 ‐ 46505اﺳﻼم آوردن ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال
ﺑﺮادری ﺗﺎزه اﺳﻼم آورده اﺳﺖ .اﻣﺎ او در دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺧﻮد اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎری را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮال دﻓﺘﺮ ﺑﺰرﮔ ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﻮال ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮال
ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺟﺰ ﭘﺎﮐ ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد .اﯾﺸﺎن ﻣﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎﯾ ﮐﻪ دارد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،و آﯾﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺑﻪ او زدهاﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺧﯿﺮ و دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
از ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪهی ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﻌﺎﺻ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎﻓﺮ
اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را در دوران ﮐﻔﺮش اﻧﺠﺎم داده ﻣآﻣﺮزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻫﻤﻪی ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﭘﺎک ﻣﮔﺮدد.
ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۱از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ دﻟﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :دﺳﺖ راﺳﺘﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،اﯾﺸﺎن دﺳﺘﺸﺎن را ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﻢ را
ﮐﺸﯿﺪم .ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﺷﺪه ای ﻋﻤﺮو؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺮط ﺑﺬارم .ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﺷﺮﻃ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﻪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮم .ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ اﺳﻼم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آن اﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد؟.
اﺳﻼم ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد ﯾﻌﻨ آن را ﭘﺎک ﻣﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻮال ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد
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ﻣﺨﺪر ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم آوردن ﺳﻮال ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﻣﻮاﻟ از راه ﺣﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ وی ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﮋده ﺑﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺮ وی ﺣﻼل اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺎل و ﻧﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ داده و ﻧﻪ ﺑﺎ آن
ﻗﺴﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ازدواج ﮐﺮده ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا انْ ﻳﻨْﺘَﻬﻮا ﻳﻐْﻔَﺮ ﻟَﻬﻢ ﻣﺎ ﻗَﺪْ ﺳﻠَﻒ وانْ ﻳﻌﻮدوا ﻓَﻘَﺪْ ﻣﻀﺖ ﺳﻨﱠﺖ اﻻوﻟﻴﻦ] اﻧﻔﺎل[۳۸ :
)ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻮ اﮔﺮ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﻨﺖ
]ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد[ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮔﺬﺷﺖ(.
ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﺳﺖ زﯾﺮا اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ از ﮐﺴ ﻏﺼﺐ ﮐﺮده را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ از راه رﺑﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﻼم آوردن ﺣﻼل ﺧﻮاه
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻮ اﮔﺮ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه
ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص اﺳﻼم آورد ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ
اﺳﻼم ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻔﺎر ﺑﺎ وﺟﻮدآﻧﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘ اﺳﻼم آوردﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادر ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ و اﺷﺎﻟ در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺻﺪﻗﻪ
دﻫﺪ و ﺑﺎ آن ازدواج ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﺎل ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ﺳﺨﻨ ﺑاﺳﺎس اﺳﺖ«.
ﻟﻘﺎءت اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ) ۳۷۳ /۳ـ .(۳۷۴
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