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سخنی با دبيران محترم
از  آن  آموزش  و  بوده  اسالمی  معارف  و  علوم  رشته ی  اصلی  دروس  از  يکی  احکام  درس 
نظام  فهم  شرع،  دستورات  احکام و  عمل به  آشنايی و  گذشته از  رشته می باشد.  اين  اهداف  مهم ترين 
فقهی اسالم و آشنايی با فلسفه ی برخی دستورات، می تواند موجب فهم عميق تر دين و برقراری ارتباط 
بهتر دانش آموز با مسائل فقهی گردد. آميختن مباحث «فلسفه فقه» با «درس احکام» ضمن کاستن از 
خستگی اين درس و تسهيل امر آموزش، به دقت بخشی در مطالعه ی مباحث دينی و زدودن شبهات 

احتمالی پيرامون آن، کمک بسزايی خواهد نمود.
کتابی که پيش رو داريد قسمت دوم و پايانی مجموعه کتاب احکام است که طبيعتاً شامل مباحث 
نماز، تقليد، روزه و ديگر مباحث کتاب نخست نمی باشد. محتوای اين کتاب بر طبق برنامه  مصوب در 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی تهيه گرديده است و مؤلف 
ملزم به رعايت مواد آن برنامه و لحاظ چارچوب های معمول کتاب های رسمی بوده است. لذا با توجه به 
محدوديت های ساعات درسی و حجم کتاب و برخی مالحظات ديگر، مباحث مطرح شده صرفاً جنبه ی 
آشنايی با احکام را داشته و به هيچ وجه شامل تمام مسائل مربوط به آن بحث نمی شود. دبير مربوطه، در 
صورت لزوم و به اقتضای شرايط، می تواند توضيحات و مثال های تکميلی را به دانش آموزان ارائه و يا 

آنان را به رساله و ديگر کتب مرتبط راهنمايی نمايد.
در اين کتاب سعی گرديده تا همان روالی که در درس دين و زندگی اجرا شده است دنبال شود 
و هر درس، شامل فعاليت، نکاتی برای مطالعه و پرسش هايی جهت مشارکت فعال دانش آموز در کالس 
باشد. همچنين ترجمه ی برخی آيات و روايات نيز بر عهده ی دانش آموز گذاشته شده است تا در سايه ی 
آن، به طور غير مستقيم، ادبيات عرب و نيز فهم قرآنی دانش آموز توسعه يابد. الزم به ذکر است که اين 
گرديده  طراحی  آموزش  ديده  و  مجرب  دبير  توسط  تدريس  جهت  بلکه  «خودآموز»،  به عنوان  نه  کتاب 
است، و پاسخگويی به سؤاالت هر درس، مستلزم کمک و هدايت دبير مربوطه است. جهت هماهنگی 
و مساعدت بيشتر، عالوه بر تدوين و توزيع کتاب راهنمای معلم، برگزاری دوره های ويژه جهت دبيران 

محترم، در دستور کار سازمان قرار داشته است.
آوردن  از  است،  محترم  مؤلف  نهايی  نگارش  و  جمعی  نظر  حاصل  که  کتاب،  اين  تأليف  در 
ارجاع  خود  تقليد  مرجع  رساله ی  به  دانش آموزان  لزوم،  صورت  در  و  شده  خودداری  فتوا  اختالف 
داده می شود. هر چند محتوای دروس متشکل از متون مندرج در رساله های عمليه است ليکن استناد 
احکام مذکور به شماره ی مسائل رساله، با توجه به اختالف رساله های گوناگون، ذکر نگرديده است. 



البته يافتن شماره مسئله و صفحه ی مربوط به هر مبحث، با توجه به مختصر بودن نوع مسائل در رساله، 
بسيار آسان خواهد بود.

اما  باشد  مفيد  می تواند  معارف  رشته  دانش آموز  برای  گرچه  فقهی  اصطالحات  با  آشنايی 
از  درس،  اين  نسبی  سختی  گرفتن  نظر  در  با  و  احکام  درس  ناخوشايند  خاطره  از  جلوگيری  جهت 
و  محتوا   بر  تمرکز  جای  به  دانش آموز  تا  آمد  عمل  به  ممانعت  فقهی  تخصصی  اصطالحات  آوردن 
مضمون، در    دام صعوبت الفاظ و به خاطرسپاری آن ها گرفتار نيايد. همچنين به صالحديد شورا، از 
ذکر مستحبات و مکروهات و احکام مفصل خودداری گرديده و همت اصلی بر واجبات و اصول هر 

بحث متمرکز گشت.
اسالمی»  معارف  و  «علوم  رشته   در  اکنون  که  زندگی»  و  «دين  درس  که  است  ذکر  به  الزم 
رشته  اين  از  عقايد»،  «اصول  و  «اخالق»  «احکام»،  کتاب های  تدريجی  انتشار  با  می شود  تدريس 
حذف خواهد شد. بنابراين همپوشانی های احتمالی اين کتاب و کتاب «دين و زندگی» جای اشکال و 

نگرانی نخواهد بود.
اميد است با مطالعه و در ميان گذاشتن نظرات پيشنهادی خود، ما را در جهت ارائه هرچه بهتر 

کتاب های درسی ياری نماييد.
خداوند هميشه يار و ياورتان باشد



دانش آموزان گرامی
سالم بر شما

انسان  به  نيز  را  آن  به  رسيدن  راه  داده،  قرار  انسان  نهايی  منزلگاه  را  بهشت  که  منان  خداوند 
آموخته است؛ راهی که خوشبختی دنيا را نيز به همراه دارد.

و آفرين بر شما
که در رشته ای تحصيل می کنيد که شناخت پيام نجات بخش الهی هدف آن است.

کتابی که پيش رو داريد سعی دارد گوشه ای از احکام عملی اسالم را به ما بياموزد، احکامی 
که در قالب رساله ی عمليه با آن آشنا هستيد. قطعاً احکامی که روشنی بخش راه زندگانی ماست بسيار 
فراتر از آن است که در صفحاتی محدود بگنجد، هر کدام از ما نيز مرجع تقليدی داريم که منبع ما در 
شناخت احکام است. پس در هر مسئله ای بايد به رساله ی عمليه ی مرجع تقليدتان نيز مراجعه کنيد و 

از دبير گرامی کمک بگيريد.
احکام الهی مبتنی بر علم و حکمت است و قطعاً آنچه خدا از ما خواسته در رشد و بالندگی ما 

نقش دارد. سعی کنيم هميشه اين را در خاطر داشته باشيم و با ميل و رغبت به احکام عمل نماييم.
احکام الهی موضوعی است که در همه ی زندگی با آن سروکار داريم و بايد آن ها را بکار گيريم؛ 
خواه دانش آموز باشيم و خواه دبير، خواه بخواهيم اين رشته را ادامه بدهيم خواه نه. پس چه بهتر که 

از اين فرصت به بهترين نحو استفاده کنيم و آن را به کاملترين شکل بياموزيم.
موفق باشيد و خدا يارتان باد
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درس اّول

امر به معروف و نهی از منکر (١)

َو  اۡلُمۡنَکِر  َعِن  َتۡنَهۡوَن  َو  بِاۡلَمۡعُروِف  َتأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُاۡخِرَجۡت  ٍة  ُامَّ َخۡيَر  ُکۡنُتۡم 
ه ُتۡؤِمُنوَن بِالّلٰ

سوره ی آل عمران، آيه ی ١١٠
پسنديده  کار  به  آمده ايد؛  پديد  مردم  برای  که  هستيد  امتی  بهترين  شما  ترجمه: 

توصيه نموده و از کار ناروا نهی می کنيد و به خدا ايمان داريد.

