از فضل خویش داده حسادت می ورزند«
 »آل ابراهیم کتاب و حکمت و پادشاهی بزرگی دادیم

بعضی به او ایمان آوردند و بعضی از او باز داشتند و جهنم براي سوزاندن کافی 
 است. 

این که پرسشگر در  نسبت به برادرش حسادت بورزد. اما انسانپس جایز نیست که 
سؤال پرسیده که چه حسادتی جایز است؟ باید در جواب گفت: حسادت جایزي وجود 

د که فرمود: کن میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم اشاره  ي گفتهندارد. گویا سؤال کننده به 

] ِ نَتَنيْ دَ إِالَّ يف اثْ سَ   ))1(حسادت جایز نیست مگر در دو چیز( ]ال حَ

یعنی هیچ کسی ، رشک بردن است، منظور از حسادت در این حدیثعلما گفته اند: 
بلکه غبطه خوردن و رشک بردن ، بر کسی دیگر به خاطر امري از امور دنیا غبطه نخورد

                                                           
 روایت ابن مسعود رضی اهللا عنه 816و مسلم  73) بخاري 1( -1
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د و کن میبر کسی جایز است که خداوند به او علم یا ثروتی داده که از آن استفاده 
 دیگران را نیز فایده اي می رساند.

 بن عثیمین فتوا با امضاي ا

 ] چگونه حسادت را از خود دور نمود 127[

 چگونه می تواند حسادت را از خود و خانواده اش دور کند؟  انسان س:

، حسادت صفتی زشت است، یعنی: آرزوي کند زوال نعمت از دیگران، حسادت ج:
در گذشته و  ها انسانچون از صفات شیطان و از صفات یهودیان و از صفات بدترین 

 زیرا حسادت یعنی: اعتراض به تقدیر الهی به تقسیم خداوندي. ، حال است
باید حسادت را از خود ، مسلمان با راضی بودن به تقدیر الهی و تقسیم خداوندي 

چنان که پیامبر صلی ، دور نماید و آنچه براي خود نمی پسندد براي برادرش هم نپسندد

هِ [ د:فرمای میاهللا علیه و سلم  سِ بُّ لِنَفْ ا حيُ يهِ مَ ِبَّ ألَخِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أحَ   )1(]ال يُؤمِ

ردد؛ مگر آن که آنچه براي خود می گ میهیچ یک از شما مؤمن کامل و واقعی ن(
  )پسندد براي برادرش نیز بپسندد.

د و شر کن میمسلمان با تالش براي به دست آوردن اسبابی که خیر را براي او فراهم 
خود را از متصف شدن به حسادت دور نماید؛ مسلمان باید به ، یدنما میرا از او دور 

 خداوند گمان نیک داشته باشد و به آنچه نزد اوست امیدوار داشته باشد. 
مسلمان با پناه بردن به پروردگار و رب کریم حسد را از خود و خانواده اش دور 

د که از شر حسادت ورزنده ده میي فلق دستور کند؛ خداوند به پیامبرش در سوره 
صدقه دادن و ، وقتی حسد می ورزد به خدا پناه ببرد. یکی دیگر از راههاي دفع حسد

به خصوص وقتی که شخصی مالی و ثروتی ، کمک کردن به فقرا و نیازمندان است
شایسته ، دکن مید و در کنار او فردي از نیازمندان هست که به او نگاه آور میبدست 

 که به دست او خیره شده پر گردد.  ها آنکمک کند تا چشم  ها آناست او به 
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  69، 1/68فتاوي  -کتاب الدعوة –شیخ صالح فوزان 

 ] عالج کسی که در قلبش بیماري حسادت است 128[

 عالج آن چیست؟، مردي قلبش بیماري حسادت دارد س:

همان ، دشو میناشی ، ت و شروربیماري مهلکی است که از افراد بدطین، حسادت ج:
کسانی که تابِ تحمل دیدن خیر و خوبی را براي افراد ندارند و خیر را براي صاحب آن 

 اهند.خو میو فقط آن را براي خود ، اهندخو مین
براي دیگران ندارند و با دیدن  بنابراین چنین کسانی چشم دیدن نعمت و خوبی را 

که آرزوي زوال نعمت را نکرده  هرچنداین ها حسود هستند؛ ، ندشو میآن ناراحت 
 . )1(اهللا علیه گفته استرحمهچنان که شیخ االسالم ابن تیمیه ، باشند

، ردد: اول این که حسود بداند که این نعمتگ میبیماريِ حسادت با امور ذیل معالجه 

 ﴿ د:فرمای میخداوند متعال ، فضل و لطف و عنایت خداوند است   

           ﴾ :آیا به مردم به خاطر آنچه خداوند از « ]۵۴[النساء

 . »داده حسادت می ورزند ها آنفضل خویش به 
حسادت به ، د ارزانی داردخداوند است که انواع نعمت ها و خوبی ها را به افرا

مؤمن این را بداند از این سرشت و  هرگاه، است معناي ناراضی بودن از تقدیر الهی
 . آید میخوي باز 

د فقط این است که بر میدوم: مسلمان بداند که استفاده اي که او از حسادت 
ییم: گو میبه خاطر این ما ، ند و نیکی هایش از بین می روندشو میگناهانش بیشتر 

لُ الْـ[ أْكُ دُ يَ سَ لُ االْـحَ أْكُ امَ تَ نَاتِ كَ سَ طَبَ الْـلنَّارُ حَ رد خو میحسادت نیکی ها را چنان « ]حَ

  »د.بر میکه آتش هیزم را از بین 

                                                           
ایشان سخن بسـیار گرانبهـایی در مـورد داروي حسـد دارد، اگـر مـی       .  129 – 10/111مجموع الفتاوي  -1

 خواهی به آن مراجعه کن.
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هر چقدر نعمت ، سوم: حسود بداند که حسادت به جز اندوه و ناراحتی نمی افزاید 

 ردد. گ میهاي خداوند بر بندگانش بیشتر شود حسرت خوردن او بیشتر 
مانع رسیدن فضل خدا به کسی که با او حسادت ، چهارم: حسود بداند که حسادت

 پس بداند که حسادت ورزیدن او فایده اي ندارد. ، رددگ مید نشو می
به حسادت ورزیدن مشغول شود از مصالح و منافع  هرگاهپنجم: حسود بداند که 

دائماً در حال شما حسادت کننده را می بینید که  .رددگ میویژه ي خود فراموش 
و... دیگران است و همواره  احوال و اموال و فرزندان و علم گیري از جستجوي و خبر
 د. کن میجست و جو و پی گیري و دنبال  احوال دیگران را

أمل د که با تده میرا بر دوري گزیدن از حسادت یاري  انسانامور دیگري هست که 
 . می توان به آن دست پیدا کرد، در این موضوع

 .364، 3/363روس فتاوي الحرم المکی مجموع د –شیخ ابن عثیمین 



 

 

 

 

 :فصل هفتم
 توبه و دعا



 

 )گفتاري از شیخ ابن عثیمین( ] تعریف توبه و شرایط آن129[

 عنی: بازگشت از معصیت خدا به طاعت او. ی توبه -

 ﴿ خداوند توبه را دوست دارد: -               ﴾

توبه کننده گان را دوست دارد و آنان را که خود را پاکیزه خداوند « ]۲۲۲[البقرة: 
 . »رددا میرند دوست دا می

﴿ هر مؤمنی باید توبه کند: -                   ﴾

 .»اي مؤمنان به سوي خدا باز گردید و واقعاً توبه نمایید« ]٨التحرمي: [

﴿ توبه از اسباب رستگاري است: -                  

    ﴾ :و همه به سوي خدا باز گردید و توبه کنید تا رستگار « ]۳۱[النور

به هدفش برسد و از آنچه بیم دارد از آن نجات  انسانشوید و رستگاري یعنی: این که 
 .»یابد

بزرگ و زیاد باشند  هرچنداگر کسی واقعاً توبه نماید خداوند همه ي گناهانش را  -

 ﴿ می آمرزد:                         

                  ﴾ :۵۳[الزمر[  

بگو اي بندگانم که بر خود زیاده روي کرده اند از رحمت خدا نا امید نشوید «
 »به راستی که او آمرزند ه ي مهربان است، می آمرزدبیگمان خداوند همه گناهان را 

زیرا درِ توبه تا ، اي برادري که گناه کرده اي از رحمت پروردگارت ناامید مباش
 وقتی که خورشید از مغرب طلوع کند باز است. 

ـهَ إِنَّ [ د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم  يْ  اللَّ هُ بِاللَّ دَ طُ يَ بْسُ لَّ يَ جَ زَّ وَ ءُ عَ يسِ لِ لِيَتُوبَ مُ

ارِ  يْلِ ، النَّهَ ءُ اللَّ يسِ ارِ لِيَتُوبَ مُ 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 کسی که در روز گناه کرده توبه گ میخداوند عزوجل دستش را در شب (
تا آنکه ، شب گناه کرده توبه نماید ستراند تا کسی که درگ میو دستش را در روز ، نماید

 )1(خورشید از مغرب طلوع کند
چه بسیار توبه کنندگانی بوده اند که از گناهان زیاد و بزرگی توبه نموده اند و 

 ، را پذیرفته است ها آنخداوند توبه 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                    

                               

                             

                        ﴾ :۶۸[الفرقان – 

۷۰[  
کسانی هستند که همراه خدا معبود دیگري را به  بندگان خوب خداي رحمان)( و«

نمی ، و نفسی را که خداوند کشتن آن را حرام کرده مگر به حق، انندخو میفریاد ن
د. و روز قیامت عذاب شو میو هر کس چنین کند به عذاب مبتال ، ندکن میزنا ن و، کشند

د و در دوزخ با خواري می ماند. مگر کسانی که توبه کنند و کار شو میاو چند برابر 
و خداوند آمرزنده ، دکن میخداوند بدیهاي ایشان را به نیکی تبدیل ، شایسته انجام دهند

 . »ي مهربان است

 توبه اي است که این پنج شرط در آن فراهم باشد: ، نصوح ي توبه
رضامندي خدا و ، به این صورت که منظورش از توبه، اول: اخالص براي خداوند

 دست یازیدن به پاداش پروردگار و نجات یافتن از عذاب او باشد.
به گونه اي که از انجام آن ناراحت شود و آرزو کند که ، دوم: پشیمانی از انجام گناه

 ي کاش مرتکب آن نشده بودم.ا
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اگر کار ، پس اگر گناه در حق خداوند باشد، سوم: دست کشیدن فوري از گناه
د آن را ترك کند و اگر واجبی را ترك کرده بالفاصله انجام دهد. اگر در حق باش میحرا

مخلوقی مرتکب گناه شده بالفاصله خود را از آن آزاد کند یا حقش را به او برگرداند و 
 یا از او بخواهد که وي را ببخشد و حالل کند. 

 را تکرار نکند.  چهارم: تصمیم قطعی بگیرد که در آینده به این گناه باز نگردد و آن
پنجم: با فرا رسیدن مرگ و یا با طلوع خورشید از مغرب وقت توبه به پایان می 

توبه ، و پیش از طلوع خورشید از مغرب، بنابراین باید قبل از فرا رسیدن مرگ، رسد
 نمود.

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                     

              ﴾ :۱۸[النساء[  

ند تا این که مرگ یکی از ده میکسانی پذیرفته نیست که کارهاي بد انجام  ي توبهو «
 .»ید اکنون توبه کرده امگو میفرا می رسد  ها آن

نْ [  د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم  ا؛ تَابَ مَ هبِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ بْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّ تَابَ قَ

يهِ  لَ هر کس قبل از آنکه خورشید از مغرب طلوع کند توبه نماید خداوند توبه ( ]اهللاُ عَ

 . ))1(اش را می پذیرد
ما را بپذیر. بار الها! تو شنوا و  ي توبهو ، نصوح عطا بفرما ي توبهخدایا به ما توفیق 

 دانا هستی.
  36، 35صالة النبی ص  صفۀرسالۀ فی  –شیخ ابن عثیمین 

 ] فقدان لذت و حالوت ایمان و راه عالج آن 130[

اما ، وقتی به سن بلوغ رسیده بودم خودم را به ارتکاب گناهان خسته کرده بودم س:
و هم اکنون از همه ي گناهان به طور عام ، واجبات اسالم را مثل نماز ترك نمی کردم
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م و در حیرت و اضطراب به سر کن میاما حالوت ایمان را احساس ن، ه امتوبه کرد
م که شهادتین به قلبم کن میم احساس آور میو هنگامی که شهادتین را به زبان ، مبر می

 امیدوارم مرا راهنمایی کنید. ، و من می ترسم که خداوند بر دلم مهر زده باشد، نمی رسد
کثرت ستایش خدا را بگو که به شما منت گذاشته و یم که به کن میشما را توصیه  ج:

توفیق توبه داده است. اعمال صالحه را به کثرت انجام بده و گمانت را نسبت به 
و به کثرت به ذکر خدا و تالوت قرآن با تدبر مشغول باش. با ، پروردگارت نیک کن

به خیر و  نیکان و صالحان همراهی کن و از افراد شرور و بد کار دوري کن. تو را
سرانجام نیک مژده باد. انشاء اهللا شما بعد از انجام آنچه برایت بیان کردیم حالوت و 

 نصوح را خواهی یافت. ي توبهشیرینی ایمان و لذت شهادتین و ثمره ي 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                      

        ﴾ :۲۸[الرعد[  

هان آگاه باشید دلها با ، یردگ میآنان که ایمان آورده اند و دلهایشان با ذکر خدا آرام «
 »یرندگ مییاد خدا آرام 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                     

 ﴾ :۳۱[النور[  

 »اي مؤمنان همگی به سوي خدا باز گردید و توبه کنید باشد که رستگار شوید«

هُ الْـ[ د:فرمای میاهللا علیه و سلم  پیامبر صلی بْلَ انَ قَ ا كَ مُ مَ ْدِ مُ هيَ الَ انَ ، إِسْ ا كَ مُ مَ دِ ْ ةُ هتَ بَ والتَّوْ

ا هَ بْلَ د و توبه گناهانی را که قبل از آن بوده از بر میاسالم گناهان پیش از آن را از بین ( ]قَ

  ).)1(دبر میبین 

نْبَ لَهُ [ د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم  نْ الَ ذَ مَ نْبِ كَ نْ الذَّ کسی که ( ]التَّائِبُ مِ

 »)1(از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است

                                                           
 در آن از اسالم و هجرت بحث شده است.و   121مسلم  -1
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پس هر کس ذکر خدا را بکند و صادقانه توبه نماید به رستگاري و آرامش و راحتی 
 د.شو میوجدان دست می یابد و گناهانش محو 

 تعالىبی گمان او ، خداوند شما را بر هدایت استوار بدارد و استقامت اعطا نماید
 د.شو میبهترین کسی است که از او طلب دعا و نیاز 

  5/57تاوي و مقاالت متنوعۀ مجموع ف –شیخ ابن باز 

 .. چه کار کنم؟ .م سپس توبه را می شکنمکن می] توبه 131[

تا جایی که در مسجد ، جوانی نوزده ساله هستم و گناهان زیادي مرتکب شده ام س:
و کارهاي ، و در تمام زندگی ام رمضان را به طور کامل روزه نگرفته ام، انمخو مینماز ن

م که افراد خوبی شو میه مان با جوانانی همراه م و در محلّده میزشت دیگري انجام 
از  م.آور مینیستند. خیلی وقت ها با خودم عهد کرده ام که توبه کنم اما باز به گناه روي 

ند دا می.. و خدا .آیند میطرفی دوستانِ برادرم که افراد صالحی نیستند زیاد به خانه ي ما 
ناه زیاده روي کرده ام و کار هاي زشتی مرتکب گمرتکب گناهان زیادي شده ام و در 

.. امیدوارم مرا به .مکن مییرم باز دوباره گناه گ میتصمیم به توبه  هرگاهولی ، شده ام
 راهی راهنمایی کنید که مرا به پروردگارم نزدیک کند و از این کارهاي بد مرا دور نماید. 

  ﴿ د:فرمای میخداوند متعال  ج:               

                          ﴾ :بگو « ]۵۳[الزمر

 آن بندگانم که بر خود زیاده روي کرده اند از رحمت خدا ناامید مباشید بیگمان خداوند
 . »همه گناهان را می آمرزد و به راستی او آمرزنده ي مهربان است

                                                                                                                                                    
قال  روایت کرده اند. ابوسعد انصاريز حدیث ا 10/398 لحلیۀو ابونعیم در ا 22/306الطبرانی در الکبیر  -1

) و الطبرانی فـی الکبیـر   4250ابن ماجه فی الزهد  (» . وفیه من لم أعرفهم:« 10/199الهیثمی فی المجمع 
رجالـه رجـال الصـحیح، إال أن أبـا     ): «10/200) من حدیث ابن مسعود. قال الهیثمی  (10281(  10/150

» لحسـنۀ المقاصد ا«)، وکذا 615رقم  ( لضعیفۀ، وحسنه األلبانی لشواهده؛ انظر: ا»لم یسمع من أبیه ةعبید
 ).313( 1/249للسخاوي 
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به اجماع علما این آیه در مورد توبه کنندگان نازل شده است؛ پس هر کس صادقانه 
 و دلیلش آیه مذکور است. ، از گناهانش توبه نماید خداوند همه گناهان او را می آمرزد

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                    

                       ﴾  :التحرمي]

 امید است پروردگارتان، اي مؤمنان! صادقانه به سوي خدا باز گردید و توبه کنید«  ]٨
درختان و کاخ هاي ( گناهانتان را بزدایید و شما را وارد باغ هایی کند که رودها از زیر

 »جاري هستند )آن
زدودن گناهان و دخول به باغهاي بهشت را مشروط به توبه ، پس خداوند در این آیه

تصمیم قاطعانه  گرفتنو آن توبه اي است که شاملِ ترك گناهان و   واقعی کرده است؛
 به عدم تکرار گناه براي تعظیم الهی و امید به پاداش او و دوري از عذابش باشد.

نصوح یکی این است که آنچه از روي ظلم و ستم از کسی  ي توبهاز جمله شرایط 
ریختن خون یا ، اگر گناه، حاللی بطلبد ها آنگرفته آن را به صاحبش باز گرداند و یا از 

و اگر حاللی خواستن از برادري که آبرویش را ، ردن آبروي کسی باشدخوردن مال یا ب
د بهترین کن میو وقتی او را یاد ، ریخته براي او میسر نباشد برایش به کثرت دعا کند

 چون نیکی ها بدي ها را می زدایند. ، اعمال او را یاد کند

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                     

 ﴾ :اي مؤمنان جملگی به سوي خدا باز گردید و توبه کنید تا رستگار « ]۳۱[النور

 . »شوید
ید نما میپس این داللت ، خداوند در این آیه رستگاري را منوط به توبه کرده است

و هرگاه توبه کننده به دنبال توبه اش ایمان و ، رستگار و خوشبخت است، که توبه کننده
ید. نما مید و آن را به نیکی تبدیل کن میعمل صالح انجام دهد خداوند گناهانش را محو 

د کن میچنان که خداوند متعال در سوره ي فرقان و قتی شرك و قتل و زنا را یاد 

﴿ د:فرمای می                           
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              ﴾ :۷۰ – ۶۸[الفرقان[ 

کسانی هستند که همراه خدا معبود دیگري را به  بندگان خوب خداي رحمان)( و«
نمی ، و نفسی را که خداوند کشتن آن را حرام کرده مگر به حق، انندخو میفریاد ن
د. و روز قیامت عذاب شو میو هر کس چنین کند به عذاب مبتال ، ندکن میو زنا ن، کشند

د و در دوزخ با خواري می ماند. مگر کسانی که توبه کنند و کار شو میاو چند برابر 
و خداوند آمرزنده ، دکن میخداوند بدیهاي ایشان را به نیکی تبدیل ، شایسته انجام دهند

 .»ي مهربان است
تضرع و زاري به درگاه خداوند و خواستن هدایت و توفیق از ، از جمله اسباب توبه

 او براي توبه است.

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا        ﴾ :مرا بخوانید شما را«  ]۶۰[املؤمن 

 . »مکن میاجابت 

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا                      

  ﴾ :بندگانم تو را از من می پرسند من نزدیک هستم و دعاي  هرگاه« ]۱۸۶[البقرة

  »مکن میدعا کننده را وقتی که مرا بخواند اجابت 
همراهی با نیکان و صالحان و ، استقامت بر توبه پیدا نمودن از جمله اسباب توبه و 

ي شان و دوري کردن از صحبت و همراهی  ها در کارهاي شایسته آنالگو برداري از 
 بدکاران است. 
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نْ الْـ[ د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه و سلم   مْ مَ كُ دُ يَنْظُرْ أَحَ لْ ؛ فَ لِيلِهِ ىلَ دِينِ خَ ءُ عَ رْ مَ

َالِلُ  پس هر یک از شما بنگرد با چه کسی ، شخصی بر دین دوستش قرار دارد( ]خيُ

  ))1(دکن میدوستی 

ثَلُ [ د:فرمای می الِحِ وَ الْـمَ لِيسِ الصَّ لِ الْـجَ امِ ءِ كَحَ وْ لِيسِ السَّ افِخِ الْـجَ نَ كِ وَ سْ ؛ الْـمِ كِريِ

لُ  امِ حَ ِدَ الْـفَ ا أَنْ جتَ إِمَّ نْهُ وَ بْتَاعَ مِ ا أَنْ تَ إِمَّ يَكَ وَ ْذِ ا أَنْ حيُ كِ إِمَّ سْ يِّبَةً مِ حيًا طَ نْهُ رِ افِخُ ، مِ نَ ا الْـوَ كِريِ إِمَّ

بِيثَةً  حيًا خَ ِدَ رِ ا أَنْ جتَ إِمَّ قَ ثِيَابَكَ وَ ْرِ  ] أَنْ حيُ

طر مانند حامل مشک و عطر فروش است. حامل مشک و ع، مثال همنشین نیک(
د یا از او می خري و یا از او بوي ده مییا از عطرش به تو  دکن میفروش تو را محروم 

ی. مثال همنشین بد مانند کسی است که در دم آهنگري می دمد یا کن میخوشی احساس 
 ) )2(لباسهایت را می سوزاند و یا از او بوي بدي به مشام می رسد

  251الفتاوي ص ، کتاب الدعوة –شیخ ابن باز 

 ]عالج انحراف بعد از استقامت. 132[

اما اخیراً مالحظه کردم که ایمانم ضعیف شده ، جوانی پایبند به دین اسالم هستم س:
مانند: قضا کردن یا به تأخیر انداختن نماز و گوش دادن ، به دلیل ارتکاب گناهان، است

و کوشیده ام خود را از این وضعیت نجات ، به سخنان بیهوده و غرق شدن در لذت ها
اگر ممکن است مرا به راه درستی که خودم را از شر نفس  .. لطفاً.دهم اما نتوانسته ام

 سرکشم نجات دهم راهنمایی کنید. 
 چنیناهیم که ما و شما را هدایت کند. راه رهایی از این مشکل خو میاز خداوند  ج:
 است: 

                                                           
) 7320،7319( 4/171حـاکم  » حسن غریـب «و قال:  2378و ترمذي  4833و ابوداود  334 ،2/303احمد  -1

 و صححه و وافقه الذهبی.
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 د:فرمای میقرآن  ي بارهزیرا خداوند در، کوشش براي تالوت قرآن و تدبر در آن -

﴿                              

      ﴾ :اي مردم پندي از سوي خدا که شفابخش بیماریهاي « ]٥٧[يونس

  »دلهاست و هدایت و رحمتی براي مؤمنان است که به نزد شما آمده است
ت زیرا سنّ، ایشان صلی اهللا علیه و سلم گرامیمطالعه ي سیره ي نبوي و احادیث  -

اهد خو میراه براي کسی هستند که  ي دهندهو سیرت پیامبر صلی اهللا علیه و سلم نشان 
 به خداوند عزوجل برسد. 

سوم این که بکوشید با صالحان و اهل تقوا از قبیل علماي ربانی و دوستان  -
 مراه باشید. پرهیزگار ه

آنانی که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم ، تا حد امکان از همنشینان بد دوري کنید -

ثَلُ [ فرموده است: ها آن ي بارهدر نَافِخِ الْـمَ ءِ كَ وْ لِيسِ السَّ قَ ثِيَابَكَ الْـجَ ْرِ ا أَنْ حيُ ؛ إِمَّ ا ، كِريِ إِمَّ وَ

بِيثَةً  حيًا خَ ِدَ رِ  )1(]أَنْ جتَ

که در دم آهنگري می دمد یا لباسهایت را می  همانند کسی است مثال همنشین بد(
 سوزاند و یا از او بوي بدي به مشام می رسد)

 –همواره تغییري که در شما رخ داده آن را یاد آور باش تا به گذشته بر نگردي  -
شوي چون  خودپسنديی دچار ده مینباید به خاطر انجام اعمال صالحی که انجام 

﴿ د:فرمای میچنان که خداوند متعال ، دکن میاعمال را باطل  خودپسندي       

                                     

    ﴾ :۱۷[احلجرات[  

                                                           
 تخریج حدیث در فتواي سابق گذشت. این حدیث به صورت مختصر آمده است. -1
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بگو به خاطر اسالمتان بر من منت ، مسلمان شده اندارند که گذ میبر تو منت «
ارد که شما را به سوي ایمان هدایت کرده گذ میبلکه خداوند بر شما منت ، نگذارید

  »اگر راستگو هستید، است
بلکه به اعمال صالحِ خود بنگر چنان که گویا همواره کوتاهی ورزیده اي تا این که به 

و در ضمن باید به خداوند گمان نیک داشته ، یاورياستغفار و توبه به سوي خدا روي ب
شود و فکر کند که بر  خودپسنديهرگاه به خاطر عملش دچار  انسانچون ، باشی

این خطرناك است و ممکن است به سبب آن عملش حبط و ، پروردگارش حقی دارد
 نابود گردد. 

 ییم. جو میاز خداوند سالمت و عافیت را 
 )1/39( مجموع الثمین .2/924اشرف عبد المقصود  – فتاواي شیخ ابن عثیمین

 دآور مید و از تقدیر دلیل کن می] کسی که گناه 133[

ید: گو مییم و او ده میکسی را که به توبه و بازگشت به سوي خدا دعوت  س:
ید: خداوند هر کس را که گو مییا ، خداوند هدایت را براي من مقدر نکرده است

 چه بگوئیم؟، دکن میبخواهد هدایت 
خیلی راحت به او ، ید: خداوند هدایت مرا مقدر نکرده استگو میاولی که  ج:

به ، ئیم: آیا شما از غیب آگاهی داري یا نزد خدا پیمانی بسته اي؟ اگر بگوید: بلهگو می
و اگر بگوید: از غیب آگاهی ، یکن میچون ادعاي علم غیب ، ئیم: کافر شده ايگو میاو 

پس ، نی خداوند هدایت را برایت مقدر نکرده استدا میئیم وقتی که نگو میبه او ، ندارم
راه هدایت را در پیش بگیر؛ زیرا خداوند تو را از هدایت باز نداشته است بلکه شما را 

و از گمراهی بر حذر داشته و ، به سوي هدایت دعوت داده و به آن تشویق کرده است
بندگانش را بر گمراهی رها کند؛ خداوند متعال نهی کرده است. هرگز خدا نخواسته که 

 ﴿ د:فرمای می                       ﴾
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خواهد براى شما توضیح دهد و راه [و رسم] کسانى را که پیش  خدا مى« ]۲۶[النساء: 
  »بنمایاند و بر شما ببخشایداند به شما  از شما بوده

ود از مردي که ش می خداوند از توبه شما بیشتر خوشحال، پس به سوي خدا توبه کن
سواري اش را با آذوقه اش گم کرده و از آن نا امید شده و زیر سایه درختی به انتظار 

د و ناگهان می بیند که شتر در شو میآنگاه از خواب بیدار ، مرگ دراز کشیده است
خوشحال ، یردگ میاو مهار شتر را ، کنارش ایستاده و مهارش به درخت بسته شده

، بار خدایا تو بنده ام هستی و من پروردگارت( ید:گو میردد و از فرط خوشحالی گ می
 )1(د)کن میاز شدت خوشحالی اشتباه 

اهد بگوید: خدایا تو پروردگارم هستی و من بنده ات. وقتی شما توبه خو میگویا 
 د.شو مینی خداوند از چنین کسی بیشتر خوشحال ک

به او ، دکن میید: خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت گو مینفر دومی که 
شما راه هدایت را در پیش بگیر تا از کسانی ، وییم: این دلیلی علیه خود شماستگ می

با این  اهدخو می، را خواسته است. در حقیقت گناهکار ها آنباشی که خداوند هدایت 
، این حرفها هرگز نزد خداوند برایش سودي نخواهد داشت، سخن ما را رد کند، سخنان

﴿ د:فرمای میچنانکه خداوند                       

                               

                           ﴾

 ]۱۴۸[األنعام: 
خواست نه ما و نه  کسانى که شرك آوردند به زودى خواهند گفت اگر خدا مى«

کردیم کسانى هم که  آوردیم و چیزى را [خودسرانه] تحریم نمى نمىپدرانمان شرك 
پیش از آنان بودند همین گونه [پیامبران خود را] تکذیب کردند تا عقوبت ما را 

                                                           
 ).2747و مسلم  ( ،)مختصرا6309ًالبخاري ( -1
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بگو آیا نزد شما دانشى هست که آن را براى ما آشکار کنید شما جز از گمان ، چشیدند
  »گویید کنید و جز دروغ نمى پیروى نمى

  )1/54( إعداد: أشرف بن عبدالمقصود-من فتاواه -عثیمین الشیخ ابن

 ] حکم تفکر براي ارتکاب کارهاي حرام134[

اگر کسی براي انجام کارهاي حرام فکر کند حکم آن چیست...مانند اینکه کسی  س:
ند دا میو حال آنکه او خودش ، یا فکر زنا را در سرش بپروراند، براي دزدي فکر کند

 اي او هموار شود چنین کاري نخواهد کرد؟ که اگر راهها بر
مانند اینکه به فکر زنا یا خوردن شراب یا ، آید می انسانافکار بدي که به ذهن  ج:

، فقط به خاطر فکر کردن گناهی به او نمی رسد، دزدي باشد و این کارها را انجام ندهد

هچون پیامبر صلَّى  ـهَ إِنَّ «د: فرمای میوسلَّم علَیه وآله  اللـَّ ثَتْ بِهِ  اللَّ دَّ ا حَ تِي مَ ُمَّ زَ ألِ اوَ َ جتَ

لُوا بِهِ  مَ عْ وا أَوْ يَ لَّمُ تَكَ ْ يَ ا ملَ ا مَ هَ سَ فُ نْ خداوند آن را  آید میآنچه در ذهن و خاطر امت من ( )1(»أَ

 عفو کرده تا زمانی که آن را به زبان نیاورند یا عمل نکنند). 

هپیامبر صلَّى  يهِ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللـَّ لَ ا عَ ْ أكتُبهَ ا ملَ هَ لْ مَ عْ لَمْ يَ يِّئَةٍ فَ مَّ بِسَ نْ هَ  »مَ

خداوند گناه را براي  )فقط به خاطر اراده کردن(، هر کسی براي انجام گناهی اراده کند«

نَةً «و در عبارتی دیگر آمده:  »او نمی نویسد سَ ا لَهُ حَ تُبُوهَ ايَ اكْ رَّ نْ جَ ا مِ هَ كَ امَ تَرَ خداوند « »إِنَّ

ید: آن را براي او به عنوان نیکی بنویسید چون گناه را به خاطر من ترك کرده گو می
خداوند برایش نیکی می ، یعنی هر کسی گناه را به خاطر خداوند ترك کند )2(»است

د و شو میبراي او نه گناهی نوشته ، و اگر به خاطر عواملی دیگر آن را ترك کند، نویسد
پس ستایش و شکر او ، براستی این لطف و رحمت خداوند به بندگانش است، نه ثوابی

 هیچ معبود راستینی جز او نیست. ، را سزاست
   )5/424( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -شیخ ابن باز

                                                           
 ).127)، و مسلم  (5269البخاري  ( -1
 ).129،131)، و مسلم  (6491البخاري  ( -2
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 ] شیطان و چگونگی فریب دادنش 135[

پس شیطان ، است انسانند که شیطان تا چه اندازه دشمن دا میهر یکی از ما  س:
د و حال آنکه شیطان فرزند ندارد و ده میچگونه در یک وقت افراد زیادي را فریب 

 ازدواج هم نکرده است؟ 
 د:فرمای میخداوند متعال ، زیادند ها آنبلکه شیط، شیطان یکی نیست ج:

﴿                 ﴾ :آیا [با این حال] « ]۵۰[الکهف

  »دشمن شمایند ها آنگیرید و حال آنکه  او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى
اما هر کسی ، دده میی شیطانی همراه دارد که او را به کارهاي زشت فرمان انسانهر 

را که خداوند حفاظت کند به قدرت الهی مصون می ماند. شما باید از تمام کارهائی که 

 ﴿ د:فرمای میچون خداوند ، د بپرهیزيده میشیطان شما را به آن دستور      

                           ﴾ :۶[فاطر[ 

شما [نیز] او را دشمن گیرید [او] فقط دار و دسته   شیطان دشمن شماست  در حقیقت«
  »از یاران آتش باشند ها آنخواند تا  خود را مى

ئیم: به منکر و زشتی دعوت گو مید؟ ده میاگر بگوئی: شیطان به چه چیزي دعوت 

﴿ د:فرمای میچون خداوند ، دده می                       

         ﴾ :دهد و  شیطان شما را از تهیدستى بیم مى« ]۲۶۸[البقرة

) خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و  لىو( دارد؛ شما را به زشتى وامى
 .»دهد بخشش مى

 ﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                       

                     ﴾ :۲۱[النور[ 

و هر کس پاى بر  اید پاى از پى گامهاى شیطان منهید اى کسانى که ایمان آورده«
 »دارد مى جاى گامهاى شیطان نهد [بداند که] او به زشتکارى و ناپسند وا
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پس در مورد هر چیزي که احساس کردي به آن تمایل داري و حرام است بدان که 
و ، دباش میچون خواسته دشمن تو ، بنابراین باید از آن دوري کنی، کار شیطان است

 د. ده میتو باشد فرمان ن تو را به چیزي که به خیر، دشمن
  )2/966( إعداد: أشرف بن عبد المقصود -من فتاواه-الشیخ ابن عثیمین

 ند.شو می] گناهان از اسباب عقوبت و سبب از بین رفتن برکت 136[

، عقوبت خداوند و از بین رفتن برکت است، خوانده ام که یکی از نتایج گناهان س:
 مرا راهنمائی کنید. لطفاً، مکن میاز ترس این چیز گریه 

و سبب از بین ، بدون شک ارتکاب گناه از اسباب خشم و غضب الهی است ج:
 د:فرمای میچنانکه خداوند ، رفتن برکت و سبب خشکسالی و تسلط دشمنان است

﴿                             ﴾

و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالى و کمبود محصوالت دچار « ]۱۳۰[األعراف: 
  »کردیم باشد که عبرت گیرند

 ﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                         

                             

                      ﴾ :آن « ]۴۰[العنکبوت

سزاي) گناهش گرفتار کردیم براي بعضی از ایشان طوفان همراه با ( گاه هر یک را به
بعضی از ایشان را بانگ مرگبار فرو گرفت و برخی از ایشان را سنگریزه حواله کردیم و 

در زمین فرو بردیم و برخی دیگر را غرق کردیم و خداوند بر آن نبود که بر آنان ستم 
 .»دندکر میبلکه آنان خود به خویشتن ستم ، روا دارد

 آیات در این مورد زیاد است.
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يبُهُ «د: فرمای م میوسلَّعلَیه وآله  اللَّـهپیامبر صلَّى  نْبِ يُصِ قَ بِالذَّ زْ مُ الرِّ رَ لَ لَيُحْ جُ  )1(»إِنَّ الرَّ

پس هر مرد و زن » دشو مید از روزي محروم ده میمرد به خاطر گناهی که انجام «
مسلمانی باید از گناهان بپرهیزد و از گذشته اش توبه کند و به خداوند گمان نیک داشته 

چنان که ، و از عقاب و خشم پروردگار بترسد، امیدوار باشدباشد و به آمرزش الهی 

﴿ د:فرمای میخداوند در قرآن در مورد بندگان صالح خود         

                   ﴾زیرا آنان « ]٩٠ياء: [األنب

خواندند و در برابر ما  نمودند و ما را از روى رغبت و بیم مى کارهاى نیک شتاب مىدر 
  »فروتن بودند

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                     

                          ﴾ :اإلسراء]

۵۷[ 
جویند [تا  خوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقرب مى آن کسانى را که ایشان مى« 

[به او] نزدیکترند و به رحمت وى امیدوارند و از عذابش  ها آنبدانند] کدام یک از 
 »ترسند چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز است مى

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                       

                        

                      ﴾ :۷۱[التوبة[ 

برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک ، مردان و زنان مومن«
و زکات را می ، و نماز را چنان که باید میگزارند، رنددا میانند و از کار بد باز خو میفرا 

                                                           
)، 872)،و ابن حبان  (1442(» الکبیر«)، و الطبرانی فی 90،4022)، و ابن ماجه  (5/277،280،282أحمد  ( -1

»  جـۀ مصباح الزجـا «) و صححه  ووافقه الذهبی، و حسن إسناده: البوصیري فی 1814(  1/493و الحاکم
 ).73،3248»  (صحیح سنن ابن ماجه«)، و کذا األلبانی فی: 4/187(
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ند. ایشان کسانیند که خداوند بزودي کن میو از خدا و پیغمبرش فرمانبرداري ، پردازند
 .»ایشان را مشمول رحمت خود میگرداند. چرا که خداوند توانا و حکیم است

هم بترسد و هم ، خداوند جایز قرار داده استفاده کندضمناً مؤمن باید از اسبابی که 
اهد خو میو براي به دست آوردن آنچه که ، امیدوار باشد و هم از اسباب استفاده نماید

﴿ د:فرمای میبه خدا توکل کند. خداوند بزرگوار و بخشنده است و         

               ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

از هر تنگنایی) را ( خدا راه نجات، و هر کس هم از خدا بترسد و پرهیزگاري کند«
  .»اندرس میروزي ، دکن مید. و به او از جایی که تصورش نساز میبراي او فراهم 

﴿ د:فرمای میخداوند                        ﴾

  ]۳۱[النور: 
 »اي مؤمنان! همگی به سوي خدا برگردید تا رستگار شوید«

پس خواهر محترم باید از گناهان گذشته ات توبه کنی و بر اطاعت خدا پایدار باشی 
به خیر ، بپرهیز تعالىو به خداوند گمان نیک داشته باش و از اسباب نا خشنودي او 

 انجام نیک تو را مژده باد. واهللا ولی التوفیق فراوان و سر
 )121، 120( )ص31( العدد، مجلۀ البحوث -الشیخ ابن باز

 ] حکم مرتکب گناه کبیره137[

 حکم مرتکب گناه کبیره نزد اهل سنت چیست؟  س:

مرتکب گناه کبیره نزد اهل سنت فاسق یا ناقص االیمان است؛ چون مرتکب گناه  ج:
پس براي مرتکب گناه ، یردگ مید و بر آن اصرار می ورزد و آن را دست کم شو میکبیره 

چون ، بلکه براي او از نظر کفر و ارتداد هراس داریم، کبیره از عذاب الهی می ترسیم
ند و کن مییرند و ایمان را ضعیف گ میگناهان در دل جاي ، گناهان پیشاهنگ کفرند

زنا و مستی و موسیقی و تکبر و تجاوز بر  انگیزه را براي ارتکاب امور حرام مانند
تقویت ، مسلمین با کشتن و سرقت اموالشان و تهمت زدن به مسلمین و امثال آن
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د. این گناهان را اگر کسی ادامه دهد حرکت قلب و جوارح به سوي طاعات کن می

د. شو میدادن صدقه و سایر عبادات براي فرد دشوار ، خواندن نماز، دشو میضعیف 
تردید ارتکاب گناهان کبیره هشداري است براي دین گریزي و خروج از دین  بدون

یا نفی ایمان از مرتکبین آن ، شاید منظور از اطالق کلمه کفر بر بعضی از گناهان کبیره

بَابُ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللَّـهچنانکه پیامبر صلَّى ، همین است وقٌ الْـسِ لِمِ فُسُ سْ مُ

رٌ  فْ قِتَالُهُ كُ  » نا سزا گفتن به مسلمان فسق و جنگیدن با او کفر است« )1(»وَ

هپیامبر صلَّى  نٌ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللـَّ مِ ؤْ وَ مُ هُ ينِ وَ زْ نيَ يَ اينِ حِ ينِ الزَّ زْ  )2(»الَ يَ

 » د مؤمن نیستکن میزنا کار وقتی زنا «
ئیم: او به خاطر تصدیق و ایمان گو مییا ، االیمان استئیم: او ناقص گو میپس ما 

مؤمن است؛ اما به خاطر ارتکاب گناه ، داشتن به خدا و روز قیامت و کتاب ها و پیامبران
از این رو مرتکب گناه ، د. فرقه خوارج در این مورد سختگیري نموده اندباش میفاسق 

 کبیره را کافر شمرده اند.
ه را از ایمان خارج نموده و در کفر داخل نکرده اند؛ اما نزد معتزله مرتکب گناه کبیر

 مرتکب گناه کبیره براي همیشه در دوزخ می ماند. ها آن
، مرتکب گناه کبیره را کامل االیمان دانسته و گفته اند با وجود ایمان، فرقه مرجئه

ما اهل ا، اعمال نیک پاداشی ندارد، همان طور که با کفر، ارتکاب گناه ضرري ندارد
و گفته اند: ، سنت راه میانه را در پیش گرفته اند و مرتکب گناه کبیره را فاسق شمرده اند

، او در آخرت تحت مشیئت و خواست خداوند قرار دارد که او را ببخشد یا عذاب کند
و اگر به سبب گناه کبیره اي که مرتکب شده به دوزخ برده شود قطعاً بعد از پاك شدن 

 .آید میت کنندگان یا با رحمت خداوند مهربان از دوزخ بیرون با شفاعت شفاع
    )16، 15( ص، اعداد: الحریقی، فتاوي فی التوحید -الشیخ ابن جبرین

                                                           
 )64)، و مسلم (48البخاري  ( -1
 ).57)، و مسلم  (6772البخاري  ( -2
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 ] حکم کسی که وفات کند در حالی که مرتکب گناه کبیره است138[

﴿ د:فرمای میخداوند متعال  س:                   ﴾

و ازدواج ناکرده) را صد ، حرّ، عاقل، مومن( هر یک از زن و مرد زناکار« ]۲[النور: 
 »تازیانه بزنید

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                          

         ﴾ :۴[النور[ 

بدیشان ، ندآور میسپس چهار گواه ن، ندده میکسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا «
 »هشتاد تازیانه بزنید

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                         

         ﴾ :۳۸[املائدة[ 

اند)! بعنوان یک  کنندگان! که انجام داده به کیفر عمل، مرد دزد و زن دزد رادست «
 . »قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است، مجازات الهی

اجرا نشده است و  ها آنو احکام بر ، کسانی که مرتکب چنین گناه کبیره اي شده اند
 د؟ کن میخداوند روز قیامت در مورد آنان چه حکمی ، بدون توبه می میرند

 و الصلوة و السالم عيل رسوله و صحبه.. و بعد:، احلمد هللا وحده ج:

عقیده اهل سنت و الجماعت این است که هر کسی از مسلمین که با اصرار بر گناهی 
ند تهمت زدن و دزدي بمیرد تحت اراده و خواست خداو، از گناهان کبیره همچون زنا

د و ده میاگر بخواهد او را می آمرزد و اگر بخواهد او را به خاطر گناهش عذاب ، است

   ﴿ د:فرمای میچون خداوند ، سر انجام به بهشت می رود       

         ﴾ :۴۸[النساء[  

بخواهد و ( که تر از آن را براي هر کس بخشد و پایین نمیهرگز) شرك را ( خداوند«
 »بخشد شایسته بداند) می
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یند که گناهکاران موحد نما میبه دلیل احادیث صحیح متواتري که بر این امر داللت 
عنْه که  اللَّـهو به دلیل روایت عبادة بن صامت رضی ، از دوزخ بیرون خواهند آمد

هید: نزد پیامبر صلَّى گو می ىلَ أَنْ « بودیم که ایشان فرمود:وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ بَايِعُوينِ عَ أَتُ

وا بِ  كُ ِ ـهِ الَ تُرشْ وا؟ اللَّ قُ ِ الَ تَرسْ نُوا وَ زْ الَ تَ يْئًا وَ ید بر اینکه با خداوند کن میآیا با من بیعت « »شَ

وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبر صلَّى » نکنید؟زنا نکنید و دزدي ، چیزي را شریک نکنید

﴿: را خواند )1(ي نساء آیه                          

    ﴾بخواهند پیش تو بیایند و ، اي پیغمبر! هنگامی که زنان مومن« ]۱۲متحنه: [امل

 »با تو بیعت کنند و پیمان ببندند بر اینکه: چیزي را شریک خدا نسازند

ىلَ « و فرمود: هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ ىفَ مِ نْ وَ مَ ـهِ فَ ةٌ ، اللَّ ارَ فَّ وَ كَ هُ عُوقِبَ فَ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ وَ

هُ ، لَهُ  َ رتَ لِكَ فَسَ نْ ذَ يْئًا مِ ا شَ نْهَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ـهُ وَ وَ إِىلَ  اللَّ هُ ـهِ فَ رَ اللَّ فَ اءَ غَ إِنْ شَ بَهُ وَ ذَّ اءَ عَ : إِنْ شَ

  )2(»لَهُ 

و هر کسی مرتکب ، پس هر کسی به بیعت خود وفا کند پاداش او بر خداوند است«
و هر کسی که مرتکب ، دباش میکفّاره گناهش ، مجازات، گناهی شد و مجازات گردید

کار او با خداست اگر بخواهد او را عذاب ، ا پوشیدگناهی گردید و خداوند پرده او ر
 » د و اگر بخواهد او را می آمرزد.ده می

  )1/503( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] کیفیت تقویت ایمان139[

                                                           
﴿ (أي آية بيعة النساء و هي:):  8/640»  (الفتح«قال ابن حجر فی -1              

                ﴾ :١٢[املمتحنه[ 

و 6801و 6784و 3893و 3892و 18)، و من عدة طـرق؛ منهـا بغیـر هـذا اللفـظ بـرقم:  (      4894البخاري  ( -2
 ).7468و 7213و 7199و 6873
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د و از عذاب کن مید و اوامر خدا را اجرا شو میداراي ایمانی قوي  انسانچگونه  س:
 او می ترسد؟ 

مطالعه سنت پیامبر صلَّى ، با تالوت و خواندن قرآن و تفکر در معانی و احکام آن ج:
اللَّـه  هآلو هلَیعلَّمسعمل به مقتضاي آن و التزام ، آگاهی یافتن از تفاصیل شریعت، و

، عقیدتی و عملی به آیات و احادیث و مسائل اعتقادي. احساس قلبی به عظمت خداوند
همنشینی با ، قیامت و حساب و پاداش و عقاب و سختی هاي آنیادآوري روز 

 د.شو میایمان تقویت ، ي صالح و نیک؛ و دوري از اهل شرّ و فسادها انسان
 و صلی اهللا و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه.

 )4/495(، فتاوي إسالمیۀ-اللجنۀ الدائمۀ

 د ده میانجام نند اما آن را دا می] حکم کسی که پاداش نوافل را 140[

بسیاري از طالب علوم دینی به بسیاري از فضایل اعمال و پاداش آن از جمله  س:
 ند.کن میآگاهی دارند اما عمل ن، نماز شب

اعمالی که فضیلت آن در نصوص بیان شده دو نوع هستند؛ نوعی واجب که  ج:
مسلمان خواه عالم باشد یا غیر عالم باید به واجبات توجه کند و در مورد آن از خدا 

 مانند نمازهاي پنجگانه و پرداختن زکات و دیگر فرائض. ، و بر آن مواظبت نماید، بترسد
مسلمان باید ، تهجد و نماز چاشت و امثال آنمانند: نماز ، نوعی از اعمال مستحب

و اگر بعضی وقتها ، به خصوص علما؛ چون الگو و اسوه هستند، براي اداي آن بکوشد
اما از صفات اهل علم و ، موفق به اداي آن نشوند ضرري ندارد؛ چون نفل است

 یند.نما میبرگزیدگان و فرهیختگان این است که به این امر توجه دارند و محافظت 
 )162( )ص42( العدد-مجلۀ البحوث -الشیخ ابن باز

 ] عالج سنگدلی141[

 از سنگدلی رهائی می یابد؟ اسباب سنگدلی چیست؟ انسانچگونه  س:
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غفلت و همنشینی با غافالن و فاسقان اسباب سنگدلی هستند. ، ارتکاب گناه ج:
ت قرآن و استغفار و اطاعت خداوند و همنشینی با نیکان و پر کردن وقت با ذکر و تالو

 د:فرمای میخداوند متعال  )1(، دکن میدوري از همنشینی بدان و غافالن دل را پاك و نرم 

﴿             ﴾ :۲۸[الرعد[  

 »یرندگ میآرامش ، هاتنها با یاد خدا دل، آگاه باشید«
 )5/244( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -الشیخ ابن باز

 ] چگونه وسوسه ها را دفع کنیم142[

مردي هست که خداوند نعمت هدایت را به او ارزانی نموده و حالوت ایمان را  س:
سپس حالت او ، چشیده است. خداوند نعمت فهم و معرفت آیاتش را به او عطا کرده

 منقلب گشته وحالوت ایمان را از دست داده و دچار وسوسه هاي زیادي شده است.
و ، دشو میپاره اي از این وسوسه ها به گونه اي هستند که اگر آن را به زبان بیاورد کافر 

این شخص چه کار کند تا باز به حالت اولی باز ، او راضی به این وسوسه ها نیست
 گردد؟ 
و حتی ، حکمت الهی چنین است که براي هر دردي دوایی فرو فرستاده است ج:

 دوا چیست؟، دواي آن را آورده استبراي امور معنوي و روانی 
از وسوسه هایی شکایت کردند که وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهدوا: صحابه به پیامبر صلَّى 

دوست دارند از آسمان به زمین بیفتند اما آن وسوسه ها را به زبان نیاورند؛ پیامبر صلَّى 
اللَّـه  هآلو هلَیع لَّمسو از ، خود را دور کنند، که از آن وسوسه ها باز بیایندفرمان داد و

يْطَانُ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللَّـهشیطان به خدا پناه ببرند؛ پیامبر 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 دَ رِ         خالءُ بطنٍ و قرآنٌ تَ حَ ةُ باکٍ ساعةَ السَّ قفَ  كذاک وِ

بَهٍ  نَّب أَكلَ املال من شُ َ ريِ و اخلِ  و أن جتَ الِس أهل اخلَ َ ٍ و أن جتُ  ريَ
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؟  بَّكَ لَقَ رَ نْ خَ قُولَ مَ تَّى يَ ا؟ حَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ ا؟ مَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ يَقُولُ مَ مْ فَ كُ دَ تَعِذْ أَحَ يَسْ لْ هُ فَ غَ لَ ا بَ إِذَ فَ

ـهِ بِ  لْيَنْتَهِ  اللَّ  )1(»وَ

وید فالن چیز را چه کسی آفریده است؟ فالن گ مید و آی میشیطان نزد یکی از شما «
ید: پروردگارت را چه کسی آفریده است؟ گو میچیز را چه کسی آفریده است؟ تا اینکه 

 »پناه ببرد و از آن باز بیایدپس وقتی که فردي دچار چنین وسوسه اي شد به خدا 
یعنی به خدا پناه ببرد و از وسوسه ها به طور کلی خودش را دور کند. این وسوسه  

در عبادات هم دچار وسوسه  آید میپیش  انسانهمان طوري که در مورد خدا براي 
، ید: وضو کامل نشده استگو میسپس شیطان به او ، یردگ میکامالً وضو  انسان، دشو می
باز او می رود و ، ید: وضو کامل نشده استگو میو شیطان ، یردگ میباز دوباره وضو او 

به آن توجه نکند و از آن  انسانیرد. عالج همه این وسوسه ها این است که گ میوضو 
دور شود و به خدا پناه ببرد. وضوي خود را اعاده نکند. پس این برادر را خداوند 

به او ، نیده است سپس دچار این وسوسه ها شدههدایت کرده و طعم ایمان را چشا
شیطان این وسوسه ها ، ئیم: خوشحال باش این نشانه ي ایمان کامل و صریح استگو می

بنابراین به خدا پناه ببر و از وسوسه ها باز ، د تا تو را از ایمان باز داردآور میرا به دلت 
 بیا و دور شو و به آن اهمیت نده. 
یم؛ ابن شو مییند: ما در نمازمان دچار وسوسه نگو میبه ابن عباس گفتند: یهودیان 

دلهاي یهود  2شیطان با قلبی که خراب است چکار دارد.، یندگو میعباس گفت: راست 
تا آن را فاسد کند؟!  آید میو آیا شیطان سراغ دلهاي خراب ، و نصارا خراب است

اما بنایی که خراب و ، ست خراب نموده و منهدم کندتا بنایی را که بر پا آید میشیطان 
 انسانایمانِ  هرچندد که کن می. این امر داللت آید میمنهدم است شیطان به سراغ آن ن

و عالجش این است که ، دشو میبیشتر باشد شیطان با چنین وسوسه هایی بر او مسلّط 
یم: تا گو میل را مطرح کرده به خدا پناه ببرد و از وسوسه باز بیاید. به برادري که سؤا

                                                           
دَ من ذلک شيئاً فليقل: آمنتُ باهللا«له:  ۀی)، و فی روا134) و اللفظ له، مسلم  (3276بخاري  ( -1  .»فمن وجَ

 ).41ال بن القیم، ص (»الوابل الصیب«)، و 22/609»  (مجموع فتاوي شیخ اإلسالم«انظر:  -2
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و ، ي خوشحال باشبر میی و به خدا پناه کن میوقتی که با چنین وسوسه هایی مقاومت 
 ان شاءاهللا به تو ضرري نخواهند رساند.، از این وسوسه ها روي بگردان

   )382-3/380(، مجموع دروس فتاوي الحرم المکی -الشیخ ابن عثیمین

 در دعا] حکم بلند کردن دستها 143[

آیا بلند کردن دستها در دعا بخصوص در سفر با هواپیما و یا ماشین و یا قطار و  س:
 غیره ثابت است؟ 

بلند کردن دستها در دعا از اسباب اجابت دعا است در هر جایی که باشد؛ پیامبر  ج:

هصلَّى  كَ «د: فرمای وسلَّم میعلَیه وآله  اللـَّ بَارَ مْ تَ بَّكُ يمٌ  إِنَّ رَ رِ يِيٌّ كَ اىلَ حَ عَ تَ نْ ، وَ يِي مِ تَحْ سْ يَ

ا رً فْ ا صِ َ دَّمهُ رُ هِ إِلَيْهِ أَنْ يَ يْ دَ عَ يَ فَ ا رَ هِ إِذَ بْدِ و وقتی ، پروردگارتان با حیا و بزرگوار است« )1(»عَ

 » دکن مید از خالی برگرداندن آن حیا کن میبنده دستهایش را به سوي او بلند 

ا النَّاسُ إِنَّ «د: فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وسلم  َ ـهَ أَهيُّ يِّبًا اللَّ بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ إِنَّ ، طَ وَ

ـهَ  رَ  اللَّ رَ بِهِ الْـأَمَ نِنيَ بِامَ أَمَ مِ ؤْ :الْـمُ قَالَ ؛ فَ لِنيَ سَ رْ اي مردم خدا پاك است و جز پاك را « مُ

آن فرمان داده  ان را بهو خداوند مؤمنان را به چیزي امر کرده که پیامبر، نمی پذیرد
پیامبر صلی اهللا علیه وسلم در ادامه صحبتش این دو آیه را تالوت نمود که  »است

﴿ د:فرمای میخداوند                               

 ﴾ :۵۱[املؤمنون[ 

بیگمان من از آنچه ، پیغمبران! از غذاهاي حالل بخورید و کارهاي شایسته بکنیداي «
 »ید بس آگاهمده میانجام 

                                                           
 ،»حسن غریب رواه بعضهم و لم یرفعه«) و قال: 3556)، و الترمذي  (1488)، و أبو داود  (5/438أحمد  ( -1

) بـاختالف یسـیر، و صـححه ووافقـه الـذهبی. و معنـی        1830(  1/497و الحـاکم  ،)3865و ابن ماجـه  ( 
 (صفراً) : أي خالیتین.
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﴿ د:فرمای میخداوند                   ﴾ :البقرة]

بخورید که روزي شما اي کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهاي پاکیزه اي « ]۱۷۲
 »ساخته ایم

رَ « فَ لَ يُطِيلُ السَّ جُ رَ الرَّ كَ مَّ ذَ َ ، ثُ ربَ عَثَ أَغْ 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 بُهُ حَ َ رشْ مَ امٌ ، وَ رَ هُ حَ بَسُ لْ مَ يَ بِ ، وَ ذِ غُ االْـوَ تَجَ سْ أَنَّى يُ ؛ فَ امِ رَ لِكَ حَ سپس « )1(»بُ لِذَ

موهایش غبار آلود و ، پیامبر از مردي سخن به میان آورد که به سفري طوالنی می رود
ید: پروردگارا! پروردگارا! و گو مید و کن میدست هایش را به آسمان دراز ، ژولیده است

حال آنکه غذایش حرام است و نوشیدنی اش حرام و لباسش حرام است. جسم اش با 
 »دکن میکجا خداوند دعایش را اجابت ، تغذیه شده استحرام 

و از اسباب پذیرفته ، بلند کردن دستها در دعاست، پس یکی از اسباب اجابت دعا
بنابراین هرگاه شخصی در هواپیما ، نشدن دعا خوردن حرام و تغذیه شدن به حرام است

بلند ، د کند و دعا نمایدو یا در قطار یا در ماشین و جایی دیگر وقتی که دستهایش را بلن
همگر در جاهایی که پیامبر صلَّى ، کردن دستها از اسباب اجابت است علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسپس ما در آنجا وقتی که دعا کنیم دست هایمان را ، دستهایش را بلند نکرده استو
دستهایش وسلَّم علَیه وآله  هاللَّـکه پیامبر صلَّى ، یم. مانند دعا در خطبه جمعهکن میبلند ن

را بلند نکرده مگر آنکه در جمعه براي طلب باران دعا کند که دستهایش را بلند کند. 
 اللَّـههمچنین دعا در بین دو سجده و دعا قبل از سالم در آخر تشهد که پیامبر صلَّى 

 هآلو هلَیع لَّمسپس ما در این جاهایی که ، نمی کرددعا می کرد اما دستهایش را بلند و
دعا کرده و دست هایش را بلند نکرده دست ها را به وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبر صلَّى 

 چون عمل پیامبر براي ما حجت است. ، یمکن میهنگام دعا بلند ن
اذکار را وسلَّم علَیه وآله  اللَّـههمچنین بعد از سالم در نمازهاي پنجگانه پیامبر صلَّى 

هپس ما در اینجا با اقتدا به پیامبر صلَّى ، اند و دست هایش را بلند نمی کردخو می  اللـَّ

                                                           
 ).1015مسلم  ( -1
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 هآلو هلَیع لَّمسلَّى ، یمکن میدست هایمان را بلند نواما جاهایی که پیامبر صاللَّـه  هآلو هلَیع
 لَّمسبلند کرده سنّت این است که با تأسی از ایشان دست ها بلند دست هایش را و
و همچنین جاهایی که ، چون بلند کردن دستها در دعا از اسباب اجابت است، شوند

هاز پیامبر صلَّى  د و در آن جا بلند کردن و بلند نکردن دستهاکن میمسلمان دعا  علَیه  اللـَّ
 هآلو لَّمساحادیثی که بر این داللت  براساسیم کن میا بلند ثابت نیست دست ها رو

 د که بلند کردن دستها از اسباب اجابت است.کن می
   )125، 6/124(، مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

 بعد از دعا )ان شاءاهللا( ] حکم گفتن144[

 ان شاءاهللا) حکم آن چیست؟( اگر کسی در دعایش بگوید: س:

به پیشگاه پروردگارش دعا می کند نباید ان شاءاهللا  انسانوقتی که  انساننباید  ج:
اند امري را بر خداوند تو میبلکه با قاطعیت دعا کند. باید دانست که هیچ فردي ن، بگوید

﴿ د:فرمای می تعالىاجبار کند. اهللا            ﴾ :مرا « ]۶۰[املؤمن

  »فریاد خوانید تا بپذیرمبه 
ان ( بنابراین نیازي نیست که گفته شود، پس خداوند وعده داده که دعا را می پذیرد

د یا کن میشاءاهللا)؛ چون خداوند وقتی که به بنده اي توفیق دعا بدهد دعایش را اجابت 
ي روز یا دعایش را برا، دکن مییا شرّي را از او دور ، خواسته اش را بر آورده می سازد

 د.کن میقیامت ذخیره 

مْ «ثابت است که فرمود: وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاز پیامبر صلَّى  كُ دُ قُلْ أَحَ رْ اللَّـهُ الَ يَ فِ مَّ اغْ

غبَة؛ فإنَّ اهللا  لِيُعَظِّمِ الرَّ أَلَة وَ مْ املَسْ زِ ؛ ليَعْ ئْتَ نِي إِنْ شِ ْ محَ ئْتَ اللهم ارْ هُ لَهُ  تعاىليلِ إِنْ شِ رِ كْ  )1(»الَ مُ

اهی بر من خو میخدایا اگر ، اهی مرا بیامرزخو میهیچ کسی از شما نگوید خدایا اگر «
 »دکن میچون خداوند را کسی اجبار ن، بلکه با قاطعیت بخواهد، رحم بفرما

                                                           
 ).2679)، و مسلم (6339،7477البخاري ( -1
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 هرگاهثابت نیست که وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهاگر کسی بگوید: آیا مگر از پیامبر صلَّى  
 ي؟! شو میان شاءاهللا خوب » مشکلی نیست«فت: ال بأس گ میبه عیادت بیمار می رفت 

بنابراین از آداب ، اما این از باب دعا نیست بلکه این خبر و امید است، ئیم: بلهگو می
 دعا این است که فرد با قاطعیت دعا کند.

 ) 72/87( مجلۀ الجندي المسلم -الشیخ ابن عثیمین

 ] آویزان کردن دعا بر درب منازل و غیره145[

ارند یا بر گذ میبعضی از مردم را می بینیم که ورقه هایی را در ماشین هاي خود  س:
اینها ، و دعاي نشستن، دعاي ورود، مانند دعاي بیرون رفتن، ندکن میدرهاي خانه آویزان 

هدعاهایی هستند که از پیامبر صلَّى   ثابت اند؟ وسلَّم ه وآله علَی اللـَّ
چون براي یاد آوري است. بسیاري از مردم این دعاها را ، این کار اشکالی ندارد ج: 

اشکالی ندارد که ، دشو میآسان  ها آنوقتی که نوشته شود خواندنش براي ، حفظ نیستند
تا براي کسانی که آن جا نشسته ، در اتاق پذیرائی دعاي کفاره مجلس را بنویسد انسان

اند گوشزد نماید که هرگاه بلند شدند این دعا را بخوانند. همچنین دعاهاي سفر و غیره 
 د اشکالی ندارد. شو میکه داخل ماشین چسبانده 

  )42( ص، الحلقۀ الثانیۀ)( نور علی الدرب -الشیخ ابن عثیمین

 ] اسباب عدم اجابت دعا 146[

 د:فرمای میو حال آن که خداوند ، دشو مید و دعایش قبول نکن یمدعا  انسانچرا  س:

﴿      ﴾ :مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم« ]۶۰[املؤمن«  

، و عيل آله و اصحابه امجعني، احلمد هللا رب العاملني و اصيل و اسلم عيل نبينا حممد ج:

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                     

            ﴾ :۶۰[املؤمن[ 
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نند که مرا به دا میمرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. کسانی که خود را بزرگتر از آن «

  »خواهند گشتخوار و پست داخل دوزخ ، فریاد خوانند
و حال آن ، ید: دعا کرده اما خداوند دعایش را اجابت ننموده استگو میسؤال کننده 

د در پاسخ این سؤال باید گفت: اجابت دعا کن میکه خداوند وعده اش را خالف ن
 شرایط دعا عبارتند از: ، شرایطی دارد که باید تحقق یابند

، صادقانه و با قلبی حاضر دعا کند و به خدا پناه ببرد انسانیعنی ، شرط اول: اخالص
 و به اجابت امیدوار باشد. ، و بداند که خداوند بر اجابت دعا تواناست

و تنها ، در لحظه دعا احساس کند که به شدت به خداوند نیاز دارد انسانشرط دوم: 
ید؛ نما مید و بالها را دور کن میخداوند است که دعاي بینوایان و درماندگان را اجابت 

، اما دعا کردن با بی نیازي و خود را محتاج ندانستن و فقط به عنوان عادت دعا کردن
 چنین دعایی شایسته اجابت نیست.

، دشو میچون روزيِ حرام مانع اجابت دعا ، شرط سوم: از خوردن حرام پرهیز کند
روایت است که فرمود: وسلَّم لَیه وآله ع اللَّـهچنان که در حدیث صحیح از پیامبر صلَّى 

َا النَّاسُ إِنَّ « ـهَ أَهيُّ إِنَّ  اللَّ يِّبًا وَ بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ ـهَ طَ رَ  اللَّ رَ بِهِ الْـأَمَ نِنيَ بِامَ أَمَ مِ ؤْ الَ الْـمُ قَ لِنيَ فَ سَ رْ  »مُ

مؤمنان را به همان چیزي و خداوند ، اي مردم خدا پاك است و جز پاکی را نمی پذیرد«
 پیامبر این دو آیه را تالوت نمود: »فرمان داده که پیامبران را به آن فرمان داده است

﴿                              ﴾

بیگمان ، حالل بخورید و کارهاي شایسته بکنیداي پیغمبران! از غذاهاي « ]۵۱[املؤمنون:
 »ید بس آگاهمده میمن از آنچه انجام 

﴿ وقَالَ                  ﴾ :۱۷۲[البقرة[ 

اي کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهاي پاکیزه اي بخورید که روزي شما ساخته «
 »ایم
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هُ  مُ طْعَ مَ بِّ وَ ا رَ بِّ يَ ا رَ ءِ يَ امَ هِ إِىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ مُ َ يَ ربَ عَثَ أَغْ رَ أَشْ فَ لَ يُطِيلُ السَّ جُ رَ الرَّ كَ مَّ ذَ امٌ  ثُ رَ حَ

يَ بِ  ذِ غُ امٌ وَ رَ هُ حَ بَسُ لْ مَ امٌ وَ رَ هُ حَ بُ َ رشْ مَ لِكَ الْـوَ ابُ لِذَ تَجَ سْ أَنَّى يُ امِ فَ رَ سپس پیامبر از مردي « )1(»حَ

در ، موهایش ژولیده و غبار آلود است، دکن میبه میان آورد که سفر را طوالنی  سخن
ید: پروردگارا! پروردگارا! و گو مید و کن میهمین حال دستهایش را به سوي آسمان بلند 

، حال آنکه خوردنی و نوشیدنی ا ش حرام است و جسم اش با حرام تغذیه شده است
 »دشو میکجا دعایش اجابت 

هصلَّى پیامبر   پذیرفته شدن دعاي این شخص را بعید دانسته وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
  :و آن اسباب عبارتند از، است با اینکه او به ظاهر اسباب اجابت دعا را فراهم کرده است

یعنی به سوي اهللا؛ چون خداوند در آسمان بر ، بلند کردن دست به سوي آسمان-1
چنانکه در ، کردن دستها به سوي خدا از اسباب اجابت دعاستفراز عرش است بلند 

نْ « :حدیثی که امام احمد در مسند روایت کرده است آمده يِي مِ تَحْ سْ يمٌ يَ رِ يِيٌّ كَ إِنَّ اهللا حَ

ا رً فْ ا صِ َ دَّمهُ رُ هِ إِلَيْهِ أَنْ يَ يْ دَ فَعَ يَ ا رَ هِ إِذَ بْدِ ه خداوند با حیا و بزرگوار است و وقتی بند« )2(»عَ

 »دکن میاز خالی برگرداندن آن حیا ، دکن میدستهایش را به سوي او بلند 
2-پروردگار) صدا زده است و توسل به خدا با این ( این مرد خداوند را با اسم رب

چون پروردگار آفریننده و مالک و تدبیر کننده همه امور ، اسم از اسباب اجابت است
از این رو بیشتر دعاهایی که در قرآن ، و زمین در دست اوست ها آنپس کلید آسم، است

﴿ آمده با این اسم است:                          

                                  

                                

                     ﴾ :۱۹۵ – ۱۹۳[آل عمران[ 

                                                           
 تخریج در فتواي سابق گذشت -1
 تخریج در فتواي سابق گذشت -2
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اند و ما خو میمردم را) به ایمان به پروردگارشان ( پروردگارا! ما از منادي شنیدیم که«
اکنون که چنین است) پروردگارا! گناهانمان را ، و نداي او را لبیک گفتیم( ایمان آوردیم

زبان) ( پروردگارا! آنچه را که بربیامرز و بدیهایمان را بپوشان و ما را با نیکان بمیران. 
و در روز رستاخیز ما را خوار و زبون ، به ما عطا کن، پیغمبران خود وعده داده اي

وعده نخواهی کرد. پس پروردگارشان دعاي ایشان را پذیرفت  مگردان. بیگمان تو خلف
یا  خواه زن باشد –و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از شما را بکار خواسته باشد 

 .»ضائع نخواهم کرد –مرد 
 پس توسل به خداوند بوسیله اسماي حسنی از اسباب اجابت است

در سفر بیشتر  انساناین مرد مسافر بود و سفر اغلب از اسباب اجابت است؛ چون -3
ژولیده بودن و غبار آلود بودن او به معنی این است که ، دکن میاحساس نیازمندي به خدا 

د و مهم ترین چیز برایش این است که به خدا پناه ده میمیت نگویا او به خودش اه

ـهَ إِنَّ «چنانکه در حدیث آمده است: ، ببرد و در هر حالی که هست خدا را بخواند زَّ  اللَّ عَ

 ً ربْ ثًا غُ عْ ينِ شُ بَادِي أَتَوْ وا إِىلَ عِ : انْظُرُ يَقُولُ ةَ فَ فَ رَ لِ عَ ةَ بِأَهْ فَ رَ يَّةَ عَ شِ تَهُ عَ ئِكَ الَ ي مَ بَاهِ لَّ يُ جَ در « )1(»اوَ

ید: به بندگانم نگاه کنید گو مید و کن میشامگاه عرفه خداوند به بندگانش بر مالئکه فخر 
 »من آمده اند که ژولیده مو و غبار آلود نزد

اما همه این اسباب اجابت دعا مفید واقع نشده اند؛ چون خوراك آن مرد و لباسش  

ابُ « رماید:ف میپیامبر ، جسم اش با حرام تغذیه شده است از حرام است و تَجَ أَنَّى يُسْ فَ

لِكَ    »دشو میکجا دعایش اجابت « )2(»لِذَ

اگر ، آید میپذیرفته شدن دعا بعید به نظر ، پس وقتی شرایط اجابت دعا فراهم نباشد
شرایط دعا فراهم باشد و خداوند دعاي دعا کننده را نپذیرد این به خاطر حکمتی است 

                                                           
 )و صححه ووافقه الذهبی.1708(  456/ 1)، و األوسط575»  (الصغیر«)، و الطبرانی فی 2/224أحمد  ( -1
 ).1015مسلم  ( -2
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شاید شما چیزي را دوست ، نددا میند؛ اما دعا کننده آن را ندا میکه خداوند آن را 
 داشته باشید در حالی که به ضرر شما باشد. 

یا خداوند بالي ، باشند و خداوند دعا را اجابت نکند هرگاه این شرایط فراهم
و به او ، دکن میو یا دعایش را براي روز قیامت او ذخیره ، دکن میبزرگتري را از او دور 

 د. ده میپاداش بیشتري 
؛ چون این احساس از آید مینگوید که اجابت دعا دیر  انسانمهم این است که 

وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهچنانکه در حدیث از پیامبر صلَّى ، اسباب عدم اجابت دعاست

لْ «روایت است:  عْجَ ْ يَ ا ملَ مْ مَ كُ دِ َحَ ابُ ألِ تَجَ سْ د تا وقتی که عجله شو میدعایتان اجابت « »يُ

بْ «د اي رسول خدا؟ فرمود: کن میگفتند چگونه عجله  »نکنید تَجَ سْ لَمْ يُ تُ فَ وْ عَ دْ دَ قُولُ قَ يَ

 )1(»يلِ 

احساس کند که در  انسانپس نباید ، »ید: دعا کردم اما دعایم اجابت نشدگو می«
، بلکه باید در دعا اصرار نماید، و در نتیجه دعا را ترك کند، اجابت دعا تأخیر است

د و کن میی که شما را به خدا نزدیک ده میچون هر دعایی که شما بکنی عبادتی انجام 
و ، ید. پس برادرم در همه کارهایت خدا را بخوان و دعا کننما میپاداش شما را بیشتر 

اگر فایده دعا فقط همین باشد که دعا عبادت خداوند است شایسته است که افراد براي 
 انجام آن بکوشند. واهللا الموفق. 

  )96-1/93( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 چه کار کند؟] کسی که دعا کند و دعایش اجابت نشود 147[

م که خداوند به من شوهري صالح و کن میبیش از ده سال است که دعا  س:
خواست خداوند است و کسی نمی ، فرزندانی نیک عطا کند... اما این اتفاق نیفتاده است

م کن میسؤال من این است مدت کوتاهی است که دیگر دعا ن، تواند فیصله او را رد کند
م حتماً این چیز کن میبلکه فکر ، ته شدن دعایم نا امید شده امنه به خاطر اینکه از پذیرف
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، از این رو تصمیم گرفتم دعا نکنم، به نفع من نیست چون خداوند آن را نمی پذیرد
باید چکار کنم؟ آیا به دعا ادامه ، نددا میچون خداوند آنچه را که به نفع من است بهتر 
 نیست و از دعا کردن باز بیایم؟ دهم یا قانع شوم که این موضوع به صالح من 

لْ «در حدیث آمده است:  ج:  عْجَ ْ يَ ا ملَ مْ مَ كُ دِ َحَ ابُ ألِ تَجَ د شو میدعایتان اجابت « )1(»يُسْ

د و کن میعجله را به این تفسیر کرده اند که شخص احساس » تا وقتی که عجله نکنید
خداوند ممکن است باید دانست که ، دکن میآنگاه ترك دعا ، ودش میدعایش اجابت ن

 اجابت دعا را به خاطر اسبابی خاص یا اسبابی عام و بطور کلی به تأخیر بیندازد.

هُ و «در حدیث آمده است:   يب دعاءَ أن الداعی يُعطيهِ اهللا أحد ثالثة أشياء: إما أن جيُ

ؤالَهُ  هُ لَهُ فی اآلخرة، يعطيهِ سُ رَ خِ عَ عنه من ، و إما أن يدِّ دفَ هو إما أن يَ ِّ بِقَدرِ کسی که « )2(»الرشَّ

د و آنچه کن مید: یا دعایش را اجابت ده مید خداوند به او یکی از سه چیز را کن میدعا 
و یا به ، دکن مییا دعایش را براي روز قیامت او ذخیره ، دده میاهد خدا به او خو می

 »دکن میاندازه دعایش شرّ و بدي را از او دور 
و همواره به دعا ادامه بده حتی اگر سالها طول ، پس خواهر محترم عجله نکن 

و همچنین خواستگارانی را که در موقعیت شما قرار دارند و از شما خواستگاري ، بکشد
چون ، باال باشد و حتی اگر متأهل باشند ها آنحتی اگر سنّ ، را رد نکن ها آنند کن می

 خیر فراوانی قرار دهد.امید است در این مسئله خداوند 
    )187,188( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن جبرین

 ] حکم طلب دعا از صالحان ونیکان148[

                                                           
 تخریج در فتواي سابق گذشت -1
) 710(  »األدب المفــرد«) مختصــراً، و البخــاري فــی 3381) و الترمــذي  (3/18أخرجــه بنحــوه: أحمــد  ( -2

) و صـححه و وافقـه   1816(  1/493) و الحـاکم  29170) ابن أبی شیبۀ  (1022»  (الصغیر«والطبرانی فی 
 الذهبی.
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از او بخواهیم تا براي ما دعا کند ، نیمدا میی صالح انساناگر فردي که ما او را  س:
حکم آن چیست؟ امید وارم برایم دعا کنی که خداوند قلبم را اصالح کند و مرا توفیق 

 دهد تا به پدر و مادرم نیکی کنم و فرزندانی صالح به من عطا کند. 
طلب دعا از شخصی که امید می رود دعایش اجابت شود اگر براي عموم  ج:

ندارد؛ مانند اینکه فردي به کسی بگوید: دعا کن که خداوند به  اشکالی -مسلمین باشد
اما اگر از کسی بخواهد ، و امثال این دعاها، مسلمین عزت بدهد و آنان را متحد گرداند

که براي شخص او دعا کند ممکن است این خواستن ناپسند باشد؛ مگر آنکه قصد کسی 
یده حاصل نماید؛ چون در حدیث د آن باشد که دعا کننده هم فاکن میکه طلب دعا 

رِ «آمده:  يهِ بِظَهْ َخِ ا لَهُ ألِ عَ الَ الْـإذا دَ يْبِ قَ ثْلِهِ الْـغَ لَكَ بِمِ نيَ وَ : آمِ لَكُ هرگاه کسی پشت « )1(»مَ

 »و مانند آن به تو هم برسد، ید: آمینگو میسر برادرش بر اي او دعا کند فرشته 
باید توجه نمود که در صورت طلب دعا از کسی دیگر ممکن است فرد دچار  

و غرور شود و فکر کند که او اهل اجابت است. همچنین کسی که از  خودپسندي
خودش دعا نکند. که  ها آناهد برایش دعا کنند ممکن است با اعتماد بر خو میدیگران 

 امري جالب نیست. 
که خودشان دعا کنند چون دعا عبادت است و دعا نصیحت من به برادرانم این است 

د و به اودست نیازمندي بر میبه خدا پناه  انساند؛ چون در دعا کن میقلب را اصالح 
 د که خداوند می تواند با لطف خویش او را یاري نماید.کن مید و احساس کن میدراز 

    )146، 2/145(، )5( کتاب الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

 دعاي بد در حق فرزندان] 149[

ند شو میبسیاري از پدران و مادران هستند که وقتی فرزندانشان مرتکب اشتباهی  س:
 ند لطفاً در این مورد راهنمایی کنید. کن میرا دعاي بد  ها آن
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نصیحت ما به پدران و مادران این است که از کوتاهی هاي فرزندان در گذر کنند  ج:
صبر نمایند؛ زیرا بچه ها هنوز عقلشان کامل نشده است و  ها آنو در برابر اذیت و آزار 

د و با کن میگذشت ، ند. اگر پدر بردبار باشدشو میدر گفتار و کردارشان دچار اشتباه 
د تا بهتر نصیحت او را قبول کند و ادب شود. کن مینرمی و مهربانی فرزند را نصیحت 

ند و آن این است که علیه شو میزرگتر اما بعضی از پدران و مادران مرتکب اشتباهی ب
ند که فرزندانشان بمیرند یا به مصیبتی گرفتار شوند و کن میدعا ، ندکن میفرزندانشان دعا 
رند خو میفرو می نشیند تأسف  ها آنند. بعد از آن که آتش خشم ده میاین دعا را ادامه 

ارند فرزندانشان به چنین ند که دوست ندکن میو می بینند که اشتباه کرده اند و اعتراف 
چون پدر مهربان است و شدت خشم او را به چنین دعاهایی ، مشکالتی گرفتار شوند

 ﴿ د:فرمای میچنان که ، خداوند چنین پدري را می بخشد، وادار کرده است   

                   ﴾ :١١[يونس[ 

بالهایی شتاب ورزد که مردمان در طلب آن  و اگر خداوند در رساندن شرّها و«
عمر ، همچنانکه در فرا چنگ آوردن خیرها و نعمتها شتاب می ورزند، شتاب می نمایند

  »ماند میآن باقی ن
ادب  پس پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشند و فرزندان را تنبیه کنند تا

اما دعاي بد علیه ، د تا تعلیم و تأدیبشو میحاصل کنند؛ زیرا کودك با تنبیه بیشتر متأثر 
و ( ند.شو میاین دعاها در نامه اعمال پدر و مادر نوشته ، فرزندان هیچ فایده اي ندارد

 وند)ش میروز قیامت سب ندامت و حسرت 
 )189، 188( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن جبرین
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 حکم معالجه و مداوا] 1[

عمل جراحی را به خاطر ، حکم معالجه چیست: آیا واجب است؟ اگر پزشک س:
آیا گناهکار ، خواه آن جا پزشک دیگري باشد یا نباشدعلّتی شخصی انجام ندهد 

 د؟شو می
. پزشکی که خود را مؤظف به معالجه بیماران کرده باید به )1(معالجه جایز است ج:

، بکوشد تا شفا یابند یا از دردهایشان کاسته شود ها آناندازه توان خود براي معالجه 
بیانگر ، ... آمده اند.به نیازمند وآیات و احادیثی که در مورد همکاري و کمک کردن 

                                                           
شیخ عبد اهللا الدمیجی در مورد حکم معالجه از دیدگاه علما در کتابش تحت عنوان (التوکـل علـی اهللا)    -1

ذکر می کنیم. ایشان می فرمایـد: علمـا در موضـوع معالجـه و     ) مطلبی آورده که آن را 218، 217ص (
مراجعه به پزشکان با هم اختالف نظر دارند که آیا مباح است یا مستحب و یا واجـب. قـول مشـهور از    
امام احمد این است که معالجه و مداوا مبـاح اسـت امـا تـرك آن افضـل اسـت بـه دلیـل ایـن حـدیث           

امام شافعی استحباب است. امام نووي در شرح صحیح مسلم ذکر می قول مشهور از  [السبعون ألفاً...]

 کند که مذهب شوافع و جمهور از سلف و خلف همین است، نظر الوزیر ابن المظفر نیز همین است.
مذهب امام ابو حنیفه این است که بیمار باید به معالجه و مداوا بپردازد تا جائی که این حکم را نزدیـک بـه   

یستوي فعله و  -مذهب امام مالک: ایشان معتقد هستند که معالجه امري اختیاري استواجب می داند. 
ترکه؛ و ال بأس بالتداوي و ال بأس بترکه . شیخ اإلسالم ابن تیمیه می گوید: معالجه نـزد جمهـور ائمـه    
 واجب نیست فقط گروه اندکی ازشاگردان امام شافعی و امام احمد آن را واجـب دانسـته انـد. [تیسـیر    

 ) ]. 88العریز الحمید (ص
به هر حال معالجه بیماریها و استفاده از اسباب از اموري است که اهللا تعالی به آن امر نموده، بدون ایـن کـه   
اعتماد بیماران به خود اسباب باشد بلکه اعتمـاد بـر خـالق اسـباب و پروردگـار جهانیـان باشـد. شـدت         

 5/301کتاب  (الشـرح الممتـع علـی زاد المسـتقنع)     وضعف بیماري متفاوت است. شیخ ابن عثیمین در 
در صورتی که تشخیص بر این است که معالجه و  -1می گوید: بهترین سخن این است که گفته شود: 

مداوا نتیجه بخش خواهد بود و اگر شخص به مداواي بیماریش نپـردازد احتمـال دارد بمیـرد، در ایـن     
امـا اگـر بیمـار بـه      ،باشد کـه معالجـه سـودمند اسـت    گمان غالب این  -2صورت معالجه واجب است. 

هر دو  -3 پزشک مراجعه نکند احتمال مردنش نمی رود، در این صورت مراجعه به پزشک بهتر است.
 امر مساوي باشد، در این صورت عدم مراجعه به پزشک بهتر است.

 این گفتار جامع تمام اقوال ائمه است.
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همین مطلب هستند. اضافه بر این پزشک باید وظیفه قانونی اش را به کاملترین وجه 
 پس جایز نیست که بیماران را رد کند با در معالجه شان تساهل نماید. ، انجام دهد

 و صلی اهللا و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 لجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءال

  )176، 175( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( من کتاب

 با ایمان به تقدیر منافاتی ندارد، ] معالجه2[

، اگر خداوند از مسلمان خواسته که به تقدیر و خیر و شر آن ایمان داشته باشد س:
ود جایز است به پزشک مراجعه با توجه به اینکه بیماري مقدر است آیا وقتی بیمار ش

 کند؟
استفاده از اسباب همچون معالجه بیماري و طلب روزي و امور دیگر با ایمان به  ج:

از اسباب  انسانچون خداوند امور را مقدر کرده و فرمان داده که ، تقدیر منافاتی ندارد
 استفاده نماید.

لِقَ لَهُ «پیامبر فرموده:  ٌ ملَِا خُ يَرسَّ لٌّ مُ باید دانست هر کسی براي چیزي که آفریده « )1(»كُ

 » دشو میهمان برایش میسر ، شده
چنانکه در احادیث صحیح آمده است؛ از این رو مداوا و معالجه با داروهاي مباح و 

چنان که عمر رضی اهللا عنه وقتی از ورود به شهرهاي ، است تعالىجایز از تقدیرِ اهللا 

رِ «افته بود منع کرد گفت: وبا زده در سالی که طاعون شیوع ی دَ نْ قَ رُّ مِ فِ ـهِ نَ رِ  اللَّ دَ إِىلَ قَ

ـهِ  که سالمتی ( ریزیمگ میکه مرض وبا باشد) به سوي تقدیر الهی ( از تقدیر الهی« )2(»اللَّ

 »است)
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 االفتاءاللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و 

                                                           
 ).2649، 2647()، و مسلم  75551، 4949البخاري ( -1
 ).2219)، و مسلم  (5729البخاري ( -2
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 )175( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( من کتاب

 ] کیفیت طهارت مریض3[

ارسال گردیده آمده است که بعضی از بیماران » کمیته دایم افتا«در طی نامه اي که به 
کیفیت اداي نماز و کیفیت وضو گرفتن در حالت ناتوانی و بیماري را  ها آندر بیمارست

 مفصلی در مورد احکام وضو و نماز مریض ارائه دهید.لطفاً فتواي ، ننددا مین
 پس از تحقیق و بررسی اینگونه پاسخ داد: » کمیته دایم افتا« ج:

 اول: وضو گرفتن مریض:
جنابت) ( بی وضوئی) و ناپاکی اکبر( مانند فرد سالم باید از ناپاکی اصغر، مریض -1

 طهارت نماید.، با آب
و یا با سنگ و آنچه به جاي آن است ، ا کندباید قبل از وضو با آب استنج -2

خودش را تمیز کند. استنجا گرفتن با سرگین و استخوان و غذا و آنچه حرمت دارد 
 جایزنیست.

بهتر است ابتدا با سنگ یا دستمال کاغذي و امثال آن استنجا کند و سپس آب 
 د. کن میپاك  د و آب محل نجاست رابر مینجاست را از بین ، چون سنگ، استفاده نماید

اهد خو میوضو گیرنده اختیار دارد که خودش را با سنگ تمیز کند یا با آب و اگر 
چون با آن بهتر نظافت ، فقط با یکی از این دو استنجا کند. البته استفاده از آب بهتر است

 د. شو می
مگر آن که دست چپش قطع باشد یا شکسته ، استنجا با دست راست جایز نیست

باشد یا مشکلی داشته باشد در این صورت اگر با دست راست استنجا بگیرد جایز است. 
اگر مریض به خاطر ناتوانی اش نتواند با آب وضو بگیرد و یا بیم آن را داشته باشد که 

 د یا دیرتر شفا می یابد تیمم کند. کن میآب بیماري اش را بیشتر 
 ها آنش تیمم: اینگونه است که هر دو دستش را یکبار بر زمین بزند و سپس با رو

صورت و دو کف دستش را مسح کند. تیمم بر هر چیز پاکی که گرد و خاك داشته 
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به عنوان مثال اگر روي دیواري گرد و ، ولو کان علی غیر االرض)( باشد جایز است
سی تیمم کرده بود می تواند چند نماز را با غباري باشد می تواند بر آن تیمم کند. اگر ک

بدون آنکه نیازي باشد مجدداً ، همان تیمم بخواند تا وقتی که تیممش را نشکسته باشد
تیمم نیز به جاي وضو است و حکم ، دشو میتیمم کند چنان که در وضو اینگونه عمل 

 وضو را دارد.
عالوه بر این کسی که به ، دکن مید تیمم را هم باطل کن میهر آنچه وضو را باطل 
تیممش باطل ، هرگاه آب را پیدا کند، تیمم کرده است، علت عدم دسترسی به آب

سپس عذرش ، ود. کسی که به خاطر بیماري و غیره از بکار بردن آب عاجز بودهش می
پس از ، ود. یا قبالً به آب دسترسی نداشت و تیمم زدش میتیمم او باطل ، برطرف شده
 ود.ش میب تیممش باطل دسترسی به آ

اگر بیماري خفیف باشد مانند سر درد یا درد دندان و امثال آن و استفاده از آب  -3
تیمم جایز نیست. ، مثالً دردش بیشتر شود یا بهبودي به تأخیر بیفتد، خطري نداشته باشد

بدون این که ضرري داشته ، همچنین زمانی که امکان استفاده از آب گرم فراهم باشد
باشد باز هم تیمم جایز نیست؛ زیرا در تمام این موارد استفاده از آب براي شخص هیچ 

 ضرري ندارد.
اگر گرفتن وضو یا تیمم براي مریض دشوار باشد کسی دیگر او را وضو یا تیمم  -4

 بدهد. 
کسی که بر بدنش زخمی یا غده اي یا شکستگی اي یا بیماري اي دارد که  -5

و اگر شستن ، اگر جنب شود تیمم برایش جایز است، مضّر است استفاده از آب برایش
آن قسمت بدنش که سالم است ممکن باشد باید آن را بشوید و براي طهارت بقیه بدن 

 خود تیمم کند.
و اگر شستن آن ، د آن را با آب بشویدباش میهر کس عضوي از اعضایش زخ -6

گام وضو بر آن مسح کند و اگر یند به هنب میزخم آسیب ، مشکل باشد و یا با شستن
 مسح کشیدن آن با آب مشکل بود به جاي آن تیمم کند.
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 کسی که بر قسمتی از اعضاي وضویش باندي بسته باشد آن را مسح کند. -7
اهد نماز بخواند باید در طهارت بدن و لباسش و محلی که خو میوقتی ، مریض -8
لتی که دارد نماز بخواند. اگر شخصی اند بکوشد و اگر نتوانست با همان حاخو مینماز 

ریزش قطرات ادرار) باشد و با مراجعه به پزشک بیماریش ( مبتال به بیماري سلسل البول
براي هر نمازي ، باید استنجا بگیرد و پس از داخل شدن وقت نماز، بهبودي نیابد

اگر  جداگانه وضو بگیرد و آنچه از ادرار که بر بدنش اصابت کرده آن را بشوید. و
و بپوشد و اگر این کار ، برایش مشکل نیست براي هر نمازي لباس پاکی را مقرر کند

میسر نبود با همان لباس نماز بخواند و با گذاشتن محافظی بر آله تناسلی از پخش شدن 
 ادرار و اصابت آن به لباس یا بدنش جلوگیري کند و نمازش را بخواند.

 نماز مریض
 .می تواند ایستاده نماز بخواندمریض باید تا آن جا که  -1
 بهتر آن است که براي هر قیام، نشسته نماز بخواند، هر کس که نمی تواند بایستد-2

 هنگام خواندن قرائت) چهار زانو بنشیند.(
اگر نتوانست که نشسته نماز بخواند به پهلو رو به قبله بخوابد و مستحب است که -3

 بر پهلوي راست دراز بکشد.
 راز کشیدن بر پهلو ناتوان باشد به پشت سر دراز بکشد و نماز بخواند.اگر از د-4
هر کسی که توانایی ایستادن را داشته باشد و توانایی رکوع یا سجده را نداشته -5

بلکه ایستاده نماز بخواندو براي رکوع اشاره کند و سپس ، دشو میباشدقیام از او ساقط ن
 بنشیند و به سجده اشاره کند.

چشم او بیماري داشته باشد و پزشک مورد اعتمادش به او بگوید: که اگر به اگر  -6
می تواند به پشت سر بخوابد و نماز ، پشت سر بخوابی مداوایت ممکن خواهد بود

 بخواند.
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رکوع ، کسی که فقط توانایی سجده را نداشته باشد و توانایی رکوع را داشته باشد-7

 کند و براي سجده اشاره نماید.
براي هر دو اشاره کند و ، ی که توانایی رکوع و سجده هر دو را نداشته باشدکس-8

 اشاره سجده را پائین تر از اشاره رکوع کند.
حتی نتواند گردنش را پائین کند و ، کسی که توانایی خم شدن را نداشته باشد-9

براي اداي رکوع ، کسی که کوژپشت است و همیشه کمرش مانند حالت رکوع خم است
ی بیشتر خود را خم کند و تا جایی که می تواند براي سجده خودش را به زمین خم کم

 کند.
و در ، تکبیر بگوید و قرائت بخواند، اگر توانایی اشاره با سر را نداشته باشد-10

دلش قیام و رکوع و بلند شدنش از رکوع و سجده و بلند شدن از سجده و نشستن بین 
نیت کند. اذکار و تسبیحات را بخواند. اما اینکه  دو سجده و نشستن براي تشهد را
 ند چنین چیزي صحت ندارد.کن میبعضی از مریض ها با انگشت اشاره 

قادر شد ، اگر مریض در اثناي نماز به انجام اعمالی که قبالً توانائیش را نداشت-11
 ادامه دهد. آن را انجام دهد و نمازش را، مانند قیام یا قعود یا رکوع یا سجده یا اشاره

د شو میاگر مریض به خواب برود یا نمازي را فراموش کند باید وقتی که بیدار -12
د آن را بخواند.جایز نیست که نماز را تا فرا رسیدن وقت نماز آور مییا نماز را به یاد 

 بعدي به تأخیر بیندازد.
 بلکه شخصی که مکلف است باید در، به هیچ صورتی ترك نماز جایز نیست-13

چون نماز ستون دین اسالم ، همه احوال در تندرستی و بیماري براي اداي نماز بکوشد
د پس براي هیچ مسلمانی جایز نیست باش میاست و بعد از شهادتین بزرگترین فریضه 

حتی اگر مریض باشد مگر آن که شخص ، که نماز فرض را ترك کند تا وقت آن بگذرد
اران نماز را تا وقت بهبودي به تأخیر می اندازند بیهوش باشد. اما اینکه بعضی از بیم

 جایز نیست و در شریعت اصلی ندارد.
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اگر خواندن هر نمازي در وقت خودش براي مریض مشکل باشد او می تواند  -14
، جمع کند، بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء به صورت جمع تقدیم یا جمع تأخیر

بخواند و عشاء را همراه مغرب بخواند و یا اگر اهد عصر را همراه ظهر خو مییعنی اگر 
 اهد ظهر را همراه عصر و مغرب را همراه عشاء بخواند.خو می

  و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، وباهللا التوفیق
 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاء

 )66، 29( ص...)الفتاوي المتعلقۀ بالطب( من کتاب

 مریض به فتواي پزشک] عمل 4[

آیا وقتی پزشک فتوا بدهد مریض می تواند به آن عمل کند؟ یا به عالمی  س:
 مراجعه نماید؟

یند به علما گو میاحکام شرعی  ي بارهمریض باید در مورد آنچه پزشکان در ج:
علم شرعی ، مراجعه کند؛ چون پزشکان در مورد دانش پزشکی مهارت و تخصص دارند

پس مریض به فتواي پزشک عمل نکند مگر بعد از مراجعه به ، اردنیز متخصصانی د
علما. بنابراین اگر براي مریض موردي پیش آمد به یکی از علما تلفن بزند یا کسی را 
نزد عالمی بفرستد تا برایش سؤال کند. پزشک و غیر پزشک حق ندارد بدون علم فتوا 

او اینگونه ، رد این مسئله پرسیده امبدهد مگر اینکه پزشکی بگوید: از فالن عالم در مو
بنابراین پزشک باید مسائل را از علما بپرسد و حق ندارد خودش بدون ، به من پاسخ داد

 و حوزه تخصصی او پزشکی است.، علم فتوا بدهد چون او علم شرعی ندارد
 ) 452( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب -الشیخ ابن باز

 قبال پزشکان سنتی] موضع اسالم در 5[

 موضع اسالم در مورد اطباي سنتی چیست؟  س:
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لَ «در حدیث آمده است:  ج: نْزَ ا أَ ـهُ مَ هُ  اللَّ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ ؛ عَ اءً فَ لَ لَهُ شِ نْزَ اءً إِالَّ أَ لَهُ ، دَ هِ جَ وَ

هُ  لَ هِ نْ جَ خداوند هیچ دردي نفرستاده؛ مگر این که براي آن دوایی قرار داده که این « )1(»مَ

 » ننددا مینند و بعضی ندا میدوا را بعضی 
اطباي سنّتی از روي علم و تجربه برخی از داروها را شناسائی کرده اند و به مداواي 

ان آگاه به پزشکان سنتی با مراجعه به کتاب هاي طب که دانشمند، بیماران پرداخته اند
طبابت نوشته اند به معالجه بیماران می پردازند. طب سنتی یکی از رشته هاي علمی 
است که از دوران نبوت افرادي در آن تخصص داشته اند و قبل از پیامبران و بعد از 

خواص داروهاو نحوه کاربرد آن ، که ترکیب هاي ادویه، ایشان نیز افرادي طبیب بوده اند
و معتقد بوده اند که اینها از اسباب شفا هستند و خداوند مسبب اسباب ، ندنسته ادا میرا 

عالقمندان می ، است.پس بنابراین یاد گرفتن طب سنتی و معالجه با آن اشکالی ندارد
تسهیل ( االداب الشرعیۀ) ابن مفلح و( و، و ذهبی، ابن قیم» الطب النبوي«توانند به کتاب

 المنافع) و غیره مراجعه کنند.
   )1/209( الکنز الثمین -الشیخ ابن جبرین

 ] آیا بهتر است زن به پزشک مرد مسلمان مراجعه کند یا به پزشک زن کافر؟6[

همسر و ، آقا دکتري مسلمان است و خانم دکتر مسیحی و خانم دکتري هندو س:
 دخترانم را نزد کدام یک ببرم بهتر است؟

و جایز نیست که ، باشد یا غیر مسلماند خواه مسلمان کن میزن را زن معالجه  ج:
مرد نامحرم به معالجه زن بپردازد مگر آن که ضرورت باشد و یا پزشک زن موجود 

 نباشد.
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. ، و باهللا التوفیق

 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاء

                                                           
هُ «)، دون قوله: 5678البخاري ( -1 لَ هِ نْ جَ لَهُ مَ هِ جَ ، وَ هُ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ :أحمد ة.و أخرجه بهذه الزیاد»عَ

 ). 4/278)و  (1/377،413،443،453(
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 )244( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

 ] حکم استفاده از دارو براي جریان عادت ماهانه 7[

عادت ماهیانه ي همسرم بیش از پنج ماه است که قطع گردیده و آزمایش  س:
پزشک به او قرص هایی داد که عادت ، پزشکی و غیره به حامله بودنش جواب نداده

 ماهیانه اش بیاید.. آیا استفاده از این قرص ها جایز است؟
به شرطی که پزشک تأیید کند که ضرر ، از قرص برایش جایز است استفاده ج:

 اهد ندارند.خو میبیشتري از مصلحتی که او 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق 

 ) 6259( )فتوي رقم5/401( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ

 کنندچه کار  ها آنرا در بیمارست انسان] اعضاي قطع شده 8[

 احلمد هللا و الصلوة و السالم عيل نبينا حممد و آله و صحبه و بعد: 

استفتایی را از سوي سر لشکر عبد المحسن بن عبد اهللا الشیخ مدیر » کمیته دایم افتا«
 ه 27/1/1405تاریخ 280اداره امور دینی نیروهاي مسلح دریافت کرد به شماره 

 که متن استفتاء بدین شرح است: 
هـ از سوي مدیر شعبه امور دینی در منطقه غربی سؤالی به  11/1/1405در تاریخ 

اهیم که در خو میریم و از جناب عالی دا میدستمان رسید که اینک آن را به شما ارسال 
یی که ها آنچون خیلی از بیمارست، این مورد حکم شرعی را براي ما توضیح دهید

این سؤال را مطرح کرده اند که با اعضاي ، هستند وابسته به وزارت دفاع و نیروي هوایی
این اعضا  ها آن، ند چه کار کنندشو میکه پس از عمل جراحی از بدنشان جدا  ها انسان

 را می سوزانند. اعضا عبارتند از: 
 .دشو میقطع  انساناعضائی که هنگام بروز حوادث و اتفاقات از بدن  -1
 .دشو میپوستی که به هنگام ختنه از مردان قطع  -2
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جنینی که ، آید میو هنگام والدت بیرون ) که نوزاد در آن قرار دارد( مشیمۀ -3

 .سقط شود
 و مواردي از این قبیل. دشو مییی که کشیده ها آندند -4

لطفاً حکم شرعی را در این مورد بیان کنید تا بتوانیم آن را به عنوان دستور العمل به 
 ارسال کنیم.ي وابسته به وزارت دفاع ها آنهمه بیمارست

 پاسخ دایم کمیته افتا:
باید در محلی پاك دفن شوند. جنین زمانی که ، جایز نیست انسانسوزاندن اعضاي 

غسل داده شود و کفن شود ، یعنی چهار ماه بر آن گذشته باشد، روح در آن دمیده شود
ه دنیا و بر آن نماز خوانده شود و در قبرستان مسلمین دفن گردد. اگر در میان مسلمین ب

 و یا اگر یکی از پدر و مادرش مسلمان باشند.، آمده است
اگر جنین سقط شده از پدر و مادر کافري به دنیا آمده نیازي به غسل و نماز ندارد  

ردد یا در تکه پارچه اي پیچانده شود و در جاي نامعلومی گ میبلکه در لباس خود دفن 
 دفن شود.

