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درس چهارم

آداب معاشرت مردان و زنان 

َفجاءَ ۡتُه إِۡحداُهما تَۡمشی َعلَی اۡسِتۡحياءٍ قالَۡت إِنَّ أبی َيۡدُعوکَ لَِيۡجِزَيکَ أۡجَر 
ما َسَقۡيَت لَنا

سوره ی قصص، آيه ی ٢٥
ترجمه: سپس يکی از آن دو دختر، در حالی که با حجب و حيا گام برمی داشت، 
نزد او (موسی) آمد؛ گفت: پدرم تو را دعوت می کند تا مزد آب دادن (گوسفندان) ما را 

به تو پرداخت کند. 

ارتباطات اجتماعی
اقتصادی،  چون  زمينه هايی  در  که  است  بديهی  و  يافته  تشکيل  مردان  و  زنان  از  اجتماعی  هر 
آموزشی، پزشکی و اجتماعی، ارتباط و گفت وگو بين زن و مرد اجتناب ناپذير می باشد. البته اين روابط 
در هر جامعه ای دارای آدابی است. در اسالم نيز آدابی جهت حضور «عزتمند»، «عفيف» و «آراسته» 
زن و مرد در جامعه و احکام و دستورات ويژه ای جهت پرهيز از مفاسد احتمالی وضع گرديده است تا 
با اجرای آن، مرد و زن بتوانند ضمن حضور در فعاليت های اجتماعی، روابط اجتماعی سالمی داشته 
باشند و جامعه ای سالم را رقم زنند. بدين منظور، دو مفهوم به نام «محرم» و «نامحرم» در دين مقدس 

اسالم تعريف گرديده است. 

محرم و نامحرم
افراد جامعه نسبت به يکديگر، به دو گروه «محرم» و «نامحرم» تقسيم می گردند؛ َمحرم کسی است 
که ازدواج با او ممنوع و حرام است و نسبت به ديگران، محدوديتی در معاشرت با وی وجود ندارد؛ 
به  مجاز  محرم،  برخالف  نيز  نامحرم  گفتگو.  و  دادن  دست  محبت،  کردن،  نگاه  نظير  محدوديت هايی 
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ازدواج ولی محدود در برخی ارتباطات است. 
انواع محارم: 

محارم به سه گروه تقسيم می شوند: نََسبی، سبَبی و رضاعی.
پدر  مادر،  پدر،  است:  ارحام  و  نزديک  بستگان  از  عبارت  (خويشاوندی):  نسبی  ١ ــ 
خاله،  عمو،  دايی،  (برادر زاده)،  برادر  فرزند  (خواهر زاده)،  خواهر  فرزند  نوه،  فرزند،  مادربزرگ،  و 

عمه.١
٢ــ سببی: عبارت است از افرادی که به واسطه ازدواج به انسان محرم می شوند: همسر، مادر 
و پدر همسر، داماد و عروس انسان، همسر پدر (نامادری)، همسر مادر (ناپدری). اين محرميت در تمام 

موارد دائمی است، به جز همسر که در صورت جدايی و طالق، از بين می رود.
شوهر خواهر، زن برادر، خواهر زن، و برادر شوهر نامحرم اند. البته ازدواج با خواهر زن، با 

وجود اين که نامحرم است، جايز نيست.٢ 
٣ ــ رضاعی: عبارت از محرميت به واسطه «شيردادن به نوزاد» (ِرضاع) است؛ بدين صورت 
که اگر زنی طفل (شير خوار) ديگری را با شرايطی که در کتاب های فقهی آمده است شير دهد، فرزند 
رضاعی او محسوب شده و آن بچه بر آن زن و برخی از ديگر افراد خانواده محرم می شود. البته اين 

محرميت شامل برادر يا خواهر آن فرزند نمی شود. 

فعاليت
شرايط محرميت رضاعی را از رساله توضيح المسائل استخراج و بيان کنيد.

حدود و احکام ارتباط با نامحرم 
است.  حرام  نامحرم  با  دست دادن  و  بدنی  تماس  هرگونه  زن:  و  مرد  بدنی  تماس  ــ  الف 

تفکيک برخی از اماکن (مانند اتوبوس يا مترو) نيز در راستای کمک به اين امر می باشد. 

١ــ دختر عمو، دختر دايی، دختر خاله، دختر عمه، زن عمو، زن دايی، شوهر خاله، و شوهر عمه نامحرم هستند. همين طور پسر عمو، 
پسر دايی، پسر خاله، پسر عمه. فرزند خوانده نيز نامحرم محسوب می شود.

هم زمان  ديگر،  تعبير  به  نمود.  ازدواج  خواهر  آن  با  می توان  طالق،  يا  فوت  از  پس  و  است  موقتی  خواهر زن،  با  ازدواج  حرمت  ٢ــ 
نمی توان با دو خواهر ازدواج نمود (جمع ُاخَتين). اما حرمت ازدواج با مادر زن دائمی است و محرميت وی حتی پس از جدايی از همسر نيز 

از بين نمی رود.
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ب ــ خلوت با نامحرم: حضور و باقی ماندن در مکانی که جز دو نامحرم هيچ کس ديگری 
در آن جا حضور ندارد و ديگری نيز نمی تواند وارد آن مکان شود (و يا احتمال آن ضعيف باشد) حرام 
است و در صورت مواجه شدن با چنين شرايطی، فرد بايد فورًا آن جا را ترک کند. نماز خواندن در 

آن مکان نيز باطل است. 
شدن  شبيه  اين  است؛  حرام  بالعکس  و  زن  به  مرد  تشبه  يکديگر:  به  زن  و  مرد  تشّبه  ج ــ 

شامل: نوع لباس، نوع آرايش، ظاهر مو، ابرو، کفش و ... می شود.  

تأمل
درباره حکمت اين حکم تأمل کرده و عواقب مراعات نشدن آن را بيان کنيد.

از  بيش  و  جايز  شرعی  حدود  رعايت  با  ضرورت،  صورت  نامحرم در  با  گفتگو: گفتگو  د ــ 
حد ضرورت، مکروه است. اما ارتباط صميمانه و برقراری ارتباط دوستی با نامحرم، هر چند به قصد 
کسب تجربه يا همسريابی باشد جايز نيست (= حرام است).١ روش برقراری ارتباط نيز تفاوتی ندارد؛ 
باشد. فردی که  بايد در چارچوب شرع مقدس اسالم  اينترنتی (چت)، يا تلفن،  نامه نگاری، گفتگوی 
طرفين،  خانواده ی  نظارت  و  اجازه  با  است  مجاز  دارد  ازدواج  برای  را  الزم  آمادگی  و  جدی  قصد 
سؤاالت خود را از طرف مقابل بپرسد، به شرطی که ازحدود شرعی خارج نشود و فضای گفتگو از 

حالت عادی و رسمی خارج نگردد.

