
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Idiologic   اعتقادی

  
ارش تتبع و  ) سعيدی(امين الدين :ن

 ک افغانــژيــمـــديــر مطالعـــات سـترات
  "ـق الرهحد "ل مرکز کلتوری دومسؤ و

  ٢٠٠٩ فبروری ١٤ ، جرمنی

  
  

 شرعی مفتی جامع االزهر مصر در موردفتوای 
 

 پسر جوان بوسيدن  بين دختر وحکم 
 

  يهـــطــزت عـــدآتر عخانم  و اــ جمال البن: مفتيان 
  
  

  

/  

حالل "جديد يك متفكر اسالمي به نام جمال البنا از آشور مصر در خصوص فتوای 
ل گسترده اي در اماآن عمومي بحث و جدا" بوسه بين دختران و پسران جوان بودن
     .بين مجامع علمي و ديني مصر ايجاد آرده است را در

  .جهت معلومات شما با تمام امانت داری مطالب را خدمت شما درين ارتباط تقديم ميدارم
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  شيخ  جمال البنا يکی از شيوخ  جامع " البنا" العربيه؛ ش خبر ګزاری اژانس خبری به گزار
 که  تا هنوز ازواج   بوسه بين دختران و پسران بر حالل بودن    وی  را  صادر  نمودهئاالزهر فتوا

  .ننموده اند ، صادر نمود 
. وارد شده است" اشتباهات" ضمن ی ګفته است  اين مسأله  در دين مقدس اسالمئوی طی فتوا

   .نيك از بين مي روند واعمال  خير و ند آه با آارهاــهست اين اشتباهات، گناهان آوچكي
 به ما واجب است آه نسبت به واقعيتي امكان: ي خود به العربيه گفتابه فتو  با اشارهنين وي همچ

آنوني، بسياري از  در واقعيت اين عصر. ن در اين عصر فعلي نيست شناخت پيدا آنيمآتجاهل به 
ه ند آـاست آه آنان در شرايطي هست حالي اين در. پسران جوان توانايي ازدواج را ندارندو دختران 

.  سايه گسترانده استغريزه جنسي مي شود بر ايشان بسياري از عوامل خارجي آه باعث تحريك
 . در انسان بنا نهاده است ي آه خداوندغريزه جنسي

فال يكلف اهللا نفسا إال . آم بگيريم و آوچك بدانيم ما نبايد اين مشكل را دست: وي مدعي شد
  ؟نيستمعناي دعوت به فساد   بهی و اين فتو،وسعها

مشكالت آن و بيكاري را از مسائلي عنوان آرد آه   البنا همچنين باال رفتن سن ازدواج، زياد شدن
   .بوسه زدن است، مي شود باعث اين گناهان آوچك مثل

 از طريق اين فتوا آرده و خواستار برگشت فحشاءانتشار  برخي از علماي االزهر البنا را متهم به
  .اند وي از اين نظر شده

دانشگاه بوده است  ي ايناجمال قطب آه يكي از بزرگان دانشگاه االزهر و رئيس سابق بخش فتو 
ل ناپذيري وو مسائلي آنتر فحشاء اين گفتار سبب نشر: به شدت به البنا اعتراض آرده و گفت

  .خواهد شد
نسبت   مرآز االزهری که به ئ شخصيت هاجنجال برانگيز از سوي صدور فتاويکه  است قابل تذکر

 اخيرا افزايش ،دنياي جديد صورت مي گيرد  عمدتا با قصد سازگاري بين دين وداده ميشوند 
اخيرا دآتر عزت عطيه استاد و رئيس بخش حديث در دانشگاه   بطور مثال. خاصي پيدا آرده است
ند زن مي توا"براي جلوگيري از خلوت يك زن و يك مرد نامحرم در محل آار،  االزهر گفته بود آه

  !همكار مرد خود شير بدهد تا آنها باهم محرم شوند به
  

  :ی خانم  داکتر عزت عطيها فتو-٢
 روش ۀبار مصر در رئيس بخش حديث دانشگاه االزهريه ـزت عطـآتر عابه گزارش العربيه، د

