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آیا دیدار خداوند جل جالله برای شخص مُومن و مسلمان ممکن است؟: سوال  

در آیات قرآنی و احادیث متواتره ثابت شده است که دیدار اهللا متعال در بھشت نصیب اھل : جواب  

  .ھائي شاداب و شادانند چھرهدر آن روز  }{}{  ِإَلى َربَِّھا َناِظَرٌة . ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة   {:ایمان می شود
  

    2323--2222--القیامةالقیامة  }} .نگرند به پروردگار خود مي

  2626--یونسیونس}}برآنبرآن  زیادزیاد  وو  باشدباشد  نیکنیک  حالتحالت  کردندکردند  نیکوکارینیکوکاری  کهکه  آنانراآنانرا  {{}} لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة  { ::ھمچنانھمچنان

    صھیبصھیب  ازاز،،باشدباشد  میمی  ھیھیالال  دیداردیدار  ))زیادةزیادة((  ازاز  مقصدمقصد  وو  بھشتبھشت  ))الحسنیالحسنی((  ازاز  مرادمراد  الذکرالذکر  فوقفوق  آیاتآیات  دردر

    يقوُليقوُل  الجنةالجنة  الجنةالجنة  أھلأھل  دخلدخل  ِإذاِإذا  {{::فرمودفرمود  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول  کهکه  استاست  روایتروایت  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی

  النار؟النار؟  منمن  ُتنّجناُتنّجنا  وو  الجنةالجنة  ُتدخلناُتدخلنا  ألمألم  وجوھنا؟وجوھنا؟  ُتبیضُتبیض  ألمألم::َفیقولونَفیقولون  أزيدكم؟أزيدكم؟  شیئًاشیئًا  ُتريدونُتريدون::تعالىتعالى  وو  تباركتبارك  اهللاهللا

  ،،آیندآیند  دردر  بھشتبھشت  بهبه  بھشتبھشت  اھلاھل  چونچون  {{  }}َربھمَربھم  إلىإلى  النظرالنظر  منمن  إلیھمإلیھم  أحبأحب  شیئًاشیئًا  أعطواأعطوا  فمافما  الحجاب،الحجاب،  فیكشُففیكشُف

    رارا  ماما  رویھایرویھای  آیاآیا::گویندگویند  میمی  بیفزایم؟بیفزایم؟  شماشما  برایبرای  کهکه  خواھیدخواھید  میمی  چیزیچیزی  آیاآیا  ::فرمایدفرماید  میمی  تعالیتعالی  وو  تبارکتبارک  خدایخدای

  ،،شودشود  میمی  برداشتهبرداشته  حجابحجاب  پسپس  ندادی؟ندادی؟  نجاتنجات  دوزخدوزخ  ازاز  وو  نکردهنکرده  داخلداخل  بھشتبھشت  بهبه  رارا  ماما  آیاآیا  نکردی؟نکردی؟  سفیدسفید

  ))مسلممسلم((  }}..باشدباشد  وجلوجل  عزعز  پروردگارشانپروردگارشان  دیداردیدار  ازاز  ترتر  داشتنیداشتنی  دوستدوست  شانشان  برایبرای  کهکه  چیزیچیزی  نشدندنشدند  دادهداده  پسپس

    ..}}زيادةزيادة  وو  الحسنىالحسنى  أحسنواأحسنوا  للذينللذين{{::کردکرد  تالوتتالوت  رارا  آیتآیت  ایناین  سپسسپس

  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول  نزدنزد  دردر  ماما::گفتگفت  کهکه  شدهشده  روایتروایت  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی  عبداهللاعبداهللا  بنبن  جریرجریر  ازاز  ھمچنانھمچنان

  القمر،القمر،  ھذاھذا  ترونترون  كماكما  عیانًاعیانًا  ربكمربكم  سترونسترون  إنكمإنكم  {{::فرمودفرمود  وو  نمودهنموده  نظرنظر  چھاردهچھارده  شبشب  ماهماه  بهبه  پسپس  بودیمبودیم

  بینیدبینید  میمی  رارا  مھتابمھتاب  ایناین  چنانکهچنانکه  دیددید  خواھیدخواھید  رارا  پروردگارتانپروردگارتان  آشکاراآشکارا  بزودیبزودی  شماشما((  }}ُرؤيتهُرؤيته  فىفى  تضامونتضامون  الال

  ))علیهعلیه  متفقمتفق((.).)شودشود  نمینمی  ایجادایجاد  مزاحمتیمزاحمتی  شماشما  برایبرای  آنآن  دیدندیدن  دردر  کهکه

  ،،انداند  محجوبمحجوب  وو  محروممحروم  تعالیتعالی  وو  سبحانهسبحانه  حقحق  دیداردیدار  ازاز  ،،حقحق  دیندین  بهبه  نسبتنسبت  شانشان  تکذیبتکذیب  وو  انکارانکار  بنابربنابر  کفارکفار  امااما

  كه  به سبب كارھائي( يشان در آن روز قطعًا ا! ھرگزاھرگز  (} َكلَّا ِإنَُّھْم َعن رَّبِِّھْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبوَن {{
  

  15-المطففین .مطرودند )ب و منزلت آفريدگارشاناز بارگاه قر(پروردگارشان محروم و) رحمت( از) اند كرده
  

  مذھب اھل سنت و جماعت این است که رویت باری تعالی در دنیا عقٌال ممکن اما شرعٌا ممتنع 
  

  :الوقوع است و در آخرت وقوع آن از نصوص قطعیه ثابت است
  

 الرابطة الثقافية االسالمية العالمية
International Islamic Cultural Association  ۣباۣ سۣمه 

 نشریۀ اسالمی
 

 تعۣا لی
 

  12:شماره   20/11/2016: تاريخ                                                                                 ي پرسش هاي دانشجویان مسلمانپاسخگو
 انجمن فرهنگی جهانی اسالمی اسۣتۣفسۣار
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  يابند ، و او  او را درنمي) ُكْنِه ذات ( ھا چشم (}  الَّ ُتْدِرُكُه اَألْبَصاُر َوُھَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَر َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر {
  

  است و با علم كامل و ( و او دقیق ) و به ھمه دقائق و رموز آنھا آشنا است ( يابد  چشمھا را درمي
  

 103 - انعام )  .آگاه است ) كاريھا آشنا ، و از ھمه چیزھا  اراده شامل خود به ھمه ريزه
  

  ذوقذوق  شنیدشنید  رارا  الھیالھی  کیفکیف  بالبال  کالمکالم  السالمالسالم  علیهعلیه  موسیموسی  وو  ،،شدشد  کاملکامل  روزروز  چھلچھل  میعادمیعاد  آنکهآنکه  ازاز  پسپس

    بنمایبنمای  منمن  پروردگارپروردگار  ایای  گفتگفت  وو  کردکرد  آرزوآرزو  رارا  متکلممتکلم  دیداردیدار  اشتیاقاشتیاق  بکمالبکمال  وو  دادداد  دستدست  بویبوی  شاریشاری  سرسر

  143143--أعرافأعراف  ))  مرامرا  دیددید  نخواھینخواھی  ھرگزھرگز  ((}}ترانیترانی  لنلن{{::فرمودفرمود  متعالمتعال  اهللاهللا  ،،کنمکنم  نظرنظر  توتو  بسویبسوی  تاتا  رارا  خودخود  منمن  بهبه

  حتیحتی  ربهربه  أحدأحد  منکممنکم  یرییری  لنلن  أنهأنه  اعلموااعلموا  وو  {{::فرمودفرمود  کهکه  استاست  ثابتثابت  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول  ازاز

  مسلممسلم  .).)بمیردبمیرد  اینکهاینکه  تاتا  رارا  پروردگارشپروردگارش  کسیکسی  شماشما  ازاز  بیندبیند  نمینمی  ھرگزھرگز  کهکه  بدانیدبدانید  وو  ((  }}یموتیموت  

