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 قرآن و فتوی
 

آن يک چيزی توانند با يک نوع تعبير و با خالقيت و نوآوری  از قر کنند که می مسلمانان ليبرال منش فکر می

ند که با داشتن اساس باور  اينام نمايند که  جوابگو ی نياز  ھای بشری در قرن بيست و يک باشد و غافل از سيتر

مشکل خواھد بود تا شود چيزی انسانی و جديدی را به مردم ارائه داد و خيلی  مندی قرون وسطائی و اتکا به آن نمی

  .رھنمای بشريت پيشکش نمود را معنی بخشيده و منحيث اسيده و خالی از محتويک متن پو

 لباس ، راه و روش غذا خوردن، ادرار و مدفوع کردنۀجمله شيو  حياتی فردی را منۀ اسالم دينی است که ھر مسأل

نمايد   انسانی را به انسان تحميل میۀ کار کردن  و دعا و نيايش و حتی شيوه و طرز انديش،دواج کردناز ،پو شيدن

ھای اسالمی بر شخص تحميل شده و انعطاف   جبری و بدون اختيار منحيث آزادی، اسالمی حتمیۀو راه  مطروح

سازند   چنين افرادی جامعه را می. نا ممکن ميسازد،اند که شکل آسمانی بر آن دادهرا ين مقررات اپذيری شخص از 

 از شيوخ عرب و و چند نفر ريش دار و يا بی ريش. نمايند   ھستی  تبارز میۀو منحيث يک ملت مسلمان در عر ص

عربی  بر مسند قدرت و رھنمائی تکيه زده و مشغول نوشيدن خون مردم نا ۀيا ھم دنباله روان شان با گفتن چند کلم

ھای ضروری بين اسالم و کفر مدرنيسم را  اسالم دينی است که با قايل شدن تفاوت.  باشند  آگاه نگھداشته  شده می

نمايد و ابوالعال المودودی  ھای انتقادی را محو و نابود می تضاد است و انديشهکند با آزادی ھای انسانی در  نفی می

از آلودگی  که »اصول دو لت اسالمی« و »اسالم و جاھليت«لين انديشمند مسلمان بود که در آثار خود مثل اوھندی  

وکات اسالمی سخن گفت و دور از چه ی آن با اسالم و خطرات ناشی از آزادی افکار انسانی بمدرنيته و نا سازگار

استيال بايد تنھا به هللا باز گردد به اين « افکار مودودی گفت که در ھمسوئی باسيد قطب انديشمند اسالمی مصری 

ھاد عليه مدرنيته عمل نمايد و ھدف بر قرار کردن حکومت خدا جيک نظام کلی بوده و بايد در جھت معنی که اسالم 

سيده افکار قرون ھای پو رشته در نحوی از انحاء آنان که به ۀاسالمی بلکه ھم نه تنھا مفکران »بر زمين است

وسطائی اسالمی در بند مانده اند  با دگر انديشی و روشنگری در مخالفت اند  و از زمان پيدايش اسالم تا اکنون 

الت بشری معرفی دارند و  تمام مشکۀشيده اند تا دين اسالم را جامع و کامل تبليغ نموده و حل کنندکودنباله روان 

دانسته و به ) تحليل خرافی(قانونمندی ھای غير مدنی و غير واقعی اسالمی را باالترين و بھترين نظم و قانون 
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 ار تباط دادن موضوعاتی مھم را به آيات و ھدايات ءاند که ابتدا ھا ھميشه سعی بر اين داشته آن. خورد مردم بدھند

م در آن چوکات راه حل و بيرون رفت از آن بن بست را تھيه ديده و به مردم دھند اگر ھم قرآنی انجام دھند و بعداً ھ

ه را به رخ مردم بکشند تا مردم نا آگاه  ما به علمای فقنام حديث و يا ھم بعداً نظر و فتوای ه نشد با گفتن چند جمله ب

  بشری است ؟؟ تمام مشکالتۀد که اسالم واقعاً حل کنندن و بفھمءيکی از آنھا اتکا

تباط خريدن خانه و منزل در دارالحرب اوامر و ونواھی ب اخير متکی به فتوای دو عالم عربی به ارنوشته جال