  : جديد  را صادر نموده است  فتوائي ادارات دولتی جديد محرم شدن مرد و زن در
 داده است اگر دو ی ئفتوا  شريف حديث االزهر آتر عزت عطيه رئيس بخشاد به گزارش العربيه 

درب آن توسط فردي جز آنها باز نمي شود آار مي آنند  در يك اتاق آه) يك زن و يك مرد(همكار 
 محرميت ايجاد شود زن مي تواند پنج بار از شير خود به همكار مرد خود بدهد و بخواهند بين آنها
فتواي  اساس اين بر. مي شودا مجاز شان در يك اتاق شرع  با هم محرم و حضوربدين ترتيب آنها

به مردي آه  صورتي آه اين عمل انجام شود زن مي تواند چهره و موهاي خود را عجيب در
چنين محرميتي بايد به صورت  وي البته اين را هم گفته است آه. شيرش را خورده است بنماياند

   .رسمي و آتبي ثبت شود
ازدواج   آساني آه با اين روش محرم مي شوند، مي توانند با يكديگر)فتوی (اساس اين فتوا رب

 .نخواهند داشت آنند ولي تا قبل از عقد متعارف شرعي حق داشتن روابط زناشويي را
به فهم من از اسالم و جهت يافتن راه حق و حقيقت بهتر است عمق يک سلسله مسايل روابط 

ن از نظر اسالم توجه نموده و آنرا مورد مداقه قرار دهيم لذا ذيال مطالب چندی انسانها و مبادی آ
 :عمده را درين ارتباط خدمت شما خوانندګان ګرامی تقديم ميدارم

  

  ازدواج در اسالم
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سمانی در  آ وآخرين دين الهيدر نهايت امر دين اسالم  آامل، جامع و  دينی است اسالمدين مقدس 
مورد  بشري حرآت مي آند در اسالم آه هماهنگ با آفرينش و فطرتدين . روی زمين  ميباشد

  های هستهيکی از آوردن  بناي خانواده و پديد  برايازدواج را   وازدواج تأآيد فراوان نموده
 يك عبادت درنظرداشت  ساير فوايد ، ازً  بازدواج در اسالم، ا . اصلي جامعه،  افتخار دانسته است

ميثاقي است   مي شود و ثانيًا عهد و زيرا راهي است آه منتهي به آمال انسانمي آيد؛  به شمار
 ازدواج .آسايش يابندهر دو جانب دتي آه ايجاد مي شود،و آن و عالقه و مۀبين زوجين تا در ساي

 با .ت امری  ضروری  بشمار ميرودانه تنها برای انسانها بلکه  ازدواج  برای ساير موجود
مفاهيم  و حکم آڼ مطابق به اصول اسالمی روابط  انسان ها در خانواده و ازدواج و مراعات 

  . جامعه بهتر تنظيم شده ميتواند
 از هرچيزي دو  و من آل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذآرون؛«   :ردګار با عظمت ما ميفرمايدوپر

  »نوع بيافريديم تا مگر متذآر حكمت خدا شويد
« : رفته، طوريکه  خداوند متعال ميفرمايد ی پيامبران بشمار د ترين سنت  هاازدواج يکی از مؤک

وما پيش از تو  « ) ٣٨: رعد ( » وذرية  جعلنا  لهم آزواجآ  ولقد آرسلنا رسآل من قبلک و
تعالی  اراده خداوند سبحانه  و» زندان بديشان  داده ايم رف زنان  و پيامبرانی  را فرستاده ايم و

 زياد  شود بلکه وقتی که بخواهد  تعداد افراد شل خود  دوام  کند وهر حاه چنان نبود  که جهان ب
فضيلت،  برای آنها قواعد وضع  کرده تا آدميت انسان را حفظ و  را منظم  نموده  وض غراي

