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رشته علوم و معارف اسالمی بوده و آموزش آن از مهمترین اهداف این رشته
درس احکام یکی از دروس اصلی ٔ
فلسفه برخی
میباشد .گذشته از آشنایی و عمل به احکام و دستورات شرع ،فهم نظام فقهی اسالم و آشنایی با
ٔ
دستورات ،می تواند موجب فهم عمیقتر دین و برقراری ارتباط بهتر دانشآموز با مسائل فقهی گردد .آمیختن
«فلسفه فقه» با «درس احکام» ضمن کاستن از خستگی این درس و تسهیل امر آموزش ،به دقت بخشی در
مباحث
ٔ
مطالعه مباحث دینی و زدودن شبهات احتمالی پیرامون آن ،کمک بسزایی خواهد نمود.
ٔ
جنبه آشنایی
با توجه به محدودیتهای ساعات درسی و حجم کتاب و برخی مالحظات دیگر ،مباحث مطرح شده صرفاً ٔ
با احکام را داشته و به هیچوجه شامل تمام مسائل مربوط به آن بحث نمی شود .دبیر مربوطه ،در صورت لزوم و به اقتضای
شرایط ،میتواند توضیحات و مثالهای تکمیلی را به دانشآموزان ارائه و یا آنان را به رساله و دیگر کتابهای مرتبط
راهنمایی نماید.
در این کتاب سعی گردیده تا هر درس ،شامل ّفعالیت ،نکاتی برای مطالعه و پرسش هایی جهت مشارکت ّفعال
عهده دانش آموز گذاشته شده است تا در
دانش آموز در کالس باشد .همچنین
ٔ
ترجمه برخی آیات و روایات نیز بر ٔ
سایه آن ،به طور غیر مستقیم ،ادبیات عرب و نیز فهم قرآنی دانشآموز توسعه یابد .الزم به ذکر است که این کتاب نه
ٔ
بهعنوان «خودآموز» ،بلکه جهت تدریس توسط دبیر مجرب و آموزش  دیده طراحی گردیده است ،و پاسخگویی به
سؤاالت هر درس ،مستلزم کمک و هدایت دبیر مربوطه است .جهت هماهنگی و مساعدت بیشتر ،عالوه بر تدوین و
توزیع کتاب راهنمای معلم ،برگزاری دورههای ویژه جهت دبیران محترم ،در دستور کار سازمان قرار داشته است.
رساله مرجع
در تألیف این کتاب از آوردن اختالف فتوا خودداری شده و در صورت لزوم ،دانش آموزان به
ٔ
تقلید خود ارجاع داده می شوند .هر چند محتوای دروس متشکل از متون مندرج در رسالههای عملیه است،
شماره مسائل رساله ،با توجه به اختالف رساله های گوناگون ،ذکر نگردیده است.
لیکن استناد احکام مذکور به
ٔ
شماره مسئله و
صفحه مربوط به هر مبحث ،با توجه به مختصر بودن نوع مسائل در رساله ،بسیار آسان
البته یافتن
ٔ
ٔ
خواهد بود.
آشنایی با اصطالحات فقهی گرچه برای دانشآموز رشته معارف میتواند مفید باشد ،اما با در نظر گرفتن دشواری نسبی
این درس ،از آوردن اصطالحات تخصصی فقهی ممانعت به عمل آمد تا دانشآموز به جای تمرکز بر محتوا و مضمون،
در    دام صعوبت الفاظ و بهخاطرسپاری آنها گرفتار نیاید .همچنین به صالحدید شورا ،از ذکر مستحبات و مکروهات و
همت اصلی بر واجبات و اصول هر بحث متمرکز گشت.
احکام مفصل خودداری گردیده و ّ
ارائه هرچه بهتر کتاب های
جهت
در
را
ما
خود،
پیشنهادی
نظرات
گذاشتن
امید است با مطالعه و در میان
ٔ
درسی یاری نمایید.
خداوند همیشه یار و یاورتان باشد
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سالم بر شما

خداوند م ّنان که بهشت را منزلگاه نهایی انسان قرار داده ،راه رسیدن به آن را نیز به انسان آموخته است؛ راهی
که خوشبختی دنیا را نیز به همراه دارد.

و آفرین بر شما

که در رشته ای تحصیل می کنید که شناخت پیام نجاتبخش الهی هدف آن است.
رساله
قالب
در
که
احکامی
بیاموزد،
کتابی که پیش رو دارید سعی دارد گوشه ای از احکام عملی اسالم را به ما
ٔ
عملیه با آن آشنا هستید .قطعاً احکامی که روشنیبخش راه زندگانی ماست بسیار فراتر از آن است که در صفحاتی
محدود بگنجد .هر کدام از ما نیز مرجع تقلیدی داریم که منبع ما بر شناخت احکام است؛ پس در هر مسئله ای باید
عملیه مرجع تقلیدتان نیز مراجعه کنید و از دبیر گرامی کمک بگیرید.
به
رساله ٔ
ٔ
احکام الهی مبتنی بر علم و حکمت است و قطعاً آنچه خدا از ما خواسته ،در رشد و بالندگی ما نقش دارد.
سعی کنیم همیشه این را در خاطر داشته باشیم و با میل و رغبت به احکام عمل نماییم.
همه زندگی با آن سروکار داریم و باید آنها را به کار گیریم؛ خواه دانش آموز
احکام الهی موضوعی است که در ٔ
باشیم و خواه دبیر ،خواه بخواهیم این رشته را ادامه بدهیم خواه نه .پس چه بهتر که از این فرصت به بهترین نحو
استفاده کنیم و آن را به کامل ترین شکل بیاموزیم.
موفق باشید و خدا یارتان باد
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امر به معروف و نهی از منکَر ()1
یـر ُا َّمـةٍ ُاخـ ِر َجت لِل ّنـا ِ
س
کُنـ ُتم َخ َ
ِ
ـعـروف
ـالـم
تَ ُ
ـأمـرو َن بِ َ
ـنـهو َن َع ِ
الـمنـکَـ ِر
َو تَ َ
ـن ُ
ّٰ ِ 1
ـو ِمـنو َن بِـالـلـه
َو ُت ٴ
شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار
شدهاید.
به کار پسندیده فرمان می دهید
و از کار ناپسند باز می دارید
و به خدا ایمان دارید.

ِ
آیه 110
1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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قبل از پرداختن به احکام «امر بهمعروف» و «نهیاز منکر» با مفهوم ،جایگاه و شیوههای
گوناگون آن آشنا میشویم.

الف) مفهوم «امر بهمعروف و نهیاز منکر»

«معروف» به کار خوب و ارزشمندی گفته میشود که مورد تأیید عقل و شرع باشد« .منکر»
نیز به کار زشت و ناپسندی اطالق میشود که عقل و شرع آن را تأیید نکنند .در این درس،
منظور از «معروف» فقط کارهای واجب ،و مقصود از «منکر» فقط کارهای حرام است.
توصیه به انجام کار واجب را «امر بهمعروف» و توصیه به ترک گناه و کار حرام را «نهیاز
منکر» میگویند .این توصیه معموال ً از طریق گفتن انجام میشود ،ولی منحصر به آن نیست ،و
وسیله اشاره ،تذکر کتبی و کلمات غیرمستقیم نیز میتوان امربهمعروف و نهیاز منکر نمود.
به ٔ
لحن گفتار در امربهمعروف و نهیاز منکر همیشه یکسان نیست و بستگی به شرایط دارد؛
توصیه دوستانه گرفته تا دستور جدی و لحن آمرانه .دقیق اً مانند پدر و مادری که برای
از
ٔ
تربیت فرزندشان گاهی با مهربانی ،او را راهنمایی میکنند و گاهی با لحن شدید ،او را توبیخ یا
سرزنش میکنند .هدف یک چیز است :کمک به فرزندشان و دور نگه داشتن او از خطرات و
اشتباهات.
«امربهمعروف» و «نهیاز منکر» در حقیقت دو واجب جداگانهاند که معموال ً با یکدیگر
نام برده میشوند ،و از نظر مفهوم و مصداق با یکدیگر تفاوت دارند .اگر واجبی ،مانند
نماز خواندن ،ترک گردد ،جای «امر به معروف» است ،و اگر معصیتی ،مانند غیبت یا دروغ
انجام شود ،محل «نهی از منکر» است .در نتیجه ،این دو فریضه ،کاربردهای جداگانه داشته
و دو واجب به شمار میآیند.

فعالیت کالسی
ّ

واژه «امر» در اصطالح «امر به معروف» به چه معنایی است و با
ٔ
معنای رایج آن در زبان فارسی چه تفاوتی دارد؟

9

اهمیت «امر بهمعروف و نهیاز منکر»
ب) ّ

اگر در یک جامعه «امربهمعروف و نهیاز منکر» ترک شود ،سایر واجبات ،مانند نماز و
روزه نیز کم کم به فراموشی سپرده خواهد شد .به همین دلیل در روایات« ،امربهمعروف و نهی
ازمنکر» از واجبات دیگر ،برتر شمرده شده و نسبت به بیاعتنایی به آن هشدار شدید داده شده
است.
امیرالمؤمنین
میفرماید:
«همه اعمال نیک و (حتی) جهاد در راه خدا در برابر «امربهمعروف و نهیاز
ٔ
1
منکر» مانند قطرهای در برابر دریاست».

درباره ترک «امربهمعروف و نهیاز منکر» میفرماید:
آن حضرت در سخنی دیگر
ٔ
«خداوند سبحان مردمان گذشته را تنها بهاین دلیل از رحمت خویش محروم
2
ساخت که «امربهمعروف و نهیاز منکر» را ترک کردند».

درباره بی توجهی  برخی ،نسبت به گناهان دیگران
در قرآن کریم نیز حکایت عبرت آموزی
ٔ
نتیجه آن چنین است:
نقل شده که ٔ
« تنها کسانی را که « نهیاز منکر» کردند نجات دادیم و بقیه را ب ه سبب گناه ،یا
3
ترک نهیاز منکر به عذابی سخت مبتال نمودیم».

فعالیت کالسی
ّ

١ــ نهج البالغه ،حکمت 374

خطبه 19٢
٢ــ نهج البالغه،
ٔ

آیه ۱۶۵
3ــ
سوره اعرافٔ ،
ٔ

10

آیه ابتدای درس ،چه ارتباطی میان رواج «امر بهمعروف
با توجه به ٔ
جامعه نمونه وجود دارد؟
و نهیاز منکر» و یک
ٔ

ج) شیوههای «امر بهمعروف و نهیاز منکر»

توصیه دوستانه تا دستور
همانطور که اشاره شد امر و نهی ،شیوههای گوناگون دارد :از
ٔ
آمرانه .از گفتار صریح تا درخواست غیرمستقیم .قهر و
مبارزه منفی تا قیام و حرکت .چنان که
ٔ
قیام امام حسین
برای تحقّق این دو فریضه صورت گرفته است.
امر به انجام دادن کارهای واجب ،امری واجب و سفارش  کردن به انجام مستحبات ،امری
مستحب به شمار می رود .همین طور زشتی برخی گناهان ،شدیدتر بوده و نهی از آنها اولویت
بیشتری دارد .به همین جهت« ،نهیاز منکر» یک حاکم ظالم ،و یا «امر بهمعروف» مسئوالن
حکومتی ،از با   ارزش  ترین اعمال محسوب شده و نتایج آن بهمراتب از امر و نهیهای جزئی
بیشتر است .قیام مردم ایران علیه شاه و تشکیل جمهوری اسالمی ایران ،نمونهای از این نوع
امربهمعروف و نهیازمنکرهاست.
امروزه رسانه های صوتی و تصویری و مکتوب تأثیر فراوانی در هدایت افکار عمومی جامعه
دارند و با روش های پیشرفته ،ارزش های یک جامعه را دگرگون می کنند .این کار نه با نام «امر
بهمعروف و نهیازمنکر» ،بلکه با عنوان ّ
جذ ِاب تبلیغات و به طور غیرمستقیم و غیرمحسوس
صورت می گیرد .تأمل در این شیوه ها ،راهنمای ارزنده ای جهت شناخت روش های مناسب
«امر بهمعروف و نهیازمنکر» خواهد بود.
روشهای غیرمستقیم به علت اینکه مقاومت کمتری در برابر آن صورت می گیرد و مخاطب
اشاره صریح است،
احساس شرمندگی و حقارت نمیکند ،مؤثرتر از روشهای مستقیم و
ٔ
نمونه مشهور این روش ،رفتار
ولی به کارگیری این روشها نیازمند ابتکار و اندیشه استٔ .
امام   حسن
و امام حسین در سنین کودکی با پیرمرد مسلمانی است که اشتباه وضو
میگرفت و آن دو بزرگوار ،از پیرمرد درخواست کردند که قضاوت کند کدام یک بهتر وضو
میگیرد .و بدینصورت بدون هیچ کالمی ،پیرمرد اشتباه خود را متوجه شد و از ایشان تشکر
1
نمود.
نمونه دیگر ،برخورد امام کاظم با بُـشر حافی است که در خانهاش مجلس عیش ونوش
ٔ
برقرار بود و امام خطاب به خدمتکار وی فرمود« :صاحب این منزل بنده است یا آزاد»؟ زمانی
١ــ بحاراالنوار ،ج  ،10ص ٨٤
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که خدمتکار با غرور پاسخ داد« :صاحب اینجا آزاد است» ،امام فرمود« :بله  .آزاد است ،اگر
بنده بود اینطور در منزلش بساط گناه برپا نمیکرد ».هنگامی که این جمالت سنجیده به گوش
متحول کرد و پابرهنه به دنبال امام افتاد و از گناه خود چنان توبه
صاحبخانه رسید او را سخت ّ
1
شهره تاریخ گشت.
نمود که ٔ

فعالیت کالسی
ّ

چند نمونه از روش های غیرمستقیم امر به «معروف» و نهی از
«منکر» را در جامعه مثال بزنید.

د) امر بهمعروف ،وظیفۀ حکومت است یا مردم؟

سکوت نکردن در برابر انحراف و ظلم ،وظیفه همه است و اختصاص به عدهای خاص
ندارد .همانطور که افراد یک جامعه ،وظیفه دارند یکدیگر و مسئوالن را «امر به معروف و
نهی از منکر» کنند ،حکومت نیز وظیفه دارد مانع انجام منکر و ترک معروف در جامعه گردد.
ِ
سبیه» در حکومتهای اسالمی وجود داشت
در گذشتهای نه چندان دور ،تشکیالتی به نام «ح ّ
که بر رفتارهای اجتماعی مردم و کسب   و کار آنها نظارت میکرد .همان کاری که امروزه
«شهرداری» ها و «نیروی انتظامی» انجام میدهند .اما به تدریج این نهاد حکومتی کمرنگ شد
و از میان رفت.
وظیفه حکومت است که مردم را به معروف دعوت کند و از منکرات
امروزه نیز ،از سویی
ٔ
وظیفه مردم است که اگر منکری از مسئولی دیدند ،ساکت ننشینند و به
باز  دارد و از سوی دیگر
ٔ
نحو مناسب جلوی او را بگیرند .در این میان ،مطبوعات و رسانهها میتوانند نقش پررنگتری
ایفاکنند.
٭٭٭

الکنی وااللقاب ،محدث قمی ،ج ،٢ذیل عنوان «الحافی» ص  ١٥٣به نقل از عالمه در منهاج الکرامة
1ــ ٰ
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
 1انسان در زندگی خود به طور ناخودآگاه «امر به معروف یا نهی از منکر»های فراوانی انجام
میدهد .نمونه هایی از آن را در زندگی خود بیابید و در کالس مطرح نمایید.
 2چرا افراد گناهکار با آنکه خود به گناه آلوده اند ،گاه دیگران را به ناپاکی متهم و آنها را
سرزنش می کنند؟
 3با انجام گناه در جامعه ،چه ضررهایی به دیگران می رسد؟
ثمره «نهی از منکر» چیست؟
 4هدف و ٔ

تحقیق کنید

خطبه  ١٩٢نهج البالغه آثار فردی و اجتماعی
نامه  ٤٧و ٔ
با مراجعه به ٔ
ترک «امر به معروف و نهی از منکر» را بیان کنید.

13

امر بهمعروف و نهیاز منکر ()2

َولـتَـکُن ِمنـکُـم ُا َّمـ ٌة َیدعو َن ِالَی الـ َخیـ ِر
ِ
عـروف
ـالـم
َو َی ُ
ـأمـرو َن بِ َ
ـنـهو َن َع ِ
الـمنـکَـ ِر
َو َی َ
ـن ُ
1
الـمفـلِـحون
ولـئِ َ
ـم ُ
َو ُا ٰ
ـك ُه ُ
و باید از میان شما ،گروهی (مردم را) به کارهای خیر
دعوت کنند ،و به کار نیک فرمان دهند و از کارهای زشت
باز دارند .آنان همان رستگاران اند.

آیه 104
١ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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در درس قبل با مفهوم ،اهمیت و انواع «امر بهمعروف و نهیاز منکر» آشنا شدیم .در این
درس ،شرایط وجوب ،روش انجام و مراتب امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار
میگیرد.

الف) شرایط وجوب

«امر بهمعروف و نهیاز منکر» ِ
جزء واجبات کفایی است؛ یعنی از کارهایی است که انجام
آن بر همه واجب است و اگر همه از انجام آن شانه خالی کنند ،همگی گناهکار خواهند بود
و درصورتی که با انجام یک فرد یا گروه ،منکر ترک و معروف انجام شود ،وظیفه از سایرین
مشاهده ترک واجب یا ارتکاب معصیت و وجود برخی شرایط،
ساقط می شود .در صورت
ٔ
«امر بهمعروف و نهیاز منکر» بر افراد مطلع واجب میشود.
این شرایط عبارت اند از:
 1تشخیص معروف و منکر :اولین شرط آمر بهمعروف و ناهیاز منکر ،اطالع از احکام
شرع و موارد واجب و حرام است .اگر آمر و ناهی ،علم کافی نداشته باشد و مصادیق معروف و
منکر را به درستی تشخیص ندهد ،بهجای کمک به تقویت دینداری در جامعه ،موجب گمراهی
مردم و تبدیل مستحبات به واجبات یا مکروهات به محرمات ،میشود .بنابراین ،شرط اول آن
است که بداند آنچه ترک شده ،واجب بوده است و آنچه انجام گرفته منکر است.
مفسده بزرگتر از ترک واجب یا انجام منکر باشد،
 2مفسده نداشتن :اگر نهی ،موجب
ٔ
نه  تنها واجب نیست؛ بلکه حرام است؛ مثال ً اگر نهیاز منکر در حضور دیگران ،موجب ریختن
آبروی فرد مسلمان در جامعه شود ،جایز نیست و باید به زمان و مکان مناسبتری موکول شود.
همچنین اگر این کار مستلزم انجام گناهی دیگر باشد جایز نیست؛ مانند ورود به حریم شخصی
تجسس در امور شخصی افراد جایز نیست و حرام
سر و  ...؛ زیرا ّ
افراد ،تجسس ،افشای ّ
است.
 3قصد تکرار گناه :در صورتیکه فرد خطاکار از کار خود پشیمان شده و قصد انجام
مجدد گناه را نداشته باشد ،وجوب تذکّر ساقط میشود.
ّ
 4احتمال تأثیر :از دیگر شرایط وجوب ،مؤثر بودن یا احتمال تأثیر است .اگر قرائن به
15

گونهای است که شخص تشخیص میدهد «امر بهمعروف و نهیاز منکر» تأثیر نمی گذارد ،بر او
واجب نیست ،گرچه ممکن است مستحب باشد .اگر احتمال تأثیر عکس دهد ،انجام آن جایز
نیست؛ بلکه باید با تغییر روش و در فرصت و شرایط مناسب به انجام آن اقدام کند.
گاهی تأثیر ،مستلزم تکرار امر و نهی و مداومت در گفتن است که در این صورت ،عدم تأثیر
یک باره ،موجب رفع وجوب امر به معروف نمیشود و باید تذکر را تکرار نمود .گاهی نیز تغییر
رفتار ،مستلزم صبر و مداومت چند  ماهه یا چندین ساله است.
به  طورکلی ،کمتر موردی یافت میشود که امر به معروف و نهیاز منکر بی تأثیر
باشد؛ آنچه مهم است یافتن شیوه و روش مناسب میباشد.
تذکر :کسی که «امر بهمعروف یا نهیاز منکر» میکند ،خودش نیز باید عامل به معروف و
تارک منکر باشد تا سخنش در دیگران تأثیر بگذارد .و در حقیقت چه کسی سزاوارتر از خود،
برای اجرای آن معروفی است که دیگران را به سوی آن فرا میخوانیم؟ بنابراین ،هم خودمان
به دستورات دین عمل کنیم و هم دیگران را به آن فرا بخوانیم .البته عمل به گفتار خود ،شرط
وجوب «امر به معروف و نهیاز منکر» نیست و بهانهای جهت انجام ندادن آن به شمار نمیرود،
ولی شرط تأثیر در مخاطب است.
هیچ یک از ما معصوم نیستیم و ممکن است گاهی مرتکب خطا یا اشتباه شویم .همین
اندازه که نسبت به آن کاری که میخواهیم به آن ،امر یا نهی کنیم عامل باشیم ،کافی است تا
مورد اعتراض قرار نگیریم .البته سخن افراد پاکیزه و درستکار ،به مراتب تأثیر بیشتری نسبت
به افراد عادی دارد و همان طورکه در کتابهای اخالقی نمونههایی از این تأثیرات ذکر شده،
گاهی موجب تحول افراد گناهکار میگردد.