الف) جايگاه رفيع امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» همانند نماز و روزه از واجبات الهی به شمار می آيند. جايگاه نماز 
در ميان ساير آموزه های اسالمی، باالتر از سايرين بوده و قبولی اعمال بسته به آن است. باالتر از نماز، 
واليت قرار دارد که شرط قبولی نماز و ساير اعمال است. در اين ميان، «امر به معروف و نهی ازمنکر» 
از  نهی  و  معروف  به  زيرا «امر  باشد،  عملی  واجبات  ساير  از  برتر  تا  شده  موجب  که  دارد  خصوصيتی 
منکر» زمينه ساز انجام ساير فرايض در جامعه است. از اين رو، در نهج البالغه، اميرمؤمنان علی  

جايگاه بی نظير اين دو فرضيه را چنين بيان می دارد:
«َو َما أۡعَماُل اۡلِبرِّ ُکلَُّها َو اۡلِجَهاُد ِفی َسِبيِل اللَِّه ِعۡنَد األۡمِر بِاۡلَمۡعُروِف َو النَّۡهِی َعِن اۡلُمۡنَکِر 

 ١« یٍّ ِإالَّ َکَنۡفَثٍة ِفی َبۡحِر لُجِّ
همه ی اعمال نيکو و جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهی از منکر همانند دميدنی 

بر دريای پهناور پر موج است.
اهميت امر به معروف و نهی از منکر آن چنان زياد است که در آيات و  روايات نسبت به ترک آن 
هشدارهای شديدی ذکر شده و عذاب ها سختی برای افراد بی تفاوت نسبت به آن، وعده داده شده   است؛ 

١ــ نهج البالغه، حکمت ٣٧٤. 
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در آيه ی ١٦٥ سوره ی اعراف، خداوند می فرمايد: «کسانی را که نهی از منکر کردند نجات داديم و 
باقی افراد را به خاطر گناه و نافرمانی دچار عذابی بسيار سخت کرديم». و در روايتی از موالی مّتقيان، 
علی           می خوانيم: «خداوند سبحان مردم پيشين را بدين علت مورد لعن و دوری از رحمت قرار داد 

که امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمودند».١ 

فعاليت
با توجه به آيه ی ابتدای درس، ارتباط ميان «امر به معروف و نهی از منکر» و امت 
 ............................................. برتر شدن را توضيح دهيد
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

ب) مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
توصيه به انجام کار واجب را «امر به معروف» و توصيه به ترک گناه و کار حرام را «نهی از منکر» 
می گويند. اين توصيه معموالً از طريق گفتار انجام می پذيرد ولی منحصر به آن نيست؛ به وسيله ی اشاره، 

نوشتن و کلمات غيرمستقيم نيز می توان امر به معروف و نهی از منکر نمود.
امر به معروف دارای انواع و اقسامی است که بسته به شرايط مختلف، لحن متناسب با آن بايد به 
کار رود؛ همانند والدين که برای امر و نهی فرزند خود گاه مهربان و گاه با شدت برخورد می کنند تا وی 

را از خطر مصون دارند.
همان طور که در مفهوم «امر» و «نهی»، بين معنای قرآنی آن با معنای رايج در زبان فارسی تفاوت 
وجود دارد، در مفهوم «معروف» و «منکر» نيز شاهد اين تفاوت می باشيم؛ در عرف معمول، «معروف» 
به هر کار خوب و ارزشمندی که انجام آن مورد تأييد عقل وشرع باشد گفته می شود و «منکر» نيز به  کار 
قابل پذيرش  شرع  و  عقل  نظر  از  و  بوده  ناسازگار  سليم  فطرت  با  که  می شود  اطالق  ناپسندی  و  زشت 
نباشد. اما در اين بحث، مقصود از «معروف» فقط کارهای واجب و مستحب، و مقصود از «منکر» 

فقط کارهای حرام بوده و کارهای مکروه را شامل نمی شود.
«امر به معروف» و «نهی از منکر» دو اصطالح شرعی اند که معموالً همراه يکديگر به کار می روند 

١ــ نهج البالغه، خطبه ١٩٢.
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و گاهی به طور خالصه فقط يکی را ذکر می  کنند. هرگاه عملی واجب، مانند نماز خواندن، ترک گردد 
«امر به معروف» بايد نمود و هرگاه گناهی، مانند غيبت يا دروغ، صورت گيرد «نهی از منکر» صورت 

می گيرد. در نتيجه، اين دو فرضيه، کاربردی جداگانه داشته و دو واجب محسوب می شوند.

فعاليت
انجام  جامعه  در  نام هايی  و  عناوين  چه  تحت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
می شود؟ .......................................................... 
 .................................................................
 .................................................................

ج) انواع امر به معروف و نهی از منکر
همان طور که اشاره شد امر و نهی اقسامی دارد و از توصيه ی دوستانه تا دستور آمرانه را شامل 
می شود. همين طور عالوه بر گفتار مستقيم، شامل رفتار و درخواست های غير مستقيم نيز می گردد. 

چنانچه قيام های بسياری در تاريخ برای تحّقق امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است.
گذشته از شيوه های ابراز امر و نهی، آنچه به آن امر و نهی می شود نيز مهم است؛ امر به انجام 
واجب در مقايسه با امر به انجام مستحب دارای اهميت بيشتری است. همين طور برخی گناهان شديدتر 
از ديگر گناهان بوده و نهی از آن ها مهم تر به شمار می آيد. نهی حاکم ظالم از انجام اعمال منکر، و نيز 
امر به معروف مسئولين حکومت، از با ارزش ترين اعمال محسوب شده و ثمره ی آن به مراتب بزرگ تر 
از نهی از منکرهای جزئی است. از اين رو معتقديم، قيام بر ضّد ظلم؛ نظير قيام عاشورا، انقالب اسالمی 

ايران و مقاومت حزب اللّٰه لبنان در صدر مهم ترين امر به معروف و نهی از منکرها قرار دارد.
همانند هرکار ارزشی، که اقدام بر خالف آن ضّد ارزش می باشد، در مقابل «امر به معروف» و 
«نهی از منکر» نيز، «نهی از معروف» و «امر به منکر» قرار دارد و افراد منحرف يا نا  آگاه، از طريق آن، 
ديگران را به سوی انحراف يا مسير اشتباه خود دعوت و توصيه می کنند. امروزه رسانه های بين المللی 
از طريق روش های گوناگون به اين کار مبادرت می نمايند. در زندگی روزمّره ی خود نيز  چه بسا از 