  .طهارت وعفاف  را در او پرورش  دهد
را ازدواج که  توانايی  داشته باشند، واجب است، زي در دين مقدس اسالم ازدواج برای کسانی

هداری نفس ميشود باعث عفت و   . ن
فالح   خداوند متعال  آنرا غرض سير کشتی  زندګی  به طرف صالح وه ازدواج سنتی ميباشد  ک

  .  کردهعتشري
ازدواج . ازدواج در اسالم  يک واجب اجتماعی است تا از انقراض نوع بشر  جلو ګيری  شود

 و به نحوی رسم است زنان  است حبت در بين مردان وم بهترين راه برای  ايجاد  عشق وعالقه و
هدارد   . تا تفاوت انسان ها را با ساير حيوانات ن

اجاره نيست، ويا معامله ای  فروش و مانند  خريد وتملکی  ر  اسالم معامله  تجاری وازدواج د
واج حقوق  ازد.ختيارات اورا سلب کرده باشدانيست که زن را تقريبآ به صورت برده در آورده و

هريک از طرفين عقد که از حقوق و واجبات خويش محروم و يا . است و واجبات به طرفين عقد
ر مانند طرفين عقد، در برابر ايمان و وجدان و در برابر خانواده و  تعدی نمايد در برابر يک دي

ت يکی ليوبلی همين چند پهلو بودن احساس مسؤ. جامعه و در برابر قانون مکلفيت خواهد داشت
  . از برتری های زندګی در چوکات دين مبين اسالم است

ين می يئب تعوجا شوهر حقوق و ازدواج در اسالم قرار داد است که برای طرفين عقد زن وبلی 
  .داردن می يجامعه  تعي زوجه را در فاميل ، خانواده  و يک از زوج و رسالت هر کند  و

آرامش است، در امر ازدواج قلبها  آرام   طمينان وشوهر رابطه ا رابطه وعالقه  در بين زن و
يرند و   .دــمحبت به وجود می آي مهر  و مي

ويد) رض (ابن عباس  عبادت انسان تکميل  نمی شود  تا ازدواج نکند، هدف  ابن عباس  « : مي
 واګر به مفهوم  حکمت   مکمل آن قرار داده است و  عبادت  وءزـــاين است که وی ازدواج  را ج
عبادت   د، قلب انسان به اثر ازدواج وغلبه شهوت  آرام ميشود وـفلسفه  ازدواج هم دقت بعمل آي

  .آرام  تکميل  نخواهد شد  با قلب  فارغ وءزـــهم ج
اګر تنها ده روز از عمرم باقی بماند دوست دارم ازدواج کنم  تا به حالت « : ابن مسعود  می ګفت 

  .مــــر نرسعزب  به حضور پروردګا مجرد و
 ة فليتزوج فانه اغض للبصئمعشر الشباب من استطاع منکم البايا « در حديث متبرکه آمده است 

  ! ای ګروه جوانان » « ه له وجا ء من لم يستطع فعليه بالصوم فان أحصن للفرج ، و رو
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 کند  بايد ميتوانيد هزينه آن را  تهيه مين مخارج ازدواج  را دارد  وأهر يکی از شما که قدرت  ت
ناموس را بهتر محفوظ ميدارد، اما  آزدواج کند، چرا که ازدواج بهتر است برای کنترول چشم  و

يرد چون  روزه  باعث ضعف و کم شدن   کسی که نتواند  نفقه  ازدواج را تأمين  کند بايد  روزه ب
  )مسلم  بخاری و( » . غريزه جنسی است شهوت  و

 یابتدايي، ارضا جمله اين نيازهاي  است و از نيازهاي اوليیارضاابتدايي ترين حقوق بشر  از  
 تا پايان ؤبه شغريزه را   اينیحقيقت قراردادي است آه ارضا ازدواج در. غريزه جنسي است

  :حيات مي يابد
 خدا از جنس خود و  ؛...واهللا جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفده «

دامادها و نوادگان براي شما خلق  تان براي شما جفت آفريد و از آن جفت ها پسران و دختران و
آدميان، برخورداري از آرامش در طول حيات است و  جمله حقوق سوي ديگر از از » ...فرمود

  .شگرف براي فرد خواهد بود ازدواج زمينه ساز آرامشي
شما از جنس خودتان جفتي آفريد تا در  براي   ؛... اليهاان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا... «

 ۀ عفت مي گردد و در ساي وسبب تقويت فضيلت اخالقي ازدواج» ...آنار او آسايش داشته باشيد
هيجاناتي آه در فرد وجود دارد و او را به . جامعه نيز گسترش مي يابد رشد عفت فردي، عفاف در

مراتب پست  طريق ازدواج آرام شده و مانع تزلزل انسان به و سرآشي وامي دارد، تنها از طغيان
روي زمين تداوم  جانشين خدا بر  ازدواج است آه حيات مسجود مالئك،ۀ واسطبه. گرددوجود مي

  .جلوه اي از خالقيت خدا در فرد متجلي مي گردد  شدن مي يابد و پس از ازدواج و پدر يا مادر
  

 :در اسالم رضاع و شير دهی حکم 
َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ «  : ميفرمايد  )  ٢٣٣:آيه :   سوره بقره (  قرآن عظيم الشان در در

مادران دو سال تمام به فرزندان خود شير بدهند، تا «: َحْوَلْيِن َآاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُيِتمَّ الرََّضاَعَة
 در همين سورهٔ بقره عالوه بر اين ها«    .»تمام برسددورهٔ شير دادن به ِا آنهايی که ميخواهند

  همين وضع . زمينهٔ حکم و امر خاص ديگری را فراهم کرده است»جسم زنان«باز ) ٢٣٣آيهٔ (
خاص موجب شده که اهللا رب العالمين به زنان توصيه نمايد که دو سال به بچهٔ خود شير بدهند، و 

  :ارى می کندقرآن منزل در اين رابطه چنين قانونگذ
شير کامل «ظف به دادن و قبل از هر چيز کودکان مورد توجه قرار گرفته اند و مادران مهدر اين آي

  . به فرزندان خود شده اند، که طبعا در طى دو سال تمام به انجام می رسد»  غذای کاملــ
  

  :رضـــــاع 
  .ن پستان است  در لغت بمعنای مکيد

   .ر آدمی در مدت مخصوص استمکيدن شي: در اصطالح شرع   و
     

  :مدت شير خوارګی در اسالم 
  :مورد مدت و زمان رضاعت و شيرخوارگي فقهاي اسالم نظرياتي دارند در 

شيرخوارگي آه  گفته اند مدت) امام مالك، امام شافعي و امام احمد رحمهم اهللا(فقهاء  جمهور: اول
سوره (  حکم  آيه است نظر به مي شود دو سالحكم تحريم به آن تعلق مي گيرد و قايم مقام نسب 

   »  يعني مادران شيردهند اوالد خود را دو سال آامل «  ) ٢٣٣:آيه :   بقره 
    . جدايي طفل از شير مادر، دوسال است يعني » و فصاله في عامين « : خداوند متعال مي فرمايد

آنچه در مورد .ل براي شيردادنباقي ماند دو سا پس آم ترين مدت حمل شش ماه تخمين شده است
 »  « . الرضاع اال ما آان في حولين « : سلم اهللا صلي اهللا عليه و ابن عباس روايت آرده از رسول

  رضوان اهللا عليهم وه و اآثر صحابءنظر اآثر علما » .سال شيرخوارگي مگر در دو يعني نيست
امام محمد  يوسف و اما ابو .ن استاي ازواج مطهرات به غير از حضرت عايشه رضي اهللا عنها بر

صحيح ترين : القدير آمده است در فتح. سال گفته اند رحمهما اهللا نيز مدت شيرخوارگي را دو
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است آه به دو سال اقتصار شده در حق تحريم نيز  يوسف و محمد رحمهم اهللا اقوال، قول امام ابو
 نيز توضيح ٢٢٩ص٣ر بحرالرايق ج د.  و اختيار آرده است تأييد امام طحاوي آن را.چنين است
  . شد است