تأمل
ّ

شنیدن موعظه از شخصی که خود به آن عمل نمیکند ،چه تأثیری
میتواند بر ما داشته باشد؟

٭٭٭

16

ب) مراتب امر به معروف و نهی از منکر

برای انجام «امر ب ه معروف و نهیاز منکر» مراتبی وجود دارد که شامل درجات خفیف تا
درجه شدیدتر استفاده نمود .این
درجه خفیف کافی باشد نباید از
شدید است ،و تا زمانی که
ٔ
ٔ
مراتب ،عبارت اند از:
 1مرتبۀ قلبی:بدترین حالت در جامعه آن است که فرد ،امری ناپسند یا مورد نیاز را در
جامعه مشاهده نماید ولی در وجود خود نسبت به آن بی تفاوت باشد .در این مرتبه ،شخص،
مشاهده گناه ،از طریق چهره ،طرز نگاه یا رفتار به مخاطب انتقال
ناراحتی قلبی خود را به سبب
ٔ
میدهد و به مخاطب میفهماند که کارش اشتباه است و مورد رضایت و تأیید نیست .این مرتبه ،
جدی و
خود دارای درجات متعدد است که از حالت صمیمانه و دوستانه آغاز ،و به حالت ّ
1
غیر محبتآمیز میتواند منتهی شود.
ِ
 2مرتبۀ زبانی :در صورتی که مخاطب با زبان رفتار متوجه زشتی عمل خود نشود و از
مرحله زبانی میرسد؛ صحبت ،سؤال ،نصیحت ،تشویق و توصیه،
آن دست برندارد ،نوبت به
ٔ
از درجات خفیف این مرتبهاند؛ گاهی نیز الزم است از مراحل شدید زبانی مانند سرزنش و
درجه مناسب ،بستگی به شرایط زمانی و مکانی
بازخواست استفاده نمود .تشخیص مرحله و
ٔ
دارد و باید با دقت تمام ،صورت گیرد.
 3مرتبۀ عملی :این مرتبه عبارت است از دور نمودن ابزار گناه ،جلوگیری از انجام گناه،
تدبیر عملی برای انصراف فرد از معصیت و مشغول نمودن وی به کارهای مفید ،آموزش عملی
ترک منکر و انجام معروف از طریق عمل به معروف و ترک منکر و الگو بودن برای دیگران ،و
2
به طور کلی؛ تمام اقدامات عملی جهت دور نمودن فرد از محیط گناه.
تذکر :مراحل شدید استفاده از زور که ممکن است به ضرب و جرح منجر شود جایز
نیست ،مگر در مورد دفاع از جان و ناموس خود یا دیگران .همچنین اگر اسالم در خطر
باشد ،با اذن امام معصوم
ولی فقیه باید به مقابله با دشمنان اسالم پرداخت .از این رو،
یا ّ
جهاد در برابر دشمنان نیز نوعی «امر به معروف و نهی از منکر» عملی محسوب میشود.
متدینین از اهمیت آن غافلاند و فقط از تذکر زبانی استفاده
١ــ با اینکه اثرات این مرتبه گاهی مؤثرتر از ٔ
مرتبه زبانی است ،بسیاری از ّ

میکنند .گاهی نیز در صورت مؤثر واقع نشدن تذکر زبانی ،استفاده از این مرتبه (مانند قهر کردن یا بیاعتنایی کردن) بسیار مؤثر است.

حماسه حسینی ،ج ،2ص 96به بعد.
درباره امر به معروف عملی رجوع کنید به:
2ــ برای آگاهی بیشتر
ٔ
ٔ
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برای مطالعه
حکایتی دربارۀ «امر به معروف و نهی از منکر» به شیوۀ جاهالنه
شهید بزرگوار مرتضی مطهری چندین حکایت از روش های نادرست امر به معروف
و عواقب آن را نقل نموده که یکی از آنها چنین است:
«یکی از آقایان نقل میکرد که مردی در مشهد ،نه تنها نماز نمیخواند و روزه نمیگرفت؛
ضد دین بود؛ میگفت مدت زیادی با این آدم
بلکه به هیچ چیزی اعتقاد نداشت؛ یک آدم ّ
صحبت کردیم تا اینکه نرم شد و روش خود را به کلی تغییر داد و واقعاً معتقد و مؤمن شد.
مقید شده بود که نمازش را با جماعت در
نمازش را می خواند و روزهاش را میگرفت و ّ
مسجد گوهرشاد بخواند .در جلسات مذهبی ما هم شرکت میکرد .مدتی دیدیم که از این آقا
خبری نیست .گفتیم البد رفته است مسافرت ،ولی رفقا گفتند اینجاست و نمیآید .تحقیق
کردیم ببینیم علت چیست که یک مرتبه از دین و مذهب رو برگردانده؟ به سراغش رفتیم.
معلوم شد قضیه از این قرار بوده است:
پس از چند روز که به نماز جماعت میرفت و در صف چهارم ،پنجم میایستاد ،یک روز
یکی از مقدس مآبهایی که در صف اول پشت سر امام مینشست موقع نماز از صف اول
بلند میشود و میآید و روبهروی این آدم مینشیند و میگوید« :آقا! یک سؤال از شما
دارم! شما مسلمان هستید یا نه»؟ این بیچاره با تعجب پاسخ داد« :این چه سؤالی است که
شما میکنید؟ اگر مسلمان نباشم ،پس در صف جماعت مسجد چه کار میکنم»؟! جواب
داد« :اگر مسلمانی پس چرا ریشت را این طور کردهای؟» .او هم بهشدت ناراحت شده،
برمیخیزد و میگوید« :این مسجد و این نماز جماعت و این دین و مذهب مال خودتان!».
1
رفت که رفت.
درباره آن میگوید« :این هم یک جور بهاصطالح
استاد ضمن نقل این حکایت و تأسف
ٔ
«نهی از منکر» کردن است .یعنی فراری دادن و بیزار کردن مردم از دین!».
ائمه دین فرمودهاند :جاهل بهتر است امر به معروف و نهی از منکر
برای همین ٔ
نکند؛ زیرا جاهل هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر میکند میخواهد بهتر کند؛ اما
حماسه حسینی ،ج  ،2ص 101ــ100
١ــ
ٔ
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بدتر میکند .شاید شما بگویید ما جاهلیم ،پس امر به معروف و نهی از منکر از ما ساقط شد!
اما جواب شما را دادهاند؛ خدا عقل را برای چه آفریده است؟ برای اینکه بفهمی ،تحقیق
کنی .تو باید از آن کسانی باشی که نه تنها اوضاع زمان خودت را درک کنی؛ بلکه آینده را
1
نیز بفهمی و درک کنی».
٭٭٭

بیندیشیم و پاسخ دهیم
 1تفاوت انسان فاسق را با انسانی که ناخواسته مرتکب گناهی شده است بیان نموده ،روش
نهی از منکر هر یک را توضیح دهید.
2
مضرات روش های نادرست «امر به معروف و نهی از منکر» را بشمارید.
ّ
 3آیا توهین ،سرزنش ،تحقیر ،ضرب و شتم ،و هتک آبرو ،جزء روشهای «امر به معروف و
نهی از منکر» محسوب میشوند؟ چرا برخی افراد از این روشها استفاده میکنند؟
 4در حکایت پیشین ،اشتباه عمدهای که از سوی آن فرد مقدس مآب صورت گرفت،
شیوه صحیح نگرش و رفتار را در موارد مشابه بیان نمایید.
چیست؟ و ٔ
٭٭٭

تحقیق کنید

دالیل کمرنگ شدن «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه را
برشمارید و راههای گسترش «معروف» را در جامعه پیشنهاد دهید.

حماسه حسینی ،ج  ،2ص  82و 83
1ــ
ٔ
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دفاع   و جهاد
ُـتـب عـلَیـکُـم ِ
ـتال
الـق ُ
ک ِ َ َ
ُ
ُره لَـکُم
ـو ک ٌ
َو ُه َ
َو َع
کـرهوا َشیـ ًئا
ـسی اَن تَ َ
ٰ
یـر لَـکُم
َو ُه َ
ـو َخ ٌ
ِ
َو َع
ـبوا َشیـ ًئا
ـسی اَن ُتـح ّ
ٰ
1
ـر لَـکُم .
ـو َش ٌّ
َو ُه َ

بر شما کارزار (در راه خدا) تکلیف شده
ولی برایتان ناخوشایند است.
و چه بسا چیزی را خوش نمی دارید،
ولی خیر شما در آن است،
و چه بسا چیزی را دوست دارید،
ولی برای شما بد است.
سوره بقره ،آیه 216
1ــ
ٔ
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در دو درس قبلی به «امر به معروف و نهیاز منکر» پرداختیم و در این درس با احکام دفاع
و جهاد که نوعی نهیاز منکر به شمار می رود ،آشنا می شویم.

الف) مفهوم جهاد

جهاد عبارت است از تالش و مبارزه در راه خداوند و دفاع از مسلمانان و مظلومان،
بهمنظور برپاداشتن حق و عدالت و برطرف ساختن ظلم و تجاوز و فتنه و فساد.

ب) انواع جهاد

جهاد انواعی دارد:
 1جهاد دفاعی :عبارت است از دفاع در برابر تجاوز دشمن به حریم مسلمانان.
 2جهاد ابتدایی :عبارت است از جهاد با کفار برای برچیدن نظام ظلم و گسترش
عدالت .هدف از این نوع جهاد ،کشورگشایی نیست؛ بلکه هدف آن ،رفع موانع سلطهگران
حق آزادی و عدالت
و بهرهمندی مردم از حق هدایت و آشنایی با اسالم ،و برخورداری از ّ
است.
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فعالیت کالسی
ّ

١ــ برای هر یک از اقسام جهاد ،یک یا چند مثال تاریخی بزنید.
٢ــ آیا جهاد ابتدایی جنگطلبی به حساب میآید؟ برای پاسخ به این
به امام علی
سؤال به توصیههای پیامبر گرامی اسالم
قبل
روانه یمن بنماید مراجعه کنید( .اصول کافی ،ج ،١
از آنکه ایشان را ٔ
ص )٣٥٥

به این آیات توجه کنید:
« 1و بجنگید ــ در راه خداــ با کسانی که به جنگ با شما برخاستهاند ،ولی از حد
1
تجاوز نکنید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد».
« 2و اگر دو گروه مؤمن ،به منازعه برخاستند ،بین آندو صلح برقرار کنید .و اگر
یکی از آنها ،به دیگری حمله کرد ،با گروه متجاوز بجنگید تا به اطاعت امر خداوند
2
بازگردد؛ و در صورت بازگشت ،میان آندو صلح و آشتی عادالنه برقرار سازید».
« 3و با آنها بجنگید ،تا دیگر فتنهای نباشد و دین ،مخصوص خداوند گردد .و اگر
3
(از روش خود) دست برداشتند ،تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست».

تأمل
ّ

1ــ موارد صحیح جنگ با دشمن و موارد آتشبس با دشمن را با
توجه به آیات قرآن بیان کنید.
2ــ تفاوت آتشبس با دشمن ،به سبب مصالح شرعی و عقلی،
با سازش و ترس از دشمن را توضیح داده ،معیارهایی جهت
تشخیص این مصالح ارائه دهید.
٭٭٭

آیه 190
١ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ

آیه 9
2ــ
سوره حجراتٔ ،
ٔ
آیه 193
3ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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ج) انواع دفاع

دفاع انواع گوناگونی دارد که در اینجا به بررسی دو نوع مهم آن میپردازیم:
 1دفاع از کیان اسالم و حریم مسلمانان :اگر دشمن ،به شهر یا مرز یک کشور اسالمی
جامعه اسالمی و مسلمانان را تهدید کند ،بر همه مسلمانان واجب است
هجوم آورد ،و خطر،
ٔ
وسیله ممکن ،با بذل مال یا جان خویش ،از حریم اسالم و مسلمانان دفاع نمایند و به
تا به هر
ٔ
ولیفقیه نیازی نیست .کشتگان در این دفاع ،شهید محسوب میشوند.
ٔ
اجازه امام معصوم یا ّ
تصرف سرزمین یا بخشی از
جهت
گاهی
فرهنگی؛
گاهی
و
است
نظامی
گاهی
دشمن
تهاجم
ّ
آن است و گاهی جهت تسلّط سیاسی یا اقتصادی بر جامعه .گاه مسلمان اند و گاه غیر مسلمان.
در تمام این حاالت بر هر مکلّف واجب است از وطن ،فرهنگ ،مال و جان و ناموس مسلمانان
محافظت کرده و با کمک مالی ،فکری ،عملی و اهدای جان خود ،به دفاع برخیزد.
اگر این خطر وجود داشته باشد که ک ّفار از نظر سیاسی و اقتصادی بر مسلمانان مسلّط
شوند ،دفاع واجب است؛ چه از طریق مقابله به مثل و به کارگیری وسایل و روشهای دشمن،
و چه از طریق مقاومت منفی و تحریم کاالی دشمن ،یا قطع ارتباط سیاسی ،اقتصادی با آنان.

با توجه به مطالب باال ،پاسخ پرسشهای زیر را بیابید:
فعالیت کالسی
ّ
1ــ مقصود دشمن از حمله به کشورهای مسلمان ،تأمین چه اهدافی است؟
2ــ در جهان امروز ،چه توجیهاتی برای تهاجم به کشورها یا شهرها به کار
گرفته میشود؟
3ــ کوتاه آمدن مسلمانان در برابر بیگانگان چه عواقبی به همراه دارد؟
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آشنایی با برخی احکام و آداب دفاع و جهاد
اجازه والدین نیست ،هر چند
دفاع از اسالم و مسلمانان واجب است و نیازمند
ٔ
سزاوار این است که حتیالمقدور رضایت آنان نیز جلب شود.
فردی که در میدان جهاد با کفار یا مشرکان کشته میشود ،بدون غسل و کفن و با
معرکه جهاد
همان لباسهای جنگ به خاک سپرده میشود .اما افرادی که خارج از ٔ
به شهادت میرسند ،باید غسل و کفن شوند.
حق الناس ،به هنگام شهادت بخشیده میشود.
تمام گناهان شهید ،به جز ّ
از آداب جهاد این است که در صورت امکان ،ابتدا دشمن را موعظه کنند ،و در
صورتی که صادقانه پذیرفتند ،با آنان قرارداد صلح امضا نمایند .مسلمانان وظیفه
دارند تا زمانی که دشمن آن را نقض نکند ،به این قرارداد پایبند باشند و مال و
جان آنان را محترم شمارند.
سرنوشت افرادی که در جنگ به اسارت درمیآیند در اختیار اماممعصوم
یا
ولی فقیه است.
ّ
 2دفاع از جان ،ناموس و اموال خود :دفاع از جان و ناموس و مال خود ،در برابر
افراد ظالم و متجاوز واجب است و در صورت کشته شدن ،اجر شهید را خواهد داشت؛
ولی به  خطر انداختن جان ،به
واسطه گفتار بیثمر یا رفتار نسنجیده ،در جایی که ضرورت یا
ٔ
فایدهای ندارد ،جایز نیست و حتی امر به معروف نیز محسوب نمیشود.
اگر فرد متجاوز ،به انسان هجوم آورد و خواست او را به قتل برساند ،واجب است به هر
وسیله ممکن ،او را دفع کند و جایز نیست که تسلیم وی شده ،تن به ظلم دهد .و اگر امکان
ٔ
داشته باشد که از چنگ مهاجم فرار کند ،چنین کاری جایز است و اگر متجاوز پا به فرار
گذاشت جایز نیست به او ضربهای وارد کند ،وگرنه ضامن است.
اگر مهاجم قصد جان یا ناموس فرد را داشته باشد ،حتی اگر دفاع کننده یقین دارد که
مقابله با او سودی ندارد و در این دفاع کشته میشود ،دفاع کردن واجب است .اما اگر قصد
مهاجم فقط بردن اموال او باشد ،اگر یقین داشته باشد که در هنگام دفاع کشته میشود ،دفاع
واجب نیست؛ زیرا حفظ جان از حفظ مال مهم تر است .و اگر به تنهایی قدرت دفاع از جان
خود نداشته باشد ،کمک گرفتن از دیگری واجب است؛ هر چند که او کافر باشد.
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تأمل
ّ

١ــ چرا تسلیم  نشدن در برابر ظلم ،مورد تأکید اسالم است؟
٢ــ چرا یاری  گرفتن از کافر ،برای دفع ظلم ،ناپسند نیست؟
3ــ آیا دفاع از یک کشور و سرزمین خاصّ ،مد نظر اسالم می باشد
یا حکم وجوب دفاع ،شامل تمام سرزمین های اسالمی می شود؟

دفاع از خویشان و بستگان مانند فرزند و همسر و دفاع از افراد مظلوم و بیگناه ،مانند دفاع
از خود ،واجب و احکام آن یکسان است.
در دفاع ،رعایت مراتب ،الزم است و تا زمانی که با اقدام خفیفتر میتوان خطر را برطرف
نمود ،نباید دست به کار شدیدتر زد؛ مثال ً اگر مهاجم با تهدید یا بستن دست و پا یا مجروح
وسیله
ساختن از کار خود دست برمیدارد ،باید به همان اکتفا نمود .و اگر دفع تجاوز فقط به
ٔ
1
میسر میشود ،جایز است او را به قتل برساند.
کشتن متجاوز ّ
اما اگر بداند که با مراعات ترتیب ،وقت از دست میرود و دزد یا ظالم ،بر جان یا ناموس وی
غالب میشود رعایت ترتیب الزم نیست.

برای مطالعه
اگر دو نفر به ناحق با یکدیگر درگیر شوند ،آغازکننده ضامن 2است و دفاع کننده ضامن
نیست ،اما اگر هم زمان به یکدیگر حملهور شده باشند ،هریک ضامن جنایت وارده بر دیگری
است ،و اگر در هنگام درگیری ،یکی دست از حمله بردارد و دیگری به او حمله کند و
خسارتی بر او وارد آورد ،تنها او ضامن است.

١ــ در مواردی که برای دفاع از خود ،زدن و زخمی کردن و کشتن مهاجم جایز است ،منظور جواز شرعی است؛ اما از نظر

قانونی ،قاضی طبق ظاهر و موازین قضایی حکم میکند .بنابراین ،اگر کسی را به قتل برساند و شاهدی بر حقانیت خود نداشته

باشد ،قاضی مطابق مقررات ،وی را محکوم به قصاص میکند.

