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بسم هللا الرحمن الرحیم

انترنیت و تیلفون
حالل است یا حرام؟
«ٳن الحمدهلل نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بااهلل مان وارور انفسانا و مان سایمات ا،مالناا مان
یهده هللا فال مضل له و من یضلل فال هادی له و اوهد ان ال الاه اال هللا وحاده ال واریه لاه و اواهد
ان محمدا ً ،بده و رسوله».
برداران وخواهران اهل اسالم درسایۀ هدایات دین حنیف اسالم زندگی شرافتمندانه و کریمانه ای دارند
که در آن حالالوت وشالیرینی ایمالان و آسالایی ی الین ،انال  ،طاعالت و ذال ت عبالادت را احسالا مالی کننالد.
زندگی درسایۀ دین م د اسالم صالال و فالال داریالن اسالت .نبایالد فرامالوی کالرد کاله دیالن اسالالم دیالن
اعتدال ومیانه روی است ،افراط وتفریط را به هیچ صورت ناله سالفاری دارد و ناله قبالول نمالود  ،بلکالی
آنرا به مناسبتهای مختلف ودر نصوص شرعی متعدد ،شدیدا ً مردود می شمارد.
شریعت دین م د اسالم هیچ کسی را به کالاری کاله خالار از تالوان آن باشالد ،مکلالف ناله سالاخته ونمالی
سازد .احکام و قوانین دین مبین اسالم مبتنی بر عداذت و دارای فلسفه روشن و متکی بالر دذیالل روشالن
دینی ،برهان ومعیار تشخیص آنها فکر درست و ع ل سلیم است.
اس الالتعمال و بک الالار گی الالری انترنی الالت  ،تیلف الالون و اس الالتفاد از وس الالایل م الالدرن و تخنی الال ام الالروز یک الالی از
موضوعات و آشیای فوق را برخی از علماء در چگونکی استفاد ازآن در روشنی دین مبالین اسالالم،
به برداشت های خطالا و اسالتنباط هالای خطالای ف هالی مواهاله شالد وحتالی طالی فتالاوی حکالم حالرام بالودن
استعمال آنرا صادر نمود اند.
میدانیم که اعمال انسان درشرع اسالمی حسب قوت در حالل و حرام بودن در ی کتگوری به ترتیب
یل ت سیم و دسته بندی شد آند :حالل ،حرام ،مبا  ،مکرو
( کراهیت تحریمی و تنزیهی) و در ت سیم دیگری باذترتیب به :فرض ،سالنت ،واهالب ،مبالا  ،مکالرو
ت سیم شد اند.
حکالالم حالالرام را بالالرای اسالالتفاد ازانترنالالت ،وحتالالی در مالالوارد بالاله تیلفالالون و سالالایر وسالالایل دیگالالر اطالعالالات
انسان را دادن امر هدی است که ههت وهه نظراستنباط درست ازاحکام
همعی ،وزمینه ساز تسهیالت
ِ
اذهی ( ) توهه شما را به چند ن طۀ و فهم درست از اصول اسالم هلب می نمایم:
قبل از همه باید گفت که انترنیت وسایر وسایل انترنیتی ( تلویزیون ،کمپیوتر  ،تیلفون  ،پاذت  ،فاک
 ،مخابرات وغیر شبکه کامپیوتری وشبکه های رسالانه ای ) از امالور ضالروری وحتالی در برخالی از
موارد در زندگی امروزی وعصر کنونی بشری هز مهم حیاتی شمارید میشود کاله انکالار از آن ویالا
هم حرام ساختن آن موهب ع ب ماني ،در مواردی مصیبت و حتالی تبالاهی عظیمالی بالرای نسالل بشالری
نیز شد میتواند.
قرآن عظیم اذشان در (آیه  8سورۀ اذنحل ) با زیبای واعهالاز آمیالز خالاص خالویی فرمایالدَ « :وا ْل َخیْا َل
َوا ْل ِبغَااا َل َوا ْل َح ِمیا َار ِلت َ ْر َوباو َهااا َو ًِینَ ا ً َو َی ْخلا ا ا َمااا َال ت َ ْعلَ امااونَ » ( و اسالالبان وشالالتران و خالالران را بالالرای
سواری و ته ّمل شما آفرید و چیزدیگری هم که شماهنوزنمیدانید (برای سواری شما) خواهد آفرید).
در مفهوم ایۀ متبرکه میتواند به چند نکتۀ یل به نتیهه مطلوب رسید:
ـ در آیۀ متبرکه با تمام صراحت آمد است :که حمل ،ن ل وسفر یکالی از ضالرورت هالای اوذیاله انسالانی
بود کاله پروردگالار بالا عظمالت مالا بالرای تح الد ایالن هالدف حیوانالاتی را خلالد نمالود اسالت کاله از آنهملاله
یر» نام برد.
میتوان از « َوا ْل َخ ْی َل َوا ْل ِبغَا َل َوا ْل َح ِم َ
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این حیوانات نه تنها بمثابه وسایل حمل ون ل برای بشر بشمار میرونالد ،بلکاله «الخیال »  ،مایاله زینالت
هم برای انسانها بشمار می میرود .وطوریکه میدانید ًینت« ًِینَ ً» از همله نیاز های اتی بشری که
اثر آن در زندگی اهتماعی ظاهر میگردد .