                                                  **                                      **                                  **  

  ویوی،،استاست  حرامحرام  مردانمردان  برایبرای  طالطال  کهکه  گفتمگفتم  برایشبرایش  منمن  ،،دارددارد  انگشتانگشت  بهبه  طالطال  انگشترانگشتر  شوھرمشوھرم  ::سوالسوال

  کنم؟کنم؟  فراھمفراھم  رارا  ویوی  قناعتقناعت  چطورچطور،،استاست  حرامحرام  نیزنیز  توتو  برایبرای  پسپس  کهکه  گویدگوید  میمی  منمن  برایبرای

  ::استاست  جایزجایز  غیرهغیره  وو  دستبنددستبند  وو  انگشتریانگشتری  وو،،گلوبندگلوبند  شکلشکل  بهبه  زنانزنان  برایبرای  طالطال  استعمالاستعمال::جوابجواب

  آيا كسي را كه در البالي زينت و زيور پرورش (} ِبیٍنَأَوَمن ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْلَیِة َوُھَو ِفي اْلِخَصاِم َغْیُر ُم {{
  
  به خاطر حیا و شرم و عاطفه نازكي كه ( يابد ، و به ھنگام گفتگو و كشمكش در بحث و مجادله  مي 
  

  دانید و پسران را فرزند  فرزند خدا مي( تواند مقصود خود را خوب و آشكار بیان و اثبات كند ،   نمي) دارد 
  

  18 -زخرف  ! ) .خود ؟ 
  

  .آیت مذکور دلیل بر جواز زیورات برای زنان می باشد
  

    کهکه  دیدمدیدم  حالیحالی  دردر  رارا    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلیرسول اهللا : روایت شده  که گفترضی اهللا عنه از علی 
  

  ::فرمودفرمود  سپسسپس  وو  نھادهنھاده  چپشچپش  طرفطرف  دردر  وو    گرفتهگرفته  رارا  طالییطالیی  وو  نھادهنھاده  راستشراستش  بطرفبطرف  وو  گرفتهگرفته  رارا  ابریشمیابریشمی
  
  داودداود  ابوابو  .).)استاست  حرامحرام  امتمامتم  مردانمردان  بربر  ،،  دودو  ھرھر  ایناین  ((}}أمتىأمتى  ذكورذكور  علىعلى  امامحرحر  ھذينھذين  إنإن{{
  

      وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلیھمچنان از ابو موسی اشعری رضی اهللا عنه روایت است که رسول اهللا 
  

  مردانمردان  بربر  طالطال  وو  ابریشمینابریشمین  لباسلباس  ((}}  إلناثھمإلناثھم  وُاحلوُاحل  ُامتى،ُامتى،  ذكورذكور  علىعلى  الذھبالذھب  وو  الحريرالحرير  لباسلباس  ُحّرَمُحّرَم  {{::فرمودفرمود
  

  ترمذیترمذی  ))استاست  شدهشده  حاللحالل  شانشان  زنھایزنھای  برایبرای  وو  شدهشده  گردانیدهگردانیده  حرامحرام  ممامتامت
  

  }}للنساءللنساء  الذھبالذھب  خاتمخاتم  إباحةإباحة  علیعلی  المسلمونالمسلمون  أجمعأجمع  {{::نویسدنویسد  میمی  مسلممسلم  شرحشرح  دردر  اهللاهللا  رحمهرحمه  نووینووی  امامامام
  
  .).)دارنددارند  اجماعاجماع  زنانزنان  برایبرای  طالطال  انگشترانگشتر  شمردنشمردن  مباحمباح  دردر  مسلمانانمسلمانان  ((
  

    انگشترانگشتر  ازاز  رارا  ماما  السالمالسالم  الصالةوالصالةو  علیهعلیه  خداخدا  سولسولرر  ::میگویدمیگوید  حدیثحدیث  یکیک  روایتروایت    ضمنضمن  دردر  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی  َبَراءَبَراء
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  ةةضضالفالف  آنیةآنیة  بابباب  األشربةاألشربة  کتابکتاب  --بخاریبخاری  }}الذھبالذھب  خواتیمخواتیم  عنعن  نھانانھانا  وو  {{::استاست  کردهکرده  منعمنع  طالطال

  
  ..استاست  مردانمردان  موردمورد  دردر  مذکورمذکور    منعمنع  الذکرالذکر  فوقفوق  حدیثحدیث  دردر  كهكه

  
  پیامبرپیامبر  زدزدنن  دخترشدخترش  بابا  زنیزنی  کهکه  کندکند  میمی  روایتروایت  جدشجدش  ازاز  پدرشپدرش  ازاز  شعیبشعیب  بنبن  وو  عمرعمر  ازاز  نسایینسایی  وو  ابوداودابوداود

  
    علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  پیامبرپیامبر  پسپس  ،،بودبود  طالطال  ازاز  غلیظغلیظ  دستبنددستبند  دودو  دختردختر  آنآن  دستدست  دردر  وو  آمدآمد    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی

  
  پیامبرپیامبر  ،،نهنه  ::گفتگفت  زنزن  آنآن  !)!)پردازی؟پردازی؟  میمی  رارا  ایناین  زکاتزکات  آیاآیا  ((  }}!!ھذا؟ھذا؟  زكاةزكاة  أُتعطینأُتعطین  {{گفتگفت  برایشبرایش    مموسلوسل  آلهآله  وو
  

  کندکند  میمی  شادمانتشادمانت  آیاآیا  ((  }}  نار؟نار؟  منمن  القیامةسوارينالقیامةسوارين  يوميوم  بھمابھما  اهللاهللا  یسوركیسورك  أنأن  {{::فرمودفرمود    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی
  

  دستبنددستبند  دودو  ھرھر  مذکورمذکور  زنزن  !)!)کند؟کند؟  دستھایتدستھایت  بهبه  آتشآتش  ازاز  دستبنددستبند  دودو  قیامتقیامت  روزروز  دردر  آنآن  سببسبب  بهبه  خداوندخداوند  اینکهاینکه
  
  ..باشدباشد  رسولشرسولش  وو  خداخدا  ازاز  آنھاآنھا  ::گفتگفت  وو  انداختهانداخته    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  پیامبرپیامبر  برایبرای  وو  کشیدهکشیده  رارا
  
  دستبندھایدستبندھای  پوشیدنپوشیدن  موردمورد  دردر  وو  استاست  گرفتهگرفته    صورتصورت  مذکورمذکور  دستبندھایدستبندھای  زکاتزکات  وجوبوجوب  بربر  تاکیدتاکید  حدیثحدیث  دردر
  

  ..باشدباشد  میمی  زنانزنان  برایبرای  طالطال  شمردنشمردن  مباحمباح  بربر  دلیلدلیل  کهکه  استاست  نشدهنشده  واردوارد  انکارانکار  طالییطالیی
  

  حجرحجر  ابنابن  حافظحافظ  تالیفتالیف  ))األحكاماألحكام  أدلةأدلة  منمن  المرامالمرام  بلوغبلوغ((  دردر  کهکه  استاست  جیدجید  اسناداسناد  بابا  وو  صحیحصحیح  مذکورمذکور  حدیثحدیث
  

  ..استاست  شدهشده  نقلنقل  نیزنیز  ))607607((  شمارهشماره  بهبه  عسقالنیعسقالنی
  

    روایتروایت  آنراآنرا  قطنیقطنی  داردار  وو  داودداود  ابوابو  کهکه  ،،استاست  شدهشده  نقلنقل  چنینچنین  ))608608((  شمارهشماره  بهبه  المرامالمرام  بلوغبلوغ  دردر  ھمچنانھمچنان
  

  أوضاحًاأوضاحًا  تلبستلبس  كانتكانت  أنھاأنھا  عنھا،عنھا،  اهللاهللا  رضيرضي  سلمةسلمة  أمأم  عنعن  {{  ::استاست  نمودهنموده  تصحیحتصحیح  آنراآنرا  حاکمحاکم  وو  انداند  کردهکرده
  