عهده او می باشد.
2ــ یعنی نسبت به تلف شدن جان و مال طرف مقابل ،تکلیفی بر ٔ
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2

هدف از تشریع حکم جهاد را در اسالم بیان نمایید.
تفاوت جهاد با جنگافروزی چیست؟

تحقیق کنید
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1ــ برخی معتقدند جنگیدن و دفاع ،به هیچ وجه صحیح نیست ،و
حق خود گذشت و به برخی
برای پرهیز از جنگ و درگیری ،باید از ّ
درباره این عقیده و عواقب
از خواستههای دشمن تن داد .نظر شما
ٔ
آن چیست؟ آیا چنین روشی در جهان امروز امکانپذیر است؟
نمونههای آن را بیان نمایید.
2ــ قیام کربال ،انقالب اسالمی ایران ،هشت سال دفاع مقدس،
روزه غزه ،نمونه هایی از جهاد
جنگ ٔ 33
روزه لبنان و دفاع ٔ 22
و دفاع اسالمیاند .یکی از این موارد را از لحاظ هدف و شرایط
نوشته
تحلیل کنید و با توجه به کتاب «جنگ و جهاد در قرآن»،
ٔ
آیت اللّه مصباح یزدی ،به اشکاالت مخالفان جهاد پاسخ دهید.

حدود معاشرت محرم و نامحرم
َفـجاءَ   تـ ُه ِاحـدا ُهـما
اسـتحـیاءٍ
ِ
تَمـشي َعـ َلی
دعوك
قالَـت ِا َّن اَبی َی
َ
.1
ِ
یـت لَـنا
ـیجـ ِز َی َ
َجـر ما َسـ َق َ
ل َ
ـك ا َ
پس یکی از آندو زن (دختران شعیب)
در حالیکه با حیا راه میرفت،
نزد وی (حضرت موسی) آمد (و) گفت :پدرم
از شما دعوت میکند
تا (به نزدش بروید و او) پاداش آب   دادن
(به گوسفندان ما) را به شما پرداخت کند.
آیه 25
1ــ
سوره َق َصصٔ ،
ٔ
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درباره احکام اجتماعی اسالم است .در این درس با
این درس نیز مانند دو درس پیشین
ٔ
احکام مربوط به حدود ارتباطات محرم و نامحرم آشنا خواهیم شد.

مقدمه

مردم هر جامعه ،اعم از مرد و زن ،در زمینههای گوناگون با یکدیگر در ارتباط اند و در این
ارتباط گاهی نیازمند گفت  و  گو ،دیدار و تبادل نظرند .این امور شامل مسائل اقتصادی (خرید
و فروش) ،اجتماعی (رابطه با اقوام ،همسایگان ،دوستان و دیگران) و آموزشی میگردد .شکل
نحوه
این روابط در هر جامعهای آداب و رسوم مربوط به خود را دارد .دین اسالم نیز در مورد ٔ
مقرر کرده که در اینجا برخی از آنها که مربوط به
ارتباط صحیح و مناسب با دیگران ،احکامی ّ
ارتباط محرم و نامحرم است مطرح خواهد شد.
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الف) فلسفۀ تبیین حدود معاشرت

حوزه محرم و نامحرم که بهعنوان «بهترین روش در تعامل افراد
احکام و دستورات دین در
ٔ
اجتماع» ،از سوی خداوند حکیم به جهانیان ارائه شده است ،جهت برقراری روابط سالم
اجتماعی ،تأمین سالمت روحی و روانی افراد ،استحکام بنیان خانواده ،و نیز حضور بدون
مفسده ای مردان و زنان در ّفعالیتهای اجتماعی وضع شده و اجرای آن موجب کاهش جرم
دغدغه افراد
و جنایت ،مزاحمتهای اجتماعی ،اختالفات خانوادگی ،و امکان حضور بدون
ٔ
«عفیف»« ،پاک» و «باغیرت» ،با رعایت آراستگی ظاهری در جامعه خواهد شد.

ب) تعریف محرم و نامحرم

«محرم» و «نامحرم» تقسیم میشوند؛ َمحرم کسی است که از بستگان
افراد جامعه به دو گروه َ
نزدیک محسوب می شود و ازدواج با او برای همیشه ممنوع است؛ مانند پدر و مادر و برادر و
خواهرَ .محارم میتوانند با یکدیگر صحبت محبتآمیز داشته باشند ،به چهره و موی دیگری
نگاه بیندازند .دست دادن و دیدهبوسی میان محارم ُمجاز است« .نامحرم» کسی است که
معاشرت با وی محدودیتهای شرعی و عرفی دارد و تنها با ازدواج ،این محدودیتها برداشته
میشود.

ج) انواع محارم

محارم به سه گروه تقسیم میشوند :ن َ َسبی ،سبَبی و رضاعی.
واسطه خویشاوندی با انسان «محرم» میباشند.
 1نَ َسبی(خویشاوندی) :یعنی کسانی که به
ٔ
این گروه عبارت اند از :پدر ،مادر ،فرزند ،خواهر ،برادر ،دایی ،عمو ،خاله ،عمه ،پدربزرگ،
مادربزرگ ،نوه ،فرزند خواهر (خواهرزاده) ،فرزند برادر(برادرزاده).
بنابراین ،دخترعمو ،پسرعمو ،دختردایی ،پسردایی ،دخترخاله ،پسرخاله ،دخترعمه،
پسرعمه ،گرچه از خویشان هستند ،اما همگی «نامحرم» هستند .همچنین زنعمو ،زندایی،
شوهرخاله ،و شوهرعمه نیز «نامحرم» میباشند« .فرزندخوانده» نیز حکم فرزند حقیقی را ندارد
و «نامحرم» محسوب میشود.
َ 2سبَبی :یعنی کسانی که بهسبب ازدواج به انسان «محرم» میشوند و عبارت اند از:
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ِ
همسرفرزند (داماد یا عروس) ،همسر پدر(نامادری)،
همسر ،مادر همسر ،پدر همسر،
1
همسرمادر(ناپدری) .این محرمیت ها در تمام موارد دائمی است  ،به جز زن و شوهر که در
عده ،2به یکدیگر نامحرم میشوند.
صورت طالق ،و پس از گذشت ّ
تذکر مهم :شوهر خواهر ،ز ن برادر ،خواهر  زن ،و برادر شوهر ،همگی نامحرماند .این را
هم بدانیم که خواهر  زن ،با وجود اینکه نامحرم است ،ازدواج با او جایز نیست ،اما اگر همسر
انسان فوت نماید یا طالق صورت گیرد ،ازدواج با وی جایز خواهد بود.
واسطه «شیرخوردن از یک مادر ،با یکدیگر محرم میشوند».
ِ 3رضاعی :یعنی کسانی که به
ٔ
شیرخواره دیگری را ،با شرایطی که در کتاب های فقهی آمده است ،شیر دهد،
بچه
اگر مادری ٔ
ٔ
آن کودک ،فرزند رضاعی آن مادر محسوب شده ،و عالوه بر محرمیت با مادر ،با نوزادانی که
محرمیت فقط مخصوص طفل شیرخوار
از آن مادر شیر خوردهاند ،محرم میشود؛ البته این
ّ
بوده و شامل برادر یا خواهر وی نمیگردد.
د) حدود و احکام ارتباط با نامحرم
 1تماس بدنی :هرگونه تماس بدنی با نامحرم ،حرام است .و فقط محارم اند که حق دارند
در معاشرتهای خود ،با یکدیگر دست داده ،روبوسی کرده و یکدیگر را در آغوش بگیرند.
 2خلوت با نامحرم :حضور دو نامحرم در مکانی که شخص دیگری به آنجا رفت و آمد
ندارد حرام است ،حتی اگر برای کار خیر باشد .باقیماندن در آن مکان حرام و حتی نماز
خواندن در آن مکان اشکال دارد .آن دو نفر در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی ،واجب
است فور ًا آنجا را ترک کنند.
 3گفت  وگو :گفت  و  گو با نامحرم در صورت ضرورت ،با رعایت حدود شرعی جایز ،و
بیش از حد ضرورت ،مکروه است .اما ارتباط صمیمانه و دوستی با نامحرم ،هرچند به قصد
کسب تجربه یا همسریابی باشد ،جایز نیست .روش برقراری ارتباط نیز تفاوتی ندارد؛ هرگونه
نامهنگاری ،ارتباط اینترنتی (چت) ،پیامک یا گفت  و  گوی تلفنی ،باید در چارچوب شرع باشد.
جدی و آمادگی الزم برای ازدواج را دارد ،مجاز است با اجازه و نظارت
فردی که قصد ّ
1ــ به عنوان نمونه ،محرمیت با مادرزن که حتی پس از جدایی زن از شوهر از بین نمیرود.
عده ،مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند.
2ــ ّ
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خانواد ٔه دو طرف ،سؤاالت خود را از طرف مقابل بپرسد ،به شرطی که از حدود شرعی خارج
نشود و فضای گفت  و  گو از حالت عادی و رسمی خارج نگردد.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2
3

چرا دین اسالم در مورد معاشرت محرم و نامحرم محدودیتهایی را ایجاد کرده است؟
در صورت از بین رفتن این محدودیتها چه اتفاقاتی در جامعه رخ خواهد داد؟
بهترین راه انتخاب و شناخت همسر مناسب چیست؟

تحقیق کنید

درباره برقراری رابطه و گفت  و گو با
1ــ توجیهات برخی جوانان
ٔ
نامحرم را بررسی کرده و با توجه به ابعاد مثبت و منفی این ارتباطات،
پاسخهای منطقی و قابل قبولی برای آن ارائه نمایید.
سوره قصص ،و با یاری از تفاسیر
مطالعه آیات  23الی 26
2ــ با
ٔ
ٔ
قرآن ،حدود ارتباطات اجتماعی زن و مرد را ترسیم نمایید.
محرمیت رضاعی را از رسالههای توضیحالمسائل
3ــ شرایط تحقّق
ّ
استخراج و در کالس درس ارائه کنید.
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احکام پوشش ونگاه
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سوره نور ،آیات  30و 31
1ــ
ٔ
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به مؤمنان بگو:چشم هاى خود را (از نگاه به نامحرمان)
فروگیرند ،و عفاف خود را حفظ کنند ،این براى آنان پاکیزهتر است؛
خداوند از آنچه انجام مىدهید آگاه است .و به زنان با ایمان بگو
چشم هاى خود را (از نگاه هوسآلود) فروگیرند ،و دامان خویش
را حفظ کنند ،و زینت خود را  ــ جز آن مقدار که نمایان است ــ
سینه خود افکنند (تا
آشکار ننمایند و (اطراف) روسرىهاى خود را بر ٔ
گردن و سینه با آن پوشانده شود) ،و زینت خود را آشکار نسازند مگر
براى شوهرانشان ،یا پدرانشان ،یا پدر شوهرانشان ،یا پسرانشان ،یا
پسران همسرانشان ،یا برادرانشان ،یا پسران برادرانشان ،یا پسران
خواهرانشان ،یا زنان همکیششان ،یا بـردگانشان [کنیزانشان]،یا
افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند ،یا کودکانى که از امور جنسى
مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین
نزنند تا زینت پنهانی شان دانسته شود ( و صداى خلخال که بر پا
دارند به گوش رسد) .و همگى به  سوى خدا بازگردید اى مؤمنان ،تا
رستگار شوید!
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در درس پیش ،برخی حدود ارتباط با نامحرم مطرح گردید .در این درس با موضوع مهم در
این ارتباط ،یعنی «پوشش» و «نگاه» آشنا خواهیم شد.

الف) پوشش

رعایت پوشش مناسب در محیط جامعه و خانواده از وظایف یک مسلمان است.
لباس عالوه بر زیبایی و حفظ بدن از آسیبهای محیطی و گرما و سرما ،نمادی از
فرهنگ و شخصیت فرد است و یک نوع شعار محسوب میشود .بههمین دلیل،
انتخاب نامناسب آن میتواند موجب آسیب اجتماعی و نگاه نادرست دیگران گردد.
آراستگی و پرهیز از ژولیدگیِ ،
جزء دستورات دین است و اولیای الهی در کنار تهذیب
درباره پاکیزگی و آراستگی ظاهر اهمیت میدادند،
نفس و زیبا نمودن باطن ،به دستورات دین
ٔ
حدی که آراستگی پیامبر اکرم زبانزد عام و خاص بود .پوشیدن لباس سفید ،استعمال
تا ّ
متعدد طهارت و شست و  شو ،غسل و وضو ،همه
بوی خوش ،شانهزدن مو ،در کنار دستورات ّ
نشان از پسندیدهبودن این صفت در اسالم دارد 1.این آراستگی نیز ،حدودی دارد که اگر از
2
آن تجاوز شود ،نامطلوب و گاهی مضر خواهد بود.
احکام مشترک پوشش برای مردان و زنان

اسالم ضمن پذیرش تنوع و گوناگونی نوع پوشش در مناطق مختلف و زمانهای
گوناگون ،بر حفظ وقار و شخصیت اشخاص در جامعه تأکید نموده و هماهنگی نوع لباس را با
ارزش های اخالقی الزم میداند .به همین منظور احکام ذیل وضع گردیده است:
۱ــ پوشیدن لباس شهرت که فرد را نزد مردم انگشتنما میکند حرام است.
مختصغیرمسلمانان،گروههایگمراه،وافرادبدنام،غیرجایز وحراماست.
۲ــاستفادهازلباس ّ
۳ــ هر پوششی که متناسب با شأن فرد نباشد و موجب وهن شخصیت او در اجتماع شود
ممنوع است.
۴ــ تشبّه مرد به زن و بالعکس حرام است؛ این شبیه شدن شامل :نوع لباس ،نوع آرایش
مو ،ابرو و سایر موارد میشود.
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1ــ برخی از این روایات چنین است :دو رکعت نماز با بوی خوش ،بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است
(ثواب االعمال صدوق ،ص  .)362خداوند از اینکه کسی خود را ژولیده نشاندهد بدش میآید (امالی طوسی ،ج ،1ص .)275
آراستگی از صفات مؤمنان است (غررالحکم ،ج ،1ص .)307
2ــ برای اطالع بیشتر از آداب پوشش ،به کتاب «مفاتیح الحیاة» آیتال ّله جوادی آملی مراجعه نمایید.

۵ــ هر نوع پوشش که موجب جلب توجه نامحرم و تحریک او میشود ،ممنوع است.

تأمل
ّ

تأمل کرده و عواقب مراعات نشدن آن را
درباره حکمت چهارمّ ،
ٔ
بیان کنید.

پوشش زنان (حجاب)

فلسفۀ حجاب

 1محافظت از نعمت زیبایی و ظرافت :خداوند ،زنان را از نعمت زیبایی و ظرافت
بیشتری بهرهمند ساخته است؛ این خصوصیت موجب توجه بیشتر مرد به همسر خویش و
استحکام بنیان خانواده میشود .در مقابل ،زن میبایست محافظت بیشتری از خود به عمل
آورد تا این زیبایی ،مورد ِ
استفاده دیگران قرار نگیرد .دو صفت «حیا» و «عفت» بهترین
سوء
ٔ
ابزار محافظت از این نعمت است که در زنان ،بیش از مردان قرار داده شده است .حیا و عفت
درونی ،پوشش مناسب بیرونی را می طلبد و حجاب اسالمی ،در راستای تقویت حیا و عفت
گام برمیدارد.
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همه اعضای خانواده
 2جلوگیری از فروپاشی خانواده :حفظ حریم خانواده،
وظیفه ٔ
ٔ
است .بیتوجهی به حجاب موجب جلب نگاههای ناپاک به حریم پاک خانواده ،گسترش
روابط نادرست بیرون خانه و متزلزل شدن خانواده میگردد.
 3حیای فطری :انسانها بهطور فطری از نمایان شدن اندام خود و در معرض قرارگرفتن
آن ،حیا میکنند؛ لذا از دیرباز گرایش به پوشش و عفاف ،کم و بیش ،در میان زنان و مردان تمام
اقوام و ملتها وجود داشته ،و امری فطری به شمار میرفته است.البته هر قوم آداب مربوط
به خود را در پوشش داشته است .بنابراین ،داشتن حجاب و پوشش مناسب محتاج استدالل
نیست؛ بلکه بدپوششی و برهنگی عصر جدید جای سؤال و تعجب دارد.

برای مطالعه
علل گرایش به خودنمایی
دوره
نیاز به توجه ،تحسین و پذیرش از سوی اجتماع ،از نیازهای انسان است .در ٔ
نوجوانی ،برخی نیازها پررنگتر میشوند و بیشتر خود را نشان میدهند؛ مانند محبوبیت
و جلب توجه.
خلقیت ،پشتکار،
روش صحیح   به دست آوردن مقبولیت اجتماعی ،تالش علمیّ ،
سودرسانی ،مفید واقع شدن و جلب اعتماد دیگران است؛ ولی برخی با استفاده از روشهای
ناصحیح مانند :پوشیدن لباس های نامناسب ،آرایش غلیظ ،مدلهای عجیب مو ،سیگار
کشیدن ،و انجام رفتارهای پرخطر ،به دنبال خودنمایی و جلب توجه دیگران اند.

فعالیت کالسی
ّ
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قرآن کریم مظاهر عفاف را برای مردان و زنان معرفی کرده است.
آیا میتوانید آنها را نام ببرید؟

 4کاهش گناه و منکرات :پوشش مناسب زن عالوه بر آنکه موجب حفظ خود و امنیت
خانواده میشود ،باعث ع ّفت بیشتر مردان و کاهش میزان گناه در جامعه میگردد .بنابراین،
زنان نه تنها مسئول حفظ امنیت و معنویت خود هستند؛ بلکه کلیددار سالمت جامعه از فساد
و فحشا و گسترش منکرات اند.
رعایت حریمها و دستورات دین موجب افزایش سالمت اخالقی جامعه ،و سوق به معنویت
و پاکی میگردد .چنین جامعهای بهتر میتواند مسیر پیشرفت را بپیماید.
 5شناخته شدن زنان پاک :قرآن کریم یکی از فواید حجاب را شناخته شدن زنان عفیف
نتیجه آن شمرده است.
و پاکدامن از زنان ناپاک دانسته و کاهش مزاحمتهای اجتماعی را ٔ
 6افزایش آرامش روانی :با کاهش نگاههای بیرونی دغدغههای مختلف درونی در محیط
کار و اجتماع به شدت کاهش یافته و آرامش روحی جایگزین میگردد .رقابتهای نامناسب در
محیط کاهش مییابد و مردان و زنان با آرامش بیشتری به کار مشغولاند.
فعالیتهای اجتماعی :یک زن متدین ،با رعایت حجاب و سایر احکام
 7حضور امن در ّ
معاشرت ،میتواند در کمال امنیت در جامعه ّفعالیت نموده و کمترین مزاحمت را شاهد باشد.
اگر حجاب نبود ،زنان پاکدامن مجبور به کنارهگیری از ّفعالیتهای اجتماعی و عرصههای
عمومی بودند .دین اسالم ،راه میانه بین خانهنشینی زن و حضور بیمحابای وی در جامعه را
به عنوان بهترین روش حضور زن در جامعه ارائه نموده است.
 8توجه به جنبۀ انسانی بهجای جنبۀ جنسیتی :یکی از مهمترین ثمرات حجاب ،تغییر نگاه
جنسیتی به نگاه انسانی است .در طول تاریخ ،زنان همواره بهدلیل جذابیت و زیبایی مورد توجه
جنبه انسانی وی برجست ه گردد و
بودهاند .رعایت حجاب و عفاف موجب میشود تا توجه به ٔ
شخصیت انسانی ،جایگزین جذابیت جنسیتی شود.