درایۀ « َویَ ْخلا ا َما َال ت َ ْعلَ امونَ میتوان به نتیهۀ ی مفهوم عاذی وواقعی دیگری دست یافت وآن اینکه
پروردگار با عظمت برای ما انسانها می اموزانالد کاله دسالت پروردگالار در آفالرینی وخل الت وسالایل بالاز
است .این بدین معنی است که وسالایل ترانسالپورتی تنهالا همالین چنالد حیوانیکاله در آیالۀ متال کر از آن نالام
برد شد ،نمی باشد ،بلکه در همله « َویَ ْخلا ا َما َال ت َ ْعلَ امونَ » برای ما انسانها می فهماند که پروردگالار
با عظمت ما وسایل وعهائبی دیگر را در بر وبحر هم برای استفادۀ شما انسالانها خلالد خالواهم کالرد ،
ودر اختیالار شالما قالرار خواهالد گرفالت کاله شالالما تالاهنوز از آن هالیچ اطالعالی نداریالد وحتالی در فکالر شالالما
نخواه الالد گش الالت .کاااه اً منهملاااه میتاااوان  :بایس الالیکل  ،م الالوتر ،یری ،ری الالل  ،طی الالارات کش الالتی ووس الالایل
ترانسپورتی سریع فضای وزمین نام برد که همه آنها ازهملۀ مخلوقات اذهی بود اند که خداوند بالرای
استفادۀ بشر خلد نمود است.
همچنان در این آیۀ مبارکه خطاب به آنسانها می فهمانالد کاله ایالن هماله اختراعالات واکتشالافات در بخالی
حمل ون ل در آیند صورت خواهد گرفت ،که شما تا هنوز از آن اصالً اطالع ندارید .درآیاله متبرکاله
درسی بزرگی برای ما انسانها است که :وسائل حمل و ن ل پیشرفته ای که در آیند توسط بشالر سالاخته
خواهد شد ،از آن بی اطالعیم وبی خبر می باشیم.
پرور دگار بالا عظمالت بالا تمالام اعهالاز باله بشالر تفهالیم نمالود اسالت کاله ای انسالان تالو در بالدو علالم نداشالتی
سانَ َما لَ ْم یَ ْعلَ ْم» (آیات 4ـال 5سالورۀ علالد ) ( او كاله
،لَّ َم بِا ْلقَلَ ِم َ
،اموزی تو با قلم است «الَّذِي َ
،لَّ َم اإلن َ
بالالا قلالالم آموخالالت .آنچالاله را انسالالان نم دانسالالت بالاله او آموخالالت ).در ایالالن آیالۀ متبرکالاله در مالالی یالالابیم کالاله قلالالم
بهترین وسیلۀ انت ال علم ودانی است ووحی اذهی سر چشمه علوم بشری است.
پروردگار به انسان آ موخت که تدبر وتع ل خود را بخرچ دهید تا هنالوز باله اسالرار واقعالی پالی ناله بالرد
اید ،تا هنوز اشیا وادواتی در زندگی شما است که بدان علم ندارید ،عاذم ح ی ی وواقعالی پروردگالار بالا
عظمت است.
ما امروز در عصری زندگی میکنم که عصالر ان البالی تکنالاذوای اسالت ،عصالر تحالویت عظالیم فضالای
اذکترونی است .بنا ً انسان در این عصر وسیله را خلد کرد ونام آنرا کمپیوتر گ اشت وان الالب بزرگالی
در حیاتی علمی بشر بعمل آورد است که قبالً ما از ان اطالعی نداشتیم.
خوانندۀ محترم!
نباید فراموی کرد زمانیکه برای بار اول میکروفون (بلند گو) توسط بشر اختراع به کالار گرفتاله شالد،
مباحثات و فتاوی بالین تعالداد از علمالای اسالالم آغالاز یافالت .تعالدادی از علمالاء عهلاله بالر حالالل بالودن
میکرفون ( بلند ګو) وتعداد هم بر حرام بودن میکرفون که وسیله برای تبلیغ و ارشاد نیز شد میتواند
و بود ،حکم صادر نمودند.
نباید فراموی کرد که درساذهای  40قرن نوزدهم ،زمانیکه عاذم متبحر ههان اسالم شیخ حسن اذبناء
در مسهد هامع مصر میکرفون در دست داشت وبرای مردم موعظه دینی وخطبه های دینی ،شرعی،
در دینی وتفسیر قرآن عظیم اذشان بعمل می آورد ،برخالی از همالین علمالای دینالی در مهلال حاضالر
شیخ حسن اذبناء در م ابل ای به پا ایستادند وبرایی می گفتنالد :اسالتفاد از میکروفالون در شالرع هالواز
نداشته واین استفاد شما ی بدعت در دین بشمار می رود ونباید وسیله میکرفون را در مسهد مرو
ساخت.
علماء باله حسالن اذبنالاء بالا اسالتفاد از ن الل قالول هالا و روایالات ف هالی بالا تمالام صالراحت بیالان داشالتند ایالن
وسیله شیطانی است واستفاد ازآن در مسهد بدعت میباشد ،یعنی «ادخال ما لیس مان الادین فال الادین
» است؛ یعنی شماچیزی هالای داخالل دیالن مالی سالازید در حاذکیاله هالزو دیالن و شالریعت نیسالت « .مالن
أحدث فی أمرنا ه ا ما ذی منه فهو رد » متفد علیه .یعنی « :هرک در این دین ما چیزی ابداع کنالد
که هزو آن نباشد ،پ مردود است».
