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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکتر الحاج 
  ٢٠١٣ اکتوبر ٠٨

  

 حـج  با مال حـرام
  :مال حرام  

. دست آمده باشده راه نامشروع بعبارت از مالی است که از  مال حرام 

 .داند   می دين مقدس اسالم تصرف در اين مال را حرام

يا أَيُّھَا الَّذيَن آَمنُوا ال تَأُْکلُوا أَْموالَُکْم بَْينَُکْم « :فرمايد ن میأقرآن عظيم الش

  »بِاْلباِطِل إاِلَّ أَْن تَُکوَن تِجاَرةً َعْن تَراٍض ِمْنُکم 

ھر گونه تصرف در مال ديگری که بدون ! ايد  آوردهای کسانيکه ايمان( 

حق و بدون يک مجوز شرعی باشد ممنوع است مگر آنکه بر اساس 

 ۀسور.) (تجارتی از روی خشنودی و رضايت ميان خودتان انجام بگيرد

  )٢٩:نساء آيه 

با  و  نھى ومنع  نموده است از آلوده شدن و نزديك گشتن به مال حرام را به صورت قطعی  ن مسلمانان أقرآن عظيم الش

  :فرمايد  می)  نساء ۀ سور١٠ تآي( وضاحت بسيار دقيق  در 

اموال يتيمان  بدون شک کسانيه (»  ظُْلماً إِنَّما يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِھْم ناراً َو َسيَْصلَْوَن َسِعيراً   الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمواَل اْليَتامىإِنَّ «

  ).خورند و به زودى در آتش فروزان در آيند رند، فقط در شكم خود آتش مىخو را به ظلم وستم مى

يا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَأُْكلُوا أَْموالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلباِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن تِجاَرةً َعْن تَراٍض ِمْنُكْم َو ال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم «: فرمايد وباز می 

 َ ِ يَِسيراً *  كاَن بُِكْم َرِحيماً إِنَّ هللاَّ   ) ٣٠ – ٢٩نساء  ( »َو َمْن يَْفَعْل ذلَِك ُعْدواناً َو ظُْلماً فََسْوَف نُْصلِيِه ناراً َو كاَن ذلَِك َعلَى هللاَّ

ز مخوريد، مگر آن كه تجارتى ا  )  و از راه حرام و نامشروع(ديگر را در ميان خود به باطل  اموال يك! اى اھل ايمان(

روى خشنودى و رضايت ميان خودتان انجام گرفته باشد و خودكشى نكنيد؛ زيرا خدا ھمواره به شما مھربان است و ھر 

مرتكب شود، به  )  بر خود و ديگران( و ستم  ) خدا از حدود(كه خوردن مال به باطل و قتل نفس را از روى تجاوز 

   ).آسان است  واين كار برهللا درآوريم؛)  آزار دھنده و سوزان(زودى او را در آتشى

  :فرمايد   می  ربا خوران ودر مورد

» ُ با َو أََحلَّ هللاَّ با ال يَقُوُموَن إاِلَّ َكما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذلَِك بِأَنَّھُْم قالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

با فََمْن جاَءهُ َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتَھىالْ  َم الرِّ ِ َو َمْن عاَد فَأُولئَِك أَْصحاُب النَّاِر ھُْم فِيھا  بَْيَع َو َحرَّ  فَلَهُ ما َسلََف َو أَْمُرهُ إِلَى هللاَّ

  ).  ٢٧۵سوره بقره آيه (  »  خالُِدونَ 
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خيزند، مگر مانند به پاى خاستن كسى  به پاى نمى)  معيشت و زندگىدر ميان مردم و براى امر (خورند  كه ربا مىی كسان

است، اين بدان سبب است )  اش را مختل ساخته و تعادل روانى و عقلى(كه شيطان او را با تماس خود آشفته حال كرده 

پس . در حالى كه خدا خريد و فروش را حالل و ربا را حرام كرده است. خريد و فروش ھم مانند رباست: كه آنان گفتند