فعالیت کالسی
ّ

مطالعه مطالب پیشین و مراجعه به تفسیر آی ٔه  59سور ٔه احزاب،
با
ٔ
مصونیتبخشی حجاب و نقش آن در امنیت اجتماعی را تبیین
نمایید.
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حجاب در سایر ادیان و دیگر ملتها
در طول تاریخ ،گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان بوده ،و
رابطه مستقیمی با سطح اعتقاد و پایبندی به اصول و ارزشهای اخالقی و فرهنگی
شکل آنٔ ،
آن جامعه داشته است .ادیان الهی از دیرباز بر رعایت آداب معاشرت ،از جمله پوشش ،تأکید
ورزیده و دینداران به آن پایبند بودهاند .زنان یهودی و مسیحی هنگام حضور در اجتماعات،
موی سر خود را میپوشانند و راهبههای مسیحی سعی در حفظ کامل حجاب دارند؛ دارا بودن
تقرب به خداوند تلقی
حجاب کاملٔ ،
نشانه عفت و پاکدامنی بیشتر و پایبندی به احکام دین و ّ
میشده است.

زنان ایرانی قبل از پیدایش اسالم ،عموماً پیرو آیین زرتشت بودند و با پوشش کامل در مکان های
عمومی رفت و آمد میکردند .مردان ایرانی نیز همانگونه که در نقشهای باستانی تختجمشید
نمایان است دارای لباسهای بلند ،و کالهی جهت پوشش موی سر بودهاند .تاالر زنان نیز از
مردان جدا بوده است.
حجاب در اسالم :دین اسالم نیز مانند ادیان قبل از خود ،بر رعایت پوشش و عفاف تأکید
سوره نور میخوانیم:
آیه 31
کرده و حدود آن را کاملتر و دقیقتر تبیین نموده است .در ٔ
ٔ
و ال یبـدیـن زیـنـتـه ِ
ـر ِمنـها
َ َ َ ُ َّ
ـن ا ّل ما ظَ َ
َ ُ
ـه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
لـیضـر َ
ُـمـره َّ
ـن َعـلٰی ُجـیوبـه َّ
بـن بـخ ُ
َو َ
و زینتهای خود را آشکار نسازند،
مگر آن (زینتی) که (به طور طبیعی) ظاهر و آشکار است؛ (مانند چهره)؛
ی خود را بر روی سینه و گریبان خویش بیندازند.
و باید روسر 
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حدود حجاب برای زنان:زنان موظف اند پوشش خود را به گونهای تنظیم نمایند که عالوه
بر موی سر ،گریبان و گردن آنها را هم بپوشاند ،و بهجز صورت و دو دست (از مچ تا سر
انگشتان) ،میبایست تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانند .البته صورت و دستها نیز با دو
شرط میتواند بدون پوشش باشد:
١ــ نداشتن زینت و آرایش،
٢ــ نداشتن مفسده.
حجاب ،فقط پوشاندن ظاهر اندامها نیست؛ بلکه پوشاندن حجم اندامها و پرهیز از امور
تحریک  کننده را نیز شامل میشود.بنابراین ،پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان و رنگهای
تحریککننده جایز نیست .بهترین نوع پوشش که حجم بدن را نیز میپوشاند «چادر» است که
از دیرباز انتخاب زنان ایرانی و مسلمان بوده است.
  ٭ ٭ ٭

ب) نگاه

عرصه اجتماع ،نگاه
از دیگر احکام معاشرت محرم و نامحرم ،رعایت حدود نگاه است .در
ٔ
حدودی دارد که رعایت آن موجب حفظ حریم شخصی دیگران ،و پاک ماندن دل میگردد.
سوره نور نکات زیر به دست میآید:
آیه 31
با تأمل در ٔ
ٔ
١ــ مردان وظیفه دارند از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند.
٢ــ خودداری از نگاه به نامحرم ،موجب سالم ماندن قلب از آلودگ ی و دور شدن انسان
از لغزش میشود.
٣ــ زنان نیز وظیفه دارند از نگاه غیرضروری به نامحرم بپرهیزند و دامان خود را از گناه
حفظ نمایند.
حدود نگاه:
1ــ به جز زن و شوهر ،نگاه به افراد دیگر به قصد لذتجویی حرام است؛ خواه محرم
باشد یا نامحرم ،مرد باشد یا زن ،کودک باشد یا بالغ ،پیر باشد یا جوان ،نگاه به صورت
باشد یا عضوی دیگر.
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2ــ نگاه کردن به صورت زن نامحرم ،در صورتی که زن آرایش نداشته باشد و مرد قصد
لذت نداشته باشد ،جایز است .هرچند بهتر است در موارد غیرضروری از نگاه به صورت
نامحرم پرهیز شود (به خصوص در مورد جوانان).
3ــ نگاه به حریم خصوصی دیگران( ،مانند نگاه به داخل منزل ،اسناد ،موبایل و) ...
تجسس محسوب شده و حرام است.
4ــ نگاه به مو و بدن محارم ،بدون قصد لذت جایز است ،اما شایسته این است که اعضای
بدن در حد معمول پوشانده شود ،به ویژه در مقابل جوان و نوجوان.
5ــ نگاه به تصویر نامحرم ،اگر نگاه کننده ،او را بشناسد نیز مانند نگاه مستقیم به او جایز
نیست.

فعالیت کالسی
ّ

درخصوص نگاه به زنان مسلمان و غیرمسلمان در فیلمها و
سریالهای خارجی به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

چند مسئله

 1همان طور که نظر کردن مردان به بدن زنان مجاز نیست ،نگاه کردن زنان به بدن مرد نیز حرام
است.
 2درصورتیکه مرد با رعایت نکردن پوشش مناسب موجب به گناه افتادن دیگران شود
واجب است خود را بپوشاند.
ِ
میسر باشد ،معاینه توسط پزشک
 3در صورتیکه معالجه به ٔ
وسیله پزشک ُمماثل(= همنوع) ّ
غیرمماثل جایز نیست ،و پزشک محرم محسوب نمیشود .در صورت عدم دسترسی به پزشک
همجنس ،و در صورت اضطرار ،بهشرطی نگاه و لمس اعضای بدن نامحرم ،جایز است که
برای معالجه نیاز به نگاه یا لمس ،ضروری بوده و از طریق غیرمستقیم (مانند بهکارگیری ابزار)
ممکن نباشد .در صورتیکه معالجه فقط از طریق نگاه بدون نیاز به لمس ،و یا با لمس بدون نگاه
میسر است باید به همان اکتفا شود .در هر صورت ،پزشک باید فقط به مقدار ضرورت اکتفا
ّ
تعدی از آن جایز نیست؛ (مثال ً اگر معاینه با دستکش انجامپذیر است ،به همان اکتفا کند).
و
کند
ّ
  ٭ ٭ ٭
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2
3
4
5

مزیتهای پوشش مناسب نسبت به پوشش نامناسب چیست؟
عوامل گرایش به بدحجابی چیست؟
مدگرایی چه آثار سوئی می تواند به دنبال داشته باشد؟
ارتباط رعایت حجاب را با افزایش امنیت و رضایت از زندگی شرح دهید.
ارتباط بدحجابی را با افزایش طالق و جرم و جنایت توضیح دهید.

تحقیق کنید

درباره عواقب نگاه آلوده و تأثیر آن در ارتکاب گناه مقالهای
١ــ
ٔ
تهیه کنید و در کالس مطرح نمایید.
٢ــ بیتوجهی برخی جوامع مسیحی به امر پوشش بدن و موی سر
از چه زمانی آغاز گردیده و چه عللی داشت؟
برنامه استعمار در
درباره کشف حجاب در دوران پهلوی و
٣ــ
ٔ
ٔ
ترویج بیحجابی مقالهای تهیه و در مدرسه ارائه نمایید.
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تفریح ،قمار ،موسیقی
امام کاظم

:

ِ
ساعات؛ ساعـ ًة لِـمـناجاةِ
ٍ
ـع
َ
ُ َ
اجـتَـ ِهدوا فی اَن َیـکو َن َزما ُنـکُم اَربَ َ
ِ
ِ
ِ
خوان و ال ِّث ِ
ـعاشرةِ ِ
اال ِ
الـمعا ِ
ـقات
ش َو َ
ال ّٰله َو َ
ساعـ ًة ل ُ
ساعـ ًة لَمـ ِر َ
َ
ـم َ َ
ِ
الـباط ِ
ـن َو
ـعـرفونَـکُم ُعـیوبَـکُم َو ُیخـلِصو َن لَـکُم ِفی
ذیـن ُی َ
ا َّل َ
ـذ ِه الساعـةِ
ساعـ ًة تَخـلو َن فیـها لِـلَـذّ اتِـکُم فی غَیـ ِر مـحـر ٍم و بِـه ِ
َ
ّ َ
ُ َ َّ َ ٰ
ٍ 1
قـدرو َن عـلی ث َ ِ
َت ِ
ـالث ساعات.
َ ٰ
تالش کنید که اوقاتتان شامل چهار بخش باشد:
زمانی برای مناجات با خداوند،
و زمانی برای کسب روزی و امرار معاش،
زمانی برای دیدار و گفتوگو با برادران دینی و افراد مورد اعتماد که
عیبهایتان را گوشزد و قلباً با شما مخلص و یکرو هستند،
و زمانی نیز برای بهرهمندی از لذت های حالل؛
 واسطه این زمان است که توانایی استفاده از سه زمان
و به
ٔ
دیگر را به دست میآورید.
1ــ کتاب تحفالعقول ،ص409
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دربارهتفریحاتسالم
آخرینمبحثازاحکاماجتماعیکهموردبررسیقرارخواهدگرفت،
ٔ
وناسالماست،کهازآنموارد،بهاحکامورزش،بازی،قماروموسیقیاشارهخواهیمکرد.

استراحت و تفریح

مشوق سالمت جسمانی و شادی و رضایت روحی
دین اسالم عالوه بر توجه به معنویتّ ،
است .یک دین کامل زمانی تحقق مییابد که نه تنها برای سعادت اخروی ،بلکه برای زندگی
دنیوی انسان نیز برنامه و دستور داشته باشد .در نظام معرفتی اسالم ،دنیا متاعی برای ساختن
آخرت است و برای بهرهمندی صحیح از آن باید برنامهریزی نمود.
همانگونه که جسم انسان از کار و تالش خسته میشود و به استراحت نیاز دارد ،روح آدمی
نیز نیازمند تجدید قوا و محتاج نشاط است« .اوقات فراغت» زمانهایی است که انسان جهت
استراحت تن و بازپروری روح ،دست از کار روزانه میشوید و با پرداختن به امور نشاطآور و
ادامه تالش و کار بهدست میآورد.
مفید ،نیرویی دوباره جهت ٔ
همانگونه که سال قبل خواندیم ارتباط روح با جسم و تأثیر آندو بر یکدیگر ،لزوم توجه به هر
دو بُعد را نمایان میسازد؛ و نیک گفتهاند 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 توجه به سالمتی جسم در
کنار توجه به خودسازی و سالمتی روح دارد.
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استفادۀ صحیح از اوقات عمر ،از دستورات مؤکد اسالم برای زندگی سالم و پربرکت
است .در این میان ،ساعاتی را باید به کار و کسب یا تحصیل علم و دانش اختصاص داد،
ساعاتی را برای عبادت و ارتباط با پروردگار ،ساعاتی برای خواب و استراحت ،و ساعاتی نیز
جهت تفریح و شادی مشروع و حالل.
ساعات تفریح و استراحت ،در حقیقت زمینهساز آمادگی برای دیگر ساعات است .انسانی
که در زندگی هدفمند است و خواهان بهرهوری از
سرمایه بزرگ عمر است ،با برنامهریزی و
ٔ
تفکر صحیح ،اوقات فراغت خود را به نحو مناسب پرکرده و خستگی را از جسم و روح
میزداید.

اسالم و تفریح

اسالم با تفریح و شادی که موجب نشاط و شادابی در کار و زندگی شود ،نهتنها مخالف
نیست؛ بلکه در روایات ،به اختصاص ساعاتی از روز به آن توصیه شده است.
البته تفریح و شادی که اسالم به آن سفارش نموده ،کارهایی مانند ورزش و سفر است که
موجب نشاط جسم و روح میشود و اگر کاری باعث ضربه زدن به جسم یا روح شود ،جایز
نیست؛ لذا در اسالم ،بازی با آالت قمار و گوش  دادن به موسیقیهای مبتذل و استعمال مواد
مخدر که برخی جوانان امروز به عنوان راه تفریح انتخاب کردهاند ،حرام است؛ زیرا موجب
ضرر به جسم یا روح جوان میشود.

پیشنهاد

یکی از بازی های رایانهای یا تفریحات متداول امروزه را انتخاب
مضرات آن را بنویسید.
نموده و فواید و ّ

  ٭ ٭ ٭
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الف) ورزش :ورزش و تحرک جسمانی ،عالوه بر تقویت و سالمسازی قوای جسمی،
موجب نشاط و سالمت روحی میشود .در دین اسالم نیز ضمن توصیه به کار و فعالیت ،به امر
ورزش توجه خاصی شده است که در این میان ،ورزش شنا از جایگاهی خاص برخوردار بوده
و «بهترین سرگرمی مؤمن» معرفی شده است.
همه کارها ،از جمله ورزش مورد سفارش اسالم است؛ زیرا
البته اعتدال و میانهروی در ٔ
توجه بیش از اندازه به ورزش یا پیگیری بازیهای ورزشی ،مانع توجه الزم به درس یا دیگر
وظایف فردی و خانوادگی میشود.

  ٭ ٭ ٭

ب) قمار و شرطبندی :قمار یکی از تفریحات ناسالم و حرام است .قمار عبارت است
از بازی با وسایل مخصوص (آالت قمار) به قصد بُرد و تصاحب پول دیگری البته بازی با این
وسایل به قصد بازی و سرگرمی نیز حرام است ،حتی اگر پای برد و باخت در میان نباشد و پولی
1
رد و بدل نشود.
ّ
جدا از بازی قمار ،شرطبندی (به معنای عرفی آن) نیز حرام است و پول حاصل از آن
نامشروع بوده و تصرف در آن جایز نیست (حتی اگر با رضایت دو طرف باشد).
نشستن در مجلسی که در آن قمار انجام میشود نیز ممنوع و حرام است؛ این کار عالوه بر
جنبه بازی فکری پیدا نموده است ،بنا
1ــ بازی شطرنج که گفته میشود امروزه از ابزار مخصوص قمار خارج شده و ٔ
به فتوای برخی از مراجع (مانند حضرت امام) بالاشکال و بنا بر فتوای برخی علما ،کماکان حکم قمار را داشته و حرام است.
اما بازی با دیگر 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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تأیید و تشویق آنان به ادامه و تکرار گناه ،تأثیرات روحی ــ معنوی نامطلوبی بر اشخاص
وظیفه شخص در اینگونه موارد ،ابتدا موعظه و نهی از منکر ،و
حاضر در مجلس میگذارد.
ٔ
در صورت تأثیر نداشتن ،ترک مجلس گناه است.
ِ
ِ
ـها الَّ
َزالم
ـر َواال
َّـما َ
یا َا ُّی َ
ُ
َنصاب َواال ُ
َ
ـذیـن َ
مـر َو َ
آمـنـوا ان َ
الـمیـس ُ
الـخ ُ
ِ
ـعـ َّل ُ
ِ
ـحون.
ـکم ُتفـ ِل
الش
ـمـلِ َّ
َ
یـطان فَاجـ َتـ ِن ُ
ـبوه لَ َ
جـس مـن َع َ
ِر ٌ
ـع َبیـ َن ُ
غـضاء ِفی
الـب
الش
ِانَّـما ُیـریـ ُد َّ
ُ
یـطان َان یو ِق َ
ـم َ
َ
ـک ُ
الـع َ
داو َة َو َ
الـخمـ ِر والـم ِ
َـهل َانـ ُتم
َ
ـص َّد ُکم َعن ِذکـ ِر ال ّٰل ِه َو َعنِ َّ
یـسـ ِر َو َی ُ
الصال ِة ف َ
َ َ
1
ـهون
ُمنـ َت َ
ای کسانی که ایمان آوردهاید ،شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه [نوعی
بختآزمایی]،پلیدند و از عمل شیطاناند ،از آنها دوری گزینید تا رستگار شوید.
همانا شیطان میخواهد در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند ،بهوسیله شراب و
ٔ
قمار ،و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد .آیا (با این همه زیان و فساد ،و با این نهی
اکید) خودداری خواهید کرد؟

فعالیت کالسی
ّ

آیه زیر ،حکمت تحریم قمار را بیان نموده و
با توجه به مضمون ٔ
عواقب آن را توضیح دهید.

  ٭ ٭ ٭

ج) موسیقی :لذت بردن از آواز خوش ،جزو خصوصیات ذاتی انسان است.
قرائت قرآن با صدای خوش و گفتن اذان با صوت دلنشین مورد سفارش اسالم است.
ـی
قالَ ال َّنـ ِب ُّ
ِ
ِ
لِ ُ
لـیـ ُة  الـق ِ
ـک ِّ
ـن.
   الص ُ
ُرآن َّ
ـس ُ
وت َ
   الـح َ
لـیـ ٌة َو   ح َ
ـل َشی ٍء ح َ
2
هر چیزی زینتی دارد و زیبایی  بخش قرآن ،صوت   زیباست.
:

سوره مائده ،آیات  90و 91
1ــ
ٔ

2ـ اصول کافی ،ج ،2ص 615
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حنجره انسان یا ابزار خاص تولید شده و
موسیقی عبارت از نوای خوشی است که از
ٔ
گونههای مختلفی دارد .موسیقی به دو دسته حالل و حرام تقسیم میگردد.
معیارهای تشخیص موسیقی حرام عبارت اند از:
1ــ هرگونه آوازی که ریتم یا محتوای آن مخصوص مجالس گناه باشد.
2ــ هرگونه ساز موسیقی که مخصوص مجالس لهو و لعب باشد.
3ــ هرگونه موسیقی که محتوای باطل ،کفرآمیز یا تحریککننده داشته باشد.
4ــ شنیدن آواز زن نامحرم که موجب مفسده گردد.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2
3
4

«اوقات فراغت» خود را چگونه صرف میکنید؟ چه مقدار از آن مفید است؟
روشهای «شاد زیستن» را برشمارید .مهم ترین عامل احساس شادمانی چیست؟
برخی از تفریحات کمهزینه و در دسترس را نام ببرید.
برخی ضررهای گوش کردن به موسیقی را نام ببرید.
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زکات
ُخذ ِمن اَمـوالِـ ِهم َص َد َقـ ًة
ِ
ـر ُهم َو ُتـ َزکّیـ ِهم بِـها َو َص ّ ِ
ـل َعـلَیـ ِهم
ُتـطَـ ّه ُ
ِ
ـهم
ا َّن َصالتَ َ
َـن لَ ُ
ك َسک ٌ
1
ـلیـم
َوال ّٰل ُه َس ٌ
میـع َع ٌ
از اموال آنها صدقهای (بهعنوان زکات) بگیر،
تا بدینوسیله ،آنها را پاکسازی و پرورش دهی و
(ب ه هنگام گرفتن زکات )،برای آنها دعا کن که دعای تو،
مایه آرامش آنهاست و
ٔ
خداوند شنوا و داناست.

آیه 103
1ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ
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درسهای قبلی به احکام اجتماعی اختصاص داشت .از این درس به بعد ،با احکام
اقتصادی اسالم آشنا خواهیم شد .اولین مبحث مربوط به زکات است.

معنای زکات

کلمه «زکات» در زبان عربی دو معنا دارد۱ :ــ زیاد شدن؛ ۲ــ پاک شدن.
ٔ
اصطالح «زکات» در فقه اسالمی به معنای جدا ساختن بخشی از اموال و پرداخت آن به
نیازمندان و صرف در امور خیر است .پرداخت زکات مانند جدا کردن شاخههای زائد از
درخت ،موجب پر بار شدن آن میگردد .همچنین سبب پاک شدن مال به سبب ادای حق
محرومان میشود.