لذت  قصد  با  همراه  اگر  ويژه  به  نيست،  جايز  آن  از  تعدی  ولی  است  اشکال  بدون  ضروری  و  عادی  حد  در  نامحرم  با  معاشرت  ١ــ 
باشد.
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بينديشيد و پاسخ دهيد
١ ــ چرا دين اسالم در مورد معاشرت محرم و نامحرم محدوديت هايی را ايجاد 

نموده است؟ 
٢ ــ در صورت از بين رفتن اين محدوديت ها چه اتفاقاتی در جامعه رخ خواهد 

داد؟ 
٣ ــ بهترين راه انتخاب و شناخت همسر مناسب چيست؟ 

پيشنهاد
١ ــ توجيهات برخی جوانان درباره  برقراری رابطه و گفتگو با نامحرم را بررسی 
کرده و با توجه به ابعاد مثبت و منفی اين ارتباطات، پاسخ های منطقی و قابل قبولی برای 

آن ارائه نماييد.
٢ ــ با مطالعه آيات ٢٣ الی ٢٦ سوره قصص، و با ياری از تفاسير قرآن، حدود 

ارتباطات اجتماعی زن و مرد را ترسيم نماييد. 
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درس پنجم

حدود معاشرت محرم و نامحرم 

وا ِمن أبصارهم و َيۡحَفظُوا ُفُروَجُهم ذلک أزۡ کی لَُهم ِانَّ  ُقل لِلمؤمنيَن َيُغضُّ
اللََّه َخبيٌر بِما َيۡصنَُعوَن 

َو ُقۡل لِۡلُمؤِۡمناِت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أۡبصاِرِهنَّ َو َيۡحَفۡظَن ُفُروَجُهنَّ
َوال ُيۡبديَن زينَتَُهنَّ إِالَّ ما ظََهَر ِمۡنها َوۡلَيۡضِرۡبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلی ُجُيوبِِهنَّ

وَ ال ُيۡبديَن زينَتَُهنَّ إِالَّ لُِبُعولَِتِهنَّ أۡو آبائِِهنَّ ... أۡو أۡبنائِِهنَّ أۡو أۡبناِء ُبُعولَِتِهنَّ 
أو إِۡخوانِِهنَّ

أۡو بَنی إِۡخوانِِهنَّ أۡوبَنی أَخواتِِهنَّ أۡو نِسائِِهنَّ ...
َو ال َيۡضِرۡبَن بِأۡرُجلِِهنَّ لُِيۡعلََم ما ُيۡخفيَن ِمۡن زينَِتِهنَّ 

َو ُتوُبوا إِلَی اللَِّه َجميعًا أيَُّها اۡلُمؤِۡمنُوَن لََعلَّکُۡم ُتۡفلُِحوَن

سوره ی  نور، آيات ٣٠ و٣١

 در درس پيش، برخی حدود ارتباط با نامحرم مطرح گرديد. در اين درس با دو مورد مهم از 
اين حدود، يعنی «پوشش» و «نگاه» آشنا خواهيم گشت.

١ ــ پوشش
پوشش  رعايت  زن،  و  مرد  معاشرت  حدود  از  ديگر  ظاهر: يکی  آراستگی  اهميت  ــ  الف 
مناسب در جامعه است. پوشيدن لباس يکی از جنبه های آراستن ظاهری است که ضمن حفظ انسان 
اسالم  دين  می شود.  بدن  پوشاندن  و  زيبايی بخشی  موجب  محيط،  برودت  يا  حرارت  و  اشياء  گزند  از 
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َه جميٌل و ُيحبُّ الَجماَل»؛ ١  دين آراستگی و زيبايی است و به آراستگی سفارش می کند. «إّن الّلٰ
«خدا زيباست و زيبايی را دوست دارد». اوليای الهی نيز عالوه بر تهذيب نفس و کسب زيبايی درونی، 
به پاکيزگی و آراستگی ظاهری نيز اهميت می دادند، تا حدی که آراستگی و نظافت پيامبر اکرم   
مو،  شانه زدن  خوش،  بوی  استعمال  سفيد،  لباس  پوشيدن  استحباب  است.  بوده  خاص  و  عام  زبانزد 
طهارت بدن، به ويژه هنگام عبادت و حضور در خانواده، در کنار دستورات شستشو، غسل و وضو، 
همه نشان از پسنديده  بودن اين صفت در دين اسالم دارد.٢ اين آراستگی نيز، حدودی دارد که اگر از 

آن تجاوز شود نامطلوب و گاهی مّضر خواهد بود. 
ـ زيبايی و محافظت: خداوند زنان را بيش از مردان از نعمت زيبايی و ظرافت بهره مند  بـ 
ساخته است؛ وجود اين نعمت، موجب توجه مرد به همسر خويش و استحکام نظام خانواده می شود. 
در مقابل، زن می بايست محافظت بيشتری از خود به عمل آورد تا اين زيبايی، موجب تزلزل بنيان ساير 
خانواده ها و جامعه نگردد. از اين رو، خداوند دو صفت حيا و پاکدامنی را به انسان عطا فرموده است. 
عفاف و پاکدامنی، يک حالت روحی و فضيلت اخالقی است که سبب حفظ خود از سوء  استفاده ديگران 
بوده و خصلت هر انسان با فضيلتی، اعم از مرد و زن می باشد. از آن جا که زنان دارای ظرافت و زيبايی 

بيشتری هستند خداوند آنان را بيش از مردان به اين دو صفت آراسته است. 
هر انسان عفيفی از نمايان شدن اندام خود و جلب توجه ديگران به قيمت در معرض نگاه  گذاشتن 
بدن خود، حيا می کند و ارزش انسانی خود را باالتر از خود نمايی و جلب نظر ديگران می بيند. لذا 
گوهر زيبايی خويش را از نگاه هوسرانان و نااهالن مخفی نگاه داشته و اجازه سوء استفاده را به آنان 
نمی دهد. خودنمايی از ديد انسان عفيف، موجب تحقير و ذلت فردی، و ناديده گرفته شدن ارزش های 

معنوی و حقيقی اوست.

فعاليت
قرآن کريم مظاهر عفاف را برای مردان و زنان معرفی نموده است. آيا می توانيد 

آن ها را نام ببريد؟ 

١ــ خصال صدوق، ج ٢، ص ١٥٧
خداوند   ،(٣٦٢ ص  صدوق،  االعمال  (ثواب   است  خوش  بوی  بدون  نماز  رکعت  هفتاد  از  بهتر  خوش،  بوی  با  نماز  رکعت  دو  ٢ــ 
ج١،  است (غررالحکم،  مؤمنان  صفات  از  آراستگی   .(٢٧٥ ص   ،١ ج  طوسی،  می آيد (امالی  بدش  دهد  نشان  ژوليده  را  خود  کسی  اين که  از 

ص٣٠٧).
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برای دانش آموزان فعال
جلب توجه به روش صحيح 

نيازهای انسان عبارتند از: آب، غذا، مسکن، امنيت و آرامش، ارتباط و گفتگو، 
مقبوليت در جامعه، محبت، پرستش، ... . برخی از اين نيازها در دوره ی جوانی و 
نوجوانی، بيش تر خود را نشان می دهد؛ مانند نياز به توجه، تحسين، مقبوليت و پذيرش 
از سوی اجتماع. اين نيازها را خداوند وسيله ای برای کوشش و تالش انسان قرار داده 
تا در جهت شکوفايی استعدادهای خدادادی خويش و عرضه ی آن به جامعه به کار بسته 