    سلمهسلمه  امام  ازاز  ((  }}بكنزبكنز  فلیسفلیس  زكاتهزكاته  أّديتأّديت  إذاإذا  ::  فقالفقال  ؟؟  ھوھو  أكنزأكنز  !!  اهللاهللا  رسولرسول  يايا  ::فقالتفقالت  ذھب،ذھب،  منمن
  

  !!  خداخدا  پیامبرپیامبر  ایای  ::گفتگفت  پسپس  ،،پوشیدپوشید  میمی  طالطال  ازاز  خلخالیخلخالی  ایشانایشان  کهکه  استاست  روایتروایت  عنھاعنھا  اهللاهللا  رضیرضی
  
    فوقفوق  حدیثحدیث  دردر  ))  نیستنیست  کنزکنز  پسپس  کردیکردی  اداءاداء  رارا  زکاتشزکاتش  اگراگر  ::فرمودفرمود  است؟است؟  ))  خزانهخزانه  وو  ذخیرهذخیره  ((  کنزکنز  ایناین  آیاآیا
  

  ایناین  وعیدوعید  دردر  داخلداخل  کارکار  ایناین  آیاآیا  یعنییعنی  ،،باشدباشد  میمی  استفھاماستفھام  برایبرای  ،،  استاست  آمدهآمده  ))کنزکنز((  ازاز  قبلقبل  کهکه  ایای  ھمزهھمزه
  

  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّھَب َواْلِفضََّة َوَال ُينِفُقوَنَھا ِفي َسِبیِل الّلِه َفَبشِّْرُھم  {{    ::شودشود  میمی  جاللهجالله  جلجل  اهللاهللا  فرمودۀفرمودۀ
  

ِبَھا ِجَباُھُھْم َوُجنوُبُھْم َوُظُھوُرُھْم َھَذا َما َكَنْزُتْم  َيْوَم ُيْحَمى َعَلْیَھا ِفي َناِر َجَھنََّم َفُتْكَوى   ÇÌÍÈِبَعَذاٍب َأِلیٍم 

كنند و آن را در راه خدا  و كساني كه طال و نقره را اندوخته مي( } ÇÌÎÈ َألنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن 

  فرا خواھد رسید( روزي  ) ( .نمايند ، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناكي مژده بده  خرج نمي
  

  شود و پیشانیھا و پھلوھا و پشتھاي ايشان با آنھا داغ  ھا در آتش دوزخ ، تافته مي اين سّكه) كه 
  

  اين ھمان چیزي است كه براي خويشتن اندوخته : شود  بديشان گفته مي) و براي توبیخ ( گردد  مي
  

  35-34توبه )  .اندوختید  كرديد ، پس اينك بچشید مزه چیزي را كه مي مي
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  .حدیث فوق نیز وجوب زکات زیورات را افاده می کند
  

  ، آنچه رسیده است به اندازۀ ایکه زکاتش اداء می شود{ و در سنن ابو داود چنین وارد است که 
  

  که معتبر ) ما بلغ أن تودی زکاته فزکی فلیس بکنز ( } .پس زکاتش را بپرداز در این صورت کنز نیست
  

  .رضی اهللا عنھا را از طال منع نکرد) ام سلمه(را افاده می کند و ھمچنان  دانستن نصاب
  

  .پس معلوم شد که طال برای مردان حرام ولی برای زنان مباح می باشد
  
  

**                                      **                                  **  
  

  می خواھدو ، یکی از دوستانم عروسی کردن با اقارب مانند دختر خاله و غیره را نمی پسندد:سوال
  

  آیا ازدواج کردن با اقارب و خویشاوندان از نظر شریعت ناپسند است؟، با غیر خویشاوندان ازدواج کند
 

  .دارد جواز اقارب غیر با ھم و اقارب با ازدواج ھم ،است وسیع خصوص این در اسالم دیدگاه :جواب
  

   ترین گرامی آئینه ھر( } ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ َأْكَرَمُكْم {:چرخد می اخالق و دین محور بر اسالم تعلیمات
  

  13 الحجرات )شماست ترین پرھیزگار خدا نزد شما
  

  جایگاهجایگاه  دینداریدینداری  وو  عفتعفت  خانوادهخانواده  نظامنظام  دردر  زیرازیرا  ،،گیردگیرد  صورتصورت  ترکیزترکیز  استاست  صالحهصالحه  زوجۀزوجۀ  کهکه  اختیاراختیار  حسنحسن  دردر  لذالذا

  المرأةالمرأة  ُتنكحُتنكح::قالقال    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  النبيالنبي  عنعن  عنه،عنه،  اهللاهللا  رضيرضي  ھريرةھريرة  أبيأبي  عنعن{{  ::استاست  حایزحایز  رارا  واالییواالیی

  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی  ھریرهھریره  ابوابو  ازاز  ((  }}يداكيداك  تربتتربت  الدينالدين  بذاتبذات  فاظفرفاظفر  لدينھا،لدينھا،  وو  لجمالھا،لجمالھا،  وو  لحسبھا،لحسبھا،  وو  لھا،لھا،  لمالما  ::ألربعألربع

  ،،مالشمالش  ::شودشود  میمی  گرفتهگرفته  نکاحنکاح  بهبه  چیزچیز  چھارچھار  برایبرای  زنزن  ::فرمودفرمود    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  پیامبرپیامبر  کهکه  استاست  روایتروایت

  آلودآلود  خاکخاک  دستھایتدستھایت  ،،کنکن  اقداماقدام  دینداردیندار  زنیزنی  آوردنآوردن  بدستبدست  برایبرای  توتو  وو  ،،دینشدینش  وو  زیبائیشزیبائیش  ،،نسبشنسبش  وو  حسبحسب

  علیهعلیه  متفقمتفق))  ).).کنیکنی  زندگیزندگی  خرمخرم  وو  شادشاد((شودشود

  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  نبوینبوی  احادیثاحادیث  دردر  زیرازیرا  کندکند  نمینمی  ممانعتممانعت  زیبازیبا  خانمخانم  بابا  ازدواجازدواج  ازاز  اسالماسالم  کهکه  استاست  تذکرتذکر  بهبه  الزمالزم

    ایناین  ،،باشدباشد  شماشما  میلمیل  مطابقمطابق  ازدواجازدواج  تاتا  بنگریدبنگرید  رارا  ررنظنظ  موردمورد  دختردختر  خواستگاریخواستگاری  ازاز  قبلقبل  کهکه  استاست  واردوارد    وسلموسلم  

    اگراگر  ولیولی  ،،نگیردنگیرد  نظرنظر  دردر  رارا  ویوی  دینداریدینداری  وو  بنگردبنگرد  زنزن  زیباییزیبایی  بهبه  صرفصرف  شخصشخص  کهکه  استاست  صورتیصورتی  دردر  ممانعتممانعت

  ..استاست  پسندیدهپسندیده  وو  خوبخوب  بسیاربسیار  ،،باشدباشد    برخورداربرخوردار  جمالجمال  وو  زیباییزیبایی  ازاز  اخالقاخالق  وو  دیندین  ازاز  عالوهعالوه  خانمخانم

  ..گیردگیرد  صورتصورت  نکاحنکاح  شریعتشریعت  قانونقانون  طبقطبق  بربر  ،،اشداشدبب  میلمیل  کهکه  ھرھر  بابا  مصلحتمصلحت  اقتضایاقتضای  بنابربنابر  پسپس

  33  النساءالنساء  ))  رارا  شماشما  آیدآید  خوشخوش  کهکه  رارا  کسیکسی  کنیدکنید  نکاحنکاح  پسپس  ((  }} َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء  {{

    بدھیدبدھید  نکاحنکاح  بهبه  وو  ((  }} َوَأنِكُحوا اْلَأَياَمى ِمنُكْم  {{    ::فرمایدفرماید  میمی  امرامر  ازدواجازدواج  بهبه  ھموارهھمواره  اسالماسالم  دیندین