اهمیت و فایدۀ زکات

براساس روایات ،اهمیت زکات آنقدر زیاد است که بدون پرداخت آن ،نماز انسان مقبول
حق واقع نمیشود 1.و فقیری گرسنه نماند مگر بهخاطر کوتاهی مردم در ادای زکات؛ و مالی در
2
خشکی یا دریا از بین نرفت مگر به سبب پرداخت نکردن زکات.
پرداخت زکات مانند سایر انفاقها ،غیر از آثار مادی ،یعنی سیر کردن گرسنگان و رفع حاجت
نیازمندان ،آثار معنوی دیگری نیز بههمراه دارد ،مانند برکت یافتن مال ،حفظ دارایی از بال ،پاکیزگی
روح و توفیقات معنوی.
1ــ امام باقر
2ــ امام صادق

الصالة و لَم ی ِ
الة( .کافی ،ج ،3ص.)506
ـؤت َّ
کاة لَم ی ُ ِـق َّ
ـمِ  الص َ
الز َ
قام َّ َ
ُ
َ :من َا َ
( ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص.)7
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پیامبر اکرم

میفرمایند:

ـع ِ
کـ َتـها
ـت اال ُ
ِاذا َمـ َن ُ
ـعـوا الـ َّزکا َة َمـ َن َ
َرض َب َ
ـر َ
1
ِ
الـمـعا ِد ِن ُکـ ِّلـها.
ـن ال َّز ِ
ِم َ
رع و ال ّثـما ِر َو َ
هنگامی که مردم از پرداخت زکات خودداری کنند ،زمین نیز برکت خویش را از
محصوالت کشاورزی ،میوه درختانو معادن گوناگون دریغ میکند.
ٔ

زکات ،عامل افزایش اموال

مردم همواره دوستدار افزایش دارایی خود میباشند .برخی با کار و تالش سالم ،و برخی
با بخل ،برخی با دریافت سود بیش از حد ،و برخی با رباخواری .به تصور بسیاری از مردم،
ِ
خداوند روزیآفرین
پرداخت زکات موجب خسارت مالی و کاهش سرمایه است ،2در حالیکه
و روزیده ،راه افزایش دارایی را پرداخت قسمتی از مال خود به نیازمندان اعالم نموده و
رباخواری را موجب زیان و خسارت معرفی مینماید؛ زیرا که خداوند ،خیر و برکت را از ربا
برداشته و به زکات منتقل نموده است.
الصـ َد ِ
قات
مـح ُ
ـق ال ٰ ّل ُه ال ِّربا َو ُیربِی َّ
َی َ

3

خداوند ،ربا را نابود میکند و صدقات را افزایش میدهد.

فعالیت کالسی
ّ

چگونه ممکن است زکات و انفاق موجب افزونی مال شود ،ولی
رباخواری موجب افزایش نشود؟ احتماالت گوناگون را در معنای
آیه بررسی کنید .می توانید از تفسیر المیزان کمک بگیرید.
  ٭ ٭ ٭

1ــ کتاب کافی ،ج ،2ص374
ـخذُ ما ی ِ
عـراب من یـ َّت ِ
2ــ « و ِمـن اال َ ِ
کنند»،سوره توبه،
ی
م
تلقی
زیان
کنند
ی
م
انفاق
را
آنچه
اعراب
از
گروهی
«و
ـا»:یعنی
م
ـغـر
م
ـق
ـنـف
ُ ُ َ ًَ
ٔ
َ َ
َ َ
آیه 98
ٔ
آیه 276
بقره،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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موارد تعلق زکات مالی

زکات بر نه چیز واجب است:
الف) َغّالت و محصوالت کشاورزی١ :ــ گندم ٢ــ جو ٣ــ خرما ٤ــ انگور (کشمش،مویز)
ب) دامها  5 :ــ شتر  6ــ گاو 7ــ گوسفند
قدین)  8 :ــ طال 9ــ نقره.
ج) سکهها (نَ َ

حد نصاب در زکات
ّ

حد معین یا تعداد خاصی برسد ،که به آن
زکات اموال مذکور در صورتی واجب است که به ّ
«حد ِنصاب» میگویند .و اگر کمتر از آن باشد ،زکاتش واجب نیست .هر یک از این ِ
اموال
ّ
حد نصابهای خاص خود را دارد.
نهگانهّ ،

برای مطالعه

حد نصاب گوسفند  40رأس است؛ یعنی اگر دامدار کمتر از چهل
به طور نمونه ،اولین ّ
گوسفند داشته باشد ،در آن سال زکات بر او واجب نیست .در صورت داشتن  40تا 120
حد نصاب دوم گوسفند 121 ،تا 200
گوسفند ،یک گوسفند را باید به عنوان زکات بپردازدّ .
حد نصاب سوم 201 ،است ،و به همین ترتیب.
است و در ازای آن ،باید دو گوسفند بدهدّ .
حد نصابها:
ّ
نوع
گوسفند

اول میزان زکات نصاب دوم میزان زکات نصاب سوم میزان زکات نصاب چهارم میزان زکات
نصاب ّ
 40رأس

دو گوسفند

 201رأس

سه گوسفند

 301رأس

 4گوسفند

یک گوسفند  121رأس

شتر

 5نفر

یک گوسفند

 10نفر

دو گوسفند

 25نفر

پنج گوسفند

 26نفر

یک شتر
دوساله

گاو

 30رأس

گوساله
یک
ٔ
دوساله

 40رأس

گوساله
یک
ٔ
سهساله

 60رأس

گوساله
دو
ٔ
دوساله

...

....

گندم ،جو،
خرما،
کشمش

850
کیلوگرم

سکه طال
ٔ

 15مثقال

1
١٠

1
20

___ در صورت آبیاری به صورت دیمی یا قنات  ___ ،در صورت آبیاری با دست یا چاه.

یک چهلم

سکه نقره  105مثقال یک چهلم
ٔ
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مصرف زکات

زکات در هشت مورد مصرف میشود.
ِ
ِ
الص َد ُ ِ
ِ
ـساکیـن
الـم
ـما َّ
قات للـ ُفـ َقراء َو َ
ا َّن َ
ِ
ِ
		
ـهم
ـلوب ُ
ـلیـن َعـلَیـها َو ُ
الـمـؤَ َّلـ َفـة ُق ُ
َو الـعام َ
و ِفی  الـ ّ ِر ِ
میـن َو فی َس ِ
الس ِ
ـبیـل ال ّلٰ ِه َو ِ
ـریـضـ ًة
ـبیـل َف
َ
ابـن َّ
قاب َوالـغا ِر َ
َ
1
ِ
ِ
ٰ
ٰ
ـکیـم		.
لیـم َح
م َ
ٌ
ـن ال ّله َو ال ّل ُه َع ٌ
مصرف صدقات برای نیازمندان،مستمندان ،متصدیان (وصول و پخش) آن،
دلجوییشدگان ،آزاد کردن بردگان ،بدهکاران ،انفاق در راه خدا و در راه
ماندگان واجب شده است ،خداوند دانای حکیم است.

 1فقرا :فقیر فردی است که در اثر نداشتن شغل یا پیشامدهای ناگوار زندگی ،یا کثرت افراد
تحت تکفل ،دچار کمبود درآمد است ،و امکان پرداختن به کار بهتر را نیز ندارد .در نتیجه
حد حفظ آبرو و متناسب با شأن اجتماعی خویش
نمیتواند خرج سال خود و عائلهاش را در ّ
به دست آورد.

فعالیت کالسی
ّ

مشخصه نیازمندان واقعی را
سوره بقره ،پنج
آیه 273
ٔ
با توجه به ٔ
ٔ
استخراج نمایید.

 2مسا کین :مسکین به فردی اطالق میشود که به عللی مانند نقص عضو ،بیماری ،یا
ساالنه خود و خانوادهاش را ندارد.
پیری ،خانهنشین شده و قدرت کسب مخارج
ٔ
آیه 60
1ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ
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محاسبه زکاتاند .سهمی از زکات
 3عامالن :کسانی هستند که مأمور گرفتن ،نگهداری و
ٔ
به عنوان حقالزحمه به آنان پرداخت میشود.
 4ایجاد ُالفت :قسمتی از زکات به کفار و مسلمانانی که عقایدشان ضعیف است اعطا
میشود تا عالقه مند به اسالم شده و با دشمنان متحد نشوند.
 5آزادی بندگان :در صورت وجود انسانهای دربند یا برده ،سهمی از زکات جهت
رهانمودن آنان از بند اسارت (و زندان) پرداخت میگردد.
 6بدهکاران :از دیگر مصارف زکات ،پرداخت بدهی و قرض افرادی است که بر اثر
ورشکستگی (نه از روی سستی و کوتاهی) ،قادر به پرداخت بدهی خود نیستند.
 7در راه خدا :هرچه مربوط به مصالح عمومی جامعه و مسلمانان بوده و نیز هر چه موجب
حوزه اسالم یا مسلمانان میشود ،از این قسم محسوب
اعتالی اسالم و از بین رفتن فساد و فتنه از ٔ
میگردد.
 8در راه ماندگان :به مسافرانی که بهعلتی در غربت دچار بیپولی شدهاند ،از زکات به
مقداری که آنها را به مقصد برساند پرداخت میگردد.
  ٭ ٭ ٭

سید زکات
سید نمیتواند به ّ
تذکر :صدقه بر دو نوع است :واجب (زکات) و مستحب .غیر ّ
صدقه مستحبی به سادات اشکال ندارد.
(صدقه واجب) دهد .ولی پرداخت
ٔ
ٔ

فعالیت کالسی
ّ

چند مورد از تفاوتهای زکات با مالیات را بیان نمایید.

  ٭ ٭ ٭
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زکات بدن (فطریه)

روزه ماه مبارک رمضان است .مسلمانان مقارن با
این نوع از زکات ،بنا به روایات ،متمم ٔ
فرارسیدن عید فطر ،و به پاس نعمت سالمتی و توفیق روزهداری ،مقداری گندم یا خرما به
نیازمندان میدهند تا آنان نیز در این روز بزرگ عیدی بگیرند.
مقدار زکات فطره :به ازای هر نفر ،سه کیلوگرم گندم یا برنج یا خرما یا هر غذای متداول
فطریه غیر سادات نیز به سادات فقیر
منطقه یا بهای آن به نیازمندان مؤمن پرداخت میگردد.
ٔ
تعلق نمیگیرد.
زمان پرداخت :از غروب شب عید تا ظهر روز عید فطر .کسانی که امکان حضور در
نماز  عید را دارند ،پیش از نماز عید باید آن را بپردازند یا از مال خود کنار بگذارند.
فطریه خود و افراد تحت تکفل
شرایط وجوب :افرادی که فقیر نیستند ،واجب است
ٔ
(نانخور) خویش ،حتی نوزاد را پرداخت نمایند .کسی که فطریهاش بر دیگری واجب است،
عهده وی ساقط میشود ،حتی اگر َغنی باشد .و اگر بداند که سرپرست خانواده ،زکات وی
از ٔ
را نپرداخته یا فراموش کرده ،پرداخت زکات بر وی واجب نیست ،هر چند احتیاط مستحب
این است که به جای آنها پرداخت کند.
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2

ارتباط میان خشکسالی و سیل را با پرداخت نکردن زکات چگونه توجیه میکنید؟
مقید به پرداخت زکات باشند وضعیت جامعه چه تغییراتی خواهد نمود؟
اگر مردم ّ

تحقیق کنید

آثار فردی ــ اجتماعی پرداخت زکات ،و آثار منفی بیتوجهی به آن
را بررسی و به عنوان یک کار تحقیقی در کالس ارائه دهید.
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خمس
واعـلَـموا َا َّنـما َغـنِمـ ُتم ِمن َشیءٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِٰ
ِ
و
ـه
ـس
ـم
خ
ه
ربی
ق
الـ
ی
ـذ
ل
و
ل
سو
لـر
ل
و
َفـاَ َّن ل ّل ُ ُ َ
َ َّ
َ
ُ ٰ
الـس ِ
ـساکیـن َو ِ
ِ
ـبیـل
الـم
ابـن َّ
الـی ٰ
ـتامی َو َ
َو َ
ِ
آمـنـ ُتم بِال ّلٰ ِه... 1
ان کُنـ ُتم َ
و بدانید هرگونه غنیمتی بهدست آورید،
یک پنجم آن برای خدا،و برای پیامبر ،و برای خویشان (او)
و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (آنها) است،
اگر به خدا ایمان آوردهاید …

آیه 41
1ــ
سوره َانفالٔ ،
ٔ
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درباره برخی احکام خمس است.
درباره زکات بود و این درس
درس گذشته
ٔ
ٔ

خمس چیست؟

« ُخمس» در لغت ب ه معنای یک پنجم ،و در اصطالح شرعی بهمعنای جداکردن یک پنجم از
مازاد درآمد سالیانه و پرداخت آن به امام معصوم است .امام نیز آن را در موارد معین شرعی
به مصرف میرساند .در زمان غیبت که به امام معصوم دسترسی نیست ،مسئولیت وجوه
ولی فقیه یا مراجع تقلید است.
شرعی بر   دوش جانشینان عام وی ،یعنی ّ
خمس و زکات ،در حقیقت پرداخت قسمتی از همان مالی است که خداوند متعال به انسان
عنایت نموده و جهت رفع نیازهای جامعه بهکار گرفته میشود .بنابراین ،انجام این وظیفه
نه  تنها م ّنتی بر  خدا و رسولش نیست؛ بلکه لطفی از سوی پروردگار است که موجب رفع فقر،
فاصله طبقاتی ،رشد جامعه ،پاکی مال و روح انسانها میگردد.
کاهش
ٔ
تصرف در مالی که به آن خمس تعلق گرفته جایز نیست و قبل از هرگونه تصرف باید خمس
آن را جدا نمود .همینطور در مورد ارث ،در صورتیکه مشمول پرداخت خمس باشد ،قبل
از تقسیم بین ورثه باید خمس آن محاسبه و پرداخت گردد.

مصرف خمس

مطابق دستور الهی ،نیمی از خمس ،سهم امام معصوم و نیم دیگر سهم سادات فقیر
است .سهم امام صرف نیازهای جامعه و مصالح اسالم و مسلمانان ،مانند ساخت مسجد و
مراکز دینی ،تربیت مبلّغان دینی و امور فرهنگی میشود .سهم دیگر ،متعلق به سادات نیازمند
است؛ چون خداوند برای تکریم و ع ّزت پیامبر
و ُذری ّ ه و فرزندانش ،دریافت صدقه
اندازه احتیاج ساالنه به آنان پرداخت
و زکات را بر آنان حرام کرده است که البته فقط به
ٔ
(ولی فقیه یا مرجع تقلید) یا تحت نظر
می شود .در هر دو مورد ،خمس باید توسط حاکم شرع ّ
وی و با اجاز ٔه ایشان مصرف شود.
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فعالیت کالسی
ّ

فلسفه نظارت حاکم شرع و مدیریت واحد مصرف خمس چیست؟
ٔ
در صورت غیرمتمرکز شدن مصرف وجوهات ،چه معایبی ممکن
است در جامعه رخ دهد؟

موارد تع ّلق خمس

به هفت مورد ،خمس تعلّق می گیرد .در اینجا ما فقط به دو مورد که کاربرد بیشتری دارد
خواهیم پرداخت.
برای اطالع از دیگر موارد و احکام آنها ،به رسالههای توضیحالمسائل و دیگر کتب فقهی
مراجعه نمایید.
(مئونه) :افراد جامعه با شغلهای مختلف درآمدهای
 1درآمد بیش از هزینههای سالیانه َ
متفاوتی دارند؛ گاهی درآمد فرد ،کفاف نیازهای اولیه و ضروری وی در زندگی را نمیدهد.
در اینصورت دیگران وظیفه دارند به وی کمک کنند تا از فقر نجات یابد .گاهی وضعیت مالی
فرد بهگونهای است که محتاج دیگران نیست ،ولی درآمدش بیشتر از مخارج معمول زندگی او
نیست یا حتی کمتر است .اما گاهی درآمد شخص ،بیشتر از نیاز او است .در اینصورت یا آن
مازاد را برای آینده پسانداز میکند ،یا آن را سرمایهگذاری میکند ،یا به افراد دیگر میدهد .به
این ِ
مقدار مازاد ،خمس تعلق میگیرد و باید یکپنجم آن مازاد را پرداخت کند.
در حقیقت هر مالی که انسان به دست می آورد ،یک پنجم آن متع َّلق خمس است ،اما جهت
تخفیف ،مخارج یک سال از شمول خمس معاف شده و فقط خمس مازاد بر مخارج ساالنه واجب
است.
«سال خمسی» عبارت است از سالگرد اولین روز شروع کار یا کسب درآمد .با رسیدن
سال خمسی ِ
(سر سال) ،انسان موظف است که یک پنجم از آنچه را خرج نشده است ،به عنوان
خمس جدا ساخته و پرداخت نماید .چهار پنجم باقیمانده را می تواند تا هر زمان که مایل بود
نزد خود نگهداری و یا آن را سرمایه گذاری نماید؛ به مال خمس داده شده در سالهای دیگر
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خمس تعلق نمی گیرد.1
فرار از خمس :برخی افراد برای فرار از پرداخت خمس ،هنگام نزدیک شدن «سال
خمسی» ،اقدام به خرید وسایلی میکنند که فعال ً به آنها نیاز ندارند .چنین کاری بیهوده است و
خمس آنها را نیز باید پرداخت کنند .همچنین اگر شخص با خرید وسایل تجمالتی یا غیر متناسب
با جایگاه اجتماعی خود ،اسراف و تبذیر کند ،باید خمس آن وسایل و مقدار اسراف شده را
بپردازد.

تأمل
ّ

انگیزه فرار برخی افراد از پرداخت خمس چیست؟
به نظر شما،
ٔ
توجیهات مختلف این افراد را بررسی نمایید.

  

  ٭ ٭ ٭

 2مال حالل مخلوط با مال حرام :دومین مورد وجوب خمس عبارت است از «مال حالل
مخلوط با حرام» به گونه ای که تفکیک آندو از یکدیگر ممکن نباشد؛ یعنی نه مقدار مال حرام
مشخص باشد و نه صاحب آن (که از طریق او مقدار آن مشخص شود یا مصالحه انجام شود) .
در این صورت باید خمس تمام اموال را پرداخت نمود تا استفاده از مابقی جایز شود.
سن تکلیف ،حساب خمسی
نمون ٔه رایج و مبتال   به آن ،در مورد افرادی است که از ابتدای ّ
نداشته اند و نمی دانند چه میزان خمس بر اموال آنها تعلق گرفته است.

فعالیت کالسی
ّ

حکم مسئله را در صورت مشخص بودن مقدار مال حرام و نامعلوم
بودن صاحب آن ،و نیز در صورت معلوم بودن صاحب مال و
مجهول بودن میزان مال بیان کنید.

ـس.
1ــ به اصطالح فقهیُ :
ـس ال یُـ َخ َّـم ُ
الـمـ َخ َّـم ُ
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
 1اگر فرد از وسیله ای که خریداری کرده و فعال ً مورد نیاز وی نیست برای فرار از خمس
چند بار استفاده کند آیا از شمول خمس خارج میگردد؟
 2کسی که شغل و درآمد مستمر ندارد سال خمسی خود را چگونه باید تعیین کند؟
 3آیا پرداخت خمس فقط مربوط به صاحبان مشاغل آزاد است؟ آیا ممکن است به کارمند یا
دانشآموز نیز خمس واجب شود؟ (توضیح دهید)

تحقیق کنید
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تهیه مسکن یا خرید جهیزیه
1ــ آیا به پول پس اندازشده جهت ٔ
خمس تعلق می گیرد؟ نظر مرجع تقلید خود را در این باره به دست
آورید.
2ــ چنین مشهور است که «هدیه خمس ندارد»؛ با مراجعه به رساله
(و استفتائات) مراجع تقلید تحقیق کنید که کدام یک از مراجع آن
را واجب و کدام یک مستحب می دانند.