و موجب پيشرفت خود و جامعه گردد. 
تالش،  از:  است  عبارت  اجتماعی  مقبوليت  و  جايگاه  کسب  صحيح  روش 
خالقيت، پشتکار، سود رسانی، مفيد واقع شدن، و جلب اعتماد ديگران. با اين حال، 
برخی سعی در جلب توجه و کسب مقبوليت های سطحی و گذرا با استفاده از روش های 
نادرست دارند؛  پوشيدن لباس های نامناسب و غير معمول، آرايش غليظ چهره، مدل های 
عجيب مو، طرز خاص صحبت کردن، سيگار کشيدن، و مبادرت به رفتارهای پرخطر، 

برخی از روش های نادرست در پاسخ به نيازهای روحی ــ روانی خود است. 
عزت نفس؛ ضامن سالمتی نفسانی 

کسی که دارای «عّزت نفس» است حقارت و کمبودی در خود احساس نمی کند 
تا نيازمند خود نمايی يا جلب توجه ديگران باشد. خودنمايی نوعی حقارت و اعالم نياز 
از  کورکورانه  تقليد  با  که  می بيند  آن  از  واالتر  را  خود  عّزتمند  انسان  است.  عاطفی 
اطرافيان، گرفتار مد زدگی و رفتارهای غير  عقالنی گردد. چنين فردی از راه معقول و 
صحيح وارد شده و در صورت ميسر نبودن، تن به حقارت، زبونی وخدشه دار شدن عّزتش 

نمی دهد، و دشواری و سختی عّزتمندانه را بر آسايش ذّلت بار ترجيح می دهد. 
فوايد يک پوشش مناسب

نفس  عزت  بودن  نشانگر  عالوه بر  زن)،  مرد و  مناسب (از سوی  پوشش  رعايت 
و پاکی فرد، اقدامی جهت: حفظ خود از گزند بيگانگان و سوء استفاده گران، افزايش 
آرامش روانی خود، حضور همراه امنيت در فعاليت های اجتماعی بدون زيان و فساد، 
حفظ حريم خانواده، باال بردن سالمت اخالقی جامعه، هدايت زيبايی ها به درون خانواده، 
می باشد.  جنسيتی  جنبه   جای  به  انسانی  جنبه ی  به  توجه  و  پاکی،  و  معنويت  به  سوق 
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که  می گردد  سبب  می شود،  مرد  بيشتر  عّفت  موجب  آن که  بر  عالوه  زن  مناسب  پوشش 
در جامعه به عنوان يک زن عفيف و پاک شناخته شود، و افراد بی بند و بار و هوسران، 

اجازه ی هيچ گونه تعرض يا سوء استفاده را به خود ندهند. 

فعاليت
با مطالعه مطالب باال و مراجعه به تفسير آيه ی ٥٩ سوره ی احزاب، مصونيت بخشی 

حجاب و نقش آن در امنيت اجتماعی را تبيين نماييد.

ـ حجاب در ساير اديان و ديگر ملت ها: گرايش به پوشش و عفاف يک گرايش فطری  ج ـ
در ميان زنان و مردان بوده، وميزان و شکل آن، رابطه ی مستقيمی با سطح اعتقاد و پايبندی به اصول 
و ارزش های اخالقی و فرهنگی آن جامعه داشته است. به طور کلی، در تمام ملت ها و جوامع، پوشش 
و  چگونگی  به  مربوط  تفاوت ها  و  گرديده،  محسوب  پسنديده  امر  يک  و  خاص  اهميت  دارای  زنان 
تأکيد  پوشش،  ازجمله  معاشرت،  آداب  رعايت  اهميت  بر  دير باز  از  الهی  اديان  است.  بوده  آن  حدود 
ورزيده و دينداران به آن پايبند بوده اند. زنان يهودی و مسيحی هنگام حضور در اجتماعات، موی سر 
حجاب  بودن  دارا  داشته اند؛  حجاب  کامل  حفظ  در  سعی  مسيحی  راهبه های  و  می پوشاندند  را  خود 
کامل، نشانه ی عفت و پاکدامنی بيشتر و پايبندی کامل تر به احکام دين و تقرب به خداوند تلقی می شده 

است. 
پيرو آيين زرتشت بودند و با پوشش کامل  زنان ايرانی در زمان قبل از پيدايش اسالم، عموماً 
باستانی  نقش های  در  که  همان  گونه  نيز  ايرانی  مردان  می کردند.  آمد  و  رفت  عمومی  مکان های  در 
تخت  جمشيد نمايان است دارای محاسن و لباس های بلند، و کالهی جهت پوشش موی سر بوده اند. 

دين اسالم نيز مانند اديان پيشين، بر عفاف و رعايت حدود آن تأکيد کرده و اين حدود را کامل تر 
و دقيق تر تبيين نموده است. در آيه ی ٣١ سوره ی نور می خوانيم:

َوال ُيۡبديَن زينَتَُهنَّ إِالَّ ما ظََهَر ِمۡنها َو ۡلَيۡضِرۡبَن بُِخُمِرَهنَّ َعلی ُجُيوبِِهنَّ
ترجمه: و زينت های خود را آشکار نسازند، مگر آن (زينتی) که ظاهر و آشکار 
است (مانند زيبايی طبيعی چهره و گردی صورت)؛ و روسری های خود را بر روی سينه 

و گريبان خويش بياويزند.
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رعايت پوشش نه تنها از دستورات مؤکد اسالم است، بلکه رعايت آن از ضروريات دين و مورد 
اجماع شيعه و سنی می باشد. حجاب و عفت حضرت زهرا سالم الله  عليها و زينب کبری    سالم الله   عليها 

همواره الگوی زنان و دختران مسلمان بوده است.  
ـ حدود حجاب برای مرد و زن: اسالم ضمن پذيرش تنوع و گوناگونی پوشش در مناطق  د ـ
مختلف و افراد عصرهای گوناگون، بر حفظ وقار و حرمت فرد در جامعه تأکيد کرده و هماهنگی با 
يا  کند  انگشت نما  مردم  نزد  را  فرد  که  لباسی  پوشيدن  بنابراين  می داند.  الزم  را  اخالقی  ارزش های 
به  نبايد  زيور آالت  و  زينت  از  استفاده  همچنين  است.  حرام  گيرد  قرار  نامحرم  توجه  جلب  وسيله ی 
گونه ای باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب نمايد. زنان موظفند پوشش خود را به گونه ای تنظيم 
ين (قسمت کف  نمايند که عالوه بر موی سر، گريبان و گردن آن ها را هم بپوشاند، و به جز صورت و کَفَّ
دو دست از مچ دست تا سرانگشتان)، می بايست تمام بدن خود را از نامحرم مخفی نگاه دارند. البته 

وجه و کفين با دو شرط می تواند باز و بدون پوشش باشد: 
١ــ نداشتن زينت 

٢ــ عدم ترتب مفسده
حجاب فقط پوشاندن ظاهر اندام ها نيست، بلکه پوشاندن حجم اندام ها و نيز پرهيز از حرکات 
تحريک کننده را نيز شامل می شود. بنابراين پوشيدن لباس های چسبان و رنگ های تحريک کننده جايز 
نمی باشد. برخی لباس های محلی نيز خالی از اشکال نبوده و بايد حدود شرعی در انتخاب رنگ و مدل 
آن مراعات شود. بهترين نوع پوشش برای زنان، «چادر» است که انتخاب زنان محجبه و عفيف مسلمان 

در ايران و ساير کشورها نيز می باشد. 