به دست )  پيش از تحريم آن( ى كه ئبازايستد، سودھا) از كار زشت خود(ھر كه از سوى پروردگارش پندى به او رسد و 

بازگردند  ) به عمل بد خود( با خداست و كسانى كه  ) از جھت آثار گناه و كيفر آخرتى(ش آورده مال خود اوست و كار

  ).اند اند و در آن جاودانه پس آنان اھل آتش ) و نھى خدا را احترام نكنند(

  ! محترم گانوانندخ

 یھام که وعيدقت وصراحت مالحظه نموديبعمل آمد ، با  تمام دصحبت به که در فوق از آن ای که در آيات متبر

پروردگار در مورد خوردن واستعمال کرده مال حرام با تمام وضاحت آن بيان گرديده است ومسلمانان را از خوردن 

  .را حرام دانسته است  صورت مطلق منع نموده وآنه م باواستعمال مال حر

  

  :حـج با مـال حـــرام 

    و  است  حج ۀ فريض  سقوط  موجب  حرام  مال  با  حج ۀض فري  انجام ،ء اکثر علما   نيست که ، در نزدیدر اين شک

  .   است  شده  گناه  مرتکب   عملش  اين  با  او  اگرچه کند،  می کفايت

  :  است گفته  احمد رحمه هللا  امام ولی 

طيب ال إن هللا  «:  است  آمده  صحيح  حديث  در  زيرا  و اضحترين قول ھمين است ، شود  نمی  فرض  سقوط موجب

  ) پذيرد  نمی  را  پاک  جز  و  است  پاک خداوند  (»يقبل إال طيبا

  : فرمايد  می) رض(ابوھريره 

لبيك اللھم ناداه :  فنادى إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ، ووضع رجله في الغرز«  :  گفت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم

 وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع  تك حالل وحجك مبرور غير مأزور زادك حالل، وراحل لبيك وسعديك: مناد من السماء

اللبيك والسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير : لبيك، ناداه مناد من السماء: رجله في الغرز، فنادى

  »مأجور

   خداوندا :  وگفت  نھاد ابکر بر  پا  و  آمد  بيرون  حج  سفر قصده  حالل ب  مصرف  مال و  و  نفقه  با ھرگاه کسی(

    .  مستجاب  دعايت  و  است  مقبول  تو  حج :آيد  می  از آسمان ندائی  آمدم،  تو خدمته  ب اينک ،   می آيم  تو بخدمت

 ھزينه ومصرف   با کسی  وھرگاه  مغفوراست  وگناھانت  مقبول  وحجت  حالل  سفرت ۀ وسيل  و  حالل ات توشه

   آسمان  از  ندائی .  آمدم  خدمت  به  خدايا  اينک : گفت و  نھاد کابربر  پای  و  آمد بيرون   حج قصده بحرام  

    را  توگناھان  حج  و  حرام ات  وھزينه  حرام ات  توشه ،  نيستی  خوشبخت  تو  و  نيست  مقبول  تو  آمدن آيدکه می

  ).  نداری  برآن  واجری  مزدی  و زدايد نمی

   : گفت امام شيخ منذری

   صورته  ب ،  خطاب  بن  عمر  موالی  اسلم  قول  از  را  آن  اصفھانی  و کرده  روايت  اوسط  در  را طبرانی آن

  .  است مختصرآورده  و مرسل

ه نظرداشت شرايط وجوب، با استطاعت مالی حالل برکه  نيت  رفتن به حج را داشته ، باد  برمسلمان  است ، زمانیاءً بن

را با تمام کمالش   حج در نظر گرفته است ، آنۀوردن فريضآ که در بری حج  اقدام  سفر نمايد ، تا ھدف ۀسوی فريض

   ختم. ی نمايد   ئحاصل وکما

  :تتبع ونگارش 
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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  ی  جرمن-رهل مرکز کلتوری دحـــــق الومسؤ

  

  

  

  

 

 