آن يک مسأله حرام شمرده شد و ھيچ ر قرشود که اگر د برد؟؟ و چنان نشان داده می قرآنی را باز ھم زير سؤال می

 اما نظر به گردش و سير علمی يک دانشمند اسالمی و استقيدی  در حالل بودن آن ھم گذاشته نشده  شرط و

توان از اوامرآن آيات سر پيچی نمود و مطابق شرايط زمانی و مکانی و مشکالت  احساس مشکالت مسلمانان می

 تواند عملی شود يعنی فتوی باالتر از امر و نھی يحا خالف قر آن است میاسالمی که صرعايده فتوای دانشمندان 

 آن ؟؟قر

نای بياد ھموطنان گرانمايه ام که بر مکنم تعداد ز شته ای را که فکر میخيلی ھم جالب ؟؟ نو. ی جالبی بود چيز

يا مفتی ؟؟؟ اسالمی به شرح ی دو قاضی و  اارالحرب از طرف مسلمين نوشته شده بود و فتوخريدن خانه در د

 فته بود خوانده اند؟؟گر

فزونی يافته  . بخش زياد شده: ه ربا چيست و چی معنی دارد ؟ ربا به معنی ک رو يم به سراغ اين اول  مختصرا می 

فتن و با در ھر حال ربا است و قر آن گرر.  است »بھره«است و در زبان فار سی معادل . …افزودی … زيادی  

بھره ای که . آن مطرح نشده است جاز نمودن آن در قرنيز برا ی مشرايط استثنائی .  کرده است حرامخوردن آنرا 

اسالمی بودن نام بانک . دھد نيز ربا و حرام است  گيرد مسلماً ربا است و حرام است و بھره ای را که می بانک می

مجوزی برای ينھا التی که نام اسالمی دارد ھيچ کدام از بانگ و يا تعلق داشتن بانک به دويا مذھبی بودن متولی 

يان ابراھيمی با مراجعه به اددر . ربا است و خداوند آنرا تحريم نموده است ربا در ھر حال . فتن ربا نيستند گر

  آن خواندۀآن ميتوان تحريم ربا  را به وضاحت ديد و آيات و احکامی در  بارو قر انجيل ،تورات

نساء  ۀيند  مثل سورصادر شده تا مسلمانان از ربا دوری جوربا و حرام بودن آن ۀ  متعددی در بارياتآدر قرآن  

و  ١٣١ و ١٣٠ آل عمران آيات ۀ سور٢٧٩ و ٢٧٨ و ٢٧۶و٢٧۵  تھای بقره آيۀ سور٣٩ روم آيت ۀ سور١۶١آيت 

 نآکند تا آنجا که  آن به شدت ھر نوع ربا خواری را تحريم میداللت بر حرمت ربا دارد و قرآن  آيات متعددی از قر

 دھد دا و رسولش اعالن جنگ می خۀشمارد و به ربا خواری از ناحي را نوعی کفر به خدا می

را مرتد  را حرام شمرده اند بلکه منکر آن تحريم ربا از نظر علمای به اصطالح اسالمی مسلم است که نه تنھا آن

 . دانسته اند

يحات مختلف و گيچ کننده خود از آن تشرالبته ربا انواع و اقسام مختلف دارد که علمای فقه اسالمی نظر به منافع  

يحات پيرامون انواع ض جلو گيری از طوالت کالم از تشرغر.  داشته و بعضی از آنھا را جايز شمرده اند ای ارايه

 که من می یئآن حرام گفته شده است  و تاآن جاشوم که تمام انواع ربا در قر  میربا خود داری نموده و فقط ياد آور

داند حق ندارد  عرب و عجمی که خود را مسلمان می ھيچ آيت هللا و ھيچ ، ھيچ حجت االسالم،دانم ھيچ عالم دينی

آنی  بوده و بايد ھا از احکام قر  سر کشی آنۀنمايد اين عمل نشاندھند خالف آيات متن قرآن فتوی صادر نمايد اگر می

 در ساکنھا منحيث راه نجات از مشکالت دارالحربی مسلمانان  که به فتوای آن  اسالمی  شوند نه اينۀآنھا محاکم