  بینا محمد و آله و صحبه و سلم.و صلی اهللا علی ن، و باهللا التوفیق
 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاء

 )429( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

 ] حکم اسقاط جنین و احکام بعد از سقط9[

بعضی از مراکز بهداشتی پرسش هایی را به وزارت بهداشت فرستاده اند که چه  س:
از آن جا که اموري ، و چه وقتی اسقاط است آید میوقت سقط جنین مرگ به شمار 

شرعی و قانونی به این موضوع مرتبط است لطفاً دیدگاه شریعت را در این مورد توضیح 
و چه وقت وفات به  آید میدهید که در دوران بارداري تا چه وقت اسقاط به حساب 

 .آید میشمار 
 د: ده میپس از بررسی اینگونه پاسخ » کمیته افتا« ج:
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 حکم اسقاط: اول
 .اصل این است که اسقاط حمل در مراحل مختلف آن جایز نیست -1
اسقاط جنین جایز نیست؛ مگر براي ، در مرحله اول یعنی مدت چهل روز اول -2

دفع ضرر یا تحقق مصلحت شرعی؛ که پزشکان متخصص آن را تأیید کرده باشند و در 
 علماي شریعت آن را تأیید کرده باشند، تحقیق مصلحت شرعی

تکالیف ، اما اسقاط جنین در این مدت به خاطر مسائل تربیتی یا مشکالت اقتصادي
 .جایز نیست، زندگی و تعلیم و آموزش و یا اکتفا به فرزندانی که دارند

وقتی که به صورت خون بسته یا تکه گوشتی در آمده است جایز ، اسقاط حمل -3
کند که وجود حمل براي سالمت نیست مگر آنکه کمیته اي پزشکی و مورد اعتماد تأیید 

در این صورت اسقاط آن جایز است اما باید از همه وسایل و ، مادر خطرناك است
اگر جواب نداد در نهایت اقدام به ، امکانات براي جلوگیري از آن خطرها استفاده شود

 .اسقاط نمایند
 اسقاط بعد از مرحله سوم و بعد از تکمیل شدن چهارماه جایز نیست مگر آن -4

، که جمعی از پزشکان متخصص و مورد اعتماد تأیید کنند که ماندن جنین در شکم مادر
آن هم در صورتی که همه راهها براي زنده ماندن جواب ، دشو میسبب مرگ مادر 

 . ضرر بزرگتر دفع شود، در این صورت جایز است تا از وارد آمدن دو ضرر. ندهد

 : حل چهارگانه متفاوتنداحکام بعد از سقط جنین بر حسب مرا: دوم
یعنی در مرحله اي که نطفه یا ، اگر حمل در دو مرحله اول سقط شود: حکم اول

خون بسته است یعنی در چهل روز اول به صورت خون است و در چهل روز دوم 
، در این دو مرحله اگر سقط شود احکامی به دنبال ندارد، دشو میتبدیل به خون بسته 

تاد روز از مدت حاملگی گذشته است زن به نماز و روزه اش در این دو مورد که هش
براي هر وقت نماز وضو بگیرد مانند ، زن. گویا سقطی در کار نبوده است، ادامه دهد

 .کسی که خون استحاضه دارد
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یعنی در چهل روز ، در مرحله سوم که جنین تبدیل به تکه گوشتی است: حکم دوم
دو حالت ، اگر سقط شود، یردگ میو صورتش شکل  در این مرحله اعضا، سوم قرار دارد

 : دارد
این تکه گوشت نه به صورت ظاهر و نه پوشیده شکل و صورت آدمی را  -1

شکل اولیه ) که جنین را از نزدیک مشاهده کرده( نداشته باشد و بنا به شهادت ماما
 .رددگ میسقط آن مرتب ن بر میرا نداشته باشد در این صورت هیچ حک انسان
مانند  انسانباشد یا داراي تصویر ظاهري از  انسانتکه گوشت به صورت  -2

داشته  انسانیا تصویر غیر ظاهري از ، داشتن دست و یا پا و امثال آن را داشته باشد
خون ، در این صورت سقط جنین، است انسانباشد یا ماما گواهی دهد که به صورت 

 .آید میشده به حساب نفاس به دنبال دارد و با سقط آن عده زن تمام 
یعنی بعد از آن که روح در آن : وقتی که حمل در مرحله چهارم سقط شود -3

دمیده شود یعنی بعد از تکمیل شدن چهار ماه و آغاز ماه پنجم در این صورت دو حالت 
 : دارد

تکه ( در این صورت حکم حالت دوم، هنگام سقوط سر و صدایی نداشته باشد -1
بر آن غسل و کفن شود و بر آن نماز اقامه شود و برایش نامی را دارد و اضافه ) گوشت

 .انتخاب کنند و عقیقه اي ذبح کنند
در این صورت حکم نوزاد کامل را دارد ، هنگام سقوط سر و صدا داشته باشد -2

د و اضافه بر آن از وصیت باش میکه همه احکامی که در صورت اول ذکر شد را دارا 
 .دبر میوارث بهره 

 . و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم، التوفیقو باهللا 

 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاء
 )280( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

 ندآور می] حکم بستن لوله هاي رحم براي زنانی که فرزندان ناقص به دنیا 10[
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خواسته لوله هاي رحم خود را  و وقتی، زنی سه فرزند ناقص به دنیا آورده است س:
کمیته افتا) ( ببندد تا بچه دار نشود بیمارستان در خواست او را نپذیرفته و گفته باید از

 فتوایی بگیرد؛ لطفاً اگر این کار جایز است فتوایی به صورت کتبی براي ما بنویسید.
 بعد از بررسی استفتاء اینگونه پاسخ داد: » کمیته افتا« ج:

و ، باید بر خدا توکل نماید، کور جایز نیست لوله هاي رحم خود را ببنددبراي زن مذ

 ﴿ د:فرمای میفرموده الهی را به یاد آورد که                 

           ﴾ :اینکه هیچ جنبنده اي در زمین نیست؛ مگر « ]۶[هود

 »بر عهده ي خداست و محل زیست و محل دفن او را میداند، روزيِ آن
باید دانست که ناقص به دنیا آمدن فرزند از امور غیبی است که کسی جز خداوند آن 

فرزند سالمی  ها آناین خانم و شوهرش باید به درگاه خدا دعا کنند تا به ، نددا میرا ن
 بدهد. 

 شوهرش فرزند صالح و سالمی عطا کند.امید واریم خداوند به او و 
  و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاء
 )287( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

 ] حکم کنترل جمعیت 11[

و عيل آله و ، حممدو الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده ، احلمد هللا وحده

که در نیمه اول ماه ربیع » هیئت علماي عالی رتبه«در هشتمین نشست  ..وبعد:.صحبه

موضوع جلوگیري از حاملگی و کنترل ، ه برگزار شد. کمیسیون1396االخر سال 
، جمعیت را مورد بررسی قرار داد؛ پس از اظهار نظر علما و تحقیق و بررسی دیدگاهها

 را تصویب نمود. موارد ذیل، کمیسیون
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د؛ زیرا فرزند نعمتی کن میاز آنجا که شریعت اسالمی به کثرت فرزندان تشویق 
و از آن جا که جلوگیري از حاملگی و کنترل ، بزرگ از نعمتهاي الهی بر بندگان است

 ده است منافات دارد.خودپسندیجمعیت با فطرتی که خداوند آن را براي بندگان 
ی که مردم را به کنترل جمعیت و یا جلوگیري از حاملگی فرا با توجه به اینکه کسان 
ند و بویژه علیه کن میگروهی هستند که به طور کلی علیه مسلمین توطئه ، انندخو می

 ملت مسلمان عرب مشغول دسیسه و نیرنگ هستند تا بتوانند کشورها را استعمار کنند.
از آنجا که پذیرش فراخوانِ کنترل جمعیت ریشه در فرهنگ جاهلیت دارد و  

ردد؛ زیرا گ میسوءظن به خداوند است و از طرفی این کار سبب ضعف دین اسالم 
رد که دا میبیان » کمیسیون«از این رو ، ی ستون فقرات هر جامعه اي هستندانساننیروي 

جلوگیري از باردار شدن ، ًا جایز نیستجلوگیري از تولد فرزند و کنترل جمعیت مطلق
چون روزي دهنده خداوند ، اگر از ترس فقر و مسائل اقتصادي باشد مطلقاً جایز نیست

 د.کن میو روزي تمام جنبندگان روي زمین را فراهم ، است
مانند اینکه زنی به ، اما اگر جلوگیري از حاملگی به خاطر نیاز و ضرورت باشد 

یا زن و شوهر ، ایمان کند و باید تحت عمل جراحی قرار بگیردصورت طبیعی نتواند ز
این موارد جایز ، اهند باردار شدن زن را به تأخیر بیندازندخو میبه خاطر مصلحتی 

فقها گفته اند: ، چون در روایات صحیح از صحابه ثابت است که عزل می کردند، هستند
ردن دارو جایز است. و از طرفی انداختن نطفه قبل از آنکه چهل روز تکمیل شود با خو

یعنی در صورت ( اصل بر این است که مادر حامله نشود.، با وجود ضرورت حتمی
مادر حامله نشود.) جهت ، ودش مید و متضرر آی میحاملگیِ مادر برایش مشکلی پیش 

 انیم که شیخ عبداهللا بن غدیان در حکم استثناء توقف کرده است.رس میاطالع به عرض 
 ه 13/4/1396) و تاریخ 42( رقم، هیئۀ کبار العلماءقرار 

   )309( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

 ي کج و معوجها آن] حکم برابر کردن دند12[
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 ها آنیم بزرگتر باشد آیا جایز است که آن را با دیگر دندها آناگر دو تا از دند س:
 برابر کنم؟

اگر دو دندان شما بزرگتر باشند و شما را اذیت کنند می توانی آن قسمتی که تو  ج:
 د دور کنی. کن میرا اذیت 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاء

  )260( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

 طالیی دندان] روکش 13[

را  ها آناین پزشک دند، یم به دندانپزشک مراجعه کردمها آنبراي معالجه دند س:
 جایز است؟ ها آند... آیا روکش طالیی براي دندده میروکش طالیی 

د: مردان اگر نیاز ده میپس از بررسی استفتاء مذکور چنین پاسخ » کمیته افتا« ج:
چون طال در دهان زنگ نمی ، را روکش طالیی بدهند ها آنداشته باشند می توانند دند

چون پوشیدن طال ، زند. اما اگر این کار فقط به قصد آرایش انجام شود جایز نیست
براي مردان حرام است؛ امام احمد و دیگران از علی روایت کرده اند که پیامبر صلی اهللا 

ورِ «علیه وآله وسلم فرمود:  كُ ىلَ ذُ انِ عَ امَ رَ انِ حَ ذَ تِي هَ مْ ، أُمَّ اثِهِ نَ ِ لٌّ إلِ طال و ( این دو« )1(»حِ

 » نقره) بر مردان امت من حرامند و براي زنان امت من جایزند
 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاء

 )260( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

 ] جراحی پالستیکی براي دور کردن عیب14[

                                                           
ابـن حبـان و الحـاکم مـن     أخرجه أحمد و أصحاب السنن و صححه ): «10/296» (الفتح«قال الحافظ فی  -1

الفصـل الرابـع     -ثم ذکر له طرقاً و ألفاظاً أخري. و قد تقـدم تخریجـه فـی بـاب االداب    » حدیث علی...

 ).45فتوي رقم ( –) ینۀ(اللباس و الز
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یرد چیست؟ در این جراحی پزشک گ میحکم جراحی که براي زیبایی انجام  :1س
براي دور کردن عیب و مشکل خاصی از مریض بعضی از ویژگیهاي خلقت را تغییر 

 در حکم تغییر خلقت و آفرینش الهی است؟ ، د؟ آیا این تغییرده می
 .آید میاین عمل جراحی جایز است و تغییر آفرینش خدا بحساب ن :1ج

 للجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءا
 )258( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)ص( من کتاب

اگر بینی بزرگ و کلفت باشد... آیا جایز است براي زیبا کردن آن و براي آنکه  -2س
 مناسب با صورت باشد تحت عمل جراحی قرار گیرد؟

قاعده در این امور این است که عمل جراحی براي دور کردن عیب جایز  -2ج
چون پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ، و عمل جراحی براي زیبایی جایز نیست، است

ي خود جهت زیبایی شکاف و ها آنلعنت خدا بر زنهایی باد که در بین دند«د: فرمای می
 )1(»ندکن میفاصله ایجاد 

یکی از صحابه وقتی که بینی اش مجروح شدو قطع گردید پیامبر  اما با این حال به
 )2(صلی اهللا علیه وآله وسلم به او اجازه داد که از بینی اي طالئی استفاده کند.
و آنچه براي ، پس قاعده این است آنچه براي دور کردن عیب باشد جایز است

تحت ، براي راست کردنزیبایی باشد جایز نیست. به عنوان مثال اگر بینی کج باشد و 
اگر چشم ، عمل جراحی قرار بگیرد اشکالی ندارد؛ چون این براي دور کردن عیب است

کج باشد و براي راست کردن آن تحت عمل جراحی قرار گیرد اشکال ندارد؛ زیرا این 
کار براي دور کردن عیب است. موردي که در سؤال مطرح شده اگر بزرگی بینی عیب 

آن اشکالی ندارد؛ اما اگر بزرگ است و کوچک کردن آن زیباترش جراحی ، تلقی شود
می ماند که جایز  ها آند که مانند ایجاد فاصله بین دندشو میاین زیبایی شمرده ، دکن می

 نیست.

                                                           
 ) بمعناه.2125) مسلم  (5943،5939،5931،4886البخاري  ( -1

 )5164،5165، و النسائی  (»بحسن غری«) و قال: 1770)، و الترمذي  (4232أبوداوود  ( -2
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 فتاوي فی احکام الجنائز -الشیخ ابن عثیمین
     جمع و ترتیب: فهد بن ناصر السلیمان، )51( ص

 براي زیبایی] حکم جراحی پالستیکی 15[

ند ده میبعضی از پزشکان قسمت هایی از بدن زنان را تحت عمل جراحی قرار  س:
 از آن جمله: 

 دور کردن ابروها با عمل جراحی و غیره -1
 » کوچک کردن، بزرگ کردن، باال بردن«زیبا کردن سینه با  -2

کارها آیا رفتن زنها نزد چنین پزشکانی بدون ضرورت جایز است؟ آیا انجام این 
جایز است؟ آیا کوچک و یا بزرگ کردن لب ها و دور کردن ابروها تغییر آفرینش و 

؟ آیا تبلیغات براي چنین پزشکانی جایز است؟ لطفاً پاسخ آید میخلقت خدا بحساب 
 دهید.
چون مشابه با کندن موهاي ، انجام چنین اموري جهت زیبائی حرام است ج:

در صحیحین عبداهللا بن مسعود ، ستها آنفاصله بین دندخالکوبی و ایجاد ، ابرو، صورت

نَ  أنه« د:کن میاز پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم روایت  تِ وَ الْـلَعَ امَ
اشِ تِ الْـوَ امَ

شِ تَوْ سْ ، مُ

اتِ الْـوَ  صَ تَنَمِّ نِ الْـوَ ، مُ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ تَفَ لْقَ الْـمُ اتِ خلَِ َ ريِّ غَ ـهِ مُ ا يلِ الَ  اللَّ : مَ الَ نَهُ الْـو قَ نْ لَعَ عَنُ مَ

ولُ  سُ ـهِ رَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ لَّمَ  اللَّ سَ يْهِ وَ لَ   )1(»عَ

ند و لعنت خدا بر کن میلعنت خدا بر زنان خالکوب و زنانی که تقاضاي خالکوبی «
 »ند...کن میزنانی که موهاي چهره و ابرو را دور 

بنابراین پزشک باید از انجام چنین آرایشی از قبیل دور کردن ابرو و کوچک و بزرگ 
کردن لب ها و باال آوردن سینه و بزرگ و کوچک کردن آن بپرهیزد و از پروردگارش 
بترسد و به انجام عملیات جراحی جایز بپردازد؛ پزشکان باید بدانند سرمایه اي که از راه 

                                                           
 تخریج حدیث در فتواي سابق گذشت. -1
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اندك باشد بهتر از سرمایه اي است که از راه حرام به دست  هرچندحالل به دست بیاید 
 بیاید. 

تبلیغات براي چنین کاري جایز نیست؛ چون از باب همکاري بر گناه و تجاوز از 
اموري است که خداوند از آن نهی کرده است. انجام چنین جراحی هایی براي زنان 

 از خدا بترسند.باید از ارتکاب چنین محرماتی بپرهیزند و ، حرام است
سر پرستان این زنان و پدران و شوهرانشان نباید به زنان اجازه چنین کاري را بدهند؛ 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                        

                             ﴾ 

اي مومنان! خودتان و خانواده تان را از آتشی که حفظ کنید که آتش « ]٦[التحرمي: 
افروزش مردم و سنگها خواهند بود. [نیز] بر آن فرشتگان درشتخو و سخت رو [گمارده 

نافرمانی نکنند. و آنچه را که فرمان می ، به آنان فرمان دهد اند] که خداوند را در آنچه
 .»ندده میانجام ، یابند

اهم که اوضاع مسلمین را اصالح نماید و آنان را از اسباب نا خو میاز خداوند 
 ه 28/7/1420خشنودي پروردگارشان نجات دهد. 

 فتاوي فی احکام الجنائز -الشیخ ابن عثیمین
 فهد بن ناصر السلیمانجمع و ترتیب: ، )56( ص

 ] کالبد شکافی براي آموزش پزشکی16[

آیا کالبد شکافی براي آموزش دانشجویان رشته پزشکی جایز است؟ آیا به خاطر  س:
 د؟شو میآن وضو و غسل واجب 

 احلمد هللا وحده و الصلوة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه... و بعد:  ج:

در مورد حکم کالبد شکافی بیانیه اي » هیئت علماي عالی رتبه«کمیسیون متشکل از 
 ه صادر کرد که مضمون آن به قرار ذیل است:  20/8/1396در تاریخ 47با شماره

 .و بعد: .حممد و عيل آله و صحبه، احلمد هللا وحده و صيل اهللا و سلم عيل من ال نبي بعده
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ه در شهر طایف 1396که در شعبان  »رتبه هیئت علماي عالی«در نهمین نشست
 منعقد گردید. کمیسیون پیام و نامه اي از سوي وزیر محترم دادگستري به شماره

/خ) دریافت نمود که وزارت مذکور به دنبال نامه اي که از وزارت امور خارجه 3231/2(
ي در که نامه اي از سفارت کشور مالز 6/8/1395تاریخ )34/1/2/13446/3( به شماره

جده به آن پیوست گردیده بود و در آن از موضوع کشور عربستان سعودي در مورد 
دریافت داشته و آن ، کالبد شکافی جسد مسلمان به خاطر امور پزشکی سؤال کرده بود

 ارائه کرد. » مجلس«را به 
و ، موضوع از سوي مجلس هیئت علماي عالی رتبه مورد بررسی قرار گرفت

 د: شو میبه سه نوع تقسیم مشخص شد که موضوع 
 کالبد شکافی به خاطر کشف امور جنایی -1

تا به دنبال آن احتیاطات الزم اتخاذ ، کالبد شکافی براي بررسی بیماریهاي وبایی -2
 .شود
 .کالبد شکافی به خاطر اهداف علمی و آموزشی -3

 بیانیه ي ذیل را صادر کرد: » مجلس«پس از تحقیق بررسی 
عدالت و حمایت جامعه از ، مصالح زیادي از قبیل امنیتنوع اول و دوم به خاطر 

که چنین کاري به نوعی هتک حرمت به جسد  هرچندجایز است ، بیماري هاي واگیردار
، دشو میاما باید در نظر داشت که با این کار مصالح عمومی جامعه تأمین ، آدمی است

 باشد یا خیر. رخورداربد از مصونیت الزم شو مید جسدي که کالبد شکافی کن میفرقی ن
 یعنی جسد مسلمانی باشد یا جسد فردي مرتد و حربی)(

ئیم از آن جا که گو می، اما در مورد نوع سوم یعنی کالبد شکافی به قصد آموزش 
مورد ، تحقق مصالح و فزونی آن را با دفع مفاسد و به حد اقل رساندن آن، شریعت

، یردگ میمصالح متعارض باشد مورد راجحتر در اولویت قرار  هرگاهو ، توجه قرار داده
د. از کن میهدف مورد نظر را محقق ن انسانو از آن جا که کالبد شکافی حیوانات بجاي 

آن جا که کالبد شکافی منافع زیادي دارد که موجب پیشرفت هایی در زمینه هاي 
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جایز  انسانلبد شکافی کا، نظریه مجلس این است که در کل، مختلف طب گردیده است
است؛ اما با توجه به این که از دیدگاه شریعت اسالمی جسد مسلمان همانند خود 

ُ «د: فرمای میمسلمان زنده داراي کرامت است؛ چون پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  كَرسْ

ظْمِ  يًّاالْـعَ هِ حَ ِ رسْ كَ يِّتِ كَ شکستن استخوان مرده مانند شکستن استخوان فرد زنده « )1(»مَ

 » است
و چون می توان این ، است انسانبا توجه به اینکه کالبد شکافی توهین به کرامت 

جسد مرتد و حربی) دفع ( ضرورت را با کالبد شکافی جسد هایی که مصون نیستند
و به کالبد شکافی ، دبه نظر مجلس باید به کالبد شکافی چنین جسدهایی بسنده کر، کرد

 جسد هایی که مصونیت دارند اقدام نشود.
 . دشو میکالبد شکافی موجب غسل و وضو ن -3

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءمن کتاب

 )424، 422( ص، الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)(

 شکافی به قصد آموزش پزشکی ] کالبد17[

در دانشکده علوم پزشکی قاهره دیدم که جایی براي کالبد شکافی مجموعه اي  س:
تا اینگونه دانشجویان به ، از مرده هاي مرد و زن و کودك در نظر گرفته شده است

صورت عملی طب را یاد بگیرند؛ آیا چنین کاري به خاطر ضرورت جایز است؟ 
مردان را کالبد شکافی می ، ند یا زنانکن مین را کالبد شکافی زنا، بخصوص که مردان

 جایز است؟ انسانآیا قطعه قطعه کردن اجزا و اعضاي ، کنند

                                                           
» صــحیحه«)، و ابـن حبــان فـی   1616)، و ابــن ماجـه ( 3207)، و أبـو داود ( 6/105» (المســند«أحمـد فـی    -1

» صـحیح سـنن أبـی داود   «)، من حدیث عائشـه رضـی اهللا عنهمـا. و صـححه األلبـانی؛ کمـا فـی        3167(
)2746.( 
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مرتد و حربی نباشد) خواه ( اگر مرده در زمان حیات خود مصونیت داشته باشد ج:
، جسدچون ، کالبد شکافی جسد او جایز نیست، زن باشد یا مرد، مسلمان باشد یا کافر

ُ «د: فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ، یردگ میمورد توهین و بی حرمتی قرار  كَرسْ

ظْمِ  يًّاالْـعَ هِ حَ ِ رسْ كَ يِّتِ كَ شکستن استخوان مرده به معنی شکستن استخوان او در « )1(»مَ

 »دباش میزمان حیاتش 
اگر مصلحت طبی در ، اما اگر فرد مصونیت نداشته باشد یعنی مرتد یا حربی باشد

 کالبد شکافی آن جایز است.، کار باشد
  )421( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( کتاب -الشیخ ابن باز

 ] حکم خرید اجساد به قصد کالبد شکافی 18[

بعضی از دانشکده هاي علوم پزشکی از جنوب شرق آسیا براي کالبد شکافی  س:
 چیست؟حکم آن ، ندکن میاقدام به خرید اجساد 

ذمی و ، معاهد( اجسادي که می خرند اگر اجساد کفاري باشد که در امان نیستند ج:
جایز نیست که اجسادشان مورد تعرض  ها آناما غیر از ، مستأمن نباشند) اشکالی ندارد

 قرار گیرد.
 ) 421( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( کتاب -الشیخ ابن باز

 کافر] حکم شکستن استخوان مرده 19[

 آیا شکستن استخوان جسد کافر جایز است؟ س:

تفصیل دارد؛ اگر ذمی یا معاهد یا مستأمن باشد تعرض به جسدش ، این موضوع ج:
اما اگر حربی باشد اشکالی ندارد. بنابراین گرفتن اعضاي مرده ي حربی ، جایز نیست
سادشان اما گرفتن اعضاي معاهد و ذمی و مستأمن جایز نیست؛ چون اج، جایز است

 محترم است.

                                                           
 فتواي سابق گذشتتخریج در  -1
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 )421( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( کتاب -الشیخ ابن باز

 ] حکم کالبد شکافی جسدي که قتلش مشکوك است20[

 حکم کالبد شکافی جنازه اي که مرگش مشکوك است چیست؟ س:

 اگر بنا به علت شرعی است و کالبد شکافی توجیه شرعی دارد اشکالی ندارد. ج:
 )422( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( کتاب -الشیخ ابن باز

 ] مصوبه مجلس علماي عالی رتبه در مورد پیوند اعضا21[

 و عيل آله و صحبه...و بعد: ، احلمد هللا و الصالة و السالم عيل عبد اهللا و رسوله نبينا حممد

در بیستمین نشست خود در شهر طایف در ماه ذي » هیئت علماي عالی رتبه«مجلس
پرسش هایی که به  براساسدیگر را  انسانی به انسانه حکم پیوند عضو  1402القعده

از آن جمله ، ریاست کل پژوهش هاي علمی و افتا ارائه شده بود مورد بررسی قرار داد
ونت و مسؤل در بیمارستان تخصصی ملک فیصل مدیر اجرایی معا، سؤال دکتر نزار فتیح

ه به اداره پژوهش هاي علمی و  15/8/1401که در طی نامه اي در تاریخ ، در ریاض
که ، سؤال شیخ عبد الملک بن محمود رئیس دادگاه استیناف در نیجریه، افتا رسیده بود

 /ب و تاریخ590و ش  16/6/1402و تاریخ  1427هر دو نامه به شماره
 عرضه گردید. » مجلس«به  1/5/1402

ه در مورد حکم کالبد  20/8/1396تاریخ 47مجلس با مراجعه به مصوبه شماره 
 ) تاریخ 65( و به مصوبه شماره 25/10/1398) تاریخ 62( شکافی و به مصوبه شماره

ه صادر در مورد حکم اهداي خون و ایجاد بانک خون. سپس موضوع 7/2/1399
، دیگر را مورد بررسی قرار داده و بعد از بحث و تبادل آرا انسانی به انسانپیوند عضو 

 مجلس چنین رأي داد: 
مسلمان زنده یا ذمی به خودش اگر نیاز باشد و  انسانپیوند عضوي از اعضاي 

 خطري در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب موفقیت پیوند باشد جایز است.
 نظر داد: با رأي اکثریت اینگونه » کمیسیون فتوا«
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ی مرده و پیوند آن به مسلمانی دیگر اگر نیاز باشد و انسانجدا کردن عضوي از   -1
فتنه اي در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب این باشد که پیوند آن با موفقیت 

 .جایز است، یردگ میصورت 
 . زنده می تواند عضوي از بدنش را به مسلمانی که نیاز دارد هدیه کند انسان  -2

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، باهللا التوفیقو 
 1402/ 6/11) و تاریخ 99( [قرار هیئۀ کبار العلماء] رقم

 )336( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( من کتاب

ی که دچار مرگ مغزي شده جایز نیست. رأي هیئت انسان] بیرون آوردن اعضاي 22[
 علماي بلند پایه: 

 و عيل آله و صحبه...و بعد: ، و الصالة و السالم عيل عبد اهللا و رسوله نبينا حممد احلمد هللا

کمیسیون مشورتی هیأت علماي عالی رتبه در چهل و پنجمین نشست خود که در 
ه آغاز به کار نمود و تا دوازدهم همین ماه ادامه 1417شهر طایف از سوم ربیع االخر 

نیازمند به خصوص از افرادي که دچار مرگ مغزي حکم اهداي اعضا به بیماران ، یافت
بررسی موضوع مذکور به دنبال نامه اي از سوي ، شده اند را مورد بررسی قرار داد

شاهزاده امیر سلمان بن عبد العزیز امیر منطقه ریاض و رئیس افتخاري مرکز پیوند 
از وزیر  و نامه اي، ه15/6/1416و تاریخ  627/11اعضاي سعودي بود که به شماره 

ه ضمیمه آن بود و در ضمن گزارش در 15/1416تاریخ  621/11بهداشت به شماره 
به هنگام » کمیسیون« مورد اهمیت اهداي اعضا و پیوند آن به آن پیوست گردیده بود.

و مصوبه ، در مورد حکم پیوند قرنیه 62بحث و بررسی موضوع مذکور مصوبه شماره 
را مورد یررسی قرار داد ، ی دیگرانسانی به انساندر مورد حکم پیوند عضوي  99شماره

و در ضمن مصوبات مجمع فقهی کنفرانس اسالمی جده و مجمع فقهی رابطۀ العالم 
االسالمی مکه را در مورد پیوند اعضا مورد بررسی قرار داد. پس از تحقیق و بررسی و 

  تبادل آرا چنین رأي داد:
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ی که دچار مرگ مغزي شده است از نظر شرعی به انسانبا گزارش پزشکان در مورد 
، مگر آن که کامالً بمیرد و حرکت قلب و نفس او بایستد، دشو میمرگ آن فرد حکم ن

مرگ او را یقینی کند؛ چون اصل حیات اوست و جز با دلیل یقینی نمی توان از آن روي 
  گرداند.

  اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. و صلی، و باهللا التوفیق
 12/4/1417)تاریخ18( [قرار هیئه کبار العلماء] رقم

 )337( الفتاوي المتعلقۀ بالطب...) ص( من کتاب

 ندکن می] حکم دادن هدایاییبه کسانی که خون اهدا 23[

یاد مدال ، هدایایی از قبیل جانماز، ندکن میبانک خون به کسانی که خون اهدا  س:
ند. ده میو گاهی سیصد ریال ، دکن میو غیره اهدا ، ارندگذ مییا مندیل که بر سر ، بود

 لطفاً دیدگاه شریعت را در مورد این هدایا بیان کنید.

 کمیته دایم افتا پس از بررسی پاسخ داد: 
فروختن خون جایز نیست؛ چون در صحیح بخاري از ابی جحیفه روایت است که 

، دیدم که حجامی را خرید و فرمان داد که ابزار حجامت او را شکستند ید: پدرم راگو می
گفت: پیامبر صلی اهللا علیه وآله ، ید: از پدرم علّت این کار را پرسیدمگو میابی جحیفه 

مِ «وسلم  نِ الدَّ نْ ثَمَ َى عَ نِ ، هنَ ثَمَ لْبِ الْـوَ بِ ، كَ سْ كَ ةِ الْـوَ لَعَنَ ، أَمَ ةَ الْـوَ مَ اشِ ةَ الْـوَ ، وَ مَ شِ تَوْ سْ ، مُ

هُ  وكِلَ مُ ا وَ بَ آكِلَ الرِّ لَعَنَ ، وَ رَ الـْوَ وِّ صَ  در آمد کنیز، پول سگ، از گرفتن قیمت خون« )1(»مُ

ربا خوار و ربا دهنده و ، دشو مید و خالکوبی کن مینهی کرده و بر زنی که خالکوبی 
است که ید: مقصود این گو میحافظ در فتح الباري » تصویرگر را لعنت کرده است

                                                           
). و الوشم: هو غرز الجلـد  1569-1567» (صحیح مسلم«). و انظر: 2086) و أطرافه فی (2238البخاري  ( -1

 ،ثم حشوه بکحل أو نیل، فیزرقّ أثره أو یخضرّ.ةبإبر
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حیوانی که بدون ذبح شرعی بمیرد) و خوك حرام ( فروختن خون همچون فروش مردار
 بنابراین فروختن خون و گرفتن قیمت آن به اجماع حرام است. ، است

  و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءمن

 )351( ص، الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)( کتاب

جایز ، به بیمارستانی اهدا شود، ] آیا در اهداي خون شرط گذاشتن به این که خون24[
 است؟ 

نیم که بانک هاي خون در دنیا به دین و ملیت مریض نگاه دا میهمه ما  س:
بلکه فقط براي نجات جان بیماران با فراهم کردن خون برایشان تالش ، ندکن مین

ند داراي هر دین و هر ملیتی که کن میو همچنین از کسانی که خون اهدا ، یندنما می
 باشند استقبال کنند.

د جایز است که به بانک به شرطی خون کن میآیا براي مسلمانی که خون اهدا  -1
 نی تزریق شود؟اهدا کند که خونش به مریض مسلما

همچنین آیا جایز است که مریض بگوید: فقط باید واحدهاي خونی به او  -ب
 تزریق شود که اهدا کنندگان آن مسلمان باشند؟ 

چنان که ، آیا براي بانک هاي خون جایز است که به موضوع دین اهمیت ندهند -ج
و با اهدا کنندگان  ند و رفتارشان با همه بیمارانده میهم اینک به این موضوع اهمیت ن

، دشو میو خون مسلمان به هر مریضی اعم از مسلمان یا کافر تزریق ، خون برابر است
به خصوص وقتی که در شرایط بسیار سخت و اضطراري نمی توان انتظار بررسی این 

 بلکه بایددر اسرع وقت خون به بیماران تزریق شود؟، امور را نمود
 انسانخون را به  انساننیست؛ مگر در صورتی که در اهداي خون این شرط الزم  ج:

حربی یعنی کسی که دارد با مسلمین می جنگد) (، که جایز نیست، حربی هدیه بدهد
اما ، چون حربی باید کشته شود و جایز نیست که ما او را براي زنده ماندن کمک کنیم
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و اشکالی ، وندذمی و معاهد همه اینها حق دارند از خون اهدایی بهره مند ش، مسلمان
   ندارد.

 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءمن
 )356( ص، الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)( کتاب

 ] تزریق خون کافر به مسلمان25[

ي آن جا تحت عمل جراحی قرار ها آنبه آمریکا رفتم و در یکی از بیمارست س:
نم که آیا این خون دا میمن ننید دا میو نیاز به خون پیدا کردم و چنان که ، گرفتم

 حکم آن چیست؟، ودش میتزریق  مسلمان است یا خون غیر مسلمان که به بنده
قبالً سؤالی شبیه این از کمیته پرسیده شده بود که در فتواي » کمیته افتا«جوابیه  ج:
 شماره 

 که متن آن به قرار ذیل است: ، ه آن را پاسخ داد9/7/1396) 1325(
ی دیگر که از نظر دین و اعتقاد با او هم دین انسانی به انسانآیا تزریق خون  س:

 نیست جایز است؟ 
مریض باشد و به شدت ضعیف شود و راهی براي تقویت یا عالج  انسانوقتی  ج:

اشکال ندارد که با تزریق خون کسی دیگر به او مورد معالجه ، او جز تزریق خون نباشد
پس ، د پیرو دینی دیگر باشدشو میحتی اگر کسی که خونش به او تزریق ، گیرد قرار

تزریق خون کافر حتی اگر حربی باشد به مسلمان جایز است. تزریق خون مسلمان به 
کسی که با مسلمانان در حال جنگ است) ( اما کافر حربی، کافر غیر حربی جایز است

ت؛ بلکه حربی باید از بین برده مصونیت ندارد از این رو کمک کردن به او جایز نیس
مگر وقتی که اسیر شود که در آن صورت امام مسلمین یا نایب او آنچه را که به ، شود

یرد گ مید یا او را می کشد یا به بردگی ده میمصلحت مسلمین بداند همان کار را انجام 
، سرپرست اود یا در مقابل گرفتن فدیه از او یا کن میارد و عفوش گذ مییا بر او منّت 
د. و اگر امان داده شود باید پناه داده شود تا حجت براي او روشن کن میوي را آزاد 

 اگر ایمان آورد که خوب است و گر نه به پناهگاه امنش رسانده شود.، گردد
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  و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 فتاءمناللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اال

  )350( ص، الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)( کتاب

 ] بردن آب زمزم از مکه به جایی دیگر به قصد مداوا26[

آیا جایز است که آب زمزم با توجه به خصوصیتی که دارد براي مداوا به جایی  س:
 د؟ کن میآیا در صورت بردن به جایی دیگر همچنان خاصیتش را حفظ ، دیگر برده شود

و خصوصیت ، آب زمزم را از مکه به جاهایی دیگر ببرد انسانبله جایز است که  ج:
 هایی که در مکه دارد آن جا هم در آن وجود دارد.

 )423( دروس و فتاوي فی الحرم مکی -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم پوشیدن النگو براي معالجه روماتیسم27[

 هللا و توالهاز عبد العزیز بن عبد اهللا بن به برادر...سلمه ا
 اهللا و برکاته...و بعد:  رحمهسالم علیکم و 

و برگه هایی که ضمیمه آن بود و در آن ، نامه گرامی شما را دریافت کردم
خصوصیتهاي النگوهاي مسی که اخیراً براي مبارزه با بیماري روماتیسم به کار می رود 

انشگاه ارائه نمودم و در اینجانب موضوع را به گروهی از اساتید د، توضیح داده شده بود
، دیدگاههاي مختلف و متفاوتی وجود داشت، مورد حکم آن بحث و تبادل نظر نمودیم

بعضی آن را به خاطر اینکه داراي خصوصیت هاي ضد روماتیسم است جایز قرار داده 
چون مشابه کاري است که اهل ، و بعضی بر این باور بودند که نباید از آن استفاده کرد

و ، می کردند و مهره ها و تعویذ ها و حلقه هایی از مس به خود می آویختندجاهلیت 
د و آن را از اسباب مصونیت از شو میمعتقد بودند که با آن بسیاري از بیماري ها عالج 

چنان که عقبه بن عامر رضی اهللا عنه از پیامبر صلی اهللا علیه ، چشم زخم می پنداشتند

ةً فَالَ أَتَمَّ «مود: د که فرکن میوآله وسلم روایت  ِيمَ لَّقَ متَ عَ نْ تَ ـهُ مَ ةً فَالَ ، لَهُ  اللَّ عَ دَ لَّقَ وَ عَ نْ تَ مَ وَ
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عَ  دَ ـهُ وَ و در روایتی  »هر کسی تعویذي بیاویزد خداوند کام او را بر نیاورد..« )1(»لَهُ  اللَّ

كَ «دیگر آمده است  َ دْ أَرشْ قَ ةً فَ ِيمَ لَّقَ متَ نْ عَ هر کسی به خود تعویذي بیاویزد شرك « )2(»مَ

 » ورزیده است

هِ «از عمران بن حصین روایت است: أن النبی صلی اهللا علیه وسلم  دِ الً يفِ يَ جُ أَ رَ رَ

نْ  : مِ الَ هِ؟ قَ ذِ ا هَ : مَ الَ قَ رٍ فَ فْ نْ صُ ةٌ مِ قَ لْ ا فَ الْـحَ هَ عْ زِ : انْ الَ ؟ قَ نَةِ اهِ نًا؛ ها آنوَ هْ كَ إِالَّ وَ يدُ زِ إِنَّكَ  الَ تَ فَ

ا دً بَ تَ أَ لَحْ ا أَفْ يْكَ مَ لَ يَ عَ هِ تَّ وَ  )3(»لَوْ مِ

فرمود: این ، پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در دست مردي حلقه اي از مس دید«
این را بسته ام ، ودش میچیست؟ گفت: به خاطر دردي است که در بازو یا دست ایجاد 

چرا که جز ، وسلم فرمود: آن را بیرون کنتا بهبودي یابد. پیامبرصلی اهللا علیه وآله 
و اگر تو در حالی بمیري که این حلقه در ، ضعف و بیماري به تو چیزي نمی افزاید

 »دستت باشد هرگز رستگار نخواهی شد
در حدیثی دیگر آمده است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در یکی از سفرهایش  

ن فرستاد و به او فرمان داد که گردن بندهاي فرستاده اي را به جستجوي شتران کاروا
شتران را که اهل جاهلیت گمان می کردند به شترانشان فایده می رساند و آن را 

 قطع کند. ،دکن میمحافظت 
د که آویزان کردن تعویذ و مهره و یا حلقه شو میاز این احادیث و امثال آن استنباط  

 و غیره براي دفع یا رفع بال درست نیست. 
در مورد مسئله مذکور به نظر من به خاطر جلوگیري از شائبهء شرك نباید از این 

تا قلب مسلمان فقط متوجه خدا باشد و به او اعتماد کند و به ، النگوها استفاده شود
 استفاده از اسباب جایز که جواز آن مسلّم است بسنده کند. 

                                                           
)، و 6086)، و ابـن حبـان (  234»  (مسـند الشـامیین  «)، و الطبرانی فـی  1759)، و ابو یعلی (4/154احمد  ( -1

 ) و صححه و وافقه الذهبی.7501(  4/216لحاکم ا

 ».رواه احمد و الطبرانی و رجال احمد ثقات): «5/103» (مجمع الزوائد«)، قال فی 4/156احمد  ( -2

 )4/77» (جۀمصباح الزجا«) و غیرهما، و حسنَّه البوصیري فی 3531) و ابن ماجه  (4/445احمد  ( -3
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آنان را از حرام و از ، دهاموري که خداوند جایز نموده و براي بندگانش فراهم کر
 د.کن میامور مشتبه بی نیاز 

أَ «از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ثابت است که فرمود:   َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ قَى الشُّ نِ اتَّ مَ

هِ  ضِ رْ عِ ينِهِ وَ عَ ىفِ ، لِدِ قَ اتِ وَ بُهَ عَ يفِ الشُّ قَ نْ وَ مَ لَ الـْوَ وْ ى حَ عَ رْ ي يَ اعِ الرَّ ؛ كَ امِ رَ ىالْـحَ مَ كُ  حِ يُوشِ

تَعَ فِيهِ  رْ  )1(»أَنْ يَ

و هر ، هر کسی که از شبهات پرهیز کند دین و آبرویش را مصون قرار داده است«
، مانند چوپانی که اطراف منطقه قُرُق شده، کسی ك در شبهات بیفتد در حرام افتاده است

 »گوسفندانش را می چراند که بیم آن می رود وارد آن منطقه شوند

يبُكَ « د:فرمای میصلی اهللا علیه وآله وسلم پیامبر   رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ آنچه که « )2(»دَعْ مَ

 »د روي بیاورکن میتو را در شک می اندازد رها کن و به آنچه تو را دچار شک ن
تردیدي نیست که استفاده از دستبند هاي مذکور مشابه با کاري است که اهل  

و یا از ، دند؛ این عمل یا از امور شرك آمیز و حرام استدا میجاهلیت در گذشته انجام 
پس ، ابزاري است که به شرك می انجامد. حداقل این است که از امور مشتبهات است

و به معالجه اي که مباح بودن آن واضح است و ، بهتر است مسلمان از آن دوري کند
شبهه اي در آن نیست اکتفا کند. این نتیجه اي است که من و بعضی از علما و اساتید به 

اهم که ما و شما را توفیق دهد تا در مسیر خوشنودي خو میآن رسیده ایم. از خداوند 
کند و ما را از مخالفت با و به همه ما آگاهی در دین را عطا ، گام بر داریم تعالىاهللا 

 شریعت الهی نجات دهد.
  )1/206(، مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -الشیخ ابن باز

 گفتاري از ابن عثیمین) ( ] استفاده از دستبند براي معالجه روماتیسم28[

                                                           
 )1599) مسلم  (52بخاري  ( -1
  4/99و  2/13و أخرجـه أیضـاً الحـاکم    » حسن صـحیح «) و قال الترمذي: 5714) نسائی  (2518ترمذي  ( -2

 ) و صححه فی الموضع األول و وافقه الذهبی.2169،2170،7046(
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 حکم استفاده از دستبند براي معالجه روماتیسم چیست؟ س:

، د خداوند استده میبدان که دوا سبب شفاست و کسی که سبب را مؤثر قرار  ج:
پس فقط چیزي سبب است که خداوند آن را سبب قرار داده است. مواردي که خداوند 

 آن را اسباب قرار داده دو نوع اند: 

 صلی اهللا علیه وآله وسلمقرآن کریم و دعا؛ چنان که پیامبر: اسباب شرعی مانند  -1
 »رقیۀٌ ها آنو ما یدرِیک «:دفرمای میدر مورد سوره فاتحه 

یعنی: سوره فاتحه دعایی است که براي شفاي ( نی که آن دعاستدا میو چه «
بیماران را دم ، پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم با دعا خواندن» ودش میبیماریها خوانده 

 د. دا میاست شفا خو میو خداوند به سبب دعاي ایشان هر کسی را که ، می کرد

مانند داروهاي مادي و مورد استفاده که شریعت آن را مشخص : اسباب حسی  -1
عسل یا داروهایی که از طریق علم پزشکی و طب مورد آزمایش قرار گرفته : مانند، کرده

مستقیم باشد نه از طریق توهم و این نوع اسباب باید تأثیر آن از طریق استفاده . اند
استفاده از آن به عنوان دارو درست ، خیال؛ پس اگر تأثیر آن به طور مستقیم ثابت شود

این وهم و  براساسد و کن میاما اگر فقط توهم و خیاالتی باشد که مریض تصور . است
خیال از نظر روانی راحت شود و ممکن است به علت تأثیر روانی و شادمانی بیماري 

از این رو . آیند میو دوا به شمار ن، اعتماد بر چنین داروهایی جایز نیست، اش رفع گردد
از پوشیدن حلقه و نخ و امثال آن براي رفع یا دفع بیماري نهی شده است؛ چون این 

، ج و مداوا سبب نیستند و در شریعت هم به عنوان سبب تأیید نشده اندچیزها براي عال
آنچه از نظر شرعی و حسی سبب نیست جایز نیست که سبب قرار داده شود؛ زیرا سبب 

این کار از . دباش میقرار دادن آن نوعی کشمکش و مناقشه با خداوند در پادشاهی اش 
 .د را شریک خدا قرار داده استباب شرك است؛ چون چنین کسی در تعیین سبب خو

شیخ االسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا در مورد این مسئله در کتاب التوحید  
باب در بیان اینکه پوشیدن حلقه و نخ و امثال آن براي دفع بال و : این عنوان را آورده

ماتیسم د که روده میم دستبند هایی که داروخانه به کسانی کن میفکر . غیره شرك است
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چون این دستبند ها نه از دیدگاه شریعت و نه از نظر ظاهري ، از همین نوع است، دارند
پس جایز نیست که از آن براي معالجه ، ندباش میو حسی داروي عالج روماتیسم ن

 .و اهللا الموفق. روماتیسم استفاده شود
 ) 81(، یتعلق بهاالرقی و ما  -فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم معالجه با دستبند ها و موي حیوان29[

بعضی از مردم دستبند ها یا گردن بندهایی با رنگ هاي مشخص به دست و  س:
گردن خود می آویزند و یا نخ هایی از موي بعضی حیوانات به دست و گردن خود می 

ن است از سوي جن ها ند که این چیز ها ضرر و زیانی را که ممکبر میآویزند؛ و گمان 
 آیا این کار جایز است؟، ندکن میشود دفع  انسانو غیره متوجه 

آویزان کردن دستبند و بستن نخ از مو و غیره اگر با این باور باشد که این چیز ها  ج:
ند یا ضرر و زیان را از کسی که از آن کن میبه ذات خود از آمدن ضرر و بال جلوگیري 

، دکن میرا از دایره اسالم بیرون  انسانشرك اکبر است و ، ندکن مید دفع کن میاستفاده 
ند. ضرر و کن میند و ضرر را دور ده میچون او در مورد این چیزها معتقد است که نفع 

نفع چیزي است که کسی جز خداوند توانایی آن را ندارد. اگر معتقد باشد که نفع دهنده 
این کار حرام است و ، فقط سبب هستندو این چیز ها ، و ضرر دهنده خداوند است

د؛ چون او به سبب بودن چیزي معتقد شو میاشد که منجر به شرك اکبر ب میشرك اصغر 
خداوند داروهاي مباح و دعاهاي ، است که خداوند آن را سبب شفا قرار نداده است

 شرعی را سبب شفا قرار داده که مو و دستبند و غیره جزو آن نیست.
عبد الوهاب رحمه اهللا در کتاب التوحید فصلی در این موضوع با شیخ محمد بن  

 این عنوان ذکر کرده است:
باب در بیان اینکه پوشیدن حلقه و نخ و امثال آن براي دفع یا رفع بال شرك است و 
 در این مورد دالیلی ذکر کرده از آن جمله حدیث عمران بن حصین رضی اهللا عنه که:

دِ « الً يفِ يَ جُ أَ رَ نْ رَ : مِ الَ هِ؟ قَ ذِ ا هَ : مَ الَ قَ رٍ فَ فْ نْ صُ ةٌ مِ قَ لْ ا فَ الْـهِ حَ هَ عْ زِ : انْ الَ نَةِ؟ قَ اهِ الَ  ها آنوَ
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نًا؛ هْ كَ إِالَّ وَ يدُ زِ ا تَ دً بَ تَ أَ لَحْ ا أَفْ يْكَ مَ لَ يَ عَ هِ إِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَ پیامبر صلی اهللا علیه وآله « )1(»فَ

فرمود این چیست؟ گفت: ، وسلم مردي را دید که در دست او حلقه اي از مس است
پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم فرمود: آن را بیرون ، این براي درد بازو و دست است

کن که جز ضعف و ناتوانی و مریضی به تو نمی افزاید؛ و اگر تو در حالی بمیري که 
 حلقه در دست تو باشد هرگز کامیاب نخواهی شد.این 
د که او مردي را دید که براي کن میابن ابی حاتم از حذیفه رضی اهللا عنه روایت  

حذیفه آن را قطع کرد و این آیه را ، نخی به دست خود بسته است، برطرف شدن تب

﴿ خواند:               ﴾)2( ] :و اکثر آنان« ]١٠٦يوسف 

 »اشندب میمشرك ، که مدعی ایمان به خدا هستند
باید گفت: که شر جن را فقط ، دکن میاگر معتقد باشد که این چیز جن را دفع 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال ، دکن میخداوند دفع                 

              ﴾ :وسوسه اي از شیطان متوجه  هرگاه« ]۳۶[فصلت

 »خود را به خداوند بسپار که او بس شنوا و آگاه است، تو گردید
  )30، 2/29( المنتقی -الشیخ ابن الفوزان

 ] حکم مداوا با مخدرات30[

آیا معالجه با مواد مخدر و مشروباتی که به شراب نزدیکند مانند سرکه جایز  س:
 است؟ 
حشیش و یا شراب و امثال ، مداوا با آنچه خداوند حرام کرده است از قبیل: افیون ج:

آن از مخدرات جایز نیست. همچنین از گذاشتن مقداري از این مواد در دوا جایز 
تداوي با آن ، ترکیب شود که حالت نشه و مستی نیاورداما اگر مقداري با دوا ، نیست

                                                           
 تخریج حدیث در فتواي سابق گذشت. -1

 وسف.ی ة) من سور106( یۀ)، عند تفسیر اآل12040) برقم  (7/2208تفسیر ابن أبی حاتم  ( -2
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جایز است؛ چون اضافه کردن ماده ي مخدر به دوا تأثیري ندارد. پس گویا اصالً استفاده 
 نشده است.

اما سرکه اگر اصل آن شراب نباشد یا در اصل شراب بوده و به خودي خود تبدیل  
اما اگر در ، مداوا با آن جایز است از این رو، مخدر و مست کننده نیست، به سرکه شده

استفاده از آن جایز ، اصل شراب بوده و با دستکاري آن را تبدیل به سرکه کرده اند
  نیست.

 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءمن
  )208( ص، الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)( کتاب

 ] حکم معالجه با موسیقی 31[

و مرد با هم اختالط دارند چیست؟ حکم عالج  که زن، حکم جشن هاي تودیع س:
 با موسیقی چیست؟

باید در جشن ها مردان و زنان از همدیگر جدا باشند. اختالط زنان ومردان از  ج:
اعمال جاهلیت است. معالجه با موسیقی اصل و اساسی در شریعت اسالم ندارد؛ بلکه 
کار بی خردان و جاهالن است. موسیقی درمان نیست؛ بلکه بیماري است. موسیقی از 

ود. سبب انحراف اخالقی است. ش میلبی آله هاي سرگرمی است که سبب بیماریهاي ق
عالج مفید براي دل و راحت کننده آن این است که بیماران قرآن بخوانند و با آن مواعظ 
مفید را گوش دهند. معالجه با موسیقی و ابزار آن بیماريِ بیماران را می افزاید. گوش 

مضطرب است نه ید. موسیقی نما میدادن به قرآن و احادیث و مواعظ مفید را دشوار 
 آرام بخش. 

 ) 11، 10( ص، فتاوي عاجلۀ لمنسوبی الصحۀ -الشیخ ابن باز

 ] جمع بین حدیث عدم تأثیر بیماري و حدیث امر به فرار از مجذوم 32[
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ةَ [چگونه می توان بین این حدیث که  س: َ الَ طِريَ  وَ وَ دْ بیماري مؤثر نیست و « ]الَ عَ

نْ « و بین حدیث» گرفتد و نباید بد فالی کن میسرایت ن نْ الْـفِرَّ مِ كَ مِ ارَ ومِ فِرَ ذُ جْ مَ

دِ الْـ  جمع کرد؟ » یکن میاز مجذوم چنان فرار کن که از شیر درنده فرار « »أَسَ

چنان که ، پیامبر هستند ي فرمودهو هر دو ، این دو حدیث با هم تضادي ندارند ج:

« پیامبر فرموده: وَ دْ ةَ ، الَ عَ َ ال طِريَ الَ ، وَ ةَ وَ امَ رَ ، هَ فَ الَ صَ ال نَوءَ ، وَ ولَ ، وَ ال غُ بیماري « )1(»وَ

ارد و به دیگران سرایت گذ میبلکه با تقدیر و امر خدا تأثیر ( به خودي خود مؤثر نیست
 »د)کن می

این گفته پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم که فرمود: ال عدوي: بیماري مؤثر نیست و 
د. این ارشاد پیامبر به خاطر نفی اعتقاد و باور اهل کن میخود به خود به دیگران سرایت ن

جاهلیت است که معتقد بودند که مثالً بیماري گري یا گال به خودي خود به دیگران 
پیامبر این را نفی کرد و فرمود: سرایت بیماري با تقدیر و خواست ، دکن میسرایت 

 خداوند است.
بتال به جذام است همراه شود بدون با فردي بیمار که م، ممکن است فردي سالم 

از این رو پیامبر صلی ، آنکه به آن بیماري مبتال شود چنان که این امر اتفاق افتاده است
اهللا علیه وآله وسلم در جواب کسی که به ایشان گفت: شتران سالم وقتی که با شتران 

                                                           
 )، و فیه ذکر الغول.2222) و فیه ذکر النوء، و  (2220مسلم  ( -1

اسم پرنده اي است که در فارسی به آن جغد می گویند: عربها معتقد » هامۀ«زدن فال بد هیچ تأثیري ندارد، 
کنـد. از نظـر اسـالم ایـن      بودند چون شخصی بمیرد، جسدش به صورت جغد در می آید و پـرواز مـی  

ر را ماه حرام خرافه اي بیش نیست. تأخیر ماه محرم به جاي صفر که در جاهلیت انجام می دادند و صف
قرار می دادند و یا ماه صفر را شوم می دانستند، حقیقت ندارد. ظهور نوء (سـتاره اي کـه افتـادن آن را    

(عرب ها گمان می بردند که غُول در بیابان با شکل »  غُول«منشأ باد و باران می دانستند) تأثیري ندارد. 
راه را گم کنند) حقیقت ندارد؛ زیرا این  موجود  ها آننشان می دهد تا  ها انسانهاي مختلف خود را به 

 » نمی تواند کسی را گمراه کند. وگفته شده که این به معناي نفی وجود غول نیست.
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نْ أَعْ « فرمود:، دکن میند این مرض به همه سرایت شو مییکجا ، گر مَ  فَ لَ الْـدَ شتر « »أَوَّ

 »اول را چه کسی به این مرض مبتال کرده است؟
از کسی که مبتال به مرض جذام «د: فرمای میاما اینکه پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم 
توضیحش این است که نباید معتقد » یکن میاست چنان فرار کن که از شیر درنده فرار 

و از طرفی استفاده از اسباب محافظت ، دکن میبود که بیماري به خودي خود سرایت 
شخص سالم خودش را از بیمار دور نگه دارد؛ ، کننده و پیشگیري از بال جایز است

چون بیم آن می رود که مرض گر و جذام به حکم خداوند به او سرایت کند. همچنین 
از اسباب  انسانتا اینگونه ، نباید شتران سالم با شتران بیمار در یک مکان نگهداري شوند

 شرّ و بال در امان بماند و اعتقادش از وسوسه هاي شیطانی محافظت شود. 
   )97، 96( )ص35( العدد -مجلۀ البحوث -الشیخ ابن باز

] آیا تشخیص پزشکان در مورد بچه اي که در شکم مادر است با آیات قرآن تعارض 33[
 دارد؟ 

  ﴿ د:فرمای میخداوند متعال  س:                 

                                  

        ﴾ :و او ، آگاهی از فرارسیدن قیامت ویژهء خداست« ]۳۴[لقمان

و ، مادران) است( و مطلع است از آنچه در رحمهاي، اراندب میاست که باران را 
ند که در کدام دا میو هیچکسی ن، دآور میند فردا چه چیز به دست دا میهیچکسی ن

 .»سرزمینی میمیرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر است
 ست آگاه است.این آیه بیانگر این مطلب است که خداوند به آنچه در شکم مادران ا

بین من و یکی از دوستانم در مورد مفهوم این آیه بحثی در گرفت. او به من گفت: 
علم جدید و پزشکان به شناخت جنین و آنچه در رحم زن است دست یافته اند و 

ند شو میپزشکان با کمک دستگاه از این امر مطلع ، نند که جنین پسر است یا دختردا می

ا يفِ «ید: گو میعال به او گفتم: خداوند مت لَمُ مَ عْ يَ امِ الْـوَ حَ و مطلع است از آنچه در « »أَرْ
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در رحم  نمی تواند آنچه را که، آیا معنی آیه این است که علم »مادران) است( رحمهاي
 است کشف کند؟ یا آیه تفسیري دیگر دارد؟ 

در احادیث صحیح ثابت است که کلید هاي غیب پنج تا هستند که جز خدا کسی  ج:
از آن جمله حدیثی که بخاري ، آن پنج مورد در آیه مذکور ذکر شده اند، نددا میآن را ن

د که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم کن میاز عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنها روایت 

اتِيحُ «فرمود:  فَ نَّ إِالَّ الْـمَ هُ لَمُ عْ ْسٌ الَ يَ يْبِ مخَ ـهُ غَ کلید هاي غیب پنج تا هستند که کسی « »اللَّ

 ﴿ ند:دا میجز خدا آن را ن                    

                                

      ﴾ :۳۴[لقمان[  

و مطلع ، اراندب میو او است که باران را ، آگاهی از فرارسیدن قیامت ویژهء خداست«
ند فردا چه چیز به دست دا میو هیچکسی ن، مادران) است( است از آنچه در رحمهاي

که در کدام سرزمینی میمیرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر  نددا میو هیچکسی ن، دآور می
 .»است

معنی آیه این است که خداوند علم زمان فرا رسیدن قیامت را پنهان نگه داشته و آن 
و هیچ پیامبر و فرشته اي از زمان وقوع ، دکن میرا فقط هنگام فرا رسیدن قیامت آشکار 

بیان کرده است. نزول باران و زمان آن را و خداوند نشانه هاي آن را ، قیامت آگاه نیست
به صورت  اما کارشناسان هوا شناسی زمان بارش باران را، نددا میجز خدا کسی ن

، تقریبی با آمدن نشانه هاي آن تخمین می زنند. همچنین آگاهی از آنچه در رحم است
ی و زنده ماندن و مردن و سالمت، کیفیت آفرینش و عدم رشد و بقا و تمام مدت آن

خداوند آینده آن ، ند. قبل از قرار گرفتن جنین در رحمدا میناقص شدن آن را فقط خدا 
به وسیله اسبابی که خداوند در اختیارشان قرار داده به پسر یا  ها انساناما ، نددا میرا 

اما بدون استفاده از اسباب نمی توانند به ، ندبر میسالم یا ناقص بودن آن پی ، دختر بودن
رد نیست گذ میشامل همه آنچه در رحم  ها آنآگاهی ، علم و دانشی دست یابندچنین 
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، د که جنین را تصویرگري نمایدده میبلکه بعد از آن که خداوند به فرشته دستور 
 ند.آور میاطالعاتی اجمالی با احتمال خطا بوسیله اسباب در مورد آن به دست 

د و چه کن میند که چه دا میندارد و ناز فرداي خود خبر  انسانمورد سوم: این که 
حال ممکن  با خبر است. از آینده ي آدمی تعالىچیزي در انتظارش است بلکه فقط اهللا 

 را به ها آنبه طور اجمالی امید سود یا ضرري را داشته باشند که این امید  ها انساناست 
 ،دست بکشند تالش و تکاپو وا دارد و یا از ترس ضررهاي احتمالی از برخی کارها

علم  که آن را مد نظر دارند و این نشانه ها و شرایطی است براساسهمه این اقدامات 
فقط خداوند تفاصیل این ، ند که در کجا می میرددا مید. همچنین کسی نشو مینامیده ن

چون خداوند از کمال علم و آگاهی برخوردار است و بر همه امور ، نددا میقضیه را 
خالصه اینکه علم خداوند از خود اوست و از کسی یا چیزي دیگر آن را احاطه دارد. 

بلکه خداوند ، علم و آگاهی خدا منوط به اسباب و تجربه نیست، دآور میبه دست ن
بلکه علم ، هیچ ابهامی در علم الهی نیست، نددا مید شو میآنچه را شده و آنچه را که 

     یرد.گ یمالهی همه کائنات را به صورت تفصیلی در بر 
  و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءمن
  )291، 288( ص، الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)( کتاب

 ] پزشکان و وفات بیماران در عمل جراحی34[

اگر مریضی تحت عمل ند... ده میدر مورد پزشکانی که عمل جراحی انجام  :1س
 د؟ شو میالزم  ها آنآیا گناهی بر پژشکان نیست؟ آیا کفّاره بر ، جراحی بمیرد

بیمار بمیرد یا پزشک در عمل جراحی مهارت ، اگر به سبب کوتاهیِ پزشک -1ج
کفاره بر او الزم ، پزشک مسؤل است، نداشته نباشد و در نتیجه مریض وفات کند

یعنی خویشاوندان پدري) او واجب ( عاقله ي پزشکو دیهء قتل خطا بر ، دشو می
ردد. اما اگر پزشک عمل جراحی را خوب بلد باشد و کوتاهی اي هم صورت گ می
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بر پزشک ، و وضعیت مریض به گونه اي باشد که احتمال مردنش می رود، نگیرد
 مسؤلیت و گناه و ضمانت و کفاره اي نیست. 

زشک دستیار هایی داشته باشد آیا همه و پ، اگر کوتاهی از سوي پزشک باشد :2س
 باید کفاره بدهند؟ 

به سبب کوتاهی و اهمال پزشک جراح و دستیارانش بمیرد همه ، اگر مریض -2ج
 و در ضمان و کفاره مشترکند.، مسؤلند

 فتاوي الشیخ صالح الفوزان -الشیخ الفوزان
 و عبد الکریم المقرن ، )جمع: حمود المطر1/378(

 درمانی ] حکم بیمه 35[

بعضی از مؤسسات و شرکت هاي بومی و محلی کارمندان و خانواده هایشان را  س:
ي منطقه اي و فرا منطقه اي قرارداد می بندند به این ها آنو با بیمارست، ندکن میبیمه 

 صورت: 
ریال به بیمارستان  100مؤسسه هر ماه براي هر فردي از کارمندان خود مبلغ  -1

 .مراجعهء فرد براي مداوا به بیمارستان کاري ندارد و به تعداد، می پردازد

بیمارستان متعهد است که افراد بیمه شده را معالجه نموده و داروهاي الزم را به  -2
 . بدهد و اگر الزم باشد که جراحی شوند این کار را هم انجام دهد ها آن

بدیهی است که در بعضی از ماهها بیمارستان براي معالجه یک نفر بیش از صد ریال 
گاهی فرد ، به خصوص اگر فرد تحت عمل جراحی و امثال آن قرار بگیرد، دکن میهزینه 

د از این رو از صد ریالی که مؤسسه کن میچون نیازي پیدا ن آید میاصالً به بیمارستان ن
د. شو مید یا مقدار اندکی از آن خرج شو میزي اصالً خرج نبه بیمارستان می پردازد چی

سؤال این است: آیا این بیمه درمانی از نظر شرعی جایز است؟ یا از عوامفریبی 
 شرکتهاي بیمه است؟ 
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چنان که ، دوم اینکه: آیا می توان این را از باب جعاله قرار داد که شرعاً جایز است
 گفته اند:  31فقهیه المعاصره شماره بعضی از محققان در مجله البحوث ال

 صورت جایز بیمه درمانی چیست؟  سوم:

د؛ زیرا جزئیات باش میآنچه در سوال ذکر شده از نوع بیمه تجاري است که حرام  ج:
این کار عوامفریبی است و حیف و میل اموال مردم ، اصل جهالت)( آن نامعلوم است

 است. 
که صندوقی تشکیل شود و کمک هاي  به این صورت است، بیمه تعاونی جایز

از طریق این صندوق صرف نیازمدان براي معالجه و امور دیگر شود. ، مردمی و خیرین
ند نباید سودي داشته باشند بلکه کن میخیرینی که کمک هایشان را به این صندوق هدیه 

 در این صورت جایز است.، هدفشان از آن فقط کمک به نیازمندان و قصد ثواب باشد
 اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و االفتاءمن

 )440( ص، الفتاوي المتعلقۀ بالطب...)( کتاب



 

 

 

 

 :فصل دوم
 دم و تعویذ



 

 با توکل بر خدا منافات دارد؟  )دم و افسون( ] آیا رقیه36[

 دم کردن بیماران) با توکل منافات دارد؟ ( آیا رقیه س:

در جلب منافع و دفع ضرر فقط بر خدا توکل نماید و  انسانیعنی اینکه ، توکل ج:
فقط  انساندر ضمن از اسبابی که خدا به آن امر کرده استفاده نماید. این توکل نیست که 

، به خدا توکل کند و از اسباب استفاده نکند؛ چون توکل بر خدا بدون استفاده از اسباب
است؛ زیرا خداوند امور را به اسباب وابسته  تعالىعیب جویی بر خداوند و حکمت او 

د شو مید. در اینجا سوالی مطرح شو مییعنی با به کار گیري اسباب نتایج حاصل ، کرده
 ز همه مردم بر خدا توکل دارد؟ که چه کسی بیشتر ا

آیا ، پاسخ: پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم بیشتر از همه مردم بر خدا توکل داشت
پیامبر صلی اهللا علیه ، ایشان براي دفع ضرر از اسباب استفاده می کرد یا نه؟ پاسخ: بله

، مان بماندوآله وسلم وقتی که به جنگ می رفت زره می پوشید تا از تیرهاي دشمن در ا
پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در جنگ احد دو زره پوشیده بود. یعنی براي جلوگیري 

پس استفاده از اسباب با توکل ، از خطر هاي احتمالی احتیاط الزم را در نظر گرفته بود
معتقد باشد که این اسباب فقط سبب هستند و بدون  انسانمنافاتی ندارد به شرطی که 

دم کردن و دعا خواندن) این است که ( از این رو حکم، تأثیري ندارند حکم خداوند
، را دم کند ها آنو بر برادران بیمار خود دعا بخواند و ، بر خودش دعا بخواند انسان

بنابراین خواندن آیات قرآن و دعاهاي شرعی و دم کردن خود و دیگران هیچ منافاتی با 
وآله وسلم ثابت است که ایشان سوره هاي اخالص  توکل ندارد. از پیامبر صلی اهللا علیه

اند و بر خو میو همچنین آن را ، اند و بر خود دم می کردخو میو فلق و ناس را 
 اصحابش دم می کرد. 

 فتاوي العالج بالقرآن  -الشیخ محمد بن عثیمین
   )15( ص، الرقی و ما یتعلق بها -و السنۀ

 روش مسنون... کارهاي ذیل را انجام دهید] در زمینه رقیه شرعی و دم زدن با 37[
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، به پزشکان مراجعه کرده و نتیجه اي نگرفته است، مردي به بیماري مبتالست س:
بر او دعا  ها آنمراجعه کرده هرگاه  ها ناسپس او به علما و دم کنندگان و دعا خو

راه حل ، رددگ میاما بعد از مدتی دوباره به حالت اولی بر ، یردگ میانند آرام خو می
 چیست؟ 

 د: شو میعالج با امور ذیل انجام  ج:
 داشتن اعتماد به کارهاي خیر و دوست داشتن آن -1
 با را بندگانش خداوند که شمرد اموري از را آن و، نمود صبر باید ها پریشانی بر -2

 پاداش او به خداوند کند پیشه صبر اگر و نه؟ یا ندکن می صبر آیا که آزماید می آن

﴿ :دفرمای می خداوند، دده می                 ﴾ :١٠[الزمر[ 

 »ودش می داده حساب بدون و کمال و تمام به پاداششان و اجر شکیبایان به قطعاً«
 یم: کن میر ذیل وصیت واما ایشان را به طور خاص به ام

و عبادات و اذکار و قرائت قرآن را به کثرت انجام اعمال خیر و نیک از قبیل نماز 
 .دهد
د و با آن افکار شو میچون سبب آرامش او ، در مجالس ذکر و علم حضور یابد-1

 .ناراحت کننده را فراموش می کند
نوارها و  مثال به عنوان ،کار مفیدي مشغول کند یم که خود را باکن میاو را توصیه -2

و  ها آنمحتوي مواعظ و ارشادات و علم سودمند و احکام و داستکتابچه هاي مفیدي که 
پر کند تا بوسیله این کار آرام  ها آندرس هاست را تهیه کند و وقت خود را با خواندن 

وقتی که خودش را با این امور مشغول کند و به آن عادت دهد و به کثرت ذکر . گیرد
را با دعاهاي وارد در قرآن و سنت اهللا را انجام دهد و قرآن تالوت نماید و خودش 

 . نماید امیدواریم از بیماري و مشکلی که دارد کاسته شود و شفا حاصل نماید معالجه
 )211، 1/210( ج، الکنز الثمین -الشیخ ابن جبرین

 تعویذ و فروش آن ، دعا و افسون)( ] برخی از احکام رقیه38[
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 حکم فروختن دعا وتعویذ چیست؟  س:

قبالً فتوایی صادر گردید که نوشتن قرآن و اذکار نبوي و امثال آن در ورق یا  ج:
خوردنش به امید شفا از بیماري جایز نیست؛ تا  کاسه اي و سپس شستن آن با آب و

نیم این عمل از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم و از خلفاي راشدین و دا میجایی که ما 
نیم که بهترین راه پیروي از رهنمود پیامبر صلی اهللا علیه دا میما . از صحابه ثابت نیست

. دباش میوآله وسلم و از رهنمود خلفاي ایشان و از آنچه سایر صحابه بر آن بوده اند 
 : متن فتواي مذکور

با قرآن و اذکار و دعاها اجازه ) دم کردن( پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در رقیه
 .خالی باشد الفاظ نامفهوم نباشد و از کلمات شرك آمیزداده به شرطی که داراي 

ما در زمان جاهلیت : ویدگ میدر صحیح مسلم از عوف بن مالک روایت است که 
اي پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در مورد رقیه هاي ما چه : گفتیم، اندیمخو میرقیه 

مْ « :ی؟ فرمودفرمای می اكُ قَ َّ رُ يلَ وا عَ ضُ رِ قَىالَ ، اعْ أْسَ بِالرُّ كاً ، بَ ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ رقیه هاي « )1(»مَ

 » رقیه اشکالی ندارد اگر شرك آمیز نباشد: و فرمود، خود را به من عرضه کنید
اما باید فرد ، به صورت مذکور باشد به اجماع علما جایز است) دم( بنابراین اگر رقیه

اما . تأثیري نخواهد داشتمعتقد باشد که این یک سبب است و جز با تقدیر الهی 
اگر آنچه در تعویذ ، آویزان کردن چیزي به گردن یا بستن آن به عضوي از اعضاي فرد

اشد؛ چون امام احمد در مسند خود از ب مینوشته شده از قرآن نباشد حرام است و شرك 
د که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در کن میعمران بن حصین رضی اهللا عنه روایت 

ا « :آنگاه فرمود، ت مردي حلقه اي از مس دیددس نًا ها آنأَمَ هْ كَ إِالَّ وَ يدُ زِ ؛ ، الَ تَ نْكَ ا عَ هَ بِذْ انْ

ا تَ أَبَدً لَحْ ا أَفْ يْكَ مَ لَ يَ عَ هِ تَّ وَ إِنَّكَ لَوْ مِ این به تو جز ضعف و بیماري چیزي نمی « )2(»فَ

                                                           
 ) و اللفظ له.3886) و أبوداود  (2200مسلم  ( -1

 ) گذشت.27تخریج حدیث در فتواي سابق ( -2
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تو باشد هرگز کامیاب چون اگر تو بمیري و این در دست ، افزاید آن را دور بینداز
 »نخواهی شد

لَّقَ « :از عقبه بن عامر از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم روایت است که فرمود  عَ نْ تَ مَ

مَّ  الَ أَتَ ةً فَ ِيمَ ـهُ متَ عَ ، لَهُ  اللَّ دَ ةً فَالَ وَ عَ دَ لَّقَ وَ عَ نْ تَ مَ ـهُ وَ هر کسی تعویذي بر خود « )1(»لَهُ  اللَّ

 »...مراد او را بر نیاوردآویزان کند خداوند 

كَ « :در روایتی نیز از امام احمد آمده است َ دْ أَرشْ قَ ةً فَ ِيمَ لَّقَ متَ نْ عَ هر کسی « )2(»مَ

 »تعویذي آویزان کند شرك ورزیده است
از پیامبر خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم  احمد و ابو داود از ابن مسعود رضی اهللا عنه 

قَى « :فتگ مید که از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم شنیدیم که کن میروایت  إِنَّ الرُّ

كٌ  ْ
لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ د شو میرقیه و تعویذها و آنچه براي محبت زن و شوهر انجام « )3(»وَ

 ».شرك است
صحیح این است که آویزان ، د از آیات قرآن باشدکن میگرچه آنچه او به خود آویزان 

 : کردن تعویذ قرآنی هم جایز نیست به سه دلیل

در احادیث پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم از آویزان کردن هر نوع تعویذ نهی   -1
و این قاعده حکمی است عمومی و کلی که هیچ موردي از آن استثناء نشده ، شده است

 .است

براي سد ذریعه و جلوگیري از باز شدن دروازه اي که منجر به تعویذهاي غیر   -2
 .ودش میقرآنی و شرك آمیز 

                                                           
 ) گذشت.27تخریج حدیث در فتواي سابق ( -1

 ) گذشت.27ث در فتواي سابق (تخریج حدی -2

»  صـحیح الجـامع  «) و صححه األلبـانی؛ کمـا فـی    3530) و ابن ماجه  (3883) و أبوداود  (1/381احمد  ( -3

 ) 331»  (لصحیحۀا لسلسلۀا«)، و 1632(
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چون ممکن است ، یردگ میشود در معرض اهانت قرار  آنچه به بدن آویخته می  -2
اما ، فرد همراه آن به دستشویی برود یا در حالت آمیزش با همسرش به بدنش بسته باشد

آیاتی از قرآن بر بشقاب یا کاغذي و شستن آن با آب یا زعفران و غیره نوشتن سوره یا 
و خوردن آب آن به امید برکت یا تحصیل علم یا به دست آوردن مال یا سالمتی و امثال 

از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ثابت نیست که این کار را براي خود یا براي ، آن
ست که به یکی از صحابه اجازه این کار را بدهد یا کسی دیگر انجام داده باشد و ثابت نی

با اینکه انگیزه هایی براي چنین کاري ، به امت خویش اجازه چنین کاري را داده باشد
نیم نیامده که یکی از دا میدر هیچ روایت صحیحی تا جایی که ، وجود داشته است

با ) دم کردن( به رقیهصحابه این کار را کرده باشد پس بهتر این است که انجام نشود و 
آیات قرآن و اسماي حسناي خداوند و اذکار و دعاهائی که در شریعت ثابت اند و 

با انجام امور جایز به امید . مفهوم آن شخص است و شائبه شرك در آن نیست اکتفا شود
هر کسی به آنچه که . پاداش به خداوند تقرب جست تا خداوند مشکل را حل کند

از این رو نباید . رداندگ میخداوند او را از غیر آن بی نیاز ، ه اکتفا کندخداوند اجازه داد
 . به کسی اجازه فروش رقیه و تعویذ را داد؛ بلکه فروختن آن جایز نیست

 (12( ص، الجهنی: جمع) فتاوي معاصرة( من کتاب/ اللجنۀ الدائمۀ

ي صالح و متقی هستند هر دو با ها انسان ها آنیم کن میدو نفر که ما گمان  -2س
با یکدیگر مناقشه  ها آنند. کن میآیات قرآن و دعاهاي شرعی و صحیح دیگران را دم 

اهد که به هنگام نوشیدن آبی که دم خو میگفت: او از بیمارانش  ها آنکردند: یکی از 
ز چون بسم اهللا گفتن شیطان را ا، شده و بر آن دعا خوانده شده بسم اهللا نگویند

و به خاطر این شیطان از این دعا ، دکن میمنع ، انسانمشارکت در خوراك و نوشیدنی 
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أُ باسمِ اهللا فهو أَبرتَ « د... دومی در رد او گفت:شو میمتأثر ن بدَ هر « )1(»بأن أی شیء ال يُ

 واقعیت در این مورد چیست؟» کاري که بدون نام خدا آغاز شود بی برکت است
د و شیطان را طرد شو میذکر نام خدا به هنگام نوشیدن و خوردن سبب برکت  -2ج

د: پس مریض به هنگام نوشیدن آبی که بر آن دعا خوانده شده باید با گرفتن نام کن می
تا سبب طرد شیاطین از این مریض شود؛ خواه بیماري اش همیشه با او ، اهللا تبرك جوید

در ، باشد یا اینکه بعضی وقت ها مریض شود باشد مانند کسی که دچار بیماري صرع
 همه این موارد گرفتن نام خدا مؤثر است و براي شفاي بیماري مفید است. 

                من قوله و امالئه -الشیخ ابن جبرین

 دشو می] شرایط دعا خوان و کسی که بر او دعا خوانده 39[

 دعا خوان باید داراي چه صفاتی باشد؟  س:

 د مگر با شرایطی که عبارتند از: شو میدعا خواندن بر بیمار مفید واقع ن ج:
به این صورت که از اهل خیر و صالح ، شرط اول: دعا خوان صالحیت داشته باشد

، و استقامت در دین باشد و بر نمازها و اذکار و تالوت قرآن و اعمال صالح پایبند باشد
 منکرات دور باشد.از گناهان صغیره و کبیره و بدعت ها و 

شرط دوم: تالش کند روزي حالل بخورد و از خوردن مال حرام یا مشکوك پرهیز  

ابَ أَ «کند؛ چون پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم می فر ماید:  ستَجَ ن مُ كَ تَكُ طعمَ طِب مَ

ة عوَ  » دشو میغذایت را پاك کن دعایت قبول « )1(»الدَّ

                                                           
طَـعُ «أخرجه بلفظ: -1 حيمِ  أَقْ محنِ الـرَّ أُ فِيـهِ بِ ِبسـم اهللاِ الـرَّ بْدَ رٍ ذِ بَالٍ الَ يُ لُّ أَمْ : الخطیـب البغـدادي فـی    »كُ

بإسـناد  » نیـۀ األربعـین البلـدا  «)، و الحافظ عبدالقادر الرهاوي فی کتاب 1210» (الجامع ألخالق الراوي«

للسـیوطی   » الـدر المنثـور  «و  90للنووي، ص » األذکار«رضی اهللا عنه. انظر:  ةحسن من حدیث أبی هریر
»  عــون المعبــود «)، و 1964»  (لخفــاءکشــف ا«) و 5/13،14»  (فــیض القــدیر «) و صــححه، و 1/26(
)13/127 .( 
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لَ يُطِيلُ و « جُ رَ الرَّ كَ رَ ذَ فَ َ ، السَّ ربَ عَثَ أَغْ 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

يَ بِ  ذِّ غُ امٌ وَ رَ هُ حَ بَسُ لْ مَ امٌ وَ رَ هُ حَ بُ َ رشْ مَ امٌ وَ رَ لِكَ الْـحَ ابُ لِذَ تَجَ سْ أَنَّى يُ ؛ فَ امِ رَ   )2(»حَ

پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم از مردي سخن به میان آورد که سفر را طوالنی «
با این وضعیت دستها را به ، ژولیده است        د و بر اثر سفر غبارآلود است موهایش کن می

پروردگارا! پروردگارا! در حالی که  ید: پروردگارا!گو مید و کن میدرگاه خدا بلند 
اس او از حرام است و جسمش با حرام تغذیه شده است؛ خوراك و نوشیدنی و لب

 »چگونه دعاي او اجابت خواهد شد
 پس پاك بودن غذا از اسباب قبول شدن دعاست.

از گرفتن پولی که بیشتر از ، شرط سوم: بیمار را وادار نکند که مزدي پرداخت کند
 د.شو میچون رقیه و دعایش بهتر سودمند ، هزینه کارش باشد بپرهیزد

، اخالص، معوذتین، شرط چهارم: با دعاهاي قرآنی آشنا باشد مانند سوره فاتحه
اول ، آخر سوره توبه، آیۀ الکرسی، اول سوره آل عمران و آخر آن، اواخر سوره بقره

اول ، آخر سوره مؤمنون، اول سوره طه، آخر سوره اسراء، اول سوره نحل، سوره یاسین
و دعاهاي قرآنی که ، آخر سوره حشر، سوره جاثیهآخر ، اول سوره غافر، سوره صافات

بعد از خواندن آیات دم ، امام ابن تیمیه رحمه اهللا ذکر شده اند» الکلم الطیب«در کتاب 
 و هر آیه اي را سه بار یا بیشتر تکرار کند. ، کند

ي با ایمان و نیک و با تقوا و از اهل استقامت بر دین ها انسانشرط پنجم: مریض از 

﴿ د:فرمای میچون خداوند متعال ، از محرمات و گناهان دوري کند ،باشد    

                           ﴾ :اإلسراء]

۸۲[  

                                                                                                                                                    
»  مجمـع الزوائـد  «). قـال الهیثمـی فـی    6495(  6/311» األوسـط «جزء من حدیث: أخرجـه الطبرانـی فـی     -1

 ».): رواه الطبرانی فی الصغیر، و فیه من لم أعرفهم10/291(

 )1015مسلم  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2256 
  
ولی ، بهبودي و رحمت مومنان است ي آیهرستیم که مف میو ما آیاتی از قرآن را فرو «

 »ایدافز میبر ستمگران جز زیان ن

﴿ د:فرمای میو                        

            ﴾ :راهنمایی  ي آیهبگو: قرآن براي مومنان م« ]۴۴[فصلت

آنان  چشمان)( کري گوشهاي ایشان و کوري، و بهبودي است. و اما براي غیر مومنان
 »است

ند و متکبرند و ده مییی که عبادات را انجام نها آناز این رو اغلب در گناهکاران و 
از نماز باز می مانند و ، ریش می تراشند، همیشه لباسشان از شتالنگ پا پائین تر است

 ارد.گذ میتأثیر ن، ندکن مینماز را به تأخیر می اندازند و در عبادات سستی 
شرط ششم: مریض باید یقین داشته که قرآن شفا و رحمت است و عالج قرآن مفید 

م اگر مفید بود که کن میاست. اگر تردید داشته باشد و بگوید: دعاي قرآنی را آزمایش 
نه ضرري ندارد؛ بلکه باید قطعاً یقین داشته باشد که حتماً قرآن مفید خوب است و گر 

همان طور که خداوند خبر داده است. پس وقتی که این شرایط ، و مایه شفا است، است
 د. واهللا اعلم.ده میکامل باشد به حکم خدا دعا فایده 

 فتوي علیها توقیعه -الشیخ ابن جبرین

 از علما باشد؟ ] آیا الزم است که دعا خوان40[

یند بحث و مناقشه اي نما میانند و مردم را دم خو میدر مورد کسانی که قرآن  س:
و ، فتند: جایز نیست کسی این کار را بکند مگر فردي که عالم باشدگ میبعضی ، شد

بعضی دیگر گفتند: کافی است که حافظ قرآن بوده و داراي عقیده اي درست باشد و 
 ی نیک و با تقوا باشد. لطفاً توضیح دهید کدام نظریه صحیح است؟ انسان

وقتی که فرد حافظ قرآن ، به نظر من شرط نیست که دعا خوان از اهل علم باشد ج:
و فقط با قرآن و با دعاهایی که از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ، و متقی و صالح باشد
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ست که عالم باشد؛ چنان که بعضی از افراد و شرط نی، ثابت است دم کند اشکالی ندارد
 عالم هستند ولی در قرائت قرآن از بعضی از حفاظ و قراء ضعیفترند. 

  فتوي با امضاي شیخ ابن عثیمین

 شخصاً خودش را دم کند  انسان] بهتر آن است که 41[

 آیا مسلمان می تواند خودش بر خود دعا بخواند یا در آب دم کند؟  س:

 هاي پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم وقتی احساس بیماري می کرد سه بار سوره ج:

﴿    ﴾  و﴿        ﴾  و﴿      ﴾  اند خو میرا

سپس هر بار دستهایش را تا آنجاکه می توانست بر بدنش و د دستهایش دم می کرد و 
پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم به هنگام خواب این کار را می کرد و دست ، مالیدمی 

چنان که در حدیث صحیح از ، کشیدن را از سر و صورت و سینه اش آغاز می کرد
عائشه رضی اهللا عنها روایت است وقتی که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم بیمار شد 

مِ «اند: جبرئیل بر مقداري آب این دعا را خو ـهِ بِاسْ ذِيكَ  اللَّ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِّ ، أَرْ نْ رشَ مِ

دٍ  اسِ ِ حَ نيْ سٍ أَوْ عَ فْ لِّ نَ ـهُ كُ يكَ  اللَّ فِ مِ ، يَشْ ـهِ بِاسْ قِيكَ  اللَّ این را سه بار خواند. این دم  )1(»أَرْ

 جواز شرعی دارد و مفید است.
پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم براي ثابت بن قیس رضی اهللا عنه بر آب دعا خواند  

روایت کرده  )2(و دستور داد که آب را بر بدن او بریزند؛ چنان که ابو داود با اسناد حسن
است. و دیگر انواع دعاهایی که در زمان پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم بر بیماران 

ز آن جمله که اینکه پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم بعضی از بیماران ا، دشو میخوانده 

                                                           
 )2186مسلم  ( -1
» الکبیـر «)، و 9118»  (االوسـط «)، و الطبرانی فی 10879، 10856» (الکبري«النسائی)، و 3885أبو داود  ( -2

 ).6069»  (صحیحه«)، و ابن حبان فی 1323(
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بْ اللَّـهُ «را با این دعا دم می کرد:  هِ بَّ النَّاسِ أَذْ اءَ ، بَاسَ الْـمَّ رَ فَ ؛ الَ شِ ايفِ فِ أَنْتَ الشَّ واشْ

كَ  اؤُ فَ امً ، إِالَّ شِ قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ  )1(»شِ

 ) 8/94( و مقاالت متنوعهمجموع فتاوي  –الشیخ ابن باز 

 ] جایز بودن دعا خواندن بر دیگران و کراهت طلب آن از دیگران42[

کتاب التوحید) شیخ محمد بن عبد الوهاب در حدیث شماره هفتاد خواندیم ( در س:
زاد المعاد) ( در کتاب، یرندگ میند و دم و دعا نکن میکسانی هستند که دم ن ها آن.. .که

که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم بعضی از اصحاب خود را دم  ابن قیم آمده است
آیا این عمل پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم به معنی نسخ این حدیث است؟ یا از ، نمود

 د؟ باش میافعال خاص به ایشان 
ند را نیافتم کن میدم ن» ال یرقون«من کتاب التوحید را خوانده ام و در آن این کلمه  ج:
نسخه درستی نیست. ، سؤال کننده آن را دیده حتماً نسخه اي که در دست اوستو اگر 

ونَ « روایتی که در کتاب التوحید خوانده ایم در آن چنین آمده است: ُ تَطَريَّ ينَ الَ يَ مُ الَّذِ ، هُ

ونَ  قُ ْ رتَ الَ يَسْ ونَ ، وَ تَوُ كْ الَ يَ لُونَ ، وَ كَّ تَوَ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ کسانی هستند که بد فالی  ها آن« )2(»وَ

و بر پروردگارشان توکل ، ندکن میو داغ ن، یرندگ میو دعا و افسون ن، یرندگ مین
 »یندنما می

، آمده ممکن است از روایت ضعیفی گرفته شده »ال يرقون«اگردر بعضی از نسخه ها 

ونَ «چون همین حدیث در بعضی از روایات بخاري و مسلم چنین آمده:  قُ رْ ال  )3(ال يَ وَ

                                                           
 ). 2191)، و مسلم (5675البخاري ( -1

 )220) مسلم  (5752بخاري  ( -2

 )220عند مسلم:  ( یۀهذا اللفظ فی روا - 3
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ونَ  قُ ْ رتَ اشتباه بعضی از راویان است و صحیح این  »اليرقون«اما علما گفته اند کلمه  »يَسْ

  )1(»ال يسرتقون«است که 

پس اگر شما بر کسی دیگر دعا بخوانی به شما اجر می رسد و ضرري در این مورد 
چنان که در روایت ، شما با کار خود به دیگران سود رسانیده اي، دشو میعاید شما ن

نْ «جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه آمده است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم فرمود:  مَ

عَلْ  يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ هر کسی از شما می تواند به برادرش سودي « )2(»اسْ

 »برساند این کار را انجام دهد
خواهی که بر شما دعا بخواند دلیل ضعف توحید اما اینکه شما از کسی دیگر ب

پس دعا خوان می تواند ، و دلیلی است که شما بر خدا اعتماد و توکل ندارید، شماست
بر کسی دیگر غیر از خود دعا بخواند؛ اما اگر از کسی بخواهد که او را دم کند این کار 

 جایز نیست. 
 )194-1/192( الکنز الثمین -الشیخ ابن جبرین

 ] چگونه مریض با دعاهاي شرعی معالجه شود. 43[

.. استفتاي شما که در .از طرف عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز به برادر محترم... سلَّمه اهللا
ه ثبت شده است و شما 4/7/1407) تاریخ2610( اداره پژوهشهاي علمی و افتا با شماره

جراحی کیسه صفرا قرار  در آن متذکر شده اي که مادرتان بعد از اینکه تحت عمل
گرفته دچار فراموشی شده و هم اینک شما از ما خواسته اید که شما را به عالجی 

 شرعی راهنمایی کنیم.
مسلمان باید در برابر قضا و ، آنچه براي مادرتان پیش آمده تقدیر و قضاي الهی است

خداوند چون ، قدر الهی صبر پیشه کند و به اجر و پاداش الهی چشم داشته باشد

                                                           
لاللبـانی  » لضـعیفۀ ا«)و 409و11/408» (فتح الباري«)، و 328و 1/182( تیمیۀالبن » مجموع الفتاوي«انظر:  -1

)3690.( 

 )2199مسلم  ( -2
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﴿ د:فرمای می                     

                             

                                ﴾

  ]۱۵۷–۱۵۵[البقرة:
ویند: ما گ می، درس میو مژده بده به بردباران. آن کسانی که هنگامی که بالیی بدانان «

الطاف و رحمت و احسان و مغفرت ، ردیم. آنانگ میاز آن خداییم و به سوي او باز 
 »و مسلماً ایشان راه یافتگان هستند، رددگ میخدایشان شامل حال آنان 

     ﴿ د:فرمای میو                   

      ﴾ :واقعه و حادثه اي جز به فرمان و اجازه ي هیچ « ]۱۱[التغابن

خدا دل او را رهنمود ، و هر کس که به خدا ایمان داشته باشد، دده میخدا رخ ن
 »و خداوند از هر چیزي کامالً آگاه است، رداندگ می

ظَمَ «د: فرمای میصلی اهللا علیه وآله وسلم  پیامبر ظَمِ الْـإِنَّ عِ عَ عِ اءِ مَ زَ إِنَّ الْـجَ ءِ وَ ـهَ بَالَ  اللَّ

طُ  خَ لَهُ السَّ طَ فَ خِ نْ سَ مَ ا وَ ضَ هُ الرِّ لَ َ فَ
يضِ نْ رَ مَ مْ فَ هُ تَالَ ا ابْ مً وْ بَّ قَ ا أَحَ  )1(»إِذَ

قومی را  هرگاهخداوند ، پاداش بزرگ در برابر صبر در برابر بالي بزرگ است«
کسی به تقدیر الهی پس هر ، یدنما میدوست بدارد آنان را می آزماید و به بال گرفتار 

، رضامندي خدا بهره اوست و هر کسی از تقدیر الهی ناخشنود باشد، راضی باشد
  »ناخشنودي خدا بهره اوست

﴿ آیۀالکرسی، یم که بر مادرتان سوره فاتحهکن میشما را توصیه      ﴾  و

﴿       ﴾  و﴿      ﴾ و دیگر آیات قرآن را بخوانی. و

 صبح و شام آن را تکرار کنی 

                                                           
)، و حسنه األلبانی، و هو فی صـحیح الجـامع   4031، و ابن ماجه  (»حسن غریب«) و قال: 2396الترمذي ( -1

 ).2110برقم  (
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چنان که ، چون خداوند کتاب خود را به عنوان شفا از هر بالیی نازل کرده است

﴿ د:فرمای می             ﴾ :۴۴[فصلت[  

 .»راهنمایی و بهبودي است ي آیهبگو: قرآن براي مومنان م«
 م؛ مانند دعايکن میهمچنین شما را به خواندن دعاهاي صحیح و معروف توصیه 

بْ اللَّـهُ « هِ بَّ النَّاسِ أَذْ ايفِ ، بَاسَ الْـمَّ رَ 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  )1(»سَ ـهِ بِاسْ ذِيكَ  اللَّ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ دٍ ، أَرْ اسِ ِ حَ نيْ سٍ أَوْ عَ فْ لِّ نَ ِّ كُ نْ رشَ ـهُ مِ  اللَّ

يكَ  فِ مِ ، يَشْ ـهِ بِاسْ قِيكَ  اللَّ   )2(»أَرْ

یم که مادرتان را کن میبه شما توصیه ، و برایش دعا کن، این دو دعا را سه بار بخوان
به خصوص پزشکانی که او را جراحی کرده اند شاید راه ، نزد پزشکان متخصص ببر

 عالجی براي او بیابند. 
 اهللا و برکاته... رحمهوالسالم علیکم و 

 )4/389( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -الشیخ ابن باز

  ] دعا با قرآن و مزد گرفتن در برابر آن44[

آیا در شریعت مطهر اسالم دلیلی هست براي اینکه رقیه و دعا خواندن بر  س:
  آیا دعا خوان می تواند در برابر کار خود مز د یا هدیه اي بگیرد؟ مریض ممنوع است؟

دعا خواندن بر مریض با قرآن کریم اگر به شیوه ثابت در سنّت نبوي باشد به این  ج:
دم کند یا بر محل درد دم کند یا در آب دم کند  صورت که دعاها را بخواند و بر مریض

این کار جایز و مشروع است. چون پیامبر خودش دم کرده و ، و مریض آن را بنوشد
امر کرده و به آن ، پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم به رقیه و دم، دیگران او را دم کرده اند

 اجازه داده است. 

                                                           
 ). 2191)، و مسلم (5675البخاري ( -1

 ).2186مسلم  ( -2
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ید: علما بر این اجماع کرده اند که دعا خواندن با سه شرط گو میعالمه سیوطی 
دعا با زبان ، باشد تعالىجایز است: اینکه دم و دعا با کالم خدا یا با نامها و صفات اهللا 

و معتقد باشد که دم و دعا به خودي خود ، عربی و آنچه معنی آن درست است باشد
  )1(د.شو میتأثیري ندارد؛ بلکه با تقدیر خدا مؤثر واقع 
ید: رقیه همان است که عزائم نامیده گو میشیخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب 

و از آنچه شرك آمیز نباشد جایز است. پیامبر براي چشم زخم و گزیدگی مار ، دشو می
  )2(و عقرب اجازه داده است.

ون چ، اگر دعا خوان مزد بگیرد یا در برابر کارش هدیه اي دریافت کند اشکالی ندارد
، پیامبر صحابه اي را که در برابر رقیه و دعا خواندن بر فرد گزیده شده مزد گرفته بودند

ا كِتَابُ «عمل آنان را تأیید کرد و فرمود:  رً يْهِ أَجْ لَ تُمْ عَ ذْ ا أَخَ قَّ مَ ـهِ إِنَّ أَحَ سزاوارترین « )3(»اللَّ

  »کتاب خداست، چیزي که در برابر آن مزد گرفته اید
 ) 1/65( کتاب الدعوة -الفوزانالشیخ 

 ] از آداب مزد گرفتن در برابر خواندن دعا و مزد دادن45[

شخصی از فرد صالحی تقاضاي نمود تا او را دم کند و بر او دعا بخواند و در  س:
اما بعداً او احساس می کرد که مبلغ زیادي به دعا خوان ، مقابل آن به او مزدي داده است

 .. حکم این قضیه چیست؟ .نمود میداده و از این رو ادعاهاي نادرستی علیه دعا خوان 
بهتر است که دعاخوان براي نفع مسلمین و به امید پاداش الهی بیماران را دم  ج:

ند. ده مینماید که چه چیزي به او بلکه کار را به بیماران واگذار ، و مزد طلب نکند، کند
و اگر کمتر از حقش به او ، پس اگر بیشتر از زحمتش به او پول دادند آن را قبول نکند

                                                           
للشـیخ: سـلیمان بـن عبـداهللا بـن محمـد ابـن عبـدالوهاب          » العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید تیسیر« -1

 ).10/195» (فتح الباري«). و قد سبق السیوطی فی القول باإلجماع: ابن حجر العسقالنی فی 1/136(

 )1/29کتاب التوحید  ( -2
 ).5737البخاري ( -3
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دادند از باقی چشم پوشی نماید؛ زیرا این عمل از بزرگترین اسباب اجابت دعا و دم 
 است.
، چون رجوع، حق ندارد آن را باز پس گیرد، اما اگر کسی با رضایت خود مالی داد 

ائِدُ يفِ الْـ« د:فرمای میدر آن مانند رجوع در هبه است؛ پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  عَ

بَتِهِ كَ  يْئِهِ الْـهِ ائِدِ يفِ قَ یرد مانند کسی است که گ میکسی که هبه و هدیه اش را پس « )1(»عَ

 »ردخو میاستفراغ خود را باز 

ءِ لَيْسَ «و در حدیثی دیگر آمده است:  وْ ثَلُ السَّ بَتِهِ كَ ، لَنَا مَ ودُ ىفِ هِ عُ  يَ عُ الْـالَّذِ جِ رْ لْبِ يَ كَ

يْئِهِ  به این مثال توجه کنید) کسی که هبه ( عیبی) نیست؛( زدن) مثال بد براي ما(« )2(»ىفِ قَ

 ».ردخو میمانند سگی است که استفراغ خود را باز ، یردگ میو هدیه اش را باز پس 
 نظر من خوردن دوباره استفراغ حرام است.ید: به گو میراوي 

ظلم و تهمت و دروغ است ، دکن میادعاهاي دیگري که این شخص علیه دعا خوان 
ظلم و گناه ، و از طرفی حسادت او با دعا خوان، که به خاطر آن مجازات خواهد شد

 ﴿ د:فرمای میاست. خداوند متعال               ﴾

 ]۵۴[النساء: 
رند که خداوند از روي فضل و رحمت خود به مردم ب میآیا آنان بر چیزي حسد «

 »داده است؟
د. پس باید او بر میهیزم را از بین ، د که آتشبر میحسادت نیکی ها را چنان از بین 

توجه کند و ظلم و حسادت را ترك کند و به آنچه خداوند بهره او کرده قانع شود. واهللا 
 اعلم. 