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بودن علماء که میکروفون را امر بدعت دانستند ،واز شیخ حسن اذبناء ت اضاء بعمالل اوردنالد تالا از ایالن
امر بدعتی دست بردار  ،وذی شیخ حسن اذبنا ء با تمام وضاحت شر میداد مالن از ایالن وسالیله قالرآن
احادیث وتفسیر وعلوم اسالمی را خدمت شما میخالوانم وتبلیالغ وتفسالیر قالرآن واحادیالث را باله سالمع شالما
میرسانم کهای آن بدعت وحرام است.
من توسط این وسیله توانمندی آنرا درمی یابم که به هزاران نفراز سامعین خویی صالدای اسالالم را باله
آسانی وفهم کامل برسانم.
شیخ با استدیل ومنطد حسالنه آهسالته آهسالته مالردم را باله اهمیالت وضالرورت میکرفالون متوهاله واشالنا
سالالاخت تالالا اینکالاله ایالالن وسالالیله از حکاام حاارام بااودن وبااد،ت بااودن برآمالالد و امالالروز اذحمالالد ا از همالالین
میکرفون ها صالدای اکبالر آ ان پیالامبر صاللی علیاله وساللم باله گالوی هماله مساللمانان میرسالد ،وایالن
وسیله حرام امروز های خاصی خویی را در منابر مساهد ههان برای خود باز کرد است.
همین امروز بشریت وسایل دیگری اطالعت همعی را کشف نمود اند ،که از آنهمله پرد تلویزیون،
تیلفالالون وسالالایر وسالالایل سالالمعی وبصالالری اسالالت کالاله بالالرای امالالور خیریالاله وحالالالل توسالالط مسالاللمانان حتالالی در
مساهد مورد استفاد قرار میگیرد.
میگویند بالرای اوذالین بالار در زمالان پادشالاهی ملال عبالد اذعزیالز تیلفالون مالورد اسالتفاد پادشالا عربسالتان
سعودی قرار گرفت .همینکاله عالد ء ازیالن علمالاء تیلفالون را دردسالت ملال عبالد اذعزیالز مشالاهد نمودنالد
همین علماء به پادشا عربسالتان سالعودی گفتنالد کاله ایالن وسالیله ،اشالار باله تیلفالون کردنالد کاله نبایالد از آن
استفاد کرد .حتی استفاد از آن را حرام شمردند .این علماء استدیل نمودند که شیطان از این وسالیله
صدای مبارک شالما را مالی شالنود .ملال عبالد اذعزیالر در هالواب علمالاء فرمالود کاله اگالر کسالی در همالین
وسالیله تیلفالون قالرآن را قرائالالت کنالد کسالی خواهالد گفالالت کاله آیالا شالیطان هالالم قالرآن را کالوی میکنالد؟ همالۀ
معترضین یهواب ماندند.
ومن برمن اضافه میکنم که اګر ویطان صدای سلطان را بونود چه موکل خواهد داوت؟ خاصتا ً که
واه امر ح و ،دالت را بیان بدارد .بګذارویطان بونوند و به ح دسترسل پیدا کنند.
همچنان زمانیکه تلویزیون توسط بشر اختراع و به کارگرفته شد ،عین سناریو را برخی از علماء در
مورد حالل وحرام بودن این وسیله برا انداختند .ی عدۀ از علماء با تمام صراحت آنرا حرام دانسته
وبنام اینکه از این وسیله موسی ی وفلم های ناروا به نشر میرسد ،فتوای به شکستاندن این وسیله صادر
نمودند ،وکسانیکه ماذ این وسایل بودند آنانرا مورد ضرب وشتم قرار دادند.
نمونۀ همچو حالوادث در کشالور عزیالز مالا افتانسالتان در سالاذهای نالود قالرن گ شالته نیالز زیالاد بچشالم مالی
خورد .مسلم این است که اسا وسیله استفاد است که برای چه امر استفاد میشود تا خود وسیله.
غزا در را خدا واستفاد از شمشیر که سبب قتل انسان بی ګنا شود به هیچ وهه سالبب و مبالرر ازبالین
بردن تمام شمشېر ها شود.
درمحاکم که عداذت تأمین نه شود به هیچ وهه مبرر ازبین بردن محاکم و عداذت نیست.
در ساذهای نود قرن نوزد  ،زمانیکاله امالارت اسالالمی طاذبالان در افتانسالتان حالاکم بالود ،وامیراذمال منین
مالالال محمالالد عمرب اله حیالالث امیالالر امالالارت اسالالالمی اهالالرای امالالارت مینمالالود وشالالئون امالالارت طبالالد اوامالالر
امیراذم منین ،معاونینی و مفتیها ادار امر باذمعروف ونهی عن اذمنکر ادار ورهبری میشد ،استفاد
از تلویزیون را حرام اعالم نمودند .ایشان استدیل مینمودند که تا هنوز برای ما به اثبالات نرسالید کاله
ضرر تلویزیون بیشتراست ویاهم منفعتی؟ برای ا یشان معلوم نه خواهد بود اما بالرای مالا معلالوم اسالت
که وسیله به ات خود خوب وبد شد نمی تواند و این اسا درین ها بالاز هالم باله ایالن رابطاله دارد کاله
چگونه از آن استفاد به عمل می آید؟
موذالالوی رحالالیم زرمتال ی معالالاون وزیالالر اطالعالالات وفرهنالالا امالالارت اسالالالمی طالالی مصالالاحبه در مالالورد
تلویزیون می گفت « :در آن( اشار است به تلویزیالون ) تصالویر اشالخاص هالم وهالود دارد و از نظالر
آنان( ،ثبت و پخی) تصویر حرام است» .