سوی دوستان يا ديگر افراد، بارها «نهی از معروف و امر به منکر» شويم!
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فعاليت
چند نمونه از روش های امر به «منکر» و نهی از «معروف »های غيرمستقيم را مثال 
 ............................................................ بزنيد.
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

د) شيوه های نوين امر به معروف و نهی از منکر
امروزه رسانه های صوتی و تصويری و مکتوب، تأثير فراوانی در کنترل افکار عمومی جامعه و 
هدايت آن دارند و با روش های پيشرفته ی علمی، ارزش های يک جامعه را دگرگون می کنند. اين امور 
نه با نام «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می شود و نه «موعظه» يا «نصيحت»، بلکه با تبليغ، پيشنهاد، 
تحسين يا بدگويی از يک رفتار، و بدون برانگيختن حّس مقاومت مخاطب در برابر عقيده ی تحميلی 
مناسب  روش های  جهت  ارزنده ای  راهنمای  آن ها  شناخت  و  شيوه ها  اين  در  تأمل  می گيرد.  صورت 

امر  به معروف و نهی از منکر می باشد.

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ انسان در زندگی خود به طور ناخودآگاه «امر به معروف و نهی از منکر»های 
فراوانی انجام می دهد. نمونه هايی از اين نوع را در زندگی خود بيابيد و در کالس مطرح 

نماييد.
٢ــ معنای «امر» در اصطالح «امر به معروف» چيست؟

٣ــ چرا افراد گناهکار با آن که خود به گناه آلوده اند گاه ديگران را به ناپاکی متهم 
و آن ها را سرزنش می کنند؟

٤ــ با انجام گناه در يک جامعه ی انسانی چه ضررهايی به ديگران می رسد؟
٥  ــ هدف و ثمره ی «نهی از منکر» چيست؟

فرد  خود  متوجه  را  ضررهايی  چه  منکر»  از  نهی  و  معروف  به  «امر  ترک  ٦  ــ 
می کند؟
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درس دوم

امر به معروف و نهی از منکر (٢)
َعِن  َيۡنَهۡوَن  َو  بِاۡلَمۡعُروِف  َيأُمُروَن  َو  اۡلَخۡيِر  ِإَلی  َيۡدُعوَن  ٌة  ُامَّ ِمۡنُکۡم  «َوۡلَتُکۡن 

اۡلُمۡنَکِر َو ُاولِئَک ُهُم اۡلُمۡفِلُحوَن»
سوره ی آل عمران، آيه ی ١٠٤
ترجمه : و بايد از ميان شما، گروهی به سوی خير دعوت کنند و به کار معروف، 

امر و از منکر، نهی کنند، و آنان همان رستگارانند.

 در درس قبل با مفهوم، اهميت و انواع «امر به معروف و نهی از منکر» آشنا شديم. در اين 
درس، شرايط وجوب، روش انجام و مراتب امر به معروف مورد بررسی قرار می گيرد.

الف) شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» از واجبات کفايی است که انجام آن بر همگان واجب است و اگر 
هيچ کسی آن را انجام ندهد همگی گنهکار محسوب می شوند. توصيه به انجام امور مستحبی و ترک 
مکروهات، مستحب است ولی توصيه به انجام واجبات و ترک محرمات در صورت وجود شرايط الزم، 

بر هر فردی واجب است.
اين شرايط عبارتند از:

١ــ تشخيص معروف و منکر: اگر فرد، علم کافی نداشته باشد و مصاديق معروف و منکر 
کار،  آن  درحالی که  کند،  نهی  آن  از  و  فرض  منکر  را  کاری  است  ممکن  ندهد  تشخيص  به درستی  را 
در  واقع، منکر و گناه نباشد و يا به خيال واجب (يا مستحب) بودن آن عمل، دستور به انجام آن دهد 

در   صورتی که انجام آن حرام، مکروه، يا مباح باشد. 
احکام  به  نسبت  بدبينی  و  مرج  و  هرج  ايجاد  بر  عالوه  منکرها  از  نهی  و  معروف  به  امر  اين گونه 
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دين، موجب رواج خرافات  و امور خالف دين در جامعه می گردد. اولين شرط آمر به معروف و ناهی از 
منکر، اطالع دقيق از احکام شرع و «حالل و حرام»ها می باشد؛ کسی حق ندارد مردم را از امور حالل 
و مباح منع کند و يا به امور ناپسند سفارش کند. بنابراين، شرط اول آن است که بداند آنچه انجام گرفته 
منکر (گناه) است و  الزم است برای انجام آن تذکر داده شود. داستان های بسياری در اين باره نقل شده 

است که نمونه ای از آن را می توانيد در انتهای اين درس مطالعه نماييد.
٢ــ عدم ترّتب مفسده: وظيفه ی هر انسانی در صورت مشاهده انجام منکر يا ترک معروف، 
امر و نهی است، به شرطی که اين امر يا نهی، موجب مفسده نشود، وگرنه انجام آن نه تنها واجب نيست 
بلکه حرام است؛ مثالً اگر «امر به معروف و نهی از منکر» موجب ريختن آبروی يک فرد مسلمان شود 
جايز نيست و بايد به زمان و مکان مناسب تری واگذار گردد. همچنين اگر انجام «امر به معروف يا نهی 
از منکر» همراه با ارتکاب گناهی ديگر باشد جايز نيست؛ مانند ورود به حريم شخصی افراد، تجسس، 

افشای سّر و … .
٣ــ اصرار به ادامه: در صورتی که فرد خاطی قصد ادامه ی عمل خود را داشته باشد الزم 
کار  ادامه ی  از  و  شده  پشيمان  وی  که  صورتی  در  اما  شود.  داده  تذکر  وی  به  آن،  حين  يا  قبل  است 
نادرست خويش دست بردارد، وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» ساقط می گردد. اگر فرد در خفا 
مرتکب گناه شد و شخص ديگری اطالع يافت بر وی واجب است  با رعايت آبروی فرد و در نهان، او 

را امر يا نهی کند ولی تجسس در امور افراد جايز نيست و حرام است.
٤ــ احتمال تأثير: از ديگر شرايط وجوب، مؤثربودن يا احتمال تأثير است. اگر قرائن طوری 
است که شخص تشخيص می دهد «امر به معروف و نهی از منکر» تأثير نمی گذارد واجب نيست. بلکه ممکن 
است مستحب باشد. و اگر احتمال تأثير عکس دهد انجام آن جايز نيست، بلکه بايد روش را تغيير دهد و در 
فرصت و شرايط مناسب به انجام آن مبادرت ورزد. البته گاهی تأثير، مستلزم تکرار عمل و مداومت در 
گفتن است که در اين صورت، عدم تأثير يک باره، موجب رفع وجوب امر به معروف نمی شود و بايد تذکر را 

تکرار نمود. گاهی تغيير رفتار و تأثير، مستلزم صبر و مداومت چند ماهه يا چندين ساله است.
به طور کلی، کم تر موردی يافت می شود که امر به معروف و نهی از منکر بی تأثير باشد؛ 

آنچه مهم است يافتن شيوه و روش مناسب می باشد.
٥ــ عمل به گفتار خود: کسی که «امر به معروف يا نهی از منکر» می کند خود نيز بايد عامل 
که  است  معروفی  اجرای  برای  خود  از  سزاوارتر  کسی  چه  حقيقتاً  و  باشد.  منکر  تارک  و  به   معروف 
ديگران را به سوی آن فرا می خوانيم؟ بنابراين هم خود بايد به آن عمل کنيم هم ديگران را به آن توصيه 
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نماييم. البته عمل به گفتار خود، شرط وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» نيست و بهانه ای جهت 
انجام ندادن آن به شمار نمی رود، ولی شرط تأثير در مخاطب می باشد.