 شیخ ابن جبرین  فتوي با امضاي

                                                           
 ).17)  (1622) مسلم  (2621بخاري ( -1

 )2622خاري  (ب -2
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نا بريقةِ بعضنا..)( ] توضیح حدیث46[  ...تُربة أرضِ

در فتواي سابق آمده که تبرك جستن به آب دهان کسی غیر از پیامبر حرام و  س:
به استثناي دعا از قرآن. این مطلب با حدیثی که در صحیحین از ، نوعی شرك است

مِ «فت: گ میعائشه روایت است که پیامبر در دعایش  ـهِ بِسْ نَا، اللَّ ةِ بَعْضِ يقَ نَا بِرِ ضِ ةُ أَرْ بَ رْ ، تُ

يمُ  قِ ى سَ فَ نَايُشْ بِّ نِ رَ  ظاهراً توافق ندارد. لطفاً توضیح دهید:  )1(»نَا بِإِذْ

بعضی از علما گفته اند: این فقط مخصوص پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم و  ج:
. اما رأي جمهور علما این آید میمخصوص سرزمین مدینه است. پس اشکالی پیش ن

بلکه هر دعا خوان و هر ، است که این مخصوص پیامبر و سرزمین مدینه نیست
، د؛ اما این از باب تبرك محض به آب دهان یا خاك نیستشو میسرزمینی را شامل 

بلکه مربوط به آب دهانی است که با خواندن آیات قرآن و دعاهاي شرعی متبرك شده 
و براي تبرك محض نیست. در فتواي ، دشو میو به خاطر شفا و بهبودي با خاك آمیخته 

 . آید میپس اشکالی پیش ن، کم تبرك محض به آب دهان اشاره کردیمسابق ما به ح
 )109، 1/108( مجموع فتاوي و رسائل-الشیخ ابن عثیمین

تشویق مسلمان به دعا خواندن ( توصیف دعا خوان به شرك) و( ] جمع بین حدیث47[
 براي برادرش) 

ید: از پیامبر صلی اهللا گو میاز عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه روایت است که  س:

كٌ « :فتگ میعلیه وآله وسلم شنیدم که  ْ
لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ ى وَ قَ رقیه و تعاویذ و « )2(»إِنَّ الرُّ

 ». د شرك استشو میآنچه براي محبت زن و شوهر انجام 
از جابر رضی اهللا عنه روایت است که گفت: دایی اي داشتم که وقتی کسی را  

وقتی که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم از ، اندخو میعقربی نیش می زد او برایش دعا 
او نزد پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم آمد و گفت: اي رسول خدا ، دعا خوانی نهی کرد

                                                           
 ).2194)، و مسلم (5745البخاري ( -1
 ) این باب ذکر شد.38تخریج حدیث در فتواي  ( -2
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پیامبر ، مکن میده اي و من کسی را که عقرب نیش بزند دم شما از رقیه و افسون نهی کر

لْ « فرمود: عَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ نْ اسْ هر کسی از شما که می تواند به برادرش « »مَ

چگونه می توان بین احادیثی که از این کار »... فایده اي برساند این کار را انجام دهد
احادیثی که نشانگر جایز بودن آن است جمع کرد؟ حکم آویزان  د و بینکن مینهی 

 کردن دعا و رقیه اي که نوشته شده بر سینه بیمار چیست؟ 
رقیه اي است که در آن شرك یا توسل به غیر ، رقیه و دعایی که از آن نهی شده ج:

 اهللا باشد یا کلمات آن مبهم باشد که معنی آن فهمیده نشود. 
، هایی که در آن شرك و کلمات مبهم و توسل به غیر اهللا نیست اما دعاها و رقیه

چون پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ، دباش میجایز هستد و از بزرگترین اسباب شفا 

ا« د:فرمای می كً ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ ى مَ قَ أْسَ بِالرُّ رقیه اشکالی ندارد مادام که شرك آمیز « )1(»الَ بَ

 »نباشد.

عَلْ «د: فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ نْ اسْ  »مَ

 صحیح مسلم » هر کسی از شما می تواند به برادرش فایده اي برساند این کار را بکند«

ٍ « د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  نيْ نْ عَ يَةَ إِالَّ مِ قْ َةٍ  الَ رُ رقیه نیست؛ « )2(»أَوْ محُ

بهتر و شفابخش تر از  یعنی هیچ رقیه و دعایی» مگر براي چشم زخم و یا مار گزیدگی
براي این دو کار نیست. پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم خودش رقیه و دعا ، رقیه

 خوانده و دیگران برایشان دعا و رقیه خوانده اند.
ر مریض و کودك جایز نیست. تعاویذي که بر بیمار اما آویزان کردن دعا و تعویذ ب

د. صحیح این است که شو میحروز و جوامع ] گفته ، [تمائم ها آنند به شو میآویزان 
د. چون پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم باش میاین کار حرام است و از انواع شرك 

                                                           
 ) این باب ذکر شد.38تخریج حدیث در فتواي  ( -1

). و 3513)، و ابــن ماجــه  ( 2057) و الترمــذي  (3884،3889) و أبــوداود  (4/436،438،446احمــد  ( -2
 ).3289»  (صحیح سنن أبی داود«)، و األلبانی فی 9/62(»  المجموع«صححه النووي فی 
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ةً فَالَ أَتَمَّ « د:فرمای می ِيمَ لَّقَ متَ عَ نْ تَ ـهُ مَ عَ ، لَهُ  اللَّ دَ ةً فَالَ وَ عَ دَ لَّقَ وَ نْ تَعَ مَ ـهُ وَ هر کسی « )1(»لَهُ  اللَّ

  »تعویذي آویزان کند خداوند کامش را بر نیاورد...

كَ « د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  َ دْ أَرشْ قَ ةً فَ ِيمَ لَّقَ متَ نْ عَ هر کسی « )2(»مَ

 » تعویذي آویزان کند شرك ورزیده است

كٌ « :دفرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  ْ
لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ  »إِنَّ الرُّ

 »د شرك استشو میرقیه و تعاویذ و آنچه براي محبت زن و شوهر انجام «
علما در مورد تعویذ اگر از قرآن یا از دعاهاي مباح و جایز باشد اختالف کرده اند 

 ه؟ صحیح این است که حرام است به دو دلیل: که آیا حرام است یا ن
تعویذ هاي ، عموم احادیث در این موضوع که از آویزان کردن تعویذ نهی کرده اند-1

 د. شو میقرآنی و غیر قرآنی همه را شامل 
چون وقتی تعویذ هاي ، ودش میبه خاطر جلوگیري از راههایی که منتهی به شرك -2

و دروازه شرك با آویزان ، رددگ میقرآنی مباح قرار داده شود با تعاویذ غیر قرآنی مشتبه 
د. مشخص است که بستن راههایی که به شرك و گناه شو میکردن همه انواع تعاویذ باز 

 می انجامد از بزرگترین قواعد شرعی است. و اهللا ولی التوفیق.
 )21، 2/20( الفتاوي-لدعوةکتاب ا-الشیخ ابن باز

 ] آیا دم کردن دعاهاي خاصی دارد؟ 48[

از ، اشدب میآیا خواندن بعضی از دعاها که از پیامبر ثابت نیست؛ اما شرك آمیز ن س:
؟ آیا خواندن بعضی از سوره ها و آیاتی که در خصوص آید میرقیهء شرعی به حساب 

ند و با تعداد مشخص آن را دا میآن را مناسب ، آن در سنّت چیزي نیامده و دعا خوان
 جایز است؟، بدون آن که معتقد باشد که تعداد در شفا اثري دارد، دکن میاند و دم خو می
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رقیه و دم شرعی در سوره هاي مخصوصی منحصر نیست و در تعداد آیات و  ج:
ه وآله چنان که پیامبر صلی اهللا علی، دعاهاي معینی منحصر نیست؛ بلکه مطلق است

قَى« د:فرمای میوسلم  أْسَ بِالرُّ كاً ، الَ بَ ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ رقیه اگر شرك آمیز نباشد اشکالی « )1(»مَ

 »ندارد
پس وقتی که دعا خوان در دعاي خود از به فریاد خواندن جن و شیاطین و ذبح 

به  سالم و، براي غیر اهللا و عمل مخالف با شریعت مانند: خوردن نجاسات و ترك نماز
جایز است. خداوند تمام قرآن را شفا و مایه رحمت براي مؤمنان قرار داده ، دور باشد

 و همچنین به دعا امر فرموده:، و آیات مخصوصی را مشخص نکرده است، است

﴿      ﴾ :مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم« ]۶۰[املؤمن« 

﴿         ﴾ :پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی « ]۵۵[األعراف

  »به کمک بخواهید
کلماتی مشخص را تعیین نکرده که در دعا به آن اکتفا شود. تکرار آیات و دعاها 

 اشکالی ندارد. 
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] حکم تخصیص آیات مشخصی براي بیماریهاي مشخصی49[

حکم تخصیص آیات مشخصی و تکرار آن با تعداد مشخصی براي امراض  س:
مانند اینکه آیات مشخصی از سوره مشخصی با تعداد معینی براي مرض سرطان ، معینی

 و غیره بخواند چیست؟

﴿ د:فرمای میخداوند متعال  ج:                      ﴾

بهبودي و رحمت مومنان  ي آیهرستیم که مف میو ما آیاتی از قرآن را فرو « ]۸۲[اإلسراء: 
 »ایدافز میولی بر ستمگران جز زیان ن، است
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ظاهر آیه این است که از قرآن آیاتی هست که خواندن آن سبب شفا و رحمت 
شفا و رحمت منْ) براي بیان جنس است. یعنی جنس قرآن ( علما گفته اند:، دباش می

د که از آن براي شفا کن میتردیدي نیست که آیاتی هست که بر این امر داللت ، است
 استفاده شود. 

در حدیث ابی سعید رضی اهللا عنه ثابت است که سوره فاتحه براي عالج کسی که 
؛ و پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم این را شد میمار یا عقربی او را نیش زده خوانده 

اكَ وَ «تأیید کرد و فرمود:  رَ ا أَدْ يَةٌ  ها آنمَ قْ از کجا دانستی که سوره فاتحه براي دم « )1(»رُ

 »کردن بیماران است

ةُ «در حدیثی دیگر آمده:  َ احتِ اءٍ الْـفَ لِّ دَ نْ كُ اءٌ مِ فَ سوره فاتحه شفاي هر « )2(»كِتَابِ شِ

 ».دردي است
، و از سلف، 3دباش میسبب حفاظت از وسوسه شیطان  آیۀ الکرسیثابت است که  

یعنی از صحابه و تابعین ثابت است که با بعضی از آیات قرآنی و دعاهاي نبوي عالج 
و آیات سه گانه سحر در سوره اعراف و یونس و طه براي سحر تجربه شده ، می کردند

 اند. 
ثابت شده که در باطل کردن سحر و معالجه کسی که نمی تواند با همسرش  

و همچنین خواندن سورهء فلق و سوره ناس و تکرار آیات و ، همخوابی نماید مؤثرند
استعاذه اشکالی ندارد. چنان که از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ثابت است که به 

قل هو اهللا ( در آن فوت می کرد و سپسرفت و گ میهنگام خواب هر دو کف دستش را 

                                                           
 )2201) مسلم  (5736بخاري  ( -1
بسند ): «1/15»  (الدر المنثور«قال السیوطی فی  ).2367»  (شعب اإلیمان«)، و البیهقی فی 3370الدارمی  ( -2

 »رجاله ثقات

3-  : دعنی أعلمک كلامت ينفعک اهللا هبا، قال «يشري إلی حديث أبی هريرة رضی اهللا عنه و فيه: قال له اجلنیّ

وَ احلَْ  «أبوهريرة: و ما هن؟ قال: إذا أويت إلی فراشک فاقرأ آية الكرسی  يُّومُ اهللاَُّ الَ إِلَهَ إِالَّ هُ حتی » يُّ الْقَ

 )٢٣١١، البخاری  (»ختتم األية، فإنک لن يزال عليک من اهللا حافظ و ال يقربنک شيطان حتی تصبح
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سپس دستهایش را ، اندخو میقل أعوذ برب الناس) را ( قل أعوذ برب الفلق) و( احد) و
د. دا میو این کار را سه بار انجام ، و از سر و صورت شروع می کرد، به بدنش می مالید

 پس هر کسی سه بار دعایی را بخواند اشکال ندارد. 
 ابن جبرین فتوا با امضاي شیخ

 ] بعضی از دعاهاي شرعی که از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ثابت است50[

 دعاهاي شرعی که از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ثابت هستند کدامند؟ س:

است بخوابد خو میروایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم وقتی  ج:
سوره فلق و ( ید و آیۀ الکرسی و معوذتیندستهایش را جمع می کرد و در آن می دم
سپس از سر و صورت و قسمت ، اندخو میناس) و سوره کافرون و اخالص را سه بار 

جلوي بدنش را با دستهایش می مالید تا پاهایش. وقتی پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم 
تهاي پیامبر اند و پیامبر را دم می کرد و با دسخو میمریض شد عائشه این سوره ها را 

 )1(صلی اهللا علیه وآله وسلم بدن پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم را می مالید.
فردي را که ماري یا عقربی گزیده بود با خواندن ، روایت است که یکی از صحابه

آنگاه پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم به آن ، سوره فاتحه دم کرد و آن فرد شفا یافت

اكَ وَ «صحابی فرمود:  رَ ا أَدْ يَةٌ  أهنا مَ قْ از کجا دانستی که سوره فاتحه براي دم کردن « »رُ

 » بیماران است
با خواندن این دعا خود را در پناه اهللا تعالی  صلی اهللا علیه وآله وسلمهمچنین پیامبر 

نيِ اال«د: دا میقرار  ن عَ انِّ و مِ وذُ باهللا من اجلَ تَنينسانأَعُ ذَ وِّ ل املُعَ پیامبر با این  )2(». 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 النسـائی  ( »حسن غریـب «)، و قال: 2058الترمذي  ( -2
 بالمعنی.
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مِ «د: کر میدعا دیگران را دم  ـهِ بِاسْ ِ  اللَّ نيْ سٍ أَوْ عَ فْ لِّ نَ ِّ كُ نْ رشَ ذِيكَ مِ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ أَرْ

دٍ  اسِ ـهُ حَ مِ  اللَّ يكَ بِاسْ فِ ـهِ يَشْ قِيكَ  اللَّ  )1(»أَرْ

پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم از خواندن دعاي شرك آمیز نهی کرده و به جاي آن 

بْ «این دعا را آموخته است:  هِ بَّ النَّاسِ الْـأَذْ 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  )2(»شِ

تِ «رمود: ف میپیامبر  امَ
لِ وذُ بِكَ ـهِ أَعُ لَقَ  اللَّ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ يْطَانٍ  وَ ، )3( التَّامَّ ِّ شَ نْ رشَ مِ

ةٍ  امَّ هَ ةٍ ، وَ مَّ ٍ الَ نيْ لِّ عَ نْ كُ مِ ة، )4(وَ امَّ ا عَ هَ لِّ اتِ اهللاِ كُ لُوقَ ِّ خمَ ن رشَ فردي از  هرگاهو فرمود:  »، وَ مِ

تِهِ « بگذارد و بگوید:دستش را بر محل درد ، شما احساس مریضی کرد رَ دْ وذُ باهللا وقُ أعُ

د وأُحاذرُ  ِّ ما أجِ  )5(»من رشَ

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

 ] سوره هایی که 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

نزل منزالً ثم قال: أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق، مل يرضه شیء حتی من «وسلم يقول: 

 ».يرحتل من منزله ذلک

ذُ احلسن ) 3371البخاري  ( -4 عوِّ من حديث ابن عباس رضی اهللا عنهام قال: كان النبی صلی اهللا عليه وسلم يُ

ذ بكلامت اهللا التامة من كل شـيطان و إن أباكام كان يعوذ هبام إسامعيل و إسحاق، أعو«واحلسني و يقول: 

 ».هامة، و من كل عني المة

ة«أما زيادة ». أعوذ باهللا و قدرته«) بلفظ: 2202مسلم  ( -5 فوردت عند أبی داود و الرتمذی و ابن ماجه »: بِعزَّ

 و موطأ مالک و مسند أمحد و غريهم.
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آیا خواندن سوره اخالص و معوذتین و فاتحه براي طلب شفا حالل است یا  س:
حرام؟ و آیا پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم یا یکی از سلف صالح این کار را انجام داده 

 است؟ 
فلق و ناس) و فاتحه و دیگر سوره هاي ( خواندن سوره اخالص و معوذتین ج:

که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم آن را انجام قرآنی بر مریض از دعاهاي جایز است 
 را تأیید کرده است.  ها آنداده و صحابه اش وقتی این کار را کرده اند 

ند که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در کن میبخاري و مسلم از عائشه روایت 
سوره اخالص و معوذتین) را بر خود ( مرضی که به وفات ایشان انجامید معوذات

وید: وقتی پیامبر بیماري اش شدت گرفت و نمی توانست این گ میاند. عائشه خو می
اندم و ایشان را دم می کردم و دست ایشان را بر خو میرا  ها آنمن ، سوره ها را بخواند
ید: از امام زهري پرسیدم پیامبر چگونه دم می کرد؟ او گو میمعمر » بدنش می کشاندم

بر دستهاي خودش دم می کرد و سپس دستهایش  وآله وسلم گفت: پیامبر صلی اهللا علیه
 )1(»را بر چهره اش می مالید

د که افرادي از اصحاب پیامبر کن میبخاري از ابی سعید خدري رضی اهللا عنه روایت 
اصحاب را  ها آن، صلی اهللا علیه وآله وسلم بر قبیله اي از قبیله هاي عرب وارد شدند

به اصحاب گفتند: آیا  ها آن، اثنا ماري سردار قبیله را گزیددر همین ، پذیرائی نکردند
و تا وقتی که ، گفتند: شما ما را مهمانی نکردید، شما دارو یا دعا خوانی همراه دارید

تعدادي گوسفند را به  ها آنآنگاه ، انیمخو میبراي ما مزدي مقرر نکنید برایتان دعا ن
یکی از اصحاب سوره فاتحه را خواند و همراه آنگاه ، مقرر کردند ها آنعنوان مزد براي 

گوسفندان را آوردند و به  ها آن، یافت د و او بهبودکر میبا آب دهانش بر آن بیمار دم 
یم تا وقتی که از پیامبر صلی کن میاصحاب گفتند از آن استفاده ن، اصحاب تحویل دادند

 از ایشان، علیه وآله وسلم آمدند وقتی که نزد پیامبر صلی اهللا، اهللا علیه وآله وسلم بپرسیم

                                                           
 )2192) مسلم  (2276) و أطرافه فی  (5735البخاري  ( -1
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اكَ « پیامبر خندید و فرمود:، سؤال کردند رَ ا أَدْ مٍ  أهنا وَ مَ هْ بُوا يلِ بِسَ ِ ارضْ ا وَ وهَ ذُ يَةٌ خُ قْ  )1(»رُ

گوسفندان را بردارید و سهمیه اي از آن به من ، چطور دانستی که سوره فاتحه دعا است«
 . »هم بدهید

در حدیث اول ذکر شده که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در بیماري اش بر خود 
و در حدیث دوم ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه ، اندخو میبرخی از سوره ها را 

 وآله وسلم عمل صحابه را تأیید کرد.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و اله و صحبه و سلم. 

   )53، 52( ) ص27( ث اإلسالمیۀ/العددمجلۀ البحو -اللجنۀ الدائمۀ

 ] دم کردن در آب جایز است52[

آیا جایز است که بر آب دعا خوانده شود و سپس مریض به طلب شفا از آن  س:
 د متبرك شده بنوشد؟آور میآب که با آب دهان دم کنند و اذکاري که به زبان 

مستحب دانسته اند. در بلکه علما آن را ، این کار اشکالی ندارد و جایز است ج:

أَ « بخاري از ابی قتاده روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم فرمود: ا رَ إِذَ فَ

ا فَ  هَ ِّ نْ رشَ ذْ مِ وّ تَعَ يَ اتٍ وَ رَّ تَيْقِظ ثَالَثَ مَ سْ نيَ يَ ثْ حِ يَنْفِ لْ هُ فَ هُ رَ يْئًا يَكْ مْ شَ كُ دُ هُ  ها نأأَحَ ُّ  )2(»الَ تَرضُ

د سه بار فوت کند و از شرّ شو میکسی از شما خواب ناپسندي دید وقتی بیدار  هرگاه«
 ». به او ضرري نخواهد رساند، آن خواب به خدا پناه ببرد

از عائشه رضی اهللا عنها روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم وقتی به 
اند و دست هایش را فوت می خو میرختخوابش می رفت قل هو اهللا احد و معوذتین را 

کرد و سپس دستهایش را به صورتش و تا جایی که دستهایش به بدنش می رسید می 
 » مالید
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حدیث ابی سعید که سوره فاتحه را دعا خواند و بر فردي که مار یا عقرب او را 
 دم کرد. ، گزیده بود

هنگام دم کردن د که پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم کن میبخاري از عائشه روایت 

مِ اهللاِ«فت: گ می نَا، بِسْ بِّ نِ رَ نَا بِإِذْ يمُ قِ ى سَ فَ نَا يُشْ عْضِ ةِ بَ يقَ نَا بِرِ ضِ ةُ أَرْ بَ رْ این ، به نام اهللا« )1(»تُ

باعث بهبودي ، خاك زمین ما و آب دهان یکی از ماست که با اجازهء پروردگارمان
 »ودش میبیماران 

د که هنگام دم کردن اضافه کردن مقداري از شو میید: از این ثابت گو میامام نووي 
جمهور ، آب دهان و فوت کردن مستحب است. علما بر جایز بودن آن اجماع دارند

 بوده اند آن را مستحب دانسته اند.  ها آنصحابه و تابعین و کسانی که بعد از 
 ید: پژوهشهاي طبی نشان داده است که آب دهان در تعدیلگو میبیضاوي عالمه 

و خاك وطن در حفظ طبیعت و دفع ضرر تأثیر دارد... تا ، مزاج و طبیعت تأثیر دارد
ید: دم کردن و دعا خواندن آثار عجیب و شگفت انگیزي دارند که عقل به گو میاینکه 

 ماهیت و ژرفاي آن نمی رسد.
درباره حکمت دم کردن و اسرار آن سخنی طوالنی » زاد المعاد«امام ابن قیم در کتاب 

ید: کوتاه سخن اینکه دم و نَفَس دعا خوان با نفس هاي گو مییراد کرده که در آخرش ا
د. هر چقدر که کیفیت نَفَس دعا بر مید و اثر آن را از بین کن میپلید و خبیث مقابله 

د. کمک گرفتن دعا خوان از نفسش هنگام شو میخوان قویتر باشد دعا کاملتر انجام 
در ، دباش مین آن نَفَس هاي موجودات پلید از نیش خود خواندن دعا مانند کمک گرفت

دم کردن راز دیگري نهفته است و آن اینکه دم کردن از چیزهایی است که هم ارواح 
از این رو ساحران مانند مؤمنان چیزهایی ، یرندگ میو هم ارواح خبیث از آن کمک  پاك
 ند. کن میانند و دم خو میرا 

است: که ایشان در مورد کسی که قرآن را در ظرفی می در روایتی از احمد آمده 
ید: گاهی گو میصالح ، گفت: اشکالی ندارد، و سپس مریض آب آن را می نوشد، نویسد
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اند و به من گفت: از آن خو میشت و بر آن دعا دا میآنگاه پدرم آب بر ، مشد میمریض 
 بنوش و صورت و دستهایت را بشوي. 

براي رفع اشکالی که برایتان در مورد خواندن قرآن و دم  در آنچه گفتیم ان شاءاهللا
 کردن در ظرف آب و نوشاندن آن به بیمار پیش آمده کافی است. وصلی اهللا علی محمد.

 الفتاوي المتعلقۀ-الشیخ محمد بن إبراهیم
 )159، 1/158( وفتاوي المرأة المسلمۀ، )391( بالطب ص

 و امثال آن ] حکم دعا خواندن برآب و روغن و مرهم53[

انند و بر آب یا روغن یا مرهم و کرم خو میبعضی از کسانی که دعاهاي شرعی  س:
ند یا بعضی از اذکار را با زعفران بر اوراق می نویسند کن میانند و دم خو میدعا و قرآن 

و این را ، دکن میارند و مریض آن را می نوشد و یا با آن غسل گذ میو اوراق را در آب 
 حکم این کار چیست؟ ، ندنام میعزائم 

كٌ « د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  ج: ْ
لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ  )1(»إِنَّ الرُّ

شیخ » د شرك استشو میعمل دم و تعویذ و آنچه براي محبت زن و شوهر انجام «
به دلیل ، عزائم هستندید: دم کردن همین گو میمحمد بن عبد الوهاب در کتاب التوحید 

د؛ زیرا پیامبر صلی باش میآنچه که در سنت آمده دعاهایی که شرك آمیز نیست مستثنی 
اهللا علیه وآله وسلم براي دفع چشم زخم و گزیدگی دم کردن را اجازه داده است که 

 براي این امور دعا خوانده شود. 

مْ « :رمایدف میثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  اكُ قَ َّ رُ يلَ وا عَ ضُ رِ الَ ، اعْ

قَى أْسَ بِالرُّ كاً ، بَ ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ سپس ، انید بر من عرضه کنیدخو میدعاهایی را که « )2(»مَ

 »فرمود: دعاهایی که شرك آمیز نباشد اشکالی ندارد
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مْ أَنْ « د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم   نْكُ تَطَاعَ مِ نْ اسْ عَلْ مَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ  )1(»يَ

 ». هر کسی از شما که می تواند به برادرش فایده برساند این کار را انجام بدهد«
ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم با آیات قرآن و دعاهاي شرعی بعضی 

سلم از اصحابش را دم کرده است. وقتی که شخصی یهودي پیامبر صلی اهللا علیه وآله و
و پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم بر خودش ، جبرئیل بر پیامبر دعا خواند، را سحر کرد

اند و در دستهایش فوت می کرد؛ آیۀالکرسی و معوذتین و سوره اخالص خو میهم دعا 
از سر و سینه اش شروع ، سپس تا جایی که می توانست بر بدنش می مالید، اندخو میرا 

 دنش را می مالید. می کرد و قسمت جلوي ب
از سلف و بزرگان امت ثابت است که در آب و امثال آن دعا خوانده و دم کرده اند و 

د؛ بر میاین عمل بیماري را کاهش داده یا از بین ، سپس آن را خورده یا غسل کرده اند

﴿ د:فرمای میچنان که خداوند ، چون کالم خدا شفا است         

     ﴾ :راهنمایی و بهبودي  ي آیهبگو: قرآن براي مومنان م« ]۴۴[فصلت

 .»است
همچنین خواندن قرآن و دعا بر روغن غذا و مالیدن آن روغن به بدن و یا شستن 

... خواندن و دم کردن با این شیوه با دعاهاي جایزي است که از کالم ، بدن با آن آب
 د.باش میخدا و پیامبر 

همچنین اگر قرآن و دعا در اوراقی نوشته شود و سپس شسته شود و آب آن خورده 
چون گفته پیامبر صلی اهللا علیه ، خواه با زعفران نوشته شود یا با قلم، شود اشکالی ندارد

قَى«وآله وسلم که فرمود:  أْسَ بِالرُّ كاً ، الَ بَ ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ  »مَ

 د. واهللا اعلم.شو میآن را شامل » دعا) اگر شرك آمیز نباشد اشکالی ندارد( رقیه«
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین
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البته دم کردن بر ، ] نوشیدن آب با خواندن آیات قرآن روي آن دم شده جایز است54[
 روي بیمار بهتر است

نوشته ها آیا جایز است که آیات قرآنی بر تخته چوبی نوشته شود و سپس این  :1س
 با آب شسته شود و آب آن براي معالجه به مریض نوشانیده شود؟

یند: نوشتن آیات قرآنی بر چیز پاکی و اینکه این نوشته ها گو میبعضی از علما  :1ج
اشکالی ندارد؛ چون این عمل ، شسته شود و مریض براي طلب شفا آن آب را بنوشد

علما در کتاب ها و فتواهاي خود نوشته مانند: خواندن آیات و دم کردن است. چنان که 
و  )2(»زاد المعاد«و عالمه ابن قیم در ، )1(»الفتاوي«مانند شیخ االسالم ابن تیمیه در ، اند

. اما بهتر آن است که آیات به صورت مستقیم بر مریض خوانده بسیاري دیگر از علما
وت شود. این به این صورت که قرآن خوانده شود و بر مریض یا محل درد ف، شود

 روش بهتر و کاملتر است. 
، اما گرفتن مزد در برابر نوشتن دعاهاي قرآنی به صورت مذکور نیز اشکالی ندارد

چون گرفتن مزد در برابر خواندن آیات و دم کردن جایز است؛ زیرا پیامبر صلی اهللا علیه 
بودند تأیید  وآله وسلم صحابه اي را که در برابر خواندن آیات و دم کردن مزد گرفته

کرد...چنانکه در حدیث صحیح در داستان کسی که دچار مار گزیدگی شده بود آمده 
 . )3(است

 )2/145( المنتقی -الشیخ الفوزان
و براي او بعضی از آیات قرآنی ، اگر فردي که مریض است طلب تعویذ نمود-2س

آیا این ، را بنوشدعا خوان به او گفت: تعویذ را در آب بگذار و سپس آب ، نوشته شود
 عمل جایز است؟
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پیشتر فتواي پژوهش هاي علمی در پاسخ به سؤالی شبیه این ذکر گردید: -2ج
نوشتن آیات قرآنی در ظرفی یا روي کاغذي و شستن و نوشیدن آن جایز است؛ چون 

﴿ د:فرمای میخداوند                     ﴾ :۸۲[اإلسراء[  

ولی ، بهبودي و رحمت مومنان است ي یهارستیم که مف میو ما آیاتی از قرآن را فرو «
 »ایدافز میبر ستمگران جز زیان ن

حاکم در مستدرك و ابن ماجه در سنن از ، پس قرآن شفاي شفاي دلها و بدن هاست
 اهللا علیه وآله وسلم فرمود: ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت نموده اند که پیامبر صلی

» : يْنِ اءَ فَ مْ بِالشِّ يْكُ لَ لِ الْـعَ آنِ الْـوَ  عَسَ رْ ، از دو چیز که مایه شفا هستند: عسل و قرآن« )1(»قُ

 » استفاده کنید
د که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم کن میابن ماجه از علی رضی اهللا عنه وایت 

اءِ « فرمود: وَ ُ الدَّ ريْ آنُ الْـخَ رْ  »بهترین دوا قرآن است« )2(»قُ

د که گفت: وقتی زایمان براي کن میابن السنی از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت 

﴿ :سظرف پاکیزه اي بردار و بر آن بنوی، زنی مشکل گردید       

 ﴾  :و ]۳۵[األحقاف ﴿             ﴾ :و ]۴۶[النازعات ﴿  

              ﴾ :١١١[يوسف[  

سپس نوشته هاي قرآنی در آب شسته شود و زن از آن بنوشد و مقداري از آب را بر 
 شکم و صورتش پاشیده شود.

ید: عبداهللا بن احمد به ما گو میمی نویسد: خالل  183ص3ابن قیم در زاد المعاد ج
در جامی سفید یا ، شد میگفت: پدرم را می دیدیم که هرگاه زایمان براي کسی دشوار 

چیزي پاك حدیثی را که ابن عباس روایت نموده می نوشت: ال إله إال اهللا الحلیم 
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﴿، الحمد هللا رب العالمین، سبحان اهللا رب العرش العظیم، الکریم       

                 ﴾ :۳۵[األحقاف[ ﴿         

           ﴾ :۴۶[النازعات[ 

آمد و گفت: اي ید: ابوبکر مروذي به ما خبر داد که مردي نزد ابو عبداهللا گو میخالل 
ابو عبداهللا آیا براي زنی که دو روز است که درد زایمان بر او فشار آورده دعایی می 

و او را دیدم که ، نویسی؟ ابو عبداهللا گفت: بگو جامی بزرگ و مقداري زعفران بیاورند
 .)1(براي افراد زیادي به همین صورت دعا می نوشت

، بر این باورند که آیات را در ظرفی نوشته ید: گروهی از سلفگو میامام ابن قیم نیز 
 . )2(سپس مقداري آب در ظرف قرار دهند و بیمار آب را بنوشد

آنگاه شسته شود ، ید: اشکال ندارد که آیات قرآن بر چیزي نوشته شودگو میمجاهد 
 مانند همین مورد از ابی قالبه روایت است. پایان سخن ابن قیم.، و مریض آن را بنوشد

 اهللا و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه.و صلی 
 ) 52، 51( ص، )27( مجلۀ البحوث اإلسالمیۀ/العدد -اللجنۀ الدائمۀ

بعضی از مردم آیاتی از قرآن را روي ورق با زعفران می نویسند و مریض -3س
این آیات با ، دکن میارد و سپس آن را می نوشد و یا با آن غسل گذ میورق را در آب 

ند و سپس با آن بر کن میو گاهی افرادي آن را بر چیزي حک ، ندشو میدست نوشته 
همه اینها از مداد زعفرانی ، ندکن میبعضی آن را چاپ ، ورق و کاغذ مهر می زنند

 از این شیوه ها کدام یک بهتر است؟، ندکن میاستفاده 
در هفتاد و سه جا از قرآن از ابن عباس رضی اهللا عنها روایت است که گفت: -3ج

هر کسی آن را با زعفران بنویسد و با آب زمزم یا آب باران ، آمده است» ال اله اال اهللا«
د. شو میبشوید و بخورد از بیماري شفا می یابد و اگر جادو شده باشد جادویش باز 
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وید: گ میابن عباس جاهائی را که ال اله اال اهللا در قرآن آمده شمارش کرد. راوي  سپس
ما این کار را می کردیم و ال اله اال اهللا را بر اوراق با خط ریز و زعفران درخشنده می 

و سپس ورقه را ، ردخو میمریض سه بار آن نوشته را می شست و آب آن را ، نوشتیم
 رفت.گ میاشت و دودش را گذ میآن را روي اخگر  شد میجمع می کرد و وقتی خشک 
شیخ عبدالرحمان بن فریان ، مانند شیخ عبدالعزیز بن مرشدهمچنین بسیاري از علما 

تمام این مشایخ بر این کار اعتراض نمی کردند. ، و شیخ احمد بن منصور را دریافته ایم
از این رو در استفاده از آن مانعی نمی بینیم و امید است فرد شفا یابد. البته بهتر آن است 

خوب و نزدیک به هم و هر دو طرف کاغذ را که با قلم روي کاغذ نوشته شود و با خط 
 بنویسد تا آیات زیادي جا شود. واهللا اعلم. 

 ه 29/1/1425فی: ، من قوله و إمالئه و علیها توقیعه -الشیخ ابن جبرین

 ] عالج وسواس 55[

م. بر میدختري بیست ساله و بحمداهللا مؤمن هستم... از مشکل وسوسه رنج  س:
روانی دیوانه شوم. بیماري اي که سه یا چهار سال است از نزدیک است از این بیماري 

اهم بدانم آیا خداوند خو میسازم  برطرفهنوز نتوانسته ام آن را از خود ، مبر میآن رنج 
د؟ کسی که نمی تواند وسواس را کن میمسلط  ها آنبراي آزمایش بندگانش شیطان را بر 

 از خود دور کند چکار کند؟
 انساندر حقیقت وسوسه بیماري خطرناکی است و از توطئه هاي شیطان براي  ج: 
را گمراه کند و  ها آنرا در تنگنا قرار دهد و  ها انساناهد با وسوسه خو میشیطان ، است

از طاعت الهی باز دارد. از این رو خداوند به پیامبرش صلی اهللا علیه وآله وسلم دستور 
ه خدا پناه ببرد و در این مورد سوره کاملی نازل کرده داده است که از این وسوسه ب

 ﴿ است:                         

                    ﴾ سورة]

 :الناس]
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وسوسه ، د و در مورد مؤمنان وسوسه اش شدید استکن میرا وسوسه  انسانشیطان 
 د: شو میبا دو چیز عالج 

مؤمن نباید به این وسوسه توجه کند؛ بلکه قاطعانه آن را از خود دفع کند؛ چون  -1
 وسوسه از شیطان است و به او ضرر نمی رساند. 

از این رو خداوند ، دشو مییطان از او دور ش، به ذکر خداوند متعال مشغول شود -2

﴿ ید:گو میدر مورد شیطان      ﴾  از ذکر  انسانیعنی وقتی که

وقتی که ، دکن میو او را وسوسه  آید مید شیطان به سراغش شو میپروردگارش غافل 
د. نصحت من به سؤال کننده و شو میپروردگارش را یاد کند شیطان از او دور  انسان

 امثالش این است که این دو کار را انجام دهد. 
به وسوسه توجه نکند و تحت تأثیر آن قرار نگیرد آنگاه وسوسه به اذن خدا دور -1

مسلط  انساند و شیطان به شو میبه آن توجه کند بیشتر  انسانخواهد شد؛ چون وقتی 
 ردد. گ می

و از شیطان به خدا پناه ببرد. ، وت قرآن مشغول شودبه کثرت به ذکر خدا و تال-2
با این کارها به اذن ، سوره فلق و ناس) را بخواند و تکرار کند( و معوذتین آیۀ الکرسی

 خدا وسوسه اش دور خواهد شد. 
 )3/33( فتاوي نورعلی الدرب-الشیخ الفوزان

 ] عالج افسردگی روانی56[

به دستورات دین هستم. حدود یک و نیم  مسلمان و پایبند، دختري بیست ساله س:
زایمانم ، سال است که ازدواج کرده ام حدود شش ماه است که صاحب فرزندي شده ام

قبالً چنین ، یک هفته بعد از زایمان دچار افسردگی شدیدي شدم، بحمداهللا طبیعی بود
نداشت؛ به دنبال این افسردگی هیچ چیزي برایم اهمیت ، حالتی برایم پیش نیامده بود

به متخصص بیماریهاي روانی مراجعه کردم و تحت درمان قرار گرفتم؛ اما ، حتی نوزادم
از طوالنی بودن دوره درمان خسته شده ام. امیدوارم ، به حالت قبل از زایمان باز نگشتم
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براي درمان این افسردگی مرا به عالجی شرعی یا عالجی بهتر از درمان پزشکی 
 الت عادي خود باز گردم و به فرزند و شوهر و خانه ام برسم. راهنمایی کنید تا به ح

بَ لَهُ « ید:گو میدر مورد حدیثی که  ِ مَ ملَِا رشُ مزَ اءُ زَ آب زمزم براي هر منظوري « )1(»مَ

لطفاً این حدیث را توضیح دهید؟ آیا » دشو میمراد شخص برآورده ، که نوشیده شود
نوشیدن آب زمزم براي مشکل روانی ام مفید است یا فقط براي مشکالت جسمی 

 د؟ و اگر زمزم برایم مفید است رسیدن آن به من چگونه ممکن است؟باش می
کارت را به او بسپار و از ، به او گمان نیک داشته باش، به خداوند اعتماد کن ج:

خداوند هیچ دردي نیافریده؛ مگر اینکه ، و احسان خداوند نا امید نباشرحمت و لطف 
شما باید از اسباب استفاده کنی پس همچنان مراجعه به ، براي آن درمانی قرار داده است
سوره اخالص و فلق و ناس هر یک را سه بار بخوان و ، پزشکان متخصص را ادامه بده

به صورت و بدنت بمال این کار را شب و  هر بار دستهایت را فوت کن و دستهایت را
همچنین روزها و شب ها سوره فاتحه را ، روز تکرار کن. موقع خواب آن را انجام بده

 اهی بخوابی آیه کرسی را بخوان.خو میبر خود بخوان و وقتی 

ـهُ الَ إِلَهَ إِالَّ «این دعا را که ویژه رفع مشکالت است بخوان:  ظِيمُ الْـ اللَّ لِ الْـعَ الَ إِلَهَ ، يمُ حَ

ـهُ إِالَّ  بُّ  اللَّ شِ الْـرَ ـهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ، عَظِيمِ الْـعَرْ اتِ وَ  اللَّ وَ امَ بُّ السَّ بُّ الْـرَ ضِ رَ شِ الْـأَرْ عَرْ

يمِ الْـ رِ  همچنین این دعا که از رسول اهللا ثابت است آن را بخوان و خود را دم کن: »كَ

بِ اللَّـهُ « هِ بَّ النَّاسِ أَذْ اىفِ ، بَاسَ الْـمَّ رَ أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ كَ ، اشْ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ ادِرُ ، الَ شِ غَ اءً الَ يُ فَ شِ

امً  قَ از جمله: ، بخوان، اذکار و دعاهاي دیگر را که در کتاب هاي حدیث آمده اند »سَ

 از امام نووي.» األذکار«و کتاب » ریاض الصالحین«کتاب 

                                                           
)، و 2/289)، والـدار قطنـی  (  14137،23723)، و ابـن أبـی شـیبۀ  (   3062)، و ابن ماجـه  ( 3/357(احمد   -1

). و هو حـدیث حسـن لشـواهده؛ انظـر:     1/473)، والحاکم  (849،3815،9027»  (األوسط«الطبرانی فی 
)، و 1221»  (أسنی المطالـب «)، و 3/209»  (مصباح الزجاجۀ«)، و 893-891للدمیاطی  (» المتجر الرابح«
 ).2168(  2/229» کشف الخفاء«
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اما آنچه در مورد آب زمزم ذکر کرده اي که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم فرموده  

بَ لَه«است:  ِ مَ ملَِا رشُ مزَ اءُ زَ آب زمزم براي هر آن چیزي است که براي آن منظور « »مَ

امام احمد و ابن ماجه این حدیث را از جابر و او از پیامبر صلی اهللا علیه » نوشیده شود
 وایت کرده. این حدیث حسن است. مفهوم این حدیث عام و کلی است.وآله وسلم ر

حدیثی است که پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم در مورد ، صحیح تر از این روایت 

؛ وَ  ها آن« د:فرمای میآب زمزم  ةٌ كَ بَارَ مٍ  ها آنمُ قْ اءُ سُ فَ شِ مٍ وَ امُ طُعْ عَ زمزم با برکت « )1(»طَ

 » است؛ غذاست و شفاي بیماري است
اهی هر کسی از شهر شما که به حج می رود او را سفارش کن خو میاگر آب زمزم 

 تا برایت زمزم بیاورد. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. 
 من کتاب فتاوي العالج بالقرآن  -الشیخ ابن باز

  )27، 25( بهاص الرقی و ما یتعلق –و السنۀ 

 ] عالج بیماریهاي روانی با خواندن دعا 57[

اگر مسلمانی به بیماریهاي روانی گرفتار شود چکار کند؟ عالج شریعت در این  س:
 مورد چیست؟

 ند.کن میالبته پزشکان این بیماریها را فقط با دارو مداوا 
به سبب ناراحتی از مسائل گذشته یا داشتن دغدغه براي آینده  انسانبدون شک  ج: 

زیان بیماریهاي روانی براي بدن از بیماریهاي جسمی ، دشو میبه بیماریهاي روانی مبتال 
مدواي این بیماریها با امور شرعی یعنی با خواندن دعا و دم ، و ظاهري بیشتر است

 کردن موفقیت آمیزتر است. 
بیماري دعایی است که در حدیث صحیح از ابن مسعود رضی اهللا از موارد عالج این 

اند؛ خو مید و این دعا را شو میعنه روایت است که هیچ مؤمنی به غم و اندوهی مبتال ن

                                                           
 )457»  (مسند أبی داود الطیالسی«؛ و هی فی »و شفاء سقم«) بدون عبارة: 2473مسلم  ( -1
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كَ اللَّـهُ « )1(می سازد. برطرفغم و اندوه و مشکل او را  تعالىمگر آن که اهللا  بْدُ مَّ إِينِّ عَ

ابْنُ  كَ وَ بْدِ ابْنُ عَ تِكَ وَ كَ ، أَمَ يَتِي بِيَدِ كَ ، نَاصِ اؤُ َّ قَضَ لٌ يفِ دْ كَ عَ مُ كْ َّ حُ اضٍ يفِ مٍ ، مَ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ أَسْ

تَ بِ  تَأْثَرْ لْتَهُ يفِ كِتَابِكَ أَوْ اسْ زَ لْقِكَ أَوْ أَنْ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ كَ أَوْ عَ سَ فْ يْتَ بِهِ نَ مَّ وَ لَكَ سَ لْمِ هُ هِ يفِ عِ

نْ الْـ يْبِ عِ عَلَ غَ ْ : أَنْ جتَ كَ يالْـدَ ِّ 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

الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ «همچنین خواندن این دعا ، خواندن این دعا معالجه اي شرعی است

نْ الظَّاملِِنيَ  نْتُ مِ انَكَ إِينِّ كُ بْحَ براي اطالع بیشتر به آنچه علما در مورد اذکار نوشته  )2(»سُ

از شیخ » الکلم الطیب«از عالمه ابن قیم و » الوابل الصیب«اند مراجعه کنید به کتاب 
 از عالمه ابن قیم.» زاد المعاد«و کتاب ، از امام نووي» األذکار«و کتاب، اإلسالم ابن تیمیه

اکنون ، دشو میواهاي شرعی هم ضعیف معتقد بودن به د، هرگاه ایمان ضعیف باشد 
وقتی ایمان ، ندکن میمردم بر داروهاي حسی و ظاهري بیشتر از اسباب شرعی اعتماد 

قوي بود دواهاي شرعی کامالً مؤثر بودند؛ بلکه تأثیر آن بیشتر از تأثیر دواهاي حسی 
نزد  ها آنستاد و او را در جنگی فر صلی اهللا علیه وآله وسلمبود. داستان مردي که پیامبر 

خواست خدا شد که سردار ، را میهمانی نکردند ها آناما آن قوم ، قومی از عرب آمدند
دعا  ها آنبه یکدیگر گفتند: نزد این گروه بروید شاید پیش  ها آن، قبیله را ماري بگزد

ین انیم؛ مگر آنکه اخو میگفتند: ما بر رئیس قبیله شما دعا ن ها آنصحابه به ، خوانی باشد
گفتند: اشکالی ندارد آنگاه یکی از صحابه سوره فاتحه را بر ، مقدار گوسفند به ما بدهید

و او چنان خوب شد و از جایش بلند شد. گویا که ، کسی که مار او را گزیده بود خواند
سوره فاتحه بر آن مرد اثر کرد چون از ، قبالً او را با ریسمان بسته بودند و اکنون باز شد

                                                           
»  الکبیـر «)، والطبرانـی فـی   972)، وابـن حبـان  (  944)، والبزار  (5297)، و أبویعلی  (1/391،452أحمد  ( -1

و رجال أحمد و أبی یعلـی رجـال الصـحیح غیـر أبـی      ): «10/136»  (المجمع الزوائد«). قال فی 10352(
 ».سلمۀ الجهنی، و قد وثقه ابن حبان

ــد  ( -2 ــذي  (1/170أحم ــویعلی  (3505)، و الترم ــزار  (722)، و أب ــاکم 1163،1186)، والب  1/505)، والح
)1862،1863 ــر:   3444،4121(  2/382،583) و ــذهبی. و انظ ــه ال ــححه و وافق ــد «) و ص ــع الزوائ » مجم

10/159. 
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پیامبر صلی ، وقتی که اصحاب بر گشتند، رفت که آکنده از ایمان بودگ میشمه قلبی سرچ

اكَ « اهللا علیه وآله وسلم به آن صحابی فرمود: رَ ا أَدْ مَ يَةٌ  هناأوَ قْ از کجا دانستی که « )1(»رُ

 »سوره فاتحه دعا است.
در زمان ما دین و ایمان مردم ضعیف شده است و مردم بر امور ظاهري اعتماد  
اما در مقابل اینها گروهی از شیادان و شعبده بازان به میدان آمده اند که عقل ، ندکن می

ند اینها کن میند. مردم هم گمان کن میمردم را به بازي گرفته اند و اموالشان را چپاول 
 ها آنانند؛ اما در حقیقت خو میافراد نیک و صالحی هستند که براي شفاي بیماریها دعا 

ند. مردم یا جانب افراط را کن میپول و مال مردم را چپاول ، که با زرنگی کسانی هستند
و بعضی با شیادي و فریب عقل ، یند: خواندن دعا هیچ تأثیري نداردگو میگرفته اند و 

ند تا براي کن مییرند و خود را به دروغ افرادي نیک و صالح معرفی گ میمردم را به بازي 
 عضی از مردم هم راه میانه را در پیش گرفته اند. ب، خود موقعیتی به دست آورند

 فتاوي العالج بالقرآن-الشیخ ابن عثیمین
 )24، 22( ص، الرقی و ما یتعلق بها-والسنۀ

 ] معالجه بیماریهاي جسمی با قرآن 58[

آنگونه که بیماریهاي ، دشو میآیا بیماري هایی مانند سرطان با قرآن معالجه  س:
 د؟ آیا در این مورد دلیلی هست؟شو میروحی مانند چشم زخم و غیره با آن عالج 

دالیل زیادي در این مورد ، دده میقرآن و دعا از هر بیماري به حکم خدا شفا  ج:

﴿ د:فرمای میاز آن جمله اینکه خداوند ، هست             ﴾

  ]۴۴[فصلت: 
 .»راهنمایی و شفاست ي آیهبگو: قرآن براي مومنان م«

﴿ د:فرمای میو                      ﴾ :۸۲[اإلسراء[  

 »، بهبودي و رحمت مومنان است ي آیهرستیم که مف میو ما آیاتی از قرآن را فرو «
                                                           

 )؛ من حدیث أبی سعید الخدري رضی اهللا عنه.2201)، و مسلم  (2276،5007،5736،5749البخاري  ( -1
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قل ( اهللا علیه وآله وسلم وقتی که ناراحتی داشت به هنگام خواب سورهپیامبر صلی 
اند و در دستهایش فوت خو میسوره فلق و ناس) را سه بار ( هو اهللا احد) و معوذتین

و هر بار آن را به بدنش می مالید دست کشیدن را از سر و صورت سینه شروع ، می کرد
 . )1(می کرد

 )8/364( مقاالت متنوعه مجموع فتاوي و -الشیخ ابن باز

 ] حکم دعا خواندن بر افراد زیادي با بلندگو59[

، انندخو میند بر افراد زیادي با بلندگو دعا کن میبعضی از کسانی که دعا خوانی  س:
 حکم این نوع دعا خواندن چیست؟ حکم استفاده از بلندگو چیست؟

گفته اند که این کار تجربه شده و مفید واقع شده است و  ها آنبعضی از دعا خو ج:
چون کسی که بیهوش است وقتی که آیات و دعاها بر ، بسیاري از بیماران شفا یافته اند
قرآن همان ، دشو میجدا  انسانارد و جن از بدن گذ میجنی که در بدن او هست تأثیر 

ارد؛ حتی اگر خواننده بر مریض گذ میطور که خدا فرموده شفا است و بر شنونده تأثیر 
، دشو میدم نکند. خواندن دعا با روش شرعی این است که دعا خوان به مریض نزدیک 

با آیات قرآن ( د و اندکی از آب دهانش را کهکن میاند و بر او فوت خو میآیات را بر او 
وش دعا خوان آیات و دعاها را به گ، متبرك شده است) با دستش بر بدن بیمار بکشد

و ، بیمار می رساند تا بیمار متأثر شود پس اگر بر هر نفر جدا دعا خوانده شود بهتر است
باید دانست که تأثیر آن از قرائت فردي کمتر است. ، اگر مشکل باشد با بلندگو بخواند

 واهللا اعلم. 
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 قرآن ] حکم دست کشیدن بر محل درد به هنگام خواندن آیات 60[

فردي هست که با دعاهاي شرعی که از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ثابت  س:
الوابل الصیب) ابن ( ابن تیمیه و» صحیح الکلم الطیب«هستند و با دعاهایی که در کتاب 
                                                           

 )2192) و مسلم  (5735البخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2286 
  

بعضی از مردم که بیماریهاي جسمی مانند سرطان ، اندخو میبر مردم دعا ، قیم آمده اند
قرآن و دعاهایی را که از پیامبر صلی اهللا  ها آناو بر ، آیند میو غده و غیره دارند نزد او 

اند بر خو میکه از شرك خالی هستند ، علیه وآله وسلم ثابت و بعضی از دعاهاي مجرّب
چون پیامبر چنین می کرد ، د و دستش را بر محل درد می مالدکن میدست راستش فوت 

بِ «فت: گ میو  هِ اىفِ ، بَاسَ الْـأَذْ أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ كَ ، اشْ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ امً ، الَ شِ قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ  )1(»شِ

عثمان بن عاص رضی اهللا عنه به پیامبر گفت: از وقتی که مسلمان شده در بدن خود 

ىلَ «پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم به او گفت: ، دکن میدردي را احساس  كَ عَ عْ يَدَ ضَ

كَ  دِ سَ نْ جَ َ مِ أَ َملَّ ي تَ مِ اهللاِ ، الَّذِ : بِسْ لْ قُ تِهِ  -ثَالَثاً  -وَ رَ دْ قُ وذُ بِاهللاِ وَ : أَعُ اتٍ رَّ بْعَ مَ قُلْ سَ ا ، وَ ِّ مَ نْ رشَ مِ

اذرُ  أُحً دُ وَ   )2(»أَجِ

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

بنابراین آیا این دعا خوان اگر بر محل درد دستش را بگذارد جایز است؟ آیا از اینکه 
د شو میچنین فهمیده ، ستت را بگذارپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم به صحابی گفت: د

که گذاشتن دست از اسباب شفا است؟ با توجه به اینکه این تجربه شده و خداوند 
 بسیاري از مردان و زنان را شفا داده است. 

چون قرآن شفا است همان طور که ، خواندن دعا به صورت مذکور اشکالی ندارد ج:

﴿ د:فرمای میخداوند              ﴾ :۴۴[فصلت[  

ولی ، بهبودي و رحمت مومنان است ي آیهرستیم که مف میو ما آیاتی از قرآن را فرو «
 »ایدافز میبر ستمگران جز زیان ن

                                                           
 )2191) و مسلم  (5675البخاري  ( -1
 )2202مسلم  ( -2
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همچنین گذاشتن دست بر محل درد و دست کشیدن بر آن بعد از دم کردن اشکالی 
همان طور که خواندن و سپس فوت کردن بر همه بدن و یا محل درد جایز است؛ ، ندارد

 به دلیل احادیث مذکور. 
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] آیا زن محل درد را براي دعا خوان و دم کننده برهنه کند؟ 61[

ند که براي آن بر مینید بسیاري از مردم از بیماریهایی رنج دا میهمان طور که  س:
از این رو به بعضی از علماي نیک و از اهل تقوا مراجعه ، عالجی طبی نمی یابند

بعضی از این بیماران زن هستند و محل دردشان سر یا ، دعا بخوانند ها آنند تا بر کن می
آیا اگر ضرورت باشد برهنه کردن این جاها جایز ، سینه یا دست ها یا پاهایشان است

 نگام خواندن چقدر است؟ است؟ حدود برهنه کردن به ه
ی پرهیزگار انسانیعنی دعا خوان ، اگر همان طور باشد که شما در سؤال گفته اي ج:

و بگوید محل درد باید برهنه ، و صالح باشد و در دین و اخالقش مورد اعتماد باشد
برهنه کردن آن اشکالی ندارد؛ اما این کار باید در حضور ، شود تا مستقیماً بر آن دم کنم

چون تنها بودن با زن ، محرم باشد به گونه اي که دعا خوان و زنِ بیمار تنها نباشند
 نامحرم جایز نیست. 

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 ] حکم بستن چشمها هنگام دعا خواندن بر زن62[

مردي را می شناسیم که اهل تقوا و درستکاري است و از نظر دین و اخالق  س:
او مردم را با دعاهاي ثابت از قرآن و سنت ، حافظ قرآن است، فردي مورد اعتماد است

ند و بعضی از این زنها که جن زده کن میزنهاي بیمار به او مراجعه ، دکن میمعالجه 
قبل ، از این رو شیخ، ندکن میاراده خود را برهنه  هستند هنگام خواندن دعا بر آنان بدون

وچون درد در بدن بیمار از ، از خواندن دعا چشمهایش را می بندد تا بدن زن را نبیند
او موضع درد را با خواندن دعا و آیات و اوراد ، دشو میجایی به جایی دیگر منتقل 
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ر مورد حکم شریعت درباره د در حالی که محرم زن وجود دارد... نظر شما دکن میدنبال 
 چنین کاري چیست؟

ي زن مراجعه کنند یا یکی از ها آنبهتر است که در چنین مواقعی زنها به دعا خو ج:
اگر زن دعا خوانی در ، محارمش که فردي صالح و متقی است به عالجش بپردازد

او مردي که چشمهایش را می بندد به عالج ، دسترس نباشد و یا محرمی موجود نباشد
در غیر اینصورت دعا خوان با خواندنِ ، بپردازد و فتنه اي هم در کار نباشد جایز است

 دعا روي آب یا روغن اکتفا کند و بیمار از آن آب یا روغن بخورد. 
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] دم کردن همزمان بر دو زن و بیشتر در حکم خلوت نیست63[

دعا بخواند؛ و در  ها آناضر باشند و کسی بر اگر جمعی از زنان در مکانی ح س:
محرم آن زن هم حاضر باشد آیا این کار ، صورت غلبه بیهوشی و بیماري بر یکی از آنان

 در حکم خلوت با آنان است؟ 
در صورتی که جمعی از زنان در مکانی باشند و مردي در آنجا حاضر شود تا بر  ج:

مردي نامحرم با زنی  هرگاهخلوت نیست؛ زیرا در حکم ، آنان آیات و دعا را قرائت کند
نامحرم در یک مکان تنها باشند این در حکم خلوتی است که شریعت از آن نهی 

أَةٍ «د: فرمای میفرموده. رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم  رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ ْلُوَ انَ  أَالَ الَ خيَ إِالَّ كَ

يْطَانُ  امَ الشَّ الِثَهُ شیطان  ها آند؛ مگر اینکه سومین کن میمردي با زنی خلوت نهیچ « )1(»ثَ

 »است

                                                           
، و ابـن  »غریـب حسـن صـحیح   «)، و قـال: 2165)، والترمذي  (1/18،26جزء من حدیث أخرجه: أحمد  ( -1

)، 1659،2929،7249»  (األوسط«)، و 245»  (الصغیر«)، والطبرانی فی 4576،5586،6728،7254حبان  (
لأللبـانی بـرقم    » صحیح الجامع«) و صححه و وافقه الذهبی. و هو فی 387،390، (1/114،115و الحاکم 

)2546( 
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ی نیک و اهل تقوا براي معالجه بیماريِ خانمی که جادو شده یا انسانبنابراین اگر 
در حضور جمعی از زنان حاضر ، چشم زخم خورده و یا دچار جن زدگی شده است

ین عمل در حکم خلوت شود و بیمار را دم کند و آیات قرآن را بر او تالوت کند ا
یرد. اما بهتر آن است مردي که گ مینیست؛ زیرا این کار در حضور افراد زیادي صورت 

و در صورت نیاز بدون ، د این کار را از پشت پرده انجام دهدکن میآیات را تالوت 
حائل به زن دست نزند اگر احتمال بیهوشیِ بیمار می رود یکی از محارم زن آنجا حاضر 

 شود و در این صورت به زن کمک کند تا بدنش را بپوشاند. واهللا اعلم 
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

ا خوانده شده ] حکم استفاده جنب و حائض و زنی که نفاس دارد از آبی که بر آن دع64[
 است

حکم نوشیدن یا حمام کردن با آبی که بر آن دعا خوانده شده چیست؟ حکم  س:
دعا خواندن بر زنی که در دوران قاعدگی است یا زنی که در زمان نفاس است یا بر 

 فردي که جنب است چیست؟
شتر فرد جنب باید قبل از استفاده از آبی که بر آن دعا خوانده شده غسل کند تا بی ج:

خواه قصد خوردن آبی را داشته که بر آن دعا خوانده شده خواه بخواهد با ، مؤثر باشد
آن غسل کند. حائض و زنی که نفاس دارد می تواند در دوران قاعدگی آبی را که بر آن 

 دعا خوانده شده از آن استفاده کند. 
 194ص، الکنز الثمین –شیخ ابن جبرین 

 دعا خوانی] بازکردن مطب هاي مخصوص 65[

 نظریه شما در مورد باز کردن مطب هاي مخصوص دعا خوانی چیست؟  س:

مسیري است براي فتنه و فساد و از این طریق راه به روي ، این کار جایز نیست ج:
یی را براي ها آند. شیوه سلف صالح اینگونه نبود که خانه ها یا دکشو میحیله گران باز 

فساد وارد آن ، دکن میدعا خوانی باز کنند. باز گذاشتن و توسعه این امور شرّ به پا 
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و افراد ناوارد و نا آگاه به این کار می پردازند؛ چون بسیاري از مردم حریص ، دشو می

اهند دیگران را به سوي خود جلب نمایند؛ حتی اگر با انجام کار حرام خو میو ، هستند
نیک و صالحی هم این کار را  انساناگر ، نباید گفت: این فرد صالحی استو ، باشد

باز هم جایز نیست؛ زیرا دادن چنین فرصتهایی و باز کردن چنین دروازه اي ، انجام دهد
 جایز نیست. 

 )2/148( المنتقی -الشیخ الفوزان

 ] دعا خواندن بر ظرفهاي آب66[

یکبار بر چند ظرف و ، ندکن میانی بعضی از کسانی که به طریق شرعی دعا خو س:
انند و این را به خو میو بعضی بر تانکر آب منزل دعا ، انندخو میگالن آب یا روغن دعا 

ند آیا این جایز است؟ در صورت کن میند و استفاده از آن را سفارش ده میبیماران 
 چقدر مؤثر است؟ ، جواز

مگر آنکه مقدار آبی که ، اي نداردو این دعا خوانی فایده ، این کار درستی نیست ج:
اندك باشد. مانند یک یا دو ظرف؛ که روي آن آیه را بخواند و سپس ، ودش میبر آن دم 

و سپس بر ظرف دیگري دعا بخواند و دم کند. اما دعا خواندن بر چند ، در آن فوت کند
مفید نخواهد دعا خواندن بر تانکر به طریق اولی ، م مفید باشدکن میفکر ن، گالن یا ظرف

 ند هدفشان به دست آوردن پول است. کن میاغلب کسانی که چنین ، بود
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] حکم زدن و اذیت کردن بیمار هنگام دعا خواندن67[

د می تواند مریض را بزند و کن میآیا کسی که بیماران را با خواندن قرآن معالجه  س:
 اذیت کند و با جن حرف بزند؟

مانند شیخ اإلسالم ابن تیمیه ، بعضی از علماي گذشته این کار را انجام داده اند ج:
د و می زد تا دا میاو با جن حرف می زد و آن را تحت فشار قرار ، تعالىرحمه اهللا 
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. اما زیاده روي در این زمینه و آنچه از بعضی دعا )1(اینکه از بدن فرد بیرون می آمد
 نیست.می شنویم درست  ها آنخو

 )69( ص، الرقی و ما یتعلق بها -فتاوي العالج و السنۀ-الشیخ ابن باز

 ] بر حذر داشتن از خواندن دعاهایی که مخالف شریعت هستند 68[

 از طرف عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز خطاب به تمام مسلمانان از ساکنان منطقه
 الفرع) و دیگر ساکنان نواحی مدینه منوره(

 اهللا و بر کاته اما بعد: رحمهسالم علیکم و 
به من اطالع رسیده که در منطقه شما دعایی براي عقرب و دیگر حشرات 

از این رو الزم ، د که این دعا مشتمل بر انواعی از الفاظ شرك استشو میانده خو میس
دانسته شما را تذکر دهم و از این کار بر حذر دارم. متن دعاي مذکور که به دست ما 

التي حتكم ، و باآليات املرسالت، بالسبع السموات، بسم اهللا يا قراءة اهللان است: رسیده چنی

، 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، أنثاها و ذكرها

استعنت عليها باهللا و آيات اهللا و تسعة و ، رش ساري الليل و مايش النهارو من ، أكربها

 و من جاء بعدها من ذريتها.، و فاطمة بنت النبي، تسعني نبياً 

و صورت هاي زیادي دارد که از ، این قسمتی از این دعا است که به من رسیده

و مانند يا ، السمواتبالسبع شرك خالی نیست. در این دعا انواع شرك وجود دارد مانند: 

مانند استعنت عليها باهللا ، ناد األفاعي باسم الرفاعي، يا كاظم سم األفاعي، سليامن الرفاعي

 و فاطمة بنت النبي و من جاء بعدها من ذريتها.، و آيات اهللا و تسعة و تسعني نبياً 

و کسی جز خدا نباید صدا ، ید: که عبادت فقط حق خداوند استگو میقرآن کریم 

 ﴿ د:فرمای میچنان که ، ده شود و از کسی جز اهللا کمک خواسته نشودز  

                                                           
 )4/68،69ابن قیم  (» زاد المعاد«مراجعه کن:  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2292 
  

     ﴾ :را می پرستیم و تنها از تو یاري می تنها تو « ]۵[الفاحتة

  »طلبیم

 ﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                 ﴾ :۱۸[اجلن[ 

 ») کسی را با خدا پرستش نکنیدها آندر ( و، مسجدها مختص پرستش خداست«

وَ «د: فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  اءُ هُ عَ ةُ الْـالدُّ بَادَ  » دعا عبادت است« )1(»عِ

ا سَ « د:فرمای میپیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم  اسْ الْـإِذَ ـهَ  الْـتَ فَ نْتَ  اللَّ تَعَ ا اسْ إِذَ وَ

تَعِنْ بِ  اسْ ـهِ فَ هرگاه چیزي خواستی از خدا بخواه و هرگاه کمک خواستی از خدا « )2(»اللَّ

 » کمک بخواه
 آیات و احادیث در این مورد زیادند.

و ستاره ها و  ها آنعلما اجماع کرده اند که کمک گرفتن از جمادات مانند آسم
درختان و بت ها جایز نیست. بلکه این کار شرك است. همان طور که علما اجماع کرده 

خواه آن مرده ها ، جایز نیست ها آناند که به فریاد خواندن مرده ها و کمک خواستن 
 پیامبر باشند یا ولی و یا افرادي دیگر.

نْ  ننساألن اال« رماید:ف میرسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  هُ إِال مِ لُ مَ نْهُ عَ اتَ انْقَطَعَ عَ ا مَ إِذَ

ةٍ  يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِال مِ عُ بِهِ ، ثَالثٍ نْتَفَ لْمٍ يُ و لَهُ ، أَوْ عِ عُ الِحٍ يَدْ لَدٍ صَ   )3(»أَوْ وَ

                                                           
» حسن صـحیح «)، و قال: 2969،3247،3372)، والترمذي  (1479)، و ابوداود  (4/267،721،276احمد  ( -1

  1/491)، والحاکم 890»  (صحیحه«)، و ابن حبان فی 3828)، وابن ماجه  (11464»  (الکبري«و النسائی 
 ) و صححه ووافقه الذهبی.1802(

ــد  ( -2 ــذي  (1/293،303،307احمـ ــی2516)، والترمـ ــی  )، و الطبرانـ ــط«فـ ــر«)، و 5417»  (األوسـ »  الکبیـ
ــال الترمـــذي: 6303،6304(  3/541،542)، والحـــاکم 11243،11416،11560،12988( حســـن «). و قـ

 ».صحیح

 )1631مسلم  ( -3
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یا عملی ، د جز از سه چیز: صدقه جاریهشو میبمیرد عمل او قطع  انسانوقتی که «
 » یا فرزند صالحی که براي او دعا کند، دشو میکه از آن فایده برده 

این دعایی که به آن اشاره شد در آن از آسمان و از مرده ها کمک خواسته شده و از 
که همه اینها شرك است. پس همه مسلمین باید از ، آقاي رفاعی کمک خواسته شده

 آیۀخواندن این دعا و دیگر دعاهاي شرك آمیز پرهیز کنند و به دعا هاي شرعی مانند 
) النَّاسِ بِرَب أَعوذُ قُلْ( ) وفَلَقِالْـ بِرَب أَعوذُ قُلْ( ) وأَحد اللَّـه هو قُلْ( و سوره، الکرسی

 و دیگر آیات قرآنی اکتفا نمایند.
همچنین به تعویذات و دعاهاي شرعی مانند پناه بردن به کلمات کامل خداوند از شر 

مِ «ید پایبند باشد گو میآنچه آفریده و آنچه مسلمان در صبح و شام  ـهِ بِسْ ُّ  اللَّ ي الَ يَرضُ الَّذِ

ءٌ يفِ  ْ هِ يشَ مِ عَ اسْ يعُ الْـمَ مِ وَ السَّ هُ ءِ وَ امَ الَ يفِ السَّ ضِ وَ لِيمُ الْـأَرْ ءٌ  عَ ْ هُ يشَ َّ ْ يَرضُ   )1(سه بار »ملَ

بِ «د: شو میدعایی که بر مریض و مار گزیده خوانده  هِ بَّ النَّاسِ أَذْ ، بَاسَ الْـاللهم رَ

اىفِ  فِ أَنْتَ الشَّ اشْ كَ ، وَ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ امً ، الَ شِ قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ   )2(»شِ

ءٍ يُ « ىْ نْ كُلِّ شَ قِيكَ مِ مِ اهللاِ أَرْ ذِيكَ بِسْ يكَ ، ؤْ فِ دٍ اهللاِ يَشْ اسِ ٍ أَوْ حَ نيْ سٍ أَوْ عَ لِّ نَفْ ِّ كُ نْ رشَ ، مِ

قِيكَ  مِ اهللاِ أَرْ  .سه بار )3(»بِسْ

 .)4(دباش میهمچنین خواندن فاتحه بر مریض و مار گزیده از بزرگترین اسباب شفا 
 ) 215-1/213( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

  دشو می] حکم دعایی که براي عقرب زدگی خوانده 69[

                                                           
، والنسـائی  »حسن غریب صحیح«)، و قال: 3388)، والترمذي  (5088)، و ابوداود  (1/62،66،72احمد  ( -1

)، 1895(  1/514)، و الحـاکم  852،862)، و ابن حبان  (3869ن ماجه  ()، واب9843،9844فی الکبري  (
 و صححه و وافقه الذهبی.

 )5411البخاري فی  ( -2
 )2186مسلم فی  ( -3
 )2201) و مسلم  (5749البخاري  ( -4
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تجربه هم شده و درست در ، یند: ضد عقرب استگو میدعاهایی هست که  س:

اللهم إن هذه عزيمة العقرب والداب مرت عيل اليهود و متن دعا این است: ، آمده است

، النار ذنيبه كاملنشارماذا) بكاك يا رسول اهللا؟ قال: دابة من دواب أهل ( النصاري قال: وش

شهق اهللا ثالث شهقات قال: ، نزل جربائيل عيل سمها، نزل جربيل عيل دمها، نحريه كالدينار

 حکم خواندن این دعا چیست؟أسكني يف عزة اهللا و كتبك يف لوح حمفوظ.. 

بلکه صحیح همان است که با قرآن و ، خواندن دعاي مذکور صحیح نیست ج:
و روایات صحیح آمده همان طور که ابو سعید خدري رضی دعاهاي ثابت در احادیث 

. 1اهللا عنه بر کافري که دچار عقرب زدگی یا مار گزیدگی بود با سوره فاتحه دعا خواند
بلکه باید آن را ترك کرد و دیگران را ، جایز نیست، به کار بردن دعاي مذکور در سؤال
 علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.و صلی اهللا ، از آن بر حذر داشت. و باهللا التوفیق

 )7919( فتوي رقم-اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] حکم تعویذ با آیات قرآنی70[

نظر شما در مورد تعویذ با آیات قرآنی چیست؟ یعنی آیا جایز است مسلمان  س:
 آیات قرآنی را نوشته و در پوشی قرار دهد و با خود حمل نماید؟

یا آویزان کردن تمام قرآن بر بازو و امثال ، ن آیات قرآن و آویزان کردن آننوشت ج:
آن براي مصون ماندن از ضرر و بال از مسائلی است که سلف و علماي گذشته در مورد 
آن اختالف کرده اند: بعضی آن را ممنوع دانسته اند و آن را از زمره تعاویذي که از آن 

إِنَّ «وم گفته پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم که فرمود: نهی شده قرار داده اند؛ چون عم

كٌ  ْ
لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ ى وَ قَ و آنچه افراد بر خود آویزان  -شرك آمیز–دعاهاي « )2(»الرُّ

                                                           
 این باب مراجعه شود. 57به فتواي  -1

» صــحیح الجــامع«ححه األلبــانی فـی  ). و صــ3530)، و ابــن ماجـه  ( 3883)، و أبــوداود  (1/381احمـد  (  -2

 ).331» (لسلسلۀ الصحیحۀا«)، و 1632(
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سحر و جادو و شرك ، دشو میند و آنچه براي محبت بین زن و شوهر انجام کن می
 روایت احمد و ابو داود. » است
علما گفته اند چیزي نیست که تعویذ قرآنی را از این قاعده کلی مستثنی کند. علما  

د تا راه براي شو میگفته اند تعویذ کردن قرآن و آویزان کردن آن بر بدن خود سبب 
نوشتن تعویذهایی که از آیات قرآن نیستند باز شود. پس منع از آویزان کردن تعویذ 

 مور است.براي جلوگیري از گسترش این ا
علما گفته اند: نوشتن تعویذ و آویزان کردن آن بر بدن منجر به توهین به قرآن  
تعویذ با شخص همراه است. ، د چون به هنگام رفتن دستشویی و همخوابی با زنشو می

و احمد بن حنبل در یک روایت است که ، این قول عبداهللا بن مسعود و شاگردانش
 ا داده اند و علماي متأخرین آن را پذیرفته اند.بسیاري از شاگردانش به آن فتو

بعضی از علما آویختن تعویذي را که از قرآن و نامها و صفات خدا باشد جایز قرار  
مانند عبداهللا بن عمروبن عاص رضی اهللا عنه و ابو جعفر باقر و امام احمد در ، داده اند

 یز حمل کرده اند.این بزرگان حدیث منع را بر تعاویذ شرك آم روایتی دیگر.
از نظر دلیل قویتر است و عقیده را بیشتر ، اما قول اول یعنی عدم جایز بودن 

اما اینکه روایت شد که ابن عمرو ، دشو میو توحید بیشتر حمایت ، دکن میحفاظت 
، رضی اهللا عنهما آیات قرآن را می نوشت و آن را برگردن فرزندانش آویزان می کرد

ت یا اینکه بخواهد ضرري را دفع کند یا فایده اي را بیاورد. قصدش تعویذ نبوده اس
 آیات قرآن را حفظ کنند و یاد بگیرند. ، بلکه هدفش این بوده که با این روش

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )205-1/204( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 »بطاسۀ السم«] حکم 71[

ند؛ نام می» طاسۀ السم«نزد بعضی از مردم کاسه هایی مسی هست که آن را  س:
کاسه را پر از آب ، پیش کسی می رود که این کاسه را دارد، یکی مریض شود هرگاه

به خصوص اگر بیماري ، با این باور که شفا می یابد، د و از آن آب می نوشدکن می
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و االغ و مار و ، ب و گربه و آهوعکس عقرب و اس، مربوط به معده باشد. در کاسه
همچنین نامها و کلماتی ، روباه و فیل و شیرو عکس مردان و.... حکاکی شده است

و غیره بر آن نوشته شده است... لطفاً در این مورد مردم را راهنمایی » الشهید«همچون
 کنید

: از جمله، کاسه اي که در سؤال به آن اشاره شده در آن منکرات بزرگی هست ج:
نیم کاسه آهنی یا طالیی یا نقره اي یا غیره دا میو ما ن، عکس هایی که در آن نقاشی شده

بلکه اینها فقط ادعاهایی است که صاحب ، دده میبیماري هاي معده را چگونه شفا 
در این  ها آند یا ارتباطی با جن هاي فاسق و کافر دارد و از کن میکاسه به دروغ ادعا 

ید نما مید با آن مردم را معالجه کن میو ادعا ، یردگ میشعبده بازي بوسیله این کار کمک 
 تا اینگونه پول مردم را بخورد و فریبشان دهد. 

این کاسه را مصادره کنند و از بین ببرند و صاحب آن را ، الزم است که مسؤلین امر
وظیفه مسؤلین شهر از قبیل: فرماندار و  ادب نمایند تا دوباره چنین کاري نکند. این کار

قاضی و هیئت امر به معروف و نهی از منکر است. هر کسی که از این شعبده بازي خبر 
و سکوت درباره صاحب کاسه جایز ، دارد باید موضوع را به اطالع مسؤلین برساند

یگران نیست؛ چون عمل او منکر است و توجیه شرعی ندارد. شما برادر سؤال کننده و د
که از این موضوع آگاه هستید براي از بین بردن آن با اطالع دادن به مسؤلین اقدام کنید 

 تا شهر شما از این منکر رهایی یابد و این فساد با کمک شما از بین برود.
 )2/697( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

 »الزلزلۀ«] خرافه اي در مورد دم کردن با سوره 72[

شخصی به شدت بیمار شود  هرگاهمردم به او گفته اند: ، زنی بیماري روانی دارد س:
سوره زلزله را بخواند یا می میرد یا شفا می یابد. آن زن کسی را خواست که براي او بر 

و فرد بیمار از آن آب نوشید و بعد از مدتی حامله شد و از آبی که بر ، آب دعا بخواند
بعد از آنکه فرزندش را از ، بود نوشید و کودك سالم به دنیا آمدآن دعا خوانده شده 

دوباره حامله شد در نه ماهگی مریضی اش بر گشت نمود و از آن آبی که ، شیر گرفت
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دعا روي آن خوانده شده بود نوشید در همان روز فرزند در حالی که مرده بود به دنیا 
ریض شد و دوباره از آن آب خورد و در دوباره م، و بعد از مدتی دوباره حامله شد، آمد

هشت ماهگی فرزند مرده به دنیا آمد. و بعد از مدتی دوباره حامله شد و در هفت 
 ماهگی احساس مریضی کرد و از آن آب نوشید در شب بعدي کودك زنده به دنیا آمد.

، دکن مییند سوره زلزله بچه ها را از شکم مادر سقط گو میمن از مردم شنیده ام که  
ممکن است سیاه دانه سبب سقط نوزاد ، و در آنچه بر آن دعا خوانده شده سیاه دانه بود

شود بدون اینکه این زن در این مورد اطالعی داشته باشد آیا بچه هایی که سقط شده اند 
 و مرده اند گناهی بر زن هست؟ 

و ، می کشدد یا ده مییند سوره زلزله یا مریض را شفا گو میاوالً: آنچه مردم  ج:
د همه اینها اصل و اساسی ندارد؛ بلکه از خرافات است و کن میگفته اند بچه را سقط 

 ارزشی ندارد. 
ثانیاً: بر این زن فدیه و کفاره اي الزم نیست. چون بچه ها به سبب عمل او نمرده 

 اند. 
 )2/924( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

 راي حمایت مزرعه از پرندگان] حکم نوشتن تعویذ ب73[

تعویذي بنویسد که  ها آنبعضی از صاحبان مزرعه نزد مردي می روند تا براي  س:
ید... حکم این کار نما مید و مزرعه هایشان را حفاظت کن میپرندگان را از مزرعه دور 

 چیست؟ 
این کار به لحاظ شرعی جایز نیست؛ چون این ورقه نمی تواند پرندگان را از  ج:

نه از نظر حسی و نه از لحاظ شرعی. نوشتن روي ورقه اي نمی تواند ، مزرعه دور کند
آن را سبب ، مزرعه را حفاظت کند. بنابراین هر آنچه از نظر حسی و شرعی سبب نباشد

باید با این پرندگانی  ها آناین کار را انجام دهند.  قرار دادن حرام است. پس جایز نیست
آسیب می رسانند با وسایل و امکانات موجود و متعارف مبارزه  ها آنکه به محصوالت 

 کنند. 
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 )1/147( إعداد: أشرف بن عبد المقصود، من فتاواه، الشیخ ابن عثیمین

لَ «] معنی حدیث: 74[ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ كٌ إِنَّ الرُّ ْ
 »ةَ رشِ

كٌ «لطفاً معناي حدیث  س: ْ
لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ ى وَ قَ  را توضیح دهید؟  )1(»إِنَّ الرُّ

احمد و ابو داود آن را از ابن مسعود ، این حدیث از نظر سند بدون اشکال است ج:
کلماتی رضی اهللا عنه روایت کرده اند. معنی آن نزد علما این است دعایی که با الفاظ و 

خواندن ، د و یا شامل نامهاي شیاطین و امثال آن باشدشو میباشد که معناي آن فهمیده ن
 چنین دعائی ممنوع و ناجایز است.

یعنی اموري که سبب ( ندنام می )2(»صرف و عطف«نوعی جادو است که آن را » تولَه«
 ند) شو میایجاد دوستی و یا دشمنی بین زن و شوهر 

ند تا از چشم زخم و جن کن میتعویذ هایی است که بر بچه ها آویزان » تمیمه«
د. آنچه بر شو میگاهی هم بر افراد بزرگ و بر شتر و امثال آن بسته ، محفوظ بمانند

حکم آن ، این عمل شرك اصغر است، دشو میگفته »اوتار«د به آن شو میچهارپایان بسته 
 حکم تمائم است.

یامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم روایت است که ایشان در یکی در حدیث صحیح از پ

نْ « از جنگ هایش فرستاده اي را به لشکر فرستاد و گفت: ةٌ مِ دَ بَةِ بَعِريٍ قِالَ قَ َّ يفِ رَ بْقَنيَ الَ يَ

طِعَتْ  ةٌ إِالَّ قُ دَ الَ قِالَ رٍ وَ تَ  » در گردن هیچ شتري بندي نباشد مگر آن را قطع کنید« )3(»وَ

د آویزان کردن تعویذ هاي قرآنی و غیر کن میاین حدیث از دالیلی است که داللت 
 قرآنی همه حرامند. 

اما اگر دعائی معروف باشد و ، نامفهوم باشند حرامند ها آنهمچنین دعاهائی که الفاظ 
خواندن این دعا اشکالی ، در آن کلمات شرکی نباشد و امور مخالف شرع در آن نباشد

                                                           
 این باب گذشت. 38تخریج حدیث در فتواي  -1

 معناي این دو کلمه در فصل سحر و ساحران در باب اول عقیده بیان شد. -2

 ).2115) مسلم  (3005البخاري  ( -3
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 پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم خودش دعا خوانده و دم کرده و دیگران ندارد؛ چون
و همسرش عائشه) بر پیامبر دعا خوانده اند. پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم ، جبرئیل(

كاً « فرموده: ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ ى مَ قَ أْسَ بِالرُّ دعائی که الفاظ و کلمات شرك آمیز در آن « )1(»الَ بَ

 »نباشد اشکالی ندارد
همچنین دعا خواندن بر آب و نوشاندن آن به مریض یا ریختن آن روي مریض  

در سنن ابی داود ، اشکالی ندارد؛ پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم این کار را کرده است
وآله وسلم براي ثابت بن قیس بن  ثابت است که پیامبر صلی اهللا علیه» کتاب الطب«در 

. بزرگان و سلف )2(شماس رضی اهللا عنه در آب دعا خواند و سپس آب را بر او ریخت
 امت این کار را می کردند بنابراین اشکالی ندارد. 

 )162، 161( )ص4( مجلۀ البحوث اإلسالمیۀ/العدد-الشیخ ابن باز

                                                           
 )، و اللفظ له.3886) ابوداود (2200مسلم  ( -1

ــو  -2 ــی 3885داود  (اب ــري«)، والنســائی ف ــی 10856،10879»  (الکب ــی ف )، و 9118»  (األوســط«)، والطبران
 ).6069»  (صحیحه«)، وابن حبان فی 1323»  (الکبیر«



 

 

 

 

 :فصل سوم
 حرس



 

 ] حقیقت چشم زخم و عالج آن75[

﴿ رماید:ف میحقیقت چشم زخم چیست؟ خداوند متعال  س:        

   ﴾ :شرّ حسادت کننده آنگاه که حسادت رم) از ب میبه تو پناه ( و« ]۵[الفلق

 .»ورزد
آیا این حدیث صحیح است که از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم روایت شده که 

[یک سوم مرده هایی که در قبرها هستند به  »ثلث ما فی القبور من العني« رماید:ف می

 سبب چشم زدگی است؟] 
 در مورد حسادت کننده اي شک کند چه بگوید و چه باید بکند؟  انساناگر 

وي چشم زننده براي کسی که چشم خورده سبب بهبودي آیا استفاده از آب وض
 ود؟ آن آب را بنو شد یا با آن غسل نماید؟ ش می

گرفته شده است و در اصل این است وقتی که فردي » عان یعینُ«از »عین« ي کلمه ج:
یرد و آنگاه گ میکسی یا چیزي را چشم می زند آن چیز مورد تعجب و تحسین او قرار 

د که با نگاه کردن به فردي که مورد آی میکیفیت ناپاکی از وجود او پدید ، به دنبال آن
 اند او را مورد اصابت نگاه مسموم خویش قرار دهد. تو می، یردگ میاصابت چشم قرار 

فرمان داده است که از شرّ حسادت  صلی اهللا علیه وآله وسلمخداوند به پیامبرش 

﴿ اید:رمف میچنان که ، کننده به خدا پناه ببرد          ﴾ :۵[الفلق[ 

پس هر چشم زننده اي حسود است اما هر حسادت کننده اي چشم زننده نیست. و از 
آن جا که حاسد عام تراز چشم زننده است پناه بردن از شرّ حاسد به خداوند همان پناه 

 اشد.ب میبردن از شرّ چشم زننده 
تیري است که از حاسد و چشم زننده به سوي حسادت شونده و چشم ، چشم زخم

و اگر ، د و گاهی به خطا می رودکن میردد که گاهی به او اصابت گ میزده شده پرتاب 
و اگر شخص ، ذارندگ میفرد چشم زده شده محافظی نداشته باشد این تیرها در او تأثیر 
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دارند و در او تأثیري نخواهند گذاشت و محافظ داشته باشد این تیرها راه نفوذي به او ن
 ))1(زادالمعاد با اندکی تصرف( ردند.گ میگاهی به سوي خود چشم زننده بر 

اشد که ب میدر احادیثی ثابت است که بیانگر این  صلی اهللا علیه وآله وسلم از پیامبر
رضی اهللا عنها روایت  از آن جمله در صحیحین از عائشه، ذاردگ میچشم زخم تأثیر 

ولَ «وید: گ میاست که  سُ ـهِ إنَّ رَ ىلَّ  اللَّ مَ  اللَّـهُ صَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ قِيَ  عَ ْ رتَ ا أَنْ تَسْ هَ رُ أْمُ انَ يَ نْ  كَ مِ

ِ الْـ  )2(»عَنيْ

د که براي مصونیت از چشم زدگی دا میبه او فرمان  صلی اهللا علیه وآله وسلم[پیامبر 
صلی اهللا علیه وآله احمد و ترمذي از ابن عباس و از پیامبر ، دعا و رقیه بخواند.] مسلم

ابَقَ الْـ« د که فرمود:کن میروایت  وسلم ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ ؛ وَ قٌّ ُ حَ تْهُ الْـعَنيْ بَقَ رَ سَ دَ ُ الْـقَ ا ، عَنيْ إِذَ وَ

لُوا سِ اغْ تُمْ فَ لْ تُغْسِ  »اسْ

و اگر چیزي بود که از تقدیر پیشی بگیرد چشم زخم از آن ، چشم زخم حق است«
براي شفاي کسی که چشم زخم خورده) ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ میپیشی 

این کار را  )تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي خود بریزد( غسل کنید
  )3(»انجام دهید

ا « ند که گفت:کن میامام احمد و ترمذي از اسماء بنت عمیس رضی اهللاُ عنها روایت  يَ

ولَ  سُ ـهِ رَ رٍ : اللَّ فَ عْ نِي جَ مْ  إِنَّ بَ يبُهُ ابَقَ الْـتُصِ ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ الَ نَعَمْ فَ مْ قَ قِي هلَُ ْ رتَ أَسْ ُ فَ رَ الـْعَنيْ دَ قَ

تْهُ  بَقَ ُ الْـسَ  )4(»عَنيْ

                                                           
 ). و کالهما البن القیم رحمۀاهللا.131ص  (» النبوي» الطب«). و انظر و ایضاً : 4/167(زادالمعاد)  ( -1

 ).2195( )، و مسلم 5738البخاري  ( -2
 )2188مسلم  ( -3
 ».حسن صحیح«)، و قال الترمذي: 35109)، و ابن ماجه  (2059)، و الترمذي  (438/ 6أحمد  ( -4
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به فرزندان جعفر چشم زخم می زنند آیا برایشان طلب رقیه و دعا  یا رسول اهللا«
رفت چشم زخم از آن پیشی و گ میکنم؟ فرمود: بله؛ اگر چیزي بود که از تقدیر سبقت 

 »رفتگ میسبقت 

رُ « د که گفت:کن میابوداود از عائشه رضی اهللاُ عنها روایت  مَ ؤْ انَ يُ ائِنُ الْـكَ أُ ثُمَّ  عَ ضَّ يَتَوَ فَ

نْهُ  لُ مِ تَسِ غْ عِنيُ الْـيَ   )1(.»مَ

د که وضو بگیرد و آنگاه چشم خورده با آن آب ش میبه چشم زننده فرمان داده «
 ». نمود میغسل 

أَنَّ «روایت کرده اند که:  نسائی و ابن حبان از سهل بن حنیف، مالک، امام احمد

ولَ  سُ ـهِ رَ ىلَّ  اللَّ عْبِ  اللَّـهُ صَ انُوا بِشِ ا كَ تَّى إِذَ ةَ حَ كَّ وَ مَ هُ نَحْ عَ وا مَ ارُ سَ جَ وَ رَ لَّمَ خَ سَ يْهِ وَ لَ ارِ الـْعَ زَّ خَ

نْ  نَ الْـمِ سَ بْيَضَ حَ الً أَ جُ انَ رَ كَ ؛ وَ نَيْفٍ لُ بْنُ حُ هْ لَ سَ تَسَ ةِ اغْ فَ حْ مِ وَ الْـجُ سْ لْدِ الْـجِ نَظَرَ ، جِ إِلَيْهِ  فَ

رُ بْنُ  امِ و عَ ةَ أَخُ بِيعَ أَيْتُ كَ رَ ا رَ : مَ قَالَ لُ فَ تَسِ غْ وَ يَ هُ عْبٍ وَ يِّ بْنِ كَ دِ نِي عَ بَّأَةٍ؛ الْـبَ َ لْدَ خمُ الَ جِ مِ وَ يَوْ

ولُ  سُ َ رَ أُيتِ لٌ فَ هْ بِطَ سَ لُ ـهِ فَ ىلَّ  اللَّ ولَ  اللَّـهُ صَ سُ ا رَ : يَ يلَ لَهُ قِ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ـهِ عَ لٍ ، اللَّ هْ لْ لَكَ يفِ سَ هَ

ـهِ وَ  ا يَ  اللَّ الُوا: نَظَرَ مَ ؟ قَ دٍ نْ أَحَ ونَ فِيهِ مِ مُ تَّهِ لْ تَ : هَ الَ . قَ يقُ فِ ا يُ مَ هُ وَ أْسَ عُ رَ فَ رُ بْنُ  رْ امِ ؛ إِلَيْهِ عَ ةَ بِيعَ رَ

ولُ  سُ ا رَ عَ دَ ـهِ فَ ىلَّ  اللَّ ا اللَّـهُ صَ 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 لَهُ  تَسِ : اغْ الَ لَهُ مَّ قَ . ثُ كْتَ رَّ بُكَ بَ عْجِ 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 غَسَ فَ

حٍ  دَ هِ يفِ قَ ارِ ةَ إِزَ لَ اخِ دَ يْهِ وَ لَ جْ افَ رِ رَ أَطْ لِكَ ، وَ بَّ ذَ لٌ الْـثُمَّ صُ جُ بُّهُ رَ يْهِ يَصُ لَ ءُ عَ هِ  امَ رِ ظَهْ هِ وَ أْسِ ىلَ رَ عَ

ئُ  فِ كْ هِ يُ فِ لْ نْ خَ أْسٌ الْـمِ عَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَ لٌ مَ هْ احَ سَ رَ لِكَ فَ لَ بِهِ ذَ عَ فَ ؛ فَ هُ اءَ رَ حَ وَ دَ  )2(»قَ

                                                           
 »صحیح اإلسناد): «3286»  (صحیح أبو داود «). قال األلبانی فی 3880أبو داود  ( -1
، 7617»  (الکبــري«ئی فــی  )، و النســا486/ 3)، و أحمــد  (1679، 1678(  939، 938/ 2» موطــأ مالــک« -2

»  الکبیــر«)،و الطبرانــی فــی 6106»  (صــحیحه«)، وابــن حبــان فــی 3509)، و ابــن ماجــه (10036 ،7619
و رجال أحمـد رجـال   ) : «5/107»  (مجمع الزوائد«). باختالف فی ألفاظ بعضهم. قال فی 5582-5573(

 ).2828»  (صحیح ابن ماجه«و صححه األلبانی؛ کما فی ». الصحیح
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همراه او به سوي مکه  ها آنحرکت کرد و  صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبرخدا «

آن جا سهل بن حنیف غسل ، رهسپار شدند تا اینکه به وادي خزّار در جحفه رسیدند
عامربن ربیعه برادر بنی ، او مردي سفید پوست و داراي بدن و پوستی زیبا بود، کرد

آنگاه ، عدي بن کعب به او نگاه کرد و گفت: تا به امروز بدنی به این زیبائی ندیده ام
آوردند و به  صلی اهللا علیه وآله وسلمهوش شد و به زمین افتادف او را نزد پیامبرسهل بی

گفته شد: اي رسول خدا سهل بیهوش است و سرش را  صلی اهللا علیه وآله وسلمایشان
ید که او را کن مید. فرمود: آیا در مورد او کسی را متهم آی مید و به هوش نکن میبلند ن

صلی اهللا بن ربیعه به او نگاه کرده است؛ آنگاه پیامبر خدا چشم زده باشد؟ گفتند: عامر
عامر را فرا خواند و بر او خشمگین شد و گفت: چرا یکی از شما  علیه وآله وسلم

، برادرش را می کشد؟ چرا وقتی چیزي را دیدي که تعجب و تحسین تو را بر انگیخت
، د را شستشو بدهاعضاي بدن خو( در حق او دعاي برکت نکردي. سپس به او گفت:

آنگاه او چهره و دستهایش را به آرنج ها و زانوها و قدمها و عورتش را شست و آ ب 
بر سر و پشت او ریخت ، آن را در ظرفی قرار داد و سپس این آب را از پشت سر سهل

آنگاه سهل خوب شد و همراه مردم به راه ، دکر میو ظرف را پشت سر او باال و پایین 
 ».شکلی نداشت و کامالً بهبودي یافته بودافتاد و هیچ م

چشم ، از این رو بیشتر علما بنا بر احادیث مذکور و غیره و با توجه به واقعیت امر
 نند.دا میزخم را مؤثر 

یک « )1(»ثلث ما يف القبور من العني«اما حدیثی که شما در سؤال ذکر نمودید که  

اما صاحب ، نیمدا میصحت آن را ن »سوم مرده هاي قبرها به سبب چشم زدگی مرده اند
و او از پیامبر  از جابر » حسن«با سند » مسند بزار«نیل األوطار بیان کرده است که 

ن أُمتي «روایت کرده است که فرمود:  صلی اهللا علیه وآله وسلم وتُ مِ مُ ن يَ بعد أكثرُ مَ

                                                           
نصـف مـا یحفـر    «) بلفـظ:  399( 155/ 24» المعجـم الکبیـر  «لم أجده بهذا اللفظ ؛ و أخرجه الطبرانی فی  -1

 و هو کذّاب  ،، و فی سنده: علی بن عروة»ألمتی من القبور من العین 



   

 2305 باب هژدهم: فتاواي طب
 

هِ باألَنْفُسِ قضاءِ اهللا  رِ دَ بیشتر کسانی از امت من که می میرند بعد از «.یعنی بالعین. )1(»وقَ

 »چشم زخم است ها آنتقدیر و قضاي الهی سبب مرگ 
مسلمان بایدخودش را از شرّ شیاطین انسی و جنّی با نیروي ایمان به اهللا تعالی و 

در آن به خدا پناه برده است و به و دعاهایی که پیامبر ، اعتماد و توکل و پناه بردن به او
قل أعوذ برب الناس...) و اخالص ( قل أَعوذ برب الفلق...) و( کثرت خواندن سوره هاي

تِ اهللاِ«محافظت نماید. و دعاهاي ذیل: ، و فاتحه و آیۀالکرسی لِامَ وذُ بِكَ ِّ  أَعُ نْ رشَ اتِ مِ التَّامَّ

لَقَ  ا خَ تِ «و ، »رمب میچه آفریده پناه به کلمات کامل خداوند از شرّ آن« )2(»مَ امَ
لِ وذُ بِكَ أَعُ

ـهِ  ونِ  اللَّ ُ ْرضُ أَنْ حيَ يَاطِنيِ وَ اتِ الشَّ زَ َ نْ مهَ مِ بَادِهِ وَ ِّ عِ رشَ بِهِ وَ ضَ نْ غَ ةِ مِ   )3(»التَّامَّ

رم به کلمات کامل خداوند از خشم و عذاب او و از شرّ بندگانش و از ب میپناه «
 ».حاضر شوندوسوسه هاي شیطان و از اینکه 

   ﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                     

   ﴾ :۱۲۹[التوبة[  

بر او توکل نموده ام و او ، هیچ معبود به حقی جز او نیست، کافی است مرا خداوند«
 دیگر دعاهاي شرعی؛. و »پروردگار عرشِ بزرگ است

معلوم گردید که  هرگاهمعناي سخن ابن قیم که در آغاز پاسخ ذکر شد همین است. 
به چشم زننده دستور داده ، فردي او را چشم زخم زده است یا به فردي مشکوك بود

آب  به این صورت که ظرفی را بیاورند و او با دستش از آن ظرف، ود که غسل کندش می
                                                           

  -کشف األستار-و البزار ،)2900»  (شرح مشکل األثار«و الطحاوي  فی   ،)1760»  (مسنده«الطیالسی فی  -1
) . قـال  747بـرقم » السلسلۀ الصحیحۀ «)، و هو فی 214، 10/211»  (الفتح«). و حسنه الحافظ  فی 3052(

رواه البزارو رجاله رجال الصحیح خال طالب بن حبیب بن عمرو، و هو ): «5/106»  (مجمع الزوائد« فی 
 ».ثقۀ

 )2708،2709مسلم  ( -2
حسن «و قال:  ،)3528)، و الترمذي  (6/6)،  (57/ 4(  ،)181/ 2)، و أحمد  (1704( 950/ 2» موطأمالک« -3

 ).10601( 190/ 6» الکبري«، و النسائی فی »غریب
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، چهره اش را در آن ظرف بشوید، سپس آب را در ظرف بریزد، ندبر دارد و مضمضه ک
سپس دست چپش را در ظرف داخل نماید و بر زانوي راست خود آب بریزد به گونه 
اي که آب در آن ظرف جمع شود سپس دست راست خود را در ظرف آب داخل کند 

از پشت  و بر زانوي چپ خود آب بریزد و سپس عورتش را بشوید؛ آنگاه این آب را
 به حکم اهللا تعالی بهبودي می یابد. ، سر بیمار یکباره بر سرش بریزند

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. ، وباهللا التوفیق
 )271/ 1( اللجنۀ الدائمۀ

 شیخ ابن عثیمین)( ] حقیقت چشم زدگی و عالج آن76[

آن چیست؟ آیا پرهیز و د؟ راه عالج کن میاصابت  انسانآیا چشم زخم به  س:
    احتیاط در برابر آن با توکل منافات دارد؟

نظر ما در مورد چشم زخم این است که تأثیر آن حقیقت دارد و از دیدگاه  ج:
 رماید:ف میثابت است. در موارد زیادي این کار اتفاق افتاده است؛ اهللا تعالی  شریعت

﴿                  ﴾ :غیره در تفسیر ابن عباس و  :]۵۱[القلم

اي پیامبر) با چشم خود مورد اصابت قرار ( این آیه گفته اند: که نزدیک بود کافران تو را
 دهند.

