 ‐ 72328ﺣﻢ اﻧﻌﺎم ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﻢ ﮐﺎر در ﻫﺘﻠ ﮐﻪ در آن اﻣﻮر ﺣﺮام وﺟﻮد دارد
ﺳﻮال

ﻣﻦ در ﻫﺘﻠ در ﺷﺮم اﻟﺸﯿﺦ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ و ﮐﺎر ﻣﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﯿﻒﻫﺎ و ﺳﺎکﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣآﯾﻨﺪ و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎرم ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و درﺻﺪ و اﻧﻌﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﻢ .ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻤﺮ و ﻣﺸﺮوب ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮاردادم ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺘﻞ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﺣﯿﺮﺗﻢ؛ زﯾﺮا ﻗﺼﺪ دارم اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و اﻧﻌﺎﻣ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ وﻟ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻟﻢ ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨﺪازد.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣآﯾﻨﺪ در ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﺮوب دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ وﻗﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺷﻮﯾﻢ و ﮔﺎﻫ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮﺧ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺑﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﮐﻪ در ﻫﺘﻞ وﺟﻮد دارد آنﺟﺎ را ﻧﻤﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻫﺘﻞ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺗﻼش ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎﻟﺘﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺧﻮد ﻣﺎ را از ﺣﺮام ،و ﺑﺎ
ﻓﻀﻞ ﺧﻮدش از دﯾﺮان ﺑﻧﯿﺎز ﺳﺎزد.
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ و درﺻﺪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺗﺎن :اﮔﺮ اﺻﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺣﻘﻮق ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﺸﻞ
ﺷﺮﻋ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑاﺷﺎل اﺳﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺎری ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔ ﮐﻪ ﻣداﻧﯿﺪ
در آن ﻣﺸﺮوب اﺳﺖ ﺣﺮام و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﻮداوود ) (۳۶۷۴رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻤﺮ را و ﻧﻮﺷﻨﺪهاش را و ﺳﺎﻗ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار و ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد و
ﺣﺎﻣﻞ آن و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﺷﻮد را ﻟﻌﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻟﺒﺎﻧ در اﻹرواء ) (۲۳۸۵آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آنﭼﻪ ﺑﻪ آن اﻧﻌﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
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۱ـ اﯾﻦﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺮاردادِ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺗﺎن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻌﺎﻣ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
داده ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻟ در ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
۲ـ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮف ،در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر از اﯾﻦ اﻧﻌﺎم ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن راﺿ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﺎﺣﺐ آن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
۳ـ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻘ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﻧﻌﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ و دادن اﻧﻌﺎم در ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺗﺎن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﻌﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و راﺿ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﻧﻌﺎم ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آن را ﻫﺪاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺣﺮام اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اﺑﻮﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻦ اﻟﻠﺘﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰار ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار را ﻣﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و
ﻣآﯾﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ دادهاﻧﺪ .در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎدرش ﯾﺎ ﭘﺪرش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ
ﻫﺪﯾﻪ ﻣآورﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ در ﻫﻨﺎم ﮐﺎر[ ﻧﻤآورد ﻣﺮ آنﮐﻪ آن را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد،
ﺷﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۲۴۵۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۸۳۲
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﮐﺎر در ﻫﺘﻠ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ آن ﻣآﯾﻨﺪ در ذات ﺧﻮد
ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺧ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮام در آن وارد ﺷﻮد ﺣﺮام ﻣﺷﻮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻟ از ﻣﺸﺮوبﻫﺎی اﻟﻠ
و اﺧﺘﻼط ﺣﺮام و ﻣﻮﺳﯿﻘ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﯿﺴﺖ… و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮاﻟﺘﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و
ﺑﺑﻨﺪ و ﺑﺎری اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻒ و
ﭼﻤﺪان ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺮﻣدارﯾﺪ و ﮔﺎه در ﺑﺎرﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺸﺮوب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس :واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن ﺑﺎﺑﺖ
درآﻣﺪ آن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻪ ﻣﺨْﺮﺟﺎ ) (۲وﻳﺮزُﻗْﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻳﺤﺘَﺴﺐ] ﻃﻼق ۲ :ـ [۳
)و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﻟﻪ ﭘﺮوا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای او راه ﺑﺮون رﻓﺘ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ) (۲و از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻪ او روزی ﻣرﺳﺎﻧﺪ(.
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و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨ ﻣﺮ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از
آن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣدﻫﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و آﻟﺒﺎﻧ در ﺣﺠﺎب اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ) (۴۷آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (46704ﻓﺘﺎوای ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ را درﺑﺎرۀ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺒﺎن ﻫﺘﻠ ﮐﻪ در آن
ﮐﺎر ﺣﺮام ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﻠﻪای ﮐﻪ در آن ﻣﻮارد ﺣﺮام وﺟﻮد دارد ،آوردﯾﻢ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (82356درﺑﺎرۀ ﺣﻢ ﮐﺎر در ﻣﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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