  3232  نورنور  ))  باشندباشند  شماشما  ازاز  کهکه  رارا  ))  زنزن  بیبی  داندانمرمر  وو  ((  شوھرشوھر  بیبی  زنانزنان
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  ::حاللندحاللند  شروطشروط  اساساساس  بربر  البتهالبته  ،،دیگراندیگران  ،،شدهشده  بیانبیان  آنانآنان  حرمتحرمت  زنانیکهزنانیکه  بجزبجز    شریعتشریعت  دردر

  2424  النساءالنساء  ))  مذکورمذکور  زنانزنان  سوایسوای  ماما  شماشما  بهبه  شدهشده  کردهکرده  حاللحالل  وو  ((  }} َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َوَراء َذِلُكْم  {{

  َأيَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك اللَّاِتي آَتْیَت ُأُجوَرُھنَّ َوَما َيا {{  ::فرمایدفرماید  میمی  احزاباحزاب  سورۀسورۀ  دردر    متعالمتعال  اهللاهللا

  ما ! اي پیغمبر  (} َكَمَلَكْت َيِمیُنَك ِممَّا َأَفاء اللَُّه َعَلْیَك َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخاَلاِت 

  ايم ھمسرانت را كه مھرشان را  حالل كرده) توفیق در كار تبلیغ دعوت و چیزھاي ديگر جھت ( براي تو 

  زادگان  اي ، و ھمچنین كنیزاني را كه خدا در جنگ بھره تو ساخته است ، و عموزادگان ، و عّمه پرداخته

  50أحزاب )  زادگان زادگان و خاله ، و دائي

   ازدواج بود آنحضرت عمۀ دختر که  عنھا اهللا رضی جحش نتب زینب با السالم و الصالة علیه خدا رسول 

   حضرت و آورد در بود اش خاله پسر که العاص أبی نکاح عقد در را دخترش عنھا اهللا رضی زینب و ،کرد

   عنھا اهللا رضی فاطمه با باشند می السالم و الصالة علیه خدا رسول عم ابن که وجھه اهللا کرم علی

  ..نمودنمود  ازدواجازدواج    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی اهللا رسول بنت

  

**                                      **                                  **  
  

  بدون وضو و ، آیا تالوت کردن قرآن کریم از روی مصحف شریف و ذکر کردن خداوند جل جالله: سوال

  یا در حال جنابت جایز است؟

  :متعال فرموداهللا ، قرآن کریم را در حال جنابت و یا بی وضو دست زدن روا نیست :جواب

     چیزي را كه محمد با ( ھر آينه اين ( } لَّا َيَمسُُّه ِإلَّا اْلُمَطھَُّروَن .  ِفي ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن .   ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريٌم   {
  

  شیطاندسترس از ديدگان و دور از(دركتابي پنھان. قرآن گرانقدر و ارزشمند است)  خود آورده است
  

  79 -77الواقعه .) بدان دسترسي ندارند)  اهللايعني فرشتگان ( جز پاكان  .قراردارد) تكه لوح محفوظ اس

  .مفھوم مذکور شامل  فرشتگان و آدمیان می شود

  عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه عن جده { :ھمچنان در حدیث شریف چنین وارد است

  وو  االثرماالثرم  رواهرواه  }}طاھرطاھر  االاال  القرآنالقرآن  يمسيمس  الال  ::فیهفیه  كانكان  وو  كتابًاكتابًا  الیمنالیمن  أھلأھل  إلىإلى  كتبكتب    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  أن النبي
    قطنیقطنی  الدارالدار

        وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  پیامبرپیامبر  کهکه  استاست  روایتروایت  جدشجدش  ازاز  ،،  پدرشپدرش  ازاز  حزمحزم  بنبن  عمروعمرو  بنبن  محمدمحمد  بنبن  ابوبکرابوبکر  ازاز  ((

    .).)نکندنکند  مسمس  ))  پاکپاک  ((  طاھرطاھر  بجزبجز  رارا  قرآنقرآن  ::بودبود  نوشتهنوشته  چنینچنین  آنآن  دردر  وو  نوشتنوشت  یمنیمن  اھلاھل  بهبه  ایای  نامهنامه

  ھر زمانیکه خواستید، تالوت کردن قرآن از یاد و حفظ و بدون دست زدن در حالت جنابت نیز جایز نیست

  .سپس قرآن کریم را بخوانید، تالوت کنید اوًال غسل نمائید
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  لملم  ماما    القرآنالقرآن  يقرئنايقرئنا    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلیكان رسول اهللا : عن على بن أبى طالب رضي اهللا عنه قال{ 

  کهکه  استاست  روایتروایت  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی  طالبطالب  بنبن  علیعلی  ازاز  ((  ىىالترمذالترمذ  وو  النسايىالنسايى  وو  ماجةماجة  ابنابن  وو  د،د،أبوداوأبوداو  وو  احمداحمد  رواهرواه  }}  اًًاجنبجنب  يكنيكن

  ).).خواندخواند  میمی  قرآنقرآن  ))  جنابتجنابت  حالتحالت  درغیردرغیر((  ماما  برایبرای      وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلیگفت رسول اهللا 

    منمن  شیئاشیئا  قرأقرأ  ثمثم  توضأتوضأ    سلمسلموو  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول  رأیترأیت  ::قالقال  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی  علیعلی  عنعن  {{  ::ھمچنانھمچنان

  روایتروایت  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی  علیعلی  ازاز  ((  ))  ابویعلیابویعلی  ((  }}آیهآیه  والوال  فالفال  الجنبالجنب    فأمافأما  بجنٍببجنٍب  لیسلیس  لمنلمن  ھکذاھکذا  ::قالقال  ثمثم  القرآنالقرآن

  ،،خواندخواند  قرآنقرآن  ازاز  چیزیچیزی  آنآن  ازاز  پسپس  ،،نمودنمود  وضووضو  کهکه  رارا      وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول  دیدمدیدم  ::گفتگفت  کهکه  استاست

  ).).آیتیآیتی  نهنه  وو  نهنه  پسپس،،جنبجنب  امااما  ،،نیستنیست  نبنبجج  کهکه  کسیکسی  برایبرای  اینگونهاینگونه  ::فرمودفرمود  سپسسپس

  }}بغالفبغالف  االاال  المصحفالمصحف  مسمس  ..........  وو  للجنبللجنب  ایای  لھملھم  یجوزیجوز  الال  وو  {{::استاست  واردوارد  چنینچنین  ))  المستملیالمستملی  غنیةغنیة  ((  دردر  لذالذا

    ))  پوششپوشش  ((غالفغالف  بابا  اینکهاینکه  مگرمگر  قرآنقرآن  بهبه  زدنزدن  دستدست  ..........  وو  جنبجنب  برایبرای  یعنییعنی  ایشانایشان  برایبرای  نیستنیست  جایزجایز  وو  ((

  5656  --  المستملیالمستملی  غنیةغنیة  .).)باشدباشد

  .در حالیکه وضوء داشتن افضل می باشد، الوت کردن بدون دست زدن جایز استولی بی وضو ت

  أجمع المسلمون علی جواز قراءة القرآن للمحدث، و األفضل{ امام نووی رحمة اهللا علیه می گوید 

  مسلمانان اجماع دارند که قرائت کردن قرآن کریم برای بی وضو جایز می باشد و ( } أن يتطھر لھا

  .)طھارت کند) قرائت قرآن ( ه برای آن افضل آنست ک

  کان رسول اهللا { :اما ذکر کردن اهللا متعال مانند تسبیح و تھلیل و تکبیر و تحمید جایز بوده و ثواب دارد

    اوقاتاوقات  ھمهھمه  دردر    السالمالسالم  وو  الصالةالصالة  علیهعلیه  خداخدا  رسولرسول  ((  }}أحیانهأحیانه  کلکل  علیعلی  اهللاهللا  یذکریذکر      وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی

    .).)نمودنمود  میمی  ذکرذکر  رارا  اهللاهللا

  ..استاست  کردهکرده  روایتروایت  عنھاعنھا  اهللاهللا  رضیرضی  عایشهعایشه  ازاز  اهللاهللا  رحمهرحمه  مسلممسلم  امامامام  رارا  الذکرالذکر  فوقفوق  حدیثحدیث