قٌّ الْـ«:وید گ می صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر ُ حَ ابَقَ ، عَنيْ ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ رَ الْـوَ دَ قَ

تْهُ  بَقَ ُ الْـسَ ا ، عَنيْ إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ تُغْسِ و اگر چیزي بود که از ، چشم زخم حق است«؛ )1(»اسْ

براي ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ میتقدیر پیشی بگیرد چشم زخم از آن پیشی 
تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و ( شفاي کسی که چشم زخم خورده) غسل کنید

  »داین کار را انجام دهی )بهبودي بر روي خود بریزد
ند که عامربن ربیعه از کنار سهل بن حنیف در حالی کن میروایت  نسائی و ابن ماجه

ْ أَرَ كَ «آنگاه گفت: ، ست گذشتش میکه او بدن خود را  امَ لَبِثَ أَنْ الْـملَ بَّأَةٍ؛ فَ َ لْدَ خمُ الَ جِ مِ وَ يَوْ
                                                           

 )2188مسلم  ( -1
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ىلَّ  َ بِهِ النَّبِيَّ صَ أُيتِ ـهُ لُبِطَ بِهِ فَ ا اللَّ يعً ِ الً رصَ هْ كْ سَ رِ : أَدْ يلَ لَهُ قِ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ونَ بِهِ؟ ، عَ مُ تَّهِ نْ تَ : مَ الَ قَ

 . ةَ بِيعَ رَ بْنَ رَ امِ الُوا: عَ تُلُ قَ قْ مَ يَ الَ : عَ الَ بُهُ أَحَ  قَ عْجِ ا يُ يهِ مَ نْ أَخِ مْ مِ كُ دُ أَ أَحَ ا رَ ؟! إِذَ اهُ مْ أَخَ كُ دُ

عُ لَهُ بِ  يَدْ لْ هِ إِىلَ الْـفَ يْ دَ يَ هُ وَ هَ جْ لْ وَ يَغْسِ أَ فَ ضَّ تَوَ ا أَنْ يَ رً امِ رَ عَ أَمَ ءٍ فَ ا بِامَ عَ . ثُمَّ دَ ةِ كَ َ ِ الْـربَ قَنيْ فَ رْ مِ

هِ  ارِ ةَ إِزَ لَ اخِ دَ بَتَيْهِ وَ كْ رُ هُ ، وَ رَ أَمَ يْهِ  وَ لَ بَّ عَ أَ  :-و فی لفظ–أَنْ يَصُ فَ كْ هِ الْـأَنْ يَ فِ لْ نْ خَ اءَ مِ   )1(»إِنَ

دیري نگذشت که سهل بیهوش شد و او را ، تا به امروز بدنی به این زیبائی ندیده ام«
گفت: چه ، نزد پیامبر آوردند و گفتند: یا رسول اهللا سهل را دریاب که بهوش شده است

ید؟ گفتند: عامربن ربیعه. فرمود: چرا یکی از شما برادرش رامی کن میکسی را متّهم 
کشد؟! هرگاه کسی از شما چیزي از برادرش دید که مورد پسند او واقع گردید برایش 
دعاي برکت کند. آنگاه پیامبر آب خواست و به عامر فرمان داد که وضو بگیرد و چهره 

و فرمان داد که آن آب راروي ، بشویدو زانوها و عورتش را ، و دستهایش را تا آرنج ها
وارونه ، سهل بریزند و در عبارتی دیگر آمد که فرمان داد: ظرف را از پشت سر سهل

 »بگذارند.
 ان چشم زخم را انکار کرد.تو میاست و ن، شاهد قضیه، واقعیت امر

 و اگر کسی مورد اصابت چشم زخم قرار گرفت از عالج هاي شرعی استفاده کند که 
 صلی اهللا علیه وآله وسلمقرآن بخواند و خود را دم کند پیامبر -1 ند از:عبارت

َةٍ «رماید: ف می ٍ أو محُ نيْ ن عَ يَةَ إال مِ قْ رقیه و افسون و دم کردن جایز نیست مگر «، )2(»ال رُ

رقیه و رعا  صلی اهللا علیه وآله وسلمجبرئیل بر پیامبر » براي چشم زدگی یا گزیدگی

مِ «فت: گ میاند و خو می ـهِ بِاسْ ؛  اللَّ ذِيكَ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِ أَرْ نيْ سٍ أَوْ عَ فْ لِّ نَ ِّ كُ نْ رشَ  مِ

دٍ  اسِ ـهُ حَ يكَ  اللَّ فِ مِ ، يَشْ قِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ  .)3(»أَرْ

                                                           
 تخریج در فتواي سابق -1

 )47تخریج در فتواي  ( -2
 ). 2186مسلم  ( -3
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یا ، د و از شرّ هر کسده میم از شرّ هر چیزي که تو را آزار کن میبه نام اهللا تو را دم «

 »مکن میبه نام اهللا تو را دم ، خداوند تو را شفا بدهدچشم حسادت کننده اي 
صلی اهللا خواسته شود که غسل کند: همان گونه که پیامبر، از کسی که چشم زده -2

خواست که وضو بگیرد... و آنگاه این آب را روي  از عامربن ربیعه علیه وآله وسلم
کسی بریزد که چشم خورده است. اما گرفتن مدفوع و ادرار چشم زننده اصلِ اساسی 

بلکه در حدیث آمده که اعضاي ، همچنین برداشتن رد پایش نیز اساسی ندارد، ندارد
 اس کرد.شاید بتوان داخل چادر و لباس را به این قی، بدن و عورتش را بشوید

پیشگیري از چشم زخم اشکالی ندارد و با توکل منافاتی ندارد؛ بلکه عین توکل 
چون توکل یعنی تکیه کردن به اهللا تعالی به همراه استفاده از اسبابی که اهللا تعالی ، است

 آن را جایز قرار داده است یا به استفاده از آن فرمان داده است.
اند و خو میراي حسن و حسین رضی اهللا عنهما دعا ب صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر 

تِ «فت: گ می لِامَ امَ بِكَ كُ يذُ ـهِ أُعِ ةٍ  اللَّ امَّ هَ يْطَانٍ وَ لِّ شَ نْ كُ ةِ مِ : ، التَّامَّ قُولُ 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 عِيلَ عَ مَ إِسْ قَ وَ حَ ذُ إِسْ وِّ عَ  )1(»يُ

م از شرّ هر شیطان و از شرّ هر ده میشما دو تا را در پناه کلمات کامل خداوند قرار «
اسماعیل و اسحاق را اینگونه ، فت: ابراهیمگ میو ، حشره اي و از شرّ هر چشم زننده اي

 ».ددا میدر پناه خدا قرار 
  )42-41( فتاوي العالج بالقرآن والسنۀ. ص –شیخ ابن عثیمین 

  بودن به تأثیر چشم زخم با آیات قرآن مخالفتی ندارد. بیان عالج چشم زخم ] معتقد77[

بعضی گفتند: که چشم بد ، بعضی مردم در مورد تأثیرچشم زخم اختالف کردند س:
چون مؤثّر دانستن آن با آیات قرآن مخالفت است. حق در این مسئله ، ذاردگ میتأثیري ن
 چیست؟

                                                           
 فظ الترمذي. و هذا ل ،) و غیرهما2060)، و الترمذي  (3371البخاري  ( -1
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گفته است که  صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبرهمان چیزي است که ، سخن حق ج:

قٌّ الْـ«فرموده است:  ُ حَ و واقیت امر بر مؤثر بودن چشم » چشم زخم حق است« )1(»عَنيْ

که ، آیاتی که با این حدیث معارض و مخالف باشند سراغ ندارم، دده میزخم شهادت 
اهللا تعالی براي هر بلکه ، اینها بگویند: مؤثر دانستن چشم زخم با قرآن مخالف است

﴿ چیزي سببی قرار داده است حتی بعضی از مفسرین گفته اند:        

               ﴾ :از آیه چشم زخم است.  ]۵۱[القلم 

است. و حقیقت دارد  چشم زدن ثابت، به هر حال خواه مراد آیه همین باشد یا نباشد
تا به  صلی اهللا علیه وآله وسلمواقیت امر از دوران پیامبر، و هیچ شکّی در آن نیست

 د.ده میامروز به اثبات این قضیه گواهی 
 کسی که مورد اصابت چشم زخم قرار گرفت چکار کند؟ :2س

و اگر کسی که او را چشم زده مشخص باشد از ، براو قرآن و دعا خوانده شود :2ج
ود که وضو بگیرد و آب وضوي او را که از اعضاي بدنش می ریزد ش میاو خواسته 

و پشت  قرار دهند و آنگاه کسی که مورد اصابت چشم قرار گرفته آب را بر سردرظرفی 
بر این است نزد ما رسم ، خود بریزد و از آن بنوشد به حکم اهللا تعالی بهبودي می یابد

ند و سپس آب آن را ده مییرند و با آب شستشو گ میکه قسمتی از لباس چشم زننده را 
نقل قول هاي زیادي این امر  براساسند تا آب را بنوشد و ده میبه فرد چشم زده شده 

اگر چنین باشد استفاده از این کار اشکالی ندارد چون هر آنچه از لحاظ ، مفید است
اما آنچه به لحاظ شرعی و ، درست است، ثابت شود که سبب استشریعت یا در عمل 

اشد؛ مانند کسانی که بر تعویذها و امثال آن ب میحسی سبب نیست اعتماد بر آن جایز ن
ند و آن را بر خود می آویزند تا اینگونه به وسیله آن آثار چشم بد را از کن میاعتماد 

خواه این تعویذها از قرآن باشند یا از غیر ، خود دور نمایند؛ زیرا این کار اساسی ندارد

                                                           
 )2188مسلم  ( -1
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و بعضی از سلف تعویذي را که از قرآن باشد اجازه داده اند مشروط به اینکه نیاز ، قرآن
 باشد.

 .)44، 43( فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ ص –ابن عثیمین 

 را چشم می زند  انسان] گاهی جن 78[

این طور است آیا درست است که پارچه و اگر ، را چشم می زند انسانجن  آیا س:
اي به جاههایی که گمان می رود محل رفت و آمد جن ها هستند بکشند و بعد آن را 

   بشویند و براي دفع آثار چشم زخم از آن استفاده شود؟ جزاکم اهللا خیراً
بسم اهللا و الحمدهللا... چشم زخم حق است. همان طور که رسول اهللا فرموده  ج:
و جایز است که با قرآن و دعاهاي صحیح ، و جن سر می زند انسانکار از این   است

معالجه شود و همچنین از کسی که گمان می رود چشم زده است بخواهند که غسل کند 

قٌّ الْـ«و آب را بر روي بیمار بریزند؛ چون پیامبر فرموده است:  ُ حَ ا .عَنيْ إِذَ تُمْ . وَ لْ تُغْسِ اسْ

لُوا سِ اغْ براي شفاي کسی که ( از شما خواسته شد هرگاه.. و ، زخم حق استچشم « )1(»فَ

تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي ( چشم زخم خورده) غسل کنید
 »این کار را انجام دهید )خود بریزد
 رماید:ف میپیامبر 

َةٍ « ٍ أَوْ محُ نيْ ن عَ يَةَ إِال مِ قْ نیست مگر براي چشم رقیه و افسون و دم کردن جایز «، )2(»ال رُ

 ، )3(»زدگی یا گزیدگی
جایز ، اما کشیدن پارچه روي زمین به خاطر معالجه ي چشم زدگی و یا گرفتن ادرار

 نیست.
 .)351/ 1( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 
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 ] فرق سحر و چشم زدن چیست؟ چشم زننده و چشم زده شده چه باید بکنند؟79[

زدن چیست؟ آیا چشم زدن از نظر شرعی واقعیت دارد آیا فرق سحر و چشم  س:
حکمی در مورد آن آمده است؟ و اگر چشم زدن حقیقت دارد چشم زننده و چشم 

 باید چکار کنند؟، خورده

سحر و جادو در لغت عبارت است از چیزي که سبب و علت آن پوشیده و پنهان  ج:
نوعی از آن در بدن و دلها تأثیر  و، ودش میباشد. و در اصطالح: سحر به افسون گفته 

 د؛کن میو نوعی از سحر زن و مرد را از همدیگر جدا ، دکن میذارد و فرد را مریض گ می

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                       

            ﴾ :از ایشان چیزهائی آموختند که « ]۱۰۲[البقرة

با آن میان مرد و همسرش جدائی می افکندند و حال آنکه با چنین جادي خویش 
 »انند به کسی زیان برسانند مگر اینکه با اجازه و خواست خدا باشدتو مین

همان طور که در حدیث صحیح آمده که پیامبر فرمود: ، اما چشم زدن حقیقت دارد

ابَقَ الْـ« ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ ؛ وَ قٌّ ُ حَ تْهُ الْـعَنيْ بَقَ سَ رَ دَ ُ الْـقَ ا ، عَنيْ إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ تُغْسِ چشم « )1(»اسْ

و اگر چیزي بود که از تقدیر پیشی بگیرد چشم زخم از آن پیشی ، زخم حق است
براي شفاي کسی که چشم زخم خورده) غسل ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ می

این کار را انجام  )تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي خود بریزد( کنید
           »دهید

چشم زدن مانند سحر و جادو حرام است. عالج چشم زننده این است که هرگاه 
قرار گرفت باید نام خدا را ذکر کند و بگوید: چیزي دید که مورد تعجب و شگفتی او 

كْتَ «چنان در حدیث آمده است: ، خداوند برکت دهد رَّ بُكَ بَ جِ عْ ا يُ أَيْتَ مَ ا رَ الَّ إِذَ  )2(»هَ

چرا وقتی چیزي دیدي که مورد پسند شما قرار گرفت و اعجاب شما را بر انگیخت «
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و ، إال باهللا ةا شاء اهللا ال قوپس چشم زننده باید بگوید: م» نگفتی خداوند برکت دهد
ود باید خودش را با ایمان و ش میبراي آن فرد دعاي برکت نماید. کسی که چشم زده 

توکل به خداوند و خواندن آیات قرآن و دعاهاي مأثور مورد حفاظت قرار دهد. و اگر 
مشخص بود از او بخواهند که دستها و صورت و ، کسی که دیگري را چشم زده

در ظرفی بشوید و آنگاه فردي که چشم خورده با آن آب خود را بشوید؛  عورتش را

لُوا«فرمود:  صلی اهللا علیه وآله وسلمچون پیامبر سِ اغْ تُمْ فَ لْ تُغْسِ ا اسْ إِذَ از شما  هرگاه« »وَ

 ». این کار را انجام دهید، خواسته شد که غسل کنید

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )59، 58( الرقی و ما یتعلق بها. ص –فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ ، اللجنۀ الدائمۀ

 ] سزاي کسی که دیگران را چشم زخم می زند و معالجه ي این کار 80[

اگر فردي که دچار بیماري حسادت است چیزي را چشم بزند و آنرا از بین ببرد  س:
و اگر از روي قصد و ، ودش میآیا براو جریمه اي الزم ، یا زیانی به آن وارد نماید

حسادت چنین نکند آیا باز هم مجازاتی دارد؟ آیا چشم زخم عالج شرعی دارد که اثر 
         آن را کم کند یا به طور کلی از بین ببرد؟

و این از شگفتی هاي ، چشم زدن واقعیت دارد چنان که در حدیث آمده است ج:
د که برهر چیزي بیفتد ده میچشم بعضی از افراد چنان خاصیتی قرار الهی است که در 

قٌّ « :رمایدف می صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر ، اندرس میبه آن ضرر  ُ حَ چشم « )1(»العَنيْ

 »زدن حقیقت دارد
عالج شرعی براي چشم زننده این است که اگر می ترسید که چشم او به آنچه برآن 

ک د باید چشم زننده براي آن دعاي خیر کند و بگوید: کن میزیان وارد  افتد می اللَّهم بارِ
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سهل بن حنیف ، . بارالها: براي آن خیر و برکت بیاور! چنان که وقتی عامربن ربیعهعليه

؟«را چشم زد پیامبر به عامر گفت:  كْتَ رَّ  چرا نگفتی خدایا به او برکت بده.  )1(»أَالَ بَ

زننده بگوید: ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا.چون هشام  و همچنین مستحب است که چشم
د که او هرگاه چیزي را می دید که مورد پسندش واقع کن میبن عروه از پدرش روایت 

 فت: ما شاء اهللا ال قوة اال باهللا.گ مید ش مید و یا وارد باغی از باغهایش ش می

دفع خواهد شد. اما  ضرر چشم او، پس هرگاه چشم زننده به این ذکر پایبند باشد
ود. حتی فقها گفته اند: اگر قصداً بخواهد ش میگناهکار ، اگر قصداً فردي را چشم بزند

چون این ، ودش میفردي را با چشم زدن بکشد و به این اقرار نماید از او قصاص گرفته 
 )2(ود.ش میکار عمد محسوب 

صلی جبرئیل با آن پیامبرو اما کسی که چشم خورده رقیه و دعایی را استفاده کند که 

مِ «د و آن این است: کر میرا دم  اهللا علیه وآله وسلم ـهِ بِاسْ ذِيكَ  اللَّ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ أَرْ

 ِ نيْ سٍ أَوْ عَ فْ لِّ نَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ ـهُ حَ مِ  اللَّ يكَ بِاسْ فِ ـهِ يَشْ قِيكَ  اللَّ به نام اهللا تو را دم «. )3(»أَرْ

یا چشم حسادت کننده ، د و از شرّ هر کسده میم از شرّ هر چیزي که تو را آزار کن می
 »مکن میبه نام اهللا تو را دم ، اي خداوند تو را شفا بدهد

این دعا را خودش بخواند یا کسی دیگر بخواند و بر او دم کند. این از دعاهایی 
 ردد. واهللا اعلمگ میاست که به سبب آن اثر چشم زدگی به حکم اهللا تعالی رفع 

ود به این صورت که چشم ش میو همچنین چشم زدگی با طلب غسل نمودن معالجه 
زننده با آبی غسل کند و اعضاي بدنش از جمله عورتش را بشوید و سپس این آب 

به  صلی اهللا علیه وآله وسلمروي کسی که چشم خورده ریخته شود؛ چنان که پیامبر 
 همین کار ارشاد فرمود.

 )157/ 1( المنتقی –الشیخ الفوزان 
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 ] جواز احتیاط از چشم خوردن و کیفیت آن 81[

مسلمان باید از چشم خوردن ، آیا با وجود نبوت چشم زدگی در احادیث س:
 احتیاط؟ آیا احتیاط از این امر با توکل بر خداوند مخالف است؟

قٌّ الْـ«در حدیث آمده است:  ج: ُ حَ ابَقَ ، عَنيْ ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ تْهُ الْـوَ بَقَ سَ رَ ُ الْـقَدَ ا ، عَنيْ إِذَ وَ

لُوا سِ اغْ تُمْ فَ لْ تُغْسِ و اگر چیزي بود که از تقدیر پیشی بگیرد ، چشم زخم حق است« )1(»اسْ

براي شفاي کسی که ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ میچشم زخم از آن پیشی 
آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي تا ( چشم زخم خورده) غسل کنید

 ».این کار را انجام دهید )خود بریزد
اما باید دانست ، به اشیاء و تلف شدنش به سبب آن انسانو چشم یعنی اصابت نظر  

د مگر به حکم و تقدیر الهی. کیفیت چشم زخم این است که بعضی از کن میچشم اثر ن
درونشان مواد سمی و مضّري به دیگران اصابت مردم شرّ هستند و از نگاهشان و 

انید از چشم خوردن تو میاند. شما رس میآسیب  ها آندف و به حکم خداوندي به کن می
د. از جمله کن میاحتیاط کنیدو از اسبابی استفاده کنید که شما را از شرّ چشم بد حفاظت 

 دن است. استعاذه و خود را در پناه اهللا تعالی قرار دا، ي این اسباب
 )2(د.دا میحسن و حسین را در پناه خداوند قرار  صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر  
  )3(رد.ب میبه خدا پناه  انساناز جن ها و چشم  صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر

د و کر میرا براي مصونیت از چشم بد دم  صلی اهللا علیه وآله وسلمجبرئیل پیامبر

مِ «فت: گ می ـهِ بِاسْ ؛  اللَّ ذِيكَ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِ أَرْ نيْ سٍ أَوْ عَ فْ لِّ نَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ  اللَّـهُ حَ

يكَ  فِ مِ ،  يَشْ ـهِ بِاسْ قِيكَ  اللَّ  . )4(»أَرْ
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یا ، د و از شرّ هر کسده میم از شرّ هر چیزي که تو را آزار کن میبه نام اهللا تو را دم «
 ». مکن میبه نام اهللا تو را دم ، تو را شفا بدهدچشم حسادت کننده اي خداوند 

این دعاها را بخواند و از اسبابی که او را از اصابت چشم حفاظت می  انسانپس 
 و اگر مورد اصابت چشم قرار گرفت به عالج آن بپردازد.، نماید استفاده کند

ایش را ی را متهم کرد که او را چشم زده است از او بخواهد که لباسهانسان هرگاه

ا «بشوید و آن آب را روي خود بریزد. چون در حدیث آمده است:  إِذَ تُمْ وَ لْ تُغْسِ اسْ

لُوا سِ اغْ این کار را انجام ، از شما که چشم زده اید خواسته شد که غسل کنید هرگاه« )1(»فَ

 ».دهید
  )233، 1/232( الکنز الثمین –الشیخ ابن جبرین 

 اندرس میکسی آسیب ن] چشم زننده بدون حکم الهی به 82[

شنیده ایم بعضی افراد قدرت چشم زدن دارند و هر وقت که بخواهند و هر که  س:
 ؟را بخواهند چشم می زنند آیا این درست است

شاهد بر آن است؛ ، چنان که واقیت امر، تردیدي نیست که چشم زدن حق است ج:

ُ الْـ«رماید: ف می صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر قٌّ عَنيْ ابَقَ ، حَ ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ تْهُ الْـوَ بَقَ سَ رَ قَدَ

ُ الْـ ا ، عَنيْ إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ و اگر چیزي بود که از تقدیر ، چشم زخم حق است« )2(»اسْ

براي شفاي ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ میپیشی بگیرد چشم زخم از آن پیشی 
تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر ( کنیدکسی که چشم زخم خورده) غسل 

 » این کار را انجام دهید )روي خود بریزد
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لَ «در حدیثی دیگر آمده است که پیامبر فرمود:  مَ لَ القربَ و اجلَ جُ لُ الرَّ خِ َ لَتُدْ إنَّ العَنيْ

رَ  دْ » دده میچشم زدگی شخص را وارد قبر می نماید و شتر را داخل ریگ قرار « )1(»القِ

 ود.ش مییعنی سبب مردن 
تردیدي نیست که این خاصیت در بعضی از مردم وجود دارد. چشم زننده گاهی 

اند و گاهی قصد رس میقصداً چشم می زند و به سبب آن به آنچه چشم خورده ضرر 
 اند.رس مید و ضرر کن میچشم زدن ندارد اما چشم و نظرش بر چیزي اصابت 

انند. اهللا تعالی دستور داده است تو میند چشم بزنند اما نافرادي هستند که می کوش

﴿ رماید:ف میکه از چشم زننده به خدا پناه برده شود؛ چنان که          

 ﴾ :است اما هر حسادت کننده اي چشم هر چشم زننده اي حسود  پس ]۵[الفلق

 زننده نیست.
 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] سوراخ کردن چوب از ترس چشم خوردن83[

ود بعضی ش میوقتی از نعمتی که خداوند به دوست یا برادري عطا نموده یاد  س:
و بعضی از ، ند و این به معناي هراس از چشم حسود استکن میچوبی را سوراخ 

 چوب را بکوب)از نظر شرعی حکم این کار چیست؟( اهند کهخو میدیگري 
اعتقاد و باور فاسدي است که جایز نیست. بلکه ، و ناجایز استمنکر ، این عمل ج:

به هنگام فراهم شدن نعمت باید شکر و سپاسگزاري خداوند را بجاي آورد و پروردگار 
را ستایش نمود. باید از خداوند بخواهد که نعمت را کامل نماید و توفیق شکر آن را 

﴿ رماید:ف میچنان که خداوند در کتابش ، بدهد            

                ﴾  :آنگاه که پروردگارتان « ]٧[إبراهيم
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 )1249»  (لصحیحۀسلسلۀ األحادیث ا«)و هو فی 6/408(
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و ( م و اگر کافرده میاعالم کرد که اگر سپاسگزاري کردید نعمتها را برایتان افزایش 
 .»استناسپاس) شدید بیگمان عذاب من بسیار سخت 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی                 ﴾

پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و از من سپاسگزاري کنید و از « ]۱۵۲[البقرة:
 .»من نا سپاسی مکنید

   )8/424( مجموع فتاوا و مقاالت متنوعۀ –شیخ ابن باز 

 ] آیا بخور گرفتن با نمک معدنی و گیاهان برا ي معالجه ي چشم زدگی جایز است84[

معدنی و یا گیاهان و برگهاي درختان براي عالج  )1(آیا بخور گرفتن با نمک س:
 چشم زدگی جایز است؟

چون این از اسباب ، معالجه ي اثر چشم زدگی به آنچه ذکر شد جایز نیست ج:
راضی نمودن ، ت و ممکن است هدف از بخور کردنمعمول عالج چشم زخم نیس

 باشد. ها آني جن و کمک گرفتن از ها آنشیط
چشم زدگی فقط با دعاهاي شرعی که در احادیث صحیح ثابت شده اند معالجه 

 ود.ش می
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ الرقی  -الجنۀ الدائمۀ
   )1/275( و فتاوي اللجنۀ الدائمۀ -)45( یتعلق بها ص وما

 ] آیا هر کسی که به سبب اصابت چشم بد بمیرد پاداش او بیشتر خواهد شد؟85[

 آیا کسی که به اصابت چشم بد می میرد داراي فضیلت یا پاداش بیشتري است؟ س:

سراغ ندارم که داراي فضیلت یا پاداشی باشد؛ چون این از اموري است که  ج:
مگر اینکه گفته شود چنین فردي مانند ، دکن میخداوند بنده را با آن می آزماید و گرفتار 

                                                           
 نوعی نمک معدنی جامد و سفید است، اسم شیمی آن کبریت آلومینیوم و پتاسیوم است.  -1
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، و براي هر یک امید خیر می رود، کسی است که به سبب غرق شدن یا سوختن بمیرد
 بگوییم. انیمتو میاما به طور یقینی و قطعی ن

 )5/184( کتاب الدعوة الفتاوي –شیخ ابن عثیمین 

 ] آیا کافر مسلمان را چشم می زند؟86[

 اند مسلمان را چشم بزند؟ دلیل آن چیست؟تو میآیا این درست است که کافر ن س:

 اند کسی را چشم بزند.تو می ها انساندرست نیست؛ بلکه کافر مانند دیگر  ج:
 )1/234( الکنز الثمین –شیخ ابن جبرین 

 ] گاهی فرد بدون قصد چشم می زند87[

 را چشم بزند؟ بدون قصد فرد یا چیزي انسانآیا درست است که ممکن است  س:
 راه حل آن چیست؟

چشم زدن حقیقت داردهمان طور که در حدیث آمده است؛ چون کسی که چشم  ج:
آنگاه ، یردگ مییند و مورد پسند و اعجابش قرار ب مییا حیوان یا کاالیی را  انسانمی زند 

د که به صورت ذره هاي آور مینفس بد و وجود شرّ و حسادت کننده اش زیانی پدید 
د باید دانست که چشم خوردن به کلمه تکوینی و تقدیري کن میه دیگران اصابت ب میس

فرزند یا همسر یا ذارد. گاهی فرد بدون قصد چشم می زند مانند اینکه گ میالهی تأ ثیر 
 حیوانش را چشم می زند.

و همچنین باید ، عالج و ره حل آن این است که بگوید: ما شاءاهللا ال قوة اال باهللا
 قسمتی از بدنش را بشوید و آب را بر چشم خورده بریزد. و اهللا اعلم.

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

بخواهند که غسل کند و او باید ] جایز است که براي عالج چشم زخم از چشم زننده 88[
 این کار را انجام دهد
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قٌّ الْـ«در حدیثی که مسلم روایت نموده آمده است:  س: ُ حَ ابَقَ ، عَنيْ ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ وَ

تْهُ الْـ بَقَ سَ رَ دَ ُ الْـقَ ا ، عَنيْ إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ تُغْسِ  )1(»اسْ

و اگر چیزي بود که از تقدیر پیشی بگیرد چشم زخم از آن ، چشم زخم حق است«
براي شفاي کسی که چشم زخم خورده) ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ میپیشی 

این کار را  )تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي خود بریزد( غسل کنید
 »انجام دهید

زننده اشکالی ندارد؟ نصیحت شما آیا این به معناي آن است که طلب غسل از چشم 
چون بعضی از ، ود که قسمتی از بدنش را بشوید چیستش میبه کسی که از او خواسته 

 ردند؟گ میود ناراحت و خشمگین ش میچنین چیزي خواسته  ها آنافراد وقتی از 
چشم زننده شناسایی شود و به طور دقیق مشخص گردد که او چشم زده  هرگاه ج:
ود که دستها یا بخشی از بدنش رابشوید تا آب آن بر چشم ش میاز اوخواسته ، است

نست که چشم او اصابت دا میاگر خود چشم زننده ، خورده ریخته شود یا از آن بخورد
و ، د باید براي چشم خورده دعاي برکت نماید و بگوید: ما شاء اهللا ال قوة اال باهللاکن می

 .یا بخشی از بدنش را بشوید و آبش را روي آن بریزد بعد از چشم زدن او را دم کند و
و اگر از او خواسته شد که غسل نماید یا بخشی از بدنش را بشوید نباید امتناع 

خواه به خاطر چیزي که گفته متهم به چشم زدن باشد و یا به یقین ثابت باشد که ، ورزد
اگر بداند که او چشم  حتی، او چشم زده است. جایز نیست که از این چیز ناراحت شود

حتی که بعضی از فرزندانش یا ، دکن مینمی زند چونگاهی چشم بدون اراده اصابت 
 ود. واهللا اعلم ش میمالش را چشم می زندو سپس به خاطر آنچه گفته پشیمان 

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

 ] دعاي دفع نظر بد خواندن بر جمادات 89[

                                                           
 )2188ممسام  ( -1
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یکی به ما گفت: که فردي ماشین او را چشم زده آنگاه او از چشم زننده  س:
، خواست که وضو بگیرد و بعد از آن او بلند شد و این آب را در رادیاتور ماشین ریخت

و ماشین حرکت کردو گویا اصالً اشکالی پیش نیامده بود. حکم این کار چیست؟ چون 
ی را چشم زد از او خواسته انساننده آنچه در سنت آمده این است که اگر چشم زن

 .ود که بخشی از بدنش را بشویدش می
د گاهی کن میاین کار اشکالی ندارد چون همان طور که چشم به حیوان اصابت  ج:

 د.ده میبه کارخانه ها و خانه ها و درختان و ماشین ها و حیوانات را مورد اصابت قرار 
عالجش این است که چشم زننده وضو بگیرد یا غسل کند و آب وضو یا غسل او بر 
چهارپا یا بر ماشین و غیره ریخته شود. ریختن آب در رادیاتور هم به اذن خداوند مفید 

ا «است.چون پیامبر فرمود:  إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ تُغْسِ از شما که چشم زده اید  هرگاه« )1(»اسْ

      »سل کنید یا بخشی از بدنتان را بشوئید این کار را انجام دهیدخواسته شد که غ
 در این مورد معروفند. و اهللا اعلم. ها آنواقعه ها و داست

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین 

 ] چند راهنمائی براي دعا خواننده و کسی که دم شود براي عالج سحر90[

اذکار و دعاها سحر و جادو را باطل ان به وسیله قرآن و سنت و تو میچگونه  س:
 کرد؟

براي این کار باید بهترین و پرهیزگارترین قاري قرآن را که بیشتر به سنت پایبند  ج:
، ودش میبه شریعت عامل است و از گناهان به دور است انتخاب  است و بیش از دیگران

 خواهد بود.به اذن خداوند در ابطال اعمال سحري مؤثر  و قرآن خواندن چنین فردي
ود باید از اهل تقوا و خیر و صالح ش میهمچنین کسی که بر او دعا و قرآن خوانده 

﴿ رماید:ف میو استقامت باشد؛ اهللا تعالی                       

                                                           
 تخریج در فتواي سابق گذشت -1
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           ﴾ :رستیم ف میما آیاتی از قرآن را فرو « ]۸۲[اإلسراء

 .»ایدافز میبهبودي و رحمت مؤمنان است ولی بر ستمگران جز زیان ن ي آیهکه م
 همچنین فرد باید معتقد باشد که قرآن شفا بخش است و براي عالج مفید است.

باید قطاً بلکه ، اینگونه نباشد که شخص بیمار فقط براي آزمایش کردن آن آمده باشد
یقین داشته باشد که بوسیله ي آیات قرآن به اذن خداوند بیماري او از بین می رود. 
سپس قاري قرآن آیاتی را که براي خواندن بر مریض یقین کرده است چند بار بر او 

 بخواند.
 مسلمان همواره باید خودش را با دعاهاي نبوي و اوراد مسنون قرآن و احادیث

 با این امور است که اهللا تعالی او را از کار صبح و شام پایبند باشد؛حفاظت کند و به اذ
 مکر مکرورزان و شیاطین حفاظت می نماید.

 )10( ص، اللؤلؤ المکین –شیخ ابن جبرین 

 اند بیماري را تشخیص دهد که مثالًجن گرفتگی است؟تو می] آیا دعا خواننده 91[

را تشخیص دهد که دچار جن زدگی اند بیماري مریض تو میآیا دعا خواننده  س:
 است؟ شده

یا سحر و ، دعا خواننده اي که بیمارهاي مختلفی را که ناشی از جن زدگی است ج:
بدیهی است که به سبب کثرت مراجعین و ، ندکن میچشم زخم است به او مراجعه 

خت شنا ها آنمشغول بودن ایشان به این امر نسبت به انواع بیماریهاي روانی یا بیشتر 
را تشخیص  ها آنند آی مید و او از روي عالمتهایی که به سبب تجربه به دست کن میپیدا 
ود با تغییر رنگ چشمها و یا ش میو فردي را که بیهوش شده و دچار صرع ، دده می

باید دانست که همه قاریان و دعا خواننده ها این ، نددا میقرمز شدن بدنش و امثال آن 
وید گ مید اما آنچه کن میشناخت را ندارند. و گاهی فرد ادعاي تشخیص بیماري را 

گمان و تخمین هستند نه برمبناي یقین.  براساسچون تشخیص ها ، دآی میدرست در ن
            واهللا اعلم.
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         شیخ ابن جبرین.

 ن زدگی وعالج آن ] حقیقت جن و ج92[

و جن ها را آفرید  ها انسانستایش خداوندي را سزاست که ، بسم اهللا الرحمن الرحیم
و برایشان آنچه حکمت او اقتضا می نماید شروع و مقرر دانست تا ، که او را بپرستند

م که هیچ معبود به حقی جز ده میگواهی ، اعمالشان جزا و سزا بدهد براساسآنان را 
خداوند بر همه چیز ، پادشاهی از آن اوست و ستایش او را می سزد، اهللا نیست
که اهللا تعالی او را به سوي ، م که محمد بنده و پیامبر خداستده میگواهی ، تواناست

و جن ها به عنوان مژده رسان و بیم دهنده مبعوث کرده است. درود و رحمت  ها انسان

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی  خدا بر او و یاران و پیروانش باد. اما بعد:        

                               

            ﴾را جز براي  ها انسانمن پري ها و « ]٥٨ – ٥٦ذار�ت: [ال

و نه ، مکن میپرستش خود نیافریده ام. من از آنان نه درخواست هیچ گونه رزق و روزي 
اهم که مرا خوراك دهند. تنها اهللا روزي رسان و صاحب قدرت و نیرومند است خو می

 .»و بس
قبل از  ها آنو پیدایش ، دنیاي جن ها دنیاي غیب است که از آتش آفریده شده اند

﴿ رماید:ف میچنان که اهللا تعالی  ،بوده ها انسان                   

                   ﴾ :۲۷ – ۲۶[احلجر[ 

مؤمن و بعضی  ها آنبعضی از ، اشندب میها مکلف هستند و مورد امر و نهی الهی  جن

﴿ وید:گ می ها آناهللا تعالی در مورد ، کافرند و بعضی فرمانبردار و بعضی گناهکارند  

                                      

         ﴾ :و 0در میان ما فرمانبرداران و منحرفان « ]۱۵ – ۱۴[اجلن
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بیدادگرانند.آنان که فرمان بردارند هدایت و خیر را برگزیده اند. و اما آنان که ستمگر و 
 . »بیدادگرند هیزم و هیمه ي دوزخ هستند

﴿                      ﴾ :برخی از ما « ]۱۱[اجلن

یعنی نا فرمان و بی دین)اصالً (، و بعضی از ما جز این، تسلیم فرمان خدا و پرهیزگارند
 .»ما فرقه ها و گروههاي متفاوت و گوناگونی هستیم

پس کافرانشان به اجماع به ، گروههاي مختلف و متفاوتی دارند ها انسانیعنی همانند 
 ي مؤمن به بهشت خواهند رفت.ها انسانو جن هاي مؤمن همانند ، دوزخ می روند

﴿ رماید:ف میخداوند متعال                     

    ﴾ :بر یکدیگر حرام  ها انسانو همان طور که ستم کردن  ]۴۷ – ۴۶[الرمحان

چون خداوند متعال در حدیث » است ستم کردن جن و انس بر همدیگر نیز حرام است
و آن را میان شما حرام ، اي بندگانم من ظلم را بر خودم حرام کرده ام«رماید: ف میقدسی 

 مسلم. )1(»پس بر یگدیگر ظلم نکنید، گردانیدم
 ها انسانهمان طور که ، می نمایند ظلم تعدي ها انسانبا وجود این جن ها گاهی بر 

بر جن ها این است که  ها انسانند.از جمله تعدي کن میگاهی بر یکدیگر ظلم و تعدي 
را از این  ها انسانزیرا پیامبر (، با استخوان یا پس افکنده ي حیوانی استنجاء نماید انسان

صلی از پیامبرروایت است که جن ها  کار نهی نموده) در صحیح مسلم از ابن مسعود
هر استخوانی که اسم خدا بر « ایشان فرمود:، توشه و غذا خواستند اهللا علیه وآله وسلم

ود و هر سرگین حیوانی ش میآن برده شده چون به دست شما جنها بیفتدپر از گوشت 
 »علف چهارپایانتان است

 )2(»جنها هستنداینها خوراك برادران شما ، پیامبر فرمود: با این دو چیز استنجا نکنید
 ها انساناین است که با وسوسه انداختن در دلهاي  ها انساناز جمله تعدي جن ها بر 
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رماید:که از وسوسه ي جن ها به خدا ف میبنابراین خداوند متعال ، وندش میبرآنان مسلّط 
شرّ  رم به پروردگار مردم. پادشاه مردم. معبود مردم.ازب میبگو پناه «رماید:ف میپناه برید و 

وسوسه گري که واپس می رود. وسوسه گري است که در سینه ها به مردمان وسوسه 
 ».ها انساناز جن ها و )در سینه هاي مردمانی( می پردازد.

بزرگتر است و به صورت پنهانی به  ها آنپس ابتدا جن ها را ذکر نمود چون وسوسه 
به سینه ها و دلهاي مردم د. اگر شما بپرسید که چگونه جن ها کن میسرایت  ها انسان

صلی اهللا پیامبر ، دسترسی می یابند و در آن وسوسه می نمایند؟ در پاسخ این پرسش
و ترسیدم ، مانند خون جریان می یابد انسانشیطان در وجود «رماید:ف می علیه وآله وسلم

ه دو و این را خطاب ب» در دلتان القا کند )1(که در دلهاي شما شر و بدي بیفکند یا چیزي
که خون  انسانبه هر جاي بدن «نفر از انصار فرمود: و در روایتی دیگر آمده است: 

این  ها انسانو از جمله تجاوزهاي جن ها بر  )2(»درس مید شیطان هم به آن جا رس می
به ، را می ترسانند و در دلهایشان وحشت و هراس می اندازند ها انساناست که 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی ، رندب میبه جنها پناه  ها انسانخصوص وقتی که       

                   ﴾ :ها انسانکسانی از « ]۶[اجلن 

و بدین وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان ، ندآور میبه کسانی از جن ها پناه 
 .»ودندافز می

د و بر زمین می کن میرا بیهوش  انساناین است که  انساناز جمله تجاوزهاي جن بر 
د یا در آتشی می اندازد که کن میو گاهی او را در چاه می اندازد یا در آبی غرق ، اندازد
اهللا تعالی ربا خواران را به کسی تشبیه داده که براثر اصابت جن سرگردان و گیج ، بسوزد

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی ، است                  

                                                           
 )2175)، مسلم  (2038بخاري  ( -1
 )2175)،مسلم  (2035بخاري  ( -2
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          ﴾ :زند خی میرند بر نخو میکسانی که ربا « ]۲۷۵[البقرة

  »مگر همچون کسی که شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد
وید: گ میوند اینگونه هستند. ابن جریر ش مییعنی وقتی روز قیامت از قبرهایشان بلند 

وید: اینها در گ میو ابن کثیر  )1(د.کن میاو کسی است که شیطان او را دیوانه و بیهوش 
  )2(ودش میوند که فرد بیهوش و صرع زده در حالت صرع بلند ش میحالی از قبرها بلند 

یعنی ربا خوار روز ، دکن مییعنی او را بیهوش  يتخبطه الشيطان)( وید:گ میو بغوي 

امام احمد در مسند خود از یعلی بن  )3(ودش میقیامت مانند مصروع از قبر بلند کرده 
د که زنی پشرش را نزد پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم کن میمرةرضی اهللا عنه روایت 

ه پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم فرمود: آنگا، آورد که نوعی جنون بهآن دست داده بود
و ، بهبود یافت وید: آنگاه کودكگ می، »بیرون برو اي دشمن خدا! من رسول خدا هستم

، مادرش دو تا قوچ و مقداري قروط و روغن به پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم هدیه داد
گرفت و قوچ دیگر پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم قروط ها و روغن و یکی از قوچ ها 

این حدیث از طرق زیادي رو ایت ، راویان این حدیث ثقه هستند )4(را به او پس داد.
، وید: این طرق متعددگ می )5(شده است که در مورد طرق آن ابن کثیر در البدایه و النهایه

اشند که یعلی بن مرة در مجموع این ب میهستند که مفید غالب گمان یا یقین »جیّد«
 ان را بیان کرده است. محدثین در مجموع اطمینان دارند که این روایت حجت دارد.داست

                                                           
 )3/101تفسیر الطبري  ( -1
 )327/ 1(  تفسیر ابن کثیر -2
 )1/261تفسیر البغوي  ( -3
 618 ،2/617)،و الحــاکم فــی المســتدرك 679( 22/264)، و الطبرانــی فــی الکبیــر4/171،172أحمــد  ( -4

رواه ): «9/6» (مجمع الزوائـد «و وافقه الذهبی وجوّده المنذري. قال فی » صحیح األسناد«) و قال: 4232(
 »  أحمد و رجاله رجال الصحیح

 ) 6/140»  (یۀو النها یۀالبدا« -5
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 4/66اهللا شاگرد شیخ االسالم ابن تیمیه در کتابش زاد المعاد  رحمهامام ابن قیم 
، که به سبب ارواح پلید زمینی است وید: بیماري بیهوشی به دو نوع است: بیهوشیگ می

اشد که پریشانی فکري و روانی ب میو بیهوشی است که سبب آن اخالط خراب و زشت 
در مورد سبب بیهوشیِ نوع دوم و عالج آن پزشکان و اطبا سخن ، را به دنبال دارد

که سبب آن ارواح هستند. بزرگان و عقالي  اما بیهوشی اي، ندکن میویند و بحث گ می
ند و آن را رد نمی نمایند....اما اطباي جاهل و فرومایه کن میاطبا و پزشکان به آن اعتراف 

مارند اینها صرع و بیهوشی ارواح را منکرند و ش مییی که بی دینی را فضیلت ها آنو 
و دلیلی جز جهالت ندارند؛ چون در علم ، ذاردگ میقبول ندارند که در بدن افراد تأثیر 

و جریانات و امور محسوس  وقایع، طب چیزي نیست که این موضوع را انکار کند
کسی که از عقل و فکر خود استفاده کند و این ارواح و ، اشندب میشاهد این موضوع 

براي  )1(یرد.گ میتأثیرات آن را بداند از جهالت این اطبا و ضعف عقلهایشان خنده اش 
      از بیهوشی دو راه وجود دارد یکی پیشگیري و، رهایی از این نوع

پیشگیري با خواندن اوراد شرعی از قران و سنت رسول خدا و قوت  ج:دیگري عال
به دنبال  انساننفس و نرفتن دنبال وسوسه ها و خیاالتی که حقیقت ندارند؛ چون اگر 

ود تا این اوهام و وسوسه ها برایش ش میاین رفتن سبب ، وسوسه ها و اوهام برود
باید گفت: که ، معالجه ي بیهوشی ارواحبزرگ شوند و به حقیقت تبدیل شوند. در مورد 

و  ،اطباي بزرگ به آن اعتراف کرده اند که داروهاي طبیعی در عالج مؤثر نیستند
شیخ االسالم ابن تیمیه با خواندن آیۀ الکرسی ، عالجآن با دعا و خواندن و موعظه است

در گوش  این امراض را در بیشتر موارد، و قل أعوذ برب الناس و قل أعوذ برب الفلق

﴿ اند:خو میفرد مصروع و بیهوش این را                    

   ﴾ :وید: که شیخ االسالم به من گ میشاگرد ایشان ابن قیم  ]۱۱۵[املؤمنون

                                                           
 )، مختصرا4/66،67ً» (زادالمعاد« -1
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یعنی این ( گفت: روح با صداي بلند، گفت باري این آیه را در گوش بیماري خواندم
 منکر قیامت بود)، روح پلید و کافر در وجود این شخص

شیخ گفت: آنگاه عصایی برداشته و رگهاي گردنش را با آن زدم تا جایی که دستم از 
به او گفتم: ولی او تورا ، در همین اثنا روح گفت: من او را دوست دارم، زدن خسته شد

اهد با شما به حج خو میگفتم: او ن، بروماهم با او به حج خو میدوست ندارد گفت: 
گفتم: نه بلکه به اطاعت از خدا و پیامبرش او ، مکن میگفت: به احترام تو او ا رها ، برود

آنگاه فرد مصروع و بیمار بلند شد و به ، آنگاه گفت: پس من بیرون می روم، را رها کن
 )1(ده اند.فت: چرا مرا نزد شیخ آورگ مید و کر میچپ و راست خود نگاه 

ابن مفلح که یکی از شاگردان شیخ االسالم ابن تیمیه است در کتاب الفروع 
فردي مصروع و بیمار می آمد ابتدا جنّی را که فرد را  وقتی که پیش شیخ ِ ما:ویدگ می

د و جن از ش میاگر کار تمام ، دکر میو امر و نهی  نمود میموعظه ، بیهوش کرده بود
 و اگر اطاعت نمی، رفت که دوباره بر نگرددگ مید از او عهد و پیمان ش میمصروع مم

و ، دش میتا از مصروع جدا  زد مید او را ش میکرد و باز می آمد و از مصروع جدا ن
و درد را احساس  )2(رد.خو میود اما در حقیقت جن ضربه ش میظاهراً فرد بیمار زده 

و وقتی که امام ، جن از او جدا شد، رفتدامام احمد نزد بیماري که بیهوش بود کر می
ود که ش میاز این قضایا ثابت  )3(احمد وفات یافت جن دوباره به بدن او باز گشت.

 ، را به مقتضاي قرآن و سنت و واقعیت امر ثابت است انسان، صرع و بیهوش کردن جن

که معتزله این را انکار کرده اند. و اگر این سخنان و سر و صداها منجر به  هرچند
الی استوار است خی مید که بر مفاهیده میاین بود که انظار دیگران قرآن را کتابی قرار 

چون انکار این وقایع مستلزم تکذیب و نادان قرار دادن ، که حقیقت ندارند و از طرفی
 فتم؛ گ میودند در این مورد سخن نب میاگر اینها 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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یعنی ناچارمبه خاطر تردید گفتار این جاهالن و نادانان در این موضوع سخن بگویم (

و از قرآن و بزرگان دین دفاع کنم) زیرا این موضوع از اموري است که با حس و 
چون ، ه دلیل نداردو آنچه با حس و مشاهده معلوم باشد نیازي ب، مشاهده معلوم هستند

پس خودتان ، امور محسوس خود دلیل هستند و انکار آن سفسطه و انکار نا حق است
به خدا پناه برید و از خداوند  ها انسانرا فریب ندهید و شتاب نکنید و از شرّ جن ها و 

آمرزش بخواهید و به سوي او توبه کنید؛ بیگمان خداوند امرزنده و توبه پذیرِمهربان 
 است.

 )328، 323( فتاوي العقیده ص -ابن عثیمین

 ] نسخه اي کامل براي معالجه ي فردي که جادو شده است93[

اند خود را از تو میود؟ مؤمن چگونه ش میفردي که جادو شده چگونه عالج  س:
سحر و جادو نجات دهد؟ آیا در قرآن و سنت براي رهایی و نجات از سحر و جادو 

 دعاهایی هست؟
 براي مداواي این امور چند نوع عالج وجود دارد. ج:

اول: اینکه ببیند که جادوگر چه کاري کرده است؛ اگر دانست که مثالً مقداري مو را  
و یا دانست که با چیزي جادو ، در جایی قرار داده یا در شانه هایی آن را قرار داده است

آن ، بسوزاند و از بین ببرد دهآن را از محلش خارج نمو، کرده آن را کجا گذاشته است
 ود.ش میوقت اثر سحر از بین می رود و آنچه را جادوگر خواسته انجام دهد باطل 

دوم: جادوگر را اگر شناخته شد مجبور کنند آنچه را که انجام داده از بین ببرد و به 
این که  پس از، ودش میاو گفته شود آنچه را که انجام داده اي از بین ببر و گر نه کشته 

برساند؛ زیرا بنا به قول صحیح جادوگر  سحرش را باطل کرد ولی و حاکم او را به قتل
و از ، چنین کرد چنان که عمر، ودش میبدون آن که از او درخواست توبه شود کشته 
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مجازات جادوگر ضربه ي «روایت است که فرمود:  صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر
 )1(»شمشیر است

د او را کن میدانست که یکی از کنیزهایش جادو  مؤمنین حفصهوقتی ام ال
 )2(کشت.

اذکار و اوراد شرعی؛ زیرا این اذکار در از بین بردن جادو تأثیر  -1سوم: خواندن 
اعراف و یونس  ي سورهبه این صورت که آیۀ الکرسی و آیات سحر که در ، زیادي دارد

بر کاسه اي از آب خوانده شوند و ، و طه هستند به همراه کافرون و اخالص و معوذتین
و یا این آیات خوانده شوند و بر او دم ، به جادو زده داده شوند تا از آن آب بنوشد

به خصوص این دعا خوانده شود که از ، براي بهبودي و عافیت او دعا شود و، شوند

بَّ النَّاسِ اللَّـهُ « ثابت است:  علیه وآله وسلمصلی اهللاپیامبر بْ  مَّ رَ هِ أَنْتَ  واشفِ ، بَاسَ الْـأَذْ

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: صلی اهللا علیه وآله وسلمدعاها این است که جبرئیل بر پیامبر ـهِ بِاسْ قِيكَ  اللَّ أَرْ

ذِيكَ  ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ ِ مِ نيْ سٍ أَوْ عَ فْ لِّ نَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ ـهُ حَ مِ  اللَّ يكَ بِاسْ فِ ـهِ يَشْ قِيكَ  اللَّ  :مسلم( »أَرْ

قل هو اهللا احد) و معوذتین را سه بار بخواند. یا ( و، این دعا را سه بار تکرار کند) 2186
بنوشد و از  بر مقداري از آب بخواند و دم کند و فرد جادو زده از آن این دعاها

به حکم خداوند اثر سحر از بین ، باقیمانده ي آن یکبار یا بیشتر بر حسب نیاز غسل کند
این را علما رحمهم اهللا گفته اند: چنان که شیخ عبد الرحمان بن حسن ، خواهد رفت

ة)( در باب اب التوحید)فتح المجید شرح کت( رحمه اهللا در کتاب ذکر  ما جاء يف النُّرشَ

 کرده است.

                                                           
). و الحکم 1665،1666»  (الکبیر«)، والطبرانی فی 112( 3/114»سننه«)، والدر قطنی فی 1460الترمذي  ( -1

و صحّح وقفه علـی   ،و وافقه الذهبی. و قد ضعف الترمذي إسناده» صحیح غریب«) و قال: 8073( 4/36
 )3/376،377للمناوي  (» .و انظر: فیضالقدیرجندب بن عبداهللا

 )16276»  (الکبري «)، و البیهقی فی 1562( 2/871» موطأ مالک« -2
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را خرد کند و داخل آب  ها آنبردارد و -کنار–هفت برگ سبز درخت سدر : چهارم
قرار دهد و آیات سوره ها و دعاهاي گذشته را در آن بخواند و دم کند؛ و از آن بنوشد 

اند با همسرش همبستر شود این نسخه تو میو همچنین غسل کند. همچنین مردي که ن
 –برایش به حکم خداوند مفید است. آیاتی که روي آبی که در آن برگهاي سبز سدر 

وند براي جادو زده و بر کسی که از آمیزش با همسرش باز داشته ش میخوانده  –کنار 
 شده به شرح ذیل هستند:

 فاتحه سوره – 1

  ﴿ آیۀ الکرسی در سوره بقره: -2                 

                                  

                            

                         ﴾ :۲۵۵[البقرة[ 

  ﴿ 122تا آیه  107خواندن آیات سوره اعراف که عبارتند از: آیه  – 3  
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       ﴾:۱۲۲ – ۱۰۶[األعراف[  

﴿ ونسی سوره 82و  81، 80، 79خواندن آیه هاي  – 4          

                              

                                  

                     ﴾ :٨٢ – ٧٩[يونس[ 

 ﴿ سوره طه 69و  68، 67، 66، 65خواندن آیه هاي  -5         

                              

                         

                                    

        ﴾ :۶۹ – ۶۵[طه[ 

 خواندن سوره کافرون. -6
 سوره فلق و ناس) سه بار.( خواندن سوره اخالص و معوذتین -7

بَّ النَّاسِ اللَّـهُ «خواندن بعضی از دعاهاي شرعی مانند:  -8 بْ  مَّ رَ هِ  واشفِ ، بَاسَ الْـأَذْ

امً  قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ كَ شِ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ ايفِ الَ شِ مِ « و همراه آن »أَنْتَ الشَّ ـهِ بِاسْ لِّ  اللَّ نْ كُ قِيكَ مِ أَرْ

ذِيكَ  ؤْ ءٍ يُ ْ ِ يشَ نيْ فْسٍ أَوْ عَ لِّ نَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ ـهُ حَ مِ  اللَّ يكَ بِاسْ فِ ـهِ يَشْ قِيكَ  اللَّ به نام اهللا « .)1(»أَرْ

یا چشم ، د و از شرّ هر کسده میم از شرّ هر چیزي که تو را آزار کن میتو را دم 
سه باراین دعا را » مکن میبه نام اهللا تو را دم ، خداوند تو را شفا بدهدحسادت کننده اي 

                                                           
 ). 2186مسلم  ( -1
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بخواند. و اگر این آیات و دعاها را بخواند و بر سر و سینه جادوزده دم کند انشاءاهللا از 
 اسباب شفا است.

 )8/144( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه –شیخ ابن باز 

 ] راههاي شرعی عالج سحر94[

فت: کسی که گمان می رود برایش جادوش شده گ میاز یکی از علما شنیدم که  س:
 و بر آن معوذتین و آیۀ الکرسی و سوره، هفت برگ سدر بردارد و در ظرف آبی بگذارد

﴿ وکافرون                   ﴾ :و سوره  ]۱۰۲[البقرة

د جادو شده کن میفاتحه را بخواند....این تا چه اندازه اي صحت دارد و کسی که فکر 
 چه کار کند؟

بعضی از آثارسحر این است که شخص ، تردیدي نیست که سحر وجود دارد ج:
چنان که ، ذاردگ میود. خواندن این آیات و سوره ها تأثیر ش میحواس باخته و خیاالتی 

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی در مورد ساحران                     

                               

                               

                                

               ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

افتند و ب میبهم ( و به آنچه شیاطین صفتان و گناه پیشگان درباره ي سلطنت سلیمان
ند. و حال آن که سلیمان هرگز نمود میباور داشتند و از آن پیروي ، اندندخو میبر مردم) 

جادو و آنچه و ، اندکفر نورزیده است و بلکه شیاطین صفتان گناه پیشه کفر ورزیده 
آنچه در بابل بر دو فرشته ي هاروت و ماروت نازل گردیده بود می آموزند. و ان دو به 

فتند: ما وسیله ي آزمایش گ میهیچ کسی چیزي نمی آموختند مگر اینکه پیشاپیش بدو 
هستیم کافر نشو از ایشان چیز هائی آموختند که با آن میان هر دو همسرش جدائی می 
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انند به کسی زیان برسانند مگر تو میخویش) ن( آن که با چنین جادوي . و حالافکندند
 اینکه با اجازه و خواست خدا باشد.

اما این تأثیر با اجازه و خواست تکوینی و تقدیري الهی ، پس سحر و جادو تأثیر دارد
 اما، افتد میاست؛ چون هیچ چیزي در جهان هستی جز با اجازه و تقدیر الهی اتفاق ن

 جادو عالج و دوایی دارد.
را جادو کردند اما خداوند او را از آن نجات داد و  صلی اهللا علیه وآله وسلمپیامبر 

آنگاه اهللا تعالی پیامبرش را از ، آنچه را جادوگر انجام داده بود پیدا کردند و از بین بردند
ندد ب مییا میخ هایی که به یکدیگر ، جادو نجات داد. اگر نخهایی که ساحر گره می زند

را از بین برد. چون جادوگرها در گره  ها آنو یا دیگر وسیله هاي سحر پیدا شدند باید 
گاهی به حکم اهللا تعالی باطل ، ندندب میها دم می زنند و آن را براي مقاصد پلیدشان 

دعاهاي  ود. خداوند بر هر کاري تواناست در مواردي سحر و جادو با خواندنش می
د کسی که جادو شده خودش دعا و کن میفرقی ن، ودش میشرعی و آیات قرآنی معالجه 

، قرآن بخواند یا کسی دیگر بر او بخواند و بر سینه و یا عضوي از اعضاي بدنش دم کند
اعراف  ي سورهمعوذتین و آیات معروف سحر در ، قل هو اهللا احد)(، آیۀ الکرسی، فاتحه

 ﴿ اعراف این آیه ها را بخواند: ي سورهونس و طه را بخواند. از ی سورهو      

                          

               ﴾  

﴿ :سیون ي سورهو از                          

                              

                                 

       ﴾ 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2334 
  

 ﴿ طه: ي سورهو از                      

                               

                              

                           ﴾  

 اللَّـهقُلْ هو ( ي سورهو ، تا آخر بخواند را کَافرُونَ)الْـقُلْ یا أَیها ( ي سورهو همچنین 
(دو، أَح ) وذُ بِرَبالنَّاسِ) را بخواند بهتر است ( فَلَقِ) والْـقُلْ أَع وذُ بِرَبي سورهقُلْ أَع 

) وقُلْ هو معوذتین را سه بار تکرار کند اللَّـه (دو سپس براي بهبودي فردي که ، أَح

بَّ النَّاسِ اللَّـهُ «جادو شده اینگونه دعا کند:  بْ  مَّ رَ هِ اءَ  واشفِ ، بَاسَ الْـأَذْ فَ ايفِ الَ شِ أَنْتَ الشَّ

امً  قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ كَ شِ اؤُ فَ همچنین این دعا را بر او ، و این دعا را سه بار تکرار کند »إِالَّ شِ

مِ ( بخواند ـهِ بِاسْ ذِيكَ  اللَّ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِ أَرْ نيْ سٍ أَوْ عَ لِّ نَفْ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ ـهُ حَ يكَ  اللَّ فِ يَشْ

مِ  ـهِ بِاسْ ) اللَّ قِيكَ این دعا را سه بار تکرار کند و براي بهبودي بیمار دعا نمید و اگر در  أَرْ

تِ «دعایش این را بگوید:  امَ
لِ وذُ بِكَ ـهِ أَعُ لَقَ  اللَّ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ و سه بار آن را تکرار  »التَّامَّ

خوب است. همه اذکار و اوراد و آیات عالج و دواي سودمندي براي سحر ، نماید
و با باقیمانده ي ، این دعا را بر آب بخواند و فرد سحر شده از آن بنوشد هستند.چنانچه

اگر هفت برگ ، آن غسل کندبه حکم و خواست اهللا تعالی از اسباب شفا خواهد بود
از ، سبز سدر را خرد کند و در آب قرار دهد آنگاه این دعاها و آیات را بر آب بخواند

ر زیاد تجربه شده و خداوند آن را مفید قرار این ام، اسباب شفا و بهبودي خواهد بود
و ، این شیوه براي بسیاري از مردم تجویز شده و مورد عمل قرار گرفته است، داده است

 فایده داده است.  ها آنخداوند به 
همچنین کسی که به علت سحر ، این مورد دواي مفیدي براي جادو شدگان است 

استفاده از این دعا به اذن و ، برایش مفید استاند با زنش همبستر شود اي شیوه تو مین
خواست خداوند برایش مفید خواهد بود. خواه بر خودش بخواند یا بر کسی دیگر 
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بخواند یا آن را در آبی بخواند و سپس از آن بنوشد و با بقیمانده ي آب غسل کند. 
که به  این آیات و اذکار شرعی براي کسی که جادو شده و براي کسی ي همهخواندن 

باید ، اند با همسرش همبستر شود به حکم خداوند مفید خواهند بودتو میسبب جادو ن
و شفا دهنده فقط خداوند است و او تعالی ، هستند، دانست که تمام این موارد از اسباب

و داروي شفاي امراض در اختیار رب العالمین است؛ زیرا هر ، بر همه چیزي تواناست
روایت  صلی اهللا علیه وآله وسلمدر حدیث صحیح از پیامبر، ستچیزي به تقدیر الهی ا

لَ «است که فرمود:  نْزَ ا أَ ـهُ مَ اءً  اللَّ فَ لَ لَهُ شِ نْزَ اءً إِالَّ أَ هُ دَ لَ هِ جَ هُ وَ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ لَهُ  عَ هِ نْ جَ  »مَ

درمان و شفا را ، خداوند هیچ دردي فرو نفرستاد مگر آن که برایش شفایی قرار داده«
آفریدن دارو براي درمان دردها و  )1(»ننددا مینند و بعضی ها آن را ندا میضی ها بع

 امراض از الطاف پروردگار مهربان است. 
 .2/688مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -شیخ ابن باز

اند با زنش همبستر شود این سخت تو می] عالج مجرّب براي کسی به سبب جادو ن95[
 انواع سحر استترین و دردناك ترین 

، وید: کسی که به این مشکل گرفتار شده استگ میشیخ عبد العزیز بن باز رحمه اهللا 
و در ظرفی قرار ، بگیرد و با سنگی یا چیزي دیگر خرد نماید -کنار-هفت برگسبز سدر

آنگاه آیۀالکرسی ، ندکن میدهد و در ظرف به اندازه اي آب بریزد که براي غسل کفایت 
قُلْ أَعوذُ ( فَلَقِ) والْـقُلْ أَعوذُ بِرَب ( و، أَحد) اللَّـهقُلْ هو ( کَافرُونَ) والْـقُلْ یا أَیها ( «و 

﴿ و آیات سحر که در سوره اعراف هستند» بِرَب النَّاسِ)          

                              

                                

                                                           
: أحمـد   ة، و أخرجـه بهـذه الزیـاد   »مـن علمـه و جهلـه مـن جهلـه علمـه« )، دون قولـه: 5678البخاري ( -1

)، و 10331» (الکبیـر «)، والطبرانـی فـی   5183» (مسنده«)، و أبویعلی فی 4/278)، و  (1/377،443،453(
 ) و صححه و وافقه الذهبی فی الموضع الثانی.8205( 4/399) و 7424(  4/197الحاکم
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      ﴾  ونسی سوره 82تا  79و آیه هاي ﴿          

                              

                                  

                    ﴾  سوره  69تا  65و آیه هاي

 ﴿، طه را بر آن بخواند و دم نماید                   

                                

                             

                             ﴾ 

مقداري از آن بنوشد و با بقیمانده غسل کند بیماري ، بعد از خواندن این آیه ها برآب
بیماري ود و اگر نیاز بود دوبار یا بیشتر این کار را انجام دهد تا آن که ش می برطرفاو 

 رفع شود.
 )26-24( ص، عالج األمراض بالقران و السنۀ –شیخ ابن باز 

 ند کن میرا از جادو و حسادت حفاظت  انسان] از کاري که 96[

حفاظت کند؟ آیا ، آیا دعایی هست که وقتی آن را بخوانم مرا از ضرر حسادت س:
 نکند؟جزاکم اهللا خیراًدعایی هست که وقتی آن را بخوانم سحر و جادو به من اصابت 

 و ضررها خواندن بسم اهللا و الحمد هللا. یکی از اسباب کسب عافیت از همه بدیها ج:
) وقُلْ هو معوذتین بعد از نماز صبح و مغرب است که سه بار خوانده شوند  اللَّـه (دأَح

تِ «همچنین خواندن این دعا  لِامَ وذُ بِكَ ـهِ أَعُ نْ  اللَّ اتِ مِ لَقَ التَّامَّ ا خَ ِّ مَ سه بار صبح و سه  »رشَ

شیء فی األرض وال فی السماء  اسمه ال یضر معبسم اهللا الذي «بار شب. خواندن دعاي 
؛ این دعا را سه بار صبح و شام بخواند این دعاها در احادیث صحیح »وهو السمیع العلیم

 روایت شده اند. صلی اهللا علیه وآله وسلماز پیامبر 
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 .2/687مجموع فتاوي و مقاالت  –شیخ ابن باز 

 ] اسباب اصابت جادو و چشم بد و عالج آن97[

 اسباب اصابت جادو و چشم بد و جن زدگی چیست؟ س:

بدان سحر و جادو بوده و از اعمال حرام و کفري است؛ چون جادوگر با کمک  ج:
ید تا د. جادوگر به جن ها تقرب می جوکن میگرفتن از شیاطین دیگران را سحر و جادو 

جادوگر هرگاه بخواهد به زن یا مردي زیانی برساند ، او را در اصابت سحر یاري نمایند
، دکن میاند و برایشان حیوانی قربانی خو میند فرا کن میشیاطین خود را که از او اطاعت 

اهد که فالن مرد یا زن را مورد اصابت خو می ها آند و از ده میرا انجام  ها آنخدمت 
ود اما باید دانست که این کار با ضرر و ش میقرار دهند و اینگونه آن مرد یا زن جن زده 

ود عالج آن این است که نخست باید فرد خود را با ش میزیان به خواست خدا انجام 
اهکاران و از گناهان دوري ورزد و با گن، ذکر و عبادت و طاعت خداوند مشغول کند

و با خواندن اوراد و دعاها و اذکار شرعی ، و تدبر در آیات الهی، افراد فاسدهمراه نشوند
چون با این امور خداوند بنده اش را از اینکه ، و مسنون خود را مورد محافظت قرار دهد

 د.کن میمورد اصابت جن یا سحر قرار بگیرد حفاظت 
حسود و کینه توز هستند وقتی که  ،سبب چشم زدگی این است که بعضی از مردم

اشد دل خود را ب می ها آنچیزي جالب توجه و زیبا را ببینند که مورد پسند و شگفتی 
آنگاه از چشمشان و نگاهشان ، متوجه آن می نمایند و می کوشند سخن تندي بگویند

 عالج مصونیت و، دکن مید و به اذن خداوند به دیگران اصابت آی مییرون ب میچیزي س
و ، حفاظت از چشم زخم این است که از افرادي که به حسادت مشهورند دوري نماید

را نصیحت نمایند که به ناحق  ها آندور نگه دارد.  ها آنچیزهاي جالب و زیبا را از دید 
ینند بگویند: ب میخواسته شود که وقتی مسلمانی را  ها آنو از ، به مردم زیان نرسانند
 د:ما شاءاهللا ال قوة اال باهللا و امثال این دعاها ي پر خیر و برکت بارك اهللا فیک و بگوین

 فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین. 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2338 
  

 ] چگونه خود را از از اذیت و آزار جن ها نجات دهیم98[

د که این خانه را کن میسؤال کننده اي می پرسد که در منزلی در صحرا زندگی  س:
ده است و اخیراً در دومین روز از ماه مبارك از پدران و نیاکان گذشته اش به ارث بر

به این صورت که از همین شب مرا از داخل و ، رمضان واقعهاي برایش رخ داده است
ند بدون اینکه من کسی را کن میخارج خانه سنگ می زنند و چراغ خانه را خاموش 

آنگاه نزد ، ردمب میچهار روز را در حالی گذرانده ام که از این مصیبت رنج ، ببینم
را از ماجرا آگاه کردم اما در  ها آنمرا راهنمائی کنند و  ها آنخویشاوندانم آمدم که شاید 

همراه من آمدند وقتی شب ، ندکن میپاسخ من گفتند: دشمنانت این کار زشت را با تو 
شد و هوا تاریک گردید آنچه را که گفته بودم مشاهده کردند و مرا تصدیق نمودند.بعد 

 ند که از این خانه بیرون برویم و در آن نمانیم...کن میاتفاقات خانواده ام اصرار  از این
ید؟ حکم شریعت کن میتحلیل شما از این وضعیت چیست؟ چه راه حلی را پیشنهاد 

 در این مورد چیست؟
ممکن است اینها گروهی از جنهاي شیطان صفت و متمرد باشند که بر شما  ج:

یا فقط هدفشان بازیچه ، اذیت نموده اند تا از خانه بیرون بروي تعدي کرده اند و شما را
را  ها آنبه خاطر اینکه نا آگاهانه  ها آنگاهی ممکن است ، قرار دادن شما بوده است

به هر حال به خدا پناه ببر و با خواندن قرآن در ، یرندگ میاز تو انتقام  اي کردهاذیت 
و این دعا ، اهی بخوابی خودت را محافظت نماخو میخانه و خواندن آیۀ الکرسی وقتی 

تِ «را بخوان  لِامَ وذُ بِكَ ـهِ أَعُ لَقَ  اللَّ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ سه بار و هر وقت وارد خانه  )1(»التَّامَّ

اللهم إين أسألك خري املولج وخري املخرج بسم اهللا وجلنا وبسم اهللا خرجنا « وي بگو:ش می

يشء  ال يرض مع اسمهبسم اهللا الذي « هر صبح و شام سه بار بگو: )2(»ربنا توكلناوعىل اهللا 

                                                           
 ).2709)،  (2708مسلم  ( -1
» االداب الشـرعیه «). قـال ابـن مفلـح فـی     3452» (الکبیـر «و الطبرانی فی  ،)، و سکت عنه5096داود (أبو  -2

 »رواه ابو داود من روایۀ إسماعیل بن عیاش عن الحمصیین، فهو حدیث حسن): «1/426(
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همواره در خانه و بیرون از خانه قرآن  )1(»يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم

الوابل «و ، ابن تیمیه»الکلم الطیب«این اذکار در کتاب ، بخوان و به اذکار نبوي پایبند باش
و صلی ، نووي و دیگر کتابهاي حدیث ذکر شده اند» األذکار«و کتاب ، ابن قیم»الصیب

 اهللا علی نبینا محمد و اله و صحبه و سلم.
 )76,77( ) ص27( مجلۀ البحوث اإلسالمیۀ/العدد -الجنۀ الدائمۀ

 ها آنیکی از علما به ، خانواده اي گرفتار جن و اذیت و آزارشیاطین شده اند :2س
و صداي قرآن از طریق ظبط صوت ، قره را بخوانندب ي سورهنصیحت کرده که همواره 

 در خانه پخش شود...حکم در این مورد چیست؟
تردیدي نیست که مبتال شدن به شیاطین جن و بیهوشی و جن زدگی عقوبتی  :2ج

الهی یا آزمایش و امتحانی از سوي خداوند است؛ این خانواده باید توبه نمایند و به 
نماز و ، اعمال صالح انجام دهد، دعا و قرآن بخواند، ازدکثرت به ذکر و استغفار بپرد

و خانه ها را از وسیله هاي لهو و دستگاههاي ترانه و ، روزه و صدقه نفلی زیاد بدهد
ند و کن میموسیقی و از عکس و فیلم هاي مبتذل و آنتن هاي ماهواره اي که فتنه ایجاد 

 ند خالی نمایند.ده میبه حرام دعوت 
ند. شیطان کن میبقره را بخوانند چون جادوگران در برابر آن مقاومت نهمواره سوره 

د؛ و بهتر است یکی از اهل کن میود فرار ش میاز خانه اي که سوره بقره در آن خوانده 
همچنین ، همیشه در اول شب آن را بخواند -مرد باشد یا زن-خانه آن را تالوت نماید

امید است از این بال و ، ه بقره خوانده شوداز طریق دستگاه ظبط هر روز و هر شب سور
 مصیبت نجات یابند.

 .ه 7/11/1424 -از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین

 ] جن زده نباید از جن پیروي کند و باید بر خودش دعا و قرآن بخواند99[

                                                           
 )68تخریج در فتواي  ( -1
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ود بزرگی از جن ها ش مییرند و گفته گ میبعضی از مردم مورد جن زدگی قرار  س:
بر او مسلط شده است گاهی این جن کافر یا مسیحی است و جن زده را به کارهایی 

اشند مانند ترك نماز و انجام کارهایی که توانایی ب مید که مخالف شریعت ده میدستور 
اگر شخص این کارها را انجام ندهد جن او را اذیت نموده و شکنجه اش ، آن را ندارد

 هشرعی براي رهایی از این جن ها چیست؟د...راکن می
جن زدگی واقیت دارد و اگر جن به کسی که جن زده هست دستور به انجام کار  ج:

د باید شخص جن زده به شریعت خداوند پایبند باشند و از دستورات جن دا میحرا
 و باید از شر آن جن به خدا پناه ببرد و با، اطاعت نکند حتی اگر جن او را اذیت کند

خودش را محافظت نماید؛  صلی اهللا علیه وآله وسلمخواندن قرآن و اذکار ثابت از پیامبر
أَحد) و معوذتین  اللَّـهقُلْ هو ( از جمله این اذکار و دعاها خواندن سوره فاتحه و سوره

است که اینها را بخواند و سپس در دستهایش دم کند و دستهایش را به چهره و بدنش 
همچنین دیگر سوره ها و آیات قرآنی  )1(دوم و سوم همین کار را انجام دهد.بار ، بمالد

در طلب شفا و حفظ از شیاطین انس و جن به خدا پناه ببرد. ، و اذکار ثابت را بخواند
ابن قیم و »الوابل الصیب«کتاب ، ابن تیمیه» الکلم الطیب«براي این دعاها به کتاب 

 امام نووي» األذکار«
 که در ان بسیاري از انواع دعاها ذکر شده اند.مراجعه کنید 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )75( )ص27( مجلۀالبحوث اإلسالمیۀ/العدد -اللجنۀ الدائمۀ

 ] حکم باز کردن سحر بوسیله ي سحر100[

آیا جایز است که نزد جادوگري برود تا جادویش را ازاو ، کسیکه جادو شده س:
 نماید؟دور 

                                                           
 ).5017،5748،6319بخاري  ( -1
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ند که گفت: از کن میجایز نیست؛ امام احمد و ابو داود از جابررضی اهللا عنه روایت  

لِ «پرسیده شد فرمود:  )1(»نرشة«پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم در مورد  مَ ن عَ وَ مِ هُ

يطَانِ   »از عمل شیطان است« )2(»الشَّ

ا «ند؛ کن میداروهاي طبیعی و دعاهاي شرعی براي باز کردن جادو و سحر کفایت  مَ

لَ  زَ نْ ـهُ أَ اءً  اللَّ فَ لَ لَهُ شِ زَ اءً إِالَّ أَنْ لَهُ دَ هِ جَ هُ وَ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ لَه عَ هِ نْ جَ هیچ ، زیرا خداوند )3(»مَ

که بعضی این درمان ، دردي فرو نفرستاده مگر آن که شفاي آن را نیز فرو فرستاده است
نند. پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم به مداوا نمودن دا مینند و بعضی ندا میو شفا را 

الَ « دستور داده و از معالجه با امور حرام نهی کرده و فرموده است: ا وَ وْ اوَ دَ بَادَ اهللاِ تَ عِ

ا  وْ اوَ دَ امٍ تَ رَ از پیامبر » ام مداوا نکنیداي بندگان خدا! خود را مداوا کنید و با حر« )4(»بِحَ

خداوند شفاي شما را در حرام « »يف حرامإن اهللا مل جيعل شفاءكم «روایت است که فرمود: 

 .وباهللا التوفیق )5(»قرار نداده است
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

 )107، 106( ص، فتاوي مهمۀ لعموم األمۀ -اللجنۀ الدائمۀ

                                                           
ت، حسن می گویـد: نشـره از اقسـام سـحر و جـادو اسـت.       نشره نوعی رقیه براي عالج جن گرفتگی اس -1

 )بتصرف 5/46البن األثیر ( »یۀالنها«

 )8292(  4/418. و أخرجـه الحـاکم   من حدیث جابر بـن عبـداهللا   )،3868داود ()، و أبو3/294(أحمد  -2
 ).3277» (صحیح أبی داود«و صححه و وافقه الذهبی. و هو فی  من حدیث أنس بن مالک 

 در فتواي سابق گذشت تخریج -3

و سـنده  ): «2/336» (عیـۀ األداب الشـر «. قال ابن مفلـح فـی  )، من حدیث أبی الدرداء 3874أبو داود  ( -4
» مجمـع الزوائـد  «).قـال فـی   649( 24/254»الکبیـر «و أخرجه من حدیث أم الدرداء:الطبرانی فـی  ».حسن

 ».و رجاله ثقات):«5/86(
» مجمـع الزوائـد  «)،و عـزاه الهیثمـی فـی    1391سـنادجید،و ابـن حبـان (   )، بإ6966» (مسـنده «أبو یعلی فی  -5

و رجال أبی یعلی رجال الصحیح،خال حسان بـن مخـارق؛ و قـد وثقـه     «)ألبی یعلی والبزار، و قال:5/86(
 ».ابن حبان
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 براي معالجه پیش کاهنان] حکم رفتن 101[

ه با دختري یتیم که مادرش را از دست داده بود ازدواج  1403در عید فطر سال  س:
د کر میدر ابتداي ماه ذي الحجه این دختر به بیماري روانی مبتال گردید که گریه ، کردم

او پدرش او را به خانه اش برد و کاهنی را براي معالجه ، و فریاد می کشید زد میو جیغ 
کاهن او را با دودهاي بدبو معالجه کرد و دستور داد تا در طول ماه محرم ، فرا خواند

یعنی کسی (، حجبه) می نامند( این معالجه را ها آندختر در خانه تاریکی زندانی شود و 
بعد او بهبود ، حق دیدن بیمار را ندارد) که این کار را بدون موافقت من کرده بودند

ر و ربیع االول را در خانه پدرش گذراند و در آغاز ماه ربیع الثانی یافت و ماههاي صف
و اکنون او را ، به خانه ام برگشت وقتی به خانه آمد همان بیماري اش دوباره شروع شد

براي معالجه و مداوا پیش پزشک متخصص بیماریهاي روانی برده ام که او را با قرآن و 
اما خانواده اش راضی ، عالج ها معالجه می نمایددعاهاي ماثور و به اضافه آن با دیگر 

و خانواده اش مرا از خواندن ، اهند او را نزد یکی از کاهنان معالجه کنندخو مینیستند و 
گفته است که من سبب بیشتر شدن بیماري  ها آنچون کاهن به ، ندکن میقرآن بر او نهی 

..اگر پدرش نخواهد او را نزد .اموم چون معوذتین و آیۀالکرسی را بر او خوانده ش میاو 
 کاهنی دیگر ببرد من باید چکار کنم؟ لطفاً هر چه زودتر مرا راهنمائی کنید.

؛ اما به خلوت اي کردهشما با خواندن قرآن براو و دعاهاي نبوي کار خوبی  ج:
نشستن آن زن با مرد بیگانه حرام است و همچنین نباید زن چیزي از بدنش را پیش او 

و اگر شما خود به معالجه او بپردازي بهتر ، یا بیگانه دستش را بر او بگذارد لخت کند
همچنین براي معالجه او را به بیمارستان ببرید چون پزشک هاي متخصص ، است

در بیمارستان به عالج او خواهند پرداخت.اما بردنش نزد کاهنان ، بیماریهاي روانی

نْ «رماید: ف میوسلم  چون پیامبرصلی اهللا علیه وآله، ممنوع است أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ءٍ  ْ بَلْ لَهُ يشَ قْ ْ تُ ةً  ملَ بَعِنيَ لَيْلَ ةٌ أَرْ الَ هر کسی نزد کاهنی بیاید و از او چیزي بپرسد نماز « )1(»صَ

                                                           
 )2230مسلم  ( -1
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هُ «رماید: ف میو » ودش میچهل روزش قبول ن قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ قُولُ مَ لَ  بِامَ يَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ فَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ وید تصدیق کرد به آنچه بر گ میهر کسی نزد کاهنی آمد و او را در آنچه « »عَ

 )1(»محمد نازل شده کفر ورزیده است
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

 )119، 118( )ص26( مجلۀالبحوث اإلسالمیۀ/العدد -اللجنۀ الدائمۀ

 ] حکم رفتن براي معالجه نزد کاهنان 102[

اشد و چند بار او را به ب میپدرم مدت طوالنی است که به بیماري روانی مبتال  س:
بیمارستان برده ایم؛ یکی از خویشاوندان پیشنهاد می نماید که او را پیش زنی ببریم که 

مریض را به او و همچنین گفته اند: فقط اسم ، نددا میعالج چنین بیماري هایی را 
د؛ آیا جایز است که پیش این زن ده میوید و عالج آن را شرح گ میبدهید بیماري او را 

 برویم؟
پرسیدن در مورد بیماري از این زن و امثال او و تصدیق و تأیید آن جایز نیست؛  ج:

ند و در معالجات و کن میزیرا این زن از جمله کاهنانی است که ادعاي علم غیب 
 یرند.گ میند از جن ها کمک ده میخبرهایی که 

نْ أَتَى « در حدیث صحیح از پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم روایت است که فرمود: مَ

ءٍ  ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ بَلْ لَهُ عَ قْ ْ تُ اً  ملَ ومَ بَعِني يَ ةٌ أَرْ الَ هر کسی نزد کاهنی آمد و از او « )2(»صَ

                                                           
و وافقـه  )و صـححه  15( 1/8)، و الحـاکم 503( 434/ 1)، و إسحاق بن راهویه فی مسـنده  2/429أحمد ( -1

و قال الحافظ العراقی فـی أمالیـه: حـدیث صـحیح . و     ):«..6/23» (فیض القدیر«الذهبی. قال المناوي فی 
فیـه:   ةو أخرجـه بزیـاد   -اه  » فقال الذهبی: إسـناده قـوي   البیهقی فی السنن، -أي عن الحاکم -رواه عنه
)، و ابـن ماجـه   9017» (الکبري«ی )، و النسائی ف135)، و الترمذي  (3409)، و أبو داود (2/476أحمد  (

 ). 3578و البزار ( )،639(

 »أربعني ليلة«)،بلفظ 2230مسلم  ( -2
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و همچنین از پیامبرصلی اهللا علیه وآله  »ودش میپرسید نماز چهل روز او قبول نچیزي 
 وسلم روایت است که 

هُ «فرمود:   قَ دَّ نًا فَصَ اهِ ا أوكَ افً رَّ نْ أَتَى عَ قُولُ مَ دٍ  بِامَ يَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ هر کسی « »فَ

کرد به آنچه بر محمد نازل شده کفر  وید تصدیقگ مینزد کاهنی آمد و او را در آنچه 
احادیث زیادي در این مورد آمده است پس بر اینها و کسانی که نزد  )1(»ورزیده است

را  ها آنرا تصدیق نمود. باید  ها آننداعتراض و عمل آنان را انکار کرد و نباید آی میاینها 
ن پیش مسئولین به و نبردنشا ها آننزد مسئولین امر برد تا مجازات شوند؛ چون ترك 

را بخورند و در مورد  ها آنضرر جامعه است و کمکی است به اینکه افراد جاهل فریب 
را تصدیق کنند. پیامبرصلی اهللا علیه  ها آنبپرسند و  ها آنبیماریها و مشکالت خویش از 

أَ «رماید: ف میوآله 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

عَفُ  لِكَ أَضْ ذَ بِهِ وَ لْ بِقَ نِ الْـفَ هر کسی از شما منکري دید آن را با دستش تغییر دهد « )2(»إِيامَ

از همه  و این، و اگر نتوانست آن را با زبانش آن را تغییر دهد و اگر نتوانست با قلبش
نزد مسئولین امر مانند امیر و  ها آنتردیدي نیست که بردن » ایمانش ضعیف تر است

با  ها آناز جمله انکار بر ، فرماندار شهر و هیئت امر به معروف و نهی از منکر و دادگاه
 اشد.ب میزبان است و از نوع تعاون وهمکاري بر نیکی و تقوا 

 )37، 36( ص، الرقی و ما یتعلق بها-و السنۀفتاوي العالج بالقرآن  -شیخ ابن باز

 دده مید و کارهاي ساحرانه انجام ده می] حکم دعا خواننده اي که تعویذ 103[

                                                           
)و صـححه و وافقـه   15( 1/8)، و الحـاکم 503( 434/ 1)، و إسحاق بن راهویه فی مسـنده  2/429أحمد ( -1

أمالیـه: حـدیث صـحیح . و    و قال الحافظ العراقی فی «.. ):6/23» (فیض القدیر«الذهبی. قال المناوي فی 
فیـه:   ةو أخرجـه بزیـاد   -اه  » فقال الذهبی: إسـناده قـوي   البیهقی فی السنن، -أي عن الحاکم -رواه عنه
)، و ابـن ماجـه   9017» (الکبري«)، و النسائی فی 135)، و الترمذي  (3409)، و أبو داود (2/476أحمد  (

 ). 3578)،و البزار (639(
 ).49مسلم  ( -2
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حکمشان ، ندکن میند و جادو ده میاما تعویذ ، افرادي هستند حامل قرآن س:
  )1(چیست؟

ود: اگر تعویذ ها ش میند به تعویذهایشان نگاه کرده ده میکسانی که تعویذ  ج:
اشند و شامل صدا زدن غیر اهللا و کمک خواستن از غیر خداوند بودند ب میمتضمن شرك 

د؛ چون خواندن غیر اهللا و کن میرا از دایره ي دین بیرون  انساناین شرك اکبر است که 
کمک خواستن از غیر اهللا در آنچه کسی جز خداوند توانایی آن را ندارد شرك اکبر 

د آئینی که کن میرا از آیین توحید بیرون  انسانو بی خردي و گمراهی است؛ زیرا ، است

﴿ رماید:ف میآئین ابراهیم است و خداوند متعال               

   ﴾ :و چه کسی از آئین ابراهیم روي بر می تابد مگر کسی که بی  ]۱۳۰[البقرة

﴿ رماید:ف میخرد است. دوري از آئین توحید گمراهی است چون خداوند متعال   

                               

                          ﴾ :۵[األحقاف 

– ۶[ 
چه کسی گمراهتر از کسی است که افرادي را بفریاد بخواند و پرستش کند که تا «

 .»خبرندویند و اصالً آنان از بفریاد خواندن اینها بی گ میروز قیامت پاسخش ن
خداوند بیان نموده که هر کسی غیر اهللا را به فریاد بخواند او را پرستش کرده است 

چون کسی که او بفریاد میخواند ، اما این به فریاد خواندن براي او سودي نخواهد داشت
پس کسی که ، امکان ندارد که او را پاسخ دهد حتی اگر تا روز قیامت او را صدا بزند

 اند گمراه ترین افراد است.خو میچنین فردي را به فریاد 

                                                           
ل فهمیده می شود که سائل می خواهد در مورد خواندن نماز پشت سر این افراد بپرسد کـه البتـه   از سؤا -1

 پاسخ آن در جواب ذکر نشده است 
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– ها آناما اگر تعویذ ها از قرآن یا از دعاهاي جایز باشند علما در مورد آویزان کردن 

اختالف ، خواه به گردن بیاویزد یا بر ران یا بر بازو ببندد ویا زیر متکاي خود بگذارد
چون پیامبرصلی اهللا علیه وآله ، ست که جایز نیستقول راجح نزد من این ا، کرده اند

و ما حق نداریم چیزي را سبب قرار دهیم که در شریعت ، وسلم این کار را نکرده است
اثبات اسبابی که در شریعت نیامده اند مانند اثبات ، به عنوان سبب ثابت نشده است

دادن در حقیقت  احکامی است که در شریعت اساسی ندارند؛ بلکه چیزي را سبب قرار
پس باید چنین چیزي از ، اشدب میبه معناي حکم کردن به این است که این سبب مفید 

صاحب شریعت ثابت باشد و گر نه امري بیهوده و بی ارزش است و شایسته ي مؤمن 
     نیست.

جادو  ها آناگر با استعانت از ارواح شیطانی و خواندن ، دکن میاما اینکه فردي جادو 
د؛ چون کفر کن میرا از دایره ي اسالم بیرون  انسانمی نماید این شرك اکبر است و 

و اگر با غیر از این امور جادو می نماید عالما اختالف کرده اند؛ مانند اینکه با ، است

﴿ رماید:ف میاهللا تعالی ، ادویه جادو کند                       

                             

                               

                                

                                 

                         ﴾

و به آنچه شیطان صفتان و گناه پیشگانشان در باره ي سلطنت سلیمان « ]۱۰۲[البقرة: 
انند باور داشتند و از آن پیروي نمودند و حال آنکه سلیمان هرگز کفر نورزیده خو می

جادو و آنچه در بابل بر دو ، و بلکه شیاطین صفتان گناه پیشه کفر ورزیده اند، است
و به هیچ کسی چیزي نمی ، فرشته ي هاروت و ماروت نازل گردیده بود می آموزند



   

 2347 باب هژدهم: فتاواي طب
 

فتند: ما وسیله ي آزمایش هستیم کافر نشو. از گ میآموختند مگر اینکه پیشاپیش بدو 
میان مرد و همسرش جدائی می افکندند. و حال آنکه ایشان چیزهائی آموختند که با آن 

انند به کسی زیان برسانند مگر اینکه با اجازه و خواست خدا تو میبا چنین جادویی ن
رفتند که برایشان زیان داشت و به ایشان سودي گ میباشد و آنان قسمت هایی را فرا 

باشد بهره اي در آخرت نستند هر کسی خریدار اینگونه متاع دا میاند و مسلماً رس مین
نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اند اگر 

 . »نستنددا می
جادوگر حتی کارش به حد کفر نباشد اگر از جادوي خود توبه نکند باید کشته شود؛ 
چون کشتن او به مصلحت خود او و دیگران است. به مصلحت خود اوست چون وقتی 

و ، ماند مید سالم رس میکشته شود از ادامه دادن آن کار حرام و یا انجام کاري که به کفر 
د وقتی به کافر و ستمگر مهلت دهد به مصلحت او این برایش بهتر است؛ چون خداون

  ﴿ رماید:ف میچنان که خداوند متعال ، اشدب مینیست بلکه به زیانش   

                                     

 ﴾ :یم به صالح آنان ده میکافران گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت  ]۱۷۸[آل عمران

یم تا بر گناهان خود بیفزایند و براي آنان عذاب ده میبلکه ما بدیشان فرصت ، است
 اي است. خوار کننده

 )318-316( فتاوي العقیده ص -شیخ ابن عثیمین

 حرام است حتی اگر مفید باشد، ] رفتن نزد دعا خوانِ مشرك104[

مردي به شدت مریض شد و نزد همه پزشکان رفت اما خداوند شفاي او را به  س:
آنگاه او نزد مردي رفت که به قبرها متوسل ، دست این پزشکان مقدور نفرموده بود

خداوند او را به دست این بت ، اهدخو میود و تبرك می جوید و از قبرها کمک ش می
 ننده به مردگان و قبور آنان شفا داد....آیا رفتن نزد این فرد جایز است؟پرست توسل ک
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این کار چند بار تکرار شده و مردم از آن متأثر شده اند و در اذهانشان جاي گرفته 
 د با اینکه شرکمی ورزد. حکم دین در این مورد چیست؟ده میکه این فرد مردم را شفا 

ند از قبیل به فریاد خواندن ده میرفتن نزد کسانی که اعمال ترك آمیز انجام  ج:
رفتن نزد چنین کسانی براي طلب شفا بوسیله ، ها آنصاحبان قبرها و کمک خواستن از 

حتی اگر براي بعضی از مردم مفید باشد؛ چون ممکن است ، حرام است ها آندعاي 
ود که به سبب این فرد شفا یافته ش میو گمان تقدیر الهی بر شفاي آن مریض رفته باشد 

ریبند تا نزد این مشرکین ف میممکن است بیماري او کار شیاطین باشدکه او را ، است
 برود دیگر از اذیت وآزارش دست بردارند. ها آنبرود وقتی نزد 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
  65ص – 27ش -فتاوي اللجنۀ الدائمۀ

  ند و از دیگر شعبده بازها باید دوري نمودکن می] از کسانی که جن ها را احضار 105[

ردند به بعضی از اطباي گ میبعضی از مردم وقتی دچار بیماري صرع و بیهوشی  س:
ند و این اطبا جن ها را احضار میکنند و حرکت هاي عجیبی از اینها کن میعرب مراجعه 

ویند: جن گ میند و ده میت زمانی تنها و محبوب قرار و بیمار را تا مد، سر می زند
ند و در مقابل پول به کن میزدگی دارد یا جادو شده و یا.....و اینها بیماران را معالجه 

ود. حکم در این مورد چیست؟ و همچنین حکم در مورد تعویذ هاي ش میداده  ها آن
ود و آن را ش میود و سپس در آب گذاشته ش میقرآنی که آیات قرآن در کاغذ نوشته 

 رند چیست؟ خو می
معالجه کسی که دچار صرع و بیهوشی گردید یا جادو شده بوسیله آیات قرآنی و  ج:

داروهاي مباح اشکالی ندارد؛ اما به شرطی که معالج فردي باشد داراي عقیده درست و 
ند کن میبه امور شرعی پایبند باشد. اما رفتن براي معالجه نزد کسانی که ادعاي علم غیب 

د و دیگر شعبده بازان و کسانی که وضعیت معلومی ندارند یا جن ها را احضار می نماین
چون پیامبرصلی اهللا علیه وآله ، اشدب میو کیفیت معالجه شان مشخص نیست جائز ن
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ءٍ «رماید: ف میوسلم  ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ بَلْ لَهُ مَ قْ ْ تُ ةً  ملَ بَعِني لَيلَ ةٌ أَرْ الَ هر کسی « )1(»صَ

نزد طالع بین یا کاهنی رفت و از او در مورد چیزي پرسید نماز چهل روزش قبول 

نْ أَتَى « رماید:ف می؛ و »ودش مین امَ افً رَّ نًا أَوْ عَ اهِ دٍ  كَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ فَصَ

ىلَّ  مَ  اللَّـهُ صَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ وید تصدیق گ میهر کسی نزد کاهنی رفت و او را در آنچه « )2(»عَ

 »کرد به آنچه بر محمدصلی اهللا علیه وآله وسلم نازل شده کفر ورزیده است
و دیگر احادیثی که در این مورد آمده اند همه بر حرام بودن پرسیدن از کاهنان و 

ند و یا از کن میو کاهنان کسانی هستند که ادعاي علم غیب ، ندکن میتصدیقشان داللت 
ادعاي علم  ها آنند که نشانه این است که ده مییرند و کارهایی انجام گ میجن ها کمک 

و حدیث معروفی که امام احمد و ابو داود ، یرندگ میند و از جن ها کمک کن می غیب
در این ، در مورد چنین افرادي استبا سند جید از جابر رضی اهللا عنه روایت کرده اند 

را در مورد باز کردن سحر پرسیدند  پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلمحدیث آمده که 

يطَانِ «فرمود:  لِ الشَّ مَ ن عَ وَ مِ و همه عالج هایی که کاهنان و » از عمل شیطان است« )3(»هُ

 ند مشمول این حدیث است.ده میدروغگویان و شعبده باران انجام 
ود که معالجه همه بیماریها و انواع صرع و بیهوشی و غیره با ش میو با این معلوم 

و از جمله این طرق شرعی خواندن ، جایز است، راههاي شرعی و وسیله هاي مباح
آیات قرآنی و دعاهاي شرعی و دم کردن بر مریض است؛ چون پیامبرصلی اهللا علیه وآله 

قَ «وسلم فرمود:  أْسَ بِالرُّ اى الَ بَ كً ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ رقیه اشکالی ندارد تا وقتی که شرك « )4(»مَ

                                                           
 تخریج در فتواي سابق گذشت -1

 تخریج در فتواي سابق گذشت -2

 تخریج در فتواي سابق گذشت -3

 ) و اللفظ له.3886)، و أبو داود  (2200مسلم ( -4
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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 « )1(»بِحَ

اما نوشتن آیات و دعاهاي شرعی با زعفران در بشقاب » کنید و با چیز حرام مداوا نکنید
 در ورقهاي تمیز و شستن آن و دادنش به بیمار اشکالی ندارد؛ و این کار راتمیزي یا 

و » زادالمعاد«بسیاري از سلف امت انجام داده اند چنان که ابن قیم رحمه اهللا در کتاب 
د به خیر و الزلم به کن میاما به شرطی که فردي که این کار را ، غیره توضیح داده است

 دین معروف باشد.
 )33-31( ص، الرقی وما یتعلق بها -فتاوي العالج بالقرآن و السنۀ –شیخ ابن باز 

 ] نشانه هاي ساحران و جادوگران و شعبده بازان106[

گروهی از مردم هستند که به قول خودشان با طب سنّتی به معالجه ي بیماران  س:
وید: اسم خودت و مادرت را بنویس و گ میبروي  ها آنمی پردازند. وقتی نزد یکی از 

ویند: بیماريِ شما گ مید به او کن میمراجعه  ها آنبرو فردا بیا. وقتی فرد روز بعد به 
.. این افراد مدعی هستند که در معالجه .چنین و چنان است و معالجه ات فالن چیز است

رفتن نزد اینها چه .. نظر شما در مورد اینها چیست؟ حکم .ندکن میاز کالم خدا استفاده 
 اشد؟ب می

این دلیلی است بر اینکه او از ، یردگ میاز این شیوه به کار ، کسی که در معالجه ج:
د؛ پس بنابراین رفتن براي معالجه نزد کن مییرد و ادعاي علم غیب گ میجن ها کار 

م در چنین فردي و سؤال نمودن از ایشان جایز نیست؛ زیرا پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسل

ءٍ «رماید: ف میمورد چنین افرادي  ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ بَلْ لَهُ مَ قْ ْ تُ ةً  ملَ عِني لَيلَ بَ ةٌ أَرْ الَ   )2(»صَ

                                                           
و سـنده  ): «2/336» (عیـۀ األداب الشـر « . قال ابن مفلـح فـی  )، من حدیث أبی الدرداء 3874(  داودأبو -1

» مجمـع الزوائـد  «).قـال فـی   649( 24/254»الکبیـر «و أخرجه من حدیث أم الدرداء:الطبرانی فـی  ».حسن
 ».و رجاله ثقات):«5/86(

 تخریج در فتواي سابق گذشت  -2
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نماز چهل شب او قبول ، هر کسی نزد کاهنی برود و از او در مورد چیزي بپرسد«
 مسلم.» ودش مین

در احادیث زیادي از پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم ثابت است که ایشان از آمدن 
و تصدیق گفته هایشان نهی کرده  ها آننزد کاهنان و طالع بین ها و جادوگران و پرسیدن 

 است.