4

وی اضافه نمود گفت :تعداد از اشخاص بدین نظر انالد کاله :میتالوان از شالبکهای تلویزیالونی در مالوارد
اسالمی و خاذی از ممنوعات نشرات واستفاد بعمل اریم ،در هواب آنها باید گفت:
«کسی چه میداند و از کها می توان تضمین کند ،که مردم به های نگا کردن این شبکه نرونالد سالرا
شبکه های تلویزیونی دیگری که درآن نشرات فاسالدی را نشالر وبخالی مالی نماینالد .».باله ایالن ترتیالب باله
ایمان و اسالم مردم باور نداشتن و مطمئن به اسالم و مسلمانی شان نمی باشند .
موذالالوی رحالالیم مالالی افزایالد :از نظالالر علمالالای مالالا ( ،اشالالار اسالالت بالاله ادار امالالر بالالاذمعروف ونهالالی عالالن
اذمنکر ) صدای زن عورت اسالت ،موسالی ی هالم چالون «سالاز شالیطان» محسالوب میشالود ،نالزد مالاحرام
است.
همچنان از نظر علمای ما کشیدن ن اشی اگر در آن ی روحی (یعنالی انسالان و حیالوان) کشالید نشالود،
هایز است .علمای ما در همین راسالتا ن اشالی از طبیعالت و هنرهالای خطالاطی را هالایز مالی داننالد .وذالی
تئاتر و سینما ،با توهه به مفاسدی که دارند و اختالط زن و مرد ،در آن دید میشود ،بنا ً حالرام هسالتند،
گ شته از این در سینما وتیاتر «فریب مردم» هم هست ،چون چیزی که ارائه میکنند چاله در تئالاتر و
چه در سینما ،به تصویر کشید میشود ،خاذی از ح ی الت اسالت .درغیالر از ایالن ،در سالینما تصالویر هالم
هست و نظر ما دربار ی تصویر قبالً توضیح یافت.
همچنالالان مالالال محمالالد اسالالحاق نظالالامی (مس ال ل ادار رادیالالو و تلویزیالالون در سالالاذهای  90حاکمیالالت طاذالالب
درافتانسالالتان) در مصالالاحبۀ خالالویی مالالی گفالالت :تلویزیالالون چیالالز ضالالروری نیسالالت و مفاسالالدی زیالالاد اسالالت،
وعکاسی وفلم برداری که وسیله برای نشالر وبخالی نداشالته باشالد ،یعنالی تلویزیالون وهالود نداشالته باشالد،
ضرورت آن دید نمیشود.
در زمان امارت طاذبان ( ساذهای نود قرن گ شته) صرف درشهر کابل رادیو بنام «صوت اذشریعة»
فعال بود وآنهم روزانه  8ساعت نشرات مینمود که به گفته مال محمد اسالحاق نظالامی ،مطاذالب علمالی،
ادبی وهنری در هنب برخی مطاذب سرگرم کنند را پخی می کردند .وی در صحبت های خویی می
افزاید :ما در نشرات رادیویی به حدود حالل و حرام ملتالزمیم و نمیخالواهیم کاله رسالانهها راهالی باشالند
برای غافل کردن مردم از یاد ( ) ،بلکه می خواهیم رسانهها ،وسیله کمال کننالد در یالاد بالرای
مردم باشد.
همچنان در رادیو خویی ( اشار است «صو ت اذشریعة» ) به ترانه ها بدون موسی ی را بخی مالی
نمایم  ،چون دار ایفتای امارات اسالمی موسی ی را شرعا حرام دانسته  ،واز هانب دیگر :رسم ما
( افتانها ) به ما اهاز پخی ونشر موسی ی یا گوی کردن به موسی ی را در زمانهای حزن یا وفالات
را نمی دهد و ما در کشوری هستیم که هنوز در آن هالر روز تعالدادی باله شالهادت میرسالند ،وهمالین امالر
بیشتر ما را به گوی نکالردن موسالی ی ترغیالب میکنالد ،باله عبالارت دیگالر حتالی اگالر علمالاء هالم اهالاز ی
گوی دادن به موسی ی را هم بدهند ،شرایطی که ما در آن هستیم اهاز ی چنین چیزی را نمیدهیم .
وذی خود طاذبان در زیادتر از موارد دید شد اند که اخبار هبهات خویی را از طرید رادیو بالی بالی
سی وصدای امریکا وسایر نشرات بین اذمللی تع یب می نمودند.
خوانندۀ محترم !
میخالواهم بالا تمالام صالراحت خالدمت شالما بعالرض برسالانم کاله  :مشالکل در ایالن وسالایل نیسالت ،بلکاله نالوع
استفاد از ایالن وسالایل وتکنالاذوای مالی باشالد ،یعنالی ایالن وسالایل در ات خالود حالالل انالد وذالی چگالونگی
استفاد ناروا ودر مخاذفت از اسالم ناروا می باشد.