٭   ٭   ٭
٢ــ نگاه

از ديگر آداب معاشرت محرم و نامحرم، رعايت حدود نگاه است. نگاه به طبيعت و زيبايی های 
آن، به ويژه اگر همراه انديشه و تأمل در نظم خلقت باشد، از موارد توصيه شده در دين اسالم است. در 
عرصه ی اجتماع، نگاه کردن دارای حدودی است که رعايت آن موجب حفظ حقوق و حريم شخصی 

ديگران می گردد. 
با تأمل در آيه ٣١ نور نکات زير به دست می آيد: 

١ ــ وظيفه ی مردان اين است که با تسلط بر خود، از نگاه به زنان نامحرم خودداری نمايند. 
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٢ ــ خودداری از نگاه  به زن نامحرم موجب مصون ماندن از آلودگی ها و لغزش  می شود. 
٣ ــ زنان نيز همچون مردان وظيفه دارند که از نگاه به نامحرم پرهيز کنند و دامان خود را از گناه 

حفظ نمايند. 

فعاليت
نکات ذکر شده را در آيه ابتدای درس بيابيد و نشان دهيد. 

حدود نگاه: 
١ ــ نگاه نبايد به منظور لذت جسمی باشد: به جز زن و شوهر، نگاه کردن هر فرد به افراد ديگر 
به قصد لذت جويی، حرام است؛ خواه آن انسان محرم باشد يا نامحرم، مرد باشد يا زن، کودک باشد يا 

بالغ، پير باشد يا جوان، نگاه به صورت آن شخص باشد يا عضوی ديگر. 
٢ــ نگاه به نامحرم محدود به صورت باشد: نگاه به اعضای بدن زن نامحرم (به جز مچ دست 
و گردی صورت) حتی بدون قصد تلذذ، حرام است. اما نگاه کردن به صورت زن نامحرم در صورت 
نداشتن زينت، بدون َريبه (= خوف وقوع در حرام) اشکال ندارد.١ نگاه زن به بدن مرد نامحرم جايز 
نيست، ولی نگاه به دستان، سر و گردن مرد نامحرم (که به طور متعارف پوشانده نمی شود)، اگر بدون 

قصد لذت باشد جايز است. 
٣ ــ نگاه بايد منحصر در محدوده عمومی باشد: نگاه به اموال و حريم خصوصی ديگران (مانند 

نگاه به داخل منزل، اسناد، احوال انسان، ...) تجسس محسوب شده و حرام است. 
٤ ــ نگاه مرد به مرد، يا زن به زن: در صورتی که بدون قصد لذت باشد جايز است.

٥ ــ نگاه به محرم: نگاه به مو و بدن محارم بدون قصد لذت جايز است، اما شايسته اين است که 
اعضای بدن در حد معمول پوشانده شود، به ويژه در مقابل جوان و نوجوان. 

چند مسأله
١ ــ همان  طور که نظر کردن مردان به نامحرم مجاز نمی باشد، نگاه کردن زنان به بدن مرد نامحرم 

نيز حرام است. 
٢ ــ بر مردان واجب نيست خود را از زنان نامحرم بپوشانند، بلکه پسنديده است که نسبت به 

١ــ البته نگاه به صورت نامحرم در غير موارد ضروری مکروه است و از آن نهی شده است.
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پوشش مناسب و مراعات شئون اجتماعی بی اعتنا نباشند. البته اگر مرد متوجه شود که زن نامحرم به 
وی نظر حرام می اندازد نزديک تر به احتياط آن است که خود را از وی بپوشاند. 

٣ ــ  در صورتی که معالجه به وسيله پزشک ُمماِثل (= هم نوع) ميسر باشد معاينه توسط پزشک 
غير مماثل جايز نيست؛ و در صورت اضطرار به نظر و لمس اعضای بدن نامحرم، به شرطی جايز است 
که لمس يا نظر، ضروری بوده و از طريق غير مستقيم (مانند به کارگيری ابزار) ممکن نباشد. در صورتی 
که معالجه فقط از طريق نگاه بدون نياز به لمس، و يا با لمس بدون نگاه ميسر است بايد به همان اکتفا 
شود. در هر صورت، پزشک بايد فقط به مقدار ضرورت اکتفا کند و از آن تعدی جايز نيست؛ (مثالً در 

شکسته بندی اگر به کمک دستکش انجام پذير است به همان اکتفا کند). 

٭   ٭   ٭
بينديشيد و پاسخ دهيد

١ ــ مزيت های پوشش مناسب نسبت به پوشش نامناسب چيست؟ 
٢ ــ عوامل گرايش به بدحجابی چه می باشد؟ 

٣ ــ مدگرايی چه عيب  هايی می تواند داشته باشد؟ 
٤ ــ ارتباط رعايت حجاب را با افزايش امنيت و رضايت از زندگی شرح دهيد. 

٥ ــ ارتباط بدحجابی را با افزايش طالق و جرم و جنايت توضيح دهيد.

پيشنهاداتی برای تحقيق درس
١ ــ درباره  عواقب نگاه آلوده و تأثير آن در ارتکاب گناه مقاله ای تهيه کنيد و در 

کالس مطرح نماييد. 
٢ــ بی توجهی برخی جوامع مسيحی به امر پوشش بدن و موی سر از چه زمانی 

آغاز گرديده و چه عللی داشت؟ 
ـ   درباره کشف حجاب در دوران پهلوی و برنامه استعمار در ترويج بی حجابی  ٣ ـ

مقاله ای تهيه و در مدرسه ارائه نماييد. 
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درس ششم

تفريحات 

امام کاظم عليه السالم : 
«تالش کنيد که اوقات تان شامل چهار بخش باشد:

زمانی برای مناجات با خداوند، 
و زمانی برای کسب روزی و امرار معاش، 

زمانی برای معاشرت با برادران دينی و افراد مورد اعتماد
که عيب هايتان را گوشزد و باطن تان را خالص می کنند، 

و زمانی نيز برای بهره مندی از لذات حالل؛ 
دست  به  را  ديگر  زمان  سه  از  استفاده  توانايی  که  است  زمان  اين  واسطه ی  به  و 

می آوريد.»١ 

استراحت و تفريح
روحی  رضايت  و  شادی  و  جسمانی  سالمت  مشوق  معنويت،  به  توجه  بر  عالوه  اسالم  دين 
دنيوی  زندگی  برای  بلکه  اخروی  سعادت  برای  تنها  نه  که  می يابد  تحقق  زمانی  کامل  دين  يک  است. 
انسان نيز دارای برنامه و دستور باشد. در نظام معرفتی اسالم، دنيا متاعی برای ساختن آخرت است و 

برای بهره مندی صحيح از آن بايد برنامه ريزی نمود. 
همان گونه که جسم انسان از کار و تالش خسته می شود و به استراحت نياز دارد، روح آدمی نيز 
نيازمند تجديد قوا و محتاج نشاط است. «اوقات فراغت» زمان هايی است که انسان جهت استراحت 

١ــ «ِاۡجَتِهُدوا ِفی أۡن يَکُوَن َزَمانُکُۡم أۡربََع َساَعاٍت؛ َساَعًة ِلُمَناَجاِة اللَِّه َو َساَعًة ِالۡٔمِر الَۡمَعاِش َو َساَعًة ِلُمَعاَشَرِة اِۡإلۡخَواِن َو الثَِّقاِت الَِّذيَن 
اَعِة تَۡقِدُروَن َعلَی ثَـالثَِة َساَعاٍت». ٍم َو ِبَهِذِه السَّ اِتکُۡم ِفی َغۡيِر ُمَحرَّ فُونَـکُۡم ُعُيوبَکُۡم َو يُۡخِلُصوَن لَکُۡم ِفی الۡبَاِطِن َو َساَعًة تَۡخلُوَن ِفيَها ِللَذَّ ُيَعرِّ

کتاب تحف العقول، ص ٤٠٩.
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تن و بازپروری روح، دست از کار روزانه می شويد و با پرداختن به امور نشاط آور و مفيد، نيرويی دوباره 
جهت ادامه ی تالش و کار به دست می آورد. 