نْ أَتَى «رماید: ف میپیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم  امَ افً رَّ نًا أَوْ عَ اهِ هُ بِامَ يَ  كَ قَ دَّ دْ فَصَ قَ قُولُ فَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ رَ بِامَ أُنْ فَ وید تصدیق گ میهر کسی نزد کاهنی رفت و او را در آنچه « )1(»كَ

 » به آنچه که بر محمدصلی اهللا علیه وآله وسلم نازل شده کفر ورزیده است، نمود
هر کسی که با پرتاب نمودن سنگریزه یا خط کشیدن روي زمین یا پرسیدن اسم پدر  

آن هستند  ي نشانههمه این موارد ، مادر و اسم خویشاوندان بیمار ادعاي علم غیب کند و
که او از کاهنان و عرّافانی است که پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم از آمدن نزد آنان و 

دوري  ها آنو تصدیق صحبتهایشان نهی کرده است. از این رو باید از  ها آنپرسیدن از 
پرهیز نمود؛ حتی اگر ادعا کنند که با قرآن معالجه  ها آناي معالجه نزد کرد و از آمدن بر

 ها آنند و امور را بر ده میند؛ چون روش اهل باطل این است که مردم را فریب کن می
 ویند جایز نیست.گ میند پس تصدیقشان در آنچه که ساز میمشتبه 

ناسد باید به مسئولین امر از قبیل: قضات و امیر و حاکم ش میرا  ها آنهر کسی که  
شهر و هیئتهاي امر به معروف و نهی از منکر در هر شهري اطالع دهد تا حکم الهی در 

در امان باشند و از خوردن مال  ها آنو مسلمانان از شرّ و فساد ، اجرا شود ها آنمورد 
 مردم به ناحق جلوگیري شود.

  حول و ال قوة اال باهللا.و ال، واهللا المستعان
 )23، 2/22( الفتاوي -کتاب الدعوة -شیخ ابن باز

 ] برخی از نشانه هاي ساحران و جادوگران و شعبده بازان107[
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2352 
  

آیا جایز است که مسلمان نزد کسی برود و از او در مورد بیماري اش بپرسد و  س:
ه جادوي او را باطل سپس بیمار از او بخواهد ک، او به وي اطالع دهد که جادو شده

آنگاه آن فرد کاسه اي را باالي سر بیمار قرار دهد و در آن سرب بریزد و سپس ، کند
بگوید که فالنی براي شما جادو کرده است؟ آیا جایز است که مادر شخصی از چنین 

د؟ و بپرسد آیا پسرش که ازدواج کرده کن میفردي بپرسد که پسرش با چه کسی ازدواج 
 دوستی نمی کند یا در دل با ما دشمن است؟ همسرش با ما

اند براي مالجه ي بیماریها به پزشکان متخصصِ بیماریهاي داخلی تو میمسلمان  ج:
یا جرّاح یا پزشکان متخصص اعصاب و روان و دیگر پزشکان مراجعه کند تا بیماري او 

تجربیات  براساسحرام نیستند ، را تشخیص دهند و با داروهاي مناسب که از نظر شرع
علم پزشکی او را معالجه و مداوا کنند؛ زیرا این کار در حکم استفاده از اسباب عادي و 

البته عالج آن را ، بیماري را آورد و عالج آن را هم آورده است، متعارف است. خداوند
 نند.دا مینند و برخی ندا میبرخی از افراد 

ند تا بیماري او را تشخیص براي هیچ فردي جایز نیست که به کاهنان مراجعه ک 
ویند تصدیق نماید؛ چون کاهنان از پیش گ میرا در آنچه  ها آندهند. جایز نیست که 

اهند خو میدر آنچه  ها آنند تا از کن میویند و یا جن ها را احضار گ میخود چیزهایی 
 اشد.ب میشرك  ها آنکار اینها کفر است و کمک گرفتن از ، کمک بگیرند

ءٍ «رماید: ف میپیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم  ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ بَلْ لَهُ مَ قْ ْ تُ  ملَ

ةً  عِني لَيلَ بَ ةٌ أَرْ الَ   )1(»صَ

هر کسی نزد کاهنی برود و از او در مورد چیزي بپرسد نماز چهل شب او قبول «
 » ودش مین

نْ أَتَى «روایت شده که پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم فرمود: ، در سنن نًا مَ اهِ هُ كَ قَ دَّ فَصَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ رَ بِامَ أُنْ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ  )1(»بِامَ يَ
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، وید تصدیق نمودگ میهر کسی که نزد کاهن و غیب گوئی رفت و او را در آنچه «
 »علیه وآله وسلم نازل شده کفر ورزیده استبه راستی بر آنچه که بر محمدصلی اهللا 

ند که عالج است از قبیل: ریختن سرب در کن میمسلمان نباید آنچه کاهنان ادعا 
ظرفی باالي سر بیمار و امثال آن را بپذیرد؛ چون این کارها جزء کهانت و غیبگوئی 

هانت و را در امر ک ها آن، وند. اگر مسلمانی به این کارها راضی باشدش میمحسوب 
 استعانت از شیاطین یاري کرده است.

همچنین جایز نیست که کسی نزد کاهنی برود و او را بپرسد که پسرش چه زمانی 
د و یا طالع بین و کاهن را بپرسد که چه اتفاقاتی بین زن و شوهر و کن میازدواج 

ادن از چنین رند یا خیر؛ زیرا خبر ددا میآیا همدیگر را دوست ، افتد میخانواده ي ایشان 
 ند.دا میچیزهایی از امور غیبی است و کسی جز خدا غیب ن

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )163، 162( )ص19( مجلۀ البحوث اإلسالمیۀ/ العدد -فتاوي اللجنۀ الدائمۀ

 ] حکم کمک گرفتن از جن یا مالئکه و یا تعویذ براي حفظ بدن108[

اسامی جن یا مالئکه) یا ( آیا براي مسلمان جایز است که که نامهاي روحانی س:
نزد علماي روحانی را به قصد ، اسماي حسناي خداوند و یا دیگر تعاویذ معروف

 حفاظت بدن از شرّ جن و شیطان و سحر بنویسد؟
کمک گرفتن از جن ها یا مالئکه براي دفع ضرر یا جلب نفع و یا براي حفاظت  ج:

را  ها آند؛ خواه کن میرا از دایره ي اسالم خارج  انسانشرّ جن ها شرك اکبر است و  از
کسی به فریاد بخواند و یا نامهایشان را بنویسد و تعویذ کند و بر خود آویزان کند یا در 

اند و یا رس میاگر فرد معتقد باشد که تعویذ به او نفع و فایده ، آب بگذارد و بخورد
 چنین اعتقادي کفر است. ، دکن میر ضرر را از او دو
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2354 
  
نوشتن اسماي حسناي خداوند و تعویذ کردن آن را بعضی از سلف جایز دانسته اند  

و بعضی آن را مکروه دانسته اند؛ با این استدالل که به طور عام از تعویذ نهی شده 
 ود براي آویختن دیگر تعویذهاي شركش میوسیله و راهی ، آویزان کردن تعویذ، است
و چون اسماي حسناي خداوند اگر تعویذ شود در معرض چرك و آلودگی ها قرار ، آمیز
 یرد و این توهین به نامهاي زیباي پروردگار است.گ می

 و صلی علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
  57ص  28ش  مجلۀ البحوث اإلسالمیۀ –فتاوي اللجنۀ الدائمۀ 

 وندش میه براي مداوا استفاده ] بعضی از وسیله هاي شرك آمیز ک109[

این است که ، ندکن میاز جمله اموري که بعضی از افراد با آن مردم را معالجه  س:
و یا حلقه اي نقره اي در ، ندکن مییا سرش ذبح  انسانگوسفند یا مرغی را روي سینهء 

و یا قطعه پارچه اي کوچک یا مشتی خاك در دستش ، ذارندگ میدست مریض 
ویند: این پارچه از لباس فالن فرد صالح است و این گ میم که کن می... فکر ذارند.گ می

جایز  ها آنمشت خاك از خاك قبر اوست؛ حکم چنین مداوایی چیست؟ آیا تصدیق 
 است؟
قربانی کردن حیوان و ذبح آن براي غیر اهللا حرام است. پیامبرصلی اهللا علیه وآله  ج:

 و این از انواع شرك است.، د لعنت کرده استکن میوسلم کسی را که براي غیر اهللا ذبح 

﴿ رماید:ف میخداوند متعال                    

                     ﴾ ۱۶۳ – ۱۶۲[األنعام[  

، خداوند راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى: بگو«
 نخستین من و ام یافته فرمان این به و ندارد شریکى او )162( است جهانیان پروردگار

 »)163( مسلمانانم] از کس[
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لَعَنَ اهللاُ « در حدیث صحیح از پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم روایت است که فرمود:

بَحَ من  ِ اهللاِ ذَ  )1(»لِغَريْ

 ». دکن میلعنت خدا بر کسی باد براي غیر اهللا ذبح « 
حتی اگر ، باید دانست که مداوا به طریقه اي که در سؤال ذکر شده جایز نیست

ویند جایز نیست؛ گ میحیوان به نام خدا ذبح شود. تصدیق چنین کسانی در آنچه که 
 دجاالن هستند.چون این افراد از شعبده بازان و 

نْ أَتَى «در حدیث صحیح از پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم روایت شده که فرمود:  مَ

ءٍ  ْ نْ يشَ أَلَهُ عَ سَ ا فَ افً رَّ بَلْ لَهُ عَ قْ ْ تُ ةً  ملَ بَعِني لَيلَ ةٌ أَرْ الَ   )2(»صَ

هر کسی نزد کاهنی برود و از او در مورد چیزي بپرسد نماز چهل شب او قبول «
 .»ودش مین

نْ أَتَى «رماید: ف میپیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم  نًا مَ اهِ رَ بِامَ كَ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ فَصَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ زِ نْ  )3(»أُ

، وید تصدیق نمودگ میهر کسی که نزد کاهن و غیب گوئی رفت و او را در آنچه «
 »وسلم نازل شده کفر ورزیده استبه راستی به آنچه که بر محمدصلی اهللا علیه وآله 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 )86، 85( ص 28مجلّۀ البحوث ش  -فتاوي اللجنۀ الدائمۀ

 ] حکم ذبح حیوان براي غیر اهللا به قصد شفا110[

ردي ود نزد فش میمریض  ها آنبعضی از مردم وقتی که خویشاوندي یا کسی از  س:
هنگامی که مریض را نزد این طبیب ، می نامند» حکیم و طبیب سنّتی«می روند که آن را 

د؛ مگر آن شو میوید: این مریض سالم نگ میرد و ب میند انواعی از بیماریها را نام آور می
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2356 
  

که حیوان مشخّصی براي او ذبح شود و وقت ذبح اسم خدا برده نشود و بعد از آن 
 حیوان را در فالن جا دفن کنید. 

آیا اگر کسی این کار را براي طلب شفا ي بیماري بدون آن که قصد شرك داشته 
طور د؟ و به آی میود؟ آیا این عمل شرك اکبر به شمار ش میباشد انجام دهد گناهکار 

 کلی ذبح براي غیر اهللا چه تأثیري بر عقیده ي مسلمان دارد؟
ذبح و قربانی حیوان براي غیر اهللا به قصد شفا و یا براي هدفی دیگر شرك اکبر  ج:

 ﴿ رماید:ف میاست؛ چون ذبح عبادت است؛ چنان که خداوند         ﴾

 »کن قربانى] شتر[ و بگزار نماز پروردگارت براى پس« ]۲[الکوثر: 

﴿ رماید:ف میو                       

                   ﴾ :۱۶۳ – ۱۶۲[األنعام[ 

، خداوند راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى: بگو«
 نخستین من و ام یافته فرمان این به و ندارد شریکى او )162( است جهانیان پروردگار

 »)163( مسلمانانم] از کس[
پس خداوند متعال فرمان داده است که حیوان فقط براي خدا سر بریده شود. اهللا 

ذبح را در کنار نماز ذکر نموده است. همچنین فرمان داده است که از حیواناتی  تعالى
و از خوردن حیواناتی که هنگام ذبح ، خورده شود که فقط به نام اهللا تعالی ذبح شده اند

﴿ رماید:ف میچنان که ، اسم خدا بر آن برده نشده نهی کرده است           

             ﴾ :۱۱۸[األنعام[  

 .»بخورید، است شده برده آن بر خدا نام آنچه از مؤمنید خداوند آیات به اگر پس«

 ﴿ رماید:ف میتا اینکه                          

                            ﴾

 ]۱۲۱[األنعام: 
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 »است گناه آن راستى به و. مخورید، است نشده برده آن بر خدا نام آنچه از و«
به قصد شفاي پس ذبح براي غیر اهللا براي هر هدفی که باشد شرك اکبر است؛ خواه 

 مریض باشد یا براي هدفی دیگر باشد.
د که حیوانی را سر ببرند و اسم خدا را ده میفردي که به خویشاوندان بیمار دستور 

د. باید به مسئولین ده میشعبده باز و جادوگري است که به شرك فرمان ، بر آن نگیرند
 امر اطالع داده شود تا او را بگیرند و مجازات کنند تا مسلمانان از شرّ او راحت شوند. 

، ودش میخداوند داروهاي مباحی براي ما قرار داده است تا بیمار بوسیله آن معالجه 
مراجعه کنیم و خود را با عالج مفید و  ها آنو به این صورت که به پزشکان و بیمارست

جایز معالجه کنیم. همچنین خداوند براي ما رقیه اي را که از قرآن باشد جایز نموده که 
 مریض را با آن دم کنیم.

﴿ رماید:ف مید؛ اهللا تعالی کن میقطعاً براي مؤمن همین کفایت           

           ﴾ :۳[الطالق[ 

 را حکمش خداوند گمان بى. است بس را او همو کند توکّل خداوند بر که کسى و«
 .»گذارد مى اجرا به

اهند عقاید مسلمین را فاسد کنند خو میاما این شعبده بازها دروغگو و دجال هستند. 
اجازه داده شود تا با  ها آنپس جایز نیست که به ، و اموال مردم را به ناحق بخورند

را گرفت و شرّ  ها آنعقیده ي مردم بازي کنند و گمراهشان نمایند؛ بلکه باید جلوي 
 را کم کرد.  ها آن

رها کردن این شیادها منکري بزرگ است و گسترش فساد در زمین است. مسلمان 
د کن میباید عقیده اش را حفاظت کند و خود را با آنچه دین و عقیده اش را فاسد 

ند پس ده میو اگر اینها مردم را از غیب خبر ، نباید نزد این دجال ها برود، معالجه نکند
 کاهن و غیبگو هستند. 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2358 
  

نْ أَتَى «پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم  نًا مَ اهِ ىلَ كَ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ قُولُ فَ هُ بِامَ يَ قَ دَّ فَصَ

دٍ  َمَّ  )1(»حمُ

به ، وید تصدیق نمودگ میهر کسی نزد کاهن و غیب گوئی رفت و او را در آنچه «
 .»راستی به آنچه که بر محمدصلی اهللا علیه وآله وسلم نازل شده کفر ورزیده است
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 ] فرق بین خون حیض و استحاضه و نفاس1[

 خون حیض و خون استحاضه و خون نفاس با همدیگر چه فرقی دارند؟ س:

اما اسم و حکم هر یکی با دیگري فرق ، ندآی میاین خونها از یک محل بیرون  ج:
 د چون علت و سبب هر یکی با علت و سبب دیگري متفاوت است. کن می

 س:خون نفا
ود و باقیمانده ي خونی است که ش میخونی است که بعد از زایمان مشاهده  س:نفا

پس از زایمان این خون به تدریج بیرون ، در دوران حاملگی در رحم محبوس بوده است
 د. مدت آن گاهی کوتاه و گاهی طوالنی است.آی می

 خون نفاس حد اقلی ندارد. 
حد اکثر آن طبق قول مذهب اگر از چهل روز بیشتر باشد و مطابق با عادت حیض  

 ود. ش میاستحاضه محسوب ، نباشد
 اما صحیح این است که اکثر آن حدي ندارد. 

 د:آی میاما خونی که بدون زایمان  
در ، زن صالحیت حامله شدن را داشته باشد هرگاهسنّت الهی بر این است که  

د. یکی از حکمت هاي آی میاوقات مشخصی بر حسب حالت و طبیعتش از او خون 
 است. انسانوجود خون در رحم این است که خون یکی از ارکان ماده حیات 

در ، در اغلب مواردود. باید دانست که ش مینوزاد در شکم مادر با خون تغذیه  
خون حیض است؛ ، دآی میبنابراین خونی که از زن ، دآی میدوران حاملگی از زن خون ن

عدم  ي نشانهتندرستی و سالمت است و نیامدنش  ي نشانهزیرا آمدن حیض در وقت آن 
 تندرستی است. علماي شریعت و پزشکان بر این امر اتفاق نظر دارند. و از طرفی

 و تجربه هایشان بیانگر همین مطلب است.شناخت عموم مردم 
بنابراین علما در تعریف حیض گفته اند: خونی طبیعی است که در اوقات مشخصی  

و آن را حیض نامیده اند. شریعت اسالم اسمی را که زنها بر این خون ، دآی میاز زن 
احکام  رعی مقرر نموده که مردم اینش میو براي آن احکا، گذاشته اند تأیید کرده است
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وند؛ ش میند. وقتی که خون قطع شود احکام هم برداشته کن میرا فرا گرفته و بر آن عمل 
 زیرا حکم با علتش دور می زند.

از ، این است که حیض، پس بنا بر این قول صحیح و بلکه آنچه قطعاً درست است
، یضو زمان آن حداقل و حداکثر ندارد. همچنین طهر و پاکی بین دو ح، نظر سنّ زن

 هم حداقل مشخصی ندارد؛ بلکه حیض یعنی: آمدن خون و طهر یعنی نیامدن خون.
و گاهی  افتد میود و گاهی زیاد و ایام آن گاهی جلو ش میخون حیض گاهی کم  

عقب؛ چون ظاهر نصوص شرعی و عمل مسلمین بیانگر همین مطلب است که زنان جز 
 عمل به این قول چاره اي دیگر ندارند.

ه در مذهب حنبلی مشهور است این است که: کمترین سنّی که زن در آن اما آنچ 
ود نُه سالگی است و اکثر آن پنجاه سالگی است. حداقل مدت حیض یک ش میحیض 

و آنچه از این فراتر باشد حیض نیست و ، شبانه روز است و اکثر آن پانزده روز است
تر بیاید یا کمتر یا پس و پیش و اگر از عادت زن بیش، ودش میبه سبب آن عبادت ترك ن

اند آن را به حساب بیاورد که سه بار تکرار شود و آنگاه برایش تو میزمانی زن ، شود
 د که قضاي روزه خود را بیاورد.شو میود و بر او الزم ش میعادت شمرده 

ویند: گ میند این است که آور مینه براي همه آن ، دلیلی که براي بخشی از این گفته 
د نادر است. اصل آی میحالت غالب است و حالتی که زن از آن بیرون ، وجود داردآنچه 

 ود.ش میحکمی ثابت ن افتد میاین است که براي آنچه به ندرت اتفاق 
باید دانست که این دلیل ضعیفی است؛ چون آنچه وجود دارد تفاوت هاي زیادي  

زنها در این امور با یکدیگر د. همه بر این امر اتفاق نظر دارند که آی میدر آن پیش 
 متفاوت هستند.

و همه بر این ، لغوي و عرفی، وند: شرعیش میامور به سه صورت نامگذاري  
مطابقت می نمایند که این خون حیض است و نبود آن طهر و پاکی است؛ آنچه این سه 

 روشن ترین و رساترین حکم است.، حقیقت بر آن متفق هستند
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و یا ، خونی است که از پانزده روز بیشتر باشد، بنابراین از دیدگاه مذهب: استحاضه 
اند حیض قرار بگیرد. مانند این که از یک شب و روز کمتر باشد تو میخونی باشد که ن

 یا قبل از نُه سالگی یا بعد از پنجاه سالگی باشد. 
، عارضی استاصل است و استحاضه امري ، اما قول صحیح این است که حیض

بیه به زنی باشد که ش مییا خان، مانند این که: همیشه و به طور مداوم از زن خون بیاید
د به این صورت که همواره از او خون بیاید؛ مگر در اوقات آی میهمیشه از او خون 

اگر ، کوتاهی که قابل توجه نیستند. به هر حال اگر ثابت شد که خون زن استحاضه است
و آنچه بیشتر از ، ودش میحیض او شمرده ، همان عادت، عادتی داشته استقبل از این 

ود که باید غسل کند و در آن روزها عبادت نماید. ش میعادت اوست استحاضه شمرده 
د تفاوت قایل شد. به این آی میان در خونی که از او تو میاگر عادت مشخصی ندارد؛ اما 

رقیق یا بخشی از خون سیاه و بخشی  صورت که بخشی از خون غلیظ و بخشی از آن
قرمز و یا بعضی بد بو و بعضی غیر بد بو باشند. پس خون غلیظ و سیاه و بد بو حیض 

، اما از نظر مذهب در چنین خونی که متفاوت است شرط، است و بقیه استحاضه است
 ذارند که صالحیت حیض بودن را داشته باشد. یعنی از یک شبانه روز کمتر نباشدگ می

 و از پانزده روز بیشتر نباشد.
عادت مشخصی ، و اگر زن، اما درست این است که چنین چیزي اعتبار ندارد 

، یعنی: شش یا هفت روز را حیض حساب کند، نداشت در هر ماهی اغلب دوران حیض
سپس بعد از گذشت آن روز ها که حیض ، به دلیل آنچه در احادیث بیان شده است

د بگیرد و آی میاند جلوي خونی را که تو میند و تا جایی که غسل ک، شمرده شده اند
 براي وقت هر نمازي وضو بگیرد و نماز بخواند.

 خالصه مطالب گذشته این است که:  
 سبب آن والدت است. س:خون نفا

 د.آی میاستحاضه: خونی است که به سبب بیماري یا چیزي دیگر پیش 
 حیض: خون اصلی و طبیعی است.
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 )53-48( ص، إرشاد أولی البصائر و األلباب -ديالشیخ السع

 ] احکام متعلق به حیض و نفاس2[

 احکام متعلق به حیض و نفاس چه هستند؟ س:

علما گفته اند: حیض: خونی طبیعی است که اگر زن صالحیت حامله شدن را  ج:
عنوان و گفته اند خداوند این خون را به ، دآی میداشته باشد در روزهاي معینی از او 

بنابراین وقتی که زن حامله شود در اغلب ، غذاي فرزند در شکم مادر پدید آورده است
یرد گ میردد. وقتی که زن حیض شود احکام زیادي به او تعلق گ میموارد خونش قطع 

 که عبارتند از: 
وآله علَیه  اللَّـه پیامبر صلَّىخواندن نماز و گرفتن روزه بر او حرام است. زیرا  -اول

][ وسلَّم فرمود: مْ ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ ملَ اضَ ا حَ آیا مگر نه این است که زن در دوران « إِذَ

  )1(»گیرد نمیاند و روزه خو مینماز ن، حیض
بنابراین در دوران قاعدگی جایز نیست که زن روزه بگیرد. همچنین جایز نیست که 

یا نماز بخواند گناهکار است و روزه و  نماز بخواند. اگر در حالت حیض روزه بگیرد
 نماز او پذیرفته نیست.

دوم: زن اگر در دوران قاعدگی باشد طواف کعبه بر او حرام است؛ چون وقتی که 
علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّى، رضی اهللا عنها) هنگام اداي مناسک حج قاعده شد( عایشه

عَلُ [ وسلَّم به او گفت: فْ ا يَ عَىلِ مَ َ أَالَّ تَطُوىفِ بِ الْـافْ ريْ اجُّ غَ ]الْـحَ همه کارهایی را که « بَيْتِ

  )2(»د انجام بده غیر از این که کعبه را طواف نکنده میحاجی انجام 
رضی اهللا ( علَیه وآله وسلَّم گفتند: که صفیه بنت حیی اللَّـه پیامبر صلَّىوقتی که به 

يَ ؟][ علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّى، قاعده شدهعنها)  تُنَا هِ ابِسَ آیا او ما را « أَحَ

                                                           
 )304البخاري  ( -1
 ) 1211)، و مسلم (294) و أطرافه فی  (1650البخاري  ( -2
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د که صفیه طواف کر میعلَیه وآله وسلَّم فکر  اللَّـه پیامبر صلَّىچون  )1(»نگاه داشته است؟
پیامبر ، افاضه را انجام داده استآنگاه مردم گفتند: او طواف ، افاضه را انجام نداده است

ه صلَّى وا«علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ جُ رُ  ».حرکت کنید« »اُخْ

را انجام داد و سپس  -جطواف ح -د که اگر زن طواف افاضهآی میاز این حدیث بر 
احکام حج او تمام شده است؛ حتی اگر بعد ، دوران قاعدگی اش فرا رسید و حیض شد

احکام او تمام شده است؛ زیرا ، طواف افاضه و قبل از سعی صفا و مروه قاعده شداز 
 اند سعی بین صفا و مروه را انجام دهد.تو میزن در دوران قاعدگی 

ود. ش میود که طواف وداع از زن حائض ساقط ش میهمچنین از این حدیث فهمیده 

 یچنان که به صراحت در حدیث ابن عباسرَضه رَ النَّاسُ أَنْ وید: گ میه آمده که عنْ اللـَّ [أُمِ

مْ بِ  هِ دِ هْ رُ عَ ونَ آخِ كُ نْ الْـيَ فِّفَ عَ هُ خُ ]الـْبَيْتِ إِالَّ أَنَّ ائِضِ مردم در یافتند که وقتی « حَ

اما این طواف از زن حائض ، براي آخرین بار کعبه را طواف کنند، اهند بروندخو می
  )2(»ساقط است

اند در ایام تو میبنابراین شوهر ن، زن حائض جایز نیستسوم: آمیزش و جماع با 

﴿ رماید:ف میقاعدگی با زنش آمیزش کند. چون خداوند متعال    

                               

               ﴾ :پرسند مى حیض درباره تو از« ]۲۲۲[البقرة ،

 پاك که وقتى تا و گیرید کناره زنان از حیض]  وقت به[ پس، است رنج]  مایه[ آن: بگو
 همان از] کنند غسل[، شوند پاك]  خوبى به[ چون گاه آن، مکنید نزدیکى آنان با، شوند

 .»کنید آمیزش آنان با است داده فرمان شما به خداوند که جا

                                                           
 ).1211)، و مسلم  (294) و أطرافه فی  (328،1757،4401(البخاري   -1
 ).1328)، مسلم (1755البخاري  ( -2
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حرام است. ، بیانگر این مطلب است که جماع و آمیزش با زن در دوران حیض، آیه
چون خداوند متعال ، هرگاه زن پاك شد تا وقتی که غسل نکرده نباید با او آمیزش نمود

نَ «رماید: ف می رْ ا تَطَهَّ إذَ  یعنی وقتی که غسل کردند. »فَ

﴿ رماید:ف میداوند متعال خ       ﴾ :باشید جنب اگر و« ]۶[املائدة ،

 .»کنید غسل
به صورتهاي دیگر با همسرش آمیزش ، اند به غیر از جماع و مقاربتتو میاما شوهر 

خودش را ، اند در زمانی که زنش قاعده استتو میکند. این عمل از شهوت فردي که ن
کنترل کند می کاهد. باید دانست که آمیزش و مقاربت با همسر از راه پشت حرام است؛ 

 خواه زن حائض باشد یا نباشد.
وند این است که اگر زن در وقت ش میمترتب ، چهارم: از جمله احکامی که بر حیض

باید فوراً غسل کند تا بتواند نماز را پیش از آنکه وقت نماز ، نماز از حیض پاك شد
مام شود بخواند. به عنوان مثال: اگر زن بعد از طلوع فجر صادق و قبل از طلوع ت

خورشید پاك شد باید غسل کند و نماز صبح را در وقتش بخواند. بعضی از زنان در این 
ویند: بعداً گ میوند؛ اما ش میند به این صورت که در وقت نماز پاك کن میمورد کوتاهی 

ویند: بعداً و بعداً تا گ میزنها ، یم به خصوص در زمستانانخو مییم و نماز کن میغسل 
ود. باید دانست که این کار براي زن حرام است؛ بلکه باید ش میاینکه وقت نماز تمام 

 غسل کند تا نماز را سر وقتش بخواند.

 نند:دا میبدیهی است که اوقات نماز را همه مردم 
 وقت نماز صبح از طلوع فجر و سپیده دم تا طلوع خورشید است. 

به یک برابر ، پس از زوال خورشید است تا وقتی که سایه هر چیز، وقت نماز ظهر
                    ود.ش میآن برسد. یعنی به اندازه طول آن 

ور ود تا این که خورشید زرد و کم نش میوقت عصر آغاز ، بعد از پایان وقت ظهر
 یی که در ضرورت می افتند تا غروب خورشید وقت عصر است.ها آنردد. و براي گ می
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 وقت مغرب از غروب خورشید تا تمام شدن سرخیِ افق است.
و بعد از نصف شب وقتی ، تا نیمه شب وقت نماز عشا است، با تمام شدن سرخی

مگر اینکه ، ود. چون وقت آن تمام شده استش میاست که نماز عشا در آن خوانده ن
 خواب رفته باشد یا فراموش کرده باشد. انسان

يَها إذا [ رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىزیرا  الَةٍ أَو نَسِ نْ صَ امَ عَ نْ نَ مَ

رها] كَ هر کسی از نمازي خواب رفت یا آن را فراموش کرد هر وقت آن را به یاد « ذَ

 )1(»آورد آن را بخواند
اگر  -د: این است که این خونآی میدر مورد خونی که از زن ، باید دانست که اصل

ود؛ مگر اینکه چیزي باشد که آن را از این ش میحیض محسوب  -در سن حیض باشد
 اصل و قاعده بیرون کند. 

د آی میاین است که دانسته شود خونی که ، دکن میخون را بیرون ، آنچه از این قاعده
ود. یا مانند ش میخارج ، بلکه به دلیلی دیگر مانند پاره شدن رگی، نیست خون طبیعی

ود ش میو یا سببی از این اسباب که باعث ، اینکه به دنبال عمل جراحی از زن خون بیاید
ود. ش میحیض شمرده ن، این خون، آنگاه در این صورت، تا خون غیر طبیعی از زن بیاید

خون بیاید به طوري که بیشتر روزهاي ماه از او همچنین در مواردي که مدام از زن 
د و چنین زنی عادت ماهیانه اش آی میخون بیاید؛ در این صورت او مستحاضه به شمار 

 قبل از این خونریزي معتبر است.
چنین زنی مدت عادت همیشگی خود را حیض حساب کند و سپس غسل نماید و  

ر ماههاي گذشته که خون حیضش به د، نماز بخواند؛ حتی اگر خون بیاید. یعنی زن
آن را در صورتی که خونش در ، مدت زمانش چه قدر بوده، صورت طبیعی می آمده

از حیض به حساب بیاورد و پس از آن غسل ، د و مستحاضه استشو میتمام ماه قطع 
 که جریان خون ادامه پیدا کند. هرچندکند و نماز بخواند؛ 
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 و نفاس مرتبط است:پنجم: از اموري که به احکام حیض 
، همسرش را در حالت حیض طالق دهد. اگر شوهر، این است که جایز نیست مرد 

گناهکار است و باید زن را دوباره به همسري خود ، طالق داد، زنش را در حالت حیض
و او را نگاه دارد تا پاك شود. آنگاه در طُهري که در آن با زن خود آمیزش ، بر گرداند

بدهد؛ زیرا در صحیحین از ابن عمر روایت است که او زنش را در حالت نکرده طالقش 
علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىعنْه این قضیه را به اطالع  اللَّـهو عمررضی ، حیض طالق داد

امُ « علَیه وآله وسلَّم ناراحت شد و فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّىوسلَّم رسانید.  هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ ، رْ

الً  امِ ا أَوْ حَ رً اهِ ا طَ هَ قْ مَّ لِيُطَلِّ و سپس در حالت ، به او دستور بده تا به زنش رجوع کند« »ثُ

  )1(»طهر یا حاملگی او را طالق دهد
در این کار  -را هدایت کند ها آناهیم ما و خو میکه از خداوند  -بسیاري از مردم

ند یا در طهري که در آن ده میشتاب می ورزند و همسرانشان را در حالت حیض طالق 
ند. قبل از اینکه مشخص شود که حامله است یا ده میبا زنش آمیزش کرده آن را طالق 

ق باید از آن توبه کند و زنی را که این گونه طال انسانهمه این موارد حرام هستند. ، نه
  داده باید آن را بر گرداند.

اموري که به احکام حیض و نفاس متعلق هستند: عبارتند از این ، ششم: و از جمله
اگر قبل از چهل روز پاك شود باید غسل کند و ، دآی میکه زنی که از او خون زایمان 

، زقبل از کامل شدن چهل رو نماز بخواند. اگر ماه رمضان بود روزه بگیرد؛ چون اگر زن
اند با او همخوابی و آمیزش کند؛ تو میحکم زنهاي پاك را دارد و شوهرش ، پاك شد

آمیزش به ، حتی اگر چهل روز کامل نشده باشد؛ زیرا وقتی که نماز خواندن جایز باشد
 طریق اولی جایز است.

از جمله احکامی که متعلق به حیض و نفاس هستند: مطلبی است که به آن اشاره 
، دآی میو زنی که از او خون زایمان  آید میینکه زنی که از او خون حیض کردیم و آن ا

 واجب است که غسل کنند.، وقتی که پاك شدند
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ان شاءاهللا ، یمکن میاحکام حیض و نفاس بسیار زیادند و ما به همین مقدار بسنده  
 کفایت خواهد کرد.

 )115-112( فقه العبادات -شیخ ابن عثیمین

 دآی می] حکم زنی که معلّم قرآن است و عذر شرعی برایش پیش 3[

قرآن را چگونه به ، در زمان قاعدگی، دکن میزنی که قرآن کریم را تدریس  س:
دختران دانشجو تدریس کند؟ دختر دانشجو و دانش آموز اگر خونِ حیض و یا نفاس 

 حکمش چیست؟، داشته باشد
به او مرخصی ، مدت نفاسش، دکن میوضع حمل  معموالًبه استاد یا دانشجویی که ج:

فقط به گوش کشیدنِ تالوت دختران ، ند. اگر استاد مجبور بود تدریس کندده می
را با اشاره  ها آناشتباه ، جایی از قرآن را اشتباه خواندند ها آندانشجو بسنده کند و اگر 

 یا با لفظ تصحیح نماید.
چوبی یا خودکاري یا چیزي دیگر قرآن را ورق قرآن را روي میز بگذارد و با ، استاد

قرآن را روي میز یا صندلی بگذارد و به ، بزند. اگر دانشجوي زن در زمان نفاس بود
 یا از قرآن همکالسیهایش گوش کند.، آیات قرآن فقط نگاه کند

أِ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّى رَ قْ نُبُ وَ الْـالَ يَ نَ الْـال جُ يْئًا مِ ائِضُ شَ حَ

آنِ الْـ رْ   )1(»جنب و حائض قرآن نخوانند« »قُ

وید که قول بیشتر اهل علم از گ میو ، ترمذي این حدیث را غریب دانسته است
 همین است. ، بوده اند ها آنصحابه و تابعین و کسانی که بعد از 

                                                           
ــن ماجــه  (131الترمــذي  ( -1 ــی  (595،596)، و اب ــدار قطن ــی 2/87)،  (118، 117/ 1)، و ال )، و البیهقــی ف

أحمد شاکر فی تعلیقه علی  مۀ). و قد صحح هذا الحدیث بعض أهل العلم کالعال1375، 422» (الکبري«
 210 -206ا/ » إرواء الغلیـل «)، و ضعفه بعضهم کالشـیخ األلبـانی قـی    131( 1/237،238»سنن الترمذي«
 ).544، 6/543» (فیض القدیر«)، و 183( 138/ 1»تلخیص الحبیر«). و انظر: 192(



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2370 
  

اجازه داده اند که اگر بیم آن می رود که حفظ قرآن را ، اما بعضی از علما به حائض
، و یا اینکه اگر ضرورتی بود مانند امتحان یا تدریس، قرآن بخواند، دکن میفراموش 

اند بخشی از آیه اي را بخواند همان طور که ذکر و دعا تو میاند قرآن را بخواند. او تو می
است. چون احادیثی که در آن جنب و  جایز، وندش میهمراه با آیاتی که در اوراد ذکر 

جاي بحث و بررسی دارند. بنابراین بعضی از  ،حائض ازخواندن قرآن نهی شده اند
 یا به اشاره و تلویحاً با آن مخالفت ورزیده اند. واهللا اعلم، به صراحت، علما

 األجوبۀ الفقهیۀ علی األسئلۀ -الشیخ ابن جبرین
 إعداد: عبدالعزیز المسیند-)105، 104( التعلیمیۀ التربویۀص

 دچار نوسان شود چه کار کند؟، ] اگر عادت ماهیانه ي زن4[

 اگر عادت قاعدگی زن پس و پیش یا کم و زیاد شود چه کار کند؟ س:

، آنچه علما و فقهاي مذهب حنبلی گفته اند: اگر عادت ماهیانهء زن تغییر کرد ج:
ود و مردم همواره بر قول ش میاین قول عمل ن اعتباري ندارد؛ مگر آن که تکرار شود. بر

 –قول صحیح  -آمده: زنان جز عمل به این» االنصاف«ند که در کتاب کن میصحیح عمل 
منتظر شود تا مدت قاعدگی ، چاره اي ندارند؛ و آن قول این است: هرگاه زن قاعده شد

متوجه شد که پاك است  هرگاهاش تمام شود. در این ایام نماز نخواند و روزه نگیرد. 
، خواه عادت آن پس و پیش شده باشد و خواه کم و زیاد، غسل کند و نماز بخواند

ببیند. همین هفت روز اعتبار ، مانند: این که عادتش پنج روز باشد و او هفت روز خون
از پنج روز به هفت روز تغییر پیدا ، ود. عادت قبلیِ چنین زنیش میدارد و حیض شمرده 

 .)1(بدون این که نیازي به تکرار آن باشد، دکن می
عمل زنان صحابه و تابعین رضی اهللا عنهن بر همین بوده است و اساتید ما به همین 

وید: باید حالت جدید سه بار تکرار شود دلیلی ندارد و گ میفتوا داده اند؛ زیرا قولی که 
، که در آن زن سنّی، از طرفی مخالف با دالیل است. همچنین قول صحیح این است
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و ممکن است قبل از نه سالگی باشد یا بعد از پنجاه ، ود مشخص نیستش میحیض 
، چون اصل، ودش میحیض شمرده ، پس هرگاه ایام قاعدگی اش فرا رسید، سالگی باشد

 حیض است و استحاضه عارضه است. 
 )148( ص، الفتاوي السعدیه -شیخ سعدي

 ] حکم خون تیره قبل از حیض5[

یند و نماز ب میخون تیره اي ، زنی قبل از حیض و قاعدگیِ معمول و عادي خود س:
 حکم چیست؟، ودش میعادت او شروع  براساسسپس قاعدگی او ، اندخو مین

ةَ وَ « وید:گ میام عطیه رضی اهللا عنها  ج: رَ فْ دُّ الصُّ عُ نَّا الَ نَ يْئاً الْـكُ رِ شَ ةَ بعد الطُّهْ رَ دْ  )1(»كُ

 » دیم.آور میتیره اي را که بعد از پاکی می آمد چیزي به حساب ن ما زرد آب و آب«
به ، د به نظر من حیض نیستآی میپس بنابراین مایع تیره اي که قبل از خون حیض 
و زن عالیم و عوارض حیض را ، خصوص وقتی که قبل از ایام عادت ماهیانه باشد

 نداشته باشد. ، همچون کمر درد و گرفتگی عضالت بدن و امثال آن
 پس بهتر است نمازي که در این روزها ترك کرده آن را اعاده کند.

       )4/280( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 ود؟ش میقاعده ، ] آیا زن حامله6[

آیا زن حامله قاعدگی و حیض دارد یا نه؟ چون در دو روایت که از عایشه  س:
دیده ام که در یکی آمده است که زن حامله قاعده ، رضی اهللا عنها روایت شده اند

 هرگاهوید: گ مید. در روایتی دیگر از عایشه رضی اهللا عنها روایت شده است که شو مین
 خون دید نماز نخواند.... از این دو قول کدام یک صحیح تر است؟، زن حامله

 و السالم علی رسوله و آله و صحبه..و بعد: ةوالصال، احلمدهللا وحده ج:
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نظریات متفاوتی ، قاعدگی و حیض دارد یا نه، فقها در مورد این که: آیا زن حامله
یند؛ ب میدارند و قول صحیح این است که زنِ حامله در دوران حاملگی خون حیض ن

یض بگذراند؛ این را قرار داده که سه ح، چون خداوند یکی از انواع عده براي زن مطلّقه
 تا مشخص شود که حامله است یا نه.

این درست نبود که سه بار حیض ، شتدا میقاعدگی و حیض ، و اگر زنِ حامله
 دلیلی بر عدم حاملگی باشد.، آمدن

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، وباهللا التوفیق
 )5/392( فتاوي اللجنۀ الدائمۀللبحوث العلمیۀ واإلفتاء

 چیست؟ آن حکم بیاید دوباره سپس، شود قطع حیض خونِ اگر] 7[

ود و سپس در روز ش مید و قطع آی میخون حیض در ایام عادت ماهیانه دو روز  س:
ود... آیا در روز سوم از روزهاي عادت ماهیانه نماز بخوانم ش میچهارم بار دیگر شروع 

 یا نه؟
و جایز ، رددگ مینماز از او ساقط ، تا وقتی که زن در ایام عادت ماهیانه قرار دارد ج:

روزه ، حتی اگر در بعضی از روزها خون قطع شود، نیست که در وسط ایام عادت
ند تا وقتی که زن در ایام عادت است آی میبه شمار ، بگیرد؛ زیرا این روزها از ایام حیض
لصی که زنان آن را به عنوان عالمت پایان حیض و عالمت پاکی یعنی سفیدي خا

 مشاهده شود.، ننددا می
، چنین زنی در همهء ایام عادت خود نماز نخواند و روزه نگیرد و قرآن را دست نزند

و روز سومی که شما گفتی و یا روز بعد آن حکم ایام حیض را دارد؛ مگر آن که کامالً 
 پاك شود.

 )26، 25( أةفتاوي المر، الشیخ ابن جبرین
 هـ)1409ط(، جمع: محمد المسند

 ند کن می] استفاده از قرصهایی که از آمدن حیض جلوگیري 8[
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 ند چیست؟کن میحکم استفاده از قرصهایی که از آمدن خون حیض جلوگیري  س:

اشکالی ندارد. به شرطی که ، وندش میاستفاده زن از قرصهایی که مانع از حیض  ج:
براي سالمتی و تندرستی زن مضرّ نباشند؛ البته باید با اجازه ي شوهرش این کار را 

و ، اشندب مینم چنین قرصهایی براي سالمتی زنان مضرّ دا میبکند. اما تا جایی که بنده 
از امر طبیعی جلوگیري  هرگاهامري طبیعی است و ، مشخص است که خون حیض

 اً براي بدن مضرّ خواهد بود.قطع، شود
و ، وند تا عادت قاعدگی دچار اختالل و تغییر شودش میهمچنین این قرصها باعث 

زن در مورد نماز و همخوابی با همسرش دچار شک و تردید گردد؛ بنابراین من 
نم زنان از این دا میاما مناسب ن، ویم که استفاده ي زنان از این قرصها حرام استگ مین

 چون برایشان مضرّ است.، استفاده کنندقرصها 
ویم: شایسته است زنان به تقدیر الهی راضی باشند؛ زیرا در سال حجۀ گ میبنده 
ه پیامبر صلَّىالوداع  در حالی که عائشه گریه ، نزد عائشه آمد علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

ه لَّىپیامبر ص -عائشه براي اداي عمره احرام بسته بود -دکر می علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

؟« فرمود: تِ سْ فِ لَّكِ نَ ا لَكِ لَعَ پیامبر ؟ گفت: بله؛ »چه شده تو را! شاید حیض شده اي« »مَ

تَبَهُ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه صلَّى ءٌ كَ ْ ا يشَ ذَ ـهُ هَ مَ  اللَّ نَاتِ آدَ ىلَ بَ این چیزي است « »عَ

 )1(»که خداوند براي زنان مقدور نموده است
به  ها آنپس بهتر است زنان صبر نمایند و اگر روزه گرفتن و نماز خواندن براي 

پس به ذکر و تسبیح خدا ، اما دروازه ي ذکر باز است، سبب حیض مشکل است
این از بهترین اعمال و ، بپردازند و صدقه بدهند و با کردار و گفار به مردم نیکی کنند

 است.
                )4/283( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 یندب میخون حیض ، ] حکم زنی که بعد از فرا رسیدن وقت نماز9[
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حکم آن نماز ، اگر زنی بعد از آن که وقت نماز فرا رسیده خون حیض ببیند س:
 چیست؟ آیا این نماز را با وجود حیض بخواند؟

اگر بعد از آن که وقت نماز فرا رسید خون حیض دید. مثالً نیم ساعت بعد از  ج:
چنین زنی بعد از آنکه پاك شد باید قضاي این نماز را به ، زوال آفتاب خون حیض دید

 جا بیاورد.

 ﴿ رماید:ف میچون خداوند متعال                 

 ﴾ :است زماندار واجبى، مؤمنان بر نماز« ]۱۰۳[النساء« 

ه پیامبر صلَّىچون ، نماز نخواند، ایشان در وقت حیض علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

مْ ؟« رماید:ف می ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ ت ملَ اضَ ا حَ ت إِذَ   »أَلَيْسَ

  )1(»گیرد نمیآیا مگر نه چنین است که زن در ایام قاعدگی نماز نمیخواند و روزه «
وند قضائی هم ندارند. ش مینمازهایی که در دوران قاعدگی خوانده ن، به اجماع علما

نماز آن ، اما اگر زن پاك شد و هنوز وقت نماز به اندازه ي خواندن یک رکعت باقی بود
 رماید:ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىچون ، بخواندوقت را که در آن پاك شده 

ن « ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ كَ العَرصْ الْـمَ رَ دْ أَدْ قَ سُ فَ مْ بَ الشَّ رُ بْلَ أَنْ تَغْ ِ قَ هر کسی یک رکعت « »عَرصْ

  )2(»نماز عصر را دریافته است، از نماز عصر را قبل از غروب خورشید دریافت
پس اگر زن در وقت عصر یا قبل از طلوع خورشید پاك شد و براي غروب یا طلوع 

باید نماز عصر را در مورد اول و ، باقی مانده بود، خورشید به مقدار خواندن یک رکعت
 نماز صبح را در مورد دوم بخواند. 

 )4/276( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 نماز و طواف و سعی انجام دهد  ] حکم زنی که در حالت حیض10[

                                                           
 ).304البخاري ( -1
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به حج رفتم و دوران قاعدگی ام فرا رسید و من از این که کسی را اطالع دهم  س:
وارد حرم شدم و نماز خواندم و طواف کرده و سعی را انجام دادم... ، خجالت کشیدم

 چه چیزي بر من الزم است و باید دانست که این قاعدگی بعد از نفاس آمده است؟
جایز نیست که نماز بخواند؛ خواه در ، زنی که در حالت حیض یا نفاس باشد ج:

همکه باشد یا در شهر و یا در هر جائی دیگر؛ چون پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

مْ ؟«فرمود:  ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ ت ملَ اضَ ا حَ   »أَلَيْسَ إِذَ

 )1(»گیرد نمیاند و روزه خو میام قاعدگی نماز نآیا مگر نه چنین است که زن در ای«
همه مسلمین بر این اجماع دارند که براي زن در حالت حیض نماز خواندن و روزه 

و زنی که این کارها را در حالت حیض انجام داده باید توبه کند و ، گرفتن جایز نیست
 از آنچه از او سر زده از خداوند طلب آمرزش نماید. 

حالت حیض صحیح نیست. البته سعیِ او بین صفا و مروه صحیح طواف زن در 
 است؛ چون قول راجح این است که مقدم کردن سعی بر طواف حج جایز است.

پس بنابراین او باید دوباره طواف کند؛ چون طواف افاضه یکی از ارکان حج است و 
 یرد.پذ میتحللّ دوم جز با طواف افاضه انجام ن

نباید شوهرش با او آمیزش کند تا وقتی که طواف ، متأهل هستندبنابراین اگر ایشان 
اند عقد کند. تو میو اگر مجرّد هستند تا وقتی که طواف افاضه را انجام نداده ن، دکن می

 واهللا تعالی أعلم.
 )4/272( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 اند احرام ببندد؟تو می] آیا زن در حالت حیض 11[

که در حالت حیض قرار دارد دو رکعت نماز احرام را چگونه بخواند؟ و زنی  س:
 اند آهسته و در دلش آیات قرآن را بخواند یا نه؟تو میآیا زن در حالت حیض 

                                                           
 )304البخاري  ( -1
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علَیه وآله وسلَّم ثابت  اللَّـه پیامبر صلَّىندارد؛ زیرا از ، نماز، باید دانست که احرام ج:
پیامبر نیست که نماز احرام بخواند یا به خواندن آن دستور دهد یا کسی آن را بخواند و 

ه صلَّى  علَیه وآله وسلَّم عمل او را تأیید نماید.  اللـَّ
اند در حالت تو میدوم: زنی که قبل از بستن احرام دوران قاعدگی اش آغاز شده 

ه پیامبر صلَّىچون «احرام ببندد؛  حیض علَیه وآله وسلَّم به اسماء بنت عمیس زن  اللـَّ
 یضابوبکرروقتی در ذي الحلیفه نفاسش آمد دستور داد که غسل کند و احرام  اللَّـه نْهع

  )1(»ببندد
احرام خود باقی اند احرام ببندد و بر تو میهمچنین زنی که در ایام قاعدگی قرار دارد 

 بماند تا این که پاك شود آنگاه کعبه را طواف کند و سعی را انجام دهد.
، اند قرآن بخواند؟ در جواب باید گفت: بلهتو میاما این که در سؤال پرسیده که آیا 

اند قرآن بخواند. تو میزنی که در حالت حیض است به هنگام نیاز یا اگر مصلحت بود 
اهید براي تقرّب و ثواب خو میمصلحتی هم در کار نبود و فقط  اما اگر نیازي نبود و

 بهتر است که نخوانی.، قرآن بخوانید
 )2/647( إعداد: أشرف بن عبدالمقصود، من فتاواه -الشیخ ابن عثیمین

ود و او هنوز طواف افاضه را انجام نداده ش می] حکم زنی که ایام قاعدگی اش شروع 12[
 و باید سفر کند 

به همراه محرم خود به حج آمده است و او همه مناسک حج را انجام داده زنی  س:
و مجبور ، که قبل از انجام دادنش ایام قاعدگی اش آغاز شده است، به جز طواف افاضه

چه ، بدون آنکه طواف افاضه را انجام داده باشد، است به همراه کاروان خود حرکت کند
 ود؟ش میچیزي بر او الزم 

هر آنچه براي کسانی که تحلّل اول را انجام داده اند و تحلّل دوم را انجام نداده  ج:
د. بنابراین مقاربت جنسی و اسباب آن و عقد نکاح باش میحرام است بر او نیز حرام ، اند

                                                           
ــوداود  (3/320أحمــد  ( -1 ــن ماجــه (2664،2665، 292)، و النســائی  (1743)، و أب ). و 2913-2911)،و اب

 ). 2355-2353» (صحیح ابن ماجه«صححه األلبانی کما فی
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اند فوراً به مکه برگردد و از نزدیکترین میقات براي تو میبر او حرام است. هر وقت که 
. سپس وقتی که به مکه رسید مناسک عمره را انجام دهد و بعد از آن عمره احرام ببندد

ود. براي این که ش میطواف افاضه را انجام دهد و با انجام طواف افاضه حج او کامل 
 ود. ش میسفر کرده بر او چیزي الزم ن، بدون اداي طواف افاضه

 )64، 4/63( فتاوي و رسائل -الشیخ محمد بن إبراهیم

 در روز رمضان از حیض پاك شود حکم آن چیست؟، ] اگر زنی13[

 حکم آن چیست؟، اگر زنی در روز رمضان از حیض پاك شد س:

شده  برطرفباید روزه بگیرد؛ زیرا عذر شرعی ، صحیح ترین قول علما براساس ج:
همان گونه که اگر در اثناي روز ثابت شد که ، و باید قضاي این روز را بیاورد، است

و نزد ، رند و نمی آشامندخو میچیزي ن، مسلمانان در باقی آن روز، شده هالل ماه رؤیت
 ند.آور میجمهور علما قضاي آن را به جا 
 براساس، اگر در روز رمضان به شهرش باز گشت، مسافر هم همین طور است

باید باقی مانده ي آن روز را امساك کند و چیزي نخورد و ، صحیح ترین قول علما
 البته باید قضاي آن روز را بجا بیاورد. ، م سفر از بین رفته استنیاشامد؛ چون حک

 )3/213( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

 حق حضور در حلقه هاي ذکر در مساجد را ندارد، ] زن در حالت حیض14[

 جایز است که در حلقه هاي ذکر در مساجد حاضر شود؟ ، آیا براي حائض س:

 برایش جایز نیست که در مسجد بماند.، زنی که در حالت حیض است ج:
اشکالی ندارد به شرطی که مطمئن باشد ، اما اگر از داخل مسجد عبور کند و بگذرد 

اند در مسجد تو میکه مسجد با خون او آلوده نخواهد شد. بنابراین وقتی که حائض ن
شرکت در حلقه هاي ذکر به پس جایز نیست که براي گوش دادن به قرآن و ، بماند

مسجد برود؛ مگر این که محلی بیرون از مسجد باشد که صدا بوسیله بلندگو به آنجا 
پس در این صورت اشکال ندارد که در آن جا بنشیند و گوش کند؛ چون ، درس می
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ه پیامبر صلَّىگوش دادِن حائض به قرآن و ذکر اشکالی ندارد. چنان که از  آله علَیه و اللـَّ
اند در حالی که خو میو قرآن  زد میوسلَّم ثابت است که که ایشان به سینه عائشه تکیه 

  )1(»عائشه در حالت حیض بود
اما رفتن حائض به مسجد و ماندن در آن براي گوش دادن قرآن و ذکر جایز نیست. 

ه پیامبر صلَّىبنابراین وقتی که در سفر حجۀ الوداع به  علَیه وآله وسلَّم خبر دادند که  اللـَّ

يَ ؟][ صفیه در حالت حیض قرار دارد فرمود: تُنَا هِ ابِسَ   )2(»رد؟دا میآیا ما را نگاه « أَحَ

ه پیامبر صلَّى ، د او طواف افاضه را انجام نداده استکر میعلَیه وآله وسلَّم فکر  اللـَّ
ده است. و این بر آن داللت می نماید که ماندن زن گفتند: او طواف افاضه را انجام دا

 »حائض در مسجد حتّی براي عبادت هم جایز نیست.
علَیه وآله وسلَّم روایت است که ایشان به زنان دستور دادند که  اللَّـه پیامبر صلَّىاز 

که از محل دستور داد ، و به زنانی که قاعده بودند، براي نماز و ذکر به عیدگاه بروند
  )3(عیدگاه فاصله بگیرند.

 )274، 4/273( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 حرام است و کفّاره دارد ، ] جماع و مقاربت با زن در ایام حیض15[

 اگر شوهر با زنش در حالت حیض آمیزش کند حکمش چیست؟  س:

جماع و مقاربت شوهر با زنش در حالت حیض به نص قرآن و سنت حرام  ج:

﴿ رماید:ف میاست؛ خداوند متعال                

        ﴾ :۲۲۲[البقرة[  

 از حیض]  وقت به[ پس، است رنج]  مایه[ آن: بگو، پرسند مى حیض درباره تو از«
 »گیرید کناره زنان

                                                           
 ).301)، و مسلم (7549، 297البخاري  ( -1

 این باب ذکر شد. 2تخریج حدیث در قتواي شماره  -2
 ).890)، و مسلم (324البخاري  ( -3
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منظور این است که در حالت حیض نباید با زن جماع شود. اگر کسی با زنش 
مقاربت کرد باید توبه کند و دوباره چنین کاري نکند و کفاره بپردازد. کفاره ي آن این 

ینار بدهد البته فرد اختیار دارد که یک د، است که یک دینار یا نصف دینار صدقه بدهد
چون از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت است کسی که با زنش در ، یا نصف دینار

فِ دِينَارٍ « مقاربت کند باید، حالت حیض ينَارٍ أَوْ بِنِصْ قُ بِدِ دَّ تَصَ یک دینار یا نصف دینار « »يَ

اندازه ي اند به تو میو اگر طال نیافت ، هر دینار برابر یک مثقال طال است )1(»صدقه کند
 قیمت آن نقره بدهد. واهللا اعلم.

 )99، 2/98( فتاوي و رسائل -الشیخ محمدبن إبراهیم

 ] کافی است که زن مستحاضه براي هر نمازي وضو بگیرد 16[

، آیا براي مستحاضه کافی است که استنجا بکند و از نوار بهداشتی استفاده کند س:
همان ، اي هر نمازي جداگانه غسل کندوضو بگیرد و نمازش را بخواند؟ یا این که بر

 د؟ده میطور که غسل جنابت را انجام 
غسل کند و براو واجب ، باید بعد از به پایان رسیدن مدت حیض، زن مستحاضه ج:

بلکه باید براي هر نمازي وضو ، نیست که مجدداً براي هر نمازي جداگانه غسل کند
 بگیرد.

اصل در این مورد حدیثی است که در صحیحین از عائشه رضی اهللا عنها روایت  
علَیه وآله وسلَّم آمد و گفت:  اللَّـه پیامبر صلَّىفاطمه بنت ابی حبیش نزد «شده که گفت: 
د و پاك آی میوم و خونم بند نش می.. من زنی هستم که استحاضه .اي رسول خدا

لِكِ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّىترك کنم؟  وم؛ آیا نماز راش مین امَ ذَ الَ؛ إِنَّ

قٌ  رْ يْضٍ ، عِ لَيْسَ بِحَ الَةَ ، وَ عِى الصَّ دَ تُكِ فَ يْضَ بَلَتْ حَ ا أَقْ إِذَ مَ ، فَ نْه الدَّ ىلِ عَ سِ اغْ تْ فَ بَرَ ا أَدْ إِذَ ثُمَّ ، وَ

ِيءَ  ةٍ حتي جيَ الَ لِّ صَ ئِي لِكُ ضَّ قْتتَوَ خیر؛ جریان شما ناشی از خونریزي است و « »ذلك الوَ

                                                           
)،و ابن ماجه  290) بنحوه. و النسائی  (137)، و الترمذي  (2168 ،264)، و أبو داود (312، 1/229أحمد  ( -1

 ) و صححه ووافقه الذهبی.612(  1/172)، و الحاکم640(
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و وقتی که ایام ، وقتی که ایام حیضِ تو فرا رسید نماز را ترك کن، خونِ حیض نیست
حیض تمام شد غسل کن و سپس براي هر نمازي وضو بگیر تا این که ایام حیض 

  )1(»دوباره فرا رسد
ام حبیبه هفت سال «روایت است که: همچنین در صحیحین از عائشه رضی اهللا عنها 

ه پیامبر صلَّىاز ، دش میاستحاضه شد و پاك ن علَیه وآله وسلَّم در این مورد پرسید.  اللـَّ
ه پیامبر صلَّى علَیه وآله وسلَّم به او دستور داد که غسل کند؛ و گفت: این خون ناشی  اللـَّ

  )2(».دکر میحبیبه براي هر نمازي غسل  بنابراین ام، از پارگی رگی است
، وجه استدالل از این دو حدیث: حدیثی که ام حبیبه رضی اهللا عنها روایت نموده

مطلق است و حدیثی که فاطمه رضی اهللا عنها روایت نموده مقید است؛ بنابراین حدیث 
، قطع شد، به این صورت که هرگاه حیضِ زن، ودش میبر حدیث مقید حمل ، مطلق

بنابراین همان غسل اول کافی است و ، وضو بگیرد، غسل کند و براي هر وقت نماز
 بلکه وضو کافی است. ، نیازي براي غسل مجدد براي هر نمازي نیست

وید: بر گ میبعد از ذکر این دو حدیث  )3(»شرح صحیح مسلم«امام نووي در 
مستحاضه واجب غسل کند. همچنین بر ، مستحاضه واجب نیست که براي هر نماز

یکبار ، بلکه بعد از انقطاعِ حیض، جداگانه غسل کند، نیست که در هر وقت از اوقات
و همین قول از ، همین است، از سلف و خلف، غسل واجب است. قول جمهور علما

علی و ابن مسعود و ابن عباس و عائشه و عروة بن زبیر و أبی سلمۀ بن عبدالرحمن و 
 روایت است.  مالک و أبو حنیفه و أحمد

   )101، 2/100( فتاوي و رسائل -شیخ محمد بن ابراهیم

 ] حکم استقرار خون بعد از حیض17[

                                                           
 )، بنحوه.333)، و مسلم  (325،331 ،320البخاري  ( -1

 ).  334)، و مسلم  (327البخاري  ( -2

 4/19لنووي صحیح مسلم بشرح ا -3
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اما اکنون بعد از ، اشدب میدوران قاعدگی اش ، شش روز، زنی در اول هر ماه س:
 این خانم در مورد نماز و روزه اش چگونه عمل کند؟، خون ادامه یافته است، شش روز

ده و اینک خونریزي اش ادامه یافته ش میقاعده ، این خانم که هر ماه شش روز ج:
و نماز و روزه را ، باید شش روز از اول هر ماه را عادت ماهیانه ي خود بر شمارد، است

و بعد از شش روز وقتی خونریزي ، ترك دهد و بقیه ي روزها را استحاضه قرار دهد
خونریزي ادامه  هرچند، واند و به خون توجه نکندغسل کند و نماز بخ، ادامه می یابد

پیدا کند؛ چون در روایت عائشه رضی اهللا عنها آمده که فاطمه بنت حبیش رضی اهللا 
وم و خون ریزي ام ادامه می یابد و پاك ش میعنها گفت: اي رسول خدا من استحاضه 

قٌ  الَ « نماز را ترك کنم؟ رسول خدا فرمود:، وم؛ آیا در این مدتش مین رْ لِكِ عِ لَكِنْ ، إِنَّ ذَ وَ

رَ  دْ ةَ قَ الَ ي الصَّ عِ االْـدَ نيَ فِيهَ ِيضِ نْتِ حتَ امِ الَّتِي كُ يلِّ ، أَيَّ صَ يلِ وَ تَسِ مَّ اغْ زیرا این خون ، خیر« »ثُ

حیض نیست؛ بلکه خون رگی است که پاره شده است. هنگامی که ایام قاعدگی ات به 
  )1(»غسل کن و نماز بخوان، پایان رسید

علَیه وآله وسلَّم به ام حبیبه دختر جحش  اللَّـه پیامبر صلَّىدر روایت مسلم آمده که 

تُكِ « رضی اهللا عنها فرمود: يْضَ كِ حَ بِسُ ْ انَتْ حتَ ا كَ رَ مَ دْ ثِي قَ كُ يلِّ ، امْ صَ يلِ وَ تَسِ مَّ اغْ به اندازه « »ثُ

پس غسل کن و نماز  -یاوریعنی نماز و روزه بجا ن-زپروزهاي حیضِ خود انتظار بکش
 )2(»بخوان

 ).4/279( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

خونی که بعد از والدت  -] حکم زنی که خون نفاس دارد و قبل از چهل روز پاك شد18[
  -ودش میفرزند مشاهده 

اند نماز تو میپاك شود آیا ، زنی که وضع حمل نموده اگر قبل از چهل روز س:
 بخواند و روزه بگیرد؟ 

                                                           
 ). 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، زنی که نفاس دارد ج:
اند با او تو میشوهرش ، ودش مینماز خواندن و روزه گرفتن در رمضان بر او واجب 

 هستند. نفاس حداقل مشخّصی ندارد.، آمیزش کند. علما در این مورد متفق القول
 ) 2/75( کتاب الدعوة -بازشیخ ابن 

 ] حکم زنی که نفاس دارد پاك شد و سپس دوباره خون ریزي ادامه یافت19[

سپس همراه مسلمین در رمضان چند ، اگر زنی که نفاس دارد یک هفته پاك شد س:
آیا روزه نگیرد؟ آیا قضاي ایامی که ، دوباره خونریزي شروع شد، روزي را روزه گرفت

 که روزه نگرفته بر او الزم است؟  روزه گرفته و ایامی
، اگر تا چهل روز خونریزي اش ادامه یابد، بدون تردید زنی که داراي نفاس است ج:

 غسل کند و روزه بگیرد.، نباید روزه بگیرد و اگر قبل از چهل روز پاك شد
روزه نگیرد ، اگر قبل از این که چهل روز تکمیل شود بعد از پاکی دوباره خون دید 
در روزهایی که خون بند آمده و او روزه ، ین که چهل روز نفاسش تکمیل شودتا ا

 روزه اش صحیح است؛ چون او در حالت پاکی آن روزها را روزه گرفته است. ، گرفته
 )3/204( المنتقی-الشیخ الفوزان

در مورد عبادتش ، ] اگر زنی که نفاس داشت و خونش بعد از چهل روز ادامه یافت20[
 کند؟ چگونه عمل

آیا نماز ، خونریزي اش ادامه یافت، اگر بعد از چهل روز، زنی که نفاس دارد س:
 بخواند و روزه بگیرد؟ 

و تغییري نکند؛ ، زنی که نفاس دارد اگر خون ریزیش بعد از چهل روز ادامه یابد ج:
در این ایام ، اگر آنچه بر چهل روز اضافه شده مصادف با عادت سابقِ حیض او باشد

و اگر مصادف با عادت ماهیانه اش نباشد علما در ، نخواند و رمضان را روزه نگیرد نماز
 مورد آن چندین نظر دارند.
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بعضی از علما گفته اند: غسل کند و نماز بخواند وروزه بگیرد اگر چه خونریزي  
چون او حکم مستحاضه را دارد. بعضی از علما گفته اند: او همچنان ، ادامه داشته باشد

نفاس است تا شصت روز کامل شود؛ زیرا مشاهده شده که بعضی از زنها شصت در 
و این واقعیت دارد؛ چرا که بعضی از زنان عادتشان این است که ، وندش میروز نفاس 

 وند.ش میشصت روز نفاس 
در این صورت او منتظر بماند تا شصت روز تکمیل شود و سپس بعد از آن ، بنابراین

، نماز و روزه را ترك کند، ردد که در ایام حیضگ میاز حیض بر  به عادت ماهیانه اش
 سپس غسل کند و نماز و بخواند و روزه بگیرد. چون دیگر او مستحاضه است.

 )4/289( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 ود؟ حکم اسقاط جنین چیست؟ش می] آیا زن حامله حیض 21[

آیا ، اگر زن حامله حیض ببیند حکمش چیست؟ اگر زن حامله سقط جنین کند س:
 به خاطر آن روزه نگیرد؟، دآی میخونی که بعد از سقط از او 

چنان که امام احمد گفته است. زنان با قطع حیض به  -ودش میزن حامله حیض ن ج:
خونی است که  رند. خون حیض چنان که اهل علم گفته اند:ب میبارداري و حاملگی پی 

حامله ، خداوند آن را به عنوان غذاي جنین در شکم مادرش آفریده است. پس وقتی زن
 ردد. گ میحیض قطع ، شود
اما بعضی از زنها مانند دورانی که حامله نیستند در دوران حاملگی خون حیض  
 ت. چون این حیض اس، زن نماز نخواند و روزه نگیرد، و اگر این گونه باشد، ینندب می

د؛ اگر خلقت جنین کامل باشد و آی میاما خونی که از زن حامله بعد از سقط جنین  
و از این رو زن روزه نگیرد و نماز ، د نفاس استآی میخونی که ، باشد انسانبه صورت 

 ود.ش میو اگر در حال روزه سقط کند روزه اش باطل ، نخواند
د و شکل و ش میکه مشخص ن اگر جنین سقط شده خون بسته یا قطعه گوشتی بود 

و زن نماز ، دآی مید نفاس به شمار نآی میخونی که بعد از سقط ، صورت آدمی نداشت
 بدون این که اشکالی داشته باشد.، بخواند و روزه بگیرد
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 )499، 1/498( فتاوي الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم بیرون رفتن زن از خانه قبل از پاك شدن22[

اند از خانه تو میقبل از به پایان رسیدن دوران نفاس ن زنی که نفاس دارد آیا س:
 خارج شود؟

زنی که نفاس دارد مانند دیگر زنان است و اگر به خاطر کاري از خانه بیرون  ج:
اگر نیازي نباشد بهتر است که از خانه بیرون نرود؛ زیرا براي همه  برود اشکالی ندارد.

﴿ رماید:ف میوند متعال زنان بهتر آن است در خانه بمانند؛ چون خدا      

             ﴾ :۳۳[األحزاب[ 

 زینت پیشین جاهلیت] عصر[ نمایى زینت چون و بمانید خود هاى خانه در و«
 »ننمایید

 واهللا ولی التوفیق.
 )2/77( کتاب الدعوة -الشیخ ابن باز

 زرد رنگ و رقیق براي زنی که در حالت نفاس است قبل از پاکی] حکم خون 23[

یند. سپس به تدریج این خون به ماده ب میزنی به مدت دو هفته خون نفاس  س:
آیا این وضعیت در ، ود و تا چهل روز ادامه می یابدش میمخاطی و لزجی مایل به زرد 

 حکم نفاس است یا خیر؟ 
این خون زرد رنگ یا آب لزجِ سایل تا وقتی که پاکی واضح و روشن مشاهده  ج:
در حکم نفاس ، تابع حکم خون است. بنابراین زن تا وقتی که از این پاك نشود، نشود

 است. 
وقتی پاك شود و صفاي خالص را دید بر او واجب است که غسل کند و نماز  

باشد. اما این که بعضی از زنها فکر بخواند حتی اگر قبل از تکمیل شدن چهل روز 
حتی اگر قبل از چهل روز پاك شود تا چهل روز تکمیل نشده او هنوز ، ند زنکن می
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در اشتباه هستند. بلکه هر وقت زن پاك شود حتی اگر ده روز از ، حکم نفاس را دارد
ك جایز و آنچه براي زنهاي پا، ودش مینماز خواندن بر او واجب ، زایمان او گذشته باشد

 است براي او نیز جایز است؛ حتی آمیزش با شوهر.
 )4/291( مجموع فتاوي و رسائل -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم نفاسِ زنی که با عمل جراحی زایمان کرده است 24[

 مشکل است. از این رو با عمل جراحی، زایمان طبیعی، براي بعضی از زنان س:
د...حکم آی میفرزند از راه طبیعی بیرون ن، در این عمل، ندکن میسزارین) زایمان (

از  ها آندر مورد چنین زنانی در خصوص خون نفاس چیست؟و حکم غسل ، شرعی
 نظر شرعی چیست؟

 و السالم علی رسوله و آله و صحبه..و بعد: ةو الصال، احلمدهللا وحده ج:

ظار اگر خون ببیند باید انت، حکم چنین زنی حکم دیگر زنانی است که نفاس دارند
 و اگر خون نبیند مانند سایر زنان پاك روزه بگیرد و نماز بخواند.، بکشد تا پاك شود

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 )420، 5/419( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ واإلفتاء

 ] اگر زن وضع حمل کند و خون نبیند حکم آن چیست؟ 25[

اگر زن باردار وضع حمل نمود و خونی مشاهده نشد آیا براي شوهرش جایز  س:
 است که با او آمیزش کند؟

 و الصالة و السالم علی رسوله و آله و صحبه.. و بعد:، الحمدهللا ج:
واجب است که غسل کند ، هرگاه زنِ باردار وضع حمل نمود و خونی مشاهده نشد

در ، چون اغلب، اند با او همبستر شودتو یمو نماز بخواند و شوهرش بعد از غسل 
 د همراه با تولد نوزاد یا بعد از تولد نوزاد.کن میزایمان خون جریان پیدا 

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 )5/420( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء



 

 

 

 

 :فصل دوم
 احکام حجاب و زینت



 

افتاء و ارشاد) در مورد ماهیت حمله مطبوعاتی ضد زن مسلمان در ( ] بیانیه انجمن دائم26[
 سرزمین ما

و صحبه و من اهتدی هبداه.. و و علی آله ، و السالم و علی رسول اهللا ةو الصال، احلمدهللا

 بعد:

براي هر مسلمانی که از دینش آگاهی دارد پوشیده نیست که زن مسلمان زیر سایه 
زندگی ، با کرامت و شرافت و حفظ شخصیت -به خصوص در عربستان –اسالم 

است؛ بر خالف  برخوردارو از حقوق شرعی اي که خداوند براي او مقرر داشته ، دکن می
مخالف با آداب اسالم دارد ، وضعیتی که در دوران جاهلیت و اکنون در بعضی از جوامع

 رد. ب میرنج  ها آننابودي و ستمدیدگی اي که زن از ، اسارت، از قبیل
بدون تردید این نعمتی الهی است که ما باید شکر گذار آن باشیم و از آن پاسداري  

دم که فرهنگشان با افکار غربی آلوده شده این وضعیت کنیم؛ اما گروههایی از مر
 ند.پسند میاست ن برخوردارشرافتمندانه را که زن در کشور ما از آن 

عفّت و پاکدامنی و صیانت ، شرافت زنان مسلمان را از قبیل: حجب و حیا ها آن
بی  مانند زنهاي کشورهاي کافر و، اهند زن مسلمانخو میحیثیت زن را بر نمی تابند. 

و به نام زن چیزهایی را مطالبه ، دین باشد. از این رو در روزنامه ها مطالبی می نویسند
 ان آن را خالصه کرد: تو میند که در موارد ذیل کن می

 رماید:ف میچنان که ، کنار گذاشتن حجابی که خداوند به آن دستور داده است -1

﴿                                 

          ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

 فرو خود بر را روسریهایشان: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پیامبر اى«
  .»نبینند آزار و، شوند شناخته آنکه به و است نزدیکتر این. پوشند

﴿ رماید:ف میو                       

      ﴾ :آن از را آن، خواهید متاعى پیامبر زنان از چون و« ]۵۳[األحزاب 

 .»است تر پاکیزه آنان دلهاى و دلهایتان براى این. بطلبید پرده سوى
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﴿ رماید:ف میو            ﴾ :روسرى که باید و« ]۳۱[النور 

  »فروگذارند یشانها آنگریب بر را هایشان
 یعائشه رضی اهللا عنها در داستان بازماندنش از کاروان و گذر صفوان بن معطلرَض

بر او  اللَّـه نْهد صورت خود را پوشاندم. آی میوید: وقتی احساس کردم کسی دارد گ میع

ىلَّ « وید:گ میاو مرا قبل از فرض بودن حجاب دیده 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 پیامبر صلَّىما همراه « »وَ علَیه وآله  اللـَّ

ذشتند هر یکی از ما چادرش را گ میوسلَّم در حال احرام بودیم؛ هرگاه مردان از کنار ما 
صورت خود را نمایان ، دندش میاز ما دور  ها آنو چون ، بر صورتش می انداخت

  )1(»دیمکر می
ی داللت م، و دالیل دیگر از قرآن و سنت که بر واجب بودن حجاب بر زن مسلمان

اهند که زن مسلمان به مخالفت با قرآن خو میاما مخالفان دین اسالم ، نمایند
تا هر طمع کننده و بیمار دلی ، پروردگارش و سنت پیامبرش برخیزد و بی حجاب باشد

 با نگاه کردن به او لذّت ببرد.
یکی دیگر از خواسته هایشان این است که باید به زن اجازه ي رانندگی داده   -2

مفاسدي را به دنبال ، که واضح است اگر به زن اجازه ي رانندگی داده شود هرچندشود؛ 
خواهد داشت و زن در معرض خطر قرار خواهد گرفت که براي هر صاحب بصیرتی 

 این مطلب روشن است.

عکس بگیرد و عکس او در کارت شناسایی الصاق شود و ، ویند: زنگ می  -3
آن چشم طمع بدوزد. تردیدي نیست که این  و هر بیمار دلی در، دست به دست بگردد

 وسیله اي براي کشف حجاب است.

                                                           
 5/48»الســنن الکبــري«) بنحــوه، و البیهقــی فــی 2935)، ابــن ماجــه (1833)، و أبــو داود (6/30أحمــد  ( -1

). و یشهد له حدیث أسماء بنـت أبـی   2690» (المصابیح ةمشکا« )، و جود األلبانی إسناده کما فی8833(
 )و صححه و وافقه الذهبی.1668(  1/454بکر رضی اهللا عنها عند الحاکم 
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و این که زن کارهایی را به ، یکی از خواسته هایشان اختالط زن و مرد است  -4
عهده بگیرد که در حوزه ي تخصصی مردان است و زن کاري را که شایسته و هم آهنگ 

قط به کاري که شایسته اوست ند که اگر زن فکن میبا سرشت اوست رها کند؛ و ادعا 
 زن موجودي عاطل و باطل و بیکار است. ، بپردازد

تردیدي نیست که این ادعا بر خالف واقعیت است. اگر زن به کاري بپردازد که 
در حقیقت زندگی اش معطّل شده است و این بر خالف رهنمود ، شایسته ي او نیست

و از خلوت زن با مرد نا محرم ، دکن میشریعت است که از اختالط زن و مرد منع 
د که زن بدون محرم به مسافرت برود؛ چون این امور ده میو اجازه ن، دکن میجلوگیري 

 اشکاالت و ممنوعاتی به دنبال خواهد داشت که فرجام خوبی ندارند.
منع کرده است؛ از این رو ، اسالم از اختالط زن و مرد حتّی در اماکن عبادت 

زنان را در نماز پشت سر مردان قرار داده است و تشویق نموده محل ایستادن ، شریعت
رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىچنان که ، که زن در خانه اش نماز بخواند

اءَ « وا إِمَ ْنَعُ ـهِ الَ متَ دَ  اللَّ اجِ سَ ـهِ مَ کنیزان خدا را از مساجد خدا باز « »وبيوهتن خريٌ هلنّ ، اللَّ

 )1(»بهتر است ها آنو خانه هایشان براي ، ندارید
همه این رهنمودها و دستورها به خاطر حفاظت از کرامت زن و دور نگاه داشتن آن  

آمده است. پس مسلمین باید از کرامت زنان خود پاسداري کنند و به این ، از اسباب فتنه
واز عواقب وخیمی که جوامعی که فریب چنین ، ه ننمایندتبلیغات گمراه کننده توج

بدان گرفتار آمده اند درس عبرت بگیرند؛ چنان ، تبلیغاتی را خورده و آن را پذیرفته اند
 )2(خوشبخت کسی است که از دیگران پند و عبرت بگیرد.، که معروف است

همانطور که بر مسئولین امر در این کشور الزم است که دست این نابخردان را 
تا جامعه از آثار شوم و ، جلوگیري کنند ها آنبگیرند و از نشر و گسترش افکار بد 

 در امان بماند. ها آنعواقب وخیم افکار منحرف 

                                                           
 ) و اللفظ له.567)، و أبو داود  (442)، و مسلم  (900البخاري  ( -1

 السعید من وعظ بغیره. -2
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ه پیامبر صلَّى ا «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ نَ مَ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ كْتُ بَعْدِ رَ تَ

اءِ    )1(»بعد از من مضرترین فتنه براي مردان زنان هستند« »النِّسَ

وا بالنساء خرياً « و فرمود: صُ تَوْ   )2(»بازنان به خوبی رفتار کنید« »واسْ

و دور نگاه داشتن آنان از  ها آنپاسداري از کرامت و عفت ، از موارد خوبی با زنان
 اسباب فتنه است. خداوند همه را به خیر و درستکاري توفیق بدهد. 

 و صلی اهللا و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه.
 هـ 25/1/1420) فی 17/244( فتواي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ واإلفتاء

هیأت علماي بلند پایه کشور عربستان سعودي در مورد چهارمین کنفرانس  ي بیانیه] 27[
 جهانی زن

للعاملني الذی أوصی  ةو السالم علی املبعوث رحم ةو الصال، احلمدهللا رب العاملني

وا بالنساء خرياً «و فرمود:  بالنساء خرياً؛ صُ تَوْ لِهِ « و فرمود: )3(»اسْ َهْ مْ ألِ كُ ُ ريْ مْ خَ كُ ُ ريْ أَنَا، خَ  وَ

يلِ  َهْ مْ ألِ كُ ُ ريْ ، بهترین شما کسی است که با خانواده اش بهترین رفتار را داشته باشد« »خَ

علَیه وآله وسلَّم با  اللَّـه پیامبر صلَّى )4(»مکن میبهتر رفتار  من از همه شما با خانواده ام
است... و د و او نبی رحمت دا میسخن و عمل خویش به مهربانی و مهرورزي دعوت 

 بعد:
مجلس هیأت علماي بلند پایه کشور عربستان سعودي در نهمین نشست فوق العاده 

و ، هـ آغاز به کار نمود 3/4/1416اش که در شهر طایف منعقد گردید و روز سه شنبه 
مورد ، برنامهء کاري سمینار زن را که قرار است در پکن پایتخت چین منعقد شود

متوجه شد که بعضی از ، ررسیِ برنامه و اهداف این سمیناربررسی قرار داد و پس از ب

                                                           
 ).2740)، و مسلم  (5096البخاري  ( -1

 ).1468مسلم  ( -2

 ).60(  -)1466)، و مسلم (5186، 3331البخاري  ( -3

  ». حسن غریب صحیح«فی آخره، و قال:  ة) بزیاد3895الترمذي  ( -4
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مصوبات این برنامه با بعضی دیگر متضاد است. دست اندرکاران این برنامه به عوام 
فریبی و منحرف کردن افکار پرداخته اند پیچیدگی و دو پهلو بودن عبارات منشور آن 

و قید و بندها کنار واضح است. هدف این سمینار آن است که همه اصول و ضوابط 
گذاشته شوند تا زمینه براي اقدام هاي غیر اخالقی فراهم گردد. اقدام هایی که بر خالف 
فطرتی هستند که خداوند مردم را بر آن سرشته است. اموري که بر خالف شریعتی 

اشند که خداوند آن را به عنوان آئین زندگی براي بندگانش مقرر کرده است. آري! ب می
است که زنان آزادانه به دنبال تمایالت جنسی بروند و دختران جوان را براي  هدف این

 پیگیري مشکالت زنان آماده کنند.، ا زنب مینر، این کارها با شعار آزاديِ زن
مشخص است که زن مسلمان از نظر جایگاهش در جامعه مشکلی ندارد. زن مسلمان 

د. کن میوفادار و دختر دلبند زندگی  در جامعه اسالمی در جایگاه مادر مهربان و همسر
را از ابتذال و زیر پا له  ها آنو ، شریعت اسالم همه حقوق زنان را تضمین کرده است

حفاظت کرده است. دین اسالم تمام حقوقی را که ، شدن با تمام معانیِ صیانت و احترام
 به او ارزانی داشته است.، مناسب ساختار غریزي زن است

﴿ رماید:ف میدگار آنگونه که پرور                    

         ﴾ ۲۲۸[البقرة[  

 دارند خور بر، دارند آنان بر شایسته طور به]  شوهران[ که حقى همچون از زنان و«
 »)228( است فرزانه پیروزمند و خداوند دارند برترى]  مرتبتى به[ آنان بر مردان و

شهادت ، احکامی مانند ارث، دین اسالم مرد را در احکام زیادي بر زن فضیلت داده
 و امور دیگر.

﴿ رماید:ف میچنان که خداوند               

           ﴾ :۳۴[النساء[ 

 برخى[ بر را) ها انسان( آنان از برخى خداوند که چرا دارند سرپرستى زنان بر مردان«
 .»اند بخشیده را مالهایشان از]  چیزى[ آنکه سبب به] نیز[ و است داده برترى دیگر] 
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 ﴿ رماید:ف میخداوند متعال در سوره نساء              

     ﴾ :۱۱[النساء[ 

  .»دارد زن دو سهم برابر مرد، کند مى حکم شما به فرزندانتان مورد در خداوند«

﴿ رماید:ف میو در آخر این سوره                     

                      ﴾] :۱۷۶النساء[  

 را زن دو سهم همانند مرد گاه آن، باشند خواهر و برادر زنانى و مردان اگر و«
 و. نشوید گمراه تا سازد مى روشن شما براى] را خود احکام[ خداوند. داشت خواهد
 »)176( داناست چیز همه به خداوند

﴿ رماید:ف میو                     

             ﴾ :۲۸۲[البقرة[ 

 دو و مرد یک، نباشند] حاضر[ مرد دو اگر و، گیرید گواه مردانتان از را شاهد دو و«
 »]گیرید گواه[ پسندید مى که گواهان از کسانى از زن

تضاد دارد. ، با آنچه که خداوند دستور داده، به صراحت، مصوبات اجرائی سمینار زن
، د که همه آنچه را که از سوي خدا آمده اگر با آنچهکن میمصوبات سمینار فرد را ملزم 

که این امور مخالفت با  اید کنار گذاشته شودمخالف باشد ب، اندخو میسمینار به آن فرا 
شریعت خدا و از بین بردن کیان خانواده است. و مخالفت با همه پیامبران و رسوالن 

و از بین بردن اخالق و ، الهی است. این یعنی ترویج علنی زنا و دیگر زشتی ها
 ارزشهایی که شمه اي از آن نزد ملت ها باقی مانده است.

در راه عملی نمودن اهداف پلید و دور از فطرتی که خداوند مردم را اموال هنگفتی 
خرج شده که اگر این سرمایه ها براي ، بر آن سرشته است و برنامه هاي ضد شریعت

کمک رسانی به ملّتی شکست خورده و یا ستمدیده که مورد تجاوز قرار گرفته خرج 
حلقه اي از زنجیره ي سمینارهاي است که ساختار ، د. این سمینارکر مید کفایت ش می
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سالم جامعه را تخریب نموده و ساختار جامعه اي را که هنوز در آن چیزي از ارزشها 
 رد.ب میوجود دارد در هم می کوبد و از بین 

، بنا بر آنچه که ذکر شد مجلس هیأت علماي بلند پایه عربستان سعودي از حکومتها
اهد که برنامه و عملکرد این خو میگروهها و افراد مسلمان ، ها آنسازم، علما، ملت ها

و از همه بخواهند که به اهداف ، سمینار را محکوم نموده و مردم را از آن بر حذر دارند
 منکر، و برنامه هاي این سمینار جواب رد بدهند. و اینگونه آنچه را که خدا و پیامبرش

گرفتار شدن در دام آن بر حذر دارند. واهللا ولی انکار نموده و مسلمین را از ، ننددا می
 التوفیق. 

 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 -کتاب فتاوي و بیانات مهمۀ

 ] حکم حجاب و چگونگی آن 28[

بخصوص اگر جوان و زیبا ، آیا زن موظف است دست ها و صورتش را بپوشاند س:
 باشد

زنها موظف هستند بدنشان را از نگاه مردان نامحرم بپوشانند؛ و بدیهی است که  ج:
ه پیامبر صلَّىاشند؛ زیرا آیات قرآن و احادیث ب میدست و صورت جزء بدن  علَیه  اللـَّ

لَّمسو هآلهمین مطلب هستند دالیل از قرآن: بیانگر، و 

﴿ رماید:ف میخداوند  -1             ﴾ :۳۱[النور[  

  »فروگذارند یشانها آنگریب بر را هایشان روسرى که باید و«
وجه استدالل از این آیه: وقتی که به زن امر شده روسري اش را از سر بر گریبانش 

به صورت تضمنی بر این امر داللت می نماید که زن ، سینه اش را بپوشاندبیاندازد تا 
و آن قسمت ، آن قسمت از بدنش را که بین سر و سینه قرار دارد بپوشاند، موظف است

 اشد. ب میصورت و گردن 
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عائشه ، ودش میاین مطلب از روایتی که در صحیح بخاري از عائشه نقل شده ثابت 

بْنَ ( نخستین زنان مهاجر باد؛ وقتی که این آیه نازل شد: وید: رحمت خدا برگ می ِ لْيَرضْ وَ

( ِنَّ يُوهبِ ىلَ جُ نَّ عَ هِ رِ مُ   )1(»فروگذارند یشانها آنگریب بر را هایشان روسرى که باید و« بِخُ

زنان قسمتی از لباس بلندي را که می پوشیدند پاره کرده و با آن خمار و روسري 
 ود که زن با آن سرش را می پوشاند.ش میدرست کردند. خمار به پاچه اي گفته 

که در قسمت جلوي بدن قرار دارد. همان گونه که آیه بر آن ، جیب: یعنی گریبان
 داللت می نماید. 

﴿ رماید:ف میخداوند متعال   -2                   

                       

           ﴾ :2(مفردات)( راغب در ]۶۰[النور(  

 : ملن قعدت عن احليض و التزوج)ةالقاعد( وید:گ میخود  )3(معجم)( و ابن فارس در

به زنی گفته شده که از حیض و ازدواج باز نشسته شده است کنایه از زنان  :القاعدة(
 مسن و پیر.

ز الالتی إذا سألن الرجال ( گفته: ربیعۀالرأيوید: گ میدر تفسیرش  )4(بغوي هن العُجَّ

 .)ةفال تدخل فی هذه اآلي ةمن مجال و هی حمل الشهو ةفأما من كانت فيها بقی، استقذروهن

اما زنی ، ننددا میرا زشت  ها آنمردان ، پیرزنانی هستند که وقتی از مردان چیزي بخواهند
 ردد.گ میشامل آیه ن، که هنوز در او زیبایی و جمالی مانده و محل توجه است

                                                           
 ) بنحوه. 4759، 4758البخاري  ( -1

 )، مادة  (قعد).  (بتحقیق: صفوان داوودي).679ص ( -2

 التزوج).)، و فیه:  (و األزواج) بدل:  (و 5/108» (معجم مقاییس الغۀ« -3
 ).3/356» (معالم التنزیل« -4
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زیبایی هایش را براي مردان بیگانه آشکار کند. این زینت و ، یعنی این که زن ج:تبر
 و غیره ذکر کرده اند. )1(»القاموس«و » اللسان«معنی را صاحب 

وید که خداوند به پیرزنانی که طمع ازدواج ندارند اجازه داده گ میوجه استدالل: آیه 
اما ، وجود ندارد ها آنچون موردي که در زنان زیبا و جوان هست در ، که حجاب نکنند

 اگر مانند زنان جوان حجاب کنند برایشان بهتر است.
  )2(اگر حجاب را دور نکنند برایشان بهتر است)( وید:گ میبغوي 

خودداري کنند و مانند زنان جوان ، وید: اگر از کنار گذاشتن لباس هاگ میابوحیان 
 )3(برایشان بهتر است)، حجاب بپوشند

که از ازدواج ناامید نیست و درآن هنوز  مفهوم مخالف این آیه چنین است: زنی
و براي او جایز نیست ، به شمار نمی رود »قواعد«زیبایی و تمایلی به مردان باقی است از

ان از تمایل و تو میکه چیزي از لباسش را در حضور مردان بیگانه کنار بگذارد؛ چون ن
 بود.ایمن ، وسوسه ي مردان به چنین زنی و تمایل چنین زنی به مردان

﴿ رماید:ف میخداوند متعال  -3                    

                                

  ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

 فرو خود بر را روسریهایشان: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پیامبر اى«
 آمرزنده خداوند و. نبینند آزار و، شوند شناخته آنکه به و است نزدیکتر این. پوشند
 »)59( است مهربان

و ابن ابی حاتم و ابن مردویه در تفاسیر خود با  )1(یه: ابن جریروجه استدالل از آ
اسانیدشان از ابن عباس رضی اهللا عنهما و عبیدة السلمانی رضی اهللا عنه روایت کرده اند 
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گفتند: خداوند زنان مسلمین را امر نموده که هرگاه براي کاري از خانه هایشان  ها آنکه 

و فقط یک ، بپوشانند» روسري«البیب چهره هایشان را از باالي سر با ج، ندآی میبیرون 
 چشم خود را نمایان کنند.

یعنی بر چهره هایشان؛ آن قسمتی از بدنشان که » علیهن«رماید: ف میاین که خداوند 
 در زمان جاهلیت نمایان بود.

لسان «ابن منظور به نقل ابن السکیت در ، جمع جلباب است یعنی روسري» جالبیب«
 وید: جلباب یعنی روسري.گ میوید که عامریۀ گ می» العرب

 وید: جلباب یعنی ازار.گ میابن األعرابی 
به معنی » جلباب یعنی ازار«وید: گ میوید: معنی سخن ابن األعرابی که گ میاألزهري 

شلوار نیست؛ بلکه مراد ازاري است که با آن خود را می پیچانند و تمام بدن را می 
ابد آن را بر تن خو میمانند لباس گشادي است که کسی که ، پوشاند. همچنین ازارِ شب

 د که تمام بدنش را می پوشاند.کن می
در صحیح مسلم از ام عطیۀ رضی اهللا عنهما روایت است که گفت: اي رسول خدا! 

ه پیامبر صلَّى، بعضی از ما جلباب ندارند ا « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ هَ بِسْ تُها من لِتُلْ أُخْ

ا بَاهبِ لْ  »باید خواهرش او را از جلباب خود بپوشاند.« )2(»جِ

گویا عادت جاهلیت این بود که زنان آزاد و ( وید:گ میابو حیان در تفسیر جِلباب 
کنیز در حالی که چهره هایشان را نمی پوشاندند و با پیراهن و روسري بیرون می 

هاي خود به میان نخل ها و زمین ها می هرگاه زنان شب ها براي انجام کار، آمدند
دند ش میو گاهی به زنان آزاد نیز متعرض ، دندش میزناکاران به کنیز ها متعرض ، رفتند

فتند: ما او را کنیزي پنداشته ایم؛ پس آنگاه زنان آزاد فرمان یافتند که با پوشیدن گ میو 
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و وقار  د تا داراي هیبتچادر و پوشاندن سر و صورت لباسی غیر از لباس کنیزها بپوشن
  )1(متعرض نشود. ها آنباشند و کسی به 

 یم.کن میبه همین اندازه از دالیل قرآن کفایت 

 اما دالیل از سنّت: 
از ام سلمه رضی اهللا عنها روایت است که او همراه با میمونه رضی اهللا عنها نزد  -1

ه پیامبر صلَّىدر حالی که ما نزد : ویدگ می، بود علَیه وآله وسلَّم اللَّـه پیامبر صلَّى علَیه  اللـَّ
لَّمسو هآلبودیم ابن ام مکتوم و یرَضاللَّـه نْهپیامبر ، آمد و این بعد از دستور حجاب بود ع

ه صلَّى بَا« :فرمودعلَیه وآله وسلَّم اللـَّ تَجِ نْهُ  احْ رسول  اي: گفتم، »از او حجاب کنید« »مِ

علَیه  اللَّـه پیامبر صلَّىناسد؟ ش مییند و نب میآیا او مرد نابینایی نیست که ما را ن: خدا

انِ « :وآله وسلَّم فرمود يَاوَ مْ عَ تُامَ  أنتُام؟ أفَ انِهِ  أَلَسْ َ
بْرصِ آیا شما دو تا هم نا بینا هستید؟ آیا  »؟ تُ

و ترمذي بعد از روایت آن ، ترمذي و غیره روایت کرده اند )2(»ینید؟ب میشما او را ن
الفتح . [»اسنادش قوي است«: ویدگ میابن حجر » حدیث حسن صحیح«: ویدگ می
9/337.[ 

2- یاز انسرَضه عنْه گفت:  اللَّـهوید: عمربن خطابرَضی گ میعنْه روایت است که  اللـَّ
اگر شما امهات المؤمنین را به ، ندآی میاي رسول خدا: نیکوکار و بد کار نزد زنان شما 

 )3(دید بهتر بود؛ آنگاه خداوند آیه حجاب را نازل کرد.دا میحجاب فرمان 
پیامبر وید: در حالی که ما همراه گ میاز عائشه رضی اهللا عنها روایت است که -3
، ذشتندگ میاز کنار ما  ها آنمحرِم بودیم کارو، علَیه وآله وسلَّم در سفر حج اللَّـه صلَّى

رفتند هر یکی از ما روسري اش را از سرش بر گ میروبروي ما قرار  ها آنوقتی که 

                                                           
 ).7/250»  (البحر المحیط« -1
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ذشتند روسري را از چهره دور گ میاز ما  ها آنو چون ، صورتش می انداخت
 احمد و ابو داود و غیره. )1(»دیمکر می

4- یضاز عقبه بن عامرره علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىعنْه روایت است که او از  اللـَّ
پا لخت و سر لخت به حج ، خواهري دارد که نذر نموده«وسلَّم در این مورد پرسید: 

ه پیامبر صلَّى، برود   )2(»فرمان داد که سرش را بپوشاند و حج کند علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
علَیه وآله وسلَّم به او فرمان داد که روسري  اللَّـه پیامبر صلَّىداللت این حدیث: 

و زنان به گذاشتن روسري بر سر و ، ودش میچون نذري که گناه باشد منعقد ن، بپوشد
سخن جامعی ، رحمه اهللا در این مسئلهپوشاندن آن امر شده اند. شیخ اإلسالم ابن تیمیه 

در مورد زینت ظاهري دو ، ویند: سلف صالحگ مییم؛ ایشان کن میدارد که ما آن را ذکر 
لباس ها ، قول اول: ابن مسعود و موافقان او گفته اند: مراد از زینت نمایان، قول دارند

 هستند.
که در صورت ودستها قول دوم: ابن عباس و موافقانش گفته اند: مراد زینتی است 

 است مانند سرمه انگشتري و غیره.
ویند: حقیقت امر این است که خداوند زینت را دو مورد قرار داده؛ زینت گ میایشان 

و به زن اجازه داده اند که زینت ، و زینت غیر آشکار که نمایان نیست، آشکار و نمایان
 ظاهر خود را براي غیر از شوهر و محارم نمایان کند.