بطور مثال س ال بعمالل مالی آ وریالم :کاله آیالا داشالتن تفنالا حالالل اسالت یالا حالرام؟ درهالواب در خالواهیم
یافت :تفنا که در دست قطاع اذطرید ،متخلف وقاتل است ،تفنا حرام است .وذی همالین تفنالا اگالر
در دست حافظ امنیت مردم ،پوذی و مهاهد راستین فی سبیل باشد ،تفنا حالل است ،زیرا مالدافع
ونشالر دیالن
حد و امنیت مردم و مهاهد از این تفنا بخاطر دفالاع از ملالت مساللمه و اعالالی کلماله
م د اسالم ودفاع از نامو وطن آنرا مورد استفاد قرار داد است.
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اگر همین وسیله حربی در دست متخلف  ،هانی و قاتل باشد ،این وسیله دیگر حرام است .چون این
وسیله سبب قتل وهنایت و تعدی میګردد .قتل ،تعدی وهنایت در اسالم حرام است و سیلهء حرام حرام
است .با این منطد در مییابیم که تفنا مهاهد بحیث وسیله م الد حالالل وتفنالا شالخص هالانی وقاتالل
بحیث وسیله شر و فساد ،حرام بشمار آید و حرام میشود.
سالال در دسالالت کسالیکه از حالالریم خانالهء خالالویی دفالالاع میکنالد و متهالالاوز را از پالا در مالالی آورد مهالالاز و
حالل است واما اګر پوذی و صاحب خانه بعد از ختم تهدیالد متهالاوز و شالخص تعالدی کننالد و در حالال
محصور در نزد پوذی و یا از پا افتاد مالورد تهالاوز قالرار میګیالرد و از همالین سالال مشالروع کاله در
ابتالالدا اسالالتعماذی حالالالل بالالود و متخلالالف را از پالالا درآورد وذالالی همالالین سالالال مشالالروع بعالالد از پالالادر آوردن
متخلالالف کالاله سالالبب دسالالتګیری وی شالالد بالالار دیګالالر اسالالتعمال میشالالود و مالالورد کشالالته شالالد متخلالالف بعالالد از
دسالالتګیری میشالالود ویالالا دفالالاع از خالالود عالالوض دو سالاله مرمالالی کالاله متخلالالف را از پالالارآورد ،وی را بعالالد از
دستګیری به قتل میرساند درین صورت حد دفاع ساقط و صاحب خانه قاتل و پالوذی عالوض مالدافع
قانون به قاتل مبدل میشود .همین ی سال درنیم اول کار حالل و مشروع اما در نیم دوم کار که قتل
متخلف بعد از دستګیری است ،ناروا و غیر مشروع میګالردد .نتیهاله اینکاله اسالا طریالد بکالار ګیالری
است تا نف سال .
درموضوع انترنیت  ،تیلفون موبایل عین حکم شرعی را در می یابیم  ،خود انترنیت وتیلفالون در ات
خود مانع شرعی ندارد وذی استفاد س وخار از چوکات اسالمی از آن حرام می باشد .اګر این سوء
استفاد از آغاز استعمال و یا درنیم ویا در وسط کار صورت بګیرد از همان ذحظه حرام میګردد.
بطور مثال اگر از این وسایل در برهم زدن حریم ناموسالی وحالرایم خالانوادگی وسالایر فحشالا ومنکالرات
ووسایل قتل وهنایت مورد استفاد قرار بگیرید  ،دین اسالم م د اسالالم آنالرا منالع نمالود اسالت .وآنالرا
حرام اعالن میدارد .
وذی اگر از این وسایل برای نشالر دیالن ومنفعالت دینالوی وخالدمت بشالری مالورد اسالتفاد قالرار گیالرد دیالن
اسالم نه تنها به آن ممانعتی نالدارد بلکاله پیالروان خالویی را تشالوید وترغیالب هالم میالدارد وباله مساللمانان
پیشنهاد هم میدارد که ازآن باید استفاد ساذم بعمل ارید.
منطد سخن این است که اگر کسی باور داشته باشالد کاله ضالرری اضالافه اسالت و بالاز هالم اسالتفاد کنالد،
گنا کار خواهد شد .آما اگر کسی باور دارد که برای امرسلیم استفاد میکند و برخود باور دارد مسلما ً
که استفاد ازآن مهاز ودرست است .اگر ک دریور نباشد و رانند گالی کنالد مساللما ً سالبب قتالل وکشالتن
میشود و مسلما ً استفاد ء رانند ګی بروی حرام است و نباید به آن بپردازد.
امالالر و حکالالم شالالرع دریالالن مالالورد و اشالالیایکه در زمالالان حضالالرت محمالالد (ص) اسالالتفاد نالاله شالالد و مالالا حالالال
استفاد میکنیم چنین است :اګر چیزی در عصر صحابه و رسول صلی علیه وسلم وهود داشت
و استفاد نه کرد و ما استفاد کنیم مسلما ً که منع و حرام است و اګر درآن زمان رسول صلی
علیه وسلم نبود و حال اختراع شد اند و ما استفاد برای سالهوذت و مطاذالب باله هالدایت در امالر مناسالب
شرع بکار ببریم هیچ ممانعت شرعی ندارد .مثال موتر ،طیار و دیګر تسهیالت عصر ،که تفصیل آن
در همله « َویَ ْخلا ا َما َال ت َ ْعلَ امونَ » آیه  8سور اذنحل گ شت.