  
  :مدت شير خوارګی  و اهللا ة امام ابوحينفه رحم
دوسال ( شود سي ماه است مدت شيرخوارگي آه در آن حرمت ثابت مي:  امام ابو حنيفه ميفرمايد

و حرام است برشما  يعني »  امهاتكم الالتي ارضعنكم«  به حکم آيه متبرکه نظر ) ونيم
  .ه شمارا شير داده اندمادراني آ

 شده و زمان در آن قيد نشده است مگر آيت مطلق ذآر اين است آه امام ابوحنيفه وجه استدالل 
 قيد سي ماه به دليل آيت ديگري است آه خداوند مي  و .داشته باشيد اينكه دليل ديگري به قيد آن

را   جدا آردن از شيرۀ اگر اراد يعني»  . . وتشاور  فان ارادوا فصاًال عن تراض منهما  « فرمايد
يكي اينكه فصال و  :آند از اين آيت به دو وجه استدالل مي .داشتند به رضايت و مشوره آنها باشد

 براي تعقيب  »   فان ارادوا «  در) فأ(حرف جدا آردن طفل از شير ثابت است بعد از دو سال اما
از دو سال ثابت مي نمايد تا آه طفل آامًال رضاعت را بعد  به قاعده مسلم علم نحو، بقاي است نظر

 مطلق) از شير گرفتن(ديگر اينكه اراده فصال .فصال شير گرفتگي متحقق شود از شير جدا شده و
از دوسال  و اين فصال نمي باشد مگر در مورد شير پس شير دادن بعد.  اختيار داده شده است

از شير جدا (به فطام  ن مامور نشدههمچنان وقتي دو سال پوره مي شود ز .ش باقي استحكم
شده باشد به شير  از يك طرف امر زيرا ترس هالك طفل متصور است، پس چنين نيست آه) آردن

خداوند مي . و اين در يك حالت ناممكن است دادن طفل و از طرفي حرام گردد براي طفل شير،
رخوارگي است آه طفل به دوش مراد از حمل زمان شي » شهرًا و حمله و فصاله ثالثون « : فرمايد

بارداري، و مراد از فصال بعد از شير خوارگي و جدا شدن ازشير است،  مادر مي باشد نه زمان
دوسال  ، تعيين شد حد فاصل مدت رضاعت بعد ازبناًء. دو حمل و فصالش سي ماه است بناء هر

  .شمادر الي شش ماه آه حداقل مدتي است آه طفل تغيير حالت ميدهد در بطن
  

  :نــــظريــــات  سايـــــر عــلماء 
 نقل  ایاز عده :نشده است  واقعءنظريات مختلفه يك عده از علماء آه طرف قبول جمهور علما

 اهللا ةحنيفه رحم همان داليل امام ابو داليل شان .شده گفته اند مدت شير خوارگي سه سال است
حكم رضاع را بعد از دو سال يك سال  .ميدهندسال، اعتبار  است اما امتداد آن از شش ماه الي يك

 مدت يك سال خوبتر و دوم اعتبار ميدهند، زيرا مي گويند آه تغيير حال طفل در آامل مانند سال اول
است اگر ) آردن از شيرجدا(مدت رضاع الي قبل فطام : اما اوزاعي مي گويند .و بهتر مي باشد

شد براي همچو يك طفل از شير جدا  ن اگر از شير جداآ مدت شش ماه يا يك سال شير داه شد بعد از
امام شوآاني از عمربن عبدالعزيز روايتي را . گيرد شده اگر شير داده شود حرمت به آن تعلق نمي

 ا ثابت مي آند الي هفت سال اعتبار داردمدت شيرخوارگي آه حرمت ر" ته استنقل مي آند آه گف
خوارگي آه حرمت را ثابت مي آند دو  مي آند آه مدت شيراما شوآاني از ربيعه روايتي را نقل .