و  می سازد؛  نمايان  را  ُبعد  دو  هر  به  توجه  لزوم  يکديگر،  در  آن دو  تأثير  و  جسم  با  روح  ارتباط 
نيک گفته اند که: «عقل سالم در بدن سالم است». توجه اسالم به سالمتی و بهداشت، و دستورات 
گوناگون آن؛ شامل: طهارت و نجاست، مستحبات و مکروهات، و حرمت استفاده از برخی مواد مضر 
برای سالمتی بدن، همگی نشان از اهميت توجه به سالمتی جسم در کنار توجه به خودسازی و سالمتی 

روح دارد. 
پربرکت  و  سالم  زندگی  برای  اسالم  مؤکد  دستورات  از  عمر،  اوقات  از  صحيح  استفاده ی 
اختصاص  دانش  علم و  تحصيل  يا  حالل  روزی  کسب  کار و  به  بايد  را  ساعاتی  ميان،  اين  در  است. 
داد، ساعاتی را برای عبادت و ارتباط با پروردگار، ساعتی نيز برای خواب و استراحت جسم و روح، 

و ساعاتی نيز جهت تفريحات و لذت های مشروع و حالل. 
ساعات تفريح و استراحت، در حقيقت زمينه ساز آمادگی برای ديگر ساعات است و بدون آن 
نمی توان بهره وری مناسبی را از خود انتظار داشت. انسانی که در زندگی هدفمند است و خواهان تلف 
نکردن سرمايه ی بزرگ عمر است، با برنامه ريزی و تفکر صحيح، اوقات فراغت خود را مملّو از شادی 

و فايده کرده و خستگی ها را نيز از جسم و روح می زدايد.

انواع تفريحات
تفريحات در اسالم بر چهار قسم اند: مباح، مستحب، حرام، مکروه.

تفريحات مباح شامل گستره ای از کارهاست که فرد در انجام يا عدم انجام آن مختار است، و 
بيشترين حجم تفريحات و سرگرمی ها را در برمی گيرد؛ مانند قدم زدن در طبيعت و فضای سبز.

تفريحات مستحب آن دسته از کارهايی است که عالوه بر تفريح، فايده ای (مادی يا معنوی) برای 
خود يا جامعه در بر دارد؛ مانند سپری نمودن اوقات با همسر و فرزندان، آموزش فنون نظامی جهت 

آمادگی دفاع در برابر دشمنان اسالم، شنا و ساير ورزش ها، گپ زدن با دوستان معنوی. 
تفريحات حرام شامل اعمالی است که تأثيرات منفی آن بر جسم يا روح، زياد بوده و سرگرمی 

مناسبی محسوب نمی شود؛ مانند بازی های قمار، گوش دادن به موسيقی حرام، و مردم آزاری. 
تفريحات مکروه نيز آن دسته از مشغوليت ها را شامل می شود که دارای ضرری١  برای خود يا 

١ــ اگر مقدار ضرر اندک باشد مکروه است و اگر ميزان آن از حد بگذرد داخل در نوع حرام می شود.
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ديگران بوده يا موجب از دست رفتن امری مستحب می شود، و يا فايده ی چندانی برای انسان ندارد 
برخی  يا  اذان،  شنيدن  از  پس  بودن  بازی  مشغول  مانند  نمی آيد؛  شمار  به  عمر  از  مناسب  استفاده ی  و 

بازی های غير فکری رايانه ای. 

پيشنهاد
يکی از بازی های رايانه ای يا تفريحات متداول امروزه را انتخاب نموده و فوايد و 

مضرات آن را بنويسيد. به نظر شما، اين بازی ها در کدام دسته جای می گيرند؟ 

٭   ٭   ٭

جسمی،  قوای  سالم سازی  و  تقويت  بر  عالوه  جسمانی،  تحرک  و  ورزش  ورزش:  ــ  الف 
موجب نشاط و سالمت روحی می شود. در دين اسالم نيز ضمن توصيه به کار و فعاليت، به امر ورزش 
نيز توجه خاصی شده است که در اين ميان، ورزش شنا از جايگاهی خاص برخوردار بوده و «بهترين 

سرگرمی مؤمن» معرفی شده است. 

پيشنهاد
درباره ی فوايد ورزش شنا و تأثيرات مثبت آن بر روح و جسم، تحقيق کرده و آن 

را در کالس ارائه دهيد.  

٭   ٭   ٭

ب ــ قمار و شرط بندی: قمار يکی از تفريحات ناسالم و حرام است. رايج ترين تعريف قمار 
عبارت از بازی با وسايل مخصوص (آالت قمار) جهت برد و تصاحب پول از ديگری است. استفاده و 

بازی با اين وسايل حرام است، حتی اگر پای برد و باخت در ميان نباشد و پولی رد و بدل  نشود.١
١ــ بازی شطرنج که گفته می شود امروزه از آلت قمار بودن خارج شده و جنبه ی بازی فکری پيدا نموده است، بنا به فتوای برخی از 
مراجع (مانند حضرت امام رحمت الله عليه) بال اشکال و بنا بر فتوای اکثر علما، کماکان حکم قمار را داشته و حرام است. اما بازی با ديگر ابزار 

قمار که هنوز مصداق قمار دارند (مانند پاسور)، به فتوای تمام فقها حرام است، حتی اگر فقط به قصد سرگرمی و بازی انجام شود.
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جدا از بازی قمار، شرط بندی (به معنی عرفی آن) نيز حرام است و پول عايد از آن نامشروع بوده 
و تصرف در آن جايز نيست (حتی اگر با رضايت طرفين باشد)؛١ مانند اين که شرط بگذارند هر که شرط 

را ببرد چيزی به ديگری بدهد. 
بر  عالوه  کار  اين  است؛  حرام  و  ممنوع  نيز  می شود  انجام  قمار  آن  در  که  مجلسی  در  نشستن 
در  حاضر  اشخاص  بر  نامطلوبی  معنوی  ــ  روحی  گناه،تأثيرات  تکرار  و  ادامه  به  آنان  تشويق  و  تأييد 
مجلس می گذارد. وظيفه ی شخصی در اين گونه موارد، ابتدا موعظه و نهی از منکر، و در صورت تأثير 

نداشتن، ترک مکان گناه است. 