همين اندازه  شويم.  اشتباه  يا  خطا  مرتکب  گاهی  است  ممکن  و  نيستيم  معصوم  ما  از  يک  هيچ 
که نسبت به کاری که می خواهيم به آن، امر يا نهی کنيم عامل باشيم کافی است تا مورد اعتراض قرار 
چنانچه  و  دارد  عادی  افراد  از  بيش تر  مراتب  به  تأثيری  درستکار،  و  پاکيزه  افراد  سخن  البته  نگيريم. 

در    کتاب ها نيز نمونه های آن ذکر شده گاهی موجب تحول افراد گنهکار می گردد.

تأمل
شنيدن موعظه از شخصی که خود به آن عمل نمی کند چه تأثيراتی می تواند بر   شما 

داشته باشد؟

٭   ٭   ٭

ب) روش انجام امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» بسته به موقعيت های مختلف دارای روش های گوناگون است که 
فرد با در نظر گرفتن شرايط مخاطب و محيط، بايد روش مناسب را انتخاب و اجرا کند تا بهترين تأثير 
را در فرد و اجتماع بگذارد. روش های غيرمستقيم به علت اين که مقاومت کمتری در برابر آن صورت 
می گيرد و مخاطب احساس شرمندگی و حقارت نمی کند مؤثرترند، ولی به کارگيری  آن ها نيازمند تفکر 
و هنرمندی است. نمونه ی مشهور اين روش، برخورد امام حسن  و امام حسين  با پيرمردی 
است که وضويش اشتباه بود و آن دو بزرگوار، با درخواست از پيرمرد برای قضاوت بين وضو گرفتن 

آن ها، اشتباه پيرمرد را بدون هيچ کالمی تصحيح کردند.١ 
نمونه ی ديگر، برخورد امام کاظم  با بشر حافی است که در خانه اش مجلس عيش و نوش 
که  زمانی  آزاد»؟  يا  است  بنده  منزل  اين  «صاحب  فرمود:  وی  خدمتکار  به  خطاب  امام  و  بود  برقرار 
خدمتکار با غرور پاسخ داد: «صاحب اينجا آزاد است»، امام نيز تأييد نمود: «بله … آزاد است … 
گوش  سنجيده به  جمالت  اين  هنگامی که  نمی کرد!».  برپا  گناه  بساط  منزلش  در  اين طور  بود  بنده  اگر 
صاحب خانه رسيد او را سخت متحّول کرد و پابرهنه به دنبال امام افتاد و از گناه چنان توبه نمود که 

شهره ی تاريخ گشت.٢ 
١ــ داستان راستان، جلد دوم، شماره ی ١٠٣                             ٢ــ داستان راستان، جلد اول، شماره ی ٤٤

 ُ  
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پيشنهاد
، نمونه هايی  با مطالعه و دقت در زندگی بزرگان دين، خصوصاً ائمه ی اطهار 

از اين روش ها را می توانيد پيدا نموده و به کالس ارائه کنيد.

آگهی های  و  سايت ها  کتاب ها،  مقاالت،  نيز  و  تلويزيونی  برنامه های  و  فيلم ها  تهيه ی  در  امروزه 
تبليغاتی، از اين روش های غير مستقيم، به صورت حرفه ای و به گونه ای که مخاطب متوجه هدف اصلی 
تهيه کننده يا نويسنده نشود، به طور گسترده استفاده می گردد. البته گاهی نيز روش مستقيم مؤثرتر است 

و با رعايت ادب و احترام و ساير شرايط اسالمی می توان از آن استفاده نمود. 

برای دانش آموزان فعال
امر به معروف وظيفه ی حکومت (حسبيه) است يا مردم؟

بی تفاوت بودن و سکوت نکردن در برابر انحراف و ظلم، يا همان «امر به معروف 
و  ندارد.  خاص  عده ای  به  اختصاص  که  است  کفايی  واجبات  جزء  منکر»  از  نهی  و 
همان طور که افراد يک جامعه وظيفه دارند يکديگر و مسئولين را «امر به معروف و نهی 
از منکر» کنند، حکومت (مسئولين) نيز وظيفه دارد جلوی انجام منکر و ترک معروف را 
در جامعه بگيرد و با آن مقابله کند. در گذشته ای نه چندان دور، تشکيالتی به نام «اداره ی 
و  داشت  عهده  بر  گسترده ای  وظايف  که  داشت  وجود  اسالمی  حکومت  در  حسبيه» 
امروزه  که  کارهايی  تمام  ديگر  عبارت  به  می کرد.  نظارت  آن ها  کار  و  کسب  و  مردم  بر 
«شهرداری»ها و «نيروی انتظامی» انجام می دهد جزء وظايف اين افراد بوده است. اما 
نهاد  اين  افراد،  برخی  برای  مزاحمت  ايجاد  و  سياسی  برخوردهای  دليل  به  تدريج  به 

حکومتی کم رنگ شد و از ميان رفت يا محدود شد.
امروزه نيز، از سويی وظيفه ی حکومت است که مردم را امر به معروف کند و از 
سوی ديگر وظيفه ی مردم که مسئولين را نهی از منکر نمايند. در اين ميان، مطبوعات و 

رسانه ها نقش پررنگ تری را در اين ارتباط ايفا می کنند.

٭   ٭   ٭
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ج) مراتب امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» دارای مراتبی است که هر يک شامل درجات خفيف تا شديد 
می شود. تا زمانی که درجه ی خفيف کافی باشد نبايد از درجه ی شديدتر استفاده نمود. مراتب مختلف 

«امر به معروف و نهی از منکر» به سه دسته تقسيم می شود:
گناه)  مشاهده ی  سبب  را (به  خود  قلبی  ناراحتی  شخص،  مرتبه،  اين  در  قلبی:  مرتبه ی  ١ــ 
از طريق چهره، طرز نگاه يا رفتار به مخاطب انتقال داده، به مخاطب می فهماند که کارش اشتباه است 
و  صميمانه  حالت  از  که  است  متعدد  درجات  دارای  خود  مرتبه  اين  نيست.  تأييد  و  رضايت  مورد  و 