وصیت
ّ
ک ِ
وت
الـم ُ
ُـتـ َب َعـلَیـکُم ِاذا َح َ
ـر ا ََح َ
ـدک ُ
ُـم َ
ـض َ
ِن
ِ
ِ
ـد ِ
یـن
ـیـ ُة لِلـوالِ َ
ـر َ
الـوص َّ
ان َت َ
یـر ا َ
ك َخ َ
ِ
عـروف،
ـالـم
َقـر َ
بیـن بِ َ
َو اال َ
1
ـقیـن.
الـمـ َّت
َحـقًّا َعـلَی ُ
َ
بر شما نوشته (واجب) شده است:
هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد ،اگر چیز خوبی
[مالی] از خود به جای گذارده ،برای پدر و مادر و
وصیت کند،
نزدیکان ،بهطور شایسته ّ
این حقّی است بر پرهیزکاران.
آیه 180
1ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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وصیت و انواع آن
ّ

وصیت به
تجربه ،بسیار ارزشمند است .انسانهای بزرگ،
چکیده ٔ
تجربه خود را در قالب ّ
ٔ
سرلوحه زندگی خویش قرار دهند؛ سفارش هایی
فرزندان یا آشنایان خود منتقل میکنند تا آن را
ٔ
ائمه اطهار  ،امام خمینی(ره) ،و
وصیتهای ٔ
مملو از نکات اجتماعی و ظرایف اخالقیّ .
وصیت است.
شهدای جنگ تحمیلی از عالیترین نمونههای ّ
وصیت
وصیتهای مالیّ .
وصیت کند؛ از توصیههای اخالقی گرفته تا ّ
هرکس میتواند ّ
وصیت کتبی بیشتر است .انسان تا زمانی که زنده است
میتواند کتبی یا شفاهی باشد ،البته اعتبار ّ
اختیاردار اموال خویش است و پس از مرگ ،اموالش در اختیار بازماندگان او قرار میگیرد.
(وصیت) کند.
ک سوم اموالش اظهارنظر
او حق دارد نسبت به چگونگی تقسیم ی 
ّ

به ملت عزیز ایران توصیه میکنم که نعمتی که با جهاد عظیم
خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون
عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری
نمایید و در راه آن ،که نعمت عظیم الهی و امانت بزرگ
خداوندی است کوشش کنید و از مشکالتی که در این صراط
مستقیم پیش میآید نهراسید

پیشنهاد

وصیت یکی از بزرگان یا شهدا را انتخاب و در قالب
قسمتی کوتاه از ّ
چند سطر برای نصب در کالس یا تابلوی مدرسه ارائه نمایید.
٭٭٭
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وصیت مالی
موارد ّ

بهترین روش تقسیم دارایی انسان پس از مرگ را خداوند در قرآن تعیین کرده است  .و به
وصیت
انسان نیز این حق را داده تا بتواند
نحوه تقسیم آن پس از مرگّ ،
درباره اموال خویش و ٔ
ٔ
وصیتها معموال ً شامل کمک مالی به امور خیر (مانند ساخت مسجد ،حسینیه،
کند .این ّ
مدرسه ،و کمک به نیازمندان) ،گرفتن نایب برای قضا کردن نمازها و روزههای فوت شده،
انجام سایر اعمال عبادی نظیر عمره ،بهرهمند کردن برخی اقوام یا آشنایانی که از او ارث
نمیبرند ،و نظایر آن است.
وصیت مالی حداکثر تا یک سوم اموال ،جایز است .و اگر کسی بیش از ثلث داراییاش
ّ
اجازه وارثان و گذشتن
وصیت کند ،فقط تا یک سوم آن الزماالجراست و بیش از آن ،منوط به
ّ
ٔ
حق شرعی آنها (وارثان) میباشد.
از ّ
به جز وصیت ثلث که گاهی ِ
«ثلث خیریه» نیز نامیده میشود ،در صورتی که بدهی ،امانت
ّ
وصی خود برساند و
یا
وارثان
اطالع
به
را
آن
است
واجب
باشد،
وی
گردن
بر
یا حقالناسی
ّ
وصیت در مورد پرداخت بدهی ،محدود به ثلث اموال
وصیت کند؛ البته ّ
در مورد ادای آنّ ،
نمیشود؛ بلکه مقدم بر تقسیم ارث است.

وصیت
نحوۀ ّ

1

٭٭٭

وصیت کردن منحصر به زمان مرگ یا بیماری نیست؛ بلکه مستحب است که انسان همواره
ّ
خودش را برای مرگ و حوادث غیرمترقبه آماده و با عاقبتاندیشی برای آینده برنامهریزی کند.
مشاهده عالئم مرگ ،امانات مردم را به صاحبانش بازگرداند و
هر فرد مسلمان موظف است با
ٔ
وصیت کند؛ اگر َدینی (مال یا غیر آن) برعهدهاش است ادا
بدهی خود را پرداخت یا به دادن آن ّ
ِ
سرپرستی یتیمی را برعهده دارد،
نماید یا حاللیت بطلبد؛ همچنین اگر فرزند صغیری دارد یا
الزم است برای آنان ّقیم تعیین نماید.
«وصی» نام
وصیت میشود
ّ
وصیتکننده (موصی) ،عهدهدار اجرای ّ
فردی که از سوی ّ
وصیت میتواند کتبی یا شفاهی باشد و بهتر این است که در حضور دو شاهد عادل یا
داردّ .
به صورت محضری انجام پذیرد تا موجب اختالف نگردد.
٭٭٭

1ــ در درس بعد با برخی از این قوانین آشنا خواهید شد.
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وصیت ،حقوق و تکالیفی وجود دارد که باید آن را رعایت
در اسالم برای هر یک از طرفین ّ
نمود:

وصیت کننده
حقوق ّ

وارثان ،و نیز وصی ،موظف به رعایت موارد ذیل اند:
وظیفه خطیر امانت داری و مواظبت
وصیتنامه و محتوای آن ،و
ٔ
١ــ توجه به «امانت» بودن ّ
از تحریف نشدن آن.
درباره اموال خود پس از مرگ خویش و توجه به
وصیتکننده
٢ــ احترام به ّ
حق تصرف ّ
ٔ
تکلیفآور بودن این حق برای وصی و نزدیکان در عمل به مفاد آن (مشروط به اینکه خالف
شرع نباشد).
وصیت و عمل نمودن دقیق به آن ،به عنوان
٣ــ کوتاهی نکردن و به تعویق نینداختن اجرای ّ
تشکر از زحمات آن متوفّ ٰی.

وصیت شوندگان
حقوق ّ

درباره خویشاوندان خود رعایت کند:
وصیتکننده نیز بهتر است موارد زیر را
ّ
ٔ
وصیت بین فرزندان یا دیگر نزدیکان
١ــ عدم تبعیض ناروا در ّ
2ــ عدم بخشش تمام اموال خود به دیگران یا امور خیر ،به هنگام فوت یا نزدیک شدن آن،
حق بهرهمندی خویشان از ارثیه.
و احترام به ّ
وصیت میکند ،تا ورثه برای انجام آن
3ــ در نظر گرفتن منابع مالی جهت مواردی که به آن ّ
به زحمت نیفتند.
وصیت به امور فتنهانگیز و اختالفافکن
 4ــ عدم ّ
5ــ عدم تعیین تکلیف برای افرادی که سرپرستی آنها را بر عهده نداشته است.
6ــ عدم محدود نمودن افراد تحت سرپرستی خود در اموری که هر فرد حق انتخاب و
آزادی عمل در آن را دارد.
٭٭٭
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وصیتهای باطل
ّ

وصیت بیش از ثلث مال (مگر ورثه به آن راضی شوند و اجازه دهند).
١ــ ّ
وصیت به انجام کار حرام یا کاری که موجب ظلم و تضییع حق شود.
٢ــ ّ
وصیت به اموری که در حدود اختیارات متوفّی نبوده و دخالت در اموال یا امور
٣ــ ّ
دیگران محسوب میشود.
٭٭٭

بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2

وصیت به محروم نمودن برخی از فرزندان از ارث چه حکمی دارد؟
ّ
وصیتهای بدون اعتبار (باطل) را بیان کنید.
مثالهایی شایع از ّ
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ارث
ِ
ك الـوالِ ِ
ـدان
لِلـ ّ ِرجا ِل نَ
ـر َ
ـصیـب م ّ
ٌ
ـمـا َت َ
لـنِ ِ
ـصیـب
ـساء نَ
َقـربو َن َو لِ ّ
ٌ
َو اال َ
ِ
ِ ِ
َقـربو َن
ـر َ
م ّ
ك الـوالـدان َو اال َ
ـمـا تَ َ

َّ ِ
ِ
فـروضا
ـصیـبا َم
ً
ـر نَ
م ّ
ً
ـمـا قَـل منـ ُه اَوکَـ ُث َ

1

مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان ( پس از مرگ
خویش ) برجای گذاشتهاند سهم دارند و
زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بهجا
میگذارند سهمی دارند؛ چه کم باشد و چه زیاد؛ سهمی
مشخص و حتمی است.
آیه 7
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
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وصیت بود .اینک با گوشهای از احکام ارث آشنا میشویم.
درس پیش
درباره ّ
ٔ

اصطالحات مبحث ارث

ُم َـت َـوفّ ٰی :فرد فوت شده
ُم َـو ِ ّرث :فرد متوفّ ٰی که دیگران از او ارث میبرند.
ِ
وارث :فردی که از متوفّی ارث میبرد.
«و َرثه» نیز میگویند .کسانی که ارث میبرند.
ُو ّراث :جمع وارث؛ به آن َ
«ارثـیـه»،
ما َت َـرک :اموال باقیمانده از متوفّ ٰی (پس از کسر دیون و سایر مخارج) .همچنین
ّ
«ت َ َـرکه» ،و «ارث» نیز به آن میگویند.

قانون ارث در اسالم

٭٭٭

مناسبترین روش حفظ دسترنج افراد و رعایت حقوق شخصی آنان پس از مرگ ،انتقال
درجه یک و تقسیم «عادالنه» میان آنان است؛ زیرا «عزیزترین» اشخاص
اموال به خویشان
ٔ
خانواده او میباشند و
برای هر انسان و «دلسوزترین» افراد در حفظ دسترنج او اعضای
ٔ
دارایی انسان ،دارایی خانواده نیز محسوب میشود .اطالع از قانون اسالم در مورد ارث و
انتقال دارایی انسان به بستگان نزدیک عالوه بر آرامش روحی فرد و اطمینان از هدر نرفتن
تالشهایش موجب استحکام پیوند خویشاوندی نیز میگردد.

فعالیت کالسی
ّ

فواید تعلّق یافتن ارثیه به اقوام نزدیک را بیان نمایید.
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کیفیت تقسیم ارث

سلیقه او ،بین خویشاوندان وی تقسیم
اموال متوفّی ،مطابق قانون الهی ،و نه خواست و
ٔ
میگردد .طبق قانون اسالم ،متوفّی نمیتواند تمام ارث را به شخص خاصی اختصاص دهد و
یا برخی از بستگان را از ارث محروم کند .متوفّی قبل از مرگ خویش میتواند حداکثر تا یک
وصیت نماید ،اما نسبت به دوسوم باقیمانده
سوم از ماترک خویش را آن طور که صالح میداند ّ
هیچ حقی ندارد و مطابق قانون الهی تقسیم میگردد.
تقسیم ارث ،پس از کسر هزینههای کفن و دفن و پرداخت دیون مالی ّمیت انجام میشود.
هزینه حج نیابتی
این بدهیها عبارت اند از :دیون شرعی ،مانند :خمس ،زکات ،کفارات روزهٔ ،
در صورتی که حج بر وی واجب بوده است ،و بدهی مالی به افراد و سازمانها.
وصیت متوفّی میرسد؛
پس از پاک شدن مال از دیون شرعی و بدهی به مردم ،نوبت به انجام ّ
وصیت حداکثر تا ثلث ترکه عمل میشود .و اگر بیش
وصیت مالی کرده باشد ،به آن ّ
اگر متوفّی ّ
باقیمانده اموال،
از ثلث باشد ،در صورت رضایت ورثه ،به مازاد نیز عمل میشود .سپس
ٔ
وراث تقسیم میگردد.
مطابق قانون الهی بین ّ

وارثین عادی

٭٭٭

افرادی که به طور معمول از انسان ارث میبرند عبارت اند از :پدر ،مادر ،فرزند و همسر
که سهم هر یک به شرح زیر است:
١ــ همسر (زوج) :یک چهارم ارثیه از ماترک؛ و درصورتی که زن فرزندی نداشته باشد،
یک دوم آن به شوهر میرسد.
٢ــ همسر (زوجه) :یک هشتم ارثیه ماترک؛ و در صورت نداشتن فرزند ،یک چهارم آن
به زن میرسد.
٣ــ پدر و مادر :هر کدام یک ششم ماترک را به ارث میبرند.
٤ــ فرزندان :پس از آنکه سهم پدر ،مادر و همسر ،از ارث مشخص شد ،مابقی بدین
صورت بین فرزندان تقسیم میگردد :پسر «دو سهم» ،دختر «یک سهم».
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مثال تقسیم ارث
ِ
وصیت کرده
مسئله :مردی از دنیا رفته و ماترک او پس از پرداخت دیون و ثلث اموالش که ّ
ورثه او عبارت اند از :پدر ،مادر ،همسر ،دو پسر و یک
است ،دوازده میلیون تومان میشودٔ .
دختر .سهم االرث هر یک را به دست آورید.
پاسخ:

1
____

		
سهم پدر:
سهم مادر:

		

سهم همسر(زوجه):

= ۲،۰۰۰،۰۰۰
6
1
12،000،000 × ____ = 2،000،000
6
1
12،000،000 × ____ = 1،500،000
8

× 12،000،000

___________________________________________________

کل سهم فرزندان (مابقی):
12،000،000 - )2،000،000+2،000،000+1،500،000(=6،500،000
فرزند پسر« ،دو» و نسبت سهم ِ
با توجه به اینکه نسبت سهم ِ
فرزند دختر «یک» است،

مجموع سهم فرزندان پنج سهم میشود:

( = 5دختر) ( + 1پسر) 2 × 2
			
مجموع سهمها:
مبلغ یک سهم (سهم فرزند دختر)6،500،000 ÷ 5 = 1،300،000 :
2 × 1،300،000 = 2،600،000
سهم هر فرزند پسر:
٭٭٭

تمرین

مادری از دنیا رحلت نموده و ماترک وی ،پس از جدا نمودن سایر
مخارج و ثلث خیریه ،شش میلیون تومان است .وارثهای او
عبارت اند از :همسر ،یک فرزند پسر و سه فرزند دختر .سهم ارث
هر کدام را به دست آورید.
٭٭٭
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طبقات ارث

وارثان بهطور کلی به سه گروه تقسیم میشوند که هر گروه« ،طبقه» نام دارد .تا زمانی که از هر
طبقه نخست عبارت است از:
طبقه بعد نمیرسدٔ .
طبقه حتی یک نفر وجود داشته باشد ،نوبت به ٔ
پدر ،مادر و فرزندان متوفّی .در صورت فوت تمام فرزندان ،نوادگان به جای آنها ارث میبرند.
طبقه دوم تشکیل شده است از :پدربزرگ ،مادربزرگ ،خواهر و برادر .و در صورتی که
ٔ
هیچکدام از خواهران یا برادران ّمیت زنده نباشند ،فرزندانشان جایگزین میشوند.
طبقه سوم متشکل از :عمو ،عمه ،دائی و خاله ،و در صورت فوت همه ،فرزندان آنها
ٔ
جایگزینشان می شوند.
همه طبقات ارث میبرد.
تذکر :همسر جزء ٔ
طبقه خاصی نیست و همراه ٔ
چند مثال:
 1اگر برخی فرزندان متوفّی قبل از فوت وی از دنیا رفته باشند و هنگام فوت فقط یک فرزند
وراث فرزندان فوت شده یا نوهها سهمی
پسر زنده باشد ٔ ،
همه ماترک به او تعلق میگیرد و به ّ
تعلق نمیگیرد.
طبقه اول زنده باشد،
 2اگر ّمیت (زن) صاحب فرزند نباشد و جز شوهر وی ،فقط مادرش از ٔ
___ از ماترک را میدهند1 .
___ از ما ترک و به مادر 1
به شوهر 1
___ باقیمانده نیز به مادر تعلق
٤
٤
٢
میگیرد.
 3اگر از ّمیت فقط دو نوه و چند خواهر و برادر باقی باشند ،ارثیه بین نوادگان تقسیم میشود
و به خواهران و برادران سهمی نمیرسد.
چند نکته:

٭٭٭

طبقه نخست باشد.
کافر از مسلمان ارث نمیبرد ،حتی اگر جزو افراد ٔ
اگر ِ
ورثه مقتول باشد ،از او ارث نمیبرد؛ مگر آنکه قتل از روی عمد نباشد.
قاتل ّمیت ،جزو ٔ
وصیتی از ثلث
در صورتی که متوفّی
درباره فردی که به طور قانونی از وی ارث میبردّ ،
ٔ
وصیت و سپس طبق قانون ارث.
مالش کرده باشد ،این فرد دوبار ارث میبرد :ابتدا طبق ّ
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توجه :مسائل تقسیم ارث ،مبحثی مفصل و دقیق است و تبصرههای متعددی دارد .در این
درس جهت آشنایی شما عزیزان ،تنها مواردی از آن ذکر شد و شما میتوانید در صورت نیاز یا
تمایل ،از کتاب های مفصلتر فقهی در این زمینه یا اساتید فن کمک بگیرید.

تفاوت سهم مردان و زنان

در دین اسالم ،مردان مسئول تأمین هزینههای افراد تحت تکفل خود هستند .زنان نیز
میتوانند در اجتماع ،به کار و کسب بپردازند ،ولی وظیفهای نسبت به تأمین هزینههای زندگی
ندارند و درآمدشان در اختیار خودشان است .بنابر این ،در قوانین اسالمی ،سهم ارث آنان
نصف مردان تعیین شده است؛ البته این به معنای نصف شدن بهره زن نیست؛ زیرا گرچه مردان
دو سوم دارایی را به ارث میبرند و زنان فقط یک سوم ،ولی سهم مردان نیز در زندگی مشترک
در اختیار آنان قرار میگیرد؛ لذا این تقسیم ارث ،عادالنهترین روش تقسیم ارث است.
هزینه
ممکن است گفته شود برخی از زنان یا مردان ممکن است ازدواج نکنند یا گاهی ٔ
عهده زن میافتد (مانند زنان بیسرپرست و یا بیشوهر)؛ پاسخ این است که قوانین
زندگی بر ٔ
الهی همانند تمام قانونها هماهنگ با نیاز غالب افراد جامعه تنظیم میشود نه بر اساس استثناها،
و در اسالم اصل بر این است که افراد ازدواج کنند و مرد نیز مسئول پرداخت خرجی همسر
و فرزندان میباشد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که سهم زنان همیشه نصف مردان نیست؛ بلکه در
برخی موارد مساوی و حتی بیشتر از مرد است؛ سهم مادر با پدر یکسان است ،سهم دختر (تک
فرزند) بیشتر از پدر میباشد و … .
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2

چرا در اسالم سهم ارث دختران کمتر از پسران تعیین شده است؟ حکمت این امر چیست؟
سه طبق ٴه ارث بری را نام ببرید.

بهترین ارث

امام علی

الـآبـاء الـاَبـناءَ الـا ََد ُب.
یـر ما َو َّر َث
ُ
َ :خ ُ
ُغـرر ِ
الـحـکَم ،ص 359
َُ

بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث میگذارند………… ،
است.

تحقیق کنید
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برخی از مواردی را که سهم ارث زنان همانند سهم مردان است
بنویسید.