کالم آسمانی
ای کسانی که ايمان آورده ايد؛ 

آن  از  است؛  شيطان  کار  که  پليدهايی اند  بخت آزمايی،  و  بت ها  و  قمار  و  شراب 
پرهيز کنيد تا رستگار شويد. شيطان از طريق شراب و قمار می خواهد ميان شما دشمنی 

و کينه ايجاد کند و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد.  
آيا اکنون دست برمی داريد؟ 

سوره ی مائده، آيات ٩٠ و ٩١

فعاليت
با توجه به مضمون آيه، حکمت تحريم قمار را بيان نموده و عواقب آن را توضيح 

 دهيد.
٭   ٭   ٭

ج ــ موسيقی:   لذت بردن از آواز خوش، جزو خصوصيات ذاتی انسان است. موسيقی عبارت 
از نوای خوشی است که از حنجره انسان يا ابزار خاص توليد شده و گونه های مختلفی دارد. در دين  

اسالم نيز موسيقی به دو دسته حالل و حرام  تقسيم می گردد؛ 
معيارهای تشخيص موسيقی حرام عبارتند  از: 

١ــ جوايزی که در مسابقات اهدا می گردد، فقط در صورتی که از شرکت کنندگان بابت آن پولی دريافت نشده باشد اشکالی ندارد؛ در 
غير اين صورت اشکال دارد و جايز نيست.
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١ــ هرگونه آوازی که ريتم يا محتوای آن مخصوص مجالس گناه باشد. 
٢ ــ هرگونه ساز موسيقی که مخصوص مجالس لهو و لعب باشد. 

٣ ــ هرگونه موسيقی که محتوای باطل، کفر آميز يا تحريک کننده داشته باشد. 
٤ ــ آواز نامحرم که موجب مفسده گردد. 

قرائت قرآن با صدای خوش و حزين، و همچنين مدح اهل بيت   و صوت دلنشين اذان، 
مستحب است و مورد سفارش دين اسالم قرار گرفته است. 

َقاَل النَِّبیُّ صلی الله عليه و آله:
ۡوُت اۡلَحَسُن لِکُلِّ َشیۡءٍ ِحۡلَية َو ِحۡلَيُة اۡلُقۡرآِن الصَّ

برای هر چيز، زينتی وجود دارد و زيبايی بخش قرآن، صوت زيبا است. 
اصول کافی، ج٢، ص ٦١٥

بينديشيد و پاسخ دهيد
مفيد  آن  از  مقدار  چه  می کنيد؟  صرف  چگونه  را  خود  فراغت»  «اوقات  ١ــ 

است؟ 
شادمانی  احساس  عامل  مهم ترين  برشماريد.  را  «شاد زيستن»  روش های  ٢ ــ 

چيست؟ 
نقش  است؟  کسانی  چه  برعهده ی  جوانان  فراغت  اوقات  برای  برنامه ريزی  ٣ ــ 

جوانان در اين ميان چه ميزان می باشد؟ 
٤ ــ تعدادی از تفريحات کم هزينه و در دسترس را نام ببريد. 

٥ ــ برخی ضررهای گوش کردن به موسيقی را نام ببريد. 
٦ ــ تفاوت بدبختی  را با احساس بدبخت بودن بيان کنيد؛ چگونه می توان احساس 

بدبختی را به خوشبختی تبديل نمود؟ 
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درس هفتم

زکات 

پيامبر  اکرم صلی الله عليه وآله می فرمايند:
المعادِن  و  الثِّمار  و  رع  الزَّ ِمن  بََرکَتَها  االرُض  َمنَعت  الزکاَة  َمنَعوا  «إذا 

کُلَّها»
کتاب کافی، ج  ٢ ، ص ٣٧٤
برکت  نيز  زمين  کنند،  خودداری  زکات  پرداخت  از  مردم  که  هنگامی  ترجمه: 
خويش را، که شامل محصوالت زراعی، ميوه های باغستان ها و مواد معدنی است، دريغ 

می کند. 

معنی زکات
زکات به معنی رشد و نمو است. همان طور که درخت با هرس کردن شاخه های زائد، دارای رشد 
و شکوفايی بهتر و محصول فراوان تر می گردد، پرداخت زکات و صدقه، که جداسازی بخشی از درآمد 
و رساندن آن به نيازمندان است، موجب فزونی خير و برکات مال و ديگر آثار معنوی می گردد. اهميت 

پرداخت زکات آن قدر زياد است که بدون پرداخت آن، نماز انسان نيز مقبول حق واقع نمی شود.١
عالوه بر زکات اصطالحی، که فقط شامل برخی اموال می شود، هر نعمتی به طور کلی زکاتی 
دارد که بايد آن را پرداخت، تا هم از فوايد آن بهره مند شد و هم از ضرر در امان ماند؛ دارايی، سالمتی 

جسمانی، قدرت و توانايی، جمال و زيبايی، علم و دانايی و ... .٢ 

١ــ َمن أقام الصالَة و لَم يُـۡوِت الزکاَة لَم يُـِقم الصالَة. (امام باقر  ، کافی، ج٣، ص ٥٠٦).
٢ــ زکاة القدرة اإلنصاف، و زکاة الجمال العفاف، و زکاة اليسار بّر الجيران و صلة االٔرحام، و زکاة الصحة السعی فی طاعة اللّٰه، و 

زکاة الشجاعة الجهاد فی سبيل اللّٰه. (غررالحکم).
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فوايد پرداخت زکات

حکمت آسمانی
فقيری گرسنه نماند مگر به خاطر کوتاهی مردم در ادای زکات 

و مالی در خشکی يا دريا از بين نرفت مگر به سبب پرداخت نکردن زکات.
امام صادق(ع)، کتاب من اليحضره الفقيه، ج ٢، ص ٧

زکات و ساير انفاق ها، عالوه بر آثار مادی آن، برای خود و ديگران، دارای اثرات معنوی نيز 
می باشند. يکی از آن اثرات عبارت است از پاک نمودن روح از آلودگی ها و تکامل معنوی؛ از اين رو 

واژه ی «تزکيه»، که هم خانواده ی زکات است، به معنی طهارت و پاک نمودن نيز به کار می رود. 

ُرُهۡم َو ُتَزکِّيِهۡم بِها َو َصلِّ َعلَۡيِهۡم إِنَّ َصالتََك  ُخۡذ ِمۡن أۡموالِِهۡم َصَدَقًة ُتطَهِّ
َسکٌَن لَُهۡم َو اللَُّه َسميٌع َعليٌم ١

ای پيامبر! ازاموال مردم زکات بگير، تا به وسيله ی آن، پاک و متکامل گردند، و 
برايشان دعا کن، زيرا آرامش بخش آنان است، و خداوند شنوايی داناست. 