دوستانه، آغاز و به حالت جدی و غير محبت آميز می تواند منتهی شود.١
نشود و  خود  عمل  زشتی  متوجه  رفتار  زبان  با  مخاطب  که  صورتی  در  زبانی:  مرتبه ی  ٢ــ 
توصيه،  و  تشويق  نصيحت،  سؤال،  صحبت،  می رسد؛  زبانی  مرحله ی  به  نوبت  برندارد،  دست  آن  از 
از درجات خفيف اين مرتبه اند که می تواند به صورت غير مستقيم و کنايه باشد. گاهی نيز الزم است 
از مراحل شديد زبانی مانند سرزنش، بازخواست يا تهديد استفاده نمود. تشخيص مرحله و درجه ی 

مناسب بستگی به شرايط زمانی و مکانی دارد و بايد به دقت و کاردانِی تمام، گزينش گردد.
با  خطا  کار  انجام  از  جلوگيری  گناه،  ابزار  نمودن  دور  از  است  عبارت  عملی:  مرتبه ی  ٣ــ 
استفاده از قدرت دست و بازو، برنامه ريزی و به کار بردن فکر و فراهم کردن اقدامات و تدبير عملی برای 
انصراف فرد از معصيت و مشغول نمودن وی به کار مفيد، آموزش عملی ترک منکر و انجام معروف از 
طريق عمل به معروف و ترک منکر و الگو بودن برای ديگران، و به طور کلی؛ تمام اقدامات عملی جهت 

دور نمودن فرد از محيط گناه.٢
مراحل شديد استفاده از زور، که ممکن است منجر به ضرب و جرح شود جايز نيست، مگر در   مورد 
دفاع از جان و ناموس خود يا ديگران. همچنين اگر اسالم در خطر باشد، با اذن امام معصوم  يا ولی 
وفقيه بايد به مقابله با دشمنان اسالم پرداخت.از اين رو جهاد در برابر دشمنان نيز نوعی «امر به معروف 

و نهی از منکر» عملی محسوب می شود.

١ــ با اين که اثرات اين مرتبه گاهی مؤثرتر از مرتبه ی زبانی است بسياری از متدينين از اهميت آن غافلند و فقط از تذکر زبانی استفاده 
می کنند. گاهی نيز در صورت مؤثر واقع نشدن تذکر زبانی استفاده از اين مرتبه (مانند قهر کردن يا کم تحويل گرفتن) بسيار مؤثر است.

٢ــ برای آگاهی بيشتر درباره ی امر به معروف عملی رجوع کنيد به: حماسه حسينی، ج ٢، ص ٩٦ به بعد،استاد شهيد مرتضی مطهری.
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برای دانش آموزان فعال
حکايتی درباره ی «امر به معروف و نهی از منکر» به شيوه ی جاهالنه

روش های  از  حکايت  عليه)   چندين  اللّه  مطهری     (رحمت  مرتضی  بزرگوار  شهيد 
نادرست امر به معروف و عواقب آن را نقل نموده است که يکی از آن ها را با هم می خوانيم:

روزه  نمی خواند و  نماز  تنها  نه  مشهد،  در  مردی  که  می کرد  نقل  آقايان  از  «يکی 
نمی گرفت بلکه به هيچ چيزی اعتقاد نداشت، يک آدم ضد دين بود. می گفت مدت زيادی 
با اين آدم صحبت کرديم تا اين که نرم شد و روش خود را به کلی تغيير داد و واقعاً معتقد 
و مؤمن شد. نمازش را می خواند و روزه اش را می گرفت و مقيد شده بود که نمازش 
می کرد.  شرکت  هم  ما  مذهبی  جلسات  در  بخواند.  گوهرشاد  مسجد  در  جماعت  با  را 
مدتی ديديم که از اين آقا خبری نيست. گفتيم البد رفته است مسافرت. ولی رفقا گفتند 
اينجاست  و نمی آيد. تحقيق کرديم ببينيم که علت چيست که يک مرتبه از دين و مذهب 

روبرگردانده؟ به سراغش رفتيم. معلوم شد قضيه از اين قرار بوده است:
پنجم  چهارم،  صف  در  و  می رفت  جماعت  نماز  به  که  متوالی  روز  چند  از  پس 
می ايستاد، يک روز يکی از مقدس مآب هايی که در صف اول پشت سر امام می ايستد، 
در ميان جمعيت، موقع نماز، از آن صف اول بلند می شود می آيد تا اين آدم را پيدا می کند 
روبه رويش می نشيند و می پرسد: «آقا! يک سؤال از شما دارم! شما مسلمان هستيد يا نه»؟ 
اين بيچاره با تعجب پاسخ می دهد: «اين چه سؤالی است که شما می کنيد؟  اگر مسلمان 
نباشم پس در صف جماعت مسجد چه کار می کنم»؟! می گويد: «اگر مسلمانی پس چرا 
ريشت را اين طور کرده ای؟». او هم به شدت ناراحت شده، برمی خيزد و می گويد: «اين 

مسجد و اين نماز جماعت و اين دين و مذهب مال خودتان!». رفت که رفت».١ 
استاد مطهری ضمن نقل و تأسف درباره ی اين حکايت می گويد: «اين هم يک جور 

به اصطالح نهی از منکر کردن است! يعنی فراری دادن و بيزار کردن مردم از دين!».
استاد شهيد درباره ی ضرر نهی از منکرهای ناسنجيده می نويسد: «به خدا قسم 
من می ترسم زيانی که ما از راه امر به معروف و نهی از منکر جاهالنه به بار آورده ايم يا 
صدمه هايی که از اين راه به اسالم زده ايم، از زيان ترک امر به معروف و نهی از منکرمان 
بيشتر باشد».٢ «بهتر است که ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر نکنيم. دانايی، 

١ــ حماسه حسينی، ج ٢، ص ١٠١ــ ١٠٠         ٢ــ حماسه ی حسينی، ج٢، ص ١٦٢
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معروف و نهی  بفهمد که چگونه امر به  انسان  جامعه شناسی می خواهد تا  روانشناسی و 
از منکر کند؛ منکر را تشخيص دهد، ريشه ی آن را به دست آورد که از کجا سرچشمه 
می گيرد. برای همين ائمه دين فرموده اند: جاهل بهتر است امر به معروف و نهی از 
منکر نکند، زيرا جاهل هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می کند می خواهد بهتر 
کند اما بدتر می کند. شايد شما بگوييد ما جاهليم پس امر به معروف و نهی از منکر از ما 
ساقط شد! اما جواب شما را داده اند؛ خدا عقل را برای چه آفريده است؟ برای اين که 
بفهمی، تحقيق کنی. تو بايد از آن کسانی باشی که نه تنها اوضاع زمان خودت را درک 

کنی بلکه آينده را نيز بفهمی و درک کنی».١ 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ تفاوت انسان گنهکار و فاسق را با انسانی که (خواسته يا ناخواسته) مرتکب 

گناهی شده است بيان نموده، روش نهی از منکر هر يک را توضيح دهيد.
٢ــ مضرات روش های نادرست «امر به معروف و نهی از منکر» را شرح دهيد.

٣ــ آيا توهين، سرزنش، تحقير، ضرب و شتم، و هتک آبرو، جزء روش های «امر 
روش ها  اين  افراد از  برخی  خير؟ چرا  يا  محسوب می شوند  منکر»  نهی از  معروف و  به 

استفاده می کنند؟
٤ــ در حکايت پيشين، اشتباه عمده ای که از سوی آن مقدس مآب صورت گرفته 

چيست؟ و تفکر صحيح را در موارد مشابه بيان نماييد.