احکام کسب و کار
َع ِن االَصبَـ ِغ ِ
قال:
بـن ُنـباتَـ َة َ
ِ
ـقول عـلَی ِ
ـنیـن
المنـبَـ ِر:
َس ِم ُ
َی ُ َ
َمیـر ُ
المـؤم َ
ـعت ا َ
ِ
ِ
ـقـه
َیا َم َ
ـر ،الـف َ
ـجا ِر ،الَـف َ
ـر الـتُّ ّ
الـم َ
ـقـه ثُ َّ
ـم َ
تـج َ
عـش َ
ِ
ـر،
ـر،الَـف َ
الـم َ
الـم َ
ـقـه ثُ َّ
ثُ َّ
ـم َ
ـم َ
تـج َ
تـج َ
َخـفی ِمن َد ِ
بیـب ال َّن ِ
مـل
َو ال ّٰل ِه لَلـ ّ ِربا فی
هـ ِذ ِه اال َُّمـةِ ا ٰ
ٰ
الص َفا.1
َعـلَی َّ

)
اصبغ بن نباته (از یاران امیرالمؤمنین
نقل میکند که امیرالمؤمنین بر فراز منبر میفرمود:
ای بازرگانان ،ابتدا فقه را بیاموزید،
سپس به کسب و کار و تجارت بپردازید.ابتدا فقه را بیاموزید،
سپس به کسب وکار و تجارت بپردازید .ابتدا فقه را بیاموزید ،سپس
به کسب و کار و تجارت بپردازید و قسم به خدا( ،نفوذ) ربا در
میان این امت ،پنهانتر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است.
1ــ الکافی ،ج  ،٥ص ١٥٠
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ادامه مباحث اقتصادی ،در این درس با احکام داد و ستد آشنا میشویم.
در ٔ

دیدگاه اسالم نسبت به کسب و کار

تالش برای کسب ِ
روزی حالل ،در دین اسالم ،عبادت محسوب میشود و افرادی که برای
رفع نیاز خانواده از آسایش خود میگذرند« ،مجاهد در راه خدا» به شمار می روند.
ِٰ 1
ـجاه ِ
ـیاله ِمن حـال ٍل کَالـم ِ
ـد فی َسـ ِب ِ
ـیل الـلّـه.
ـلی ِع ٰ
پیامبر خدا
می فرمایند :الکا ُّد َع ٰ
ُ
َ
ٰ
مالک حقیقی تمام عالم ،خداوند است .انسانها مالک «اعتباری» اموال خود هستند و
وظیفه دارند که به طور صحیح از آنها استفاده کنند نه اسراف کنند و نه بخل بورزند ،و نه از
مقصد اصلی خویش و یاد خدا غافل شوند:
ِ
ِ 2
ِ
ِ ِ
ایـتاء ال َّزکاة.
الصالةِ َو
یـع َعن ِذکـ ِر الـل ّٰـه َو ِاقا ِم َّ
ـجار ٌة َو ال بَ ٌ
ِرجا ٌل ال ُتلـهیـهم ت َ

٭٭٭
حـض ُـر ُه الـ َفـقیـ ُه ،ج  ،٣ص .١٦٨
1ــ َمن ال َی ُ
آیه .٣٧
2ــ
سوره نورٔ ،
ٔ
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انواع داد و ستد در اسالم

هر نوع داد و ستدی بر دو گونه است :صحیح یا باطل.
قرارداد صحیح ،قراردادی است که طبق شروط الزم در اسالم منعقد شده باشد ،و
در نتیجه ،مالکیت کاال از فروشنده به خریدار و مالکیت پول (=ثَمن) از خریدار به فروشنده
منتقل گردد .باطل بودن قرارداد بهمعنای «عدم انتقال مالکیت کاال و ثمن ،بین فروشنده و
خریدار» است؛ در این صورت ،خریدار باید کاال را به فروشنده بازگرداند ،و فروشنده ُم َلزم به
پرداخت مبلغ دریافتی است.
توجه داشته باشید که باطل بودن قرارداد ،همیشه به معنای حرام بودن آن نیست؛ البته اگر
پس از آگاهی از بطالن قرارداد ،یکی از دو طرف از بازگرداندن مال خودداری کند« ،غصب»
محسوب شده و مرتکب حرام شده است.
داد و ستد از نظر نوع کاال و شرایط ،انواع مختلفی دارد که در این کتاب با چند نوع رایج
آن ،مانند بیع ،اجاره و مضاربه آشنا خواهید شد.
٭٭٭

خرید و فروش (بیع)

«بیع» قراردادی دوجانبه میان خریدار (مشتری) و فروشنده (بایع) است که بر طبق آن ،تبادل
کاال و مبلغ آن ،همراه با رضایت و موافقت دو طرف صورت میگیرد .این پیمان در معامالت
با ارزش ،مانند خرید مسکن و خودرو به صورت کتبی ،و در معامالت کمارزش مانند خرید
مایحتاج منزل بهصورت شفاهی یا ُمعاطات انجام میپذیرد.
امروزه بیشتر داد و ستدهای مردم بهصورت «معامله» صورت میگیرد ،یعنی دو طرف معامله
بدون آنکه چیزی بنویسند یا بگویند ،کاال و پول را مبادله میکنند.
خرید و فروش کاال (= مبیع) ،بر حسب زمان تحویل کاال و زمان پرداخت مبلغ ،سهگونه
است:
نقد :تحویل کاال و پول ،بهصورت همزمان
نسیه :تحویل کاال در زمان انعقاد قرارداد ،و پرداخت مبلغ در زمان آینده
َسلَف (پیش خرید) :پرداخت مبلغ کاال در زمان انعقاد قرارداد و تحویل کاال در زمان آینده
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اینک به بررسی شرایط صحت داد و ستد میپردازیم:
الف) شرایط خریدار و فروشنده :هر یک از دوطرف باید شرایط زیر را هنگام خرید و
فروش داشته باشند ،وگرنه بیع باطل است:
1ــ عقل :پس داد و ستد با سفیه یا دیوانه صحیح نیست.
ممیز.
2ــ بلوغ :داد و ستد با بچه باطل است ،مگر در کاالهای کمارزش و با کودکان ّ
3ــ مالکیت :بنابراین فروختن اموال دیگران بدون اجازهٴآنان ،موجب انتقال مالکیت نمیشود.
جدی :پس اگر یکی از دو طرف قصد شوخی داشته باشد قرارداد منعقد نمیشود.
4ــ قصد ّ
 5ــ  اختیار :بنابراین ،اگر کسی را مجبور به خرید یا فروش کنند ،معامله صحیح نیست.
ب) شرایط فسخ خرید و فروش :پس از تبادل کاال و پول ،هیچکدام از دوطرف بدون رضایت
حق بر همزدن معامله را ندارد ،مگر در مواردی که ذکر خواهد شد؛ البته
و توافق دیگریّ ،
در  صورت پشیمان شدن یکی از دوطرف و درخواست از طرف مقابل ،قبول این درخواست و
پسگرفتن قرارداد (إقاله) ،از مستحبات مورد سفارش است.
امام صادق

:

هر مسلمانی کاالی فروخته شده را از خریدار پشیمان پس بگیرد ،خداوند سبحان
1

در روز قیامت اشتباهات او را نادیده میگیرد.

در موارد زیر میتوان قرارداد را یک جانبه فسخ نمود:
١ــ قبل از خروج دوطرف از محل معامله
٢ــ ضرر و زیان قابل توجه یکی از دوطرف بر اثر بیاطالعی یا فریبخوردن
٣ــ معیوب بودن کاال؛ در این صورت ،مشتری پس از اطالع ،یکی از سه کار را میتواند
انجام دهد :فسخ و پسدادن کاال ،رضایت دادن به همان کاالی معیوب بدون دریافت
(أرش).
ما بهالتفاوت ،دریافت مابهالتفاوت ْ
٤ــ شرط فسخ در ضمن قرارداد از سوی یکی از دوطرف
  5ــ تأخیر بیش از سه روز در تحویل کاال
6ــ مغایرت داشتن وضعیت کاالی تحویلی با مشخصات وصف شده
٭٭٭
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1ــ کافی ،ج ،5ص153

آزمون ()1
با توجه به شرایط مشتری و بایع:
خرید و فروش با سفیه  .......است ،همین طور با نوجوان نابالغ  ........داد و ستد
نمود ،مگر در مورد کاالهای  . ..........اگر یک نفر کاالیی را بدون رضایت صاحبش
به فروش رساند ،چنین داد و ستدی صحیح  ، ..........اما اگر پس از تبادل کاال و پول
آن ،صاحبش راضی شود آن داد و ستد  ...........است و بیع  ..........نام دارد.
خرید کاال با پول غصبی  ........است .اگر فرد به شوخی کاالی خود را بفروشد
و مشتری نیز بداند ،پس از تبادل کاال و مبلغ ،مشتری حق  .......آن را پس ندهد .اگر
پس از فروش زمین معلوم شد وقفی بوده ،فروشنده  ........پول گرفته شده را به خریدار
 . .............شخصی که بدون اختیار و از روی  .......و تهدید ،مجبور به
 ........کاالی خود به شخص ثالث شده ،میتواند با مراجعه به خریدار و ..........
مبلغ دریافتی ،کاالی خود را  .....بگیرد؛ در این صورت خریدار به سبب انعقاد قرارداد
رسمی ،حق  ......از پس دادن کاال امتناع نماید.

آزمون ()2
حق فسخ داشته باشد ،فروشنده ملزم به قبول آن و پس دادن
١ــ در صورتی که خریدار ّ
مبلغ دریافتی  ،......و در صورت استنکاف از آن ،مرتکب  ........شده و پول
دریافت  شده ،حکم مال  ........را دارد.
٢ــ در صورتی که پس از اتمام قرارداد و تبادل کاال ،مشتری شرط فسخ کند ،عمل به
آن الزم  ........و فروشنده حق  ........مبلغ را پس . .........
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2
3
4
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ضرر انجام بیع باطل ،متوجه کدام یک از دوطرف میشود؟
شرایط خریدار و فروشنده در بیع را فقط نام ببرید.
حکمت بطالن خرید و فروش با نابالغ چیست؟
وظیفه خریدار چیست؟
در صورتی که فروشنده از پذیرش حکم فسخ امتناع نماید
ٔ

معامالت حرام
قال َرسولُال ّلٰه :
َ
ِ
زءا
الع َ
ـباد ُة َسبـعو َن ُج ً
الـحـال ِل.1
ا َ
َـب َ
َفـضلُـها طَـل ُ
رسول خدا فرمودند:
عبادت هفتاد جزء دارد
که برترین آن ،کسب حالل است.

1ــ کافی ،ج  ،٥ص 78
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در درس قبل با شرایط صحت و احکام خرید و فروش آشنا شدیم .در این درس با کسب و
کارهای حرام آشنا میشویم.

اهمیت کسب حالل

کار و تالش برای تأمین نیازهای زندگی مورد سفارش اسالم است ،اما باید از راه صحیح
و به شکل حالل باشد؛ زیرا خوردن مال حرام انسان را از مسیر دین خارج میسازد و او را
بنده پول و دنیا میگرداند .حتی اگر نماز بخواند و روزه بگیرد یا حج برود ،عباداتش نیز قبول
ٔ
و
نمازگزار
مکان
و
لباس
زیرا
شود؛
هزینه سفر حج باید از مال حالل باشد؛ لذا رسول خدا
ی
نم
ٔ
در روایت باال فرمودند :کسب حالل مهمترین عبادت است.

انواع معامالت حرام

 1تق ّلب در کاال یا پول ،و ِغ ّش در معامله :از دیگر موارد معامالت حرام ،فریب مشتری
یا خریدار است؛ غش در داد و ستد به معنای آمیخته کردن جنس نامرغوب با مرغوب ،بدون
اطالع مشتری است؛ مانند اضافه کردن آب در شیر ،آمیختن برنج بد با خوب ،مخلوط کردن
روغن نباتی با روغن حیوانی.
 2ربا :معامالت ربوی ،در قرآن و روایات ،از شدیدترین گناهان کبیره است .ربا به معنای
حق خود در داد و ستد یا قرض.
زیادی ،و در اصطالح عبارت است از دریافت بیش از ّ
همانطور که گرفتن ربا از دیگران حرام است ،قبول قرارداد ربوی و دادن ربا نیز با هر
توجیه یا بهانهای ،حرام است.
 3تولید ،توزیع ،خرید و فروش مطالب گمراهکننده و باطل و یا غیرمجاز :شامل
کتب ،نشریات ،نرمافزار ،فیلمهای مبتذل ،آلبوم های موسیقی و دیگر محصوالت فرهنگی
کننده فکری یا اخالقی که
که موجب شک در اعتقادات دینی گردد و نیز مطالب منحرف ٔ
منجر به بیتوجهی یا سهلانگاری نسبت به دین و احکام آنشود .همچنین انتشار غیرقانونی
محصوالت مجاز ،جایز نیست.
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فعالیت کالسی
ّ

مطالعه کتابهای انحرافی از روی کنجکاوی چه خطراتی
١ــ
ٔ
دربردارد؟ راه معقول برای آگاهی از افکار مختلف و نقد آنها
چیست؟
٢ــ معیار تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن یک کاالی فرهنگی چه
مرجعی است؟

 4شعبدهبازیِ ،سحر و مانند آن :کافران ،پیامبران را ساحر معرفی میکردند و معجزه
استفاده افراد
را نوعی تردستی یا جادوگری میپنداشتند .اسالم جهت جلوگیری از سوء
ٔ
فرصتطلب در فریب مردم ،یا القای شک و تردید در باورهای آنان ،شعبدهبازی و جادوگری
را ممنوع کرده و درآمد حاصله از انجام یا آموزش آن را حرام کرده است.
غیر از شعبدهبازی که امروزه بیشتر برای سرگرم کردن مردم استفاده میشود ،اموری مانند
«سحر» که با انجام اعمال شیطانی ،در جسم و روح شخص سحر شده اثر میگذارد و موجب
تغییر در وضعیت روحی و رفتاری وی میگردد از نظر اسالم حرام است.

فعالیت کالسی
ّ

شیادین
تفاوت دعا خواندن را با برخی اعمال توصیه شده از سوی ّ
برای دفع گرفتاریها مقایسه کنید.

 5ابزار وآالت قمار ،ماهواره و دیگر ابزار مشترک غالب در حرام :برخی وسایل،
اختصاص به استفاده در کار حرام دارند؛ مانند آالت قمار ،و برخی مشترک اند .خرید و
استفاده حرام از آن را دارند «گناه» محسوب میشود؛
فروش ابزار مشترک به افرادی که قصد
ٔ
مانند فروش انگور به کسی که قصد تولید شراب از آن دارد .خرید و استفاده از وسایلی که
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استفاده حالل از آن نیز جایز نیست؛
استفاده غیر حالل از آنها میشود ،حتی به قصد
معموال ً
ٔ
ٔ
کننده
مانند ظروف مخصوص مشروبات الکلی یا ابزارهایی مانند فیلترشکن اینترنت ،و دریافت ٔ
ماهواره که چون میتواند موجب انحراف خانواده و فرزندان شود ،بنابر فتوای مراجع تقلید
حرام است.

فعالیت کالسی
ّ

١ــ کدام خصوصیت در برنامههای ماهوارهای ،مانع استفاده از آن
مشاهده برنامههای سالم آن میشود؟
حتی به قصد
ٔ
مشاهده
٢ــ راههای صحیح بهرهمندی از اطالعات روز جهان و
ٔ
برنامههای سالم رسانهها چیست؟

 6خرید و فروش مواد حرام و نجس :شامل گوشت خوک ،گوشت مردار ،گوشتهای
طریقه غیراسالمی و مشروبات الکلی .خرید و فروش خون جهت استفاده در
ذبحشده به
ٔ
مصارف پزشکی و نجات جان بیماران ،جایز است .همینطور خرید و فروش (و نگهداری)
سگ نگهبان یا شکاری جایز است.

برای مطالعه
الصـد ِ
قات»
در روایتی از امام صادق
درباره ٔ
الـربا َو ی ُ ِربی َّ َ
آیه «ی َ َ
مـح ُـق الـل ُّٰـه ِ ّ
ٔ
پرسیدند« :چگونه است که گاهی میبینیم کسی که ربا میخورد مالش افزایش مییابد؟!»
و امام
پاسخ فرمودند« :و کدام نابودی باالتر از نابودکنندگی یک درهم ربا؟! دین او
را نابود میسازد و اگر عملش را ترک نکند و توبه ننماید ،داراییاش از بین میرود و فقیر
2
میشود».
1

(سوره
1ــ خداوند خیر و برکت ربا را میستاند و آن را به سوی نابودی سوق میدهد ،ولی صدقات را افزایش میدهد.
ٔ
آیه )٢٧٦
بقرهٔ ،
2ــ وسائلالشیعه ج  ،١٨ص ١١٩
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نابودی و ویرانگری از آثار جداییناپذیر «ربا» است همچنانکه برکت و نمو ،از اثرات
الینفک «صدقه» و «خمس» است .پس «ربا» هر چند نامش ربا (زیادی) است ،ولی «ازبین
رفتنی» است ،و صدقه هر چند که نامش را زیادی نگذاشته باشند ،زیاد شدنی است .لذا در
آیه فوق ،وصف ربا (یعنی زیاد شدن) را از ربا میگیرد و به صدقه (به معنای زکات) میدهد،
ٔ
ضد اسم او است توصیف می کند.
و ربا را به گونهای که ّ

آثار زیانبار ربا در جامعه

خداوند در قرآن با لحن شدیدی اعالم میدارد« :و اگر دست از رباخواری برنمیدارید،
بدانید به جنگ با خدا و
فرستاده او برخاستهاید . »1خداوند در آیات مربوط به ربا (آیات 275
ٔ
سلطه دشمنان
تا  279بقره) چنان شدتی به کار برده است که
درباره هیچ گناهی ،جز پذیرفتن ٔ
ٔ
دین ،به کار نبرده است؛ چرا که آثار زیانبار ربا ،اساس دین و زندگی انسانی را از بین میبرد؛
رباخوار با گرفتن پول بالعوض از دیگران ،خون فقیران را در شیشه میکند و با افزایش
روحیه شفقت
روزانه ثروت خود ،به اختالف طبقاتی و دشمنی دامن میزند ،و با از بین بردن
ٔ
ٔ
و مهربانی باعث تشدید اختالف و ناامنی در جامعه و ترویج مادیگرایی میشود.
فرد رباخوار به جای کار و تالش برای تولید ،تهیه و توزیع کاال در میان جامعه ،و شرکت
در سود و زیان ناشی از تجارت ،با سرمایهای که در دست وی به امانت است و وظیفه
جامعه خویش صرف نماید ،مبادرت به سوء استفاده کرده و به
دارد آن را به نفع خود و
ٔ
هنگام احتیاج دیگران به آن سرمایه ،زیادتر از آنچه را میدهد طلب میکند .انسان رباخوار به
سلطه وی بر
ثروتاندوزی میپردازد و افراد ضعیف روز به روز فقیرتر گشته و این امر موجب ٔ
مردم میشود .از یاد نبردهایم کشورهای فقیری را که در استقراض از دولتهای استعماری
سلطه بیگانگان را پیدا نمیکنند.
غرق شدهاند و توان بازپرداخت بدهی خود و بیرون آمدن از ٔ

آیه 279
1ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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انواع ربا

ربا بر دو گونه است :ربا در داد و ستد ،و ربای قرضی.
 1ربا در داد و ستد :عبارت است از مبادله دو کاال از یک جنس ،همراه با دریافت مقدار
معاوضه یک کیلو برنج اعال با دو کیلو برنج عادی ،یا تعویض بیست گرم طالی دست
اضافی؛ مانند
ٔ
دوم با ده گرم طالی نو .حرمت ربا در جایی است که کاال در برابر کاال قرار گیرد ،اما اگر هر کدام
از کاالها در برابر پول معامله شود و جداگانه قیمتگذاری و خرید و فروش شود اشکالی ندارد.
 2ربای در قرض :عبارت است از قرض دادن به دیگری ،به شرط دریافت مبلغی زیادتر؛ خواه
بهطور صریح شرط کنند ،یا پرداخت قرض مبتنی بر آن باشد .این نوع ربا شدید ًا حرام است.