  

**                                      **                                  **  

  مساجدمساجد  ازاز  یکییکی  دردر  عیدعید  نمازنماز  ادایادای  برایبرای  ،،استاست  کمکم  مسجدمسجد  کنیمکنیم  میمی  زندگیزندگی  ماما  کهکه  کشوریکشوری  دردر  ::سوالسوال

  خطبهخطبه  دیگردیگر  شخصشخص  یکیک  آنآن  ازاز  پسپس  وو  ،،کردکرد  امامتامامت  رارا  عیدعید  نمازنماز  شخصشخص  یکیک  کهکه  دیدمدیدم  ولیولی  رفتیمرفتیم  دوردور  نسبتانسبتا

  کرد؟کرد؟  میمی  اداءاداء  صاحبصاحب  مولویمولوی  یکیک  رارا  خطبهخطبه  ھمھم  وو  عیدعید  نمازنماز  ھمھم  بودیمبودیم  دیدهدیده  کهکه  وطنوطن  دردر  ،،گفتگفت

    اولیاولی  خالفخالف  امااما  ،،استاست  جایزجایز  نمودنمود  اداءاداء  دیگردیگر  شخصشخص  رارا  خطبهخطبه  وو  شخصشخص  یکیک  رارا  عیدعید  نمازنماز  اینکهاینکه  ::جوابجواب

    سنتسنت  ھمینطورھمینطور  زیرازیرا  ،،نمایدنماید  اداءاداء  امامامام  یکیک  رارا  عیدعید  خطبهخطبه  ھمھم  وو  نمازنماز  ھمھم  کهکه  آنستآنست  مستحبمستحب  ،،باشدباشد  میمی

  جوازجواز  حیثحیث  ازاز  ،،شدشد  نوشتهنوشته  آغازآغاز  دردر  چنانچهچنانچه  ولیولی  ..بودبود  راشدینراشدین  خلفایخلفای  وو      وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول

  ..استاست  جایزجایز
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  ،،خطیبخطیب  ازاز  غیرغیر  بدھدبدھد  نمازنماز  کهکه  نیستنیست  شایستهشایسته  ((  }}......جازجاز  ......فعلفعل  فإنفإن  الخطیبالخطیب  غیرغیر  یصلییصلی  انان    ینبغیینبغی  الال  {{

  771771  --  11  جج  الجمعهالجمعه  بابباب  المحتارالمحتار  ردرد  ھامشھامش  علیعلی  المختارالمختار  الدرالدر  ...)...)استاست  جایزجایز  ......کردکرد  چنینچنین  اگراگر  ولیولی

  

**                                      **                                  **  

  من بخداوند جل جالله سوگند خورده بودم که ازدواج ثانی نمی کنم ولی اکنون پس از : سوال

  صدقه بدھم؟، آیا بخاطر اینکه عھد شکنی کرده ام ، گذشت چند سال اقدام به ازدواج ثانی نموده ام

  و در کفاره دادن مخیر ھستید که ده مسکین، باید کفاره بدھید، چون شما قسم را شکستید :جواب

  و صاحب ( و اگر اینھا میسر نشد ، و یا اینکه ده مسکین را لباس بپوشانید، را دو وقت طعام دھید

  .در آنصورت سه روز متواتر روزه بگیرید) نصاب نباشید
  
  َمَساِكیَن ُم الّلُه ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم اَألْيَماَن َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َال ُيَؤاِخُذُك {
  

  َثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْھِلیُكْم َأْو ِكْسَوُتُھْم َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَیاُم َثَال
  

  خداوند شما را به خاطر (}  َأْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوْا َأْيَماَنُكْم َكَذِلَك ُيَبیُِّن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
  

  ھائي كه از روي قصد و كند ، ولي شما را در برابر سوگند اراده مؤاخذه نمي سوگندھاي بیھوده و بي
  

  دادن به ده نفر  خوراك: كّفاره اين گونه سوگندھا عبارت است از . كند  ايد مؤاخذه مي اراده خورده
  

  دادن به ده نفر از  دھید ، يا جامه مستمند از غذاھاي معمولي و متوّسطي كه به خانواده خود مي
  

  ھیچ ( اّما اگر كسي ) كار مخیَّر ھستید  از اين سهمیان ھر يك .  ( اي  مستمندان ، و يا آزادكردن برده
  

  ) . بگیرد ( سه روز روزه ) تواند  او مي( نیافت ،  ) كار را نتوانست و توانائي انجام آنھا را  يك از اين سه
  

  و سعي كنید سوگند ( سوگندھاي خود را حفظ كنید . خوريد  اين كّفاره سوگندھائي است كه مي
  

  ) . ديد بدانھا عمل كنید و اگر ھم سوگندھا را شكستید كّفاره را فراموش نكنید نخوريد و اگر خور
  

  بر اثر آشنائي با احكام ( كند تا  خود را براي شما بیان مي) احكام ( آيات ) روشن ( خداوند اين چنین 
  

 89المائده   .به جاي آوريد ) نعمتھاي او را ( شكر ) الھي 
  
  کتابکتاب  المحتارالمحتار  ردرد  ھامشھامش  علیعلی  المختارالمختار  الدرالدر) و در آن کفاره است اگر خالف سوگند کرد( } ة ان حنثوفیه الکفار{ 

  6666  --  33  جج  االیماناالیمان

 **                                      **                                  **  
  خانم با بسیار، مصارف خانم و فرزندانش را نمی پردازد، شخصی با وجودیکه ثروتمند است: سوال

  
  یک مولوی صاحب می گوید نفقۀ خانواده بر شوھر، یموت مھیا می کندمشکالت برای اطفال قوت ال

  
  در این صورت تکلیف خانم در برابر این شوھر که ھمیشه خانواده اش گرسنه ھستند ، واجب است

  
 چه می باشد؟
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  وو  کسوتھنکسوتھن  فیفی  إلیھنإلیھن  تحسنواتحسنوا  أنأن  علیکمعلیکم  وحقھنوحقھن  أالأال  {{::فرمودفرمود    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی اهللا رسول :جواب

  احساناحسان  طعامشانطعامشان  وو  لباسلباس  دردر  ایشانایشان  بربر  کهکه  آنستآنست  شماشما  بربر  ))  زنانزنان  ((  آنھاآنھا  حقحق  کهکه  باشیدباشید  آگاهآگاه  ((  }}امھنامھنطعطع

      ییترمذترمذ  ))  نمائیدنمائید

 ).است واجب شوھر بر زن نفقه(}زوجھا علي للزوجة واجبة النفقة {:اند کرده تاکید وجوب این بر فقھا لذا
   417 - 2ج النفقة باب – ھداية

   برای) وی علم بدون ولو ( شوھر دارایی از معروف و کفایت اندازۀ به که است جایز مذکور خانم برای

  .نماید اخذ فرزندانش و خودش مصارف

    إنإن  ::    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  للنبى سفیان أبى امرأة ھند قالت :قالت عنھا اهللا رضي عائشة عن {

  خذيخذي  ::قالقال    ..يعلميعلم  الال  ھوھو  وو  نهنهمم  اخذتاخذت  ماما  إالإال  ولدىولدى  وو  يكفینييكفیني  ماما  يعطینييعطیني  لیسلیس  وو  شحیحشحیح  رجلرجل  سفیانسفیان  أباأبا

  ابوسفیانابوسفیان  ھمسرھمسر  ھندھند  ::گفتگفت  کهکه  شدهشده  روایتروایت  عنھاعنھا  اهللاهللا  رضیرضی  عایشهعایشه  ازاز  ((  }}بالمعروفبالمعروف  ولدكولدك  وو  يكفیكيكفیك  ماما

  فرزندانمفرزندانم  وو  منمن  برایبرای  کهکه  رارا  آنچهآنچه  ،،  بخیلبخیل  مردیستمردیست  ابوسفیانابوسفیان  ::گفتگفت    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  پیامبرپیامبر  برایبرای