خداوند متعال اثری را که مردم در «ربا» جستجو می کنند از آن سلب نموده و در عوض، به «زکات» 
َدقاِت».٢حال  با َو ُيۡربِی الصَّ و ديگر انواع انفاق، برکت و فزونی اعطا نموده است: «َيۡمَحُق اللَُّه الرِّ
آن که عموم مردم، پرداخت قسمتی از مال خود به نيازمندان را از بين رفتن پس انداز و کم شدن سرمايه 

می دانند: «َو ِمَن األعراِب َمن َيتَِّخُذ ما ُيۡنِفُق َمۡغَرمًا». ٣
خداوند حکيم در آيات قرآن، مؤمنين را تشويق به انفاق در راه خدا می کند، و برای بيان برکت 

و زياد شدن مالی که انفاق می کنند َمثَلی زده است؛ می فرمايد: 

١ــ سوره ی توبه، آيه ١٠٣ 
٢ــ  خداوند خير و برکت را از ربا می گيرد و آن را به نابودی سوق می دهد و صدقات را رشد و فزونی می بخشد. (سوره ی بقره، آيه 

(٢٧٦
٣ــ و گروهی از اعراب آن چه را انفاق می کنند زيان تلقی می کنند. سوره ی توبه، آيه ٩٨    
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کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند بذری هستند که هفت 
خوشه بروياند، که در هر خوشه، يکصد دانه باشد، و خداوند آن را برای هر که بخواهد (و 
شايستگی داشته باشد)، دو يا چند برابر می کند، و خدا (از نظر قدرت و رحمت) وسيع، 

و (به همه چيز) داناست.١

يعنی يک درهم صدقه در راه خدا، هفتصد برابر يا بيشتر می شود؛ البته اين برکت مخصوص آن 
انفاق هايی است که در آن «ريا» يا «آزار و اذيتی» نباشد. 

برای دانش آموزان فعال
مفهوم برکت: برکت در اصل به معنی ثابت ماندن و ماندگاری است و به هر نعمتی 
که پايدار و بادوام باشد، يا هر موجودی که دارای عمر يا آثار مستمر و طوالنی می باشد، 
«مبارک» يا «پر برکت» گفته می شود. در مقابل، موجودات بی برکت، زود فانی و بی اثر 
می شوند. واژه ی «خير» نيز معموالً همراه «برکت» استعمال می شود زيرا هر جا که برکت 
نباشد خير و فايده ای نيز وجود ندارد يا ناچيز است. يک سرمايه ی پر برکت، سرمايه ای 
است که به زودی زوال نپذيرد و يک موجود مبارک نيز موجودی است که آثار آن مدتی 

طوالنی برقرار بماند و سرچشمه ی انواع خيرات، نيکی ها و موفقيت ها باشد. 
پروردگار  ربوبی  مقام  از  الهی  خيرات  که  آن جايی  از  برکت:  ظاهری  کيفيت 
به  لذا  نيست،  شمردن  قابل  هم  آن  عدد  و  مقدار  و  می شود،  صادر  نامحسوس  طور  به 
می گويند.  برکت  دارای  و  مبارک  باشد،  محسوسی  غير  زياده  ی  دارای  که  چيزی  هر 
روايتی هم که می گويد: «هيچ مالی با صدقه دادن کم نمی شود»، مقصود همين نقصان غير 

محسوس است، نه کاهش محسوس و ظاهری.
انواع برکت: برکت بر دو نوع است: مادی و معنوی. از آن جا که غرض از 
دين، سعادت معنوی و يا سعادت مادی منتهی به معنوی است، مقصود از برکت در تعبير 

دين نيز عبارت از خير معنوی، و يا مادی منجر به معنوی می باشد. 
«برکات معنوی» شامل اموری نظير: دين، قرب به خدا و ساير خيرات گوناگون 
امور  زمينه ساز  که  مادی  خيرات  ساير  و  فرزند  مال،  شامل:  مادی»  «برکت  و  معنوی؛ 

١ــ بقره، ٢٦٢
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معنوی می باشد. 
«برکت در مال» به معنای پرفايده بودن، ضايع نشدن و به سرقت نرفتن آن است، 
«برکت در نسل» به معنای فراوانی َاعقاب يا بقای نام و دودمان است، «برکت در غذا» 
به معنای قابليت سير کردن تعداد بيشتری از مردم است، و «برکت در وقت» به معنای 

قابليت انجام کار بيشتر از حد معمول در مقدار وقت محدود می باشد. 
موجودات مبارک: در قرآن کريم موجودات مختلفی «مبارک» معرفی شده اند؛ 
 ، ذات مقدس و ازلی خداوند، حضرت نوح و نسل وی، حضرت عيسی و يحيی، اهل بيت   
کتاب قرآن، ماه مبارک رمضان، و باران. در ميان مکان ها نيز مسجد االقصی، کوه طور 

و خانه ی کعبه، «مبارک» ناميده شده اند. 

٭   ٭   ٭
موارد تعلق زکات مالی

زکات بر ٩ چيز واجب است: 
ـ   غالت و محصوالت کشاورزی: ١ ــ گندم ٢ ــ جو ٣ ــ خرما  ٤ ــ انگور (کشمش،  الف ـ

مويز)
ـ گاو  ٧ ــ گوسفند  ـ شتر  ٦ ـ ب ــ دام ها: ٥ ـ

ـ   نقره  ـ   طال  ٩ ـ ج ــ سکه ها (نَقَدۡين): ٨ ـ

حد نصاب در زکات
آن  به  که  برسد،  خاصی  تعداد  يا  معين  حد  به  که  است  واجب  صورتی  در  مذکور  امول  زکات 

«حِد   نصاب» می گويند. هر يک از اين اموال نه گانه دارای حّد نصاب های خاص خود می باشد. 

برای دانش آموزان فعال
به طور نمونه، اولين حد نصاب گوسفند ٤٠ رأس است؛ يعنی اگر دام دار کمتر 
از چهل گوسفند داشته باشد در آن سال زکات بر او واجب نيست. در صورت داشتن 
٤٠ الی ١٢٠ گوسفند، يک گوسفند بايد به عنوان زکات پرداخت شود. حد نصاب دوم 
گوسفند، ١٢١ است و در ازای داشتن آن بايد دو گوسفند داده شود. حد نصاب سوم، 

٢٠١ است، و به همين ترتيب. 
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 نمونه هايی از حد نصاب ها:
ميزان زکاتنصاب چهارمميزان زکاتنصاب سومميزان زکاتنصاب دومميزان زکاتنصاب اولنوع

٤ گوسفند٣٠١ رأسسه گوسفند٢٠١ رأسدو گوسفند١٢١ رأسيک گوسفند٤٠ رأسگوسفند
يک شتر دو ٢٦ نفرپنج گوسفند٢٥ نفردو گوسفند١٠ نفريک گوسفند٥ نفرشتر

ساله
يک گوساله ی ٣٠ رأسگاو

دو ساله
يک گوساله ی ٤٠ رأس

سه ساله
دو گوساله ی ٦٠ رأس

دو ساله
......