فعالیت کالسی
ّ

برخی روشها برای رهایی از ربا رواج یافته که به «کاله شرعی»
معروف اند ،زیرا رهایی واقعی از ربا نیست و حرمت آن مبلغ اضافی
را تصحیح نمیکنند .با استفاده از اطالعات عمومی خود و یا
مراجعه به کتابهای فقهی ،چند نمونه از این راه ها را ذکر کنید.
سپس راهحلهایی غیر از قرض دادن را بیابید که خالی از ربا باشد.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2

تفاوت معامالت حرام را با باطل بیان کنید.
فلسفه تحریم ربا در اسالم چیست؟
ٔ

تحقیق کنید
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١ــ طرز صحیح تعویض طالی کارکرده با طالی نو را بیان کنید.
٢ــ آیا سود بانکی و ربا با یکدیگر تفاوت دارند؟ توضیح دهید.

اصطالحات اقتصادی اسالم ()١
ك َعـن االَنفـا ِل
َیـسئَلونَ َ
َنفـال لِـ ّلٰ ِ
ـه
ُق ِل اال ُ
ِ1
الرسـول
َو َّ
از تو در مورد انفال می پرسند،
بگو انفال برای خداوند
و پیامبر است.

1ــ سورهٴ انفال ،آیهٴ 1
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در این درس با برخی اصطالحات اقتصادی که در فقه اسالمی کاربرد دارد و دانستن آنها
الزم است ،بهطور مختصر آشنا میشویم.

۱ــ اَنفال

َانفال از لحاظ لغوی جمع نَفل و به معنای بخشش است و در اصطالح فقهی عبارت است از
جامعه اسالمی قرار دارد؛ مانند جنگلها و معادن و دریاها.
منابع طبیعی که در اختیار کشور و
ٔ
این موهبت های خدادادی ،اموال عمومی و مالکیت آن در اختیار حکومت اسالمی است تا
نحوه استفاده از آن را پیامبر و
در ضرورتهای اجتماعی و مصالح جامعه به کار گرفته شودٔ .
جانشینان وی تعیین میکنند.

فعالیت کالسی
ّ

سوره انفال تحقیق
آیه نخست
با مراجعه به تفاسیر قرآن،
درباره ٔ
ٔ
ٔ
نموده و آن را به کالس ارائه نمایید.
٭٭٭

٢ــ وقف

وقف یعنی در راه خدا ،مال خود را از ملکیت شخصی خارج و استفاده از آنرا عمومی
کنیم .وقف از کارهای پسندیده و سفارش شده است و بهمنظور کسب ثواب اخروی و بهجا
استفاده عموم مردم یا گروهی خاص (مانند ایتام) است .خرید و فروش
صدقه جاریه و
گذاشتن
ٔ
ٔ
مال موقوفه ممنوع است و شرایط استفاده از آن بستگی به مفاد مندرج در وقفنامه دارد.

برای مطالعه
برخی چاههای حفر شده در مدینه که تا امروز باقی است ،حاصل تالش امیرالمؤمنین
علی
«صدقه
است که آنها را در راه خدا وقف نموده تا پس از حیات خویش از ثواب
ٔ
جاریه» بهرهمند گردد.
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فعالیت کالسی
ّ

چند موقوفه از شهر خود را نام ببرید.

٭٭٭

٣ــ ِهبه

هبه یا َهدیه عبارت است از اینکه شخصی مال خود را به طور مجانی و بدون گرفتن عوض،
به دیگری ببخشد و تملیک کند .هدیه دادن موجب افزایش محبت و رفع کدورت میگردد؛ لذا
در دین اسالم به آن سفارش شده است.
فرموده اند:
پیامبر اکرم
به یکدیگر هدیه دهید و محبت کنید؛ به همدیگر هدیه دهید که موجب رفع کینه و
کدورت میشود			 .1

صله رحم است.
هدیه دادن به ویژه به خویشان و اقوام ،بسیار سفارش شده و از موارد ٔ
پذیرفتن هدیه و رد نکردن آن نیز جزو تأکیدات اسالم است ،اما پذیرش رشوه بهنام هدیه جایز
نیست.
1ــ وسائلالشیعه ،ج ،١٧ص ٢٨٧
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فعالیت کالسی
ّ

اگر پس از قول و قرار بخشش و قبل از تقدیم آن ،یکی از دو طرف
فوت کند ،تکلیف آن مال چه میشود؟

عبرت
فرموده اند«،شگفتآورتر اینکه شبانه کسی به دیدار ما آمد 1و ظرفی
امام علی
درپوشیده پر از حلوا همراه خود آورده بود؛ چنان از آن متنفر شدم که گویی آن را با بزاق
(صدقه
ماری سمی مخلوط کردهاند! بدو گفتم :این هدیه است یا زکات یا صدقه؟ که زکات
ٔ
واجب) بر ما اهلبیت حرام است .گفت :نه زکات است و نه صدقه ،بلکه هدیه است! گفتم:
زنان بچهمرده بر تو بگریند! آیا از راه دین خدا وارد شدهای تا مرا فریب دهی؟ یا عقلت آشفته
شده و هذیان میگویی؟! به خدا سوگند اگر هفت اقلیم و آنچه زیر آسمانها است را به من
درباره یک مور نافرمانی خداوند را به جا آورم و پوست ُجوی را از او بگیرم ،چنین
دهند تا
ٔ
2
نخواهم کرد!»

فعالیت کالسی
ّ

با توجه به عبارت فوق ،چگونگی تشخیص هدیه را از رشوه بیان
کنید.

٭٭ ٭
پرونده وی در دادگاه رسیدگی شود.
1ــ وی اشعث بن قیس بود که فردای آن روز قرار بود به
ٔ
2ــ نهج البالغه ،خطب ٔه .٢٢٤
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٤ــ قرض
ـسـ ًنـا،
ِان ُتـقـ ِر ُضوا ال ّلٰ َه ق ً
َرضا َح َ
1
ِ
ِ
ـلیـم.
ـکور َح ٌ
ُیـضاعفـ ُه لَـکُم َو َیـغـفر لَـکُم َوال ّلٰ ُه َش ٌ
اگر به خداوند قرضی نیکو دهید ،آن را برایتان دو برابر ساخته و شما را میآمرزد؛
و خداوند بسیار سپاسگزار و بردبار است.

قرض عبارت است از قراردادی که شخص در مقابل دریافت مال از قرض دهنده ،پرداخت
همان مال یا قیمت آن را به وی برعهده میگیرد .گرهگشایی از کار دیگران و قرضدادن به کسی
که نیازمند آن باشند ،مورد سفارش اسالم و دارای اجر فراوان است .البته قرض گرفتن از
دیگران در صورت عدم ضرورت ،مکروه و ناپسند است.

فعالیت کالسی
ّ

با مراجعه به تفاسیر قرآن ،خصوصیاتی را که موجب حسنه بودن
قرض میگردد ،بیان نمایید.

قرض دادن به دو صورت است « :مدت دار» و «بدون مدت» .در قرض «مدتدار» زمان
پرداخت بدهی تعیین میگردد برخالف «بدون مدت» که در آن زمان پرداخت قید نشده است.
قرضگیرنده موظف است با فرا رسیدن زمان پرداخت بدون هیچ عذری بدهی خود را بپردازد.
البته اگر هنگام سررسید بدهی ،بدهکار تنگدست باشد ،طلبکار باید به وی مهلت دهد تا
بدهکار توان بازپرداخت بدهی را پیدا کند.
مستحب است بدهکار مبلغی مازاد برآنچه قرض گرفته برگرداند و گرفتن این پول برای
قرضدهنده ،در صورتی که از ابتدا شرط نکرده باشند ،جایز است .اما اگر قرض دهنده شرط
کند که بیش از آن مقدار که پرداخت کرده دریافت کند ،حتی اگر مقدار آن را مشخص نکند،
ربا و از گناهان کبیره است.
آیه 17
1ــ
سوره تغابنٔ ،
ٔ
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برای مطالعه
از رسول خدا

نقل شده است که فرمود:

«کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد برای هر درهمی ،حسنهای
همسنگ کوه ُا ُحد دارد .و اگر در مطالبهٔ قرض ،با وی مدارا کند او را
بدون حساب از پل صراط عبور میدهند.
و اگر کسی برادر مسلمانش نزد او از تهی دستی شکایت کند و او
به وی قرض ندهد ،خدای تعالی در روزی که پاداش نیکوکاران را
میدهد او را از بهشت محروم میسازد».1
از امام صادق
نقل شده است که:
«بر سردر بهشت نوشته است :صدقه دادن ده ثواب و قرض دادن
2
هجده ثواب دارد».

٭٭٭
قرض دادن عالوه بر رفع مشکالت اقتصادی افراد همنوع موجب برطرف شدن غم و
اندوه آنها و حفظ آبروی نیازمندان میشود و بهاین طریق موجب تقویت اتحاد بین افراد
جامعه و احساس رضایت از زندگی میگردد.

٥ــ رهن

رهن قراردادی است که مطابق آن ،طلبکار از بدهکار چیزی را گرو میگیرد و تا زمان
دریافت طلبش آن را به امانت نزد خود نگهداری میکند؛ مانند اینکه بانک در قبال پرداخت
وام ،سند منزل را گرو بگیرد و نزد خود نگاه دارد .این کار موجب اطمینان از پرداخت بدهی
اجازه گروگذار در رهن تصرف کند.
میگردد .گروگیرنده حق ندارد بدون
ٔ
1ــ تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ،ج٣
2ــ کنزالعمال ج  ،٦ص ٢١٨
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برای مطالعه
امروزه اصطالح رهن به نوعی اجاره نیز گفته میشود که مستأجر بهجای پرداخت اجاره
ماهیانه ،مقداری پول را بهعنوان رهن نزد صاحبخانه امانت گذاشته و در آخر سال آن را
دریافت میکند .این نوع اجاره به شرطی صحیح است که مبلغی را نیز ،به عنوان اجاره
ماهیانه تعیین کنند و مبلغ رهن را به عنوان قرض الحسنه و در قالب شرط ضمن عقد اجاره
به موجر تسلیم کنند.

٦ــ اجاره

عقدی است که مطابق آن ،حق بهرهبرداری از منافع کاال یا کار انسان ،در مدت مشخص ،به
شخص دیگر واگذار شده و در قبال آن ،مبلغ معینی دریافت میگردد .اجاره بر دو نوع است:
اجاره ملک ،ماشین و مانند آن٢ .ــ کار و تالش انسان؛ مانند استفاده از
١ــ منافع کاال؛ مانند
ٔ
ِ
خدمات کارمندان و کارگران .در نوع اول ،اجارهدهنده را ِ
«مستأجر»
«موجر» و اجاره کننده را
ِ
«مستخدم» و قرارداد اجاره را «استخدام» نیز
مینامند و در نوع دوم ،کارگر یا کارمند را
میگویند .عقد اجاره نیز شرایط و احکام خاصی دارد.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2
3
4

٭٭٭

در حال حاضر اختیار انفال در دست کیست؟
تغییر در مصرف موقوفه منوط به تحقق چه شرایطی است؟ چند مثال بزنید.
علت برتری قرض دادن نسبت به صدقه و کمک مالی چیست؟
برتریهای رهن گرفتن را بر اخذ چک ،سفته و ضامن برشمارید.

تحقیق کنید

اگر کسی به شما بگوید« :شما قرض بدهید ،بنده هم حتماً به نوعی
جبران میکنم» آیا ربا محسوب میشود؟
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اصطالحات اقتصادی اسالم ()2
قالوا نَ ِ
ـفقـد صوا َع الملِ ِ
ك
ُ
َ
ِ
ـمل بَـعیـ ٍر و
جاء بِـه ِح ُ
َو ل َمـن َ
1
عیـم
اَنا بـه َز ٌ
گفتند که ما جام پادشاه را
گم کرده ایم و هرکس آن را بیاورد
یک بار شتر (غلّه) به او داده می شود
2
و من ضامن (این پاداش) هستم.

سوره یوسف ،آی ٔه 72
1ــ
ٔ
2ــ اشاره به جعاله
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در درس پیشین با برخی اصطالحات اقتصادی آشنا شدیم .در این درس به برخی دیگر
خواهیم پرداخت.

7ــ وکالت

وکالت عبارت است از قراردادی که مطابق آن ،انجام برخی از کارهای خود را به
دیگری واگذار کنیم .مانند اینکه کسی را مأمور فروش منزل خود کنیم تا از طرف ما خانه را
به قیمت مناسب بفروشد.او «وکیل» ماست و به ما که اختیار قانونی برای تصمیمگیری را به
او دادهایم «موکّل» میگویند .این نوع قرارداد میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
اختیارات «وکیل» مطابق توافق بین او و «موکّل» است و نباید از آن تخطّی کند؛ همچنین
ِ
موکّل نیز هر زمان که بخواهد میتواند وکیل را عزل نماید.
فعالیت کالسی با کمک دبیر خود ،مواردی از کاربردهای رایج وکالت را در زندگی
ّ
روزمره نام ببرید.

  8ــ مضاربه

برخی توانایی کار دارند ،ولی سرمایه ندارند ،برخی نیز سرمایه دارند ،ولی امکان یا توان
کار ندارند .مضاربه عبارت است از قرارداد همکاری بیندو نفر بهگونهای که یکی عهدهدار
سرمایه و دیگری عهدهدار کار میشود و سود و زیان میان آن دو به نسبتی که توافق میکنند
تقسیم میگردد.
توجه :از آنجا که میزان سود در فعالیتهای اقتصادی نامعلوم است ،طرفین باید چگونگی
تقسیم سود را به صورت درصدی از سود نهایی تعیین نمایند و اگر مبلغ مشخصی را به عنوان
سود تعیین کنند ،ربا میشود.
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فعالیت کالسی
ّ

تفاوت این دو قرارداد را با یکدیگر بیان کنید و علت ربا بودن
قرارداد دوم یعنی حالتی که در مضاربه ،سود تعیین می شود را
توضیح دهید.

٭٭٭

9ــ صلح

در امور روزانه و داد و ستدها گاهی ابهام یا اختالف نظر پیش میآید و تعیین حق طرفین
دشوار یا غیرممکن میشود .در این موارد بهترین راه« ،مصالحه» و رضایت طرفینی است؛
بهاین صورت که هر دو طرف در مورد انتقال مالکیت ،یا حق استفاده از کاال ،به یک توافق
حق احتمالی خود را ببخشند و حالل کنند.
برسند و ّ

10ــ َضمان

ضمان عبارت است از بهعهده گرفتن بدهی فردی دیگر که اگر او پرداخت نکرد ،ضامن
پرداخت کند .مثل اینکه شما ضامن کسی شوید و به طلبکار بگویید« :من بدهی فالن شخص
ذم ٔه ضامن منتقل
ذم ٔه بدهکار به ّ
را که بهشما بدهکار است ضمانت میکنم» .در نتیجه ،آن دین از ّ
میشود و او در صورت عدم پرداخت ،بعد از پرداخت وجه ضمان ،میتواند آن مقداری را که
به طلبکار پرداخته از او مطالبه کند.
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برای مطالعه
هر انسانی در قبال کارهای خود مسئول است و باید پاسخگو باشد .این مسئولیت در
(حقالناس) میشود شدیدتر است و بیتوجهی
مواردی که مربوط به اموال یا حقوق دیگران ّ
به آن نتایج ناگواری در دنیا و آخرت به دنبال دارد.
هر کس بر اثر بیاحتیاطی بر اموال دیگران خسارتی وارد کند ُم َلزم به پرداخت خسارت
و در اصطالح فقهی «ضامن» است؛ مثال ً اگر وسیلهای را به دوست خود عاریه دهید (به
اصطالح عرفی امانت دهید تا استفاده کند) و بر اثر اتفاق (و نه سهلانگاری) آسیبی به آن
حق گرفتن خسارت از دوست خود را ندارید! ولی اگر در مغازهکاالیی را جهت
وارد آید ّ
مشاهده بردارید و از دستانتان به زمین بیفتد باید خسارت آن را پرداخت کنید . ...

1١ــ لُـ َقـطه

لقطه به شیء پیدا شدهای گفته می شود که مالک آن مشخص نیست؛ مانند اشیای جامانده،
یا مسروقهای که در اماکن عمومی یا شخصی پیدا میشود .در صورت برداشتن ،شخص
ضامن نگهداری و رساندن آن به مالک اصلی خواهد بود.
در مواردی که برنداشتن آن شیء موجب تلف شدن آن شود ،جایز است فرد مسلمان این
مسئولیت را برای حفظ حقوق دیگر برادران دینی خود بر عهده گرفته و اقدام به نگهداری آن
نماید .در این صورت وی موظف است تا یک سال به جست وجوی مالک آن کاال بپردازد و آن
را در اماکن عمومی اعالن نماید .سپس در صورت پیدا نشدن صاحب آن ،از طرف صاحبش
آن را صدقه دهد یا نزد خود به امانت نگه دارد یا اینکه برای خود بردارد به شرط اینکه اگر
صاحبش پیدا شد به وی بدهد.
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فعالیت کالسی
ّ

اگر پولی را پیدا کنید و صاحبش را نشناسید چه میکنید؟ آیا
انداختن آن در صندوق صدقه صحیح است؟

1٢ــ ُجـعاله

نوعی قرارداد یک طرفه است که فرد متعهد میشود به هر شخصی که کار موردنظر او را
1
انجام دهد ،پاداش معینی پرداخت کند .همانند آیه ای که در ابتدای درس آمده است.

فعالیت کالسی
ّ

مثالهایی در مورد جعاله ذکر کنید.

٭٭٭

1ـ برای توضیحات بیشتر می توانید به تفسیر این آیه در کتب تفسیری همچون «المیزان» و «البرهان» مراجعه نمایید.
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2
3
4

«وصیت» چیست؟
تفاوت «وکالت» با
ّ
کاربرد «مضاربه» در عقود بانکی(حسابهای پسانداز) به چه صورت است؟
وسیله «صلح» حالل و شرعی کرد؟ نظر مرجع خود را بنویسید.
آیا میتوان قرض ربوی را به
ٔ
«جعاله» همان «مژدگانی» است؟ تفاوت آندو را بیان کنید.
آیا ُ
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١ــ قرآن کریم ،ترجمه های محمدمهدی فوالدوند
و آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی
ترجمه محمد دشتی
٢ــ نهج البالغه،
ٔ
٣ــ تحریرالوسیله ،امام خمینی (ره)
٤ــ
رساله نوین ،عبدالکریم بی آزار شیرازی
ٔ
رساله توضیح المسائل مراجع
٥ــ
ٔ
٦ــ تفسیر المیزان ،عالمه سیدمحمدحسین
طباطبایی (ره)
٧ــ تفسیر نمونه ،آیت اللّه مکارم شیرازی و
جمعی از محققان
 ٨ــ
مسئله حجاب ،استاد شهید مرتضی مطهری
ٔ
٩ــ بحاراالنوار ،عالمه محمدباقر مجلسی
حماسه حسینی ،ج ،٢استاد شهید مرتضی
١٠ــ
ٔ
مطهری
حرانی (ره)
١١ــ تحف العقول ،ابن شعبه ّ
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١٢ــ اصول کافی ،شیخ کلینی (ره)
١٣ــ فروع کافی ،شیخ کلینی (ره)
١٤ــ من ال یحضره الفقیه ،شیخ صدوق (ره)
١٥ــ الخصال الشیعه ،شیخ صدوق (ره)
حر عاملی (ره)
١٦ــ وسائل الشیعه ،شیخ ّ
١٧ــ مستدرک الوسائل ،محدث نوری (ره)
١٨ــ غررالحکم و دررالکلم ،عبدالواحد آمدی
نی و االلقاب ،محدث قمی ج ٢
١٩ــ الکُ ٰ
٢٠ــ کنزالعمال ،متقی هندی ج٦
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عمومی
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