را جز براي شوهر و محارم حق ندارد نمایان کند. قبل ، ا زینت باطنی و غیر ظاهرام
زنان بدون جلباب بیرون می آمدند و مردان چهره و دستهایشان را ، از نزول آیه حجاب

نگاه ، و دستها را نمایان کند و در آن وقت براي زن جایز بود که صورت، می دیدند
بود؛ زیرا نمایان کردن دست و صورت جایز بود. کردن به صورت و دستهاي زن جایز 

﴿ سپس وقتی که آیه حجاب نازل شد                       
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            ﴾ :زنان و دخترانت و زنانت به، پیامبر اى« ]۵۹[األحزاب 

 زنان از مردان حجاب کردند.  .»پوشند فرو خود بر را روسریهایشان: بگو مؤمنان
ههنگامی که پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم با زینب دختر جحش رضی اهللا عنها  اللـَّ

هصلَّى پیامبر ، ازدواج کرد پرده را انداخت و نگذاشت که زنها نگاه  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
یک سال بعد از آن در سال فتح خیبر با وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهکنند. وقتی که پیامبر صلَّى 

علَیه  اللَّـه پیامبر صلَّىاصحاب گفتند: اگر ، صفیه بنت حیی رضی اهللا عنها ازدواج نمود
آنگاه پیامبر ، و گر نه کنیز اوست، کند از امهات المومنین استحجاب  وآله وسلَّم او را

هصلَّى   علَیه وآله وسلَّم او را حجاب نمود.  اللـَّ
هنگامی که خداوند دستور داد که هرگاه زنان از مردان نامحرم چیزي می پرسند یا 

وسلَّم علَیه وآله  اللَّـه ىپیامبر صلَّآنگاه ، باید از پشت پرده بپرسند و بخواهند، می طلبند
 به همسران و دختران و زنان مسلمین دستور دادند که چادرهایشان را پایین بیاندازند.

چادر) نامیده ( »رداء«آن را ، و دیگران  چنانکه ابن مسعود، یعنی چادر» جِلباب«
و اند. عبیده و غیره گفته اند: که چادر را باالي سر بیاندازد و فقط چشمها ظاهر باشد 

 ند. زد میپس زنان نقاب ، نقاب از همین است

بَسُ الْـأَنَّ « در روایت صحیح آمده است: لْ الَ تَ نْتَقِبُ وَ ةَ الَ تَ مَ رِ حْ نِ الْـمُ يْ ازَ فَّ که زن « »قُ

 )1(»اداي مناسک حج هستند نقاب نزنند و دستکش به دست نکنندکه در حال ، محرم
 بنابراین زنان مأمور بودند جلباب بپوشند تا شناخته نشوند.

پس دست و صورت از ، جلباب یعنی پوشاندن صورت یا پوشاندن صورت با نقاب
ن زینتی است که زن مأمور شده آن را براي بیگانگان آشکار نکند. تنها چیزي که بیگانگا
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ابن مسعود آخرین حالت را ذکر کرده ، اشندب میانند ببینند لباس هاي ظاهري تو می

 پایان کالم شیخ اإلسالم ابن تیمیه رحمه اهللا. )1(است.
مقصود این که دالیلی که نشانگر این هستند که زن اجازه دارد دست و صورتش 

نزول آیات قرآنی و آمدن بر اصل قضیه داللت می نمایند که حالت قبل از ، نمایان باشد
 رند.دا میبیان ، دالیلی از سنت است که بر امر به پوشاندن آن داللت می نمایند

ود که دالیلی که بر پوشاندن چهره و دست ها داللت ش میمشخص ، با این توضیح
منسوخ ، دالیلی را که به جایز بودن نمایان کردن دست و صورت داللت دارند، ندکن می
 د.کن می

به عنوان ، اگر نیاز باشد که زن دست و صورت خود را نمایان کند جایز است بله؛
دست و ، دارد مثال اگر زن مجبور باشد به خاطر بیماریی که در صورت یا دست ها

جایز است. همچنین اگر شهادت و گواهی بر زن الزم بود و او ، صورت خود را نپوشاند
جایز است که دست و صورت را نمایان ، دوش میجز با نمایان کردن چهره اش شناخته ن

 کند. 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 )150-17/141( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] فرض بودن حجاب و اهمیت آن 29[

حجاب از و آیا ، لطفاً در مورد اهمیت پوشاندن چهرهء زن توضیح دهید س: 
واجبات دینی است که اسالم آن را واجب قرار داده است؟ و اگر چنین است دلیل آن 
چست؟ از خیلی ها شنیده ام و خودم نیز معتقدم که پوشاندن صورت در دوران 

و از آن وقت آن را ، ده استش میحکومت ترك ها بر جزیره عربی رواج یافته و عمو

                                                           
، تیمیـۀ ) لشیخ اإلسالم ابـن  ةو لباسها فی الصال ة(حجاب المرأ لۀ) و ما بعدها، و رسا22/109»  (الفتاوي« -1
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 اإلفتاء.



   

 2401 باب نوزدهم: احکام بانوان
 

ند پوشاندن چهره بر هر زنی فرض کن میکر سخت گرفته اند به گونه اي که همه ف
علَیه وآله وسلَّم و صحابه زن در  اللَّـه پیامبر صلَّىو خوانده ایم که در دوران ، است

ه نمود میمردان را مساعدت ، و در جنگ ها، بسیاري کارها با مرد مشارکت داشته است
ن غلط است؟ منتظرم پاسخ است؛ آیا این چیزها حقیقت دارند یا درك و برداشت م

 دهید تا جواب را بفهمم و اشتباهم را اصالح کنم.
و زن صورت و دستهایش را نزد ، در ابتداي اسالم حجاب بر زن فرض نبود ج:

سپس خداوند حجاب را بر زن فرض نمود. تا اینگونه زن را از ، ذاشتگ میمردان برهنه 
 مردان نگردد.نگاه بیگانگان مصون بدارد و زن سبب وسوسه ي 

﴿ رماید:ف می تعالىچنان که اهللا                   

         ﴾ :خواهید متاعى پیامبر زنان از چون و« ]۵۳[األحزاب ،

 .»است تر پاکیزه آنان دلهاى و دلهایتان براى این. بطلبید پرده سوى آن از را آن
علَیه وآله وسلَّم نازل شده  اللَّـه پیامبر صلَّىآیهء مذکور گر چه در مورد همسران 

علَیه وآله وسلَّم و نیز دیگر زن ها  اللَّـه پیامبر صلَّىاست؛ اما مقصود از آن همسران 
 چون علت ذکر شده و معناي موجود در آن عمومیت دارد. ، اشدب می

﴿ رماید:ف میخداوند متعال                    

                 ﴾ هاى خانه در و« ]۳۳[األحزاب 

 پاى بر نماز و ننمایید زینت پیشین جاهلیت] عصر[ نمایى زینت چون و بمانید خود
 .»برید فرمان رسولش و خداوند از و بپردازید زکات و دارید

ود؛ چنان که ش میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىاین آیه به اجماع هم شامل زنان 

﴿ رماید:ف میخداوند در سوره احزاب                        

                                

  ﴾ :بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پیامبر اى« ]۵۹[األحزاب :
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 آزار و، شوند شناخته آنکه به و است نزدیکتر این. پوشند فرو خود بر را روسریهایشان
 »)59( است مهربان آمرزنده خداوند و. نبینند

﴿ همچنین خداوند در این باره دو آیه دیگر در سوره نور نازل کرده است:  

                                  

                           

                          

                       

                  

                            

                                

           ﴾ :۳۱ – ۳۰[النور[ 

 پاکدامنى و پوشند فرو]  نامحرم دیدن از[ را چشمانشان که بگو مؤمن مردان به«
 است خبر با کنند مى آنچه از خداوند گمان بى. است تر پاکیزه برایشان این. ورزند

 و پوشند فرو]  نامحرم به نگریستن از[ را چشمانشان: بگو مؤمن زنان به و )30(
 که باید و است آشکار که آن از آنچه مگر نکنند آشکار را خود زینت و ورزند پاکدامنى
 بر مگر نسازند آشکار را خود زینت و فروگذارند یشانها آنگریب بر را هایشان روسرى

 برادرانشان یا شوهرشان پسران یا پسرانشان یا شوهرشان پدران یا پدرانشان یا شوهرشان
 یمینهایشان ملک یا شان]  آیین هم[ زنان یا خواهرانشان پسران یا برادرانشان پسران یا
 اطّالع زنان شرمگاه بر که کودکانى یا شمایند پیرو که]  زنان به[ رغبت بى مردان یا

 مى نهان که را زینتشان از آنچه تا بکوبند پاهایشان با را]  زمین[ نباید و. اند نیافته
 که باشد. کنید توبه خداوند]  درگاه[ به، همگى، مؤمنان اى و. شود آشکار، داشتند

 »)31( شوید رستگار
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 ردد. گ مییعنی زیبایی ها و آنچه سبب فتنه » زینۀ«یعنی همسران.» بعولۀ«کلمه 

﴿     ﴾ چنان که ، لباس ها است، منظور از آن طبق صحیح ترین قول

 یضصحابی بزرگوار عبداهللا بن مسعودرگفته است اللَّـه نْهچون خداوند متعال ، ع

﴿ رماید:ف می                       

                           

   ﴾ :۶۰[النور[ 

آن که  از نیست گناهى آنان بر. ندارند ازدواج امید که اى یائسه زنان] نیز[ و«
 ورزند پاکدامنى این که و. نکنند آشکار زینتى که فرو نهند حالى در را لباسهایشان

 »)60( داناست شنواى خداوند و است بهتر برایشان
این آیه بر این داللت می نماید که واجب است زنان چهره و دست ها و تمام 
بدنشان را از نگاه نا محرمان بپوشانند؛ زیرا خداوند متعال به پیرزنان اگر زینت خویش 

د اجازه داده است که اگر لباسهاي خود را از قبیل: روسري بیرون بیاورن، را آشکار نکنند
چون خطري براي ابتالي آنان به فتنه وجود ندارد. ، و چهره هایشان را ظاهر نمایند

چنانچه لباسهایشان را ، از کار افتاده اي که امید ازدواج ندارند بنابراین اگر این پیرزنان
 آنان نیست.  گناهی بر، فرو نهند

رك نمایند باید حجاب کنند و اگر آن را ت، ود که زنان جوانش میاز این مشخص 
وند. همچنین پیرزنان اگر زینت خود را آشکار کنند باید حجاب کنند ش میگناهکار 

رماید: از نظر عفت و ف میوند. سپس خداوند در آخر این آیه ش میچون سبب فتنه 
بهتر ، از فتنه ها آنچون ، ند بهتر استکن میپاکدامنی براي پیرزنانی که زینت را آشکار ن

 وند.ش میدر امان 
از عائشه و خواهرش اسماء رضی اهللا عنهما روایتی هست که بر این داللت می نماید 
که زن باید چهره اش را از بیگانگان بپوشاند؛ حتّی اگر در حال احرام باشد. چنان که در 
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صحیحین از عائشه رضی اهللا عنها روایتی آمده که بر این داللت می نماید که در ابتداي 
  )1(منسوخ شد.، شان را نمی پوشاندند که با آیه حجاباسالم زنان چهره های

امري قدیمی از دوران ، شما با مطالبی که گذشت خواهی دانست که حجابِ زن
ه پیامبر صلَّى علَیه وآله وسلَّم است که خداوند آن را فرض نموده و ربطی به  اللـَّ

 حکومت ترك ها ندارد.
علَیه وآله وسلَّم با  اللَّـه پیامبر صلَّىکارها در عهد اما این که زنان در بسیاري از 

آب دادن به مجروحین در جهاد ، مانند: معالجهء زخمی ها، ده اندکر میمردان مشارکت 
این کارها را همراه با رعایت حجاب و عفت و دوري  ها آناما ، درست است، و امثال آن

 ده اند.دا میاز اسباب شک و فتنه این کارها را انجام 
ه پیامبر صلَّىوید: ما همراه گ میچنان که ام سلیم رضی اهللا عنها  علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

و بیماران را ، دیمکر میو آب حمل ، دیمدا میو به مجروحین آب ، به جنگ می رفتیم
 )2(یم.نمود میمداوا 
نه به گونه اي که امروزه در بیساري از ، کار زنان آن زمان اینگونه بوده است 

کشورهاي اسالمی زن و مرد در کنار یکدیگر در محل کار قرار دارند و زنان آرایش 
که این امر منجر به فساد و از هم پاشیدن خانواده ها و ، اشندب میشده و بی حجاب 

 ، إال باهللا العلی العظيم ةو ال حول و ال قوفاسد شدن جامعه گردیده است. 

 والسالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته.
 )3/354( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -الشیخ ابن باز

 ] روش حجاب شرعی30[

                                                           
، 2170، 1428،1445)،و مسـلم  ( 4796،5166،5239، 4483، 2661، 1618انظر مثالً : صحیح البخـاري  (  -1

2770.( 

ــوداود  (1810» (صــحیح مســلم« -2 ــی 1575)، و الترمــذي  (2531)، و أب ــی ف ــر«)، و الطبران   25/123»الکبی
 ).4724، 4723»  (صحیحه«)، و ابن حبان فی 302(
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 ها آنبسیاري از دختران جوان به گمان خود حجاب اسالمی می پوشند و حجاب 
ذارند و گ میاین چادر را روي سر  ها آنچادر سیاهی است که کناره هاي آن تزئین شده 

با آن چهرهء خود را می پوشانند؛ اما متأسفانه چشمها نمایان است و صورت مجسم 
و زنگ خطر در این حجاب جدید این است که این دختران آهسته آهسته ، اشدب می

ذارند به بهانه اینکه جلوي دیدشان گرفته گ میقسمت بیشتري از اطراف چشمها را باز 
 نشود. 

ند در کن میزنانی که به این شیوه حجاب ن، و با توجه به گسترش این نوع حجاب
ود که ش میو ادعا ، و متشدد نامیده شوند اشند و واپسگراب میمیان دوستان خود مطرود 

ه پیامبر صلَّىزنان در عصر   ده اند.کر میعلَیه وآله وسلَّم اینگونه حجاب  اللـَّ
آیا پوشیدن چنین حجابی جایز است؟ لطفاً روش و کیفیت حجابی را که اسالم  س:

 به آن امر نموده بیان کنید.
استعمار فکري براي باز داشتن مردم از عمل به عقاید و رفتار و عبادات دینی و  ج:

اما ایمان مؤمن ، دکن میاز هیچ کوششی فرو گذار ن، آموزه هاي دین براساسمعامله 
و آن ، د این تباهکاران به اهداف خود برسندده میبمنزله ي دژ محکمی است که اجازه ن

ه پیامبر صلَّى همانا بازگشت به قرآن وسنت، دژ چون خداوند ، علَیه وآله وسلَّم است اللـَّ

﴿ رماید:ف میمتعال                        

                                    

      ﴾ :رسول از و کنید اطاعت خداوند از، مؤمنان اى« ]۵۹[النساء 

 و خدا به اگر، کردید اختالف چیزى در هرگاه کنید اطاعت]  هم[ امرتان صاحبان و] او[
 تر انجام نیک و بهتر این. بازگردانید رسول و خدا به را آن، دارید ایمان قیامت روز

 .»است
ینیم که در حجاب ب میاگر در مورد این مسئله به کتاب و سنت مراجعه کنیم 

و دالیل آن در ، اید زنان چهره هاي خود را از معرض دید نامحرمان بپوشانندب میاسال
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که در اینجا نیازي به ، اندکتابهایی که در این موضوع تألیف شده است ذکر گردیده 
 توضیح آن نیست. 

در ، دیدگاه درست این را اقتضا می نماید که باید چهره پوشانده شود؛ چون صورت
اهند به خو میبدیهی است وقتی که مردان ، بر گیرنده ي زیبایی زن و محل توجه است

نمایان ، چهره هرگاهمادام که چنین است ، ندکن میزیبایی زن بنگرند به چهره اش نگاه 
این امر در بر گیرنده ي فتنه بزرگی خواهد بود. پوشاندن ، باشد و هر کسی آن را ببیند

چهره از پوشاندن دیگر اعضا همچون پاها و کف دستها اولی تر است؛ زیرا صورت زن 
 ردد. گ میبیشتر سبب فتنه 

د منافات کن میحجابی که در سؤال کیفیت آن ذکر شده با آنچه دالیل شرعی اقتضا 
و ، تزئین شده است، اظهار زینت را در بر دارد؛ زیرا چادر، چون این نوع حجاب، دارد

﴿ وید:گ میخداوند در مورد پیرزنان                    

               ﴾ :۶۰[النور[ 

آن که  از نیست گناهى آنان بر. ندارند ازدواج امید که اى یائسه زنان] نیز[ و«
 .»نکنند آشکار زینتى که فرو نهند حالى در را لباسهایشان

پس دختران جوانی که امید ، این در مورد پیرزنانی است که امیدي به ازدواج ندارند
 انند اظهار زینت کنند؟!تو میچگونه ، وندش میعالقه مند  ها آنو مردان به ، ازدواج دارند

با گذاشتن نقاب در قسمت چشمها و وقتی زنان در آن فراتر رفته و ابروها و گونه 
علَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىاین با عمل زنان در عصر ، ندکن میها را هم نمایان 

نیم که اوضاع در چنین اموري به دا میبررسی هاي انجام شده ما  براساسمخالف است. 
شاید زنان این نوع حجاب را به صورتی نزدیک با حجاب زنان ، ندکن میسرعت تغییر 

ذرد که از آن فاصله گ میپوشیده اند؛ اما دیري نوسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىعصر 
 یرند.گ می

نزد اهل علم این است که باید دروازه ي فساد و شر ، ط مشخصاز اصول و ضواب
ود باید جلوي آن ش مییعنی آنچه ذریعه و وسیله اي براي کار حرامی ، مسدود شود
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گرفته شود. بنابراین آنچه در سؤال ذکر شده تردیدي نیست که حرام است و ذریعه اي 
 زرگتر و بزرگتر خواهد شد.ب میبراي حرا

نان مؤمن این است که از خدا بترسند و در اسالم سنّت و روشِ نصیحت بنده به ز
وند و هم هر کسی که به آن روشِ ش میبدي را مرسوم نکنند که هم خودشان گناهکار 

 اشد.ب میبد عمل کند نیز گناهش بر گردن بنیانگذاران آن روش 
ضرري رسانده  ها آناز بزرگتر ها بپرسند که آیا حجاب و پوشاندن تمام چهره به 

در انجام وظایف خود  ها آنگردیده؟ آیا سبب شده تا  ها آناست؟ آیا سبب نقصان دین 
از نظر دینی یا فکري یا اخالقی یا اجتماعی  ها آنکوتاهی ورزند؟ آیا سبب شده که 

پس زنان امروزه باید ، اتفاق نیفتاده است، عقب گرد کنند؟ قطعاً هیچ یک از این موارد
 عنْهم را در پیش بگیرند.  اللَّـهخود و راه زنان صحابه رضی  راه مادران

 )1320( العدد، الدعوة -ابن عثیمین

 ودش می] سنّی که حجاب واجب 31[

در چه سنّی باید دختر حجاب کند؟ آیا باید پوشیدن حجاب را بر دختران دانش  س:
 آموز گر چه آن را نخواهند الزم قرار دهیم؟

الغ شد باید حجاب کند و سر و صورت خود را که عورت هستند وقتی دختر ب ج:
سرپرست دختر باید او را به حجاب ملزم کند؛ حتی ، دانش آموز باشد یا خیر، بپوشاند

به داشتن ، سرپرست باید دختر را قبل از رسیدن به سن بلوغ، اگر دوست نداشته باشد
وقتی که دختر بزرگ شد پوشیدن ، با این شیوه، حجاب تمرین دهد تا عادت کند

 ود.ش میحجاب برایش آسان 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 )17/219( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] حد عورت زن در نماز32[
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ند و دست ها یا قسمتی از آن و همچنین کن میتساهل ، بسیاري از زنان در نماز س:
 آیا نمازشان درست است.، انندخو میپاها و گاهی قسمتی از ساق برهنه است و نماز 

در نماز تمام بدنش را بپوشاند بجز صورت و ، واجب است که زنِ آزاد و مکلف ج:
و دستها؛ چون همه بدن زن عورت است. اگر در حالی نماز بخواند که چیزي از عورت ا

پیامبر چون ، نمازش صحیح نیست، مانند ساق یا پا و سر و یا بخشی از آن برهنه باشد

ه صلَّى بَلُ «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ قْ ـهُ الَ يَ رٍ  اللَّ امَ
ائِضٍ إِالَّ بِخِ ةَ حَ الَ   »صَ

 )1(»یرد؛ مگر آن که روسري داشته باشدپذ میخداوند نماز زن بالغه را ن«

ةٌ الْـ« رماید:ف میو  رَ وْ أَةُ عَ رْ   )2(»زن عورت است« »مَ

علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىد که از کن میابو داود از ام سلمه رضی اهللا عنها روایت 

يلِّ « وسلَّم پرسید: الَ الْـأَتُصَ قَ ارٌ ؟ فَ ا إِزَ يْهَ لَ َارٍ لَيْسَ عَ مخِ عٍ وَ أَةُ يفِ دِرْ رْ ا  :مَ ابِغً عُ سَ رْ انَ الدِّ ا كَ إِذَ

ا يْهَ مَ دَ ورَ قَ غَطِّي ظُهُ  »يُ

لباسی دیگر) ( در حالی که ازار، اند در چادر و روسري نماز بخواندتو میآیا زن «
ه پیامبر صلَّىنداشته باشد؟  علَیه وآله وسلَّم فرمود: اگر پیراهنی بزرگ و گشاد بر تن  اللـَّ

  )3(»بله، اي که پشت پاهایش را بپوشاندداشته باشد به گونه 
این حدیث را موقوف دانسته اند. اگر ، وید: ائمهگ می )4(»بلوغ المرام«ابن حجر در 

 مردي بیگانه آن جا باشد زن باید در نماز چهره و دست هایش را نیز بپوشاند.
 )16، 15( ص، فتاوي مهمۀ تتعلق بالصالة -الشیخ ابن باز

                                                           
)، و 655، و ابـن ماجـه (  »دیث حسـن حـ «) و قـال:  377)، و الترمـذي ( 641و أبو داود  ( ،)6/218أحمد  ( -1

 ) و صححه و وافقه الذهبی.917(  1/251الحاکم

، 5598)،و ابن حبـان ( 1685،1686»  (صحیحه«، و ابن خزیمۀ فی »حسن غریب«)، و قال:1173الترمذي ( -2
 ). 4/314)و  (2/35» (مجمع الزوائد«)، و آخرون. وانظر:5599

ــنن «) و صـــححه و وافقـــه الـــذهبی، و البیهقـــی فـــی  915(  1/250)، و الحـــاکم 640أبـــو داود  ( -3 السـ
 ).2/107البن األثیر -یۀ: قمیصها. (النهاة). ودرع المرأ3068(  2/233»الکبري

 ).63بتعلیق المبارکفوري، ص (» بلوغ المرام « -4
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 مسلمان نزد زن کافر] روش حجاب زن 33[

آیا جایز است که زن مسلمان صورتش را پیش زن کافر ظاهر کند یا نه؟ آیا  س:
 جایز است صورتش را براي مادر شوهرش که کافر است برهنه کند؟

چون ، خواه مسلمان باشد یا کافر، برهنه بودن صورت زن پیش زنها اشکالی ندارد ج:
 رماید:ف میخداوند متعال ، مردان نامحرم امر شده استزن فقط به پوشاندن چهره از نگاه 

﴿                  ﴾ :۳۱[النور[  

 آشکار را خود زینت و فروگذارند یشانها آنگریب بر را هایشان روسرى که باید و«

 »شان]  آیین هم[ زنان یا« ﴾ ﴿ تا »شوهرشان بر مگر نسازند

منظور از زنان در آیه همه ، پس تنها زن به این امر شده که از نا محرمان حجاب کند
اند از محارمی که در آیه ذکر تو میفقط ، زنها هستند خواه کافر باشند یا مسلمان. زن

 حجاب نکند.شده اند و همچنین کسانی که محرم رضاعی هستند 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 )17/287( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] حکم نگاه کردن مرد به زن غیر مسلمان34[

نیم که زن مسلمان باید در برابر مردان بیگانه حجاب را رعایت کند؛ آیا دا می س:
نگاه  ها آندر مورد زنان کافر هم باید موازین حجاب را رعایت کنند و به  مردان مسلمان

 نکنند؟
حکم مردان مسلمان با زنان کافر مانند حکم مردان نسبت به زنان مسلمان است.  ج:

، یعنی: همان طور که نگاه کردن و به خلوت نشستن با زن مسلمان نامحرم جایز نیست
تا این گونه از ، ه خلوت نشستن با او هم جایز نیستهمچنین نگاه کردن به زن کافر و ب

 جلوگیري شود و عفت حفظ گردد و آبرو و نسب ها حفظ شوند.، فتنه
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

  )17/205( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء
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 ] حکم نگاه کردن زن به مرد35[

نگاه کردن به صورت عادي و معمول  حکم نگاه کردن زن به مرد در تلویزیون یا س:
 در خیابان چیست؟

 نگاه کردن زن در تلویزیون و در غیر از آن از دو حال خالی نیست:  ج:
حرام است؛ چون سبب ، نگاه کردن با شهوت و لذت بردن؛ این نوع از نگاه – 1

 ود.ش میفساد و فتنه 
، چنین نگاهی اشکالی ندارد و جایز است، خالی از شهوت و تلذّذ نگاه کردنِ – 2

أن عائشة رضی اهللا عنها تنظر «چون در صحیحین از عائشه رضی اهللا عنها روایت است: 

ىلَّ ، إيل احلبشة و هم يلعبون ـهُ و كان النبيصَ لَّمَ يسترتها عنهم اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ که او به « »عَ

ه پیامبر صلَّىد و کر مینگاه ، حبشی ها که مشغول بازي بودند علَیه وآله وسلَّم او را  اللـَّ
  )1(»از نگاه آنان می پوشاند

یند ب میمرد را ، پس زن، ینندب میازآنجائی که زنان در بازارها می روند و مردها را 
شهوت و فتنه اي نباشد. پس اگر نگاه زن به مرد اما به شرطی که ، گرچه مرد او را نبیند

 از روي شهوت یا فتنه باشد نگاه کردن زن به مرد در تلویزیون و غیره حرام است.
 )61، 60/ 2(، )5( کتاب الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

 ] آیا زن از نابینا حجاب کند؟ 36[

نش آموزان ناچارند و دا، معلم قرآن مرد نابینایی است ها آندر بعضی از دبیرست س:
 حکم چیست؟، چهره هایشان را ظاهر کنند، براي خواندن

، قول راجح از اقوال علما این است که الزم نیست زن از مرد نابینا حجاب کند ج: 
 به دو دلیل: 

                                                           
 ).892)و أطرافه عنده، و مسلم  (454البخاري  ( -1
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ه پیامبر صلَّى -1  علَیه وآله وسلَّم به فاطمه بنت قیس رضی اهللا عنها گفت: اللـَّ

ي « تَدِّ هُ اعْ نْدَ عِنيَ ثِيَابَكِ عِ ى تَضَ مَ لٌ أَعْ جُ هُ رَ إِنَّ تُومٍ فَ كْ نْدَ ابْنِ أُمِّ مَ نزد ابن مکتوم عده « »عِ

  )1(»انی قسمتی از لباسهایت را در بیاوريتو میبگذران؛ زیرا او مرد نابینایی است و 
د در حالی که کر میدند نگاه کر میعائشه به حبشیهایی که در مسجد تمرین جهاد  -2

 پیامبر علیه الصالة و السالم او را از نگاه آنان می پوشاند. 

تُامَ « اما حدیث نْ انِ أَ يَاوَ مْ عَ   2»آیا شما دو تا نابینا هستید؟« »أَفَ

اند در مقابل این دو حدیث صحیح قرار تو میدر آن راوي مجهولی است پس ن
  بگیرد.

 )61، 2/60(، )5( کتاب الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم تصویر زن در گذرنامه37[

در گذرنامه و غیره عورت است یا نه؟ و اگر گرفتن عکس براي ، آیا عکس زن س:
 اند به خاطر گرفتن گذرنامه و غیره عکس بگیرد یا خیر؟تو میزن ممنوع باشد آیا 

 حدود لباس زن در قرآن و سنت تا کجاست؟ 
نه براي گذرنامه و نه براي ، ه شودزن حق ندارد اجازه دهد از او عکس گرفت ج:

و وجود عکس زن در گذرنامه و غیره از ، چیزي دیگر؛ چون صورت زن عورت است
 اسباب فتنه است.

پس باید تمام بدنش را ، وید: که تمام بدن زن عورت استگ میظاهر قرآن و سنت 

 ﴿ رماید:ف میاز نامحرمان بپوشاند؛ چون خداوند متعال      

                      ﴾

  ]۳۱[النور: 
                                                           

 ).1480مسلم  ( -1

و يف إسناده نبهان مولی ». حسن صحیح«) و قال: 2778)، و الترمذي  (4112داود ()، و أبو 6/296أحمد  ( -2

 ) من هذا الباب.٢٨أم سلمة: مل يوثقه غري ابن حبان. و قد سبق ختريج احلديث يف الفتوی (
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 یا شوهرشان پدران یا پدرانشان یا شوهرشان بر مگر نسازند آشکار را خود زینت و«

 »شوهرشان پسران یا پسرانشان

﴿ رماید:ف میو همچنین                     

        ﴾ :إِذَا« ]۵۳[األحزابو نَّالْـسوهتُم  تَاعنَّمأَلُوهنْ فَاسم اءرو 

 »وقُلُوبِهِنَّ لقُلُوبِکُم أَطْهرُ ذَلکُم حجابٍ
 براى این. بطلبید پرده سوى آن از را آن، خواهید متاعى پیامبر زنان از چون و«

 »است تر پاکیزه آنان دلهاى و دلهایتان
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 )17/169( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 کردن پزشک به زن] نگاه 38[

زن مجبور است براي معالجه پیش پزشک برود و به ناچار قسمتی از بدنش را  س:
 حکم شریعت در این مورد چیست؟، باید پزشک ببیند

اشکال ندارد که زن پیش پزشک مرد برود؛ علما گفته اند ، اگر پزشک زن نباشد ج:
ان دادن آن به پزشک اشکالی نش، که این کار اشکالی ندارد. و هر قسمتی که نیاز باشد

چون خلوت با بیگانه حرام ، ندارد؛ اما باید محرم زن همراه باشد و دکتر با زن تنها نباشد
چون حرمت آن به خاطر آن است که ، است؛ علما گفته اند چنین چیزي جایز است

ر یرد و حرام شده دگ میود و آنچه که وسیله براي گناه قرار ش میوسیله اي براي فتنه 
 اشد.ب میصورت نیاز مباح و جایز 

 )2/846( إعداد: أشرف بن عبد المقصود، من فتاواه -الشیخ ابن عثیمین

 ] نگاه کردن زن پزشک به مرد نامحرم39[

یش را مورد معالجه قرار ها آناگر مردي به زن دندانپزشکی مراجعه کند و دند س:
 همان شهر زیاد است.دهد.. آیا جایز است؟ با این که دندانپزشک مرد در 
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ما زیاد تالش نموده ایم و از مسئولین خواسته ایم که پزشک مرد براي مردان  ج:
و در همه زمینه ها دندانپزشکی و غیره براي مردان پزشک ، باشد و پزشک زن براي زنان
پزشک زن باشد. اصل بر همین است که زنان نزد زنان و ، مرد و براي معالجه ي زنان

ردان مراجعه کنند؛ چون زن عورت بوده و مورد توجه مردان است؛ مگر مردان نزد م
و پزشکان ، کسی که خدا او را حفاظت کند. پس باید پزشکان زن مخصوص زنان باشند

مگر این که ضرورتی در کار باشد؛ مثالً مرد داراي بیماریی ، مرد مخصوص مردان باشند
چنان که ، این صورت اشکالی ندارددر ، باشد که پزشک مردي براي آن بیماري نباشد

﴿ رماید:ف میخداوند                        ﴾ :األنعام]

۱۱۹[ 
 .»باشید ناچار آن]  خوردن[ به آنچه مگر است نموده بیان برایتان روشنى به«

و بخش زنان از بخش مردان جدا  البته باید پزشکان مرد از پزشکان زن جدا باشند
یی مخصوص زنان ها آنیی مخصوص مردان باشند و بیمارستها آنباشد و یا بیمارست

 باشند تا همه از فتنه و اختالط مضر در امان باشند.
 )30، 29( ص، فتاوي عاجلۀ لمنسوبی الصحۀ -الشیخ ابن باز

 ] حکم پوشاندن زن کف دستهایش را40[

 در خیابان حرام است یا نه؟، آیا بیرون کردن کف دستها از لباس س:

 کف دست زن عورت است و برهنه کردن آن جز براي محرم جایز نیست. ج:
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

     )17/210( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 کردن دست و ساعد براي بیگانه ] نمایان 41[

بسیاري از زنان که براي خرید به بازار می روند دستهایشان برهنه است و بعضی  س:
و اغلب در بازارها این ، ودش میقسمتی از ساعدشان نیز برهنه ، عالوه از کف دست

 گونه است؟
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تردیدي نیست که برهنه کردن زنان دست ها و ساعدهایشان را امري منکر و  ج:
اشد؛ به خصوص که بعضی از این زنها انگشتر و ب میخالف شرع است که سبب فتنه 

 ﴿ رماید:ف میالنگو به دست دارند؛ در حالی که خداوند متعال به زنان مؤمن     

            ﴾ :بکوبند پاهایشان با را]  زمین[ نباید« ]۳۱[النور 

  .»شود آشکار، داشتند مى نهان که را زینتشان از آنچه تا
این آیه داللت می نماید که زن مؤمن چیزي از زینت خود را آشکار نکند و نباید 

د آشکار شود؛ پس کسی که دستهایش را ظاهر کن میکاري کند که زینتی که آن را پنهان 
 د تا مردم آن را ببینند چگونه خواهد بود؟!کن می

سفارش می کنم که هدایت را  ها آنم و به کن میزنان مؤمن را به تقواي الهی توصیه 
را علَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىبر هواي نفس مقدم بدارند وبه آنچه خداوند زنان 

چنگ بزنند. باید دانست که مادران مؤمنان کاملترین زنان از نظر ، به آن فرمان داده است

﴿ وید:گ میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّىادب و عفّت هستند. خداوند به زنان    

                           

                               

    ﴾ :۳۳[األحزاب[  

 زینت پیشین جاهلیت] عصر[ نمایى زینت چون و بمانید خود هاى خانه در و«
 جز. برید فرمان رسولش و خداوند از و بپردازید زکات و دارید پاى بر نماز و ننمایید

 که چنان و کند دور بیت اهل اى، شما از را پلیدى خواهد مى خداوند که نیست این
 »)33( گرداند پاکیزه را شما باید

علَیه وآله وسلَّم بهره اي از این حکمت  اللَّـهتا زنان مسلمان مانند زنان پیامبرصلَّى 

﴿ بزرگ داشته باشند و آن حکمت این است               
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             ﴾ »از را پلیدى خواهد مى خداوند که نیست این جز 

  »گرداند پاکیزه را شما باید که چنان و کند دور بیت اهل اى، شما
م امانتی را کن میبه مردان مؤمن که خداوند آنان را سرپرست زنها قرار داده توصیه 

چون از آن ، آن را انجام دهند، که به دوش گرفته اند و مسئولیتی که در برابر زنها دارند
پس فکر کنند که چه ، و با پروردگارشان مالقات خواهند کرد، وندش میبازخواست 

 ﴿ ند:ده میپاسخی                           

                                  ﴾

 ]۳۰عمران: [آل 
 و یابد مى حاضر، است کرده بدى از و نیکى از که را آنچه کسى هر که روزى«

 از را شما خداوند و باشد دور اى فاصله] بد عمل[ آن و او بین مگر که دارد دوست
 »)30( است مهربان بس بندگان به خداوند و دارد مى حذر بر خودش] کیفر[

 )36، 34( ص، فتاوي المعاصرة -الشیخ ابن عثیمین

 نزد محارم، در مورد لباس زن» کمیته دائم افتا«] بیانیه 42[

و السالم علی نيبنا حممد و علی آله و صحبه أمجعني... و  ةاحلمدهللا رب العاملني و الصال

 بعد:

زنان مؤمن در صدر اسالم به برکت ایمان به خدا و پیروي از قرآن و سنت در نهایت 
که تمام بدنشان ، . در آن دوران زنها لباس هایی می پوشیدندپاکدامنی و حیا قرار داشتند

را می پوشاند. وقتی با یکدیگر یا با محارم خود می نشستند بی پرده و بدون پوشش 
نبودند. همواره تا دورانی نزدیک به زمان ما این سنت ارزشمند در میان زنان امت 

جاي بیان تفصیلی آن در اینجا تا این که به خاطر عوامل متعددي که ، مرسوم بوده است
و با توجه به پرسش هاي زیادي ، نیست فساد در پوشش و رفتار در میان زنان راه یافت

که از کمیتهء افتا در مورد حدود نگاه کردن زن به زن و لباسی که زن باید در میان زنان 
صوص براي عموم زنهاي مسلمان در این خ» کمیته دائم افتا«، ودش میمطرح ، بپوشد
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علَیه وآله وسلَّم آن را از  اللَّـه پیامبر صلَّىد: زن باید به صفت حیا که ده میتوضیح 
 ایمان و شعبه اي از ایمان قرار داده متصف باشد.

حجاب داشته باشد ، از جمله حیائی که عرفاً و شرعاً به آن امر شده این است که زن
 را از مواضع فتنه و تهمت دور می نماید.و داراي اخالق و رفتاري باشد که او 

ظاهر قرآن براین داللت می نماید که زن فقط قسمت هایی از بدنش را براي زنان 
اند نمایان کند و معموالً در خانه آن تو میاند نمایان کند که براي محارم خود تو می

 ﴿ رماید:ف میچنان که خداوند متعال ، قسمت از بدن را نمی پوشاند   

                      

            ﴾ :و« ]۳۱[النور 

 یا شوهرشان پدران یا پدرانشان یا شوهرشان بر مگر نسازند آشکار را خود زینت
 یا خواهرانشان پسران یا برادرانشان پسران یا برادرانشان یا شوهرشان پسران یا پسرانشان

 »شان]  آیین هم[ زنان
عملکرد ، دکن میوقتی که قرآن این را تصریح می نماید و سنت بر آن داللت 

علَیه وآله وسلَّم و زنان صحابه و تابعین و زنان امت تا به  اللَّـه پیامبر صلَّىهمسران 
امروز نیز همین بوده است. آنچه معموالً در حضور کسانی که در آیه ذکر شدند نمایان 

قسمت هایی از بدن زن است که اغلب در خانه و در حالت کار آن قسمت ها ، ودش می
دن صورت و دستها و گردن و پاها. اما زیاده روي در را نمی پوشاند. مانند: برهنه بو

عالوه بر این که دلیلی بر جواز آن از قرآن و سنت وجود ندارد ، پیش زنان، برهنگی
به فتنه مبتال شوند؛ از طرفی چنین زنی الگوي بدي براي ، ود تا زنانش میهمچنین سبب 

 و بی حجاب است.  و همچنین تشبه با زنهاي کافر و فاسد، ودش میدیگر زنان 

مْ «رماید: ف میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـه پیامبر صلَّى نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ   »مَ
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  )1(»هر کس که خود را شبیه گروهی کند از همان گروه است«
 اهللا صلَّىدر صحیح مسلم از عبداهللا بن عمرو رضی اهللا عنهما روایت است که رسول 

لَّى  اللَّـهاو دید که لباسهاي زرد رنگ پوشیده است. پیامبرص لَّمسو هآلو هلَیعه علَیه  اللـَّ

ها«وآله وسلَّم فرمود:  بَسْ لْ زرد رنگ) ( این لباسهاي« )2(»إن هذه من ثياب الكفار؛ فال تَ

 »را نپوش ها آن، متعلق به کافران است

ه پیامبر صلَّىه در صحیح مسلم روایت است ک انِ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ نْفَ صِ

ا النَّاسَ  َ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ نَابِ البَقَ أذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ ومٌ مَ ا: قَ َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أهْ يَاتٌ ، مِ اسِ اءٌ كَ نِسَ وَ

يَاتٌ  ارِ ِيالَتٌ ، عَ ائِالَتٌ ممُ نَّ ، مَ هُ وسُ ؤُ ةِ رُ تِ املائِلَ ةِ البُخْ نِمَ أَسْ ا، كَ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ لْنَ اجلَ خُ دْ ، الَ يَ

ا كذَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ
سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ هَ حيَ  »وإنَّ رِ

-در جامعه خود و در زمان خود-را  ها آندو گروه از اهل دوزخ هستند که من «
به دست دارند ، مچون دم گاوگروهی هستند که شالق هایی ه "گروه نخست"ندیده ام: 

زنانی هستند که  "گروه دوم"کنایه از ظالمان و ستمگران) و (، و با آن مردم را می زنند
به دیگران تمایل دارند و دیگران را به سوي خود متمایل ، لباس به تن دارند اما برهنه اند

روند و بوي این زنها به بهشت نمی ، موهاي سرهایشان چون کوهان شتر است، ندکن می
در حالی که بوي بهشت از فاصله هاي بسیار دوري به ، آن را احساس نخواهند کرد

 »)3(درس میمشام 
بدنش ، یعنی زن لباسی بر تن کند که در واقع، اینها لباس به تن دارند اما برهنه اند 

مانند این که زن لباس نازك ، پس چنین زنی در حقیقت لخت و عریان است، را نپوشاند

                                                           
ــو داود (92، 2/50أحمــد ( -1 ــن عمــر 4031)، و أب ــزار () مــن حــدیث اب ــی 2966، و الب ــی ف )، و الطبران

بسند ضعیف؛ لکن له شواهد تبلغ بـه مرتبـۀ الحسـن.     ،)من حدیث حذیفۀ بن الیمان8327» (األوسط«
 ). 8593( 6/105»فیض القدیر«انظر: 

 )2077مسلم  ( -2
 )2128مسلم  ( -3
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و ، و یا لباس تنگ بپوشد که بر آمدگی بدنش را ظاهر کند، پوشد که بدنش نمایان باشدب
 یا لباس کوتاه بپوشد که بعضی از اعضاي بدنش برهنه بمانند.

بنابراین زنان مسلمان باید به رهنمودي که امهات المؤمنین و زنان صحابه رضی اهللا 
بوده اند ملتزم باشند و بکوشند تا خود عنهن و پیروان نیکویشان از زنان این امت بر آن 

 را بپوشانند چون این گونه از اسباب فتنه بهتر در امان خواهند بود. 
همچنین زنان مسلمان از پوشیدن لباس هایی که با پوشیدن آن خود را شبیه زنهاي 

ه پیامبر صلَّىو اینگونه از خدا و ، کافر و فاسد می نمایند پرهیز کنند علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ
 اطاعت نمایند و به پاداش اهللا تعالی امیدوار بوده و از عذاب او بترسند.

تقواي ، در مورد زنانی که تحت سرپرستی او قرار دارند، همانگونه که هر مسلمانی 
الهی را رعایت کند؛ و اجازه ندهد که زنان لباسهاي فتنه انگیزي که خدا و پیامبرش 

وده اند بپوشند. مرد باید بداند که او مسئول است و روز قیامت در مورد کسانی حرام نم
 یرد.گ میکه تحت سرپرستی او قرار دارند مورد بازخواست قرار 

از خداوند متعال مسئلت می نمائیم که اوضاع مسلمین را اصالح نماید و همهء ما را  
 انه سمیع قریب مجیب.  به راه راست هدایت کند؛ بیگمان او شنواي نزدیک است.

 و صلی اهللا و سلم نبینا محمد و علی آله و صحبه.
 )294-17/290( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] لباسی که زن باید در جمع زنان بپوشد 43[

بعضی از زنها لباس هاي کوتاه و تنگ می پوشند که برجستگیهاي بدنشان را  س:
لباس هاي بدون آستین و لباس هایی که سینه و پشت زن برهنه است و ، دکن مینمایان 

ویند: این لباسها گ مییم کن میرا نصیحت  ها آنوقتی که ، کامالً نیمه عریان اند می پوشند
را فقط در جمع زنان می پوشیم و آنچه زن باید در حضور زنان بپوشاند از ناف تا زانو 

چیست؟ دالیل قرآن و سنت را در این مورد بیان .. حکم شرعی در این مورد .است
 رد؟ دا مینموده و توضیح دهید که پوشیدن چنین لباس هایی در حضور محارم چه حک
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 علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود: اللَّـه پیامبر صلَّىدر حدیث صحیح از  ج:

وْ « ا: قَ َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ نَابِ صِ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ اءٌ الـْمٌ مَ نِسَ . وَ ا النَّاسَ َ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ بَقَ

يَاتٌ  ارِ يَاتٌ عَ اسِ تٌ ، كَ ِيالَ تٌ ممُ ائِالَ ةِ ، مَ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ تِ الْـرُ ةِ الْـبُخْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ نة الْـالَ يَدْ جَ

ا حيَهَ نَ رِ ِدْ دُ ، والجيَ ا لَيُوجَ هَ حيَ إِنَّ رِ اوَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ
سِ نْ مَ  »مِ

قومی هستند که » گروه نخست«را ندیده ام:  ها آندو گروه از اهل دوزخ اند. من «
کنایه از ظالمان و (، شالق هایی همچون دم گاو به دست دارند و با آن مردم را می زنند

ود دچار خ، زنهایی هستند که لباس به تن دارند؛ اما برهنه هستند» گروه دوم«ستمگران) 
، موي سرشان همچون کوهان شتر است، فتنه شده و دیگران را به سوي فتنه می کشانند

در حالی ، نخواهد رسید ها آناین ها به بهشت راه نخواهند یافت و بوي آن نیز به مشام 
 . )1(»درس میکه بوي بهشت از مسافتهاي بسیار دور به مشام 

یند: مراد زنهایی هستند که لباس دارند اما گو می» کاسیات عاریات«علما در تفسیر 
زنهایی هستند که لباس هاي تنگ می پوشند یا لباس نازك می  ها آنگفته اند: ، برهنه اند

 یا لباس هاي کوتاه می پوشند.، پوشند که از زیر لباس بدنشان ظاهر است
وآله وسلَّم لباس زنها  علَیه اللَّـه پیامبر صلَّىشیخ االسالم ابن تیمیه گفته: در دوران 

در خانه لباسی بوده که تمام بدنشان را می پوشانده جز قدم ها و کف دستها اما وقتی به 
د. ش میزنان صحابه لباس هاي گشادي می پوشیدند که بر زمین کشیده ، بازار می رفتند

اجازه داده بود که به اندازهء یک ذراع لباس  ها آنعلَیه وآله وسلَّم به  اللَّـه پیامبر صلَّى
بگذارند. اما حدیثی که براي بعضی از زنان شبهه ایجاد  تر پائینهایشان را از قدمهایشان 

نْظُرْ «علَیه وآله وسلَّم فرموده است:  اللَّـه پیامبر صلَّىکرده که  ةِ الْـالَ تَ رَ وْ أَةُ إِىلَ عَ رْ أَةِ الْـمَ رْ مَ

الَ  لِ  وَ جُ ةِ الرَّ رَ وْ لُ إِىلَ عَ جُ نْظُرْ الرَّ  » يَ

  )2(»نگاه نکند، به عورت مرد، و مرد، نگاه نکند، به عورت زن، زن«

                                                           
 تخریج 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 ، که باید از نگاه زنها پوشیده باشد، ند عورت زنکن میکسانی که فکر 
ه پیامبر صلَّىاست؛ در جواب باید گفت: که  به ، علَیه وآله وسلَّم از نگاه کردن زن اللـَّ

نهی فرموده چون لباس زن گشاد است؛ اما ممکن است گاهی در حین انجام ، عورت زن
پیامبر بنابراین زن نباید به عورت زن نگاه کند. آیا وقتی که ، کاري عورتش نمایان شود

ه صلَّى نگاه نکند آیا مگر ، به شرمگاه و عورت مرد علَیه وآله وسلَّم فرموده: مرد اللـَّ
 لباسی می پوشیدند که فقط از ناف تا زانو بود؟!، صحابه

معقول است که زن در جمع زنان با لباسی حاضر شود که فقط از ناف تا ، آیا مگر
زانو را می پوشاند؟! هیچ کسی چنین چیزي نگفته است. این فقط عادت زنان کفار 

اصل و اساسی ندارد؛ یعنی آنچه ، عضی از زنان شبهه ایجاد کردهاست. پس آنچه براي ب
فهمیده اند صحت ندارد. بنابراین معناي حدیث ظاهر ، بعضی از زنان از حدیث مذکور

علَیه وآله وسلَّم نفرموده که لباس زن از ناف تا زانو  اللَّـه پیامبر صلَّىو آشکار است؛ 
 است.

بترسند و خود را به حیا آراسته کنند که این کار از اخالق زن و پس زنان باید از خدا 

نْ الْـ«رماید: ف میوسلَّم علَیه وآله  اللَّـه پیامبر صلَّىچنان که ، از ایمان اوست بَةٌ مِ عْ يَاءُ شُ حَ

نِ الْـ   )1(»حیا شعبه اي از ایمان است« »إِيامَ

أحيا من العذراء فی «ود: ش میو گفته ، ضرب المثل است، همان طور که زن در حیا

ما سراغ نداریم حتی کسی از زنان » در حجله و پرده با حیاتر است، از دوشیزه« »خدرها

این کار را نه نزد  ها آنرا بپوشانند.  لباسی بر تن کند که فقط از ناف تا زانو، جاهلیت
ناف تا زانو نزد زنان  ویند: فقط ازگ میدند و نه نزد مردان. پس زنهایی که کر میزنها 

از زنان دورانِ جاهلیت بدتر و زشت تر ، اهند که زنان مسلمینخو میپوشیده شود آیا 
 باشند؟!

                                                           
 فی أوله. ة). بزیاد35)،  و مسلم  (9بخاري  ( -1
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یک چیز است و نگاه کردن به عورت چیزي دیگر است؛ ، خالصه این که لباس
جز ، این است که باید تمام بدنش را بپوشاند، لباسی که زن در حضور زنان باید بپوشد

کف دستها و قدمها دستور شریعت نیز همین است. بنابراین اگر نیازي بود که لباسش را 
اند تا زانو آن را باال بزند. همچنین اگر نیاز بود می تواند آستین ها را تا تو میباال بزند 

یه علَ اللَّـه پیامبر صلَّىحدیث ، خیر، اما این که چنین لباس کوتاهی بپوشد، بازو باال بزند
نگاه کننده را ، حدیث، د. بنابراینکن میوآله وسلَّم به هیچ صورتی بر چنین امري داللت ن

 مخاطب قرار داده است نه نگاه شونده را.
و نفرموده که ، علَیه وآله وسلَّم به ذکر حدود لباس نپرداخته است اللَّـه پیامبر صلَّى

ما حدود نگاه کردن محارم زن به او مانند حدود نگاه لباس زن از ناف تا زانو است. ا
اند در حضور محرم قسمت هایی از بدنش را تو مییعنی زن ، کردن زن به زن است

بنابراین سر و گردن و قدم پاها و کف دستها و ، دکن مینمایان کند که براي زنها نمایان 
 اما زن لباس کوتاه نپوشد.  اگر برهنه باشند اشکالی ندارد؛، ساعد و ساق پا و امثال آن

 هـ 1414/ 20/11 -فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 ] مانتوي اسالمی 44[

اشد و به بدن چسبیده است. داراي ب میاخیراً عبا و مانتوي رواج یافته که تنگ  س:
و تزئین شده است. این  دو الیه نازك پارچه اي بوده و آستین گشاد است. نگین دار

حکم شرعی براي پوشیدن این عبا چیست؟ لطفاً از ، ودش میعبا روي شانه ها انداخته 
 وزارت بازرگانی بخواهید که این نوع عبا و امثال آن را ممنوع کند.

است و آن عبایی است که کامالً زن را » جلباب«عبا و مانتوي شرعی زنان همان  ج:
 توجه مردان دور می نماید. می پوشاند و از فتنه و 

 بنابراین مانتو و عباي زن باید اوصاف ذیل را داشته باشد: 
 اول: ضخیم باشد تا بدن نمایان نشود و حالت چسبندگی نداشته باشد.

 دوم: تمام بدن را بپوشاند و گشاد باشد و بر جستگی هاي بدن را نمایان نکند. 
 در قسمت کف دست تنگ باشد. آستین آن، فقط از قسمت جلو باز باشد :سوم
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بلکه از هر نوع نقش و نگین و ، چهارم: داراي چنان زینتی نباشد که جلب توجه کند
 تزئین و عالمتی خالی باشد.

 پنجم: با لباس زنان کافر و با لباس مردان مشابهت نداشته باشد.
 ششم: عبا روي سر گذاشته شود.

از این ، اشدب میاند عبایی شرعی و اسالتو میبنابراین عبایی که در سؤال مطرح شده ن
رو پوشیدن آن جایز نیست و همچنین واردات و تولید وعرضه آن بین مسلمین جایز 

زیرا چنین کاري به منزله ي همکاري بر گناه و تعدي از حدود الهی است. ، نیست

  ﴿ رماید:ف میخداوند متعال                    

    ﴾ :بى، بدارید پروا خدا از و مکنید همکارى ستم و گناه بر و« ]۲[املائدة 

  »)2( است کیفر سخت خداوند گمان
 زنان مسلمان را به رعایت تقواي الهی و التزام به حجاب کامل» کمیته دائم افتا«

علَیه وآله وسلَّم اطاعت کرده  اللَّـه پیامبر صلَّىتا این گونه از خدا و ، دکن میتوصیه 
 باشند و از اسباب فتنه در امان باشند. 

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. ، وباهللا توفیق
 ) 141-17/139( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀاإلفتاء

 و مانتوهاي تزئین شده ] حکم پوشیدن عباها45[

و در وسط آن کمر ، اینک در بازارها عباهایی براي زنان آمده که تزئین شده اند س:
بندي دارند که جسم را مشخص و برجسته می نماید و آستین هاي درازي دارند که 

این ، اطراف آن تزئین شده است و در پشت کالهی دارند شبیه کاله جالبیهء مغربی
 حکم پوشیدن و فروش این عباها چیست؟، ندکن میهی تغییر عباها هر از گا

این عباها از لباسهاي منکر و غیر اسالمی هستند. چون داراي زینت آشکار ي  ج:
 وند.ش میند و سبب فتنه کن میهستند که جلب توجه 
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گاهی ممکن است سبب انجام عمل ممنوع شود. مانند این که مردان چنین زنی را با 
د کن میهمچنین کمر بندي که این عباها دارند و بدن را بر جسته ، ب کنندنگاه خود تعقی

بنابراین زن نباید لباس تنگ بپوشد که قسمتی از بدنش را نمایان ، ناجایز است امري
آستین هاي گشاد و تزئین شده نیز ، ودش میچون سبب جلب توجه و ایجاد فتنه ، کند

 ردد.گ میسبب فتنه و جلب توجه نگاه نامحرمان 
امري ناپسند است؛ زیرا به لباس ، همچنین داشتن کالهی مانند کاله جالبیه مغربی

 زنان غربی شباهت دارد که اغلب کافر و زناکار هستند.
اصل این است که زن مسلمان باید مانتو و عباي گشادي بپوشد که تمام بدنش را 

 بپوشاند.
 همن قوله و إمالئه و علیها توقیع -الشیخ ابن جبرین

 ] انداختن عبا بر شانه ها 46[

و آن این است که ، در میان زنان مسلمان پدیده ي خطرناکی رواج یافته است س:
عبا را روي شانه ها می اندازند و سر را با چادر یا روسري می پوشانند که این کار 

قسمت سینه و بر آمدگی ها را بر ، نوعی زینت است. این عبا به بدن چسبیده است
در واقع این لباس نوعی مد است... حکم پوشیدن این لباس ، دکن میجسته و نمایان 

علَیه وآله وسلَّم که  اللَّـه پیامبر صلَّىچیست؟ آیا این حجاب شرعی است؟ آیا حدیث 

ا« فرمود: َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ بر این زن ها مصداق » دو گروه از اهل جهنم اند...« »صِ

 د؟کن میپیدا 
 رماید:ف میچنان که ، خداوند زنان مؤمن را به حجاب کامل دستور داده است ج:

﴿                               ﴾

 بر را روسریهایشان: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پیامبر اى« ]۵۹[األحزاب: 
 .»پوشند فرو خود
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، و عباي معروف، چادري است که زن با آن تمام سر و بدنش را می پوشاند» جِلباب«

 مانند آن است.
 ،پس زن، ود و تمام بدن را می پوشاندش میاصل این است که عبا بر سر گذاشته 

عبا را براي حجاب و پوشاندن جسم خود می پوشد تا دیگران به او چشم ندوزند؛ 

﴿ رماید:ف میخداوند متعال            ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

 .»نبینند آزار و، شوند شناخته آنکه به و است نزدیکتر این«
تا نگاهها به سوي ، ودش میسبب ، زنتردیدي نیست که ظاهر بودن سر و شانه هاي 

ظاهر ، وقتی که زن عبا را بر شانه ها بیندازد این مشابهت با مردان است، او جلب شوند
مانند سینه و پشت ، بودن سر و گردن و حجم شانه ها و مشخص بودن بخش هاي بدن

 باشد.حتی اگر زن پاکدامن ، ودش میسبب فتنه و جلب توجه نگاهها به زن ، و امثال آن
چون ممنوعیت هایی را شامل ، پس جایز نیست که زن عبا را روي شانه ها بیندازد

ه پیامبر صلَّىود و بیم آن می رود که زن مصداق حدیث ش می علَیه وآله وسلَّم قرار  اللـَّ

لِ النَّارِ «گیرد که فرمود:  نْ أَهْ انِ مِ نْفَ الی » یده امرا ند ها آندو گروه جهنمی هستند که « »صِ

يَاتٌ «قوله:  ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ نِسَ تٌ ، وَ ائِالَ تٌ مَ ِيالَ ةِ ، ممُ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ تِ الْـرُ ةِ الْـبُخْ ئِلَ الَ ، امَ

لْنَ  خُ دْ االْـيَ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ زنهایی هستند که لباس به تن دارند اما لخت و عریان « )1(»جَ

موي سرشان همچون ، و دیگران را به سوي فتنه می کشانند خود دچار فتنه شده، هستند
 ها آناین ها به بهشت راه نخواهند یافت و بوي آن نیز به مشام ، کوهان شتر است

 »نخواهد رسید.
 )1151( العدد -مجلۀ الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

 در جشن ها، ] برخی از منکرات لباس هاي زنان47[

در مراسم ازدواج بعضی از زنان لباس هایی بر خالف ود که ش میاخیراً مشاهده  س:
، ویند: این لباس ها را فقط در میان زنها می پوشندگ میو ، عرف جامعهء ما می پوشند
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بعضی از این لباس ها چنان تنگ هستند که برجستگیهاي بدن را مجسم و مشخص می 
د کن میا پشت را نمایان بعضی از لباسها از قسمت باال بازند که بخشی از سینه ی، نمایند

لطفاًحکم شرعی را در مورد ، و بعضی از لباسها از قسمت پائین تا زانو چاك دارند
 وظیفه ولی و سرپرست زن چیست؟، پوشیدن چنین لباس هایی بیان کنید

ه پیامبر صلَّىدر صحیح مسلم روایت است که  انِ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ نْفَ صِ

نَابِ مِ  أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ يَاتٌ الْـنْ أَهْ اسِ اءٌ كَ نِسَ و وَ ا النَّاسَ َ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ بَقَ

يَاتٌ  ارِ تٌ ، عَ ِيالَ تٌ ممُ ائِالَ ةِ ، مَ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ ءُوسُ تِ الْـرُ ةِ الْـبُخْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ الَ الْـالَ يَ نَّةَ وَ نَ جَ ِدْ جيَ

ا حيَهَ ا، رِ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ
سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ حيَهَ إِنَّ رِ را  ها آندو گروه از اهل دوزخ اند. من « »وَ

قومی هستند که شالق هایی همچون دم گاو به دست دارند و » گروه نخست«ندیده ام: 
هستند که لباس  زنهایی» گروه دوم«کنایه از ظالمان و ستمگران) (، با آن مردم را می زنند

خود دچار فتنه شده و دیگران را به سوي فتنه می ، به تن دارند؛ اما لخت و برهنه هستند
این ها به بهشت راه نخواهند یافت و ، موي سرشان همچون کوهان شتر است ،کشانند

در حالی که بوي بهشت از مسافتهاي بسیار ، نخواهد رسید ها آنبوي آن نیز به مشام 
 )1(»درس می دور به مشام

لباس دارند اما برهنه هستند؛ یعنی لباس هایی به تن دارند که به علت کوتاه بودن یا 
ود؛ از این رو امام احمد در ش میمحقق ن، نازك بودن یا تنگ بودن ستر و پوشش واجب

مسند خود با سندي که در آن ضعف هست از اسامه بن زید رضی اهللا عنهما روایت 
علَیه وآله وسلَّم نوعی لباس به من داد و من آن را به  اللَّـه پیامبر صلَّىد که گفت: کن می

بَسْ «علَیه وآله وسلَّم از من پرسید:  اللَّـه پیامبر صلَّىهمسرم دادم؛  لْ ْ تَ ا لَكَ ملَ بْطِيَّةَ الْـمَ  »قُ

چرا آن لباس را نپوشیده اي؟! گفتم: اي رسول خدا... آن را به همسرم دادم؛ فرمود: 

لَةً « الَ ا غِ تَهَ ْ عَلْ حتَ تَجْ لْ ا فَ هَ رْ ا، مُ هَ ظَامِ مَ عِ جْ فَ حَ افُ أَنْ تَصِ به همسرت بگو: با آن « »إِينِّ أَخَ
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نشان  زیر پوش)؛ زیرا بیم آن را دارم که حجم بدنش را( لباسی دیگر بپوشد، لباس
 )1(»دهد

چنان که ، از سینه بر خالف دستور الهی است، همچنین باز بودن قسمت باالي لباس

﴿ رماید:ف میخداوند             ﴾ :روسرى که باید و« ]۳۱[النور 

 »فروگذارند یشانها آنگریب بر را هایشان
زن باید روسري اش را بر گریبانش بیاندازد تا سینه  )2(وید:گ میقرطبی در تفسیرش 

، اش را بپوشاند. سپس روایتی از عائشه رضی اهللا عنها را ذکر کرده است که حفصه
 یضدختر عبدالرحمان بن ابی بکرربرادرزاده ي عائشه اللَّـه نْهنزد او آمد در حالی که ، ع

را پاره کرد وگفت: باید لباس کلفت عائشه آن لباس ، گردنش از زیر لباسش پیدا بود
 پوشید که بدن را بپوشاند.

، اگر زیر آن لباس دیگري نباشد، همچنین لباسی که از قسمت پایین باز باشد
مگر آنکه به شکل لباسی ، پوشیدنش جایز نیست؛ و اگر زیر آن لباسی باشد اشکال ندارد

 با لباس مردان حرام است.باشد که مردان می پوشند که در این صورت به علت تشابه 
از بی حجابی و از بیرون ، را از پوشیدن هر نوع لباس حرام، باید زن، سرپرست زن

منع کند؛ زیرا او سرپرست زن است و در روز ، آمدن در حالی که خوشبو زده باشد
 یرد.گ میقیامت مورد بازخواست قرار 

 هـ)15/2/1411( کتبه فی:، الشیخ ابن عثیمین

 زنان با پوشش نیمه عریان ] حکم 48[

                                                           
). قـال  3079» (السـنن الکبـري  «)، و البیهقـی فـی   376( 1/160» الکبیـر «و الطبرانی فـی   ،)5/205أحمد  ( -1

عبداهللا بن محمد بن عقیل، و حدیثه  رواه أحمد و الطبرانی و فیه): «5/137»  (مجمع الزوائد«الهیثمی فی 
 و الغاللۀ: ما یلبس تحت الثیاب مما یلی الجسد. ».حسن و فیه ضعف، و بقیۀ رجاله ثقات

 ).12/230»  (تفسیر القرطبی« -2
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کافرند یا خیر؟  »نیمه عریان«به تن دارند اما برهنه هستند ، آیا زنانی که لباس س:

لْنَ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـهدرحالی که پیامبر صلَّى  خُ دْ نَ الْـالَ يَ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ جَ

ا حيَهَ اگر این » وند و بوي آن را نخواهند یافتش میچنین زنانی وارد بهشت ن« )1(.».رِ

 چنین سخنی فرموده است؟  ها آنزنها کافر و ملعون نیستند چگونه پیامبر در مورد 
زنانی که پوشیدن چنین لباسهایی را جایز و حالل بدانند؛ اگر در این حالت  ج:

ن را به بهشت راهی ندارند و بوي آ، بمیرند کافر هستند و همیشه در دوزخ می مانند
، نخواهند یافت و اگر این لباس ها را در حالی بپوشند که به حرمت آن نیز معتقد باشند

، ندآی میمرتکب گناه کبیره اي شده اند؛ اما به خاطر این گناه از دایرهء اسالم بیرون ن
خشد و اگر بخواهد به ب میاگر بخواهد آنان را ، بلکه تحت ارادهء خداوند قرار دارند

وند و بوي ش میپس وارد بهشت ن، دده میسبب گناهی که مرتکب شده آنان را عذاب 
 آن را نخواهند یافت مگر بعد از آن که عذاب ببینند.

این مذهب اهل سنت است که بین نصوص وعد و وعید جمع کرده اند. مذهب اهل 
 معتزله است. خوارج و، در میان مذهب مرجئه، سنت راه وسط و میانه

 وصلی اهللا علی نبینا محمد وآله وصحبه و سلم. ، وباهللا توفیق
 )17/1,4( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ واالفتاء

 ] حکم پوشیدن نقاب49[

و این ، دکن میاخیراً پدیده اي بین زنان رواج یافته است که خیلی جلب توجه  س:
مایهء تعجب و شگفتی است پوشیدن نقاب  پدیده زدن نقاب است. آنچه در این مورد

، بلکه شیوهء زدن نقاب بین زن هاست. در ابتدا فقط از چشم ها نمایان بودند، نیست
گذاشتند که قسمتی از صورت همراه چشم ها  تر پایینسپس زنان آهسته آهسته نقاب را 

اب به خصوص که بسیاري از زنان هنگام زدن نق، ودش میکه سبب فتنه ، ظاهر است
ند که جناب آور میاگر با زنان در این مورد صحبت شود دلیل  ند.کن میچشمها را سرمه 
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شیخ ابن عثیمین فتوا داده که در اصل این امر جایز است....لطفاً مسئله را به تفصیل 
 توضیح دهید.

علَیه وآله وسلَّم متداول بود و  اللَّـه پیامبر صلَّىتردیدي نیست که نقاب در دوران  ج:
ه پیامبر صلَّىند. چنان که زد میزنان نقاب  علَیه وآله وسلَّم در مورد زن محرِم که به  اللـَّ

نْتَقِب« رماید:ف میحج رفته  پیامبر د که در زمان کن میپس این داللت » نقاب نزنید« )1(»ال تَ

ه صلَّى اما اکنون ما به ، ندزد میوآله وسلَّم عادت زنان این گونه بود که نقاب علَیه  اللـَّ
بدون بر سر گذاشتن ( یم؛ بلکه به نظر ما زدن نقاب به تنهاییده میجواز آن فتوا ن

چادري که تمام بدن را بپوشاند) ممنوع است. زیرا ابزاري است براي پیشرفت در امري 
 ناجایز.

ود از این رو ما به هیچ ش میمشاهده ، که سؤال کننده گفتههمان طور ، این موضوع
به ( یم؛ بلکه از دیدگاه ما زدن نقابده میفتوا به زدن نقاب ن، خانمی در این زمان

تنهایی) قطعاً ممنوع است و زنان مسلمان باید در این خصوص از پروردگار خویش 
این کار دروازه ي شرّي را  چون، منهاي استفاده از چادر بلند) نزنند( بترسند و نقاب

 شاید که بستن آن ممکن نیست.گ می
 )74,73( ألفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ. ص –الشیخ ابن عثمیین 

 ] حجاب بر زنان شهري و روستایی واجب است50[

یم و مردم همه صحرایی و بدوي هستند. در اینجا زنان کن میما در صحرا زندگی  س:
اما این لباسها در مواردي کوتاه و در ، عورت را می پوشاند لباس هایی می پوشند که

 نصیحت شما به این زنان چیست؟، مواردي تنگ هستند
تردیدي نیست که زنان باید بدن خود را بپوشانند و از بی حجابی و ظاهر  ج:

 ساختن زیبایی ها دوري کنند.

                                                           
 )1838بخاري  ( -1
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﴿ رماید:ف میچون اهللا تعالی                     ﴾

  ]۳۳[األحزاب: 
 زینت پیشین جاهلیت] عصر[ نمایى زینت چون و بمانید خود هاى خانه در و«

 »ننمایید
این است که زنان حجاب ، ودش میپس آنچه بیشتر مایهء پاکی دلهاي زنان و مردان 

 فتنه مبتال نکنند.کنند تا به فتنه مبتال نشوند و دیگران را به 

 ﴿ رماید:ف میخداوند متعال            

    ﴾] :۳۱النور[  

 براى این. بطلبید پرده سوى آن از را آن، خواهید متاعى پیامبر زنان از چون و«
 .»است تر پاکیزه آنان دلهاى و دلهایتان

﴿ رماید:ف میخداوند در سوره احزاب                 

                                  

    ﴾ :مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پیامبر اى« ]۵۹[األحزاب 

 و، شوند شناخته آنکه به و است نزدیکتر این. پوشند فرو خود بر را روسریهایشان: بگو
 »)59( است مهربان آمرزنده خداوند و. نبینند آزار

، وتمام بدن خود را می پوشاند ذاردگ میجلباب لباسی است که زن روي سر خود 
ود تا حجاب بیشتر رعایت شود و زن از فتنه ش میباالي لباسهاي عادي پوشیده  »جلباب«

 در امان باشد.
زنان اعم از شهري و روستایی باید به حکم اسالم چنگ بزنند و در پوشیدن عورت 
خویش بکوشند. لباس باید متوسط باشد نه چنان تنگ باشد که حجم عورت را نمایان 

د که عورت ظاهر شود؛ بلکه باید میانه باشد. زنان باید سر و کند نه چنان گشاد باش
از ، صورت و دستهاي خود را در حضور مردان بیگانه بپوشند؛ گرچه افراد بیگانه

 شوهر خواهر و یا برادر شوهرش باشند.، پسر دایی، مانند پسر عمو، خویشاوندان
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چون سنت در نماز ، همچنین زن در نماز باید تمام بدنش به جز صورتش را بپوشاند
اما ظاهر کردن ، این است که اگر اطراف زن مرد نامحرم نباشد صورت خود را نپوشاند

 کف دستها در نماز اشکالی ندارد و اگر بپوشاند بهتر است.
پوشیدن قدم ها در نماز نزد جمهور علما واجب است و برهنه گذاشتن آن در نماز 

د یا پوشیدن جوراب و امثال آن در هنگام نماز جایز نیست. زنان با پوشیدن پیراهن بلن
 قدم ها را بپوشانند.

 )112,111( )ص31( العدد .مجلۀ البحوث –الشیخ ابن باز 

 ] حجاب زن سالخورده ومسن51[

صورت ، که سنش تقریباً هفتاد یا نود سال باشد، آیا جایز است زن سالخورده س:
 خود را از مردان بیگانه نپوشاند؟

﴿ رماید:ف میخداوند متعال  ج:                 

                       

           ﴾ :ازدواج امید که اى یائسه زنان] نیز[ و« ]۶۰[النور 

 آشکار زینتى که فرونهند حالى در را لباسهایشان آنکه از نیست گناهى آنان بر. ندارند
 »)60( داناست شنواى خداوند و است بهتر برایشان ورزند پاکدامنى اینکه و. نکنند

اما اگر ، نپوشانندبنابراین اشکالی ندارد که پیرزن ها صورت خود را پیش نا محرمان 

 ﴿ رماید:ف میحجاب کنند بهتر است؛ زیرا اهللا تعالی          

     ﴾ »شنواى خداوند و است بهتر برایشان ورزند پاکدامنى اینکه و 

 »داناست
اما دیدنشان به خاطر زیبایی ، چون بعضی از زنان گرچه پیر و سالخورده هستند

 ود.ش میسبب فتنه  ها آنچهره 
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از جمله ، جایز نیست که چهره اش برهنه باشد، اما اگر پیرزنی خود را آرایش کند
 آرایش سرمه و غیره. واهللا ولی التوفیق.

 )161، 160( فتاوي المرأة. ص –شیخ ابن باز 

 ] حجاب دختر خردسال 52[

انند تو میحکم حجاب در مورد دخترانی که به سن بلوغ نرسیده اند چیست؟ آیا  س:
 انند بدون روسري نماز بخوانند؟تو میبدون حجاب و پوشش بیرون بروند؟ آیا 

و به ، بیاموزد ها آنولی و سرپرست دختران خردسال باید آداب اسالمی را به  ج:
در امان باشند و ، تا اینگونه از خطر فتنه، دستور دهد که بدون پوشش بیرون نروند ها آن

امر کنند تا  ها آنو به ، به اخالق زیباي اسالمی عادت کنند تا سبب انتشار فساد نگردند
 با روسري نماز بخوانند.

 پیامبر صلَّىچون ، اگر دخترِ کوچک بدون روسري نماز بخواند نمازش صحیح است

اللَّـه  لَّمسو هآلو هلَیبَلُ «رماید: ف میع قْ ـهُ الَ يَ رٍ  اللَّ امَ ائِضٍ إِالَّ بِخِ ةَ حَ الَ خداوند نماز « )1(»صَ

 ».یردپذ میزن بالغه را بدون روسري ن
 )160( ص، فتاوي المرأة -اللجنۀ الدائمۀ

 ] حجابِ زنی که خدمتکار است 53[

 د باید از ارباب خود حجاب کند؟کن میآیا زنی که در منزل کار  س:

باید از اربابش حجاب کند و نزد او خودش را آرایش نکند و با او به خلوت ، بله ج:
ویند؛ زیرا اگر حجاب نکند گ میچون عموم دالیل همین مطلب را ، و تنهایی ننشیند
ود تا شیطان بین ش میود و همچنین اگر با اربابش تنها باشد سبب ش میسبب ایجاد فتنه 

 ان.فتنه ایجاد کند. و اهللا المستع ها آن
 )161( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن باز
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 ] حکم بوسیدن پدر دخترش را54[

دختر متأهل باشد یا مجرد و بر ، آیا جایز است که پدر دختر بزرگش را ببوسد س:
 گونه هایش بوسه بزند یا به دهانش؟

 -که امري منتفی است  -اگر کسی دخترش را که بزرگ شده بدون شهوت  ج:

عن أيب بكر «عنْه  اللَّـهچون ثابت است که ابوبکررضی ، ردببوسد اشکالی ندا

 َ
يضِ ـهُ الصديقرَ بَّلَ ابنته عائشة ريض اهللا عنها يف خدها اللَّ نْهُ أنه قَ بر گونه دخترش عائشه « »عَ

 )1(»رضی اهللا عنها بوسه زد
بزند. اند بر بینی یا سرِ پدرش بوسه تو مینبوسیدن دهان بهتر است. همچنین دختر 

باید دانست که بوسیدن محارم همراه با شهوت حرام است تا از این نوع احساسات 
 جلوگیري شود و راه آن مسدود شود. واهللا ولی التوفیق.
 )189، 188( ص، کتاب الدعوة -الشیخ ابن باز

 ] حکم بوسیدن زنان محرم 55[

 حکم بوسیدن زنان محرم چیست؟ س:

ناجایز است؛ اما  -که بعید است -اگر به سبب شهوت باشد، بوسیدن زنان محرم ج:
این احتمال می ، یا مصاهرت باشد، که اگر سبب محرمیت رضاع افتد میگاهی اتفاق 

م چنین چیزي کن میرود؛ اما در محارم که به سبب خویشاوندي محرم هستند فکر ن
است شهوت اما در محارمی که به سبب رضاع یا مصاهرت محرم هستند ممکن ، باشد

می ترسد که شهوت تحریک شود بدون تردید بوسیدن  انسانپس اگر ، تحریک شود
 محارم حرام است. اگر چنین چیزي نیست بوسیدن سر و پیشانی اشکالی ندارد.

بجز در مورد پدر ، اما در مورد بوسیدن گونه ها و لب ها بهتر است از آن پرهیز شود

َ «، و دختر و یا مادر و پسرش
يضِ ـهُ أن ابابكررَ نْهُ دخل عيل عائشة ريض اهللا عنها و هي  اللَّ عَ

نَيَّة عنْه نزد عائشه  اللَّـهرضی  چون ابوبکر »مريضة فقبَّلها عيل خدها و قال: كيف أنت يا بُ
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 اللَّـهرضی  و ابوبکر، رضی اهللا عنها آمد در حالی که عائشه رضی اهللا عنها مریض بود
  )1(»دخترکم حالت چطور است«ونه هایش بوسه زد و گفت: عنْه بر گ

 )284( ص-دروس و فتاوي الحرم مکی -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم دست دادن با زن بیگانه 56[

، حکم دست دادن با زن بیگانه چیست؟ اگر زن بر دستش حایلی از قبیل پارچه س:
دستکش و غیره بگذارد.. حکم آن چیست؟ آیا اگر دست دهنده جوان یا پیر یا پیرزنی 

 د؟کن میباشد حکم فرق 
فرق ، دست دادن با زنان نامحرم مطلقاً جایز نیست.خواه زنان جوان باشند یا پیر ج:

چون این کار براي هر دو خطر فتنه ، د جوان باشد یا پیرده مید مردي که دست کن مین
هصلَّى  در حدیث صحیح از پیامبر، همراه داردرا به  علَیه وآله وسلَّم ثابت است که  اللـَّ

اءَ «فرمود:  افِحُ النِّسَ   )2(»مکن میمن با زنان مصافحه ن« »إِينِّ الَ أُصَ

ولِ «رماید: ف میعائشه رضی اهللا عنها  سُ دُ رَ تْ يَ سَّ ا مَ ـهِ مَ ىلَّ  اللَّ أَةٍ  اللَّـهُ صَ رَ دَ امْ لَّمَ يَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

نَّ بِ  هُ بَايِعُ هُ يُ نَّ َ أَ ريْ طُّ غَ مِ الْـقَ الَ  »كَ

و از زنان به صورت ، علَیه وآله وسلَّم هرگز با زنی دست نداده اللَّـه اهللا صلَّىرسول «
 )3(»زبانی بیعت گرفته است

 )885( العدد، مجلۀ الدعوة -الشیخ ابن باز

 دست دادن با زن نامحرم از پشت حایل] حکم 57[

ند و زن ده میبعضی جاها اینطور است که بعضی مردها با زنان نامحرم دست  -1س
وقتی که به این مرد ، دده میارد و با چادر به مرد دست گذ میچادرش را روي دست 

                                                           
 تخریج در فتواي سابق گذشت.  -1

)، و ابـن حبـان   2874)، و ابـن ماجـه (  4186)، و النسائی (6/357)، و أحمد (1775( 2/982»موطأ مالک« -2
 ). 2323» (صحیح ابن ماجه«) بزیادة فیه. و صححه األلبانی، فی 4553(
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وید: من دست ندادم او چادرش را پائین کشید و من دستم به گ می، ودش میاعتراض 
 نخورد...حکم چیست؟ دستش
جایز نیست که مرد با زن نامحرمی دست بدهد. نه به صورت مستقیم و نه غیر  -1ج

د؛ زیرا کن میمستقیم؛ زیرا دست دادن با زنان نامحرم با حایل و مانعی چیزي را عوض ن
پس به هیچ صورت با حایل ، دکن مییرد و دستش با آن بر خورد گ میمرد دست زن را 

 دست زدن با زن نامحرم جایز نیست.و بدون حایل 

يَطٍ يف رأسه خريٌ من ان يصافح «وید: گ میآیا حدیثی که  -2س خْ ب أحدكم بمِ َ لئن يُرضْ

ِلُّ له اگر سوزنی در سر یکی از شما فرو برده شود بهتر است که با زنی « »امرأة الحتَ

 حدیث صحیح است؟ )1(»دست دهد که برایش نامحرم است
آن بحث  -صحت یا ضعف -و در مورد ، احادیث وعید است از، این روایت -2ج

 ود. ش میاما از احادیث وعید است که بوسیله آن از امر ناپسندي منع ، کوچکی هست
 )401س( لقاءات الباب المفتوح -الشیخ ابن عثیمین

حتی اگر زن با لباسش دست ، جایز نیست که مرد با زن نامحرم دست بدهد -3س
د وقتی کن میعنْه روایت  اللَّـهن بخاري از عروه و از عایشهرَضی خود را بپوشاند؟ چو

وید: نه گ مید کن میعلَیه وآله وسلَّم با زنان را تعریف  اللَّـه پیامبر صلَّىداستان بیعت 
ه پیامبر صلَّىسوگند به خدا هرگز دست  علَیه وآله وسلَّم در بیعت به دست زنی  اللـَّ

نَّ عيل « دند:کر میو ایشان با زنان فقط با این جمله بیعت ، نخورده است تُكُ عّ قد بايَ

 )بر این چیزها با شما بیعت نموده ایم( )2(»ذلك

                                                           
ــی -1 ــی ف ــر«الطبران ــا487ً، 486(  212 ،20/211» الکبی ــی  ،)بنحــوه مرفوع ــن أب ــیبۀو اب ــی  ش ــنف«ف »  المص

رواه الطبرانـی و  ): «4/326» (مجمـع الزوائـد  «قـال الهیثمـی فـی     یسار  )موقوفاً علی معقل بن17316(

)، و المخـیط: یکـی   1/447» (لسلسلۀ الصحیحۀا«، و صحح األلبانی رفعه کما فی »رجاله رجال الصحیح
 : سوزن و امثال آن.از ابزار دوزندگی است، مانند

 )1866) مسلم  (5288بخاري  ( -2
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د که گفت: کن میامام احمد با سند صحیح از أمیمۀ بنت رقیقه رضی اهللا عنها روایت 
او از ما ، علَیه وآله وسلَّم آمدیم اللَّـه پیامبر صلَّىبا گروهی از زنان براي بیعت نزد 

 اللَّـه پیامبر صلَّىید: ما به گو میبراموري بیعت گرفت که در قرآن ذکر شده اند...راوي 
 ید؟ده میعلَیه وآله وسلَّم گفتیم اي رسول خدا! آیا با ما دست ن

اءَ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـهپیامبرصلَّى  افِحُ النِّسَ ةٍ ، إِنِّى الَ أُصَ دَ احِ أَةٍ وَ رَ مْ ىلِ الِ وْ إِنَّامَ قَ

أَةٍ  رَ ةِ امْ ىلِ ملِِائَ وْ  )1(»قَ

بلکه سخن من به یک زن مانند سخن من به صد زن ، مده میمن با زنان دست ن« 
 »است.

چنان که خداوند در ، علَیه وآله وسلَّم براي ما بهترین الگو است اللَّـه پیامبر صلَّى

﴿ رماید:ف میمورد ایشان                      

             ﴾ :که کسى براى، شما براى راستى به« ]۲۱[األحزاب 

 در، کند مى یاد بسیار را خداوند و دارد مى امید را قیامت روز و خداوند]  پاداش[
 »)21( نیکوست سرمشقى خدا رسول

 وصلی اهللا علی نبینا محمدوآله وصحبه وسلم.، وباهللا توفیق
 )30، 17/29( فتاوي اللجنۀالدائمۀ للبحوث العلمیۀ واإلفتاء.

 اسالم در مورد اختالط و آمیختگی مردان و زنان ] حکم 58[

 دیدگاه اسالم در مورد اختالط زنان و مردان چیست؟  س:

اختالط زنان با مردان از امور خطرناك است. مفتی شیخ محمد ابراهیم رحمه اهللا  ج:
 دراین مورد فتوایی داده است که متن آن از این قرار است:

 دارد:اختالط مردان با زنان سه حالت  
 این اشکالی ندارد، اختالط زنان با مردان محرم -1
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 .اختالط زنان با مردان به قصد فساد؛ که در حرام بودن آن شکی نیست  -2
، ها آنبیمارست، دفترها، اختالط زنان با مردان بیگانه در آموزشگاهها و مغازه ها  -3

فکر که این جلسه ها و امثال آن؛ در این مورد ممکن است در آغاز امر سوال کننده 
براي روشن ، ودش میمنجر به فتنه و مبتال شدن هریک از دو جنس به یکدیگر ن، اختالط

 .یمده میهم به صورت اجمال و هم با تفصیل به آن پاسخ ، شدن حقیقت این قضیه
خداوند متعال مردان و زنان را این گونه آفریده است که به همدیگر : پاسخ اجمالی

پس . ت که زنان با داشتن غریزه جنسی ضعیفتر به مردان متمایلندمیل دارند با این تفاو
اگر زنان و مردان در یک مکان و در کنار همدیگر باشند این اختالط پیامدهایی دارد که 

چون نفس دائماً آدمی را به گناه و بدي امر . ود مقاصد شهوانی تحقق یابدش میسبب 
د و شیطان نیز به زشتی و کن میرا کر و کور  انسانبدیهی است که هواي نفس . دکن می

 .دده مید و گناهان را زیبا جلوه ده میفرمان  گناه
اما پاسخ تفصیلی: اساس شریعت بر مبناي اهداف و مقاصد است. وسایل حکم 

زنان محل ارضاي شهوت مردان هستند. شریعت اسالم راههایی را که ، مقاصد را دارند
 را مسدود نموده است. ، رددگ میافراد دو جنس  منجر به ارتباط هر فردي از

  دالیلی از قرآن و سنت این مطلب را روشن می نماید:

﴿ رماید:ف میدلیل اول: خداوند متعال                 

                            

    ﴾او تا خواست مکّارانه بود اش خانه در او که زنى و« ]٢٣: [يوسف 

 به: گفت]  یوسف. [آى پیش: گفت و بست را درها و کند در به خود]  پاکدامنى[ از را
 شک بى. کرد نیکى من حقّ در. است من سرور) عزیز( او. برم مى پناه خداوند

 »)23( شوند نمى رستگار ستمکاران
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زن عزیز مصر از ، وقتی که زن عزیز مصر و یوسف در یک جا بودند و اختالط بود
یوسف خواست که عمل منافی عفت را انجام دهد؛ اما خداوند یوسف را مشمول 

 رحمت خود گردانید و او را حفاظت نمود.

 ﴿ رماید:ف میچنان که                      

    ﴾ :او از را آنان مکر و کرد اجابت] را او دعاى[ پروردگارش« ]٣٤[يوسف 

 »)34( داناست شنواى او گمان بى. داشت باز
زنی به دنبال مردي می رود که آن را ، همچنین هرگاه بین زنان و مردان اختالط باشد

 د.پسند می

﴿: رمایدف میو ، خداوند مردان و زنان را به حفظ نگاه فرمان داده است :دلیل دوم  

                                  

                  ﴾ :۳۱ – ۳۰[النور[  

 پاکدامنى و پوشند فرو]  نامحرم دیدن از[ را چشمانشان که بگو مؤمن مردان به«
 است خبر با کنند مى آنچه از خداوند گمان بى. است تر پاکیزه برایشان این. ورزند

 »پوشند فرو]  نامحرم به نگریستن از[ را چشمانشان: بگو مؤمن زنان به و)30(
فرمان داده است. از نظراصول فقهی امر ، خداوند زنان و مردان مؤمن را به حفظ نگاه

سپس خداوند بیان فرموده که این بهتر و پاکیزه تر است. شریعت ، مقتضی وجوب است
 فقط نگاه ناگهانی را مورد عفو قرار داده است. 

ه پیامبر صلَّىد که کن میروایت  عنْه اللَّـهرضی حاکم در مستدرك از علی  علَیه  اللـَّ

 هآلو لَّمسفرمود:و » ُّ يلِ ا عَ ةَ ، يَ ةَ النَّظْرَ تْبِعْ النَّظْرَ إِنَّام لَكَ ، الَ تُ تْ لَكَ ، أُوىلَ الـْفَ لَيْسَ ةُ الْـوَ رَ  »آخِ

تو فقط نگاه اول را حق داري و ، دوباره نگاه نکن، اي علی! پس از افتادن نگاه اول«
 »نگاه دوم را حق نداري.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2438 
  

وید: این حدیث مطابق با شرایط شیخین صحیح گ میحاکم بعد از تخریج حدیث 
و چند حدیث دیگر به همین معنی آمده ، با حاکم موافق است» تلخیص«ذهبی در ، است
 است.

خاطر این که نگاه به نامحرم نوعی زنا خداوند به حفظ نگاه فرمان نداده؛ مگر به 
 است. 

يْنَانِ « د که فرمود:کن میعلَیه وآله وسلَّم روایت  اللَّـهابو هریره از پیامبر صلَّى  العَ

ا النَّظَرُ  َ نَامهُ عُ ، زِ تِامَ ا االسْ َ نَامهُ انِ زِ نَ األُذُ الَمُ ، وَ ناهُ الكَ انُ زِ اللِّسَ ا ، وَ اهَ نَ اليَدُ زِ لُ ، البَطْشُ وَ جْ الرِّ وَ

طَا ا اخلُ اهَ نَ ند و زنایشان نگاه کردن به نامحرم است و زناي کن میچشم ها زنا ( )1(»زِ

گوشها گوش دادن است و زناي زبان سخن گفتن است و زناي دست ها دست زدن 
  )است و زناي پاها رفتن است

هاي زن سبب  نگاه کردن زنا است به خاطر این که لذت بردن از نگاه به زیبایی
، ود تا زن در قلب نگاه کننده جا بگیرد؛ و مرد به دنبال انجام کار زشت با او باشدش می

نهی شده ، ودش میپس وقتی که در شریعت از نگاه کردن به زن چون منجر به فساد 
یرد که زنان و مردان در بیرون با یکدیگر اختالط گ میاست. این نگاهها زمانی صورت 

ود ش میچون سبب و وسیله اي براي کاري ، بنابراین اختالط ممنوع استداشته باشند. 
 که عاقبت خوبی ندارد. 

و باید تمام ، دلیل سوم: دالیلی که پیش تر بیان شد که تمام بدن زن عورت است
ود تا به زن ها نگاه ش میبدنش را بپوشاند؛ چون برهنه کردن بدن یا قسمتی ازآن سبب 

ود تا مرد به او دلبسته شود و سپس براي به دست ش مین سبب و نگاه کردن به ز، شود
 اختالط زنان با مردان نیزچنین نتایجی خواهد داشت.، ودش میآوردن زن دست به کار 

 ﴿ رماید:ف میدلیل چهارم: خداوند متعال                

 ﴾ :۳۱[النور[ 

                                                           
 )2657) مسلم  (6612،6243جزء من حدیث أخرجه البخاري  ( -1
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، داشتند مى نهان که را زینتشان از آنچه تا بکوبند پاهایشان با را]  زمین[ نباید و«
 .»شود آشکار

خداوند زنان را از کوبیدن پاها به زمین نهی کرده؛ گرچه این کار در اصل جایز 
است؛ اما خداوند از آن نهی نمود تا کوبیدن پا سبب نشود که مردان صداي خلخال را 

تحریک می کند. همچنین از  ها آنانگیزه هاي شهوت را در ، مربشنوند؛ زیرا این ا
 ردد. گ میود چون منجر به فساد ش میاختالط منع 

﴿ رماید:ف میدلیل پنجم: خداوند متعال               ﴾

 ]۱۹[املؤمن: 
  »)19( داند مى، دارند مى نهفته دلها که را آنچه و چشمان خیانت] خداوند[«

د: آن مردي است که در منزلی می رود که کن میابن عباس این آیه را این گونه تفسیر 
و چون اهل خانواده غافل ، ذردگ می ها آنو یا از کنار ، در آن منزل زن زیبایی هست

زن بر متوجه شوند چشم خود را از آن  ها آند و وقتی کن میاو به آن زن نگاه ، شوند
وید: اگر گ میرداند. حال آن که خداوند از دل آن مرد آگاه است که در دلش گ می
د خیانتکار کن میخداوند چشمی را که به دزدي نگاه  )1(د.کر میانست با او زنا تو می

 پس اختالط چطور؟!، دانسته است

 ﴿ رماید:ف می، دلیل ششم: خداوند به زنان فرمان داده که در خانه هایشان بمانند   

               ﴾ :۳۳[األحزاب[  

 زینت پیشین جاهلیت] عصر[ نمایى زینت چون و بمانید خود هاى خانه در و«
 »ننمایید

علَیه وآله وسلَّم را فرمان داده است که در  اللَّـه پیامبر صلَّىخداوند همسران پاك 
و این خطاب عام است و دیگر زنهاي مسلمین را نیز شامل ، خانه هایشان بمانند

چون در علم اصول ثابت است: که خطابِ مواجهه حکم عام را دارد؛ مگر آن ، ودش می

                                                           
 )، بنحوه. 4/76» (تفسیر ابن کثیر«انظر:  -1
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ختصاص داللت نماید و اینجا دلیلی که بر ا، که دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشد
، وجود ندارد. پس وقتی زنان فرمان یافته اند که در خانه بمانند؛ مگر این که ضرورت

 ود که اختالط جایز است؟! ش میاقتضا کند که بیرون بروند... پس چطور گفته 
لباس حیا را کنار گذاشته ، با این که در این زمان نافرمانی زنان زیاد شده و به کثرت

اما از دالیل سنّت ، ننددا میجابی و عریانی در حضور مردان بیگانه را مهم ناند و بی ح
 یم:کن میفقط به ذکر ده مورد اکتفا 

زنِ ابی حمید ساعدي رضی ، امام احمد در مسند خود با سند خویش از ام حمید -1
آمد و گفت: اي رسول  علَیه وآله وسلَّم اللَّـه پیامبر صلَّىد که نزد کن میاهللا عنها روایت 

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 الَ نْ صَ ٌ مِ ريْ تِكِ خَ رَ جْ تُكِ يفِ حُ الَ صَ وَ

كِ  ارِ كِ ، يفِ دَ مِ وْ دِ قَ جِ سْ تِكِ يفِ مَ الَ نْ صَ ٌ لَكِ مِ ريْ كِ خَ ارِ تُكِ يفِ دَ الَ صَ دِ ، وَ جِ سْ تُكِ يفِ مَ الَ صَ وَ

ي دِ جِ سْ تِكِ يفِ مَ الَ نْ صَ ٌ لَكِ مِ ريْ كِ خَ مِ وْ  »قَ

اما نماز شما در اتاقت بهتر است از ، نم که نماز خواندن را با من دوست داريدا می«
و ، حجره ات بهتر است از نمازت در صحن منزل و نمازت در، نمازت در حجره ات

و نمازت در ، نمازت در حیاط و صحن منزل بهتر است از نمازت در مسجد قومت
 )1(»مسجد قومت بهتر است از نمازت که در مسجد من بخوانی

هآنگاه پیامبرصلَّى  ین به ام حمید دستور داد که براي او در آخروسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
و او تا دم ، اتاقی از اتاقهایش و در تاریکترین آن براي او محل نمازي درست کردند

 اند.خو میمرگ همان جا نماز 

                                                           
) بنحــوه، و ابــن حبــان  356( 25/148»الکبیــر«)، و الطبرانــی فــی 1689)، وابــن خزیمــۀ  (6/371أحمــد  ( -1

رواه أحمد و رجاله رجال ): «2/34»:  (مجمع الزوائد«). قال: الهیثمی فی 7620(  شیبۀ)، وابن أبی 2217(

 ).1689»  (یمۀابن خزصحیح «) و فی 350»  (صحیح الترغیب و الترهیب«و حسنه األلبانی فی ». الصحیح
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 یضابن خزیمه در صحیح خود از عبد اهللا بن مسعود رروایت  اللَّـه نْهد و او کن میع
 د که فرمود: کن میعلَیه وآله وسلَّم روایت  اللَّـه پیامبر صلَّىاز 

الَةِ « بَّ صَ ةً الْـإِنَّ أَحَ مَ لْ ا ظُ يْتِهَ انٍ يفِ بَ كَ دِّ مَ أَة إِىلَ اهللاِ يفِ أَشَ رْ ، پسندیده ترین نمازِ زن« )1(»مَ

 » دکن مینمازي است که زن در تاریکترین قسمت خانه اش ادا ، نزد خداوند
نشانگر آن است چند حدیث دیگر به همین مفهوم آمده است که همه این احادیث 

 که نماز زن در خانه بهتر از نمازش در مسجد است.
در خانه بهتر از نماز خواندنش در مسجد همراه ، بنابراین وقتی که نماز خواندنِ زن

پس اختالط زن و مرد باید به طریق اولی ممنوع ، علَیه وآله وسلَّم است اللَّـهپیامبرصلَّى 
 باشد.
هدیگران از ابو هریره رضی  ترمذي و، مسلم -2 عنْه روایت کرده اند که گفت:  اللـَّ

هپیامبر خدا صلَّى  ا«علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ هلَُ 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 هلَُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ  .)2(»وَ

در نماز) صفهاي اول هستند و بدترین صف هایشان صف ( بهترین صفهاي مردان«
و بهترین صف هاي زنان آخرین صف ها هستند و بدترین صف ، هاي آخر هستند

 » ندباش میصف هاي اول ، هایشان
هصلَّى پیامبر از  به مسجد آمدند هرگاهبراي زنان مقرر نموده که  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

علَیه وآله وسلَّم صف هاي اول زنان را بد  اللَّـهنماز گزاران جدا باشند. رسول اهللا صلَّى 
خوانده و صف هاي آخر زنان را توصیف نموده است؛ چون زنهایی که در صف هاي 

و دیدن مردها و  ها آنآخر هستند از مردان فاصله بیشتري دارند و از قاطی شدن با 
به هنگام مشاهده حرکات مردان و شنیدن سخنانشان دورتر هستند.  ها آندلبستن به 

                                                           
)، و البیهقـی  2/35»  (مجمـع الزوائـد  «)، و الطبرانی فی [المعجم الکبیر] کما فی 1691،1692( یمۀابن خز -1

 ).1691» (یمۀصحیح ابن خز«). و حسنه االلبانی فی 5145،5146» (الکبري«فی

 یمـۀ  )، و ابن خز1000ن ماجه ()، و اب821)، و النسائی (224)، و الترمذي (678)، و ابوداود  (440مسلم ( -2
 ). 1272)، و الدارمی (1693(
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هپیامبرصلَّى  ند باش میعلَیه وآله وسلَّم صف هاي اول زنان را چون بر عکس این  اللـَّ
و صف هاي آخر مردان را بد دانسته؛ چون اگر زنها با آنان در ، مذمت نموده است

را  ها آنو ممکن است زنها خاطر ، به زنها نزدیکترند و از امام دورند ها آنسجد باشند م
را فاسد کنند. پس وقتی که  ها آنبه خود مشغول کنند و شاید عبادت و خشوع و نیت 

شریعت در عبادات چنین احتمالی را مد نظر قرار داده با این که آن جا اختالطی نیست 
حال شما جایی را در نظر بگیرید که بین زن ، یرندگ میم قرار و فقط زن و مرد نزدیک ه

 آنجا وضعیت چگونه خواهد بود؟!، و مرد اختالط باشد
مسلم در صحیح خود از زینب همسر عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنها روایت  -3

نَّ إِذَ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهد که گفت: پیامبر خدا صلَّى کن می اكُ دَ تْ إِحْ دَ هِ ا شَ

َسَّ طِيبًاالْـ دَ فَالَ متَ جِ سْ  »یکی از شما به مسجد آمد خوشبویی استفاده نکند هرگاه« )1(»مَ

و امام احمد و شافعی در مسندهاي خویش از ابو هریره ، ابو داود در سنن خود 

 یضرروایت  اللَّـه نْهلَّى کن میعند که پیامبرصفرمود:  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیاءَ «ع وا إِمَ ْنَعُ الَ متَ

ـهِ  دَ  اللَّ اجِ سَ ـهِ مَ تٌ ، اللَّ الَ فِ نَّ تَ هُ نَ وَ جْ رُ لَكِنْ لِيَخْ ، کنیزان خدا را از مساجد منع نکنید« )2(»وَ

اما باید در حالی به مسجد بروند که ساده باشند و عطر و خوشبویی استفاده نکرده 
 »باشند

د که استفاده از عطر و خوشبویی شو میید: از این حدیث ثابت گو میابن دقیق العید 
، دشو میاهد به مسجد برود حرام است؛ زیرا سبب تحریک مردان خو میبراي زنی که 

که به  د: هر آنچهکن میاضافه ، د. ابن دقیق العیدکن میوگاهی شهوت زن را نیز تحریک 
معناي خوشبویی است مانند لباس خوب و زیورات و هیئت و ظاهر شیک را نیز شامل 

 د.شو می
                                                           

 ).2215، 1212)، و ابن حبان  (1680)، و ابن خزیمۀ (443)، و مسلم  (6/363أحمد  ( -1

)، و الـدارمی  1679( یمۀ)، و ابن خز565)، و ابو داود  (6/69)و  (193، 5/192) و  (475، 2/438أحمد  ( -2
صححه األلبـانی   ،»إسناده حسن): «2/33» (مجمع الزوائد«). قال فی 2214، 2211)، و ابن حبان  (1279(

 ).529» (صحیح سنن ابی داود«فی 
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ید: این حدیث اختالط و قاطی شدن با مرد را شامل گو میحافظ ابن حجر 
 )1(د.شو می

 دامرأة تَفلَۀ: یعنیشو میو گفته ، ید: التَّفَل: یعنی بد بوییگو میخطابی در معالم السنن 
 )2(وشبویی و عطر استفاده نکرده است.زنی که خ

د کن میعلَیه وآله وسلَّم روایت  اللَّـهاز پیامبر صلَّى  عنْه اللَّـهرضی اسامه ابن زید  -4

اءِ « که فرمود: نْ النِّسَ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ عْدِ كْتُ بَ رَ ا تَ زیان بارترین فتنه براي « )3(»مَ

 »زنان هستند. مردان
ند؛ شو میفتنه مردان  علَیه وآله وسلَّم توضیح داده که زنان سبب اللَّـهپیامبر صلَّى 

ند؟! قطعاً اختالط شو میپس چگونه فتنه مبتال کننده و به فتنه مبتال شونده یک جا جمع 
 این دو جایز نیست.