  کفایتکفایت  فرزندانتفرزندانت  وو  توتو  برایبرای  کهکه  رارا  آنچهآنچه  ::فرمودفرمود  ..یرمیرمبگبگ  اواو  آگاھیآگاھی  بدونبدون  آنکهآنکه  مگرمگر  ،،دھددھد  نمینمی  کندکند  کفایتکفایت    

  .).)بگیربگیر  پسندیدهپسندیده  شیوۀشیوۀ  بابا  کندکند  میمی

  

 **                                      **                                  **  

  شخصی کنارم در ،خواندم) 6:34 ( اشراق وقت به دقیقا نماز اوقات جدول وفق بر را اشراق نماز :سوال

  وی گفتۀ آیا ،نمایی صبر اندازه یک باید ،نیست اشراق زنما وقت این :گفت برایم ،کرد می تالوت را قرآن

  است؟ درست

   به کردن نظر در آفتاب اینکه تا نیست درست اشراق نماز زیرا ،است بوده حق بر مذکور شخص :جواب

  344 – 1ج – الصالة کتاب - المحتار رد }رمح قدر الشمس ترتفع لم ما...{ :شود بلند نیزه یک اندازۀ

  صالةصالة  الال  ::يقوليقول      وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی اهللا رسول سمعت :قال عنه اهللا  رضى الخدرى سعید أبى عن {

  نیستنیست  صبحصبح  ازاز  بعدبعد  نمازینمازی  ((}}الشمسالشمس  تغیبتغیب  حتىحتى  العصرالعصر  بعدبعد  صالةصالة  الال  وو  الشمسالشمس  ترتفعترتفع  حتىحتى  الصبحالصبح  بعدبعد

  علیهعلیه  متفقمتفق  ))کندکند  غروبغروب  آفتابآفتاب  اینکهاینکه  تاتا  نیستنیست  عصرعصر  ازاز  بعدبعد  نمازینمازی  وو  ،،شودشود  بلندبلند  آفتابآفتاب  اینکهاینکه  تاتا

  

 **                                      **                                  **  

  

  پرسندپرسند  میمی  منمن  ازاز  عموماعموما  ،،کندکند  خریداریخریداری  رارا  چیزیچیزی  کهکه  آیدآید  میمی  مشتریمشتری  وقتیکهوقتیکه  ،،دوکاندارمدوکاندارم  یکیک  منمن  ::سوالسوال

  ببینببین  خودتخودت  ،،دارددارد  قرارقرار  رویترویت  پیشپیش  مالمال  گویمگویم  میمی  برایشانبرایشان  منمن  خیر؟خیر؟  یایا  وو  استاست  عیبیعیبی  چیزچیز    ایناین  دردر  آیاآیا  کهکه
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    فروختهفروخته  مالممالم  تاتا  گویمگویم  نمینمی  برایشبرایش  رارا  چیزچیز  آنآن  عیبعیب  منمن  لیلیوو  ،،کنکن  خریداریخریداری  آنراآنرا  شدشد  واقعواقع  پسندتپسندت  موردمورد  اگراگر

  خیر؟خیر؟  یایا  وو  دارددارد  شرعیشرعی  اشکالاشکال  منمن  کارکار  ایناین  آیاآیا  ،،شودشود

    طریقطریق  بهبه  مالمال  حصولحصول  کارکار  ایناین  زیرازیرا  ،،کندکند  کتمانکتمان  رارا  خودخود  مالمال  عیبعیب  کهکه  نیستنیست  مجازمجاز  فروشندهفروشنده  برایبرای  ::جوابجواب

  قرارقرار  ناجایزناجایز  ،،شدشدبابا  جانبینجانبین  رضایترضایت  بهبه  ولوولو  رارا  باطلباطل  مالمال  تحصیلتحصیل  اسالمیاسالمی  شریعتشریعت  کهکه  ،،باشدباشد  میمی  حرامحرام

  َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن  {{::فرمودفرمود  متعالمتعال  اهللاهللا  ،،استاست  دادهداده

  اموال ھمديگر ! ايد  ساني كه ايمان آوردهاي ك(}   َتَراٍض مِّنُكْم َوَال َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحیمًا 

  . . . ) دزدي ، خیانت ، غصب ، ربا ، قمار ، و : يعني از راھھاي نامشروعي ھمچون ( را به ناحق 

  باطني ( داد و ستدي باشد كه از رضايت ) تصّرف شما در اموال ديگران از طريق ( نخوريد مگر اين كه 

  ) پیوسته ( بیگمان خداوند . مكنید و خون ھمديگر را نريزيد سرچشمه بگیرد ، و خودكشي ) دو طرف 

     29 النساء.  ) .و خواھد بود ( نسبت به شما مھربان بوده 

  صدقصدق  مشتریمشتری  بابا  اشاش  معاملهمعامله  دردر  ھوشیارھوشیار  تاجرتاجر  لذالذا  ،،  آنآن  شدنشدن  کمکم  نهنه  استاست  مالمال  شدنشدن  زیادزیاد  تجارتتجارت  ازاز  مقصدمقصد

    رضیرضی    حزامحزام  بنبن  حکیمحکیم  خالدخالد  أبیأبی  عنعن  {{  ::شودشود  پیداپیدا  برکتبرکت  وو  خیرخیر  مالشمالش  دردر  تاتا  ،،کندکند  نمینمی  خیانتخیانت  وو    ورزیدهورزیده

  ككبوربور  بینابینا  وو  صدقاصدقا  فإنفإن  ،،یتفرقایتفرقا  لملم  ماما  بالخیاربالخیار  البیعانالبیعان  ::  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول  قالقال  ::قالقال  ،،عنهعنه  اهللاهللا

  روایتروایت  عنهعنه  اهللاهللا  رضیرضی  حزامحزام  بنبن  حکیمحکیم  خالدخالد  ابوابو  ازاز  ((  }}بیعھمابیعھما  بركةبركة  محقتمحقت  كذباكذبا  وو  كتماكتما  إنإن  وو  بیعھما،بیعھما،  فىفى  لھمالھما

  دارنددارند  اختیاراختیار  ))  خریدارخریدار  وو  فروشندهفروشنده  ((  کنندهکننده  معاملهمعامله  دودو  ھرھر  ::فرمودفرمود  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللاهللا  رسولرسول  کهکه  استاست

    برکتبرکت  شانشان  معاملۀمعاملۀ  دردر  نمودندنمودند  بیانبیان  وو  گفتندگفتند  راستراست    اگراگر  ،،نشوندنشوند  جداجدا  ھمھم  ازاز  کهکه  زمانیزمانی  تاتا))  رارا  بیعبیع  فسخفسخ  ((

  علیهعلیه  متفقمتفق  .).)رودرود  میمی  بینبین  ازاز  شانشان  معاملۀمعاملۀ  برکتبرکت  گفتندگفتند  دروغدروغ  وو  پوشیدندپوشیدند  اگراگر  وو  شودشود  میمی  نھادهنھاده

    کنارکنار  ازاز  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  اهللا رسول که است آمده عنه اهللا رضی ھریره ابو از روایتی در ھمچنان

  صاحبصاحب  ایای  ::  فرمودفرمود  وو  رسیدرسید  رطوبترطوبت  رارا  انگشتانشانگشتانش  وو  نمودنمود  داخلداخل  آنآن  دردر  رارا  دستشدستش،،  گذشتهگذشته  طعامیطعامی  انبارانبار

  حتیحتی  طعامطعامالال  فوقفوق  جعلتهجعلته  أفالأفال  {{::فرمودفرمود  ..رسیدهرسیده  آنآن  بهبه  بارانباران  !!اهللاهللا  رسولرسول  یایا  ::گفتگفت  چیست؟چیست؟  ایناین  طعامطعام

    بهبه  کسیکهکسیکه  ،،ببینندببینند  مردممردم  رارا  آنآن  تاتا  نگذاشتینگذاشتی  طعامطعام  باالیباالی  رارا  آنآن  چراچرا  ((}}منامنا  فلیسفلیس  غشناغشنا  منمن  ،،الناسالناس  یراهیراه