  .عمل آيده جا استفاده بآن

باشد که بدون شرم  ضاوی میدکتور يوسف القر ھموطن گرامی ام يکی از دو نفر پيشگامان اسالمی ۀنظر به نوشت
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ليکن .  بانکی به اساس سود حرام است ۀضبيست سال کامل فتوی دادم که خريدن خانه به قر (چنين فتوی داده است  

ين کشور ھا مالحظه نمودم اضاع و احوال مسلمانان را درام و او ورده آعمله  بيکابعد از سفر ھای متعدد که به امر

صاحب يک منزل  که دھم که مسلمان برای اين ر آوردم و به اساس مذھب حنفی جواز میيويش تغي خدر فتوای

ه شته بحال سؤاالتی که بعد از خواندن اين نو. )  …ضه به اساس سود يک خانه برای خود بخردشخصی شود به قر

  د ؟نباش ذھنم خطور نموده است چنين می

سش به عمل بوده است بگذريم ميتوان پر اگر ازرفتن چند باره جناب مفتی صاحب به امر يکا که روی چه دليلی 

 شان بر ۀوی بيست سالافھميدند يا خير ؟؟ اگر فت جع به ربا میآن راآورد که جناب مفتی صاجب قبالً ھم از ھدايت قر

دادند پس چطور شد که جناب شان چيز و يا ھم چيز   ضد ربا فتوی میهآن بود  و بھدايات آيات قراس مبنا و اس

ر يافته و يکه  آيات قرآن تغي آن قرار گر فت ؟؟ و يا اين نمودند که باالتر  از اوامر قريکا مشاھدهدر امرھای را  

؟؟ ھمچنان آيا جناب مولوی صاحب از مذھب مطابق اقتضای شرايط قرآن ربا را در ديار کفر جايز شمرده است 

ه حنفی سود دادن غرض خريد خانه جايز است يا نی ؟؟ اگر دانستند که در فق حنفی قبالً خبر داشتند يانی ؟؟ يعنی می

دانستند  ين بيست سال خالف يک مذھب اصلی اسالم فتوی صادر نموده اند ؟؟؟؟؟؟ اگر نمیhدانستند پس چرا در می

فی و فتوی ھای طالبی صادر  اسالمی جھانی معرۀخردی  و نافھمی خود را در مقام فتوی دھند مه بیچرا با اين ھ

  با افتخار از فرد ديگرکه چند   اسالم گرايان کشانيده شود نه اين– اسالمی ۀنموده اند ؟؟ بايد جناب شان به محکم

 دست ھمچو شيادان میه  مسلمان شده  و نا آگاه بی شان پشتيبانی نمايند ؟؟ تا آنجا که من ميدانم سر نوشت مللافتو

تواند مرجع تقليد و  آنی باشد میاسالمی ولو اينکه خالف ھدايات قرين باره که فتوای علمای اباشد و اگر کسی در

شنی انداخته و اين ادعا را ين مورد روادانند لطف نموده اول بايد در  پيروی ساير مسلمانان قرار گيرد چيزی  می

ث صورت گيرد ؟؟ گر چه در اسالم مطابق حه و بر متن آن مکث نموده و جرو ب نمايند تا بعدا دنبال فتوی رفتثابت

توان نظر به منافع خود  قوانين اين دين امکانات اتفاق افتادن ھمه چيز بدون دليل موجود است و ھمه چيز را می

 البته مسلمانی (برای مسلمان .  تا به کام دل رسيد ھميدفر داد اما بايد ريش داشت و عربی زياد تريتعبير نمود و تغي

پذير است   که خواسته باشد جايز و امکانیدر جھان اسالم و قوانين اسالمی ھمه چيز) ددان که موقف خود را می

ه که در اسالم و قرآن گفتن دروغ منع شده است اما گاه گاھی ک يش گذاشت ؟؟ مثال با وجودیفقط نام اسالمی بايد رو

 ا محمد انجام داده است ؟؟ربه نفع اسالم و مسلمان باشد دروغ گفتن مجاز است ؟ اين کار

القه مندی دارند زحمت کشيده سکوت را شکسته و عکه در ھمچو موضوعات ی اميدوارم اھل قلم مخصوصاً آنان

 دانند بنويسند آنچه می

 

 