خواهران و بردارن مسلمان!
نباید فراموی کرد که وظیفه ورساذت ما بردن و روان کردن ک به هنت نیست بلکاله رسالاندن احکالام
دین مبین اسالم بالرای عالاذم بشالریت ههالت انتخالاب خودشالان اسالت .همچنالان مطالابد احکالام شالرعی مالا
مکلف هستیم تا مردم را به هوهر واقعی دین مبین و م د اسالم که همانان سعادت دارین ( سالعادت
دنیوی واخروی) انسان می باشد  ،اشنا سازیم.
ما باید برا ی مردم این شعار اساسی دین م د اسالم را برسانیم که دین اسالالم در مخاذفالت بالا هنالا،
قتل وخونریزی دین رحمان و رحیم که در ابتدای هر امری به ګفتن آن مکلف هستیم ( بسم اذرحمن
اذرحیم) بود خواستار زندگی صلح آمیز برای بشریت و متناسب برای تمام موهودات می باشد.
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از هانب دیگر دین اسالم دین ههانی وابدی بشریت است که ع ید وروی آن پیشرفت  ،ترقی وتعاذی
می باشد ،فرهنا وث افت اسالم برای سالعادت بشالری اسالت .ایالن علمالای اسالالمی بودنالد کاله تمالدن کهالن
یونان را به اندذ و عربی ترهمه و از ذسان عربی به یتین وانګلیسی ترهمه و آورد شد و بشالریت
به تمدن و پیشرفت علم و تخنی در اروپا و ههان رسید .این اهدف عاذی را باید علمای کرام کشور
ما نیز به گوی مردم برسانند.
علمای کرام و پیشتازان هامعه وظیفه دارند تا از وسایل ورا های مختلالف از منبالر گرفتاله تالا انترنیالت
ههان و مسلمانان را از تخلف وع ب گرای نهات دهند .این وهیبه و رساذت ،ناله تنهالا اهالداف عالاذی
وانسان اند بلکی وهیبهء اسالمی ورساذت یال مساللمان نیالز میباشالد .سالخن حالد و منطالد آنالرا بایالد باله
سایر انسانها رساند ،توضیح وتشریح نمود .نباید فراموی کرد که دین اسالم برای همه بشریت مبعوث
س ْلنَاكَ إال َّ َرحْ َم ً ِل ْلعَالَ ِمینَ »
ګردید «.و َما أ َ ْر َ
ساااو ال َّ ِ إلَااا ْی او ْم
اااس إنِااال َر ا
همچن الالان در آی الاله ( 158س الالور اع الالراف ) آم الالد اس الالت «:قاااا ْل یَاااا أَیل َهاااا النَّا ا
َه ِمیعا ً»( ( ) 158بگو « :اى مردم! من فرستاد خدا به سوى همه شما هستم)واین ایه مبارکه بالرخالف
ادعای های بی بنیاد برخی از مخاذفین است که استدیل می اورند پیامبر صلی علیه وساللم ابتالدا در
فکر ارشاد مردم منط ه خود بود وچون در این امر موافد شد ،بعدآ به فکر ارشاد ههانیان برامد.
همچنان نباید فراموی کرد که مکتب ههانی  ،رهبری ههانی هم یزم دارد  ،ما وظیفه داریم که بمثابه
رهروان مکتب ههانی  ،اهداف واصول این مکتب را باله گالوی هماله افالراد بشالریت برسالانیم ورسالاندن
این امر مهم توسط انترنیت ووسایل انترینتی به آسانی وباله وهاله احسالن صالورت میگیالرد .ممانعالت از
استفاد و بکار ګیری از انترنت ممانعت از اشاعه ورساندن حد و دین اسالم به عاذم است.
قابالالل تال کر اسالالت کالاله همالالین حالالای تعالالداد کثیالالر از انسالالانها تعریالالف درسالالتی وواقعالالی از دیالالن م الالد اسالالالم
ومسلمانان را ندارد  ،اسالم ومسلمانان را دین وپیروان دین تروریسالت خطالاب میدارنالد .مالا بایالد بالرای
روشن ساختن هن این عد از انسانها از وسایل دستهمعی از قبیل انترنیت ،رادیو ،تلویزیون  ،تیلفون
فاک وسایر وسایل سمعی وبصری انترنیتی استفاد بعمل اریم  ،این وسایل که به مالا امکالان مسالاعد
می سازد تا بطور سریع وآسان مردم را از اهداف نی وانسانی دین اسالم و مسلمانان مطلع سازیم.
نبایالالد فرامالالوی کالالرد کالاله انترنیالالت درواز هالالای بالالاز تبلیتالالاتی اسالالت کالاله هالالیچک مالالانع آن شالالد نمیتوانالالد
وهیچک هلوگیری آنرا به اسانی گرفته نمیتواند ومردم هم به اسانی به آن دستر روزمر دارند ،
وذی اگر ما انرا به فهم ف هی خوی ی حرام وبالدعت بشالماریم ومساللمانان را از اسالتفاد آن منالع نمالایم ،
بدین وسیله نه تنها خالودرا از دنیالا وعالاذم بشالریت محالروم وتهریالد مالی سالازیم  ،بلکاله نمیتالوانیم رسالاذت
دینی خویی را در بین مردم بوهه احسالن انهالام دهالیم وخالدا ناخواسالته فالردا درنالزد پروردگالار مواخال
خواهیم شد.