٭   ٭   ٭

فعاليت تحقيقی
و  برشماريد  را  جامعه  در  منکر»  از  نهی  و  معروف  به  «امر  شدن  کم رنگ  داليل 

راه های گسترش «معروف» را در جامعه پيشنهاد دهيد.

١ــ حماسه ی حسينی، ج ٢، ص ٨٢ و ٨٣
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درس سوم

دفاع و جهاد
کُِتَب عليکم الِقتاَل َو ُهَو کُۡرٌه لَکم، و عسی أن َتکَرهوا شيئًا و هو خيٌر لکم، 

و عسی أن ُتِحّبوا شيئًا و هو شرٌّ لکم
سوره ی بقره، آيه ی ٢١٦
ناخوشايند  برايتان  و  شده،  تکليف  شما  بر  خدا،  راه  در  نمودن  جهاد  ترجمه: 
است. و چه بسا از چيزی خوشتان نيايد، ولی خير شما در آن باشد، و چه بسا چيزی را 

که دوست داريد برايتان موجب شّر و گرفتاری شود.

جهاد
به منظور  و  مظلومان،  و  مسلمانان  از  دفاع  و  خداوند  راه  در  مبارزه  و  تالش  از  عبارت  جهاد 
برپاداشتن حق و حقيقت، وحدت و عدالت، برطرف سازی تجاوز و چپاول، شکنجه و ارعاب، اشغال و 

استعمار، و به طور کلی، فتنه و فساد از جهان است.
انواع جهاد

جهاد انواعی دارد:
مسلمانان، يا  ١ــ جهاد دفاعی: عبارت است از دفاع در برابر دشمن متجاوز به مرز يا شهر 

دفاع در برابر جان، ناموس و مال خود و ديگران.
٢ــ جهاد داخلی: عبارت است از جنگ با افراد قانون گريز که عليه حکومت اسالمی دست 

به   شورش و نافرمانی زده اند و قيام مسلحانه نموده اند.
٣ــ جهاد ابتدايی: عبارت است از حمله به کشورهايی که تحت سلطه ی حکومت های ظالم 
قرار داشته، به مردم اجازه ی فعاليت آزادانه در امور دين يا شنيدن ندای دين را نمی دهند. هدف اين 
نوع جهاد، کشورگشايی نيست بلکه هدف آن، رفع موانع تبليغی اسالم و بهره مندی مردم از حق هدايت 
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و آشنايی با احکام دين، و برخورداری از حق آزادی و عدالت است.

فعاليت
١ــ برای هر يک از اقسام جهاد، يک يا چند مثال تاريخی بزنيد.

٢ــ اين جمله را توضيح دهيد: «جهاد ابتدايی نيز گونه ای از جهاد دفاعی است».

به اين آيات توجه کنيد:
١ــ «و بجنگيد ــ در راه خدا ــ با کسانی که به جنگ با شما برخاسته اند، ولی از حد تجاوز 

نکنيد، که خداوند متجاوزان را دوست ندارد».١ 
٢ــ «  و  اگر دو گروه مؤمن، به منازعه برخاستند، بين آن دو صلح برقرار کنيد. و اگر يکی از آن ها، 
بر ديگری حمله کرد، با گروه متجاوز بجنگيد تا به اطاعت امر خداوند بازگردد؛ و در صورت بازگشت، 

در ميان آن دو صلح و آشتی عادالنه برقرار سازيد».٢ 
٣ــ «و با آن ها بجنگيد؛ تا ديگر فتنه ای نباشد و دين، مخصوص خداوند گردد. و اگر (از روش 

خود) دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نيست».٣ 

تأمل
١ــ موارد صحيح جنگ با دشمن و موارد آتش بس با دشمن را با توجه به آيات 

قرآن بيان کنيد.
٢ــ تفاوت آتش بس با دشمن، به سبب مصلحت شرعی و عقلی، را با سازش و 

ترس از دشمن، توضيح داده، معيارهايی جهت تشخيص اين مصلحت ارائه دهيد.

٭   ٭   ٭

دفاع
دفاع انواع گوناگونی دارد که در اينجا به بررسی دو نوع مهم آن می پردازيم:

١ــ دفاع از کيان اسالم و حوزه آن: اگر دشمن، بر شهر يا مرز مسلمانان هجوم آورد، و 
هر  به  شرطی و  قيد و  هيچ  بدون  است  واجب  همه  بر  کند،  تهديد  را  مسلمانان  جامعه اسالمی و  خطر، 

١ــ بقره، ١٩٠                                            ٢ــ حجرات، ٩                                       ٣ــ بقره، ١٩٣ 
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وسيله ای که ممکن باشد، از قبيل بذل مال و جان، از کيان و عظمت اسالم دفاع نمايند و به اذن امام 
معصوم يا ولی فقيه نياز ندارد. در اين دفاع هر کسی که کشته شود شهيد محسوب می گردد.

تهاجم گاهی نظامی است و گاهی فرهنگی؛ گاهی جهت تصرف سرزمين يا بخشی از آن است 
و گاهی جهت تسلط سياسی ــ اقتصادی بر جامعه. گاهی به ظاهر مسلمانند و گاه غير مسلمان، گاهی 
به   کشتار و اسارت دست می برند و گاهی نيز به تملک منابع کشور بسنده می کنند. در تمام اين حاالت بر 
هر مکلف واجب است از سرزمين، خاک، وطن، فرهنگ، مال و جان خود محافظت کرده و با کمک 

مالی، فکری، عملی و اهداء جان خود، به دفاع برخيزد.
اگر اين خطر وجود داشته باشد که کفار از نظر سياسی و اقتصادی بر بالد مسلمين مسلط شده 
و مسلمين، اسير سياسی يا اقتصادی دشمن شوند و موجب خواری يا ضعف اسالم و مسلمين گردد، 
جلوگيری و دفاع واجب است؛ چه از طريق مقابله به مثل و به کارگيری وسايل و روش های دشمن 

باشد، چه از طريق مقاومت منفی و تحريم کاالی دشمن، و يا قطع ارتباط سياسی اقتصادی با آنان.

فعاليت
با توجه به مطالب باال، پاسخ پرسش های زير را بيابيد:

١ــ مقصود دشمن از حمله به کشورهای مسلمان، تأمين چه اهدافی می باشد؟
٢ــ در جهان امروز، چه توجيهاتی برای تهاجم به کشورها يا شهرها به کار گرفته 

می شود؟ 
٣ــ کوتاه آمدن مسلمانان در برابر بيگانگان چه نتايجی به همراه دارد؟

آشنايی با برخی ديگر از احکام و آداب دفاع و جهاد
 دفاع از اسالم و مسلمين واجب است و محتاج اذن والدين نيست، هرچند سزاوار اين است 

که حتی المقدور رضايت آنان نيز جلب شود.
همان  با  و  کفن  و  غسل  بدون  می شود  کشته  مشرکين  يا  کفار  با  جهاد  ميدان  در  که  فردی   
لباس های جنگ به خاک سپرده می شود. اما افرادی که خارج از معرکه ی جهاد به شهادت می رسند 

بايد غسل و کفن شوند.
 تمام گناهان شهيد، به جز حق الناس، به هنگام شهادت بخشيده می شود.