   .  دوازه روز است سال و
روائع البيان تفسير آيات االحكام القران، تأليف محمد  :  معلومات مزيد  مراجعه  شود بهبرای( 

، االختيار لتعليل المختار، با تعليقات شيخ محروم محمود .فقه السنه، تأليف سيد سابق علي صابوني
بحرالرايق ج  . شرح قدوري، البرني عاشق الهي مفتي محمد، با ترجمه استاد غالم الدين.لودقيقا
٣  ( .  
رديم به  فتوای خانم  عزت عطيه      درباره  مصر االزهرپوهنتون رئيس بخش حديث  بر مي
  :  ادارات دولتیجديد محرم شدن مردو زن در روش  

 در ،شيرخوارگي و تحريم آن در مدتي است آه شيرخوار طفلي باشد ګفته  آمديم در شرع اسالمی ههمانطوريک
 در غير آن تحريم  فوقآ بيان شد حسب اختالف آراي فقها،  که ، عمر داشته باشدنيم سال و يا دو حدود دوسال و
  .ثابت نمي شود
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  :والـــــــــــــــس
 ثابت ش بر او همسر رمت  حشير آن  نوشيدن  آيا بهاګر مردی از پستان زن خويش شير بنوشد  

   يا خير ؟ مي گردد
  :ه حل جواب سؤال  می پردازيم  در جواب اين سؤال  به روايت  تاريخی  مراجعه  نموده  و

روايت است آه مردي اعرابي با زنش به مدينه آمد و وضع حمل آرد و پستانهاي زن تورم آرد و 
فت پس از  ن در شكمش فرو  اي ازآن مرد شير او را مي مكيد و به زمين مي ريخت و جرعه

زنت از تو دورشد، آنگاه مرد نزد ابن مسعود آمد و : موسي گفت اره پرسيد، ابوب  آندرابوموسي 
آيا اين سرسفيد را شير خوار مي داني؟ : موسي آورده گفت به او خبر داد او اعرابي را نزد ابو

و استخوانش از شير آن تشكيل آسي از ازدواج در اثر شيرخوارگي حرام مي گردد آه گوشت 
چيزي از من نپرسيد و اين خبر نزد خود تان باشد، : پس ابوموسي گفت  . نمو آرده باشد  ،شده

   .اين داللت بدان مي آند آه او از قول اولش برگشته به سوي قول ابن مسعود: جصاص مي گويد
  :مكروه است اما بدون ضرورت نوشيدن شيرهمسر 

در  . را به دهن گيرد خود پستان همسر اء پاك است، باآي ندارد آه شوهربه اتقاق فقه زن شير
 صورت غير در را نوشيد هيچ مشكلي وجود ندارد، اما خود همسر مردي شير صورت ضرورت اگر

آتاب   ٣٥٦ صفحه ٥ جلد احناف اختالف نظردارند، طوريكه در ضرورت، در زمينه فقهاي متأخر
جزوي از بدن انسان است بدون ضرورت  شير: مي نويسد القدير فتح. فتاوي عالمگيري آمده است

 خود را همسر قول فيصل اين است آه مكروه است آه مردي عمدًا شير و. جايزنيست آن استفاده از
  .بنوشد، چون مخالف خواسته طبيعت و افتادن در گردابه مخالفت فقهاست

  

  :اما به نوشيدن آن حرمت ثابت نمي گردد
) فقها نيم سال حسب اختالف و دوسال يا دو( زن، بعد از گذشت مدت آن،  ن شيربه نوشيد اما

   .حرمت ثابت نمي گردد و جدايي را ميان زن و شوهر به ميان نمي آورد
 روائع البيان تفسير آيات االحكام القرآن، محمد علي  : مراجعه شود  بهدبرای معلومات مزي( 

  پايان    ..) مراجعه  فرمايد  تيميهفتاوي ابن و فتاوي عالمگيري ، صابوني
  

 