گندم، جو، خرما، 
کشمش

در صورت آبياری با دست يا چاه.٨٥٠ کيلوگرم ـ         ١ ـــ
ــــ         ١  در صورت آبياری به صورت ديمی يا قنات، ٢٠

١٠

يک چهلم ١٥ مثقالنَقَديۡن: سکه ی طال
نَقَديۡن: 

سکه ی نقره
يک چهلم ١٠٥ مثقال

شرايط مخصوص در وجوب زکات 
  شرايط وجوب «زکات دام» عبارتند از: 

١ ــ چريدن در تمام ايام سال: اگر مقداری از سال به او علوفه داده شود زکات ندارد. 
٢ ــ کار نکردن حيوان: در صورتی که در شخم زنی، باربری و يا مسافر کشی به کار گرفته شود 

مشمول زکات نمی شود. 
تمام،  ماه  يازده  حداقل  شخص،  که  می شود  واجب  صورتی  در  زکات  سال:  يک  ـ گذشت  ٣ ـ

مالِک مقدار نصاب تعيين شده باشد. 
  شرايط مخصوص «زکات غالت»: زمان وجوب پرداخت زکات گندم و جو، هنگام خرمن 
وزن  غالت،  وزن  اندازه گيری  مالک  است.  چيدن  از  بعد  انگور،  و  خرما  زمان  و  کاه؛  جدا کردن  و 

خشک شده ی آن هاست؛ مانند کشمش و مويز.
به  که  می گيرد  تعلق  نقره ای  و  طال  به  تنها  زکات  نقره»:  و  طال  مخصوص «زکات  شرايط    
تعلق  زکات  زنان  زيور آالت  به  بنابراين  دينار).  و  درهم  باشد (مانند  معامالت  در  رايِج  سکه ی  صورت 

نمی گيرد. همچنين سکه ی بهار آزادی نيز مشمول پرداخت زکات نمی باشد. 

٭   ٭   ٭
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مصرف زکات
زکات در هشت مورد مصرف می شود:١

١ ــ فقرا: فقير فردی است که در اثر نبودن کار دائم يا پيش آمدهای زندگی، يا کثرت افراد 
تحت تکفل، دچار کمبود درآمد است، و امکان پرداختن به کار بهتر را نيز ندارد. در نتيجه نمی تواند 

خرج سال خود و عائله اش را در حد حفظ آبرو و متناسب با شأن اجتماعی خويش به دست آورد. 

فعاليت
را  واقعی  نيازمندان  مشخصه ی  پنج  بقره،  سوره ی  از   ٢٧٣ آيه ی  به  توجه  با 

استخراج نماييد. 

٢ ــ مساکين: مسکين به فردی اطالق می گردد که به عللی مانند نقص عضو، بيماری، و پيری، 
خانه نشين و يا از کار افتاده شده است و از اين رو، قدرت کسب مخارج ساالنه ی خود (و نان  خورانش) 

را ندارد. 
و  نگهداری  گرفتن،  مأمور  وی،  نايب  يا  امام    جانب  از  که  هستند  کسانی  عامالن:  ٣ــ 

محاسبه ی زکات اند. سهمی از زکات به عنوان حق الزحمه به آنان تعلق می گيرد.
٤ ــ ايجاد ُالفت: سهمی از زکات به کفار و مسلمانانی که عقايدشان ضعيف است اعطا می شود 

تا عالقمند به اسالم و جهاد با دشمنان شده و با دشمنان متحد نشوند. 
درآمده، سهمی از زکات  دربند و يا به بردگی  ٥ ــ آزاد کردن: در صورت وجود انسان های 

جهت رها نمودن آنان از بند اسارت (و زندان) پرداخت می گردد. 
٦ ــ بدهکاران: از ديگر مصارف زکات، پرداخت بدهی و قرض افرادی است که بر اثر قرض 

يا ورشکستگی (نه از روی معصيت و گناه)، قادر به پرداخت بدهی خود نيستند.
چه  هر  کلی،  طور  به  و  بيمارستان  جاده،  تعمير  يا  احداث  هزينه های  مانند  خدا:  راه  ٧ ــ  در 
مربوط به مصالح عمومی جامعه و مسلمانان بوده و نيز هر چه موجب اعتالی اسالم و از بين رفتن فتنه 

و فساد از حوزه ی اسالم يا مسلمانان می شود. 
ـ    در راه ماندگان: به مسافرانی که سفر آنان در راه معصيت نباشد و به علتی در غربت دچار  ٨ ـ

بی پولی شده اند، از زکات به مقداری که آن ها را به مقصد برساند پرداخت می گردد. 
٭   ٭   ٭

١ــ در آيه ی ٥٩ از سوره ی توبه به اين هشت مورد اشاره گرديده است.
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چند مسأله
٭  به افراد کافر و بی ايمان زکات پرداخت نمی گردد، مگر بابت تأليف قلوب. 

٭  صدقه بر دو نوع است: واجب  (زکات)، مستحب (يا مندوب). غير سّيد نمی تواند به سّيد 
زکات (صدقه ی واجب) دهد.١ ولی پرداخت صدقه ی مستحبی به سادات اشکال ندارد. 

٭  از آنجا که زکات يکی از عبادات است، نّيت و قصد قربت در آن واجب است. 
٭ تجارت با مال زکات نداده باطل است، و تصرف در چنين مالی جايز نيست. 

فعاليت
چند مورد از تفاوت های زکات با ماليات را بيان نماييد. 

٭   ٭   ٭

زکات بدن (فطريه) 
با  مقارن  مسلمانان  است.  رمضان  مبارک  ماه  روزه ی  متمم  روايات،  به  بنا  زکات،  از  نوع  اين 
فرا رسيدن عيد فطر، و به پاس نعمت سالمتی و توفيق روزه داری، مقداری گندم يا خرما به نيازمندان 

می دهند تا آنان نيز در اين روز بزرگ عيد بگيرند. 
غذای  هر  يا  جو  مويز،  خرما،  برنج،  گندم،  کيلو گرم  سه  نفر،  هر  ازای  به  فطر:  زکات  مقدار 
متداول آن منطقه، (و يا بهای آن) است که به نيازمندان مؤمن پرداخت می گردد. فطريه ی غير سادات 

نيز به سادات فقير تعلق نمی گيرد. 
زمان پرداخت: از غروب شرعی شب اول شوال تا ظهر عيد فطر. کسانی که امکان حضور در 
نماز عيد را دارند، پيش از نماز عيد بايد آن را بپردازند يا از مال خود کنار بگذارند (به اين مسأله کم 

اهميت داده می شود). 
شرايط وجوب: افرادی که مخارج زندگی شان را خود به دست می آورند و فقير نيز نيستند، 
واجب است فطريه ی خود و تمام افراد تحت تکفل (نان خور) خويش، حتی نوزاد، را پرداخت نمايد. 
کسی که فطريه اش بر ديگری واجب است، پرداخت فطريه از عهده ی وی ساقط می شود، حتی اگر 
ل و َغنی باشد و اگر بداند که سرپرست يا ميزبان، زکات وی را نپرداخته يا فراموش نموده، پرداخت  ُمتَموِّ

١ــ در حالت اضطراری دادن زکات غير سيد به سيد جايز است.
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زکات بر وی واجب نيست، هر چند احتياط مستحب اين است که جای آن ها پرداخت کند. 

بينديشيد و پاسخ دهيد
توجيه  چگونه  زکات  نکردن  پرداخت  با  را  سيل  و  خشکسالی  ميان  ـ ارتباط  ١ ـ

می کنيد؟ 
٢ ــ اگر مردم مقيد به پرداخت زکات باشند وضعيت جامعه چه تغييراتی خواهد 

نمود؟ 

پيشنهاد جهت تحقيق
را  آن  به  بی توجهی  منفی  تأثيرات  و  زکات،  پرداخت  اجتماعی  و  فردی  آثار 

دسته بندی و به عنوان يک کار تحقيقی به کالس ارائه دهيد. 