5 –  یضابی سعید خدرى رلَّى  اللَّـهاز پیامبر ص نْهعه روایت وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ

إِنَّ «د که فرمود: کن می ةٌ وَ َ
رضِ ةٌ خَ وَ لْ يَا حُ نْ ـهَ إِنَّ الدُّ لُونَ  اللَّ مَ يْفَ تَعْ يَنْظُرُ كَ ا فَ مْ فِيهَ كُ لِفُ تَخْ سْ مُ

لَ فِتْنَ  إِنَّ أَوَّ اءَ فَ وا النِّسَ قُ اتَّ يَا وَ نْ وا الدُّ قُ اتَّ اءِ فَ انَتْ يفِ النِّسَ ائِيلَ كَ َ نِي إِرسْ دنیا شیرین و « )4(»ةِ بَ

د که چگونه عمل کن مید و نگاه کن میو خداوند شما را در آن جانشین ، سرسبز است
همانا اولین فتنه بنی اسرائیل در زنان ، پس از دنیا بپرهیزید و از زنان بپرهیزید، یدکن می

 »بود.

 وجه داللت حدیث:

                                                           
» فـیض القـدیر  «)، 2/349»  (فـتح البـاري  «) بنحـوه. و انظـر:   1/168البـن دقیـق العیـد  (   » احکام األحکام« -1

)1/387.( 
 ).185(  1/140»معالم السنن« -2
 ).2741، 2740(  )، و مسلم5069البخاري ( -3
 ).2742مسلم ( -4
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هپیامبر صلَّى  و این ، که از زنان پرهیز و دوري شود علَیه وآله وسلَّم فرمان داده اللـَّ
چگونه به این فرمان ، امر مقتضی وجوب است پس اگر مرد و زن قاطی باشند

 علَیه وآله وسلَّم عمل شده است؟! این امکان ندارد؛ پس اختالط زن و اللَّـهپیامبرصلَّى 
 مرد جایز نیست.

د کن میابو داود و بخاري از حمزه بن ابی أسید انصاري و او از پدرش روایت  – 6
هکه او از پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم شنید که از مسجد بیرون آمد و مردان و زنان  اللـَّ

نَّ أَنْ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهقاطی بودند؛ آنگاه پیامبرصلَّى  هُ لَيْسَ لَكُ إِنَّ ؛ فَ نَ رْ تَأْخِ اسْ

يقَ  نَ الطَّرِ قْ قُ ْ يقِ ، حتَ افَّاتِ الطَّرِ نَّ بِحَ يْكُ لَ انَتْ » عَ كَ قُ بِ الْـفَ تَصِ لْ أَةُ تَ رْ ارِ الْـمَ دَ َا ، جِ هبَ تَّى إِنَّ ثَوْ حَ

لَّقُ بِ  ا الْـلَيَتَعَ وقِهَ نْ لُصُ ارِ مِ دَ .جِ  )1(»بِهِ

بلکه ، چون شما حق ندارید وسط راه را بگیرید، شما زنها خود را عقب نگاه دارید«
کناره و گوشه هاي راه را در پیش بگیرید آنگاه زنها از کنار دیوار می رفتند تا جایی که 

 ید:گو می [النهاية يف غريب احلديث]ابن أثیر در کتاب » لباسشان به دیوار می چسبید؛

قْ ( قُ ْ قَّها و هو وسطَها)حيَ بْنَ حُ كَ رْ  .نَ الطريق: أن يَ

هوجه داللت حدیث: پس وقتی که پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم زنان را از  اللـَّ
پس چگونه می توان گفت که ، دشو میاختالط در راه منع کرده است چون به فتنه منجر 

 در جاهاي دیگراختالط زن و مرد جایز است؟!
7 –  یضابو داود طیالسی و غیره از نافع از عمر ره ند که پیامبر کن میعنْه روایت  اللـَّ

هصلَّى  علَیه وآله وسلَّم وقتی مسجد را ساخت براي زنها دروازه اي را مقرر کرد و  اللـَّ

د«فرمود:  نَّ من هذا الباب من الرجال أَحَ لِجَ مردان وارد از این در هیچ کس از « )2(»ال يَ

 »نشود

                                                           
). و حسـنه  7822» (شـعب االیمـان  «)، و البیهقـی  580(  19/261»الکبیر«)، و الطبرانی فی 5272ابو داود ( -1

 ).4392األلبانی فی صحیح سنن ابی داود (

 ).1829(  1/251» مسند الطیالسی« -2
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التاریخ الکبیر) از ابن عمر و او از عمر رضی اهللا عنهما و او از پیامبرصلَّى ( بخاري در

روایت  اللَّـه لَّمسو هآلو هلَیلوا املسجدَ من باب النساء«د که فرمود: کن میع خُ  )1(»ال تَدْ

 »شما مردان از درِ زنان وارد مسجد نشوید.«
حدیث: پیامبر از اختالط مردان و زنان در درهاي مسجد به هنگام ورود وجه داللت 

و مشترك بودن در را براي مردان و زنان منع نموده تا اینگونه ، و خروج منع کرده است
در جاهاي دیگر به ، پس وقتی اختالط در چنین حالتی ممنوع است، راه اختالط را ببندد

 د.باش میصورت اولی ممنوع 

كان «د که گفت: کن میدر صحیح خود از ام سلمه رضی اهللا عنها روایت بخاري  – 8

ىلَّ رسول  ـهُ  اهللا صَ لَّمَ من صالته اللَّ مَ إذا سَ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ و ، قام النساء حني يَقْيضِ تسليمه، عَ

ثَ النبي صىل اهللا عليه وسلم يف مكانه يسريا كَ   )2(»مَ

هپیامبرخدا صلَّى « ، فتگ میوقتی نماز را تمام می کرد و سالم وسلَّم علَیه وآله  اللـَّ
هند و پیامبرصلَّى شد میزنان بلند  شد میوقتی سالم گفتن ایشان تمام  علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمساندکی در جایش مکث می کردو « 

بْلِ أَنْ «ید: گو میو در روایتی دیگر  نْ قَ ُنَّ مِ يُوهتَ لْنَ بُ خُ يَدْ اءُ فَ فُ النِّسَ ِ يَنْرصَ مُ فَ لِّ سَ انَ يُ كَ

ولُ  سُ فَ رَ ِ نْرصَ ـهِ يَ ىلَّ  اللَّ مَ  اللَّـهُ صَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ علَیه وآله وسلَّم در نماز  اللَّـهپیامبر صلَّى « )3(»عَ

قبل از آن که پیامبر ، ندشد مییشان فت آنگاه زنها می رفتند و وارد خانه هاگ میسالم 
 »حرکت کند

                                                           
) بنحـوه مـن   1018»  (األوسـط «الطبرانـی فـی    )، و1829» (مسنده«)، و الطیالسی فی 571، 462ابو داود  ( -1

). و اخرجـه موقوفـاً عـن    439»  (صحیح ابی داود«حدیث ابن عمر رضی اهللا عنها و صححه األلبانی فی 
و هـو  «)قـال:  464-462)، و ابـو داود  ( 130(  1/60» التـاریخ الکبیـر  «: البخاري فی  عمر بن الخطاب

 »اصح
 ).849، 837البخاري  ( -2

 )850البخاري  ( -3
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نْ « و در روایتی دیگر آمده است:  نَ مِ لَّمْ ا سَ نَّ إِذَ ولُ الْـكُ 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 مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ـهُ عَ ولُ  اللَّ سُ امَ رَ ا قَ إِذَ ـهِ فَ ىلَّ  اللَّ ـهُ صَ يْهِ  اللَّ لَ عَ

الُ  جَ امَ الرِّ مَ قَ لَّ سَ ند و پیامبر در شد میبلند ، فتندگ میوقتی زنها در نماز فرض سالم « )1(»وَ

ند می ماندند زمانی که شد میجایش می ماند و مردانی که به نماز خواندن مشغول 
هپیامبرصلَّى   »ندشد میمردان بلند  شد میعلَیه وآله وسلَّم بلند  اللـَّ

علَیه وآله وسلَّم عمالً از اختالط زن و مرد باز  اللَّـهوجه داللت حدیث: پیامبر صلَّى 
 بنابراین در جاهاي دیگر نیز باید اختالط زن و مرد ممنوع باشد. ، شتدا می

9-  یضطبرانی در المعجم الکبیر از معقل ابن یسار راللَّـه نْهد که کن میروایت  ع

ٌ «فرمود:  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پیامبر ريْ يدٍ خَ دِ نْ حَ يَطٍ مِ خْ مْ بِمِ كُ دِ أْسِ أَحَ ألَنْ يُطْعَنَ يفِ رَ

ِلُّ لَهُ  أَةً ال حتَ رَ سَّ امْ مَ نْ أَنْ يَ  )2(»لَهُ مِ

آنکه به زنی دست بهتر است از ، اگر در سر یکی از شما میخی آهنین فرو برده شود«
 »بزند که برایش حالل نیست.

. ید: راویان آن راویان حدیث صحیح هستندگو می )3(مجمع الزوائد][ هیثمی در 
 ید: راویان آن ثقه هستند. گو می )4(منذري در [الترغیب و الترهیب]

10-  یطبرانی از ابی امامهرَضلَّى  اللَّـهو او از پیامبرص نْهعاللَّـه  لَّمسو هآلو هلَیع

ا بِطِنيٍ «د که فرمود: کن میروایت  تَلَطِّخً ا مُ يرً نْزِ لٌ خِ جُ مُ رَ حَ زْ ن يَ نْ أَنْ ، الَ ٌ لَهُ مِ ريْ أَةٍ خَ ْ أَوْ محَ

ِلُّ لَهُ  أَةٍ ال حتَ رَ نْكِبَ امْ نْكِبِهِ مَ مَ مَ حَ زْ  )5(»يَ
                                                           

 ).866البخاري  ( -1

) موقوفـاً  17316»  (المصـنف «فی  شیبۀ) مرفوعاً، وابن أبی 487،486( 20/212،211» الکبیر«الطبرانی فی  -2

 ) 1/447»  (لصحیحۀا«علی معقل. و صحح رفعه األلبانی فی 
 ).4/326» (مجمع الزوائد« -3
 )2938( 3/26»الترغیب و الترهیب« -4
فیه علی بن یزید األلهانی و هو ): «4/326» (مجمع الزوائد «)، قال فی 7830(  8/205» الکبیر«الطبرانی فی  -5

 ».ضعیف جداً و فیه توثیق



   

 2447 باب نوزدهم: احکام بانوان
 

بهتر از آن ، رداگر بدن کسی به خوکی که آغشته به خاك و گل و لجن است بخو«
 »است که شانه اش به شانه زنی بخورد که برایش حالل نیست

علَیه وآله وسلَّم از  اللَّـهیند که: پیامبرصلَّى نما میدو حدیث مذکور بر این داللت 
تماس بدن زن با مرد اگر محرم نباشند را با حایل و بدون حایل منع کرده است؛ چون 

 د.باش میبراین اختالط ممنوع بنا، تأثیر بدي دارد
د: اینکه اختالط به فتنه منجر شو میاگر در دالیل مذکور فکر کنیم چند نکته روشن 

اختالط به فتنه می ، و گر نه در حقیقت، د فقط تصور بعضی از افراد استشو مین
به خاطر از بین بردن ریشه فتنه آن را  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهپیامبرصلَّى انجامد. از این رو 

د و چاره اي جز آن نیست؛ مانند: کن میاما آنچه ضرورت ایجاب ، منع کرده است
 اختالط زن ها و مردها در حرم مکه و حرم مدینه اشکالی ندارد. 

یم که مسلمانان گمراه را هدایت کند و هدایت نما میاز خداوند متعال مسئلت 
و آنان را توفیق دهد تا کارهاي نیک انجام ، ایت بیشتر نصیب فرمایدرا هد ها آنیافتگان 

 دهند و منکرات را ترك کنند. 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 )61-2/53( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] برخی از مفاسد اختالط59[

و دختران ، آیا جایز است که دختر جوان همراه با مردان در یک مکان کار کنند س:
 دیگري نیز در آنجا باشند؟

به نظر من نباید زنان و مردان در کار دولتی یا کار شرکت هاي خصوصی و یا در  ج:
مدارس دولتی و غیر دولتی در کنار هم باشند؛ چون قاطی بودن زن و مرد باعث مفاسد 

ند ده میحتی اگر چیزي رخ ندهد جز اینکه زنها حیا و شرم را از دست ، دشو میزیادي 
و هیبت مردان از بین می رود؛ چون وقتی زن و مرد قاطی شوند مردان پیش زنها هیبتی 

 نخواهند داشت و زنان از مردان حیا نخواهند کرد.
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یوه اختالط بین مردها و زنها بر خالف مقتضاي شریعت اسالمی و بر خالف ش 

علَیه وآله وسلَّم در نماز عید براي  اللَّـهنید که پیامبرصلَّى دا میسلف صالح است. آیا ن
ند؟! چنان که در شد میبا مردان قاطی ن ها آنو نمود،  میزنها مکان مخصوصی مشخص 

نَّ «حدیث صحیح آمده است:  ظَهُ عَ وَ أن النبي حني خطب يف الرجال نزل و ذهب للنساء فَ

نَّ  هُ رَ كَّ ذَ هپیامبرصلَّى « )1(»وَ از ، علَیه وآله وسلَّم وقتی در میان مردان سخنرانی کرد اللـَّ

 »تذکر داد ها آنمنبر پائین آمد و رفت براي زنها موعظه گفت و به 
ا نمی علَیه وآله وسلَّم ر اللَّـهد که زنها سخنرانی پیامبر صلَّى کن میاین روایت داللت 

نید که دا میند؛ مگر نشد میشنیدند و اگر می شنیدند کامالً همه سخنان ایشان را متوجه ن

ا«علَیه وآله وسلَّم فرموده است:  اللَّـهپیامبرصلَّى  هلَُ 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 هلَُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ  )2(»وَ

صف هاي ، در نماز) آخرین صف ها هستند و بدترین آن( بهترین صف هاي زنان«
آخرین ، و بهترین صف هاي مردان اولین صف ها هستند و بدترین آن، ندباش میاول 

 »ند؟!باش میصف ها 
و ، از این رو بدترین صف ها هستند، چون صف هاي اول زنها به مردها نزدیکند 

ند. پس وقتی در باش میاز این رو بهترین ، صف هاي آخر زنها از مردها دور هستند
در مورد چیزهاي دیگر که ، عبادتی که بین زنان و مردان مشترك است حکم چنین است

 ید؟! کن میعبادت نیستند چه فکر 
، در حالت عبادت از مسایل غریزه جنسی بسیار به دور است انسانمشخص است که 

مانند  انساناختالط در غیر از عبادت باشد چگونه خواهد بود؟! شیطان در بدن پس اگر 
پس بعید نیست که به سبب اختالط فتنه و شرّ بزرگی ایجاد ، خون در رگها جریان دارد

 د.شو می
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انم که از اختالط دوري جویند و بدانند که این امر خو میمن برادران را به این فرا 
هچنان که پیامبر صلَّى ، ي مردان استزیان بارترین چیزها برا علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

اءِ «د: فرمای می نْ النِّسَ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ عْدِ كْتُ بَ ا تَرَ بعد از خودم فتنه اي « )1(»مَ

 »مضرتر براي مردان از زنها به جا نگذاشته ام
ویژگی خاصی داریم که باید با آن از دیگران متمایز ما به حمد اهللا مسلمان هستیم و 

باشیم و باید خدا را ستایش کنیم که با اعطاي این ویژگی و فضیلت بر ما منّت نهاده 
ند چه چیزي به صالح دا میو بدانیم که ما پیرو شریعت خداوند حکیم هستیم که ، است

ز شریعت الهی گریخته اند بر بدانیم که آنانی که از راه خدا و ا بندگان و سرزمین است.
از این رو می شنویم که ملتهائی که ، ند و کارشان به فساد می انجامدباش میگمراهی 

ند تا در حد ممکن از این مصیبت کن میزنان و مردانشان قاطی هستند؛ اکنون تالش 
اهیم که خو میاما چگونه می توانند با این مسئله بر خورد کنند. از خداوند ، رهایی یابند

 ما و سرزمین ما را از هر فتنه و شرّي حفاظت کند.
 )هـ3/2/1414( مجلۀ الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

 ] پاسخ به شبهاتی پیرامون بی حجابی و اختالط60[

براي بعضی از جوانان ملتزم به اسالم و عالقمند به تمسک به آن شبهاتی پیش  س:
 ند: شو میبا شبهاتی مانند امور ذیل مواجه ، به خصوص در قضیه زن، آید می

 ها آنیند اگرزن از میهمان شوهرش با چاي و غیره پذیرائی کند و با گو می - أ
به دلیل حدیثی که ، بنشیند در صورتی که شوهر حضور داشته باشد اشکالی ندارد

هرضی بخاري از سهل  عروسی  ابو سعید ساعدي وقتی: د که گفتکن میروایت  عنْه اللـَّ
زن سهل براي ، ام اسید، و یارانش را دعوت کرد علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى کرد پیامبر

پذیرایی نموده و خرماهایی را که در ظرفی سنگی  ها آنمیهمانان غذایی آماده نمود و از 
و یارانش غذا  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى وقتی که پیامبر ، که در شب خیس کرده بود
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به  ها آناو با دستهایش از آن خرما حلوایی درست کرد و به ، خوردن را تمام کردند
  )1(.عنوان تحفه داد

پذیرایی زنها در عروسی از : باب( :همچنین به عنوانی که بخاري در کتابش آورده
. جایز است: در این مورد پرسیدند گفتوقتی که از امام مالک . ندکن میاستدالل ) مردان

مرد در حضور مردم می تواند : باب( :یدگو میبخاري ، آمده است) الموطاء( چنان که در
 ). با زنی بیگانه تنها باشد

یند زن اگر از میهمانان شوهرش استقبال کند اشکالی ندارد؛ حتی اگر گو می - ب
علَیه  اللَّـهصلَّى د که پیامبرکن میت ند که مسلم روایکن میو استدالل ، شوهر آن جا نباشد

لَّمسو هآلخُلَنَّ لَا«: فرمود ودلٌ یجر دعی بموذَا یلَى هۀٍ عیبغإِلَّا م هعملٌ وجر 2(»اثْنَانِ أَو( 

بعد از امروز هیچ مردي حق ندارد نزد زنی که شوهرش آن جا نیست برود؛ مگر اینکه «
 »مرد همراه او باشندیک یا دو 

هند که بعد از وفات پیامبرصلَّى کن میهمچنین استدالل   علَیه وآله وسلَّم ابوبکر و  اللـَّ
 . عمر رضی اهللا عنها به دیدار ام هانی رضی اهللا عنها رفتند

یند اگر زن ها و مردها در کار و شغل خود مشارکت داشته باشند و یا در گو می -ج
اگر زنها حجاب داشته باشند اشکالی ندارد. براي ، م و ذکر در کنار هم باشندمجالس عل

ند که برخی عبارتند از: زنان صحابه درجهاد با مردان آور میاین مسئله از چند چیز دلیل 
و استدالل ، ددا میو عائشه به دیگر صحابه رضی اهللا عنهم درس ، مشارکت می کردند

 د. دا میند که او به مردها فتوا کن می
د کن میمسلمان هرگاه در مورد حکم مسئله اي اسالمی بحث و پژوهش  -پاسخ: أ

بهتر ، باید به نصوص و دالیلی از قرآن و سنت که به آن مسئله مرتبط اند توجه کند
فقط به بخشی از دالیل  انسانو نباید ، را به حق رهنمون می سازد انساناست؛ زیرا بهتر 

چون اگر چنین کند نگاه و بررسی او ناحق ، را نادیده بگیردتوجه کند و بخشی دیگر 
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که به خاطر فتنه جویی دنبال ، و او شبیه گمراهان و هواپرستان خواهد بود، خواهد شد
و می کوشند آن را به مقتضاي هواي نفس خود تأویل کنند. ، نصوص متشابه می روند

مده که واجب است زن پس در این موضوع باید به نصوص قرآن و سنت که در آن آ
توجه کرد و به مقصد شریعت که ، و نگاه خائنانه حرام است، عورت خود را بپوشاند

و وسیله ، حفاظت از آبرو و نسب ها را واجب نموده و هتک حرمتها را حرام قرار داده
.. و .اختالط و، هایی از قبیل تنها بودن با زن بیگانه و سفر زن بون محرم و کشف عورت

بنابراین ، توجه شود، ند را حرام قرار دادهشو میکه منجر به شکستن حرمت ها  مواردي
آنگاه باید آنچه در حدیث سهل آمده ، وقتی که به مجموعه امور مذکور نگاه کرده شود

بر این حمل شود که او با ، داد ها آنکه زنش براي میهمان او غذا آماده کرد و آن را به 
و خلوت با بیگانه و اختالط صورت ، فتنه نبوده استپرده و حجاب بوده و خطر 

بلکه فقط او غذا و نوشیدنی آماده کرده وبه میهمانان شوهرش تقدیم کرده ، نگرفته است
چون در حدیث چیزي نیامده که او با میهمان نشسته ، بدون آنکه با میهمانان بنشیند

 است.

لٌ «مورد حدیث نباید آنچه در پاسخ بند اول ذکر شد نیز در  -پاسخ ب جُ لَنَّ رَ خُ الَ يَدْ

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 هیچ مردي حق ندارد نزد « )1(»بَ

 » زنی که شوهرش آن جا نیست برود مگر اینکه یک یا دو مرد دیگر همراه او باشند
یاز بود که به خانه زنی بروند که شوهرش و د که اگر نشو میاین حدیث بر آن حمل 

محارمش آن جا نیستند بروند و اگر فتنه اي در کار نبود و بعید به نظر می آمد که این 
این ، و حکم آن مطلق نیست، آن وقت اشکالی ندارد، مردها بر کار زشت توافق نمایند

ده در حفظ مقصد شرعی که از مجموع نصوص وار براساستأویل به رأي نیست بلکه 
اینگونه باید باشد. چنان که در حدیث از خلوت نهی ، دشو میعفت و انساب فهمیده 

 شده است. 
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از لحاظ شرعی اگر زن کار تدریس و موعظه و افتاء را با رعایت حجاب شرعی  ج:
اشکال ندارد؛ چنان که عائشه ، و از فتنه ایمن باشد و اختالطی در کار نباشد، انجام دهد
 عنها و دیگر امهات المؤمنین و زنان صحابه این کار را می کردند.رضی اهللا 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                 

    ﴾ :۳۴[األحزاب[  

هاى شما خوانده  و آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] حکمت[آمیز] در خانه«
  »یاد کنیدشود  مى

جایز است که زنها همراه مجاهدین براي جهاد بیرون بروند تا به مجاهدین آب دهند 
اما براي این کار با شوهران یا ، و بیماران را پرستاري نمایند، و به زخمی ها برسند

نه مانند ، دعلَیه وآله وسلَّم اینگونه بو اللَّـهمحارم خود همراه باشند. در دوران پیامبرصلَّى 
ند که زنها بدون شوهران خود و بدون محرم براي ده میآنچه دولت هاي کافر انجام 

یا به ، همراه آنان به جنگ می روند ها آنسرگرمی و خوشگذرانی جنگجویان و تحریک 
مؤظف نیستند اسلحه به  ها آنو حال آن که ، ندشو میطور مستقیم خودشان وارد جنگ 

 دوش بگیرند و به جنگ بروند. 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق

 ). 85-17/81( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ واإلفتاء

 د که بی حجابی جایز است شو می] پاسخ احادیثی که به ظاهر این توهم ایجاد 61[

ید: عروسی خانمی بدون آنکه چهره اش را گو میپاسخ شما به حدیثی که  س:
پوشانده باشد به نامزدش آب داد و پیامبر آنجا حضور داشت چیست؟ نا گفته نماند که 

 این حدیث در صحیح مسلم آمده است؟ 
یند زنان صحابه چهره هاي خود را نمی پوشانده گو میاین حدیث و امثال آن که  ج:

چون آیاتی که بر وجوب حجاب زن ، ندشو میبر قبل از فرض شدن حجاب حمل ، اند
و قبل از آن واجب نبود که زنها ، ند در سال ششم هجري نازل شده اندکن میداللت 
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می توان ، پس همه نصوصی را که قبل از این هستند، دست و صورت خود را بپو شانند
 بر قبل از فرض شدن حجاب حمل کرد.

ند که بعد از فرض شدن حجاب آمده کن میهست که بر این امر داللت  اما احادیثی
 اند؛ چنین احادیثی نیاز به پاسخ دارند: 

همانند حدیث زن خثعمی که آمد تا از پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم سؤال کند و  اللـَّ
هفضل بن عباس رضی اهللا عنهما پشت سر پیامبر صلَّى  ه وآله وسلَّم بر شتر سوار علَی اللـَّ

علَیه وآله وسلَّم چهره فضل را به  اللَّـهفضل به آن زن نگاه می کرد و پیامبر صلَّى ، بود
 )1(رداند تا نگاه نکند.گ میسمت دیگر بر 
یند ظاهر بودن صورت زن جایز است از این حدیث استدالل کرده گو میکسانی که 

این از احادیث متشابهی است که احتمال جایز بودنِ نپوشاندن چهره و بدون شک ، اند
و همچنین این احتمال در آن هست که باز کردن صورت جایز ، در آن وجود دارد

به ، بر جواز، اما احتمال عدم داللت این قضیه، ظاهر است، احتمال جایز بودن، نیست
بوده است؛ و زن محرم باید ئیم: این زن در حال احرام گو میاین صورت است که ما 

علَیه وآله وسلَّم و فضل به او نگاه می  اللَّـهو فقط پیامبرصلَّى ، چهره اش ظاهر باشد
هپیامبرصلَّى ، کردند علَیه وآله وسلَّم اجازه نداد که فضل به او نگاه کند؛ بلکه نگاهش  اللـَّ

ابن حجر ، علَیه وآله وسلَّم به آن زن نگاه می کرد اللَّـه اما اینکه پیامبرصلَّى، را بر گرداند
هید: جایز است که پیامبرصلَّى گو می علَیه وآله وسلَّم به زنی نگاه کند یا با او تنها  اللـَّ

چنان که براي ایشان جایز بود که بدون مهریه و بدون ولی با زنان ازدواج کند و ، بنشیند
خداوند در این مورد به او اجازه ، )2(ود که با بیش از چهار زن ازدواج نمایدجایز ب

و احتماالتی که در مورد دیگران می ، بیشتري داده است چون او پاکدامن ترین مردم بود
هرود در مورد پیامبرصلَّى   علَیه وآله وسلَّم محتمل نیست. اللـَّ
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وقتی در  [اذا جاء االحتامل بطل االستدالل]است از این رو قاعده نزد اهل علم این 

نمی توان از آن استدالل نمود. این حدیث از ، امري چندین احتمال وجود داشته باشد
یرد که از نظر معنی داراي چندین احتمال است. ما باید گ میاحادیث متشابه قرار 

ند که جایز کن میکه به وضوح داللت ، نصوص متشابه را به نصوص محکم بر گردانیم
نیست صورت زن باز باشد؛ زیرا ظاهر بودن چهره زن از اسباب فتنه و شرّ است؛ و 
اکنون در کشورهایی که به زنان اجازه داده اند که چهره هایشان ظاهر باشد قضیه واضح 

آیا زنها فقط به همین اکتفا کرده اند که چهره هایشان ظاهر باشد؟ نه؛ بلکه چهره ، است
و اینها نمی توانند زنهاي خود ، ارندگذ میگردن و سینه و بازو و ساق را برهنه و سر و 

بدیهی است ، ند که کار منکر و حرامی استکن میرا از کاري باز دارند که خودشان اقرار 
که هرگاه دروازه شرّ به روي مردم باز شود باور کنید که اگر یک دریچه را باز کنید 

د شو میاهد شد. و اگر اندکی در را باز کنی چنان گسترده دریچه هاي زیادي گشوده خو
که نمی توان آن را بست. پس نصوص شرعی و معقوالت عقلی همه بر این داللت 

 ند که زن باید چهره اش را بپوشاند.کن می
و جایز ، یند: زنها باید قدم پاهایشان را بپوشانندگو میم که افرادي کن میمن تعجب  

ظاهر باشد؛ به نظر شما پاها پوشیده باشند یا دستها؟! قطعاً دستها از است که دستهایشان 
بنابراین بدیهی است که دستها ، لطافت و زیبائی بیشتري برخوردار هستند تا قدمها

 جذّابترند تا پاها.
یند: واجب است زن قدم را بپوشاند و جایز گو میم که افرادي کن میهمچنین تعجب  

شد؛ به نظر شما از قدم پا و از چهره کدام یک به پوشاندن است که چهره اش ظاهر با
اولی است؟! آیا عاقالنه است که بگوئیم شریعت اسالمی که از سوي خداوند حکیم و 

د که چهره ده مید که پاهایش را بپوشاند و به او اجازه کن میآگاه آمده بر زن واجب 
 اش را نپوشاند؟! 

بیشتر دل می بندند تا پاها. ،  مردها به صورتپاسخ: هرگز؛ این تناقض است چون 
اهد از زنی خواستگاري کند بگوید به پاهایش نگاه کنید خو میم کسی که کن میگمان ن
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اولین  این امکان ندارد؛ بلکه، که آیا زیبا هستند یا نه و به صورتش توجهی نداشته باشد
اینکه توجه به پا  و توجهش به لب و چشم است.اما، به چهره است، نگاه خواستگار

 پس محل فتنه صورت است.، محال است، باشد و به چهره توجه نکند
، ئیم چهره زن عورت است به معناي آن نیست که مانند شرمگاه استگو میوقتی 

 د. شو میبلکه باید پوشانده شود چون سبب فتنه 
، باشد یند: جایز نیست چیزي از موهاي زن نمایانگو میم از کسانی که کن میتعجب 

ظاهر ، یند: جایز است که ابروهاي باریک و زیبا و پلک هاي سیاه و دلکشگو میسپس 
بلکه در عصر ، و آشکار باشند؟! و اي کاش به اظهار همین زیبایی بسنده می کردند

 ند.شو میحاضر چشم ها و پلک ها با رنگ هاي سرخ و غیره تزئین 
مردان نسبت به زنان آگاه باشد به طور ی که از موارد دلبستگی انسانمن معتقدم هر 

مطلق نمی تواند بگوید ظاهر کردن صورت جایز است و پوشاندن قدم هاي پا واجب 
د باش میو سپس این مقوله را به شریعت اسالمی که کاملترین شریعت و آئین ، است

 نسبت دهد.
این اتفاق یند علماي مسلمین بر گو میاز این رو بعضی از متأخرین را دیده ام که  

چنان که صاحب ، چون در آن فتنه بزرگی است، نموده اند که چهره باید پوشانده شود
: از آنجائی که امروزه ایمان )1(یدگو میاز ابن رسالن نقل کرده است که » نیل االوطار«

پس با توجه به این موارد باید زنها ، مردم ضعیف است و بسیاري از زنها پاکدامن نیستند
اما با توجه به ، را بپوشانند حتی اگر بگوئیم باز کردن صورت جایز استصورت خود 

وقتی وسیله اي ، امري مباح هرگاهحالت امروز ي مسلمین باید آن را پوشاند؛ چون 
 د. شو مید حرام باش میبراي امر حرا

م که با قلم هایشان دعوت به بی کن میهمچنین از دعوتگران به بی حجابی تعجب  
ند که گویا امر واجبی ده میند و چنان به باز گذاشتن صورت زن دعوت ده میحجابی 

 است که مردم آن را ترك کرده اند!! 
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اما با توجه به عواقب ، حتی اگر بگوئیم باز گذاشتن صورت براي زن جایز است
 یم؟! ده میوخیم آن چگونه به خود اجازه نوشتن چنین کلماتی را 

و این از مسائلی است که ، گفتن از خداوند بترسد ی باید قبل از سخنانسانهر 
یند بدون نما میو طبق نظریه خود حکم ، ندکن میبسیاري از طالب علم آن را رعایت ن

 آن که احوال و اوضاع مردم را در نظر بگیرند. 
 یضعمر بن خطاب ره عنْه گاهی چیزي را که شریعت جایز قرار داده بود به  اللـَّ

هجامعه مسلمانان منع می کرد. در دوران پیامبرصلَّى  خاطر مصلحت علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ
 یضو در زمان ابوبکرراللَّـه  یضو تا دو سال در خالفت عمرر نْهعسه طالق اللَّـه نْهع ،

یعنی: وقتی کسی همسرش را با یک کلمه سه طالقه می  -یک طالق به حساب می آمد
و یا اگر سه طالق را با جمالت جداگانه ، دندآور مین را یک طالق به حساب کرد آ

، باز هم یک طالق به حساب می آمد. شیخ االسالم ابن تیمیه در موضوع طالق، فتگ می
همین رأي اختیار نموده اند و راجح هم همین است. اما وقتی مردم این کار را زیاد 

مْ فِيهِ «امیر المؤمنین عمر گفت: ، دنددا میانجام  انَتْ هلَُ دْ كَ رٍ قَ لُوا يفِ أَمْ تَعْجَ دْ اسْ إِنَّ النَّاسَ قَ

مْ  يْهِ لَ يْنَاهُ عَ ضَ وْ أَمْ لَ : فَ اةٌ نَ مْ ، أَ يْهِ لَ اهُ عَ ضَ أَمْ فرصت داده شده  ها آنمردم در کاري که به « )1(»فَ

ست آنگاه به حساب اگر سه طالق را به حساب بیاوریم بهتر ا، شتاب می ورزند
 »د.آور می

، عمر رضی اهللا عنه مردانی را که چنین می کردند از رجوع به زنهایشان منع می کرد
 و شتاب ورزیدن در آن حرام است. ، در این امر شتاب می ورزیدند ها آنچون 

امانتداري ، مباح و جایز است، حتی اگر بگوئیم ظاهر بودن صورت زن، به نظر بنده
و ، د که در این زمان که فتنه ها زیاد شده اند آن را جایز قرار ندهیمکن میعلمی اقتضا 

با اینکه از دالیل کتاب و ، منع کنیم، دشو میآن را از باب تحریم وسایل که منجر به فتنه 
و حرمت باز کردن ، د که باز کردن صورت براي زن حرام استشو میسنت روشن 

 ظاهر بودن قدم یا ساق و امثال آن اولی است. صورت از حرمت 
                                                           

 )بنحوه. 1472مسلم ( -1



   

 2457 باب نوزدهم: احکام بانوان
 

 ). 223-3/219( مجموع دروس و فتاوي الحرم المکی -الشیخ ابن عثیمین

 دکن می] شرافت و پاکدامنی زن او را از رعایت حجاب بی نیاز ن62[

بسیاري اوقات می شنویم که افرادي زنان مسلمان را به کنار گذاشتن حجاب فرا  س:
یند: زن شرافتمند و با عفیف می تواند در میان مردان با کمالِ عفّت و گو میانند و خو می

گاهی بعضی از زنها ، شرافت زندگی کند و کسی نمی تواند به او چشم طمع بدوزد
 نظر شما در این باره چیست؟، رندخو میفریب این سخن را 

ی متضاد نانسااین فرا خوانِ باطلی است که با قرآن و سنت و عقل و طبیعت  ج:
، است؛ زیرا هر زنی که صورتش ظاهر باشد و قسمت هاي فتنه انگیز بدنش نمایان باشد

که پاکدامن باشد قطعاً مورد اذیت قرار  هرچند، ندشو میحتماً مردان به او دلبسته 
د و او را به سوي کار زشت سوق ده میخواهد گرفت. گاهی شیطان او را فریب 

یا ، زشتی یا با میل خودش و تالش فاسقان خواهد بودو رفتن او به سوي ، دده می
شرافتمند باشد شرافت او ، د. اگر زنآور میتحت فشار مردان فاسق به سوي گناه روي 

با رعایت حجاب شرعی بیشتر خواهد شد و این امري است که عقل و فطرت و طبیعت 
رند. باید خاطر نشان د که مردان به جنس مخالف خیلی عالقه داکن میی آن را تأیید انسان

ساخت هیچ کسی از زنان صحابه و ازواج پیغمبر شرافتمندتر و پاکدامن تر نیست؛ اما با 
 وجود این زنان صحابه به حجاب امر شده اند.

 ) 71-70( ص، ألفاظ و مفاهیم فی میزان الشریعۀ -الشیخ ابن عثیمین
اس شرعی اهد لبخو میهمسرش ، مردي متأهل و داراي فرزندانی است -2س
 نصیحت شما به این شوهر چیست؟ ، دکن میاما شوهر مخالفت ، بپوشد
و ، یم که در مورد خانواده اش از خدا بترسدکن میما این شوهر را نصیحت  -2ج

اهد دستور خداوند را با پوشیدن خو میخدا را سپاس بگوید که چنین زنی دارد که 
رد رعایت کند. خداوند به بندگانش امر دا میلباس شرعی که او را از فتنه ها در امان 

﴿ د:فرمای مینموده که خود و خانواده شان را از آتش دوزخ نجات دهند و       
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              ﴾  :٦[التحرمي[  

را از آتشى که سوخت  خانواده ي خودتاناید خودتان و  اى کسانى که ایمان آورده«
حفظ کنید بر آن [آتش] فرشتگانى خشن [و] سختگیر [گمارده   نگهاستسآن مردم و 

کنند و آنچه را که مامورند انجام  داده سرپیچى نمى شده] اند از آنچه خدا به آنان دستور
 »دهند مى

لُ يفِ «ید: گو میوقتی که پیامبر مرد را مسئول خانواده اش قرار داده است و  جُ الرَّ وَ

يَّتِهِ  عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ وَ مَ هُ اعٍ وَ لِهِ رَ  » مرد مسئول خانواده اش است« )1(»أَهْ

تالش کند تا زنش لباس شرعی را ترك پس چگونه براي این مرد شایسته است که 
و خداوند ، د؟! بنابراین باید از خدا بترسدشو میکند و لباس حرامی بپوشد که سبب فتنه 

را بر این نعمت سپاس بگوید که چنین زن صالحه اي به او داده است؛ اما زن نباید از 
چون نباید با اطاعت مخلوق نافرمانی خالق انجام ، شوهرش در معصیت خدا اطاعت کند

 شود. 
 )80( ص، مکتبۀ الضیاء-نور علی الدرب -الشیخ ابن عثیمین

    ] آیا زن باید در ظاهر کردن صورت در جلوي نامحرم از شوهرش اطاعت کند؟63[

با مردي ازدواج کرده ام و بعد از ازدواج او از من خواست که صورتم را از  س:
و گر نه طالقم خواهد داد!! چکار کنم با اینکه می ترسم اگر با او ، او نپوشم برادران

 مخالفت کنم طالقم دهد؟ 
و نباید از خود ، جایز نیست که مرد براي زنش زمینهء بی حجابی را فراهم کند ج:

ضعف نشان دهد و متساهل باشد که به زنش بگوید صورتش را براي عموها و برادران 
زن نباید ، این جایز نیست، یا پسرعموهاي او و دیگر نامحرمان باز بگذاردو یا داماد و 
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چون اطاعت فقط در کار خوب است؛ بلکه باید ، در این مورد از شوهر اطاعت کند
خداوند به او ، اگر شوهر او را طالق داد، حجاب کند حتی اگر شوهر طالقش دهد

 شوهر بهتري خواهد داد. 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                      

  ﴾ :۱۳۰[النساء[  

نیاز  و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خداوند هر یک را از گشایش خود بى«
 »گرداند و خدا همواره گشایشگر حکیم است

هاز پیامبرصلَّى  هُ اهللا «علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود:  اللـَّ ضَ وَّ يئاً هللا عَ كَ شَ رَ نْ تَ مَ

هر کسی چیز ي را به خاطر خداوند ترك کند خداوند چیزي بهتر از آن به « )1(»خرياً منه

  »او خواهد داد

﴿ د:فرمای میخداوند                 ﴾ :۴[الطالق[ 

  »و هر کس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در کارش تسهیلى فراهم سازد«
 شوهر حق ندارد زنش را به خاطر رعایت حجاب و پاکدامنی تهدید به طالق کند.

  )132، 131( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن باز

 ] حکم بی حجابی بیرون از کشور64[

آیا جایز است که صورتم را نپوشانم ، یمکن میوقتی به خارج از کشور مسافرت  س:
و حجاب را کنار بگذارم چون از کشورمان دور شده ایم و کسی ما را نمی شناسد؟ 

یند گو می ها آن، د تا مرا مجبور نماید که صورتم را نپوشانمکن میپدرم را تحریک ، مادرم
امیدوارم پرسشهایم را در مجله الدعوة ، مکن میجه وقتی صورتم را می پوشانم جلب تو
 پاسخ دهید تا بتوانم از آن آگاه شوم.

                                                           
): رواه أبونعیم عن ابن عمر 2199» (کشف الخفاء«بنحوه. قال العجلونی فی ) 2/196» (لحلیۀا«ابونعیم فی  -1

 ».غریب؛ و لکن له شواهد .. الخ«و قال: 
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، براي هیچ زنی جایز نیست که در کشورهاي غیر اسالمی حجاب را کنار بگذارد ج:
بلکه حجاب از مردان بیگانه ، همان طور که این کار در کشورهاي اسالمی جایز نیست

 ها آنبلکه حجاب از کفار الزم تر است؛ چون ، واجب استخواه مسلمان باشند یا کافر 
را از حرام باز دارد. جایز نیست که شما از پدر و مادرت اطاعت  ها آنایمان ندارند تا 

 کنی و کار حرامی را انجام دهی.

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                 

         ﴾ :و چون از زنان [پیامبر] چیزى « ]۵۳[األحزاب

تر  خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاکیزه
  »است

د که زنها باید از مردان بیگانه حجاب کنند و این براي کن میدر این آیه خداوند بیان 
 دلهایشان پاکتر است.

﴿ د:فرمای میخداوند در سوره نور                 

                            

               ﴾ :۳۱[النور[ 

به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى و «
ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید 

خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا روسرى خود را بر سینه 
  »ظاهر نکنند پدرانشان یا پدران شوهرانشان

 )870( العدد، مجلۀ الدعوة -الشیخ ابن باز

 ] صداي زن در اصل عورت نیست65[

 آیا این درست است؟ ، د صداي زن عورت استشو میگفته  س:
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دارند. وقتی زن با صداي  ل و رغبتمردها به سبب غریزه شهوت به زنان می ج:
از این رو خداوند به مؤمنان فرمان داده ، دشو میدلکش و زیبا سخن بگوید فتنه بیشتر 

﴿ د:فرمای میکه اگر چیزي از زنها خواستند از پشت پرده بخواهند و        

                   ﴾ :و « ]۵۳[األحزاب

چون از زنان [پیامبر] چیزى خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این براى دلهاى شما 
خداوند زنان را از سخنان نرم و جذاب با مردان نهی کرده  »تر است و دلهاى آنان پاکیزه

 طمع نورزند. ها آناست تا بیماردالن به 

﴿ د:فرمای میچنان که                  

               ﴾ :در ( اى همسران پیامبر شما« ]۳۲[األحزاب

، اهید پرهیزگار باشیدخو میمانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید اگر  فضل و شرف)
 »که بیمار دالن چشم طمع به شما بدوزندپس به ناز سخن مگویید 

در ، بنابراین زمانی که مؤمنان در اوج قوت ایمانی بوده اند وضع اینگونه بوده است
ید؟! از این رو زن کن میمورد این زمان که ایمان و تمسک به دین ضعیف شده چه فکر 

را به حداقل برساند و اگر ضرورت  ها آنباید از اختالط با مردان بیگانه و سخن گفتن با 
 حرف نزند. ها آنبود با لهجه نرم و نازك و چرب و شیرین با 

د که صداي زن عورت نیست و صدایی که همراه با شو میبا این توضیح مشخص 
علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهچون زنان با پیامبر صلَّى ، نرمی و جذابیت نباشد عورت نیست

و همچنین زنان با صحابه سخن ، حرف می زدند و از ایشان مسائل دینی را می پرسیدند
 فتند.گ می

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفیق
 )17/203( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀو اإلفتاء

 ] حکم مکالمات تلفنی براي سرگرمی با زنهاي نامحرم66[
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 اگر جوان مجردي با دختر مجرد نامحرمی تلفنی گفتگو کند حکم چیست؟ س:

د که این کن میفرقی ن، مکالمات شهوت انگیز با زنان نا محرم جایز نیست ج:

  ﴿ :دفرمای میمکالمات تلفنی باشد یا غیر تلفنی؛ چون خداوند متعال    

                   ﴾ :پس به ناز سخن « ]۳۲[األحزاب

  »مگویید تا آنکه در دلش بیمارى است طمع ورزد و گفتارى شایسته گویید
د و فسادي در آن نیست شو میو مکالمه تلفنی انجام  آید میاما اینکه کاري پیش 

 اما باید به اندازه ضرورت و نیاز باشد.اشکالی ندارد؛ 
 )127( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن جبرین

 ] دوستی پاك و صادقانه با زن بیگانه67[

، حکم شریعت درباره دوستی با جنس مخالف چیست؟ مانند این که دختري س:
این دوستی از روي شرافت و پاکدامنی دوست پسري داشته باشد یا بر عکس؟ با اینکه 

 بدون اینکه پنهانی باشد، باشد
جایز نیست که زن با ، این کار از بزرگترین امور حرام و از بدترین منکرات است ج:

 د.شو میچون سبب فتنه ، مرد بیگانه دوست شود و یا مرد با زن بیگانه دوست شود
 آله و صحبه و سلم. و صلی اهللا علی نبینا محمد و، و باهللا التوفیق

  )67، 17/66( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] نامه نگاري بین زنان و مردان بیگانه68[

حکم نامه نگاري دختران و پسران نامحرم با یکدیگر چیست؟ با اینکه این نامه  س:
 ها از فسق و عشق خالی هستند؟ 

چون سبب فتنه ، بیگانه نامه نگاري کند براي هیچ کسی جایز نیست که با زنی ج:
گمان برد که فتنه اي نیست؛ اما شیطان همچنان او را به ، و ممکن است نامه نگار، شو می

 د.ده مید تا اینکه فریبش بر میجلو 
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هپیامبر صلَّى  و ، من سمع الدجال أن يبتعد عنه« علَیه وآله وسلَّم فرمان داده است: اللـَّ

تِنَه أخرب أن فْ الُ به الدجال حتي يَ زَ هر کسی خبر « )1(»الرجل قد يأتيه و هو مؤمن؛ ولكن اليَ

و فرموده که ممکن است فرد نزد دجال بیاید و مؤمن ، دجال را شنید باید از او دور شود
 »د.کن میدو دچار فتنه ده میباشد؛ اما دجال او را باالخره فریب 

جوان با یکدیگر فتنه است و خطرات زیادي را به پس نامه نگاري دختران و پسران 
..خالی باشند. اما نامه .باید از آن دوري گزید؛ گرچه این نامه ها از عشق و، همراه دارد

نگاري مردان براي مردان و زنان براي زنان اشکالی ندارد؛ مگر آن که امر ممنوعی را در 
 بر داشته باشد.

 )578( ص، مسلمۀفتاوي المرأة ال -الشیخ ابن عثیمین

 ] قبل از عقد شرعی روابط بین زن و مرد حرام است69[

 حکم دین در مورد روابط زن و مرد قبل از ازدواج چیست؟  س:

چون وقتی زن ، بعد از عقد و قبل از عروسی باشد اشکالی ندارد، اگر این روابط ج:
انجام نشده  گر چه مراسم عروسی، ندشو میمحرم  آیند میو مرد به عقد همدیگر در 

 انسانقبل از عقد باشد حرام است و جایز نیست. جایز نیست که ، باشد. اما اگر روابط
 از زن بیگانه اي با سخن گفتن و نگاه کردن و به خلوت نشستن کام بگیرد..

أَةٍ إِ «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى  رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ مٍ الَ خيَ ْرَ ا ذُو حمَ هَ عَ مَ ، الَّ وَ

افِرْ  الَ تُسَ مٍ الْـوَ ْرَ عَ ذِي حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ   )2(»مَ

». و هیچ زنی بدون محرم سفر نکند، هیچ مردي با زنی بدون محرم به خلوت ننشیند«
خالصه این که اگر زن و مرد بعد از عقد در کنار هم باشند اشکالی ندارد و اگر قبل از 

                                                           
  18/227،221،220» الکبیــــــر«)؛ و الطبرانــــــی فــــــی 4319، و أبــــــوداود (441)،4/331أحمــــــد  ( -1

 4/531) والحـاکم  3590) و البـزار  ( 37459( 7/448» مصـنفه «فی  شیبۀ) وابن أبی 564،552،551،550(
 ).3629»  (صحیح سنن أبی داود«) و صححه و سکت عنه الذهبی. و صححه األلبانی فی 8616،8615(

                                                              ).                                                                                                            1341)و أطرافه عنده، و مسلم (3006البخاري ( -2
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اگر خواستگاري شده باشد باز هم جایز نیست؛ چون زن نسبت به مرد عقد باشد حتی 
 ند. شو میمحرم یکدیگر ، نامحرم است هر زمان با هم عقد نمودند

 )118( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم نشستن زن با خویشاوندان شوهرش70[

 یند؟آیا جایز است که زن با خویشاوندان شوهرش با رعایت حجاب بنش س:

زن اگر حجاب شرعی داشته باشد و چهره و مو و بقیه بدنش را پوشانده باشد  ج:
به شرطی که این ، جایز است که در حضور برادر شوهر و خویشاوندان شوهر بنشیند

اما به تنهایی نشستن ، تنها نباشد ها آننشستن شک و تردیدي ایجاد نکند و او با یکی از 
 گوش دادن به موسیقی و غیره جایز نیست. براي ها آنبا جایز نیست. و همچنین نشستن 

 ) 158-157( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن باز

 ندکن میحکم نگهداري مجله هائی که مد لباسهاي جدید را تبلیغ  ]71[

، د براي استفاده از آنکن میحکم خرید مجله هایی که مد لباس ها را تبلیغ  س:
جهت تهیهء لباس هاي جدید و متنوع براي زنان چیست؟ نگهداري این مجله ها بعد از 

 استفاده از آن که مملو از عکس زنهاست چیست؟ 
تردیدي نیست که خریدن مجله هایی که چیزي جز عکس هاي حرام در بر  ج:

هچون نگهداري عکس حرام است؛ زیرا پیامبر صلَّى ، ندارند جایز نیست لَیه وآله ع اللـَّ

لُ «وسلَّم فرمود:  خُ ةُ الْـالَ تَدْ ورَ الَ صُ لْبٌ وَ يْتًا فِيهِ كَ ةُ بَ ئِكَ الَ فرشته ها در خانه اي که « )1(»مَ

 »ندشو میداراي عکس یا سگی باشد وارد ن
علَیه وآله وسلَّم وقتی عکسهایی را در پرده اي که عائشه رضی اهللا  اللَّـهپیامبرصلَّى 

و ناراحتی در ، بیرون خانه ایستاد و وارد خانه نشد، عنها آویزان کرده بود مشاهده کرد
ه اهللا صلَّىچهره رسول   )2(علَیه وآله وسلَّم نمایان بود. اللـَّ

                                                           
 ).2106)و أطرافه عنده، و مسلم (3226البخاري ( -1

 .ة: هی الوسادقۀ). و النمر2107)و اطرافه عنده، و مسلم (2105البخاري ( -2
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و لباسی ، ند باید مورد مطالعه قرار گیرندکن میرضه این مجله هایی که لباس ها را ع
د خرید آن جایز نیست. بعضی از کن میکه به خاطر تنگ بودن و غیره عورت را ظاهر 

علَیه  اللَّـهچون پیامبرصلَّى ، و تشبه با کفار حرام است، این لباس ها مختص کافران اند

 لَّمسو هآلبَّهَ «د: فرمای میو نْ تَشَ مْ  مَ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ هرکسی خود را با قومی شبیه کند از « »بِقَ

 )1(»ستها آن
نصیحت من به عموم مسلمین و به خصوص زنها این است که از این لباس ها 

چون استفاده از بعضی از این لباس ها مشابهت با کفار است و بعضی از ، دوري کنند
ند. روي آوردن زنها به هر مد جدیدي اغلب باعث کن میاین لباس ها عورت را نمایان 

د تا عرف و عادت ما که بر گرفته از دین ماست به عرف و عادت بر گرفته از شو می
 فرهنگ کفار تبدیل شود. 

 ) 24( ص، أسئلۀ مهمۀ أجاب علیها فضیلته -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم مجله هایی که مملو از عکس زنان هستند72[

و ، نشر مجله هایی که عکس زنهاي بی حجاب را در بر دارد و فتنه انگیز است س:
چیست؟ حکم کار کردن در دفتر ، به اخبار زنان و مردان بازیگر و هنر پیشه می پردازد

 رد؟دا میاین مجله ها و همکاري در توزیع آن چیست؟ خریدن این مجالت چه حک
مجله هایی که حاوي عکس زنان است یا به زنا و لواط و شرابخواري دعوت  ج:

مقاله نویسی ، نشر آن جایز نیست. کار کردن در دفاتر و ادارات این مجله ها، ندده می
چون این همکاري براي گناه و نشر فساد روي زمین ، براي آن و ترویجش ناجایز است

نشر فحشا و زشتی است و این یعنی ترویجِ  چنین اموري بمنزله دعوت به فساد و، است
 فاسد در جامعه.

                                                           
» القـــدیرفـــیض «)، و هـــو حـــدیث حســـن بشـــواهده. انظـــر: 4031)، و أبـــو داود  (92، 2/50أحمـــد ( -1

 ).8593( 6/105للمناوي
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﴿ د:فرمای میخداوند در قرآن                   

                  ﴾ :و در نیکوکارى و « ]۲[املائدة

پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا 
  »است سختی کیفر  دارايکنید که خدا 

هپیامبرصلَّى  نْ « د:فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ انَ لَهُ مِ  كَ دً ا إِىلَ هُ عَ نْ دَ ثْلُ الْـمَ رِ مِ أَجْ

ورِ  يْئًاأُجُ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ نْ ، مَ يْهِ مِ لَ انَ عَ لَةٍ كَ الَ ا إِىلَ ضَ عَ نْ دَ مَ ثْلُ الْـوَ إِثْمِ مِ

يْئًا مْ شَ هِ امِ نْ آثَ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ امِ مَ  )1(»آثَ

هر کسی به سوي هدایتی فرا بخواند به اندازه پیروانش به او پاداش می رسد بدون «
و هر کسی به سوي گمراهی فرا بخواند به اندازه گناه ، کم شود ها آنآنکه از پاداش 

 ».کم شود ها آنپیروانش به او گناه می رسد بدون آن که از گناه 

مْ «د: فرمای میلَّم علَیه وآله وس اللَّـهصلَّى  پیامبر هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ صِ

نَابِ  أَذْ يَاطٌ كَ يَاتٌ الْـسِ 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 تِ الْـرُ ةِ الْـبُخْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ االْـالَ يَ هَ حيَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ نْ ، جَ دُ مِ ا لَيُوجَ هَ حيَ إِنَّ رِ وَ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ
سِ   )2(»مَ

را ندیده ام: گروهی که  ها آنمن در زمان خود) ( دو گروه از اهل دوزخ هستند که«
ستمگران و کنایه از ( شالق هایی چون دم گاو در دست دارند و با آن مردم را می زنند

دیگران را به فتنه متمایل ، و زنهایی که لباس پوشیده اند اما عریان هستند، ظالمان)
موهایشان چون کوهان شتر ، ندده میمیل و رغبت نشان  ها آنند و خودشان به کن می

در حالی ، ند و بوي آن به مشامشان نخواهد رسیدشو میاین زنها به بهشت وارد ن، است
 »اصله هاي بسیار دور به مشام می رسدکه بوي بهشت از ف

                                                           
 ).2674مسلم ( -1

 ). و البخت: اإلبل الخراسانیۀ، و هی جمال طوال األعناق.2128مسلم  ( -2
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یم که مسلمین را به نما میآیات و احادیث در این مورد زیادند. از خداوند مسئلت  
و دست اندرکاران مطبوعاتی و رسانه اي را ، ست توفیق دهدها آنآنچه صالح و نجات 

نفس و  را از شّر ها آنو ، توفیق دهد تا در مسیر سالمت و نجات جامعه قدم بردارند
 شیطان نجات دهد.

 ) 1032( العدد، مجلۀ الدعوة -الشیخ ابن باز

 که در حدیث آمده است  »عارِیات کَاسیات« ] توضیح جمله73[

يَاتٌ «علَیه وآله وسلَّم که فرمودند:  اللَّـهمعنی گفته پیامبرصلَّى  س: ارِ يَاتٌ عَ اسِ  »كَ

 چیست؟ 
بدن ، اما لباسی که بر تن دارند، یعنی این زنها لباس دارند» کاسیات عاریات« ج:

 را نمی پوشاند. ها آن
، یند: مانند این که پوشش زن نازك و شفاف باشد و بدن نمایان باشدگو میعلما 

چنین زنی لباس دارد اما در واقع عریان است. و یا این که لباس زن ضخیم است؛ اما 
مانند این که لباسش تنگ و ، چنین زنی نیز لباس پوشیده اما عریان است، کوتاه باشد

این زن هم لباس دارد اما ، چسبیده باشد و چنان باشد که گویا لباس نپوشیده است
 عریان است.

زنهایی هستند که » کاسیات«منظور از ، مفهوم معنوي مراد باشد، اما اگر از این حدیث
، ندکن میفسق و بی حیایی را پنهان » عاریات«نظور از و م، ندکن میاظهار عفت و حیا 

 اینها از یک جهت پوشیده و از یک جهت عریان اند. 
 ) 3/219( مجموع دروس فتاوي الحرم المکی -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم تماشاي زنان در رسانه ها 74[

نگاه مردان به زنان بازیگر یا خواننده در تلویزیون و یا سینما یا عکس هایشان  س:
 چیست؟ 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2468 
  

 د:فرمای میخداوند در سوره نور ، دشو میچون سبب فتنه ، نگاه کردن حرام است ج:

﴿                                

     ﴾ :به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند « ]۳۰[النور

 »کنند آگاه است تر است زیرا خدا به آنچه مى که این براى آنان پاکیزه
 یی که در مجالت باشند و یا در تلویزیون وها آند. چه شو میاین آیه شامل همه زنها 

 غیره.
 ) 923( العدد، مجلۀ الدعوة -الشیخ ابن باز

 ] حکم پوشیدن لباس هاي چاکدار از قسمت پائین75[

ارند به گونه اي که گذ میبعضی از زنها قسمتی از لباس خود را از پائین باز  س:
د؟ و اگر زن جورابی بپوشد که ساق پایش نمایان نشود و فقط شو میساق پایشان پیدا

 حکم آن چیست؟ ، نمایان شودشکل و حجم آن 
به نظر من زن وقتی به بازار می رود این لباس را نپوشد؛ چون ساق پایش چه  ج:

بپوشد حجم  جوراب داشته باشد چه نداشته باشد نمایان است؛ زیرا اگر جوراب هم
لباس زن هر ، دشو مید و اگر جوراب نپوشد خود ساق نمایان شو میمشخص ، ساق

 ا بیشتر بپوشاند بهتر است. مقدار که بدن او ر
   )73، 2/72(، )5( کتاب الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

 ] حکم پوشیدن لباس تنگ و سفید براي زن76[

، آیا جایز است که زن لباس تنگ بپوشد؟ آیا پوشیدن لباس سفید براي زنان س:
 جایز است؟ 

جایز نیست که زن نزد مردان بیگانه با لباس تنگ ظاهر شود یا با چنین لباسی که  ج:
د به بازار برود؛ زیرا چنین لباسی زن را در معرض عریانی کن میحدود بدن او را مجسم 

در کشوري ، د. اگر لباس سفیدشو مید و سبب شرّ خطرناکی ده میو انواع فتنه ها قرار 
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چون ، پوشیدن آن براي زنها جایز نیست، دباش می ها آنمخصوص مردان است و شعار 
هاین کارش مشابهت با مردان است. پیامبرصلَّى  علَیه وآله وسلَّم زنانی که خود را با  اللـَّ

 .)1(یند لعنت کرده استنما میمردان شبیه 
  )165( ص، فتاوي المرأة -اللجنۀ الدائمۀ 

 ندکن می] پوشیدن لباس هاي تنگ و کوتاه براي زنانی که در بیمارستان کار 77[

بعضی از خانم هاي پزشک یا پرستار یا نظافتچی در بیمارستان لباس هاي تنگی  س:
حکم شریعت در این مورد ، ساعد و ساق پایشان برهنه است، می پوشند که سینه

 چیست؟ 
دان باید تقواي الهی را پیشه کنند و لباسی خانم هاي پزشک و پرستاران و کارمن ج:

بلکه لباسی متوسط بپوشند که نه زیاد ، بپوشند که حجم اعضاي بدن آنان را نمایان نکند
باید پوشش شرعی را کامل کند و ، ندکن میگشاد باشد و نه خیلی تنگ. لباسی که بر تن 

﴿ د:فرمای میمانع اسباب فتنه باشد؛ چون خداوند متعال         

                   ﴾ :چون و« ]۵۳[األحزاب 

 دلهاى و دلهایتان براى این. بطلبید پرده سوى آن از را آن، خواهید متاعى پیامبر زنان از
 .»است تر پاکیزه آنان

 ﴿ د:فرمای میو           ﴾ :و« ]۳۱[النور 

 »پدرانشان یا شوهرشان بر مگر نسازند؛ آشکار را خود زینت

هپیامبرصلَّى  ةٌ الْـ«د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ رَ وْ أَةُ عَ رْ تمام بدن زن عورت « )2(»مَ

 » است

                                                           
 )5885بخاري  ( -1
) و ابـن  1686،1685( یمـۀ ، و ابـن خـز  »حسن غریب«)، و قال: 1173جزء من حدیث أخرجه: الترمذي  ( -2

 ) و آخرون.5599،5598حبان  (
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نَابِ «د: فرمای میو  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

يَاتٌ  ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ نِسَ ؛ وَ تٌ ، النَّاسَ ائِالَ تٌ مَ ِيالَ ةِ ، ممُ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ تِ الْـرُ ةِ الْـبُخْ ئِلَ الَ ، امَ

لْنَ  خُ دْ نَّ الْـيَ اجَ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ ا، ةَ وَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ
سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ حيَهَ إِنَّ رِ  )1(»وَ

را ندیده ام: گروهی که  ها آنمن در زمان خود) ( دو گروه از اهل دوزخ هستند که«
کنایه از ستمگران و ( شالق هایی چون دم گاو در دست دارند و با آن مردم را می زنند

دیگران را در فتنه می اندازند ، زنهایی که لباس پوشیده اند اما عریان هستندو ، ظالمان)
موي سرشان ، ندده میند و به دیگران میل و رغبت نشان کن میو به سوي خود جذب 
ند و بوي آن به مشامشان شو میاین زنها به بهشت وارد ن، چون کوهان شتر است

 »هاي بسیار دور به مشام می رسددر حالی که بوي بهشت از فاصله ، نخواهد رسید
این حدیث وعید بزرگی است براي تمام زنانی که لباس کوتاه و یا تنگ و یا نازك و 

 چسبان می پوشند.
کسانی هستند که اختیار رعیت و مسئولیت مردم ، اما مردانی که شالق به دست دارند

قبیل پلیس و سربازانی که به ناحق مردم را می زنند؛ از  ها آنسپرده می وشود و  ها آنبه 
 اینها نباید مردم را بزنند؛ مگر به حق. ، مردم را بدون هیچ حق و حیایی می زنند

کسانی هستند که لباسی می پوشند که بدن ، اما زنهایی که لباس دارند اما لخت اند
پس اینها ظاهراً لباس ، چون یا کوتاه است یا نازك، را بصورت کامل نمی پوشاند ها آن

مانند اینکه سر و سینه و یا ساق و دیگر اعضا را ، دارند اما در حقیقت لخت هستند
 همه اینها نوعی از برهنگی هستند.، برهنه بگذارند

پس باید در این مورد از خدا ترسید و از این عمل بد پرهیز کرد. زن باید خود را 
راي زنهاي دیگر الگو بپوشاند و از اسباب فتنه دور باشد. زن باید لباسی بپوشد که ب

بویژه خانم هاي پزشک ، باشد. تمام پزشکان و پرستاران باید تقواي الهی را رعایت کنند
 حجاب را رعایت کنند تا از اسباب فتنه دور باشند.، و پرستار

                                                           
 گذشت. 72یث در فتواي سابقتخریج حد -1
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 و اهللا الهادي الی سواء السبیل.
 )21، 18( ص -فتاوي عاجلۀ لمنسوبی الصحۀ -الشیخ ابن باز

 شلوار تنگ) براي زنها ( پاتلون ] حکم پوشیدن78[

 پوشیدن پاتلون که اخیراً در میان زنان رواج یافته است چیست؟  :1س

و صيل اهللا و سلم عيل نبينا حممد و عيل آله و صحبه و من ، احلمد هللا رب العاملني -1ج

 تبعهم باحسان ايل يوم الدين.

مواظب خانواده و  م کهکن میقبل از پاسخ به این سؤال مردان مؤمن را نصیحت 
دختران و پسران و همسران و خواهرانشان باشند. در این مورد احساس مسئولیت نمایند 

هصلَّى و تقواي الهی را پیشه کنند و نگذارند که خود سر باشند. همان زنانی که پیامبر  اللـَّ

 هآلو هلَیع لَّمسنْ نَ « د:فرمای می ها آندر مورد و أَيْتُ مِ ا رَ بَ لِلُبِّ مَ هَ دِينٍ أَذْ قْلٍ وَ اتِ عَ اقِصَ

لِ  جُ نَّ الْـالرَّ اكُ دَ نْ إِحْ مِ مِ ازِ مردان ، هیچ ناقص و دینی نمی تواند مانند شما زنان« )1(»حَ

 »عاقل را فریب دهد...
 آیند میاهم که دنبال مد هاي لباس که از اینجا و از آن جا خو میاز تمام مسلمانان 

نروند؛ زیرا بسیاري از این مدها با لباس اسالمی که زن را کامالً می پوشاند تناسب 
، که پاتلون از این قبیل لباس هاست، مانند لباس هاي کوتاه و بسیار تنگ و نازك، ندارند

و زنی که آن ، دکن میحجم پاي زن و شکم و پستان و غیره را مشخص ، این نوع لباس

ْ «د که در این حدیث آمده: شو میي را می پوشد مشمول وعید لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ صِ

نَابِ  أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ يَاتٌ الْـأَرَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ نِسَ ؛ وَ ا النَّاسَ َ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ تٌ ، بَقَ ِيالَ ممُ

تٌ  ائِالَ ةِ ، مَ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ تِ الْـرُ ةِ الْـبُخْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ االْـالَ يَ 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  )2(»لَيُوجَ

                                                           
 )80) مسلم  (304بخاري  ( -1
 گذشت. 72تخریج حدیث در فتواي سابق -2
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را ندیده ام: گروهی که  ها آنمن در زمان خود) ( دو گروه از اهل دوزخ هستند که«

کنایه از ستمگران و ( شالق هایی چون دم گاو در دست دارند و با آن مردم را می زنند
دیگران را در فتنه می اندازند ، و زنهایی که لباس پوشیده اند اما عریان هستند، ظالمان)

موي سرشان ، ندده میند و به دیگران میل و رغبت نشان کن میو به سوي خود جذب 
ند و بوي آن به مشامشان شو میاین زنها به بهشت وارد ن، چون کوهان شتر است

 »در حالی که بوي بهشت از فاصله هاي بسیار دور به مشام می رسد، نخواهد رسید
پس نصیحت من به زنان و مردان مؤمن این است که از خدا بترسند و لباسی بپوشند 
که مطابق با موازین شرعی باشد و بدن زن را کامالً بپوشاند. به این خانواده ها توصیه 

 لباسهایی به هدر ندهند.م که پول خود را براي خریدن چنین کن می
استاد بزرگوار: دلیل زنها براي پوشیدن پاتلون این است که گشاد است و پا را  -2س

 کامالً می پوشاند؟!
چون پاتلون این پا را از پاي دیگر جدا نشان ، حتی اگر این لباس گشاد باشد -2ج

اس مشابه مردان و بیم آن می رود که زنها با پوشیدن این لب، د و این پوشش نیستده می
 شوند؛ زیرا پاتلون از لباس هاي مردان است. 

 هـ18/8/1415 – 1/1476الدعوة ش -الشیخ ابن عثیمین

 .. آیا جایز است؟ .] پوشیدن لباس کوتاه در حضور فرزندان79[

 لباس کوتاه می پوشم... حکم چیست؟  ها آنچهار فرزند دارم و در حضور  س:

براي زن جایز نیست که در حضور فرزندان و محارم خود لباس کوتاه بپوشد. زن  ج:
باید در حضور محارم خویش چیزي از یدنش را نمایان نکند جز آنچه که معموالً برهنه 

مانند: دست و صورت که سبب فتنه نیست. زن می تواند فقط در حضور شوهر ، دشو می
 لباس کوتاه بپوشد.

  2/170منتقیال -الشیخ الفوزان

 ] حکم پوشیدن لباس کوتاه براي دختران خرد سال 80[
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بعضی از زنها دختران کوچک خود را لباس هاي کوتاه می پوشانند که ساق پا  س:
یند: ما در کودکی این لباس را می گو مینمایان است... اگر این زنها را نصیحت کنیم 

 نظر شما چیست؟ ، ستپوشیدیم و وقتی بزرگ شدیم ضرري به دنبال نداشته ا
چون ، براي دختر خردسالش چنین لباسی را انتخاب کند انسانبه نظر من نباید  ج:

د و پوشیدن چنین لباسی براي او امري شو میاگر به این لباس عادت کند به آن وابسته 
وقتی که بزرگ ، د. اما اگر از کودکی به متانت و وقار عادت کندشو میعادي و سهل 
متین و با وقار می ماند. نصیحت من به خواهران مسلمان این است که شود همچنان 

لباس خارجی ها را که دشمن دین هستند ترك کنند و دخترانشان را به لباس هایی که 
 را با حیا بار آورند؛ زیرا حیا از ایمان است. ها آنو ، کامالً بدن را می پوشاند عادت دهند
 جمع آوري محمد المسند-)177( فتاوي المرأةص -شیخ ابن عثیمین

 ] پوشیدن لباس هایی که داراي نقش صلیب است81[

خواه این لباس ها ، دشو میبه کثرت روي لباس هاي زنان نقش صلیب دیده  س:
د که بسیاري از زنان از شو میپارچه باشند و یا لباس هاي دوخته و آماده باشند. مشاهده 

 م پوشیدن چنین لباس هایی چیست؟پوشیدن این لباسها پروایی ندارند... حک
ئید پوشیدن آن جایز است؛ گو میبا این که به جناب عالی نسبت داده شده است که  

اما به هنگام خواندن نماز باید آن را در بیاورند...آیا این صحیح است؟ همچنین اگر 
و ، آن را بخرد، کسی بدون آن که بداند که این لباس ها داراي نقش صلیب است
 فروشنده از پس گرفتن آن امتناع ورزد چه کار کند؟ لطفاً توضیح دهید. 

ئیم پوشیدن چنین لباسی جایز است گو میآنچه که به ما نسبت داده اند که  ج:
صحت ندارد؛ ما به پوشیدن لباس هایی که نقش صلیب را دارند نه در نماز و نه در 

اگر ممکن است نشان ، ن لباسی خریدهاما اگر کسی چنی، یمده میبیرون از نماز فتوا ن
 صلیب را پاك کند و گر نه آن را نپوشد.

    ).45( فتواي معاصرة ص -شیخ ابن عثیمین
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 ] حکم تشبه مرد با زن در لباس82[

علَیه وآله وسلَّم هر مردي را که  اللَّـهپیامبر خدا صلَّى «از حدیثی مطلع شدم که:  س:
آیا این حدیث بر زنی » لعنت کرده است، لباس زن و هر زنی را که لباس مرد می پوشد

که پاتلون و بلیز و دیگر لباس هاي معروف مردان را که هم اینک در بسیاري از 
س را فقط د؟ آیا اگر زنی این لباشو میشامل ، کشورهاي اسالمی مرسوم اند می پوشد

آیا باز هم مفهوم حدیث بر او صدق ، در حضور شوهر و پسران و برادرانش بپوشد
هد؛ چون پیامبر صلَّى کن می علَیه وآله وسلَّم به طور مطلق گفته و مشخص نکرده که  اللـَّ

 در حضور کسی باشد؟ 
پوششی چنین ، پوشیدن لباس هایی که مردان می پوشند براي زن جایز نیست ج:

چنین کسی لعنت شده ، در حدیث، مذموم است؛ زیرا در آن با مردان مشابهت شده است
حتی اگر این لباس را در حضور زنان یا فقط نزد محارم بپوشد؛ چون سبب ، است

د تا به آن عادت کند و مورد پسندش واقع شود و او را تا آنجا پیش ببرد که آن را شو می
پس این وعید ، ات از روي فخر فروشی و مباهات بپوشدنزد مردان بیگانه و در جلس

 ردد.گ میآنگاه شامل او 
حق دارد به تمام ، اما اگر آن را فقط نزد شوهرش بپوشد اشکالی ندارد؛ چون شوهر

 بدن زن نگاه کند. واهللا اعلم.
  ).90( اللؤلوء المکین -شیخ ابن جبرین

 ] حکم دور کردن مو از بدن زن 83[

آفرینش و خلقت او را تغییر  انساننیم که خداوند متعال راضی نیست که دا میما  س:
 د که خلقت و آفرینش الهی را تغییر دهد. کن میامر  انساندهد. شیطان به 

هاز پیامبر صلَّى  نَ «علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود:  اللـَّ ةَ الْـلَعَ لَ اصِ وَ

النَّ الْـوَ  ةَ وَ لَ صِ تَوْ سْ ةَ وَ مُ صَ ةَ وَ الْـامِ صَ تَنَمِّ ةَ وَ الْـمُ مَ اشِ ةَ الْـوَ مَ شِ تَوْ سْ لعنت خدا بر زنی باد « )1(»مُ

                                                           
 )2125-2122) و أطرافه عنده. مسلم  (4886بخاري  ( -1
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اهد موهاي او را پیوند خو میکه مو پیوند می زند و لعنت خدا بر زنی باد که از دیگران 
د و لعنت خدا بر زنی باد که خالکوبی کن میبزنند و لعنت خدا بر زنی باد که ابرو را 

لْقَ الْـ« در آخر حدیث آمده:» دکن می اتِ خَ َ ريِّ غَ ـهِ مُ همان کسانی که آفرینش الهی را « »اللَّ

 »ندده میتغییر 
و ، پسندیده هستند و به آن تشویق شده است، نم که بعضی از انواع تغییردا میاین را 

تراشیدن ، گرفتن موي سبیل، آن اموري است که فطري هستند از آن جمله: ختنه کردن
کوتاه کردن ناخن. به ما اجازه داده شده که در ، و گرفتن موي زیر بغل، زیر ناف موي

گرفتن موي زاید بدن تا چهل روز تأخیر کنیم و بیش از چهل روز اجازه نداریم. در 
مواردي شریعت اسالم تغییر و یا گرفتن بعضی از چیزها را اجازه نداده است؛ زیرا 

مانند مواردي که در باال ذکر ، ده آن لعنت شده استکارهاي خوبی نیستند و انجام دهن
و در مورد آن امر و یا نهی نیامده ( شد. اما چیزهایی باقی می ماند که مشتبه هستند

آیا دور کردن آن تغییر آفرینش ، است) مانند: دور کردن موهاي زاید ساعد و ساق پا
است که حرمت  امور مشتبهی خدا ست و یا خیر؟ و در نتیجه نباید آن را دور کرد یا از

و یا اباحت آن روشن نیست؟ و در نتیجه نباید دور شود تا دیانت و اعتقاد ما خدشه دار 
علَیه وآله وسلَّم در مورد آن سکوت کرده  اللَّـهنشود؟ یا از اموري است که پیامبر صلَّى 

باشد که بنده از آن اطالع  و ما اجازه داریم که آن را دور کنیم؟ یا در مورد آن دلیلی
یند می توان با گو میندارم و در آن به نهی یا اباحت تصریح شده است؟ شنیده ام که 

اما ، این موها را دور کرد تا اینگونه دست به تغییر نزده باشیم، کوتاه کردن یا تراشیدن
 اهم قضیه را با دلیل بدانم؟ خو می

جواب هست؛ چون اگر کسی بخواهد با در بر گیرنده ي ، در حقیقت خود سؤال ج:
 احتماالت بیشتري به این سؤال پاسخ دهد که خود سؤال کننده ذکر کرده نمی تواند.

که ، و بعضی از انواع، موي زاید، به بعضی از انواع تغییر امر شده مانند گرفتن ناخن 
لکوبی و از یکدیگر و خا ها آنمانند: گرفتن ابرو و جدا کردن دند، شریعت نهی نموده

مانند دور کردن موهاي ساق پا و ساعد و کف دست ، در مورد بعضی از انواع، امثال آن
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احتماالتی که در سؤال ذکر شده وجود دارد. ، که در این مورد اخیر، سکوت شده است
بنابراین باید آن را ، دباش میحرام است؛ چون از اوامر شیطان ، باید دانست که اصلِ تغییر

 آن دوري گزید. ترك داد و از
گرفتن ، ئیم: شریعت در این مورد سکوت کرده است؛ زیرا وقتی که شریعتگو مییا  

چیزهایی را ممنوع کرده و به دور کردن چیزهائی دستور داده و در مورد بعضی سکوت 
چون اگر ، ..اشکالی ندارد.د که دور کردن موهاي ساق وکن میاین داللت ، کرده است

علَیه وآله وسلَّم به آن اشاره می کرد. وقتی که چیزي  اللَّـهر صلَّى ممنوع می بود پیامب
 بدین معناست که غیر از آن جایز نیست.، دشو میممنوع 

مگر اینکه بدن زن ، اما تردیدي نیست که احتیاط در آن است که این کار انجام نشود 
پر مو) باشد یا ( د دست مردمانند: اینکه دستهایش مانن، را زشت و نازیبا جلوه دهد

نپسندد. در این صورت تردیدي ، که شوهر، پر مو) باشد( پاهایش مانند پاهاي مرد
از بین ، می توان آن را کوتاه کند یا با پماد مو بر، نیست که دور کردن آن جایز است

 ببرد بدون آن که اشکالی داشته باشد. واهللا اعلم.
   )48، 47ص ( نور علی الدرب -شیخ ابن عثیمین

 ] حکم دور کردن موي صورت زن84[

 حکم دور کردن موهاي صورت زن چیست؟  س:

چون در ، در این مورد تفصیل است: اگر موي عادي باشد گرفتن آن جایز نیست ج:

ىلَّ لَعَنَ رسول « حدیث آمده: ـهُ  اهللا صَ ةَ وَ  اللَّ صَ لَّمَ النَّامِ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ةَ الْـعَ صَ تَنَمِّ پیامبر « )1(..».مُ

 »یرند لعنت کرده است...گ میخدا زنهایی را که موي صورت و ابرو را 
، اما اگر موي زیاد و اضافه بود به گونه اي که چهرهء زن را نا زیبا و زشت جلوه دهد

در چنین صورتی گرفتن موهاي صورت ، مانند: روئیدن چیزي شبیه سبیل و ریش
 اشکالی ندارد. 

                                                           
 ) بنحوه2125) و مسلم  (4886بخاري  ( -1
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     171، 170ص37ش -البحوث مجلۀ -شیخ ابن باز

 ] حکم باز کردن موها به صورت منحنی و کج85[

، بعضی از زنها در این روزها موهاي سر خود را به شیوهء جدیدي شانه می زنند س:
فت این کار گ مییکی ، ندکن میو از نصف سر به صورت کج و منحنی موهایشان را باز 

 آیا درست است؟حرام است چون از کارهاي جاهلیت است... 
، ندکن میشیوه زنهاي مسلمان این است که موهایشان را از وسط فرق سر باز  ج:

چنان که ، موها را به دو قسمت تقسیم کرده و شانه می زنند و به صورت گیسو می بافند
هام عطیه رضی اهللا عنها در مورد غسل دختر پیامبر صلَّى   ید:وگ میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

ونٍ وَ « رُ ةَ قُ ثَ ا ثَالَ هَ رَ عَ ا شَ نَ رْ فَ االْـفَضَ هَ فَ لْ ا خَ يْنَاهَ ما موهایش را به سه گیسو تقسیم کرده « )1(»قَ

هید: پیامبر صلَّى گو میعائشه رضی اهللا عنها » و به پشت سرش انداختیم علَیه وآله  اللـَّ
مانند یهودیان؛ زیرا ، رها می کردو موهایش را بر پیشانی ، وسلَّم سرش را شانه می زد

علَیه وآله وسلَّم در آنچه که به او دستوري از سوي خدا داده نشده بود  اللَّـهپیامبر صلَّى 
ید: سپس بعد از آن پیامبر صلَّى گو میدوست داشت مانند یهودیان رفتار کند. عائشه 

فرق باز کرد اللَّـه لَّمسو هآلو هلَییعنی: موهایش را از وسط به دو قسمت تقسیم ، ع
  )2(.نمود می

جایز نیست و مشابهت با زنان کافر است ، به نظر من باز کردن موها به صورت کج
از این رو به ، ندکن مییا از کارهاي جاهلیت این زمان است که از زنان غربی تقلید 

، که با آمدن آن آید میچون در هر زمانی مد جدیدي ، ندده میکثرت مدل را تغییر 
بهتر ، ند. بنابراین از دیدگاه من این تقلید کور کورانه استکن میمدهاي گذشته را ترك 

 آن است که از نحوه شانه زدن و باز کردن موي زنهاي مسلمان پیروي شود. و اهللا اعلم. 
 گفتار و امالي شیخ ابن جبرین که بر آن امضا کرده است.

                                                           
 )939) مسلم  (1263،1262،1260،1259،1254بخاري  ( -1
 ) باختالف یسیر من حدیث ابن عباس2336(  ) مسلم5917،3944،3558بخاري  ( -2
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 زنان] حکم رنگ مو براي 86[

 حکم تغییر دادن موها با رنگ قرمز یا زرد و غیره چیست؟ س:

ند مد جدیدي ده میاین که زنها رنگ موهاي خود را با رنگهاي متنوع تغییر  ج:
فرا گرفته اند.  آیند میکه آن را از زنهاي غربی که به کشورهاي اسالمی سر لخت ، است

، گاهی همزمان با چند نوع رنگموهایشان را با انواع رنگهاي مختلف و ، این زنها
خودنمائی و فریفتن جوانان است. با اینکه کار ، جلب توجه ها آنهدف ، ندکن میآرایش 

تقلید کرده اند و ممکن است شوهرانشان  ها آنزشتی است بعضی از زنان کشور ما از 
آنان را به این کار ملزم کرده باشند؛ چون زن را با چنین قیافه اي بهتر می پسندند. 

باید دانست که این نوع آرایشها ، بعضی از مردان دوست دارند که زنانشان اینگونه باشند
 د. کن میو رنگ آمیزیها زن را زشت و بد قیافه 

التمثیل والتلوین) نهی شده ( ر مو به رنگها و شکلهاي مختلفدر حدیث از تغیی
، و همچنین از وصل مو و از رنگ کردن موهاي سفید با رنگ سیاه منع شده است، است

 فقط اجازه داده شده که موي سفید با رنگ سرخ یعنی با حنا تغییر داده شود. 
     30، 25اللنخبۀ من الفتاوي النسائیۀ ص -شیخ ابن جبرین

 ] حکم استفاده از پودر مخصوص مو؛ و قاعده اش در تحلیل و تحریم 87[

، دشو میدر بازارها معجونی از حنا که از مواد طبیعی درست شده است فروخته  س:
د و اثر آن تا شو مید که در سه مرحله استفاده شو میاین معجون به سه کیسه تقسیم 

این است که مو را نرم و برّاق نموده  از ویژگی هاي این معجون، شش ماه باقی می ماند
مطالبی است که روي بسته هاي  براساسد این خصوصیت ها کن میو به رشد آن کمک 
ند. اما این معجون مو را سیاه کن میبعضی از افراد از آن استفاده ، آن نوشته شده است

از این رو رد و همچنان سفید باقی می ماند. دا مید و موي سفید از آن رنگ بر نکن می
رنگ شود و موهایم سیاه مایل به سرخ ، من موهایم را حناي سرخ می زنم تا موي سفید

نم که رنگ کردن موي سفید با رنگ سیاه جایز نیست و مشابهت با دا میشوند؛ چون 
 کفار است. 
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 آیا استفاده از این معجون جایز است یا آن را ترك کنم؟  س:

و شما ، ندارد؛ چون ظاهراً در آن ممنوعیتی نیستاستفاده از این معجون اشکال  ج:
اصل حالل بودن است مگر آن که دلیل منعی وجود ، باید بدانید که در غیر از عبادات

هرگاه شما در مورد چیزي تردید داشتید که حالل است یا حرام؟ جایز ، داشته باشد
اید به انجام آن اصل ممنوعیت است؛ و شما نب، است یا ناجایز؟ ؟ اگر از عبادات بود

و اگر از عبادات نبود می توانید ، اقدام کنید مگر آن که برایتان روشن شود که جایز است

﴿ د:فرمای میخداوند متعال ، آن را انجام دهید؛ زیرا اصل در آن حالل بودن است   

                                

          ﴾ :[اى پیامبر] بگو زیورهایى را که خدا براى « ]۳۲[األعراف

بندگانش پدید آورده و [نیز ] روزیهاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده بگو این 
اند و روز قیامت [نیز] خاص  براى کسانى است که ایمان آورده[نعمتها] در زندگى دنیا 

  »باشد آنان مى
 )74، 2/73(، )5( کتاب الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

 ] حرمت استفاده از کاله گیس88[

آیا جایز است که زن کاله گیس بگذارد و اینگونه خود را براي شوهرش  س:
 د یا نه؟ شو میمو بیاراید؟ آیا با این کار مشمول نهی از پیوند 

و اگر دقیقاً مانند ، استفاده از کاله گیس حرام است و مشمول پیوند مو است ج:
د که با پیوند مو ده میپیوند مو نباشد باز هم موي زن را بلندتر از حالت واقعیِ آن نشان 

ىلَّ «مشابهت دارد؛  نَ النبي صَ ـهُ لَعَ ة اللَّ لَ صِ تَوْ ةَ و املُسْ لَ اصِ لَّمَ الوَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ رسول خدا « )1(»عَ

 »د لعنت کرده است.کن میزنی را که مو پیوند می زند ویا طلب پیوند مو 

                                                           
 )2122)، و مسلم (5941البخاري ( -1
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استفاده از کاله گیس براي  -یعنی کچل باشد–اما اگر زنی اصالً مو نداشته باشد  

النَّبِيُّ  أذن«کردن عیب جایز است؛ از این رو  برطرفپوشاندن این عیب جایز است؛ زیرا 

ىلَّ  ـهُ صَ بٍ  اللَّ نْ ذَهَ ا مِ فً ذَ أَنْ تَّخِ لَّمَ ملَِن قُطِعَت أنفه فی إحدی الغزوات أَنْ يَ سَ يْهِ وَ لَ پیامبر « »عَ

هصلَّى  به فردي که بینی اش در یکی از جنگها قطع شده بود اجازه  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ
 )1(».داد که بینی اي از طال بگیرد

و موضوع جراحی زیبائی و کوچک کردن بینی و ، مسئله از این هم گسترده تر است
و ، بمنزله دور کردن عیب نیست، غیره در آن داخل است. باید گفت: که زیبایی و تجمل

اما اگر ، نمودن عیب باشد اشکالی ندارد برطرفاگر در مواردي چنین جرّاحیهائی براي 
، ندشو میبراي ازاله عیب نباشد مانند خالکوبی و گرفتن ابرو که فقط براي زیبائی انجام 

استفاده از کاله گیس حتی اگر با رضایت شوهر باشد باز هم حرام است؛ ، ممنوع است
 د.کن میحرام خدا را حالل ن، چون اجازه و رضایت کسی

  ).183( ص، فتاوي المرأة -شیخ ابن عثیمین

 ] نبایدهاي آرایشگاههاي مو89[

اخیراً بعضی از دختران جوان به آرایشگاههائی می روند که موها را به مدل هاي  س:
مدل تایلندي است که در مجله هاي ، ند یکی از این مدل هاي جدیدآور میمختلفی در 

این مد نزد دختران جوان طرفداران زیادي دارد. یکی دیگر از ، دشو میتبلیغ ، لباس
بدون تردید چنین کارهائی ، فر دادن مو به مدل آمریکائی است، هاي پر طرفدارمد

 مشابهت با زنان کافر است. 
این کار ، رنددا میابروها را بر ، در این آرایشگاهها با استفاده از موادي مخصوص

د. با توجه به این که چنین شو مییرد و پول هاي زیادي خرج آن گ میساعت ها وقت 
، در میان دختران جوان طرفداران زیادي دارد حکم آن را مفصالً توضیح دهیدکارهائی 

شاید خداوند به سبب فتواي شما فرزندان جوان ما را که فریب خورده اند و به دنبال 

                                                           
 ). 5164،5165، و النسائی (»حسن غریب«) و قال : 1770)،و الترمذي (4232أبو داود  ( -1
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یش را فراموش کرده اند و از طرفی امید خو میمدهاي غربی رفته اند و هویت اسال
 رند. ورود به بهشت و نجات از دوزخ را هم دا

و أصيل و أسلم عيل نبينا حممد و عيل آله و اصحابه امجعني... ، احلمد هللا رب العاملني ج:

 اما بعد: 

هر مسلمانی باید بداند که دشمنان اسالم از هر سو و در ، قبل از پاسخ به این سؤال
، بر هیچ یک از ما پوشیده نیست که کفار. ندکن میهر وقت علیه اسالم و مسلمین توطئه 

بسیاري از کشورهاي اسالمی را با زورِ اسلحه تحت استعمار خود در آورده اند؛ آنگاه 
خواستند از راه تهاجم  ها آنکه خداوند دشمنان اسالم را از سرزمین ما بیرون کرد 

خداوند در قرآن و پیامبر در سنت از مشابهت . فرهنگی به جنگ اسالم و مسلمین بیایند
 . داشته استمسلمانان با کفار بر حذر 

 ﴿ :دفرمای میخداوند متعال                 

        ﴾ :و از پى هوسهاى گروهى که پیش از این « ]٧٧[املائدة

از راه راست منحرف شدند ] خود[را گمراه کردند و ] از مردم[گمراه گشتند و بسیارى 
  »نروید

﴿ :دفرمای میو                             

                 ﴾ :اید  آوردهاى کسانى که ایمان « ]١[املمتحنه

اظهار دوستى  ها آنکه با ] به طورى[دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید 
  »کنید و حال آنکه قطعاً به آن حقیقت که براى شما آمده کافرند

 ﴿ :دفرمای میو                            

                                 ﴾

مگیرید ] خود[اید یهود و نصارى را دوستان  اى کسانى که ایمان آورده« ]٥١[املائدة: 
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را به دوستى گیرد از  ها آنبعضى از آنان دوستان بعضى دیگرند و هر کس از شما ] که[
  »نماید آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمى

منظور بنده از ذکر این دو آیه این است که پیروي از مدهاي بیگانگان و تأسی از 
ا آنان می انجامد تا گام به منجر به دوستی ب، اخالق و عملکرد یهود و نصارا در نهایت

هصلَّى پیروي کنند. از این رو پیامبر  ها آنگام از  از چنین کاري بر  علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

مْ «د: فرمای میحذر داشته است و  نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ هرکسی خود را با قومی شبیه « »مَ

 )1(»ستها آننماید او از 
، باید در مورد بانوان، به خصوص مردان عاقل و هوشیار، تمام مسلمانان بنابراین

در مورد  علَیه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى بانوانی که پیامبر ، دستورات الهی را رعایت نمایند

لِ «د: فرمای می ها آن جُ بَ لِلُبِّ الرَّ دِينٍ أَذْهَ قْلٍ وَ اتِ عَ اقِصَ نْ نَ أَيْتُ مِ ا رَ نْ الْـمَ مِ مِ ازِ حَ

نَّ  اكُ دَ مردان عاقل را فریب ، هیچ ناقص عقل و دینی نمی تواند مانند شما زنان« )2(»إِحْ

 »دهد
مردان مؤظف هستند که مواظب باشند تا همسران و دخترانشان گرفتار ، بر این اساس

اهند ما مسلمانان دستورات پروردگار خو میمدهاي جدید نشوند؛ زیرا دشمنان اسالم 
بجاي پیروي از دین ، یش را فراموش کنیم و از مسیر عبادت و دیانت فاصله بگیریمخو

و شریعت دنباله رو مدهاي جدید باشیم که به جز از شرّ و بال و شهوت پرستی عایدي 
 به نظر من در این آرایشگاهها چند امر ممنوع و ناجایز وجود دارد: ، دیگر ندارند

بدیهی است که این ، ندشو میدر این آرایشگاهها زنها به سبک کفار آرایش  -1
و هر کسی با قومی مشابهت اختیار کند او از ، دباش میحرام است چون تشبه به کفار 

 . ستها آن

                                                           
 تخریج در فتواي سابق گذشت  -1
 تخریج در فتواي سابق گذشت -2
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یرند که پیامبر از آن نهی نموده و انجام دهنده آن را لعنت گ میموهاي ابرو را  -2
م مرد یا زن مؤمنی به کن میفکر ن. ن از رحمت خدادور شد: یعنی، لعنت. کرده است

 .شدن از رحمت الهی راضی باشد دور
بلکه به هدر دادن پول به خاطر به دست ، دشو میبدون فایده پول به هدر داده  -3

یرد گ مید هم پول زن مسلمان را کن میزنی که موها را آرایش ، آوردن ضرر و زیان است
 .دکن میو هم موهایش را مانند زنهاي کافر آرایش 

ندکه کن میدختران و زنان مسلمان از نظر فکري و اعتقادي بر این باور رشد  -4
تا جایی که زنها پا را از این هم فراتر ، باید سبک آرایش زنهاي کافر را انتخاب کنند

 .ندکن میو بی بند و باري و فساد اخالقی را دنبال ، ارندگذ می
ند و چیزهایی را بر کن میدر این آرایشگاهها زنها را بدون آن که نیاز باشد برهنه  -5

در حالی که پیامبر . و اطراف شرمگاه زن می مالند تا آن را ببینند و تماشا کنند ها آنر
هصلَّى   .زنان را از نگاه کردن به شرمگاه یکدیگر نهی کرده است علَیه وآله وسلَّم اللـَّ

در حالی که ، جایز نیست که زنی به شرمگاه زنی دیگر نگاه کند مگر آن که نیاز باشد
و اصالً موئی بر بدن  اگر زنی تمام موهاي بدنش را بزداید. اینجا نیازي به این کار نیست

چه فایده از چنین زنی؟ شاید موهایی که خداوند ، و مانند عروسکی باشد، نداشته باشد
نیم و چه بسا که از بین بردن دا میحکمتی در آن باشد که ما آن را ن در بدن زن رویانیده

یند موهاي ساق گو میشاید هم سخن کسانی درست باشد که . آن براي بدن مضر باشد
، و ران و شکم جزو خلقت و آفرینش الهی هستند و تغییر آن حرام است؛ زیرا تغییر آن

 اللَّـهصلَّى د؛ خدا و پیامبر باش میان تغییر خلقت و آفرینش الهی است و از اوامر شیط
لَّمسو هآلو هلَیپس آن طور که بعضی از علما . به دور کردن این موها دستور نداده اند ع

، علمایی که آن را جایز قرار داده اند. اصل این است که این کار حرام است: گفته اند
آن است که ، بلکه تقوا و عمل بهترنگفته اند دور کردن و دور نکردن آن یکسان است؛ 

چون دلیلی قوي بر ، که دور کردن آن حرام نیست هرچندموهاي بدن را دور نکنیم 
 .حرمت آن نیست
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م که در این امور فریب نخورند. و کن میاینجانب به تمام زنان و مردان سفارش  

و زنها به آرایشی اکتفا نمایند که به دین و ، معتقدم باید این آرایشگاهها تحریم شوند
مرتکب حرام نشوند. اگر ، ضرري نداشته باشد و آنان با تشبه به کفار ها آناعتقاد 

خداوند بخواهد که زن و شوهر همدیگر را دوست داشته باشند و نسبت به همدیگر 
وهر با نیازي به این کارها نیست. باید دانست که محبت بین زن و ش، عشق بورزند

؛ بلکه با اطاعت از خدا و پایبندي به حیا و متانت به آید مینافرمانی خدا به دست ن
و ما را ، اهم که ملّت ما را از مکر دشمنان حفاظت کندخو می. از خداوند آید میدست 

بودند باز  برخورداربه متانت و حیایی که سلف صالح و پیشکسوتان نیکو سیرت از آن 
 گرداند. 

   )36، 27( ص، فتاوي و رسائل فی األفراح -ن عثیمینالشیخ اب

 ] حکم مژه هاي مصنوعی90[

یا ، زنهایی که مژه هاي چشمانشان کوچک است مژه هاي مصنوعی می زنند س:
ند و بعد از کن میاینکه مژه هاي مصنوعی را فقط در مراسم و محافل و جشنها استفاده 

 استفاده از این مژه ها چیست؟ند حکم آور میپایان مراسم آن را بیرون 
مژه یعنی: موهائی که خداوند بر روي پلکها رویانیده تا چشمها را از خاك و  ج:

چشمها پلک و مژه دارند مژه ها موهائی ، از این رو از بدو تولد، خاشاك حفاظت کنند
اما بعضی ، ندکن میند و اگر کنده شوند مجدداً رشد شو میهستند که بزرگ و کوچک ن

مردم که پلک هایشان درد دارند از این رو نیاز است که موها را بکنند تا درد کم از 
از این رو گذاشتن پلک یا مژه مصنوعی جایز نیست؛ چون این کار از پیوند زدن ، شود

ةَ وَ الْـالنبی لَعَنَ «. در حدیث آمده آید میمو به حساب  لَ اصِ ةَ الْـوَ لَ صِ تَوْ سْ پیامبر صلَّى  »مُ

زنانی را که موهایشان را پیوند می زنند لعنت کرده است اللَّـه لَّمسو هآلو هلَی1(ع( . 

                                                           
 .این باب مراجعه شود 88به تخریج حدیث در فتواي -1
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پس وقتی که از پیوند زدن موي سر نهی شده همچنین پیوند زدن پلک و مژه جایز 
همچنین زدن مژه مصنوعی به این خاطر که مژه هاي اصلی کوچک هستند جایز ، نیست
، راضی باشد و از زیبایی مصنوعی و دروغین بپرهیزدبلکه زن به تقدیر الهی ، نیست

ورٍ الْـف«چون در حدیث آمده:  ْ زُ يبَ بِسِ ثَوْ الَ عْطَ كَ ْ يُ بِّعُ بِامَ ملَ تَشَ  )1(»مُ

د که فاقد آن است مانند کسی است که لباس سراسر کن میکسی که وانمود به چیزي «
 ». دروغ پوشیده است

 آله و صحبه و سلم.واهللا اعلم. و صلی اهللا علی محمد و 
 تأیید با مهر و امضاي ایشان –از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 

 ] مقصود از اینکه زن از گرفتن موي ابرو و صورت نهی شده چیست؟91[

هکه پیامبر صلَّى » نَمص«مقصود از  س: علَیه وآله وسلَّم از آن نهی کرده چیست؟  اللـَّ
 ها یا قسمتی از آن است؟ آیا منظور گرفتن کامل مو

خواه کامالً ابروها برداشته ، یعنی گرفتن تمام موهاي ابرو یا بخشی از آن» نَمص« ج:
د که برداشتن ابرو با تراشیدن انجام شود یا کن میشوند یا قسمتی از آن دور شود؛ فرقی ن

و چشم از  بیشتر باشد انسانچون خداوند این موها را آفریده تا زیبایی ، با کوتاه کردن
پس اگر ابروها پر پشت یا دراز باشند حتماً ، آلودگیها و خاك هاي پیشانی حفاظت شود

 بنابراین تغییر آفرینش الهی جایز نیست. ، حکمتی دارد
 واهللا اعلم. و صلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم.