 از  آداب جهاد اين است که در صورت امکان، ابتدا دشمن را موعظه کنند، و در صورتی که 
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صادقانه پذيرفتند، با آنان قرارداد صلح امضا نمايند. مسلمانان وظيفه دارند به اين قرارداد، تا زمانی که 
دشمن آن را نقض نکند، پايبند باشند و مال و جان آنان را محترم شمارند.

 سرنوشت افرادی که در جنگ به اسارت در می آيند در اختيار امام معصوم  يا ولی فقيه 
است. 

٢ــ دفاع 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 شهيد را خواهد داشت (ولی به خطر انداختن 
جان، به وسيله ی گفتار بی ثمر يا رفتار نسنجيده، در جايی که ضرورت يا فايده ای ندارد، جايز نيست و 

حتی امر به معروف نيز محسوب نمی شود).
اگر فرد متجاوز، بر فرد يا حريم وی هجوم آورد و بخواهد او را (به ناحق) به قتل برساند، واجب 
است به هر وسيله ممکن او را دفع کند و جايز نيست تسليم وی شده، تن به ظلم دهد. و چنانچه فرار از 
چنگ مهاجم از طريق ديگری غير از جنگيدن ممکن باشد نبايد جنگ کند. و اگر متجاوز به منظور 
نجات جان خود پا به فرار گذارد واجب است دست از او بردارد و ديگر جايز نيست به او ضربه ای 

وارد سازد، وگرنه ضامن می باشد.
اگر مهاجم قصد جان يا ناموس فرد را داشته باشد و دفاع کننده يقين داشته باشد که اين جنگيدن 
سودی نداشته و در اين دفاع کشته (و شهيد) می شود، جنگيدن و دفاع کردن واجب است. اما اگر 
هجوم مهاجم فقط برای بردن اموال او باشد و يقين داشته باشد اگر دفاع کند کشته می شود، نه تنها 
دفاع واجب نيست، بلکه بايد تسليم شود؛ زيرا حفظ جان مهم تر از مال است. و اگر به تنهايی قدرت 
دفاع نداشته باشد توسل به ديگری و کمک گرفتن از او واجب است؛ هرچند که آن ديگری، ظالم و يا 

کافر باشد.

تأمل
١ــ چرا تسليم نشدن در برابر ظلم، مورد تأکيد اسالم است؟
٢ــ چرا ياری گرفتن از ظالم، برای دفع ظلم، ناپسند نيست؟

دفاع از ديگر بستگان (مانند فرزند، همسر) و دفاع از افراد مظلوم و بی گناه، نيز مانند دفاع از 
خود واجب است، و احکام آن يکسان می باشد.

خطر  می توان  خفيف تر  اقدام  با  که  زمانی  تا  و  است  الزامی  مراتب  رعايت  کردن،  دفاع  در 
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خود  کار  از  دست  صدا،  و  اخطار  با  دشمن  اگر  مثالً  زد؛  شديدتر  به کار  دست  نبايد  نمود  برطرف  را 
برمی دارد، به   همان اکتفا نمايد و اگر ثمر ندارد با نهی از منکر يا صدای بلند و تهديد، او را دفع کند؛ 
اگر دفع نشود، با دست جلوگيری کند، و همين طور مراتب باالتر؛ مانند استفاده از چوب، بستن دست 
و پا يا مجروح ساختن. و اگر دفع تجاوز فقط به وسيله ی کشتن ميسر می شود جائز است به هر آلت 

کشنده ای او را به قتل برساند.١
اما اگر بداند که با مراعات ترتيب،  وقت  از دست می رود و دزد يا ظالم، بر جان يا ناموس وی 

غالب می شود رعايت ترتيب الزم نيست.

برای دانش آموزان فعال
اگر با رعايت حدود شرعی و بدون تجاوز از حد الزم، نقص مالی يا آسيب بدنی 
و  است،  متجاوز  فرد  عهده  به  وارده  خسارت  برسد،  قتل  به  يا  و  آيد  وارد  مهاجم  بر 
اما  نيست.  وارده)  خسارات  جبران  پرداخت و  مسئول  ضامن (=  دفاع کننده،  شخص 
بعدًا  اگر  همين طور  بود.  خواهد  ضامن  نمايد  تجاوز  آن  از  و  نکند  را  حد  مراعات  اگر 
تجاوز  و  قتل  جز  ديگری  نيت  يا  ترساندن  قدرت نمايی،  مهاجم،  قصد  که  شود  معلوم 
بوده است، دفاع کننده ضامن خسارات وارده می باشد. همين طور اگر تجاوزگر، قبل از 
آغاز به    اقدام، اظهار پشيمانی کند و دفاع کننده بترسد که خدعه و فريب باشد ولی بعدًا 
نمايد.  جبران  را  متجاوز  فرد  بر  وارده  خسارات  بايد  است  بوده  راست  که  شود  معلوم 
اگر در   حال فرار کردن يا بازگشت باشد تعقيب وی و آسيب وارد ساختن جايز نيست و 
ضامن است، مگر آن که برگشتن او به منظور تهيه ی نيرو باشد که در اين  صورت دفع او 
جايز است، ولی اگر بعدًا معلوم شد که خطا کرده ، ضامن ضررهايی است که بر او وارد 
آورده است. اگر با دست خود ولی به دستور مهاجم، جراحت يا خسارت مالی بر شخص 

ثالث وارد کند، «وی» ضامن است نه مهاجم (آمر).
اگر دو نفر به ناحق با يکديگر درگير شوند، آن که آغازکننده بوده ضامن است و 
دفاع کننده ضامن نيست، اما اگر همزمان به يکديگر حمله ور شده باشند هر يک ضامن 

١ــ در مواردی که زدن و زخمی کردن و کشتن کسی جايز باشد، تنها از نظر دستورات شرعی است اما از نظر قانونی، قاضی طبق 
ظاهر و موازين قضايی حکم می کند. بنابراين اگر کسی را به قتل برساند و شاهدی بر حقانيت خود نداشته باشد قاضی مطابق مقررات، وی را 

محکوم به قصاص می کند.
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و  بردارد  حمله  از  دست  يکی  درگيری،  بين  در  اگر  و  است،  ديگری  بر  وارده  جنايت 
ديگری جری شده بر او حمله کند و جنايتی بر او وارد آورد تنها او ضامن است.