  مسلممسلم  ))نیستنیست  ماما  ازاز  کندکند  خیانتخیانت  ماما

  .ورزد می تاکید مال عیب اظھار وجوب بر اسالمی تعلیمات بنابران

  

 **                                      **                                  **  

  ھوا ،شدم مبتال تب بیماری به راه وسط در ،داشتیم سفر والیت از بیکی دوستانم نفر چند با:سوال

   دوستانم از یکی خواندم نماز و کردم تیمم ناچار ،داشت ضرر برایم آب استفادۀ و ،بود سرد خیلی
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  بود؟ درست من تیمم آیا بودم مریض من ولی نمایم وضو باید حتما که داشت اصرار

   خاک به تیمم طھارت استحصال جھت ،رساند زیان بیمار شخص برای آب استعمال ھرگاه :جواب

  
  َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْقَرُبوْا الصََّالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن َوَال    {:فرمود متعال اهللا،کافیست

  
  َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغآِئِط َأْو  ُجُنبًا ِإالَّ َعاِبِري َسِبیٍل َحتََّى َتْغَتِسُلوْا

  
   } لّلَه َكاَن َعُفّوًا َغُفورًاَالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّبًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنَّ ا

  دانید چه  در حالي كه مست ھستید به نماز نايستید تا آن گاه كه مي! ايد  كه ايمان آورده اي كساني(

  كنید ، مگر اين كه  گوئید ، و به نماز نايستید در حالي كه جنب ھستید تا آن گاه كه غسل مي مي

  با زنان نزديكي  و اگر مريض يا مسافر بوديد و يا اين كه از پیشاب برگشتید ، و يا اين كه. مسافر باشید 

  چھره ) براي اين منظور ، با خاك ( آبي نیافتید ، با خاك پاك تیّمم كنید و ) در ھمه اين احوال ( كرديد و 

    43النساء ) .بیگمان خداوند عفوكننده و آمرزنده است . و دستھايتان را مسح كنید 

  غسل و وضو مقام ئمقا تیمم،رود می شمار به شرعی عذر که مرض خوف یا بیماری حالت در

  .است بندگان از سختی و حرج رفع که ،باشد می 
  
  َسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَھُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْم {
  

  نُتْم ُجُنبًا َفاطَّھَُّروْا َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبیِن َوِإن ُك
  

  لّلُه ْنُه َما ُيِريُد اَأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّبًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْيِديُكم مِّ
  

  ھنگامي ! اي مؤمنان  (}  ِلَیْجَعَل َعَلْیُكم مِّْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُیَطھََّرُكْم َوِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْیُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
  

  ، صورتھا و دستھاي خود را ھمراه با آرنجھا بشوئید ، و ) و وضو نداشتید ( كه براي نماز بپاخاستید 
  

  را مسح كنید ، و پاھاي خود را ھمراه با قوزكھاي آنھا بشوئید ) ھمه يا قسمتي از آنھا ( ي خود سرھا
  
  و بیماري ( و اگر بیمار بوديد . خود را بشوئید ) و خواستید نماز بخوانید ، ھمه بدن ( و اگر جنب بوديد . 
  

  يا اين كه يكي از ) يتان دشوار بود و يافتن آب برا( يا اين كه مسافر باشید ) مانع از استعمال آب بود 
  

  ) در ھمه اين صورتھا ، آب براي غسل يا وضو ( شما از پیشاب برگشت ، يا با زنان مجامعه كرديد ، و 
  

  با آن بر صورتھا و ) بدين شكل كه دو بار كف دست بر خاك زده و ( نیافتید ، با خاك پاك تیّمم كنید ،  
  

  خواھد شما را به تنگ آورد و به مشّقت اندازد ، و  خداوند نمي.بكشید )تا مچ يا آرنج ( ي خود دستھا
  

  نعمت خود را ) با بیان احكام اسالمي ( پاكیزه دارد و ) از حیث ظاھر و باطن ( خواھد شما را  بلكه مي
  

)  .يدبه جاي آور) بر طاعت و عبادت  با دوام( او را ) انعام و الطاف ( شكر  بر شما تمام نمايد،شايد كه
  6المائده 

  رسول خدا علیه الصالة و السالم در مورد، بر اساس روایت ابو داود رحمه اهللا از جابر رضی اهللا عنه
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  و این امر سبب، و بنابر مشورۀ رفقایش تیمم نکرده و غسل نمود، شخصیکه سرش زخم برداشته بود

  
  .)فی بود که تیمم می کردبرایش کا) ( إنما کان یکفیه ان یتیمم : (.... فرمود، وفاتش شد

  
  یا.... کسیکه عاجز شود از استعمال کردن آب( } تیمم ....او المرض....من عجز عن استعمال الماء{ 
  

  214 - 1 –ج  –الدر المختار علی ھامش رد المحتار باب التیمم ). تیمم کند..... به سبب بیماری 
  
 

 **                                      **                                  **  

  چیز ھیچ نداشتم کافی پول چون من ولی فروخت برادرانم برای را منزل یک و دوکان یک درمپ :سوال

  است؟ نشده ظلم نیست خوب اقتصادم وضع که من حق در و است عدالت پدرم کار این آیا ،نکردم حاصل

   این رد ،است فروخته ) دیگران مانند( مقابلپول در ،برادرانت برای را منزل  و دوکان پدرت اگر:جواب

   جایز کار این ،است داده ترجیح تو بر مال در را آنھا و است بوده حیله یک این اگر اما،نیست اشکالی

  ،نموده رعایت را مساوات و انصاف و اعتدال ،بخشش و مال توزیع و معامالت در باید پدر زیرا ،نیست

  .ورزد اجتناب امور این در تفریط و افراط از
  

  نَّ الّلَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي إِ {:فرمود متعال اهللا
  

  دھد ، و  خداوند به دادگري ، و نیكوكاري ، و نیز بخشش به نزديكان دستور مي( }  َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن
  

  ناسازگار با فطرت و عقل ( ، و انجام كارھاي ناشايست ) چون شرك و زنا ( زرگ از ارتكاب گناھان ب
  

     دھد تا اين كه پند گیريد  خداوند شما را اندرز مي. كند  درازي و ستمگري نھي مي ، و دست) سلیم 
  
  فحشاء و گانه  القربي ، و مبارزه با انحرافات سه گانه عدل و احسان و ايتاء ذي و با رعايت اصول سه( 
  

 90نحل  .) منكر و بغي ، دنیائي آباد و آرام و خالي از ھرگونه بدبختي و تباھي بسازيد 

  در میان فرزندانتان ( } اعدلوا بین أوالدکم { :علیه الصالة و السالم فرموده است خدا رسول

  رواه مسلم و ابو داود و النسایی و احمد). عدالت کنید

  

 **                                      **                                  **  

  کشور این در جمعه نماز در کردن شرکت آیا ،ھستم مقیم غربی کشورھای از یکی در اینجانب :سوال

  است؟ جایز است اسالمی غیر آن دولت که

  شرعی عذر بدون کسیکه و ،است واجب بلکه جایز اسالمی غیر کشورھای در جمعه نماز :جواب

   که جمعه نمازھای بر تا است الزم دیار آن مسلمانان رب .است شده گناه مرتکب ،کند می ترک آنرا
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  .باشند داشته مستمر مواظبت و پایبندی است اسالم عزت و شکوه اظھار

  کشورھای در ) جمعه نماز ( آن وجویکه با(... }.الکفار علیھا استولی التی البالد فی تصح انھا مع...{

 748 - 1 – ج  الجمعة ابب المحتار رد )است صحیح ،شدند مسلط آن بر کفار که

 

 **                                      **                                  **  
  

  در یکی از کشورھای غربی ھستیم و می خواھم به زیارت حج و یا ال اقل عمره بروم ولی  :سوال