 تأیید با مهر و امضاي ایشان –از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 

 بلند کردن ناخن و استفاده از الك ناخن، حکم گرفتن ابرو] 92[

 حکم گرفتن موهاي زاید ابروها چیست؟ -1س:
حکم بلند کردن ناخن و استفاده از الك ناخن چیست؟ با اینکه من قبل از  -2

 رم؟ دا مییرم و بعد از بیست و چهار ساعت آن را برگ میگذاشتن الك ناخن وضو 
                                                           

 )2129،2130) مسلم  (5219هو حدیث نبوي أخرجه: البخاري  ( -1
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سفر کند می تواند صورتش را نپوشاند و فقط سر و دیگر آیا اگر زن به خارج  -3

 قسمتهاي بدنش را بپوشاند؟
علَیه  اللَّـهگرفتن موي ابرو و کم کردن آن جایز نیست؛ چون از پیامبر صلَّى  -1ج:

ةِ وَ  لَعَنَ «وآله وسلَّم ثابت است که فرمود:  صَ ةِ الْـالنَّامِ صَ تَنَمِّ لعنت خدا بر زنی باد که « )1(»مُ

 »یرد.گ میموهاي ابرو یا صورتش را 
علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهو از پیامبر صلَّى ، دراز گذاشتن ناخن بر خالف سنت است -2

ْسٌ الْـ«روایت است که فرمود:  ة مخَ طْرَ نَ  -فِ ْسٌ مِ ةِ: الْـأَوْ مخَ طْرَ تَانُ الْـفِ ادُ ، خِ دَ تِحْ سْ االِ نَتْفُ ، وَ وَ

بْطِ  ارِ ، اإلِ فَ لِيمُ األَظْ قْ بِ ، وتَ ارِ قَصُّ الشَّ ، پنج چیز از امور فطري است: ختنه کردن« )2(»وَ

 »و کوتاه کردن سبیل، گرفتن موي زیر بغل، کوتاه کردن ناخن، گرفتن موهاي زیر ناف
چون از انس روایت است که گفت: ، گذاشتن ناخن بیش از چهل روز جایز نیست 

قِّتَ « لْقِ  وُ حَ بِ وَ ارِ نْ الْـلَنَا ىفِ قَصِّ الشَّ ثَرَ مِ كَ أَكْ ُ ارِ أَنْ الَ نَرتْ فَ لِيمِ األَظْ قْ تَ بْطِ وَ تْفِ اإلِ نَ ةِ وَ انَ عَ

ةً  بَعِنيَ لَيْلَ به ما دستور داده شده که گرفتن سبیل و ناخن و گرفتن موهاي زیر بغل « )3(»أَرْ

 ». دازیمو زیر ناف را تا بیش از چهل روز به تأخیر نین
بهتر است که از ، بلند گذاشتن ناخن مشابهت با حیوانات و کفار است؛ اما الك ناخن

دور کردن آن هنگام گرفتن وضو واجب است چون ، و اگر استفاده شد، آن استفاده نشود
 د. شو میمانع از رسیدن آب به ناخن 

چون خداوند متعال ، زن باید در داخل و خارج از کشور از بیگانگان حجاب کند-3

﴿ د:فرمای می                       

   ﴾ :پرده سوى آن از را آن، خواهید متاعى پیامبر زنان از چون و« ]۵۳[األحزاب 

 .»است تر پاکیزه آنان دلهاى و دلهایتان براى این. بطلبید

                                                           
 ) بنحوه.2125) مسلم  (4886البخاري  ( -1

 )257) و مسلم  (5889البخاري  ( -2
 )258مسلم  ( -3
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باید دانست که چهره زن ، دشو میاین آیه کریمه شامل صورت و غیر صورت 
 د.شو مید و از طریق آن شناسائی شو میزیباترین قسمت بدن اوست که به آن نگاه 

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                        

                                

  ﴾ :اي پیغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مومنان « ]۵۹[األحزاب

باز شناخته شوند و بگو که رداهاي خود را جمع و جور بر خویش فرو افکنند. تا اینکه 
 .»در نتیجه مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. خداوند آمرزنده و مهربان بوده و هست

 ﴿ د:فرمای میاهللا تعالی              

  ﴾ :مگر براي شوهرانشان و زینت خویش را نمایان نسازند؛« ]۳۱[النور ،

 »پدران شوهرانشان، پدرانشان
ند که حجاب در داخل و خارج کشور در مقابل کفار و کن میاین آیات داللت 

مسلمین واجب است. هر زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد نباید در امر حجاب 
سستی و تساهل کند؛ چون تساهل در امر حجاب معصیت و نافرمانی خدا و پیامبرش 

 د. شو مید و منجر به فتنه باش می
 )167، 166( ص-فتاوي المرأة -الشیخ ابن باز

رنگ سرخ مایل به زرد یا سرخ و سفید) موهاي ابرو و یا کوتاه کردن ( ] حکم تشقیر93[
 آن 

بعضی از زنها که ابروهاي پر پشت و کلفتی دارند قسمتی از ابروهایشان را رنگ  س:
ارند. و بعضی گذ میو بخشی از آن را به حالت رنگ طبیعی ، ند تا مشخص نشوندکن می

هدف از این ، ند تا مشخص نشوندکن میشده ابروها را با قیچی کوتاه  از قسمتهاي رنگ
.. پس حکم رنگ کردن ابروها با رنگ سرخ و سفید یا زرد .کار زیبا کردن ابروهاست

 رد؟دا میچیست؟ کوتاه کردن قسمتی که رنگ شده چه حک
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نَ النبیُّ «به نظر من این رنگ زدن ها جایز نیست؛  ج: صىل اهللا عليه وسلم  لَعَ

اتِ وَ  صَ اتِ والْـالنَّامِ صَ تَنَمِّ لْقَ اهللاِالْـمُ اتِ خَ َ غَريِّ علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى « )1(»مُ

ند لعنت ده میند و آفرینش خداوند را تغییر کن میزنهایی را که موهاي ابرو را کوتاه 
 »کرده است

براي حفاظت چشمها از خاك و غباري است که از سر باید دانست که موهاي ابرو 
از این رو اگر تراشیده ، یا پیشانی بر چشمها می افتد و در ضمن ابرو نوعی زیبایی است

شوند یا کوتاه شوند دوباره می رویند. حکمت خداوندي است که ابروي بعضی از افراد 
ویژگی خود شناخته شود. ی اینگونه با انسانپر پشت و ابروي بعضی کم مو است. تا هر 

و کوتاه کردن آن ، پس رنگ کردن ابرو جایز نیست؛ چون تغییر آفرینش خداوند است
 هم جایز نیست. واهللا اعلم.

 و صلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم. 
 تأیید با مهر و امضاي ایشان –از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 

 ینت] حکم سوراخ کردن بینی به خاطر ز94[

 حکم استفاده از بینی بند چیست؟  س:

جایز است که زن از زینت هاي متعارف استفاده کند؛ حتی اگر بینی اش یا  ج:
سوراخ ، مانند سوراخ کردن گوش و گذاشتن گوشواره، قسمتی از بدنش را سوراخ کند

 کردن بینی و گذاستن زیور بر آن جایز است. 
 )902( الیمامۀمن فتاواه/ مجلۀ  -الشیخ ابن جبرین

 ] حکم استفاده از لنزهاي رنگی95[

اگر کسی به خاطر زیبایی و پیروي از مد در چشمهایش لنز رنگی بگذارد حکم  س:
 ریال سعودي کمتر نیست؟ 700آن چیست؛ نا گفته نماند که قیمت این لنزها از 

                                                           
 )2125) مسلم  (4886البخاري  ( -1
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اگر به خاطر نیاز از لنز چشم استفاده شود اشکالی ندارد. اما اگر نیازي به آن  ج:
استفاده نکردن از آن بهتر است به خصوص وقتی که گران قیمت باشد؛ چون در ، نباشد

و در ضمن نوعی فریبکاري است؛ زیرا چشم را به غیر از حالت ، حکم اسراف است
 د. ده میواقعی اش نشان 

 )3/177( المنتقی -وزانالشیخ ابن الف

 ] آیا خال کوبی موقت و کوتاه مدت جایز است96[

تازگی ها روش جدیدي بر اي سرمه و آرایش لب مد شده که با خالکوبی  س:
و به جاي سرمه عادي و مداد لب معمول از ، موقت که شش ماه تا یکسال باقی می ماند

 د... حکم این عمل چیست؟شو میآن استفاده 

ىلَّ « چون به معنی خالکوبی است.، ستجایز نی ج: نَ النبيصَ ـهُ لَعَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ عَ

ةَ وَ الْـ مَ اشِ ةَ الْـوَ مَ شِ تَوْ سْ هپیامبر صلَّى  »مُ علَیه وآله وسلَّم زنی را که خالکوبی کند لعنت  اللـَّ

بعد از شش ماه وقتی مدت ، کرده است. آرایش لب ها و سیاه کردن چشمها با این روش
 پس شبیه خاکوبی دائمی است.، ندکن مید باز هم دوباره آن را تجدید شو میآن تمام 

عالج چشمهاست و پلک ها را از جمع شدن چرك ، اصل این است که سرمه
زنها از سرمه به عنوان ، یدنما میچشم را از بیماریها حفاظت ، د. سرمهکن میحفاظت 

اما آرایش لب ها به صورت مذکور به نظرم جایز ، ندکن میاستفاده  ،زینت و آرایشِ مباح
 نیست. زن باید از امور مشتبه بپرهیزد.

 واهللا اعلم.وصلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم.
 تأیید با مهر و امضاي ایشان –از گفتار و امالي شیخ ابن جبرین 



 

 

 

 

 فصل سوم:
 رفتن زن از خانه بیرون



 

 ] احکام خروج از خانه97[

﴿ أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم: س:                  

  ﴾ :در خانه هاى خود بمانید و چون زینت نمایى [عصر] جاهلیت « ]۳۳[األحزاب

 »زینت ننمایید پیشین
هآیا این آیه مخصوص زنان پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم است؟ لطفاً حدود و  اللـَّ

 قوانین شرعی را براي بیرون رفتن زن از خانه جهت انجام کاري توضیح دهید؟
بلکه این آیه عام است و همه زنان ، اوالً آیه مذکور مخصوص زنان پیامبر نیست ج:

علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهآیه در مورد زنان پیامبر صلَّى ، اما در اصل، دشو میمؤمن را شامل 
د. از این رو همه زنها مؤظف اند شو مینازل شده و حکم آن همه زنان مؤمن را شامل 

یند با گو میوقتی با مردها سخن و ، در خانه بمانند و از خدا و پیامبرش اطاعت کنند
بلکه سخن ، طمع ورزند ها آننرمی و جذابیت سخن نگویند به گونه اي که فاسقان به 

به نیکویی گویند که نه سبب شک و تردید شود و نه خشونت بار و وحشیانه باشد.زنها 
 باید از آرایش هاي زمان جاهلیت پرهیز کنند. 

زنان ، ندکن مییه وآله وسلَّم با سایر زنهاي مؤمن فرق علَ اللَّـهزنهاي پیامبر صلَّى 
در بیت رهبري اسالم  ها آنپیامبر باید بیشتر اطاعت و فرمانبرداري داشته باشند؛ چون 

و در سایر ، دکن میجایگاه رهبري و کرامت آن را حفظ  ها آنقرار دارند و فرمانبرداري 
چند برابر از پاداش سایر زنان  ها آنرو پاداش از این ، اردگذ میزنان مؤمنان تأثیر 

 مسلمین است و همچنین اگر نافرمانی کنند عذابشان چند برابر است. 
بلکه ، دوم اینکه: منظور از آیه این نیست که خروج زنها از خانه مطلقاً ممنوع است

توانند براي مانند اینکه می ، می توانند اگر کاري داشته باشند از خانه بیرون بروند ها آن
و حق دارند در نمازهاي عید شرکت ، نماز و گوش دادن به موعظه به مسجد بروند

زنها می توانند براي دید و بازدید از خویشاوندان با ، براي معالجه بیرون بروند، کنند
هچون زنهاي پیامبر صلَّى ، رعایت حجاب شرعی از خانه بیرن بروند م علَیه وآله وسلَّ اللـَّ

و سایر زنهاي مسلمان بعد از نزول این آیه از خانه به قصد مسجد بیرون می آمدند و 
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و همچنین براي دید و ، براي اداي حج و عمره و انجام دادن کارهایشان بیرون می رفتند
 رگاههعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى ، بازدید از خویشاوندان از خانه بیرون می آمدند

و قرعه به اسم هر زنی که می  نمود میبه مسافرت می رفت بین همسرانش قرعه کشی 
علَیه  اللَّـهپیامبر صلَّى ، علَیه وآله وسلَّم به سفر می رفت اللَّـهافتاد همراه پیامبر صلَّى 

و این روند ، کرد وآله وسلَّم با تمام این موارد بر مردان و زنان مسلمان اعتراض نمی
 دامه داشته است. و باهللا التوفیق.همچنان ا

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )224-17/222( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] حکم بیرون رفتن زن از خانه بدون از اجازه شوهر98[

به بازار نزدیک خانه اش می رود آیا وقتی که زن بدون اجازه شوهر براي خرید  س:
 د؟ شو میگناهکار 

زن به طور کلی باید از شوهر اجازه بگیرد که براي انجام کارهاي ضروري از  ج:
با حفظ نگاه و به دور ، بدون آرایش، اگر زن با رعایت حجاب شرعی، خانه بیرون برود

، گردد.گناهی بر او نیستاز اسباب فتنه به بازار برود و سریع کارش را انجام دهد و بر 
 ان شاءاهللا

 ه)1409-1ط( )جمع: محمد المسند110( ص، فتاوي المرأة -الشیخ ابن جبرین

 ] حکم بیرون رفتن زن از خانه بدون آنکه نیازي داشته باشد99[

و گاهی ، بسیاري از زنها اگر کاري داشته باشند یا نداشته باشند به بازار می روند س:
 می روند... در این مورد چه می فرمائید؟ بدون محرم به بازار

چنان که در حدیث آمده ، تردیدي نیست که ماندن زن در خانه برایش بهتر است ج:

نَّ «است:  ٌ هلَُ ريْ ُنَّ خَ يُوهتُ بُ  »و خانه هایشان برایشان بهترند« »وَ

تردیدي نیست که آزاد گذاشتن زن در بیرون رفتن از خانه بر خالف دستور شریعت  
 ي فتنه دور نگه داریمها آناست. شریعت اسالم به ما دستور داده است که زنان را از مک
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خداوند متعال ، سرپرست زنان هستند، و بازار محل فتنه است) از نظر اسالم مردان(

﴿ د:فرمای می       ﴾ :سرپرستى  مردان بر زنان« ]۳۴[النساء

 »دارند
زنان را سرپرست و رئیس قرار داده اند و ، متأسفانه مسلمین با تقلید از دشمنان خدا

زنها هستند که امور مردان را می چرخانند.در حالی که ادعاي پیشرفت و تمدن دارند؛ 
آن همه ادعا و این همه ، حال این بیچاره ها می سوزداما چقدر بدبخت اند؛ دل آدم به 

 ذلّت و بیچارگی. 

هپیامبر صلَّى  أَةً «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ رَ مُ امْ هُ رَ ا أَمْ لَّوْ مٌ وَ وْ لِحَ قَ فْ قومی « )1(»لَنْ يُ

 »که کارشان را به زنی بسپارند هرگز کامیاب نخواهند شد
علَیه وآله وسلَّم در توصیف  اللَّـهنیم که زنها همان گونه که پیامبر صلَّى دا میهمه ما  

لِ «د: فرمای می ها آن جُ بَ لِلُبِّ الرَّ دينٍ أَذْهَ قْلٍ وَ نْ ناقِصاتٍ عَ أَيْتُ مِ نْ الْـما رَ مِ مِ حازِ

نَّ  داكُ مردان عاقل را فریب ، هیچ ناقص عقل و دینی نمی تواند مانند شما زنان« )2(»إِحْ

 » دهد
در مورد زنانشان گذاشته  ها آنبنابراین مردان باید وظیفه اي را که خداوند بر گردن 

انجام دهند. بر عکس بعضی از مردانی که در مورد زنان تحت فرمانشان احساس 
ند که به دیدار ده میند بد اخالق هستند که حتی به زنان خود اجازه نکن میمسؤلیت ن

یند: هرگز حق ندارید از خانه گو میپدر و برادر و عمو هایشان بروند و به زنان  مادر و
یرند که فرموده گ میعلَیه وآله وسلَّم دلیل  اللَّـهبیرون بروید. و از این فرموده پیامبر صلَّى 

مْ «است:  كُ نْدَ انٌ عِ وَ نَّ عَ نزد من ، پس تو اي زن» زنها نزد شما مردان اسیر هستند« )3(»هُ
                                                           

 )4425،7099البخاري  ( -1
 این باب ذکر شد. 78تخریج حدیث در فتواي -2

)؛ 1851). و ابن ماجه  (9169»  (الکبري«)، والنسائی فی 1163،3087حدیث أخرجه: الترمذي  (جزء من  -3
کما أخرجه اإلمام أحمـد   ». حسن صحیح«من حدیث عمرو بن األحوص رضی اهللا عنه. و قال الترمذي: 

 )؛ من حدیث أبی حرة الرقاشی عن عمه رضی اهللا عنها.5/72(
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و هیچ کس حق ندارد نزد تو بیاید و حق نداري ، حرکت نکن، بیرون نرو، اسیر هستی
 ند.ده میبه دیدار خواهر دینی خودت بروي!!! اینها هم کار درستی انجام ن

افراط و تفریط هر دو از نظر اسالم ، دین میانه روي و اعتدال است، دین اسالم
 مردود هستند. 

 )251، 3/250( مجموع دروس فتاوي الحرم المکی -شیخ ابن عثیمین

 ] اصول و ضوابط کار براي زنان 100[

حکم شریعت در مورد اشتغال زنان به کارهایی که مردان می توانند آن را انجام  س:
 ند تا زمینه کار را براي زنها فراهم کنند؟ شو میاما این مشاغل به زنها سپرده ، دهند

این است که زن در جایگاهی قرار بگیرد که خداوند او در شریعت اسالم ، اصل ج:
یعنی زن در خانه بماند و از اماکن فتنه و ، را با آن جایگاه کرامت و عزت داده است

خدمت ، تا بتواند فرزندانش را به شیوه اسالم تربیت کند، جاهاي ناامن دور باشد
 شوهرش را انجام دهد و به کارهاي خانه اش بپردازد. 

نا چار شود تا کار کند باید کاري را انتخاب کند که با دین و دنیاي او ، ر زناما اگ
زن با اجازه شوهرش ، و او را از شوهر داري و تربیت فرزندان باز ندارد، مناسب باشد

 کار کند. 
ند با مردان رقابت کند جایز باش میاما اینکه زن در کارهایی که تخصص مردان 

یی را به دنبال دارد؛ زیرا ها آنمنفی است و مفاسد و زی نیست؛ چون داراي تأثیراتی
فرصت دادن به زن در انجام کارهاي مردانه به معنی زمینگیر کردن مردها و از بین بردن 
فرصت هاي شغلی براي مردان است. از طرفی مشغول شدن زن به کارهاي مردانه سبب 

رج از منزل کار می کند نمی زنی که خا، دشو میاختالط زن ها و مردها و ایجاد فتنه 
تواند حقوق شوهرش را ادا کند و به امور و تربیت فرزندانش بپردازد و در ضمن کار 
کردن زن خارج از خانه مستلزم آن است که خدمتکاران مرد یا زنی در منزل استخدام 

 د. باش میزیانبار است و براي دیانت خانواده مضر  ها آنشوند که براي فرزندان 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. ،  التوفیقوبااهللا



   

 2495 باب نوزدهم: احکام بانوان
 

  )17/236( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] حکم کار کردن زن در هتل یا به عنوان مهماندار هواپیما101[

 آیا زن مسلمان می تواند مهماندار هواپیما باشد یا در هتل کار کند؟  س:

اشتغال زنان در خطوط هوایی به عنوان مهماندار مستلزم آن است که او بدون  ج:
زن را در معرض برخورد با ، شرایط کاري در هواپیما، محرم و بدون شوهر سفر کند

ند که همه این امور حرام کن میمردان نامحرم او را تماشا ، دده میمردان بیگانه قرار 
 است. 

د و باعث شو میفتنه انگیز است و سبب اختالط دوم: کار کردن زن در هتل ها 
  د.شو مید تا بیگانگان با او به خلوت بنشینند که باعث شر و فساد در جامعه شو می

 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، باهللا التوفیق
 )17/238( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 پزشکی درس خوانده است... باید چه کار کند؟ ] اگر زنی در رشته 102[

م که این مسؤلیت بر کن میمن به عنوان یک پزشک احساس مسؤلیت بزرگی  س:
هر ، آیا می توانم واقعاً ملتزم باشم و از همه گناهان پرهیز کنم، یدنما میدوشم سنگینی 

ترسم اگر م و همیشه می بینم که خطایی کرده ام و می کن میروز خودم را محاسبه 
پزشکی را کامالً رها کنم و در خانه بنشینم پروردگارم مرا از دانش پزشکی ام بپرسد که 
با آن چه کرده ام؟ به خصوص سالهایی که درس خوانده ام براي خانواده و کشورم 

 هزینه هاي هنگفتی داشته است.
ه شمار فرض کفایه ب، یند: کار کردن زنها به عنوان پزشکگو میدوم اینکه بعضی  
یند: با توجه به اینکه زن در محیط کارش در معرض فتنه قرار گو میبعضی ، آید می
را پر  ها آنیرد پس نیازي به پزشکان زن نیست و مردها از باب ضرورت جاي گ می
 ند... نظر جناب عالی چیست؟کن می
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تالش  اول اینکه شما باید به اندازه توان خود تقواي الهی را رعایت کنی و نهایت ج:
نماز و دیگر واجبات را انجام دهی و امور ، خود را براي خدمت به بیماران مبذول داري

 ﴿ د:فرمای میشما بیش از توان خود مسؤل نیستید؛ زیرا خداوند ، حرام را ترك کنی

         ﴾خداوند هیچ کس را جز [به اندازه ] توانش « ]۲۸۶ [البقرة

  .»مکلّف نمى سازد

﴿ د:فرمای می تعالىاهللا        ﴾ که مى « ]۱۶[التغابن [ ىحد] پس تا

 »توانید از خداوند پروا بدارید
زن اجازه ندارد در محل کار با ، دوم اینکه: زن می تواند در طبابت زنان کار کند

 مردان اختالط داشته باشد.
 وصلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.، باهللا التوفیق

 )15/70( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] حکم سوار شدن چند زن در ماشین با یک راننده نامحرم103[

ما خانوادهء بزرگی هستیم و راننده اي داریم که ما را به مدرسه و بازار و به  س:
حکم سوار شدن ما با او در ماشین در داخل یا خارج شهر ، خانه خویشاوندان می رساند

 چیست؟ نا گفته نماند که مرد دیگري با ما در ماشین همراه نیست؟
و اشکالی ندارد که شما با او به ، اگر زنان دو نفر یا بیشتر باشند اشکالی ندارد ج:

چنانچه اگر  مدرسه یا جایی دیگر بروید اما به صورتی که شک و تردیدي ایجاد نشود.
یعنی ، اما واجب نیست؛ بلکه فقط تنهایی و خلوت نباشد، مردي همراه باشد بهتر است

یا مردي دیگر غیر از راننده همراه ، تنها یک زن همراه او نباشد بلکه دو یا بیشتر باشند
 چون همیشه همراهی محرم میسر نیست.، باشد
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چون ، سفر بدون محرم جایز نیست، آید میاما اگر این مسیر مسافت سفر به شمار 

هپیامبر صلَّى  افِرُ «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ مٍ الْـالَ تُسَ ْرَ عَ ذِي حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ زن به « )1(»مَ

حجاب باید رعایت شود و از اسباب فتنه دوري شود تا » سفر نرود مگر با محرم خود
 شرّي ایجاد نشود. 

 )5/78( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ -بازالشیخ ابن 

 ] حرمت سفر زن بدون محرم و دالیل آن104[

 ..و بعد: .و السالم عيل رسوله و آله و صحبه ةاحلمد هللا و الصلو

کمیته دائم پژوهش هاي علمی و افتا نامه اي از طرف رئیس امور دانشجویان در 
فرهنگ اسالمی دریافت کرد که  دانشگاه ریاض از دکتر محیی الدین خلیل رئیس بخش

هـ به کمیته 7/8/99/د) تاریخ 2554/2( به رئیس کل داده شده و در طی نامه شماره
 و در آن سؤال زیر مطرح گردیده است:، محول گردید

سکونت » ام المؤمنین« دختران دانشجو که خارج از شهر ریاض در خوابگاه س:
، ندکن میخر هفته به شهر هاي خود سفر و در تعطیالت رسمی یا در تعطیالت آ، دارند

ند. مدیریت امور کن میبا هواپیما به شهر جده یا شهر ظهران مسافرت  ها آناغلب 
این ، دانشجویان شرط گذاشته که باید با هر دختر دانشجویی محرم او همراه باشد

گاهی به خاطر ، همراهی محرم براي همه دختران دانشجو و در همه اوقات میسر نیست
شرایط اضطراري دختر دانشجو مجبور است به سفر برود. بعضی از دانشجویان از این 

یند با توجه به شرایطی که ما داریم شریعت سفر بدون گو میقانون شکایت دارند و 
ند کن مید و استناد شو میبیشتر طوالنی ن چون سفر از چند ساعت، نددا میمحرم را جایز 

الحيل المرأة تومن باهللا واليوم اآلخر أن «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهى که پیامبر صلَّ

تسافر سفراً يكون ثالثة فصاعداً إال و معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة 

                                                           
 اب ذکر شد.این ب 68تخریج حدیث در فتواي  -1
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زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد برایش جایز نیست که سفري بیش از سه « »منها

 » ز برور مگر آنکه پدر یا برادر یا شوهر یا پسر یا محرمش همراه او باشدرو

 یضابو هریره ره هعنْه از پیامبر صلَّى  اللـَّ ال «د: کن میعلَیه وآله وسلَّم روایت  اللـَّ

هیچ زنی بدون محرم به مسافت یک شب « »تسافر امرأة مسرية يوم و ليلة إال و معها حمرم

 » ک روز سفر نکندو ی
  یضهمچنین از ابو هریره ره علَیه وآله  اللَّـهعنْه روایت است که پیامبر صلَّى  اللـَّ

براي « »ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة إال و معها رجل ذو حرمة منها«وسلَّم فرمود: 

 »هیچ زن مسلمانی جایز نیست که مسافت یک شب را بدون محرم سفر کند
لطفاً توضیح دهید آیا از لحاظ شرعی جایز است که دختر دانشجو از ریاض به جده  

 یا ظهران بدون محرم با هواپیما مسافرت کند.

 پاسخ: 
مقاصد یکی از ، جلب منافع و دفع مفاسد استوار است اساسبر میشریعت اسال ج:

در قرآن و سنت دالیل روشنی هست که بر ، ضروري شریعت: حفظ نسب و آبروست
د شو میاین امر داللت دارد. از اموري که منجر به اختالط نسب و هتک حیثیت مردم 

یکی از مواردي که احتمال ، با نامحرم، جلوگیري شود مانند تنها بودن زن ها آنباید از 
، مسافرت زن بدون محرم است، بب اختالط نسب شودمی رود منجر به زشتی شود و س

علَیه وآله  اللَّـهاز این رو سفر زن بدون محرم حرام است؛ چون ابن عمر از پیامبر صلَّى 

افِرُ «د: کن میوسلَّم روایت  مٍ الْـالَ تُسَ ْرَ ا ذُو حمَ هَ عَ مَ امٍ إِالَّ وَ يَّ ةَ أَ ثَ أَةُ ثَالَ رْ زن به مسافت سه « )1(»مَ

 » روز بدون محرم سفر نکند

                                                           
 )1338،1339) مسلم  (1086،1087البخاري  ( -1
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افِرِ املرأةُ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهاز ابو هریره روایت است که پیامبر صلَّى  ال تُسَ

لَيها مُ عَ رُ مٌ حيَ رَ ا حمَ هَ عَ يداً إال و مَ رِ  »زن حق ندارد دو فرسخ بدون محرم برود« )1(»بَ

نَّ «د که فرمود: کن میعلَیه وآله وسلَّم روایت  اللَّـهابن عباس از پیامبر صلَّى   وَ لُ ْ الَ خيَ

مٍ  ْرَ ا ذُو حمَ هَ عَ مَ أَةٍ إِالَّ وَ رَ لٌ بِامْ جُ افِرُ ، رَ مٍ الْـالَ تُسَ ْرَ عَ ذِي حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ هیچ زنی با مرد نامحرمی « »مَ

 »و زن بدون محرم سفر نکند، محرم او حضور داشته باشدبه خلوت ننشیند مگر آنکه 
آنگاه مردي بلند شد و گفت: اي رسول خدا زنم به سفر حج رفته است و من اسم  

علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهپیامبر صلَّى ، خود را براي شرکت در فالن غزوه نوشته ام

أَتِكَ « رَ عَ امْ جَّ مَ احمد و بخاري و مسلم روایت » برو همراه زنت حج کن« )2(»انْطَلِقْ فَحُ

 کرده اند.
و  4و در بعضی از روایات مسافت یک شب )3(در بعضی از روایات مسافت یک روز

بلکه بیان ، در بعضی از روایات سه میل تعیین شده است. تعیین این مدت مراد نیست
و از طرفی دیگر در ، کردواقعیت امر است پس نمی توان به مفهوم این روایات عمل 

، مخالف است ها آناین احادیث سفر زن محدود به زمان است که روایت ابن عباس با 
مراد نیست؛ بلکه آنچه از مجموع روایات ، بنابراین مدتی که در روایات بیان شده است

بدون محرم جایز نیست خواه مسافت سفر ، این است که مطلق سفر آید میبه دست 
سفر دریایی باشد یا هوایی یا ، و خواه زن پیر باشد یا جوان، یا طوالنیکوتاه باشد 

یا ، مخصوص زن جوان است، کسانی که گفته اند نهی وارد شده در حدیث، خشکی
مسافت تعیین شده در احادیث را در نظر گرفته و حرمت را مقید به آن نموده یا گفته 

، دکن میها را حدیث ابن عباس رد همه این، اند این در صورت نا امن بودن راه است
                                                           

) و 1616(  1/442)، والحـاکم  2727)، و ابن حبان فی صـحیحه  ( 2526)، وابن خزیمۀ  (1725أبوداود  ( -1
 ).2/493»  (التیسیر بشرح الجامع الصغیر«)، و 6/398»  (فیض القدیر«صححه و أقرَّه الذهبی. وانظر: 

 این باب ذکر شد. 69فتواي  تخریج حدیث در -2

 )1339مسلم  ( -3
 )1339مسلم  ( -4
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یعنی در آن تصریح شده است که سفر بدون ، چون حدیث ابن عباس منطوق است
 د.باش میپس بر مفهوم عدد که در احادیث دیگر آمده مقدم ، محرم جایز نیست

خواه این زنها ، بنابراین سفر زنان با هواپیما بدون شوهر و بدون محرم ممنوع است 
چون سفر است و عموم نهی وارد شده در حدیث بر آن ، یا غیر دانشجو دانشجو باشند

 د. کن میصدق پیدا 
 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم. ، و باهللا التوفیق

 )17/310( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 رداندگ میسفر زنان نامحرم را با او جایز ن، ] همراهی محرمِ راننده105[

کیلومتري شهر خفجی  300اولیاي دانشجویان دخترانی که در شهر دمام واقع در س:
راننده را وکیل خود کرده اند که این راننده همراه با زن یا دختر یا ، انندخو میدرس 

اگر زن به ، دآور مید و به خفجی بر میخواهر خودش این دختر را به دانشگاه شهر دمام 
آیا سفر زن ، د یعنی به صورت گروهی و محرم راننده همراه باشداین صورت سفر کن

بدون محرم با این شیوه جایز است؟ همچنین تحویل گرفتن خدمتکار از فرودگاه و 
 رد؟ دا مید. چه حککن میسفر همراه او و رساندنش به نزد کسی که پیش او کار 

کاري را درست چون بدون محرم است وکیل گرفتن ، سفر مذکور جایز نیست ج:
   د و سفر زن بدون محرم جایز نیست.کن مین

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم. ، و باهللا التوفیق
 )17/306( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 گفتاري از شیخ ابن عثیمین)( ] حکم سفر زن به تنهایی با هواپیما106[

 دون محرم با هواپیما سفر کند؟ آیا زن می تواند ب س:

افِرِ «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى  ج: مٍ الْـالَ تُسَ ْرَ عَ ذِ حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ زن « »مَ

علَیه وآله وسلَّم این سخن را در موسم حج  اللَّـهپیامبر صلَّى » بدون محرم به سفر نرود
و من بر ، باالي منبر گفت. مردي عرض نمود: اي رسول خدا زنم به سفر حج رفته است
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هپیامبر صلَّى ، اي رفتن به فالن غزوه اسم نوشته ام طَلِقْ «علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ انْ

أَتِكَ  رَ عَ امْ جَّ مَ  »برو همراه با همسرت حج کن« )1(»فَحُ

هپیامبر صلَّى   علَیه وآله وسلَّم به او دستور داد که جنگ را رها کند و به همراه  اللـَّ
پیامبر به او نگفت: آیا زنت امنیت دارد؟ پیامبر از او نپرسید: آیا زنهایی ، زنش حج نماید

د همراه است؟ پس این امر داللت همراه او هستند؟ و نگفت: آیا او با همسایه هاي خو
حتی در هواپیما ، ید که به طور کلی سفر زن بدون محرم جایز نیست. چون خطرنما می

 ؛ بیائید با هم این موضوع را بررسی کنیم: آید میپیش 
چه زمانی زنش را بدرقه و خداحافظی ، اهد با هواپیما سفر کندخو میمردي که زنش 

ردد؟ وقتی که زنش به سالن انتظار فرودگاه داخل شود محرمش بر گ مید و بر کن می
زن در این سالن بدون محرم باقی می ماند. فرض کنیم شوهر او را تا سوار ، رددگ می

آیا ممکن ، هواپیما پرواز کند، آنگاه از او خداحافظی کند، شدن بر هواپیما همراهی کند
ال هست و ممکن است هواپیما به خاطر نیست هواپیما از وسط راه بر گردد؟ این احتم

نقص فنی یا اوضاع جوي بر گردد. فرض کنیم هواپیما به راهش ادامه داد و به مقصد 
رسید؛ اما فرودگاه و باندها پر بودند و یا فضاي فرودگاه براي به زمین نشستن هواپیما 

ید در نظر همه این احتماالت را با، آنگاه هواپیما به جایی دیگر رفت، مناسب نبود
گرفت. فرض کنیم هواپیما در وقت معین پرواز کرد و فردي قرار بود در فرودگاه به 
استقبال زن بیاید به خاطر کاري اضطراري نتوانست در فرودگاه حاضر شود. فرض کنیم 
محرم او در وقت مقرر آمد؛ اما در هواپیما چه کسی کنار این زن می نشیند؟ ممکن 

که با او بخندد و با او ، و ممکن است مرد خائنی باشد، ینداست مردي در کنارش بنش
و شماره تلفن او را بگیرد و شماره خودش را به او بدهد... ، سخن بگوید و شوخی کند

 آیا این ممکن نیست؟ چه کسی از این خطرها سالم می ماند؟ 
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هاز این رو به حکمت بزرگی که در نهی پیامبر صلَّى  ه وسلَّم از سفر زن علَیه وآل اللـَّ
علَیه  اللَّـهیم. اما ممکن است شما بگویی: پیامبر صلَّى بر مینهفته است پی ، بدون محرم

بنابراین سخن پیامبر ، و از اختراع هواپیما آگاهی نداشت، نستدا میوآله وسلَّم غیب ن
هصلَّى  پس ، یم نه سفر با هواپیماکن میعلَیه وآله وسلَّم را بر مسافرت با شتر حمل  اللـَّ

هچون پیامبر صلَّى ، بدون محرم سفر نکند، زن با شتر علَیه وآله وسلَّم از هواپیماهایی  اللـَّ
ند که قبالً یک ماه کامل کن میکه مسافت طایف تا ریاض را در یک ساعت و ربع طی 

 خبر نداشت.، طی کردن آن طول می کشید
هپاسخ این است که پیامبر صلَّى   نست اما دا میعلَیه وآله وسلَّم غیب ن اللـَّ

﴿ د:فرمای میخداوند متعال ، نستدا میپروردگارش غیب              

                ﴾ :و بر تو کتاب « ]۸۹[النحل

[آسمانى] براى روشن ساختن هر چیزى و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان 
 »نازل کردیم

یعنی سفر زن بدون ، رمدا میپس من برادرانم را از این پدیده خطرناك بر حذر 
را از تنها بودن راننده با زن در ماشین حتی اگر در داخل شهر  ها آنهمچنان که ، محرم

همچنین از تنها بودن خویشاوندان ، چون کار خطرناکی است، رمدا میباشد بر حذر 
علَیه وآله وسلَّم فرمود:  اللَّـهچون پیامبر صلَّى ، رمدا میشوهر با زن در خانه بر حذر 

ىلَ « ولَ عَ خُ الدُّ مْ وَ اكُ نْ إِيَّ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ اءِ؛ فَ ولَ الْـ النِّسَ سُ ا رَ : يَ ارِ ـهِ أَنْصَ أَيْتَ .اللَّ رَ ؟ الـْ. أَفَ وَ مْ حَ

 : الَ وُ الـْقَ مْ تُ الْـحَ وْ آنگاه مردي از انصار گفت: اي ، از وارد شدن بر زنها بپرهیزید« »مَ

له وسلَّم فرمود: علَیه وآ اللَّـهخویشاوند شوهر چطور است؟ پیامبر صلَّى ، رسول خدا
یعنی به شدت از تنها شدن خویشاوندان شوهر  )1(»خویشاوند شوهر مانند مرگ است

 با زن بر حذر داشت.
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یعنی » مانند مرگ است، خویشاوند شوهر«عجیب است که بعضی از علما گفته اند: 
  .آید میبناچار باید خویشاوند شوهر نزد زن برود همان طور که مرگ به ناچار و قطعاً 

 )853، 2/852( إعداد: أشرف بن عبدالمقصود، من فتاواه -الشیخ ابن عثیمین

 گفتاري از شیخ ابن جبرین)( ] حکم مسافرت زن بدون محرم با هواپیما107[

برخی از علما ، مشکل مسافرت زن بدون محرم با هواپیما همچنان مطرح است س:
در هواپیما جایز است. برخی از علما  معتقدند مسافرت زن همراه با زنان مورد اعتماد

 معتقدند این کار ناجایز است. لطفاً نظر صحیح را در این مورد اعالم دارید.
علَیه  اللَّـهدر احادیث از مسافرت زن بدون محرم نهی شده است. پیامبر صلَّى  ج:

 لَّمسو هآلافِرُ «: دفرمای میو ةَ الْـالَ تُسَ ريَ
سِ أَةُ مَ رْ مٍ مَ رَ عَ ذِی حمَ ثِ لَيَالٍ إال مَ زن به « )1(»ثَالَ

نيِ «: در روایتی آمده» مسافت سه شب بدون محرم سفر نکند. ةَ يُومَ ريَ
سِ مسافت دو  )2(»مَ

مٍ « روز. و در روایتی آمده: رَ عَ ذِی حمَ ومٍ إال مَ ةَ يَ ريَ
سِ  مسافت یک روز. )3(»مَ

محرم حرام است؛ زیرا سفر  د که مسافرت زن بدونکن میتمام این احادیث داللت  
در مسیرهاي طوالنی فاسقان و فاجران و دزدان در کمین نشسته ، آبستن حوادث است

در گذشته سفر با خر و اسب و ، اند تا در هر شرایطی عرصه را بر دیگران نا امن کنند
پر واضح ، شد میرفت و سفرهاي دریایی نیز با کشتیهاي آن زمان انجام گ میشتر انجام 

و کسی که به سفر  شد میت که مدت زمان سفر با وسایل و امکانات آن روز طوالنی اس
می رفت مدت زیادي از بستگان و خانواده اش دور می بود و در مسیر سفر با مشکالت 

هاز این رو پیامبر خدا صلَّى ، شد میزیادي روبرو  علَیه وآله وسلَّم زنان را از  اللـَّ
 حتی سفر حج و امثال آن. ، رم منع نمودندمسافرت بدون مح
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از طرفی جواز مسافرت براي زن بدون محرم در صورت ضرورت و نیاز در مواردي 
عمروبن أمیۀ الضمري را به حبشه وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهپیامبر صلَّى ، روایت شده است

شده بود از حبشه به مدینه  فرستاد تا ام حبیبه را که عقد نکاحش با رسول اهللا منعقد
قابل ذکر است که هیچ یک از محارم ام حبیبه با ایشان همراه نبود) همچنین ( بیاورد.
هدختر پیامبر صلَّى ، زینب ، علَیه وآله وسلَّم که شوهرش جزو اسراي غزوه بدر بود اللـَّ

، مکه به مدینه بفرستد رسول اهللا شوهر ایشان را آزاد نمود به این شرط که زینب را از
قابل ، زینب به همراه برخی از صحابه از مکه به مدینه آمد و این سفر ده روز طول کشید

اجازه داده اند که  )1(-مالکیه–ذکر است که محرمی با زینب همراه نبود. برخی از علماي 
مسیر طوالنی  هرچند، زن می تواند با همراهی زنان قابل اعتماد به حج فرضی برود

باید ، مثل آفریقا و مغرب که مسیر آن تا عربستان یکماه یا بیشتر طول می کشد، باشد
توجه داشت زمانی که زنی بدون محرم به سفر می رود احتمال انجام فواحش و 
منکرات زیاد است و این احتماالت با وجود زنانی قابل اعتماد در مسیر سفر به حداقل 

مانع از انجام  ها آنبنابراین وجود احتماالت و گم، دشو میمنتفی می رسد و یا کامالً 
شهر ها نزدیک به هم هستند و سفر با امکانات ، اما در این زمان، دشو میفریضه حج ن

 ند.کن مییرد که دورترین مسیرها را در مدت زمانی اندك طی گ میپیشرفته اي صورت 
ست که زن می تواند بدون محرم نظر بنده این ا، با توجه به تمام این تفاصیل 

مسیري را که با هواپیما نصف روز یا دو سوم روز طول می کشد به مسافرت برود به 
این صورت که محرم اول او را تا فرودگاه همراهی کند و با محرم دوم تماس بگیرد تا 

ا با باید توجه نمود که زن در هواپیم، در مقصد به استقبالش بیاید و او را تحویل بگیرد
نامحرم تنها نیست؛ زیرا مسافران زیادي در هواپیما هستند و این خانم هم مثل یکی 
دیگر از مسافران بر هواپیما سوار است و بیم و هراسی هم وجود ندارد. احتماالتی که 
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سالمت و امنیت است که شامل ، د به ندرت اتفاق می افتد؛ و اصلشو میدر نظر گرفته 
بر این اساس بنده به خاطر اصل آسانگیري بر ، دشو میسفر حج و سفرهاي دیگر 

خطاها و اشتباهات همه ما در گذر  از تعالىم. اهللا ده میجواز آن را ترجیح ، مسلمانان
 و اهللا اعلم.، نماید

 19/11/1416فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین مورخ 
، استی پایبند به شریعت انساندختر دانشجوئی است و به خواست الهی  -2س

دوست دارد تحصیالتش را ادامه دهد اما از آنجائی که از تابعیت کشور سعودي 
نیست در این کشور نمی تواند درسش را ادامه دهد آیا می تواند بدون محرم  برخوردار

 به کشور خودش برود و آنجا درسش را در کنار خویشاوندان محرمش ادامه دهدیا خیر؟
بانه روز باشد مسافرت با هواپیما اشکالی ندارد؛ اگر مسیر سفر کمتر از یک ش -2ج

به این صورت که همسرش او را تا ورود به هواپیما همراهی کند سپس به یکی از 
برادران زوجه اش تماس بگیرد تا پس از فرود هواپیما او را همراهی کند؛ به دلیل 

افِرِ املرأةُ يوماً و ليلةً إال « حدیثی که پیامبر فرموده: مٍ ال تُسَ رَ زن اجازه ندارد « )1(»مع ذِی حمَ

مفهوم این حدیث این است که » مسیر یک شبانه روز را بدون محرم به مسافرت برود.
بویژه که در هواپیما ، اگر مسیر سفر کمتر از یک شبانه روز باشد می تواند به سفر برود

 برخوردارو از طرفی از امنیت الزم هم ، افراد زیادي حضور دارند اعم از زنان و مردان
است بدون اینکه تهدیدي در کار باشدو یا خلوتی صورت گیرد و ممنوعیتی شرعی 

 باشد. و اهللا اعلم. 
 19/18/1416فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین مورخه 

 ] حکم در خواست خدمتکار زن بدون محرم108[

                                                           
 )1339مسلم  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2506 
  

تربیت فرزند و امور منزل و زنی شش کودك دارد و پختن غذا و شستن لباس و  س:
اهتمام به شوهر همه بر عهده این زن هستند؛ آیا او می تواند خادمه اي از منطقه سیالن 

 بیاورد؟ 
هچون پیامبر صلَّى ، خدمتکار زن باید همراه با محرم خود بیاید ج: علَیه وآله  اللـَّ

 لَّمسعَ « د:فرمای میو أَةٌ إال مَ افِرِ امرَ رمٍ  ال تُسَ  » زن بدون محرم سفر نکند.« )1(»ذِی حمَ

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم. ، و باهللا التوفیق
 )17/326( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] کار کردن در دفتر هایی که کارشان معرفی خدمتکار است109[

، مکن میاز آن جا که من در دفتر خدمات عمومی و آوردن خدمتکاران کار  س:
در مواردي ، مده میبعضی از معامالت مانندآوردن خدمتکاران بدون محرم را صورت 

و همچنین بسیاري از راننده ها و کارگرانی را به اینجا ، این خدمتکاران مسلمان نیستند
آیا این کار جایز است؟ آیا من ، مسلمان نبوده اندآورده ام که تقریباً تعداد چشمگیري 

 در گناه شریک هستم؟ 
قاعده شریعت مطهر این است که کسب پول از کاري که شرعاً جایز نیست حرام  ج:
 )2(ار نصوص سنت نبوي مشخص است که سفر زن بدون محرم جایز نیست، است

ةِ « در حدیث آمده که: يرَ زِ عُ دِينَانِ يفِ جَ تَمِ ْ بِ الْـ الَ جيَ رَ دو دین در جزیره عربی در « »عَ

 )3(»کنار هم نخواهند بود
براي کار  ها آنو جلب ، پس جاي دادن کفار در شبیه جزیره عربستان جایز نیست

از این رو انجام کاري که به هتک این حرمت ها ، اگر ضرورت نباشد جایز نیست
 بیانجامد ناجایز است. 
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 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم. ، و باهللا التوفیق
 )331، 17/330( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

 ] شرایط محرم110[

 پسري که پانزده سال سن دارد آیا درست است که محرم مادر و خواهرش باشد. س:

پس هر ، اشدعلما گفته اند: یکی از شرط هاي محرم این است که بالغ و عاقل ب ج:
به سنّ ، یا موهاي زیر ناف او بروید یا احتالم شود، وقت سن پسري به پانزده سال برسد

بلوغ رسیده است و می تواند محرم باشد اگر عاقل باشد. بنابراین پسر پانزده ساله محرم 
 است.

 )123، 2/122( )5( کتاب الدعوة -الشیخ ابن عثیمین

در حالی که خودش را عطر زده و آرایش کرده ] حکم بیرون رفتن زن از خانه 111[
 است

حکم عطر زدن زن و آرایش کردن و بیرون رفتن او با این وضعیت از خانه به  س:
مدرسه چیست؟ آیا می تواند این کار را بکند؟ آرایشی که براي زن مسلمان حرام است 

 چیست؟ 
کرده حرام است؛  بیرون رفتن زن به بازار در حالی که عطر و خوشبویی استفاده ج:

تْ الْـ«د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهچون پیامبر صلَّى  رَّ مَ تْ فَ ا استَعْطَرَ أةُ إِذَ رْ مَ

االْـبِ  ذَ كَ ا وَ ذَ يَ كَ هِ لِسِ فَ جْ انِيَةً  :یعنی »مَ زن وقتی عطر استفاده کرد و از مجلسی عبور « زَ

  )1(یعنی زنا کار است»کرد چنین و چنان است
د و بوي عطر او فقط به شو میاما اگر زن سوار ماشین ، دشو میاین کار سبب فتنه 

مشام محارم او می رسد و فوراً بدون آنکه مردي اطراف مدرسه باشد از ماشین پایین 
و او در ماشین خود مانند این است ، چون ممنوعیتی وجود ندارد، اشکالی ندارد، بیاید

این رو جایز نیست که کسی به زنش اجازه دهد که تنها با که در خانه اش باشد از 
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رد جایز گذ میچون این خلوت است اما اگر زن از کنار مردها ، راننده سوار ماشین شود
 نیست که خودش را معطر کند.

در ایام رمضان با  ها آندوست دارم در اینجا زنان را تذکر دهم که بعضی از  
ند تا استفاده ده میو از آن به زن ها  آیند میمسجد خوشبویی و همراه داشتن عطر به 

و حال آن که پیامبر ، که معطر هستند آیند میزنها در حالی که از مسجد بیرون ، کنند

هصلَّى  نَا «علَیه وآله وسلَّم فرموده است:  اللـَّ عَ دْ مَ هَ ا فَالَ تَشْ ورً ابَتْ بَخُ أَةٍ أَصَ رَ امَ امْ يُّ اءَ الْـأَ عِشَ

ةَ  رَ اما اگر » د با ما در نماز عشا شرکت نکندکن میهر زنی که خوشبویی استفاده « )1(»اآلخِ

 بخور و خوشبویی را براي خوشبو کردن مسجد بیاورد اشکالی ندارد. 
اما در مورد آرایشی که زن می تواند آن را براي زن ها آشکار کند باید گفت که همه 

اما آرایش هایی که جایز ، بین زنها جایز است زینت ها و آرایش هاي متداول و مباح
د و یا استفاده از لباس بسیار تنگ شو مینیست مانند لباس نازکی که پوست بدن پیدا 

هچون این در حکم زن هایی است که پیامبر صلَّى ، جایز نیست علَیه وآله وسلَّم  اللـَّ

ْ «د: فرمای می لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ اصِ َ مهُ يَاتٌ . أَرَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ نِسَ ائِالَتٌ ، .. وَ ِيالَتٌ مَ ، ممُ

ةِ  نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ تِ الْـرُ ةِ الْـبُخْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ االْـالَ يَ هَ حيَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ دو گروه از اهل « )2(»جَ

را ندیده ام....زنهایی که لباس پوشیده اند اما لخت هستند دیگران  ها آندوزخ اند که من 
موي سرشان مانند کوهان شتر ، ندکن میند و خود به دیگران میل کن میرا به خود متمایل 

 »این زنها بوي بهشت را نمی یابند، است
 )54 -53( من األحکام الفقهیۀ فی الفتاوي النسائیۀ ص -الشیخ ابن عثیمین

 حکم رانندگی زنها] 112[

 اما بعد:، و السالم عيل رسول اهللا ةالصلو .احلمد هللا
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مشخص ، مردم در روزنامه الجزیره حرفهاي زیادي در مورد رانندگی زنها می نویسند
انند خو میاست که رانندگی زنان به مفاسدي می انجامد که براي کسانی که به آن فرا 

بی ، عبارتند از: خلوت زنان با افراد بیگانهاز جمله این مفاسد برخی ، پوشیده نیست
 ارتکاب امر ممنوعی که به خاطر آن این امور حرام شده اند.، اختالط با مردان، حجابی

ند منع نموده و حرام کرده شو میشریعت مطهر وسیله هایی را که منجر به کار حرام  
هاست. خداوند به زنان پیامبر صلَّى  علَیه وآله وسلَّم و زنان مؤمنان فرمان داده که در  اللـَّ

خانه هایشان بمانند و حجاب داشته باشند و از اظهار زینت براي غیر از محارم خود 
 چون همه این امور به بی بند و باري در جامعه می انجامد.، بپرهیزند

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                    

                 ﴾ :و در خانه « ]۳۳[األحزاب

هاى خود بمانید و چون زینت نمایى [عصر] جاهلیت پیشین زینت ننمایید و نماز بر 
 .»خداوند و رسولش فرمان بریدپاى دارید و زکات بپردازید و از 

﴿ د:فرمای میخداوند                        

                     ﴾ :به ، اى پیامبر« ]۵۹[األحزاب

دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسریهایشان را بر خود فرو پوشند. این نزدیکتر زنانت و 
 .»و آزار نبینند، است و به آنکه شناخته شوند

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                     
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           ﴾ :۳۱[النور[  

و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را [از نگریستن به نامحرم ] فرو پوشند و پاکدامنى «
آشکار است و باید که روسرى ورزند و زینت خود را آشکار نکنند مگر آنچه از آن که 

یشان فروگذارند و زینت خود را آشکار نسازند مگر بر شوهرشان ها آنهایشان را بر گریب
یا پدرانشان یا پدران شوهرشان یا پسرانشان یا پسران شوهرشان یا برادرانشان یا پسران 

ن یا مردان برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [هم آیین ] شان یا ملک یمینهایشا
بى رغبت [به زنان ] که پیرو شمایند یا کودکانى که بر شرمگاه زنان اطّالع نیافته اند. و 

آشکار ، نباید [زمین ] را با پاهایشان بکوبند تا آنچه از زینتشان را که نهان مى داشتند
 »)31( به [درگاه ] خداوند توبه کنید. باشد که رستگار شوید، همگى، شود. و اى مؤمنان

هپیامبر صلَّى  امَ « د:فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ الِثَهُ انَ ثَ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ الَ خيَ

يْطَانُ   )1(»الشَّ

 »شیطان است ها آند مگر اینکه سومی شو میهیچ مردي با زنی تنها ن« 
از آن ، ند منع کرده استشو میپس شریعت مطهر از همه اسبابی که منجر به زشتی  

جمله متهم کردن زنان پاکدامن به زناست و شریعت سزاي چنین تهمتی را از سخت 
 تا اینگونه جامعه را از گسترش اسباب زشتی محافظت کند. ، ترین سزاها قرار داده است

این امر پوشیده اي ، دشو میرانندگی زن از اسبابی است که به چنین مسایلی منجر 
اما عدم آگاهی از احکام شرعی و از عواقب بدي که تساهل در اموري که منجر ، نیست

ند و آنچه بسیاري از بیمار دالن به آن مبتال هستند از قبیل دوست شو میبه منکرات 

                                                           
، و النسـائی فـی   »حسن صحیح غریـب «) و قال: 2165)، و الترمذي (446، 3/339) و  (26، 1/18أحمد  ( -1

ــري" ــی  9225، 9223، 9221، 9219( "الکب ــی ف ــغیر")، و الطبران ــط")، و 245( "الص ، 1656(  "األوس
ــان (7249، 2929 ــن حبـ ــاکم7254، 6728، 5586، 4576)، و ابـ ) و 390 -387(  115 ،1/114)، و الحـ

 صححه و وافقه الذهبی. 
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 ها آنهمه اینها سبب شده تا در چنین مسایلی ، داشتن بی بند و باري و چشم چرانی
 ه اظهار نظر و گفتگو بپردازند.بدون علم و بدون توجه به خطرهاي آن ب

﴿ د:فرمای میخداوند متعال                      

                                

     ﴾ :۳۳[األعراف[  

و گناه و تعدى ناحقّ را  -پیدا و پنهانش -بگو: پروردگارم فقط [کارهاى ] ناشایست«
شریک مقرّر کنید ، و آنکه با خداوند چیزى را که به [حقّانیت ] آن دلیلى نفرستاده است

 »)33( حرام نموده است.، [به دروغ ] بر خداوند ببندید، و آنچه را که نمى دانید

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                     

                                

         ﴾ :و از گامهاى شیطان پیروى مکنید. « ]۱۶۹ – ۱۶۸[البقرة

[او] تنها شما را به بدى و ناشایستى فرمان مى  )168( حقّا که او دشمن آشکار شماست
 »)169( دهد و اینکه به خداوند چیزى را که نمى دانید نسبت دهید

هپیامبر صلَّى  نْ «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ كْتُ بَعْدِ رَ ا تَ مَ

اءِ   ها آنبعد از خود هیچ فتنه اي براي مردان به جا نگذاشتم که از زنان براي « )1(»النِّسَ

 »مضرتر باشد

 یضحذیفۀ بن یمان راللَّـه  نْهولَ «ید: گو میع سُ أَلُونَ رَ انَ النَّاسُ يَسْ ـهِ كَ صىل اهللا - اللَّ

نِ  -عليه وسلم ِ الْـعَ ريْ ولَ ، خَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ نِى؛ فَ كَ رِ ةَ أَنْ يُدْ َافَ ِّ خمَ نِ الرشَّ أَلُهُ عَ نْتُ أَسْ كُ ـهِ وَ ا  اللَّ إِنَّ

 ٍّ رشَ لِيَّةٍ وَ اهِ نَّا ىفِ جَ ا ، كُ نَ اءَ جَ ـهُ فَ ا  اللَّ ذَ َ ِ الْـهبِ ريْ ا ، خَ ذَ دَ هَ لْ بَعْ هَ :الْـفَ 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 تَنُّونَ بِغَريْ سْ مٌ يَ وْ قَ
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تُ  مْ وَ نْهُ فُ مِ يِى تَعْرِ دْ ِ هَ ونَ بِغَريْ ْدُ هيَ نَّتِى وَ لِكَ »نْكِرُ سُ دَ ذَ عْ لْ بَ : هَ لْتُ قُ ؟ الْـ. فَ ٍّ نْ رشَ ِ مِ ريْ خَ

: الَ ا«قَ وهُ فِيهَ فُ ذَ ا قَ ُمْ إِلَيْهَ اهبَ نْ أَجَ نَّمَ مَ هَ ابِ جَ ىلَ أَبْوَ اةٌ عَ عَ مْ دُ ولَ »نَعَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ـهِ . فَ مْ  اللَّ هُ فْ صِ

: الَ ونَ بِ «لَنَا. قَ لَّمُ تَكَ تِنَا يَ دَ لْ نْ جِ مْ مِ مْ هُ نَتِنَالْـانَعَ ولَ »سِ سُ ا رَ : يَ لْتُ ـهِ . قُ نِى  اللَّ كَ رَ ی إِنْ أَدْ رَ امَ تَ فَ

: الَ ؟ قَ لِكَ ةَ «ذَ َاعَ مُ مجَ لْزَ مْ الْـتَ هُ امَ إِمَ نيَ وَ لِمِ سْ ؟ »مُ امٌ الَ إِمَ ةٌ وَ َاعَ مْ مجَ نْ هلَُ كُ ْ يَ إِنْ ملَ : فَ لْتُ قُ . فَ

: الَ لْ تِلْكَ «قَ تَزِ اعْ لَوْ أَ الْـفَ ا؛ وَ لَّهَ قَ كُ رَ كَكَ فِ رِ دْ تَّى يُ ةٍ حَ رَ جَ لِ شَ ىلَ أَصْ أَنْتَ الْـنْ تَعَضَّ عَ تُ وَ وْ مَ

لِكَ  ىلَ ذَ علَیه وآله وسلَّم را از خیر می پرسیدند و من او را از  اللَّـهمردم پیامبر صلَّى « »عَ

شرّ می پرسیدم از ترس اینکه مبادا مرا در یابد؛ بنابراین گفتم: اي رسول خدا ما در زمان 
شرّي هست؟ ، آیا بعد از این خیر، خداوند این خیر را براي ما آورد، جاهلیت بودیم

آله وسلَّم فرمود: بله. گفتم: آیا بعد از آن شرّ خیري هست؟ علَیه و اللَّـهپیامبر صلَّى 
فساد) آن ( یعنی در آن فساد خواهد بود) گفتم: غبار( فرمود: بله ولی در آن غباري است

بعضی از کارهایشان ، یرندگ میچیست؟ فرمود: گروهی جز از سنت من راه در پیش 
ر شرّي هست؟ فرمود: بله: دعوتگرانی خوب است و بعضی بد. گفتم: آیا بعد از این خی

را اجابت کند او  ها آنانند هر کس دعوت خو میمردم را به سوي دروازه هاي جهنم فرا 
، را براي ما توصیف کن؟ فرمود: بله ها آنرا در دوزخ می اندازد. گفتم: اي رسول خدا 

خدا اگر این  گفتم: اي رسول، گروهی از خود ما هستند و با زبان خود ما حرف می زنند
گفتم: ، را الزم بگیر ها آنزمان مرا دریابد چکار کنم؟ فرمود: جماعت مسلمین و پیشواي 

چه کار کنم؟ فرمود: از همه این ، جماعت و پیشوایی و رهبري نداشتند، اگر مسلمانان
فرقه ها کناره گیري کن؛ حتی اگر خود را ملزم بدانی که زیر یک درختی بمانی و در 

  )1(»مرگ به سراغت بیاد ،همان حال
م که در سخن و کردار خود تقواي الهی را پیشه کنند ده میتمام مسلمانان را دعوت 

یا ، دکن میو از همه آنچه خدا را ناخشنود ، و از فتنه ها و از دعوتگران به فتنه بپرهیزند
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از این بپرهیزند که از چنین دعوتگرانی باشند که ، به ناخشنودي خدا می انجامد بپرهیزد
 خبر داده است.  ها آنعلَیه وآله وسلَّم در این حدیث از  اللَّـهپیامبر صلَّى 

و این دین را براي امت حفاظت ، خداوند ما را از شرّ فتنه ها و اهل فتنه نجات دهد
ه نگاران ما و سایر مسلمین را و روزنام، کند و امت را از دعوتگران سوء نجات دهد

توفیق دهد که در راستاي رضامندي خدا و اصالح امر مسلمین و نجاتشان در دنیا و 
 آخرت گام بر دارند. و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. 

 )353 -3/351( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعۀ-الشیخ ابن باز

 از شیخ ابن عثیمین)گفتاري ( ] حکم رانندگی زن ها113[

نظریه شما ، رددا میلطفاً توضیح دهید که رانندگی زن از لحاظ شرعی چه حک س:
یند: ضرر رانندگی زن کمتر از ضرر سوار شدن او همراه گو میدر این مورد چیست که 

 با مرد نامحرم در یک ماشین نیست؟ 
مبتنی است؛ قاعده اول: ، پاسخ این سؤال بر دو قاعده مشهور بین علماي مسلمین ج:

 آنچه به حرام بیانجامد حرام است. و قاعده دوم: دفع فساد بر جلب مصالح مقدم است. 

  ﴿ د:فرمای میدلیل قاعده اول گفته الهی است که        

              ﴾ :کسانى را که به جاى خدا مى پرستند و « ]۱۰۸[األنعام

 .»دشنام مدهید [زیرا که آنان نیز] از روى ستم ناآگاهانه خداوند را دشنام مى دهند
در این آیه خداوند از ناسزا گفتن به معبودان مشرکین نهی کرده با اینکه ناسزا گفتن 

خداوند نا د تا به شو میاما خداوند از آن نهی کرد چون سبب ، مصلحت است ها آنبه 
 سزا گفته شود.

 ﴿ د:فرمای میدلیل قاعده دوم: فرموده الهی است که         

                             ﴾ :البقرة]
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گناهى بزرگ و  ها آنبگو: در هر دوى ، پرسنداز تو درباره شراب و قمار مى « ]۲۱۹

 .»از نفعشان بیشتر است ها آن[نیز] براى مردم سودهایى است و گناه هر دوى 
خداوند شراب و قمار را با اینکه منافعی هم دارند حرام کرده است تا از فسادي که 

این دو جلوگیري شود. پس با توجه به  آید میبر اثر تناول شراب و قمار بازي پدید 
د؛ رانندگی زن مفاسد زیادي دارد که برخی شو میقاعده حکم رانندگی زن مشخص 

عبارتند از: بیرون آوردن حجاب؛ چون رانندگی مستلزم این است که زن صورت خود را 
زیبایی و زشتی ، دباش میظاهر بودن صورت محل فتنه است و محل نگاه مردان ، نپوشاند

د؛ یعنی وقتی گفته شود فالن زن زیباست شو میشخص زن فقط با نگاه به صورت او م
و اگر مراد این باشد که غیر از چهره ، رددگ میذهن فقط به چهره اش بر ، یا زشت است

د که دست ها یا شو میعضوي دیگر از اعضایش زیباست حتماً به به صورت مقید بیان 
چهره و صورتش ارزیابی  براساساما مطلق زیبایی زن ، موها یا پاهاي زیبایی دارد

د. شاید کسی بگوید: زن می تواند نقاب بزند عینک دودي بزند آنگاه رانندگی کند شو می
د: واقعیت امر بر خالف این شو میبدون آنکه صورتش نمایان باشد؛ در پاسخ گفته 
و به فرض آنکه در ابتداي ، ندکن میاست؛ زیرا زنهایی که شیفته رانندگی هستند چنین ن

زنها به همین صورت رانندگی کنند اما به زودي مانند زنهاي کشورهاي دیگر  امر
 حجاب را کنار خواهند گذاشت.

و حال آن ، دشو میاز دیگر مفاسد رانندگی زنان این است که شرم و حیا از زن دور  

نِ «که  نَ اإليامَ يَاءُ مِ علَیه وآله  اللَّـهچنان که پیامبر صلَّى  )1(»حیا جزء ایمان است« »احلَ

د زن با داشتن باش میوسلَّم فرموده است. حیا خوي زیبایی است که زن طبعاً داراي آن 
 د.شو میصفت حیا از قرار گرفتن در معرض فتنه حفاظت 

د تا زنها خیلی از خانه بیرون شو میاز دیگر مفاسد رانندگی زن این است که سبب  
 اللَّـهچنان که پیامبر صلَّى ، خانه برایش بهتر استو حال آن که ماندن زن در ، بروند

این را فرموده؛ چون ، علَیه وآله وسلَّم که از همه مردم به مصالح مردم آگاه تر بوده است
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ند به همین دلیل شما می بینی بر میکسانی که عاشق رانندگی هستند از رانندگی لذت 
 آنجا گشت می زنند.که بیهوده با ماشین هاي خود اینجا و 

از جمله مفاسد رانندگی زن این است که زن آزادانه هر وقت و هر جا که بخواهد  
و ممکن است شب ها دیر وقت بیاید. وقتی بیشتر مردم از دیر آمدن پسر ، می رود

ند پس در مورد دختران جوان اگر به هر گوشه شهر و گاهی بر میجوان به خانه رنج 
 ی؟ کن میه فکر بیرون از آن بروند چ

د تا زن علیه شو میاز دیگر مفاسد رانندگی زن این است که رانندگی زن سبب 
خانواده و شوهرش تمرّد کند: و با کوچکترین ناراحتی که در خانه پیش بیاید با ماشین 
خود از خانه بیرون می رود و به نظرش با رانندگی کردن و بیرون رفتن خودش را 

 بعضی از پسران جوان اینگونه هستند. چنان که ، دکن میراحت 
، دشو میاز جمله مفاسد رانندگی زنان این است که در مواضع متعددي سبب فتنه 

توقف در محل ایست و ، توقف در پمپ هاي بنزین، مانند: توقف در پشت چراغ قرمز
توقف در کنار مأمورین راهنمایی و رانندگی به هنگام ارتکاب خالف یا وقوع ، بازرسی

ایستادن در جاده به خاطر ، توقف براي تنظیم باد الستیکها و گرفتن پنجري، صادفت
پس زن ، خراب شدن اتومبیل و در چنین موقعیتی زن نیاز دارد که کسی او را کمک کند

در چنین جاهایی چه حالی خواهد داشت؟ ممکن است با مرد پست فطرتی بر خورد 
کند و به او بگوید در عوض حل کردن مشکل کند که با او بر عفّت و آبرویش معامله 

 او عفّت خود را به او واگذار کند.
و یا بعضی ، از دیگر مفاسد رانندگی زن این است که ترافیک سنگین تر خواهد شد 

 ند و حال آنکه مردان از زنها به رانندگی سزاوارترند.شو میاز جوانان از رانندگی محروم 
کثرت تصادفات است؛ چون زن به اقتضاي طبیعت ، از دیگر مفاسد رانندگی زن 

و وقتی با خطر روبرو شود نمی تواند کاري ، خود از مرد ضعیف تر و ناتوان تر است
 بکند.
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از دیگر مفاسد رانندگی زنان این است که هزینه هاي زندگی باال می روند؛ چون  

ه زن چقدر دلبسته آیا نمی بینید ک، زن طبیعتاً دوست دارد نیاز هایش بر آورده باشد
لباس جدیدي به بازار بیاید او لباس قدیمی را دور می اندازد و  هرگاهلباس است و 

حتی اگر مد جدید از لباسی که او دارد بدتر باشد؟! آیا نمی بینی ، لباس جدید می خرد
د؟! و دیگر وسایل او را می بینید که چگونه کن میکه چگونه در و دیوار اتاقش را تزئین 

او ماشین ، ند؟! همچنین ماشینی که او می راند هر وقت مدل باالتري به بازار بیایدهست
 ارد و ماشین جدیدي می خرد.گذ میقبلی را کنار 

یند رانندگی گو میید: نظریه شما در این مورد چیست که گو میاما اینکه سؤال کننده  
و ، هر دوتا مضرند با مرد بیگانه کمتر است؟ به نظر من، زن ضررش از سوار شدن زن

 اما ضرورتی نیست که حتماً زن یکی را انجام دهد.، یکی از دیگري مضرتر است
از آن جا که هیاهو و جنجال زیادي در مورد رانندگی زن به راه انداخته اند و فشار  

رانندگی زن را ، ند تا حکومتکن میمضاعف بر جامعه سعودي در این مورد وارد 
هیاهو و فشار از سوي دشمنان اسالم که ، ل را مفصل بیان کردمپاسخ این سؤا، بپذیرد

اما عجیب اینجاست که ، آخرین اردوگاه این دین را هدف قرار داده اند عجیب نیست
یند و زیر پرچم ما هستند گو میگروهی از شهروندان و هم زبانان ما که به زبان ما سخن 

هستند که پیشرفت مادي کشورهاي کفر این هیاهو را به راه می اندازند!! اینها گروهی 
و همان طور که ابن ، شده اند ها آنرا خیره کرده و شیفته بی بند و باري  ها آنچشمان 

  )1(ید:گو میقیم در قصیده نونیه 

ــهُ  ــوا لَ لِقُ ق الــذي خُ ــوا مــن الــرِّ ــرَ بُ  هَ
 

ـــيطانِ  ـــنِّفسِ و الش قِّ ال ـــرِ ـــوا ب بُلُ  فَ
 

شده اند فرار کردند؛ آنگاه به بردگی نفس و شیطان از بندگی اي که براي آن آفریده «
 »مبتال شده اند.
ند که پیشرفت مادي اي که کشورهاي کفر به آن رسیده اند محصول بر میاینها گمان 

همه اینها به خاطر آن است که بسیاري از ایشان به ، این آزادي و بی بند و باري است
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 ها آناهیم که ما و خو مید. از خداوند احکام شریعت و دالیل و فلسفه احکام جاهل ان
 را هدایت کند. 

 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 ها آن] حکم آوردن خدمتکار به منزل و همنشینی با 114[

یعنی بدون ( حکم نشستن با خدمتکار زن در منزل در حضور افراد دیگر س:
 خلوت)
مسئله کار کردن خدمتکارها و کلفت ها یکی از مشکالت اجتماعی است که  ج:

و چه بسیار اتفاقات شرم آوري که با آوردن این خدمتکارها رخ ، دباش میخطر بزرگی 
د که حکمت اقتضا باش میاین امر از مظاهر خوشگذرانی است و سبب فتنه ، داده است

 د تا ممنوع باشد: کن می
ه فرد عاقلی خادمه اي به خانه اش بیاورد؛ مگر آنکه ضرورت اول: شایسته نیست ک

 انسانچون براي دین ، و فقط به خاطر نیاز یا رفاه نباید خادمه آورد، شدید در کار باشد
 مضر است و نوعی بی خردي و به هدر دادن پول است. 

، کنددوم: خدمتکاران باید به شریعت پایبند باشد و در خانه کامالً از مردان حجاب 
 جایز نیست که نیمه عریان و بی حجاب باشد.

ال «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهچون پیامبر صلَّى ، سوم: باید با محرم آمده باشد

رمٍ  عَ ذِی حمَ افِرِ املرأَةٌ إال مَ  زن بدون محرم سفر نکند)( )1(»تُسَ

که بالي بزرگی برایشان ، ندآور میکلفت) ( بعضی از مردم با تقلید از دیگران خادمه
پر ، ندکن میاز جمله اینکه زنان تربیت فرزندان را به کلفت ها واگذار ، به دنبال دارد

واضح است که بچه ها از مهر مادري و تربیت او محروم خواهند شد. در مورد این 
در  سؤال باید بگوییم اگر خادمه مانند دیگر زنها کامالً حجاب داشته باشد نشستن

 و بی حجاب نباشد.، به شرطی که تنها نباشد، مجلسی که او هست اشکالی ندارد
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  248، 3/247مجموع دروس و فتاوي الحرم المکی  -الشیخ ابن عثیمین

 ] آداب رفتار زنان با راننده و خادم115[

بیگانه و نامحرم  ها آنرد؟ آیا دا میبر خورد با خدمتگذار ها و راننده ها چه حک س:
حجاب نکنم و روسري ام را  ها آناهد که از خو میند؟ مادرم از من شو میشمرده 

 بپوشم..... آیا جایز است؟
واجب  ها آناگر محرم نباشند حجاب از ، راننده و خادم مانند دیگر مردها هستند ج:
جایز  ها آنتنها نشستن با هر یک از ، جایز نیست ها آنو بی حجابی در حضور ، است

انَ « علَیه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـهد چون پیامبر صلَّى باش مین أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ ْلُوَ الَ خيَ

يْطَانُ  امَ الشَّ الِثَهُ هیچ مردي با زنی تنها نمی نشیند مگر آن که شیطان سومین « )1(»ثَ

 » ستها آن
 اطاعت از مادر در نافرمانی خدا جایز نیست. 

 )99( ص، کتاب الدعوة–الشیخ ابن باز 

 ] معنی خلوت116[

آیا خلوت یعنی اینکه مردي با زنی در خانه اي به دور از چشم مردم تنها  س:
 ود؟ ش میبنشیند؟ یا هر نوع خلوت با زن حتی اگر جلوي مردم باشد را شامل 

این نیست که زن و مردي به دور از چشم ، منظور از خلوتی که شرعاً حرام است ج:
بلکه اگر مردي در جایی با زنی تنها در گوشی صحبت کند ، مردم در خانه اي تنها باشند
خواه این در فضاي باز باشد یا ، را ببینند ها آنحتی اگر مردم ، این در حکم خلوت است

خلوت با زن بیگانه به خاطر آن ممنوع است ، امثال آن در ماشین یا پشت بام خانه و
پس هر چیزي که این مفهوم را داشته باشد حکم ، چون وسیله اي براي زنا و فحشاست

 خلوت را دارد. 
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  17/57فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ واإلفتاء 

 یا مکان دیگر ها آن] حرمت خلوت در بیمارست117[

زن پرستاري همراه من ، مکن میارستان در بخش مردان کار در بیم، مردي هستم س:
د و گاهی کامالً تنها می کن میاست که در همین بخش بعد از وقت اداري تا صبح کار 

آیا ، ما نمی توانیم این وضعیت را تغییر دهیم، می ترسیم که به فتنه مبتال شویم، نشینیم
 نداریم؟ لطفاً راهنمایی کنید.شغل خود را ترك کنیم و حال آنکه شغل دیگري 

براي مسؤلین بیمارستان جایز نیست که یک پرستار مرد و یک پرستار زن را تنها  ج:
این یعنی ، بلکه این کاري اشتباه و منکري بزرگ است، تا صبح کشیک و مراقب بگذارند

از اینکه شیطان کار زشت و ، دعوت به بزهکاري؛ چون هرگاه مرد با زنی تنها باشد
علَیه  اللَّـهچنان که پیامبر صلَّى ، سایل آن را برایشان زیبا جلوه دهد ایمن نخواهند بودو

 لَّمسو هآليْطَانُ « د:فرمای میو امَ الشَّ الِثَهُ انَ ثَ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ ْلُوَ هیچ مردي با زنی « )1(»الَ خيَ

 »شیطان است ها آنتنها نمی نشیند مگر آن که سومی 
چون حرام است و به حرام منجر ، پس این کار جایز نیست شما باید آن را ترك کنی

 د.کن میو اگر این کار را ترك کنی خداوند زمینه کار بهتري را براي شما فراهم ، دشو می

﴿ د:فرمای میچون خداوند متعال                    

   ﴾ :برایش راه رهایى قرار ، و کسى که از خداوند پروا بدارد« ]۳ – ۲[الطالق

 .»روزى خواهد داد، و به او از جایى که نمى پندارد )2( خواهد داد

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی               ﴾ :و « ]۴[الطالق

 »برایش در کار او آسانى پدید مى آورد، کسى که از خداوند پروا بدارد
چون هر یک از شما پیش ، همچنین زن پرستار باید از این کار بپرهیزد و استغفار کند

 خدا مسؤل هستید. 
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 )26 -24( ص، فتاوي عاجلۀ لمنسوبی الصحۀ -الشیخ ابن باز

 ن] حکم تنها بودن مرد با زن نامحرم در ماشی118[

یم: براي مرد جایز نیست که با زن نامحرم گو میاینجانب محمد بن صالح العثیمین 

لٌ «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهدر ماشین تنها باشد؛ چون پیامبر صلَّى  جُ نَّ رَ ْلُوَ الَ خيَ

مٍ  ْرَ عَ ذی حمَ أَةٌ إِالَّ مَ رَ هیچ مردي با زنی به خلوت نشیند؛ مگر آن که محرم او « )1(»وامْ

 »حضور داشته باشد
اما ، اما اگر دو زن یا بیشتر بودند اشکالی ندارد؛ چون در این صورت خلوت نیست

 ند عنوان مسافرت نداشته باشد.کن میمسیري که طی ، به شرطی که ایمن باشند
 فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

 زن با راننده در ماشین] تنها بودن 119[

حکم سوار شدن زن با مرد نامحرم براي آنکه او را در داخل شهر به جایی  س:
 برساند چیست؟ و اگر جمعی از زنان با مرد نامحرمی سوار شوند حکم چیست؟

نیست  ها آنسوار شدن زن با راننده اي که محرم او نیست و کسی دیگر همراه  ج:
علَیه وآله وسلَّم  اللَّـهچون این حکم خلوت را دارد. پیامبر صلَّى ، دباش میجایز ن

مٍ « د:فرمای می ْرَ ا ذُو حمَ هَ عَ مَ أَةٍ إِالَّ وَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ ْلُوَ هیچ مردي با زنی به خلوت « )2(»الَ خيَ

 » نشیند مگر آن که محرم او حضور داشته باشد

هپیامبر صلَّى  امَ «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ الِثَهُ انَ ثَ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ الَ خيَ

يْطَانُ   »شیطان است ها آنهیچ مردي با زنی تنها نمی نشیند؛ مگر آنکه سومین « )3(»الشَّ
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 2521 باب نوزدهم: احکام بانوان
 

باشد یا زنی دیگر همراهشان باشد و شک و تردیدي  ها آناما اگر مردي دیگر همراه 
در کار نباشد اشکال ندارد؛ چون با وجود نفر سوم خلوت از بین می رود. این زمانی 
، است که مسافتی نباشد که در حکم سفر است؛ اما در سفر باید محرم زن همراه باشد

هچون پیامبر صلَّى  رمٍ «د: مایفر میعلَیه وآله وسلَّم  اللـَّ عَ ذِی حمَ افِرِ املرأَةٌ إال مَ زن « )1(»ال تُسَ

 د. کن میاعم از اینکه سفر زمینی باشد یا هوایی یا دریایی فرقی ن» بدون محرم سفر نکند
 هـ  1410جمادي االخرة  17 1026مجلۀ البالغ ش  -الشیخ ابن باز

 تنها بودن با راننده براي رفتن به بیمارستان ]120[

او را یک راننده ، مادرم مشکل کلیه دارد و هفته اي سه بار به بیمارستان می رود س:
و با توجه ، دبر مید به بیمارستان باش میکه اهل سعودي است و متأهل و داراي فرزند 

به سختی شرایط و نیاز شدید به ناچار مادر تنها با راننده به بیمارستان می رود بدون 
شد؟ او فرزند دارد اما وقتی که او به بیمارستان می رود آن جا آنکه محرمی همراه او با

 لطفاً راهنمایی کنید. ، نیستند و در مدرسه هستند
اهد به بیمارستان برود باید همراه با محرم برود و نباید با خو میمادرت هر وقت  ج:

ا « د:فرمای میم به طور کلی علَیه وآله وسلَّ اللَّـهچون پیامبر صلَّى ، راننده نا محرم برود مَ

الَ  يْطَانُ خَ امَ الشَّ الِثَهُ انَ ثَ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ د؛ مگر آن که شو میهیچ مردي با زنی تنها ن« )2(»رَ

 »ستها آنشیطان سومین 
 . آید میخلوت به شمار ، تنها بودن مادرتان با راننده در ماشین

 و صلی اهللا علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم. ، و بااهللا التوفیق
  59 -17/58فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ واإلفتاء 

 ] تشویق زن به فراگیري دانش مفید121[
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2522 
  

هپیامبر صلَّى  س: علَیه وآله وسلَّم روزي را به زنان اختصاص داده بود تا امور  اللـَّ
د تا براي فراگیري علم در مسجد پشت سر دا میدینشان را فرا بگیرند... و به زنان اجازه 

چنین وسلَّم علَیه وآله  اللَّـهمردان حاضر شوند... چرا علما با اقتدا از پیامبر صلَّى 
اهیم خو میو ما ، رچه تا حدودي در این زمینه کار کرده اند؛ اما کافی نیستند؟ گکن مین

 بیشتر از این کار شود. 
هتردیدي نیست که پیامبر صلَّى  ج: علما ، علَیه وآله وسلَّم این کار را کرده است اللـَّ

تعلیم زنان طائف و جده به ، خودم بارها اینجا در مکه، ندده میهم این کار را انجام 
 پرداخته ام.

اگر از بنده تقاضا شود تا وقتی را براي تعلیم و درس دادن براي زنان اختصاص 
 م. موضع دوستان و علماي من همین است.ده میاین کار را انجام ، دهم

نور علی الدرب) سبب آگاهی و افزایش معلومات فراوانی شده است. زنها ( برنامه
به برنامه بفرستند و پاسخ را از آن برنامه بشنوند. برنامه می توانند پرسش هاي خود را 

 د.شو میقرآن کریم) پخش ( و رادیو، نداي اسالم)( هرشب دو بار از رادیو
همچنین زنها می توانند پرسشهاي خود را به داراإلفتاء بنویسند. آنجا کمیته اي 

براي پاسخ گویی به سؤاالت ترتیب داده شده است. به هر حال مردان ، متشکل از علما
و زنان به صورت مساوي حق دارند از علم و دانش بهره مند شوند. اشکالی ندارد که 

 زنان در سخنرانیها حضور پیدا کنند به شرطی که حجاب داشته باشند. 
 )26، 25( ص، فتاوي المرأة-الشیخ ابن باز

 ا رعایت شرایطب میان در مجالس عل] جواز حضور زن122[

انند در کالسهاي علمی و فقهی اي که در مساجد برگزار تو میآیا زنان مسلمان  س:
 شرکت کنند؟، ودش می

، ودش میانند در کالسهاي احکام و عقیده که در مساجد برگزار تو میبله؛ زنان  ج:
نکنند. حجاب شرعی را شرکت کنند. مشروط به این که از عطر و خوشبویی استفاده 

رعایت نمایند. مجلس زنان باید از مجلس مردان مجزا و دور باشد و اختالطی در کار 



   

 2523 باب نوزدهم: احکام بانوان
 

ا« نباشد؛ زیرا رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرموده اند: هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ ، خَ

ا هلَُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ   )1(»وَ

صفوف مردان است و بدترین آن بهترین صفوف زنان در نماز دورترین آن از «
 »نزدیکترین به صف مردان است.

زیرا اولین صف زنان به مردان نزدیکتر است. بنابراین آخرین صف زنان بهترین 
 است؛ چون از صف مردان دورتر است.

 )2/129(، )5( کتاب الدعوة –شیخ ابن عثیمین 
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 :فصل چهارم
احادیثی که در توضیح 

 ارتباط با زنان هستند



 

لْعٍ الْـإِنَّ ...فَ ( ] معنی حدیث123[ نْ ضِ لِقَتْ مِ أَةَ خُ رْ  پیدایش زن از پهلو... )مَ

ا فإنَّ املرأةَ «د: فرمای میعلَیه وآله وسلَّم  اللَّـهپیامبر صلَّى  س: وا بالنساءِ خريً اِستَوصُ

لَعٍ  نْ ضِ لِقَتْ مِ با زنان به خوبی رفتار کنید و سفارش مرا در مورد آنان بپذیرید چرا « »خُ

قسمت باالي آن ، دنده) آفریده شده اند. و همانا کجترین بخش دنده( از پهلو ها آنکه 
همچنان کج باقی می ، است اگر بخواهی آن را راست کنی می شکند. و اگر رهایش کنی

 »به خوبی رفتار کنید و سفارش مرا در مورد آنان مد نظر داشته باشید ماند. پس با زنان
شیخ شعیب ارناؤوط در تحقیق و توضیح خود بر کتاب ریاض الصالحین در شرح 

 ید: این مثال و تشبیه است چنان که در روایت دوم تصریح شده استگو میاین حدیث 
ند که زن از پهلوي کن مینه آنگونه که بعضی فکر » زن مانند پهلو است«المرأة کالضلع) (

 آدم آفریده شده است. در سنت صحیح چیزي در این مورد نیامده است.
هبا اینکه پیامبر صلَّى ، این بود سخنان شیخ ارناؤوط علَیه وآله وسلَّم با تمام  اللـَّ

 » زن از پهلو آفریده شده است« »خلقت من ضلع ةاملرأان «ید: گو میوضوح 

﴿ د:فرمای میچنان که خداوند                 ﴾

 »که شما را از یک تن یگانه آفرید و همسرش را از او خلق کرد« ]۱[النساء: 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی                    ﴾

از نشانه هایش آن است که برایتان از [جنس ] خودتان همسرانى آفرید  و« ]۲۱[الروم: 
 »آرام گیرید ها آنتا به 

﴿ د:فرمای میاهللا تعالی            ﴾ :و خداوند « ]۷۲[النحل

 »از خودتان براى شما همسرانى قرار داد
زیرا حوا از پهلوي آدم آفریده شده است. آیا آنچه شیخ ، مفسرین گفته اند: یعنی زنان

 ارناؤوط گفته صحیح است یا اشتباه؟ و در مورد حدیثی که از آن استدالل کرده که:

لَعِ الْـ« الضِّ أَةُ كَ رْ ا، مَ تَهَ مْ ا إِنْ أَقَ َ هتَ ْ جٌ ، كَرسَ وَ فِيها عِ ا وَ َ تَعْتَ هبِ تَمْ ا اسْ َ تَعْتَ هبِ تَمْ إِنِ اسْ زن مانند « »وَ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2526 
  

اهی همانطور که کج است خو میاگر ، پهلو است اگر آن را راست کنی آن را می شکنی
 چیست؟ » از آن بهره مند شوي

آدم از پهلوي  -یعنی حوا علیها السالم–ید که زن گو میظاهر حدیث این را  ج:
و این با حدیثی که با آن زن به پهلو تشبیه شده مخالفتی ندارد؛ بلکه ، آفریده شده است

که زن مانند پهلو کج است؛ زیرا در اصل از آن آفریده شده  آید میاز آن وجه تشبیه بر 
اگر ، است. یعنی زن از پهلوي کج آفریده شده است. پس کج بودن آن نباید انکار شود

به  این تالش شوهر منجر، را راست کند و بخواهد که کج نباشدشوهر بخواهد او 
ادامه  ها آناگر او را با همین وضعیتی که دارد بپذیرد زندگی ، ودش میاختالف و جدایی 

از آنجمله ابن حجر در فتح ، خواهد یافت. چنان که شارحین حدیث توضیح داده اند
از پهلوي آدم آفریده شده درست بیان کرده است پس انکار اینکه حوا  6/368الباري 
 نیست.

 و صلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم. ، و باهللا التوفیق
 )10 -17/8( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

دِينٍ « حدیث ] معنی124[ قْلٍ وَ اتُ عَ اقِصَ  )عقل ودین زنها ناقص است( »نَ

یند زنان در عقل و دین و میراث و شهادت ناقص اند و گو میبعضی از مردم  س:
را در پاداش و عقاب  ها آنیند خداوند گو میسهم کمتري نسبت به مردان دارند. بعضی 

 با مردان برابر قرارداده است. نظر شما چیست آیا این حکم از نظر شرعی صحیح است؟
که شایسته ي آن است  شریعت اسالمی جایگاه زن را باال برده و آن را در جایی ج:

 شوهر و ولی زن را مکلف، قرار داده تا این گونه از کرامتش پاسداري نماید. شریعت
نمو ده تا مخارج او را تامین کنند و به خوبی از او سرپرستی نمایند و به نیکویی با او 

﴿ د:فرمای میرفتار شود. خداوند متعال        ﴾ :و با آنان « ]۱۹[النساء

 .»به شایستگى رفتار کنید



   

 2527 باب نوزدهم: احکام بانوان
 

لِهِ « علَیه وآله وسلَّم روایت است که فرمود: اللَّـهصلَّى  از پیامبر مْ ألَهْ كُ ُ ريْ مْ خَ كُ ُ ريْ ، خَ

ىلِ  مْ ألَهْ كُ ُ ريْ ا خَ نَ أَ بهترین شما کسانی هستند که از نظر رفتار و اخالق و مهربانی با « )1(»وَ

 » شمارفتار بهتري با خانواده ام دارم. زنانشان بهترین باشند و من ازهمه ي
، اسالم همه حقوق و تصرفات شرعی را که مناسب با شخصیت زن است به زن داده

﴿ د:فرمای میچنانکه خداوند                        

      ﴾ :و زنان از همچون حقى که [شوهران ] به طور « ]۲۲۸[البقرة

بر خور دارند و مردان بر آنان [به مرتبتى ] برترى دارند و خداوند ، شایسته بر آنان دارند
 »پیروزمند فرزانه است

در معامالت مختلف از قبیل خرید و فروش و صلح و وکالت و عاریت و  یعنی
ودیعه و.... مانند مردان هستند. همچنین عباداتی که مناسب زن است بر زن واجب 

 زکات و حج. ، روزه، نماز، گردانیده مانند: طهارت
اما شریعت اسالمی در ارث سهمیه زن را نصف سهمیه مرد قرار داده است؛ چون زن 

بلکه این مرد است که به ، لف نیست که مخارج خود و خانه و فرزندانش را بپردازدمک
 تهیه این هزینه ها مکلف گردیده است.

همچنین در شریعت اسالمی شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است؛ اما فقط  
 ،زیرا در معرض عادت ماهیانه، دشو میدر بعضی موارد؛ زیرا طبعاً زن دچار فراموشی 

وضع حمل و تربیت فرزندان قرار دارد و همه این موارد خاطر او را مشغول ، حاملگی
تا بهتر و دقیقتر ، ید: باید دو زن باشند که شهادت دهندگو مید از این رو شریعت کن می

عیب ، د مانند رضاعکن میشهادت دهند. اما در امور ویژه زنان شهادت یک زن کفایت 
 هاي نکاح و غیره. 

                                                           
)، و البیهقـی فـی   4177،4186)، وابـن حبـان  (  2260)، والـدارمی  ( 1977) وابن ماجه  (3895الترمذي  ( -1

  ».حسن غریب صحیح«) و قال الترمذي: 15477(  7/468» الکبري«



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2528 
  

زن و مرد در پاداش در برابر ایمان و عمل صالح و حیات طیبه در دنیا و پاداش 

 ﴿ د:فرمای میفراوان در آخرت برابر هستند؛ خداوند متعال         

                              

    ﴾ :هر کس در حالى که مؤمن است کار شایسته انجام دهد« ]۹۷[النحل ،

او را به زندگانى اى پاك زنده مى داریم و پاداششان را به [حسب ] ، مرد باشد یا زن
 »)97( به آنان مى دهیم، نیکوترین آنچه مى کردند

همانطور که مرد از ، وظایفی بر عهده او هستپس زن حقوقی دارد و واجبات و 
و کارهایی هست که مناسب ، یک سو حقوقی دارد و از سوي دیگر واجباتی بر او هست

ند باش میچنان که اموري هست که مناسب زنان ، ند و منوط به مردان استباش میمردان 
     و منوط به زنان است.

 و صلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم. ، و باهللا التوفیق
 )8 -17/6( فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و اإلفتاء

رأ( ] معنی حدیث:125[ م امْ هُ رَ ا أمْ مٌ وَ لّوْ وْ لِحَ قَ فْ قومی که زنی سرپرست « )ةً لَنْ يُ

 »ندشو میامورشان باشد هرگز کامیاب ن

آیا گروهی از زنان که داراي تحصیالت عالی هستند حتی از بسیاري از مردان  س:
گوي سبقت را ربوده اند جایز است که رهبري جامعه را بعهده گیرند و عالوه بر این آیا 

د زن منصب و رهبري را به ده میزن می تواند پیشنماز شود؟ موانع دیگري که اجازه ن
 دست بگیرد چیست؟ و چرا؟ 

د که زن کن میاجماع امت و واقعیت امر بر این داللت ، مقاصد شریعت، سنت ج:
عنْه از پیامبر  اللَّـهچون أبی بکرة رضی ، نباید مقام ریاست و قضاوت را بر عهده بگیرد

هصلَّى  مقام  د که وقتی به ایشان خبر رسید که ایرانیانکن میعلَیه وآله وسلَّم روایت  اللـَّ
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رأ« فرمود:، ي را به زنی سپرده اندرهبر م امْ هُ رَ ا أمْ مٌ وَ لّوْ وْ لِحَ قَ فْ قومی که « )1(» ًةلَنْ يُ

 » کارشان را به عهده زنی بگذارند هرگز کامیاب نخواهند شد
چون زنها عقلشان ناقص و ضعیف است و بسیار عاطفی ، این یک قاعده کلی است 

یرد. رهبر و حاکم باید به اوضاع رعیت و گ میرا  ها آنعاطفه جلوي اندیشیدن ، هستند
سفر کند و به میان مردم برود و  ها آنملت رسیدگی کند از این رو باید به مناطق است

لشکر را فرماندهی کند که بمنظور انعقاد ، د که در جنگ و جهادشو میگاهی الزم 
همه اینها با و قرار داد هاي تجاري بنندد که ، ا دشمنان روبرو شودب میي نظاها آنپیم

زن باید دستوراتی را که براي حفاظت از آبرو و ، اوضاع و روحیه زن همخوانی ندارد
 پاسداري جایگاهش آمده رعایت کند.

د کن میاجماع امت در عصر خلفاي راشدین و قرن هاي سه گانه اول بر این داللت 
مان بعضی از و حال آنکه در آن ز، که فرماندهی و قضاوت نباید به زنان سپرده شود

؛ اما شد میمراجعه  ها آنزنان سواد دینی داشتند و در علوم قرآن و حدیث و احکام به 
   زنان در آن سه قرن اول هیچگاه به ریاست و پست و مقام و رهبري چشم ندوختند.

 )17/13( و اإلفتاءلعلمیۀ للبحوث ا ئمۀالدا للجنۀفتاوي ا

: « ] معنی حدیث:126[ ةَ الَ طَعُ الصَّ قْ أَةُ وَ الْـيَ رْ لْبُ األسود وَ الْـمَ رُ الْـكَ امَ زن و سگ « »حِ

 »دشو میسیاه و االغ اگر از جلوي نماز گذار رد شوند نماز باطل 

من بحمد اهللا ، مکن میزنی هستم که در کنار یکی از مساجد شهر دمام زندگی  س:
روزي از ، و آگاهی هم دارمانم و به طور متوسط علم خو مینماز ها را سر وقت 

سگ ، د: زنکن میسه چیز نماز را قطع «فت: گ میبلندگوي مسجد شنیدم که امام مسجد 
نم؛ چگونه زن به االغ و سگ ربط داده دا میصحت این حدیث را ن». سیاه و االغ

 د؟ آیا زن نجس است؟ راهنمایی کنید. شو می
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2530 
  

خواه حکمت آن را ، اول اینکه: باید هر مسلمانی تسلیم احکام شریعت باشد ج:
 بفهمد یا نفهمد. 

د کن میدوم اینکه: زن نجس نیست بعضی از علما گفته اند: علت اینکه نماز را قطع 
 د. کن میمرد را از نظر مسایل غریزه اي و جنسی تحریک ، این است که زن

هپیامبر صلَّى سوم اینکه: حدیث صحیح است و از  علَیه وآله وسلَّم روایت است  اللـَّ
که اگر این سه چیز از جلوي نمازگذار عبور کنند و نمازگذار ستره نداشته باشد یا از 

پس باید تسلیم حکم خدا  )1(ندکن میمیان نماز گذار و ستره اش رد شوند نماز را باطل 
   ل کردن نماز.یعنی باط، شد و به آن عمل کرد. قطع کردن

 و صلی اهللا علی محمد و آله و صحبه و سلم. ، و باهللا التوفیق

 )12، 17/11( و اإلفتاء لعلمیۀللبحوث ا ئمۀالدا للجنۀفتاوي ا

 زن نباید غیر از خانه شوهر لباسش را در بیاورد)(] معنی حدیث: 127[

زن از در آوردن لباسش در غیر از خانه شوهرش نهی شده است ، در حدیث س:
مقصود این حدیث چیست؟ آیا جایز است که زن لباس هایش را در خانه خانواده و 

 خویشاوندانش در بیاورد؟ 
این حدیث را امام أحمد و ابن ماجه و حاکم از عائشه رضی اهللا عنها روایت  ج:

عَ «کرده اند:  ضَ أَةٍ وَ رَ امَ امْ يُّ َ أَ بَنيْ ا وَ يْنَهَ ا بَ رتَ مَ
تْ سِ تَكَ ا فقد هَ هَ جِ وْ يْتِ زَ ِ بَ ريْ ا يفِ غَ َ ـهِ تْ ثِيَاهبَ  »اللَّ

هر زنی که لباسش را در غیر از خانه شوهرش بیرون بیاورد پرده اي که بین او و «
 .)2(»خداوند است را دریده است

لباسش را در مراد از این حدیث این است که نباید زن در غیر از خانه شوهرش 
بیاورد و عورت او پیدا شود؛ زیرا احتمال دارد که به مسائل ضد اخالقی و بی عفتی 

                                                           
 )511، 510مسلم ( -1
 ) و صححه و وافقه الذهبی.7780(  4/321)، و الحاکم3750)، ابن ماجه (6/198أحمد  ( -2
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لباسش را ، متهم شود؛ اما اگر زن در جایی امن مانند منزل خانواده و محارم خویش
 سبک کند و استراحت کند یا عوض کند اشکالی ندارد.

 حبه و سلم. و صلی اهللا علی محمد و آله و ص، و باهللا التوفیق
 )17/224( و اإلفتاء لعلمیۀللبحوث ا ئمۀالدا للجنۀفتاوي 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 ب...
	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؟

