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 23/3/85 بـه تـاریخ   73ي ي سالمت شـماره  در هفته نامه  : سئوال  
 نگهـداري  زنان ناباروري که به هر دلیل قـادر بـه      آمده است که    

جنین در رحم خود نیستند،پس از تشکیل نطفه از راه شـرعی آن             
از رحم   توسط شرایط آزمایشگاهی،  )سه روز پس از تشکیل نطفه       (

-ن دیگري پرورش مـی ز شده و در رحم      مادر اصلی خود خارج   
این کار مبلغی بـه     و زن دوم در ازاي       بدنیا بیاید    کهزمانی یابد تا 

چنین امري بـه نظـر      .ي رحم دریافت می کند    عنوان حق اجاره  
  شما مباح است یا خیر ؟

   الرحمن الرحيمبسم اهللا             

درسول السالم علي محم   و    الحمد هللا،والصالة 
   . و من واالهاهللا،وعلي آله و اصحابه

فته ي مـشروح در سـئوال،گ    ي رحم به شـیوه    هري اجا درباره
الم یـک اصـل داریـم کـه     در فقـه و شـریعت اسـ    : شـود   می

 :وآن اینکـه  باشد،ي مذاهب اسالمی می ي همه پذیرفته شده 
ــه  ــحکــم اصــلی و اولی  و احکــام اســت» اباحــه«زي هــر چی

 از  پس اگـر دلیـل نقلـی       ،خواهدي دیگر دلیل می   چهارگانه
حرمـت   استحباب، ي اسالمی بر وجوب،   رفته شده منابع پذی 

ي  مـسئله  .و کراهتِ چیزي نباشد آن چیز مباح خواهـد بـود          
بـودنش بـدیهی اســت   » مـستحدثه «بـا توجـه بـه     مـورد نظـر،  

توانـد داشـته    ی صریح از کتاب وسنت و اجمـاع نمـی         حکم
تـوان بـرایش    علیه از آن منابع احکـام نمـی        مقیسباشد و نیز  

 ي دیگـر شـریعت نیـز مخالفـت نداشـته،          با هفت ادلّه   .تیاف
بخـصوص کـه    ،همخـوانی هـم دارد  » مصالح مرسله«بلکه با  

هـدف از تـشریع احکـام      : »مقاصـد الـشریعه   «هماهنگیش بـا    
جلـب مـصالح ومنـافع و حفـظ     «: دینی که عبـارت اسـت از      

در صـورت   کلّـه، لِهـذه محسوس اسـت   » اینها، ودفع ضررها  
 شـرعی  اشـکال و منـع     ،و زن یاد شـده    ذن شوهران د  إرضا و 

  .کار دیده نمی شودبراي این
واحـدهاي صـنعتی و یـا دانـشجویان و          کـارگران   : سئوال

 از نمازهاي خود را در بعضیجهت انجام مثالهم که زمانی   أ
چه  وقتِ مشخص آن ندارند، جهت اداي نماز واجب خود،

  ؟باید بکنند
و نیز  و عصر، ازهاي ظهر    نم آن اشخاص می توانند   : جواب  

ي چـه بـه شـیوه   . ي جمـع ادا کننـد  غرب و عشاء را به شیوه م
 لیـل ایـن حکـم،     د .ي جمع تاخیر  جمع تقدیم و چه به شیوه     

 ةالیـه الـص  رسـول اهللا عل : ت است وهم قیـاس االولـی  هم سنّ 
در ي جمع تقـدیم  نماز مغرب و عشاء را به شیوه       –الم  السو

ــ، مدینــه منــوره، خوانــده اســت  ،ت بــودنِت مــشقّآنهــم بعلّ
نه تعذّر و عدم خواندن نماز عشاء با جماعت در وقت خود،    

 مـشکلی در خوانـدن آن  ی بدون هیچگونـه  ، و حتّ امکان آن 
کـه  ایـن و نیز بـراي      .در غیر جماعت یا جماعت غیر مسجد      

فضیلت نماز جماعت را از دست ندهنـد نـه بـه بـیم فـوت و         
جد مستحب در حالیکه نماز جماعت در مسقضا شدن نماز،    

–اهللا رسـول  .  نه واجب، که ترکش معصیت باشـد  می باشد 
مـشقت،   بـدون     براي کسب ایـن اسـتحباب و فـضیلتِ         -ص

سـو، جمـع   از ایـن  . نماز عشاء را با مغرب جمع کرده اسـت  
نکردن نمازهاي عصر با ظهر یا عشاء با مغرب موجب فوت         

دانیم کـه حـذر     و معصیت، و می   نماز میشود که حرام است      
 و اولی از کسب فضیلت و مـستحب      اهمرام و معصیت    از ح 
ظهـر  جوازِ جمـع نمازهـاي      » قیاس االولی «و به حکم    . است

 و زمانهــاي حــاالتوعــصر یــا مغــرب وعــشاء در حــضر در
مطرح در سئوال فوق، به مراتب اولی از آن جمـع مغـرب و       

صورت  می باشد بلکه در آن-ص-رسول اهللاعشاء در زمان    
هـو واجـب  ما ال  «را  واجب هم می باشد زی      »یتم الواجب اِلّا بهِ فَ

 بـسیار  ر غیر سفر یک اصل و حکم کلّی است،    جمع نماز د  
سف است که بـسیاري از علمـاي اسـالمی        جاي تعجب و تأ   

که این کـار  . اندحصر کردهآن را در یک مثال خالصه و من   
: کـه گفتـه شـود   مثل این ي علوم و فنون باطل است، در همه 

، و جـز ایـن جمـع دیگـري     3+4اضی یعنـی  علم ری جمع در   
چـون  .  دومـی 4 اول باشد و عـدد   3و باید حتماً عدد    ،نداریم

جمعی از علما گفته اند فقط جمع نماز مغرب و عشاء جایز           
ه نگـرش   این گونـ  ). ؟(!است و آنهم با جمع تقدیم نه تاخیر       

و فلـسفه ي تـشریع، بـا روح دیـن       -ص-ت رسـول اهللا   به سنّ 
  .  و جاویدان اسالم همخوانی نداردالهی بویژه دین کامل

والسلي الَّالم عذيني ِمتَسعفَوْلقَ الْون ِبتَّيعاَون حنَسه.  
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