  آیا با یکتعداد زنان که فقط یک، شوھرم ھمراھم نمی رود و می گوید که مشغولیت ھای زیاد دارم

  ای رھنمایی است می توانم به حج و یا عمره بروم؟مرد در رأس آنھا بر

  الصالة و السالمپیامبر علیه ، برای زن جایز نیست که به حج و غیره بدون محرم سفر کند: جواب

  } ال يحل المرة تو مُن باهللا و الیوم اآلخر تسافر مسیرة يوم و لیلة اال مع ذي محرم علیھا{ :فرمود

  و روز آخرت ایمان داشته باشد اینکه به اندازۀ ای مسافت یک روا نیست برای زنی که به خدا( 

  متفق علیه) شبانه روز سفر نماید مگر ھمراه کسیکه برایش محرم است

 )سفر نکند زن مگر ھمراه کسیکه برایش محرم است( }ال تسافر المرأة إال مع ذى محرم { :ھمچنان
  متفق علیه

  اهللا عنھما روایت است که وی از رسول اهللا ھمچنان در حدیث متفق علیه از ابن عباس رضی

  المرأةالمرأة  تسافرتسافر  الال  وو  محرممحرم  ذوذو  معھامعھا  وو  إالإال  بامرةبامرة  رجلرجل  يخلونيخلون  الال  {{::فرمودفرمود  کهکه  شنیدشنید  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی

  كذاكذا  غزوةغزوة  فىفى  اكتتبتاكتتبت  إنيإني  وو  حاجة،حاجة،  خرجتخرجت  امرأتىامرأتى  إنإن  اهللاهللا  رسولرسول  يايا  ::رجلرجل  لهله  فقالفقال  ..محرممحرم  ذيذي  معمع  إالإال

  ،،باشدباشد  محرمیمحرمی  ویوی  بابا  اینکهاینکه  مگرمگر  نکندنکند  خلوتخلوت  زنیزنی  بابا  مردیمردی  ھیچھیچ  ((  }}تكتكامرأامرأ  معمع  فحجفحج  انطلقانطلق  ::قالقال  ؟؟  كذاكذا  وو

    حجحج  قصدقصد  بهبه  زنمزنم  !!  خداخدا  رسولرسول  ایای  ::گفتگفت  مردیمردی  ،،استاست  محرمشمحرمش  کسیکهکسیکه  ھمراهھمراه  مگرمگر  نکندنکند  سفرسفر  زنزن  وو

    بروبرو  ::فرمودفرمود  ،،روندروند  میمی  فالنفالن  وو  فالنفالن  غزوۀغزوۀ  بهبه  کهکه  شدهشده  نوشتهنوشته  کسانیکسانی  زمرۀزمرۀ  دردر  منمن  نامنام  وو  آمدهآمده  بیرونبیرون

  .).)کنکن  حجحج  زنتزنت  بابا

    ثروتمندثروتمند  وو  غنیغنی  ولوولو  ،،شودشود  نمینمی  واجبواجب  ویوی  بربر  حجحج  ،،باشدباشد  نداشتهنداشته  محرممحرم  زنزن  ھرگاهھرگاه  کهکه  ندندآنآن  بربر  علمعلم  اھلاھل

  غیرغیر  حقیقتحقیقت  دردر  زیرازیرا  ،،باشدباشد  نمینمی  الزامیالزامی  بازماندگانشبازماندگانش  بربر  ویوی  حجحج  ،،کندکند  وفاتوفات  حالحال  ھمینھمین  بهبه  اگراگر  وو  ،،باشدباشد

  ::استاست  گردانیدهگردانیده  فرضفرض  دارددارد  استطاعتاستطاعت  کسیکهکسیکه  بربر  رارا  حجحج  تعالیتعالی  وو  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  وو  ،،استاست  بودهبوده  قادرقادر

   حق و ( } َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمیَن  َوِلّلِه{{

   نیاز بی خداوند پس شود کافر که ھر و دارد آنرا بسوی توانایی که ھر کعبه خانۀ حج مردم بر خداست

  97 – عمران آل )عالمیان از است
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 **                                      **                                  **  
  

  و ھر فرقه یکدیگر را متھم به ، در مسجد منطقۀ ما دو أذان با دو جماعت صورت می گیرد: سوال

 آیا این کار جایز است؟، شرک و بدعت می کند

  این، زیرا چنانچه از سوال پیداست، در یک مسجد قصدا دو أذان با دو جماعت جایز نیست: جواب

  .باعث تفریق کلمه شده و مقصد شریعت که وحدت صف است تحقق نمی یابدکار 

  اھل مسجد چون به ( } أھل المسجد إذا صلوا بأذان  و جماعة يكره تكرار األذان و الجماعة فیه{ 

   فی  الباب الثانی -عالمگیری)تکرار أذان و جماعت در آن مکروه است، نماز را اداء کردند، أذان و جماعت
 51 - 1 –ج  األذان

 

**                                      **                                  ** 

 آیا زن حق طالق خواستن را دارد؟: سوال

  و حقوق زوجین اداء ، ھرگاه  میان زن و شوھر بی اتفاقی و منافرت و بیزاری حادث گشته: جواب

  ی تواندزن حق طلب طالق را داشته و م، در این صورت، و ھیچگونه توافق امکان پذیر نباشد، نشود

  .می نامند) خلع ( خود را از عقد نکاح برھاند که اینرا ) یا اضافه و یا کمتر از آن ، مھر( در مقابل مال 

   اگر پس ( } َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقیَما ُحُدوَد الّلِه َفَال ُجَناَح َعَلْیِھَما ِفیَما اْفَتَدْت ِبِه {: اهللا متعال می فرماید

 .)را آن زن داد خود عوض آنچه در شوھر و زن بر گناھی نیست پس ، را اهللا  احکام ارندند برپا ترسیدیدکه
  229- البقره

  

**                                      **                                  ** 

  آیا ، یکی از اقاربم خانمش را از منزل خارج نموده است و مصارف نفقه اش را ھم نمی پردازد: سوال

  ؟در این صورت طالق بھتر است یا خیر

  در صورت مذکور سعی ورزیده شود تا صلح صورت گیرد و منصفی از اقارب شوھر و منصفی از: جواب

  جھت تصمیم گیری نزد جانبین فرستاده شوند تا زمینه صلح و آشتی را ، اقارب خانم انتخاب شده

  َوَحَكمًا مِّْن َأْھِلَھا ِإن ُيِريَدا ِإْصَالحًا ُيَوفِِّق  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَما َفاْبَعُثوْا َحَكمًا مِّْن َأْھِلِه{ فراھم سازند

   اقارب از منصفی بفرستید پس را زوجین بین خالف ترسیدید اگر و ( } الّلُه َبْیَنُھَما ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِلیمًا َخِبیرًا 

  ھست خدا آئینه ھر ،وجینز بین خدا کند موافقت البته ،را اصالح بخواھند اگر ،زن اقارب از منصفی و مرد
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      35 - النساء ) خبر با دانا

  ،نفقه و سایر حقوق زن را اداء نمی کند، اما در صورتیکه باز ھم شوھر مذکور بر کردارش اصرار ورزیده

  .بلکه بر وی الزم است تا خانمش را طالق دھد، باعث آزار و اذیت خانم شود، نباید بدینگونه ادامه داده

)       پس نگھداشتن بوجه پسندیده یا رھا کردن به نیکویی( }  ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َفِإْمَساٌك{ 
 229 -بقره 

 .را تنفیذ می تواند) تسریح ( قاضی محکمه حکم ، در صورتیکه شوھر مذکور از طالق دادن اباء ورزد

 

**                                      **                                  ** 

  آیا زکات آن را من بپردازم؟، ل برای یکی از دوستانم بعنوان قرض دادمیکمقدار پو: سوال

  .و بر شما واجب است تا زکات آنرا بپردازید، پول مذکور حکم موجود را دارد: جواب

.             }الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابًا ملكا تامًا و حال علیه الحول{ 
 167 - 1ج  –الزكاة  كتاب –ھداية 
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