همچنال ان بایالالد بیالالان داشالالت کالاله شالالناخت وایهالالاد روابالالط دوسالالتی واشالالنایی بالالا انسالالانها وپیالالدا کالالردن دوسالالتان
وهمفکران در انترنیت کدام ممانعت شرعی نداشته وهوانان در فضای ودایر دقید شرعی میتوانند از
همدیگر شناخت ودر نهایت روابطه دوسالتانه پیالدا نماینالد وحتالی از همالین طریالد باله شالیو شالرعی باله
ازدوا وزندگی مشترکی برساند .هوانالان بایالد ایالن وسالیله را بالرای خیالر اسالتفاد نماینالد  ،واز اسالتفاد
مصیبت زا این وسیله باید هدا ً دوری هویند.
میخواهم در همین مبحث خدمت خوانندگان محترم بعرض برسانم که میا صدای ًن ،ورت اسات ویاا
صدای ًن ،ورت نیست ! منچه وایسته دقت و تأمل درمورد صدای ًن در ورع است اینست که در
این مورد باید :حکم «اِسماع» (شنواندن) و «استماع» (گوی دادن) صدا با هالم تفکیال بالداریم  ،اگالر
صدایی زن که سبب تحری مرد نامحرم و ذال ت بالردن و یالا تالر از مبالتال شالدن باله گنالا و پیامالدهای
دیگر آن باشد ،آن صدا حرام است در غیر آن بصورت کل صدا ی زن در شرعیت اسالمی حرام نمی
باشد .در قرآن عظیم اذشان راهع به این موضوع دذیل ونص قرآنی وهود ندارد .صرف در( آیه 32
سور احزاب ) به ی ن طه مهم در بار صدای اشار نمود است وآنهم در مورد صدای زن در وقت
صحبت با مرد است که توصیه قرآنی همین است که زن نباید در هنگام صحبت با مرد ،خود را نازک

7

سازد  ،ویا هم بالا قالر و نالاز صالحبت کنالد .ایالن ممنالوع شالدن هالم ناله باله خالاطر ایالن اسالت کاله صالدا زن
عورت است بلکه به خاطر این است که ممکن احساسات حرام را در مردان تحری کند.
بصورت کل باید گفت:
ما باید دومساله را به هم تفکیه نمایم:
درقدم اول« :گوی کردن به صدای محرک و ذ ت بخی زن نالامحرم» را بایالد از مسالأذه «سالخن گفالتن
مهیّج و ذ ت بخی زن» با هم هدا کرد و حکم سماع و اسماع را طوریکاله در فالوق یالاد اور شالدیم بایالد
از یکدیگر تفکی نمود و مورد بحث قرار داد.
ابن حهر از علمای مشهور علم حدیث چنین روایت می کند:به شرط اینکه خطر افتالادن باله زنالا نباشالد،
حتی اگر برد هم نباشند ،می توان ،صدای آواز خواندن زن را شنید .چونکه پیامبرصلی علیه وسلم
هم در احادیث هاریتین هم این مسئله منع نکرد اند ،وحتی مانع منع کردن ابوبکر نیالز شالد انالد( .ابالن
حهر ،فتح اذباری ،صفحه )115
همچنان استفاد از تیلفون های سیار یعنی موبایل هم برای تفاهم وتسهیل است نه برای شر ومصالیبت،
اام َم ْ
،لَ ْی ِه ِم ْ
ان تَبِعَاها َال
پیامبر صلی علیه وسلم می فرمایدَ « :م ْن َدَ،ا إِلَل ض ََاللَ ٍ کَانَ َ
اإلْْ ِام ِمْْا ال مْ َ ِ
ان ْ ِ
اه ِما ْ
و ا ْیم ًا» مسالاللم .یعنالالی  « :کسالالی کالاله بالاله گمراهالالی و گنالالا دعالالوت کنالالد ،بالالر وی
اام ِه ْم َ
ان مَْا ِ
یَ ا ْنقا ا َذ ِلا َ
گناهیست مثل گناهان آنانکه از وی پیروی کردند و از گنا آنها نیز چیزی کم نمیشود».
بنالا ً هوانالالان در قالالدم نخسالالت ایالالن وسالالیله را بالالرای خیرومنفعالالت اسالالتفاد نماینالالد واز صالالحبت هالالای اضالالافی
ومسایل ومباحث که ازآن بوی شر ومفهوم خلوت مفسد شر وناروا بوهالود مالی ایالد  ،هالدا ً هلالوگیری
بعمل ارند .
حکم ور،ل در امور چت بین مرد وًن در انترنیت ویا هم مکلمات وکنفرانس های ویدوی وتیلفونل
همین است که این چت ها تماس ها مکالمات وویادوکنفرانس هاا باا نًدیکاان و یاا هام در باین هار
ًن نامحرم دیگری باید با وقار و احترام ودایره حاالل باواد و مساامل وار،ل اً قبیال ،ادم خلاوت
،دم ووخل و مسخره و خندیدن با یکدیگر حهاب و غیره اگر در من هدایت ور،ل مورد ر،ایات
قرار گیرد در اینصورت هیچگونه اوکال دیده نمیوود ولل اگردر تماس های خلوتل سخنان غرام
و ،اوقانه و وهوت انگیً و یا ووخل و مسخره با یکدیگر صورت بپذیرد طبیعتا در فهم ور،ل
ض ْعنَ
هامً نمل باود ًیرا این مسامل مقدمه فاحوه خواهد بود و خداوند متعال میفرماید ... «:فَ َال ت َ ْخ َ
ض َوقا ْلنَ قَ ْو ًال َّم ْع اروفًا »(آیه  32سور األحزاب )
ِبا ْلقَ ْو ِل فَیَ ْط َم َع الَّذِی فِل قَ ْل ِب ِه َم َر ٌ
حکم شرعی در این مکلمات وتما ها برای زنان همین است که :در سخنگفتن مالیمت نکنید (یعنالی:
هنگامی که با مردان نا محرم سخن میگویید ،تن صدایتان را پایین نیاورید و نرم و مالیم سخن نگویید
چنان که زنان فتنه برانگیز چنین میکنند) «که آنگا کسی که در دذی مریضی است (یعنی :کسی که
بدکار یا منافد است) »طمع میورزد .و نیکو سخن گویید» (نزد مردم ،طبد سنتهای شرع؛ سنهید و
بهدور از ش برانگیزی ،به طوری که شنوند چیزی از آن را ناشایست و غیرشرعی تل ی نکند).
بصورت کل باید گفت که :برای مرد وزن مسلمانان استفاد ازاینترنت تیلفون و چت ودایالر کالردن ویالدو
کنفران ها  ،حرام نیست ،وطوریکه در فوق یالاد اور شالدیم  ،در ایالن مالورد شالرع هیچگوناله ممالانعتی
نمی بیند ،به شرطیکه از آن استفاد غیرشرعی بعمل نیاید.
اام َرأ َ ٍ فَا ِنَّ الوَّا ْی َطانَ َْا ِلْ ا اه َماا».
زیرا رسول صاللی علیاله وساللم مالی فرماینالد َ « :ال َی ْخلا َاونَّ َر اها ٌل ِب ْ
یعنالالی  « :هالالیچ مالالردی بالالا زنالالی خلالالوت نکنالالد ،چالالرا کالاله نفالالر سالالوم آنهالالا شالالیطان اسالالت» بالاله روایالالت احمالالد و
ترم ی .عالو بر آن؛ این امر منهر به فتنه خواهد شد مگر برای کسل که خدا به او رحم کند.
قابل ت کر است که این اتصایت و صحبت ها و گفتگوی ها بین زنان با مالردان ،کاله معمالوی در ایالن
گفتگوها در سخن گفتن تسالاهلی از طالرفین روی مالی دهالد  ،وباله اصالطال باله نالوعی ،دعالوت باله فتناله
بینشان می انهامد ودر نهایت به اسباب گناهی  ،فتنه وفساد مبدل میگردد واز حاذالت مباحیالت باله حالرام
تبدیل میشود ودر نتهیه باعث نفو شالیطان در قلالوب دو طالرف مالی گالردد ونالوع محبالت بالین دو طالرف
ایهاد می نماید یا اینکه از گفتارهای زشتی نسبت به هم استفاد می کنند ،ی نا ً باله فهالم ومنطالد شالرعیت
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غرای محمدی صاللی علیاله وساللم حالرام مالی باشالد،واز آن ممانعالت شالد اسالت  .در غیالر ایالن حالایت
تلویزیون  ،اینترنت و چت ،ویدو کنفران وتیلفون کنفران پاذتال وغیالر  ،ناله تنهالا حالرام نمالی باشالد،
بلکه امروز به ی ضرورت حیاتی انسانها مبدل شد است.
پروردگار با عظمت مالا وفرزنالدان مالا را ازاسالتفاد حالرام از وسالایل انترنیتالی محفالوظ ودر امالان داشالته
باشد وبر ما است که باید هدا ً از آن دوری بعمل آریم.
نباید نعمت ها وپراخی اذهی ( ) را به کفران مبدل سازیم ،باذکع باید شکر را باید بها آریالم کاله
پروردگار با عظمت ما همچو وسایل تسالهیالتی حالالل را در اختیالار مالا قالرار داد اسالت« :لَامِن وَاو َْرت ا ْم
وادِی ٌد ( ».آیالاله  7سالالور ابالالراهیم ) (كالاله اگالالر واقعالالا سپاسالالگزارى كنیالالد
ل َ ًِیا َدنَّ او ْم ولَامِن َوفَا ْارت ا ْم إنَّ َ
،ا َذابِل لَ َ
[نعمت] شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاس نمایید قطعا ً ع اب مالن سالخت خواهالد بالود .صالدق
اذعظیم و صدق رسوذه نبی اذکریم. ) .
از تعاذی توفید عمل واستفاد ء ساذم از نعمات اذهی را استدعا داریم و خواهانم .

وهللا ا،لم بالصواب
ومن هللا التوفی
حمل سال  1398ـ مارچ 2019
ایمل ادر :

saidafghani@hotmail.com
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