٭   ٭   ٭
بينديشيد و پاسخ دهيد

١ــ هدف از تشريع حکم جهاد را در اسالم بيان نماييد.
٢ــ تفاوت جهاد با جنگ افروزی چيست؟

پيشنهاداتی برای تحقيق درسی
١ــ برخی معتقدند جنگيدن و دفاع، به هيچ وجه صحيح نيست، و برای پرهيز از 
جنگ و درگيری، بايد از حق خود گذشت و به برخی از خواسته های دشمن تن داد. 
نظر شما درباره اجرای اين نظريه و عواقب آن چيست؟ آيا در جهان امروز چنين روشی 

امکان پذير است؟ نمونه های آن را بيان نماييد.
٢ــ قيام کربال، انقالب اسالمی ايران، هشت سال دفاع مقدس، جنگ ٣٣ روزه 
لبنان، دفاع ٢٢ روزه غزه، نمونه هايی از جهاد و دفاع اسالمی اند. يکی را از لحاظ هدف 

و شرايط تحليل کنيد و به اشکاالت مخالفان جنگ پاسخ دهيد.
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درس چهارم

آداب معاشرت مردان و زنان 

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

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

به تو پرداخت کند. 

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

اسالم تعريف گرديده است. 

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

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

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

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

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

محرميت شامل برادر يا خواهر آن فرزند نمی شود. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حالت عادی و رسمی خارج نگردد.

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

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

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

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

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

ارتباطات اجتماعی زن و مرد را ترسيم نماييد. 
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درس پنجم

حدود معاشرت محرم و نامحرم 

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

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

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

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

َو ُتوُبوا إِلَی اللَِّه َجميعًا أيَُّها اۡلُمؤِۡمنُوَن لََعلَّکُۡم ُتۡفلُِحوَن

سوره ی  نور، آيات ٣٠ و٣١

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

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

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

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

معنوی و حقيقی اوست.

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

آن ها را نام ببريد؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حجاب و نقش آن در امنيت اجتماعی را تبيين نماييد.

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

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

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

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

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

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

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

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

در ايران و ساير کشورها نيز می باشد. 

٭   ٭   ٭
٢ــ نگاه

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

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

١ ــ وظيفه ی مردان اين است که با تسلط بر خود، از نگاه به زنان نامحرم خودداری نمايند. 



27

٢ ــ خودداری از نگاه  به زن نامحرم موجب مصون ماندن از آلودگی ها و لغزش  می شود. 
٣ ــ زنان نيز همچون مردان وظيفه دارند که از نگاه به نامحرم پرهيز کنند و دامان خود را از گناه 

حفظ نمايند. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٭   ٭   ٭
بينديشيد و پاسخ دهيد

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

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

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

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

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

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

مقاله ای تهيه و در مدرسه ارائه نماييد. 
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درس ششم

تفريحات 

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

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

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

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

می آوريد.»١ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بازی های غير فکری رايانه ای. 

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

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

٭   ٭   ٭

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

سرگرمی مؤمن» معرفی شده است. 

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

را در کالس ارائه دهيد.  

٭   ٭   ٭

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

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

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

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

نداشتن، ترک مکان گناه است. 

کالم آسمانی
ای کسانی که ايمان آورده ايد؛ 

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

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

سوره ی مائده، آيات ٩٠ و ٩١

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

 دهيد.
٭   ٭   ٭

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بدبختی را به خوشبختی تبديل نمود؟ 
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درس هفتم

زکات 

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

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

می کند. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و (به همه چيز) داناست.١

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

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

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

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

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

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

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

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

٭   ٭   ٭
موارد تعلق زکات مالی

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

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

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

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

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

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

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

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

ساله
يک گوساله ی ٣٠ رأسگاو

دو ساله
يک گوساله ی ٤٠ رأس

سه ساله
دو گوساله ی ٦٠ رأس

دو ساله
......

گندم، جو، خرما، 
کشمش

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

١٠

يک چهلم ١٥ مثقالنَقَديۡن: سکه ی طال
نَقَديۡن: 

سکه ی نقره
يک چهلم ١٠٥ مثقال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

استخراج نماييد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٭   ٭   ٭

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

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

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

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

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

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

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

نمود؟ 

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

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

خمس 

ُسوِل َو لِِذی  اۡلُقۡربی َو  َفأنَّ لِّلِٰه ُخُمَسُه َو لِلرَّ «َو اۡعلَُموا أنَّما َغنِۡمُتۡم ِمۡن َشۡی ءٍ 
بيِل إِۡن کُۡنُتۡم آَمۡنُتۡم بِاللَِّه ...» اۡلَيتامی َو اۡلَمساکيِن َو اۡبِن السَّ

سوره ی انفال، آيه ی ٤١
ترجمه: بدانيد هرگونه فايده ای که به دست آوريد، يک پنجم آن برای خدا و برای 
پيامبر و اهل بيت و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان (از آنان) است، اگر به خدا ايمان 

آورده ايد. 

خمس
دست  به  انسان  که  اموال  برخی  از  پنجم  يک  «پرداخت  معنی  به  شرعی  اصطالح  در  «خمس» 
می آورد» می باشد که در زمان غيبت امام معصوم  به نايب عام وی (ولی فقيه يا مرجع تقليد) تسليم 

می گردد تا در امور تعيين شده صرف گردد.
نيمی از خمس، «سهم امام»    و نيم ديگر «سهم سادات» (فقير) است. سهم اول صرف 
نيازهای جامعه و مصالح اسالم و مسلمين، مانند ساخت مساجد، تربيت مبلغان دين و امور فرهنگی تبليغی 
می گردد، و سهم ديگر متعلق به سادات نيازمند است که چون دريافت زکات بر آن ها حرام است خداوند 
برای تکريم و عزت پيامبر   و ُذريّه اش، اين سهم را مقرر فرموده است و فقط به اندازه ی احتياج ساالنه 
به آنان پرداخت می گردد. در هر دو صورت، مصرف خمس بايد از طريق حاکم شرع (ولی فقيه يا مرجع 

تقليد) يا با اجازه ی وی در مواردی که تعيين کرده است صورت گيرد. 
معنوی  برکات  از  بهرمندی  و  آن  برکت  مال،  پاکی  موجب  زکات،  مانند  نيز  خمس  پرداخت 

می گردد.
و  داشته  ارزانی  انسان  به  متعال  خداوند  که  است  مالی  همان  از  پنجم  يک  درحقيقت،  خمس 
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دستور پرداخت آن را جهت رفع نيازهای جامعه ی اسالمی صادر نموده است. بنابراين پرداخت آن نه 
تنها مّنتی بر خدا و رسولش نيست بلکه لطفی از سوی پروردگار است که با واجب نمودن آن، موجب 
تطهير اموال و نفوس مسلمانان و رشد و تعالی جامعه ی آنان می گردد. به تعبير ديگر، اين بندگان هستند 
که محتاج پرداخت خمس هستند، نه خداوند و ائمه  اطهار  (يا نمايندگان صالح آنان)، که آنان بی نياز 

از ذخاير مادی و صاحب خزائن غيبی هستند. 
يک  هر  و  هستند  از «خمس»  متفاوت  و «نذورات»  مانند «زکات»  ، «صدقه»  اموری  تذکر:   

دارای شرايط و مصارف خاص خود بوده و جای يکديگر را پر نمی کنند. 

موارد تعلق خمس
به هفت مورد، خمس تعلق می گيرد: مازاد مخارج ساالنه، مال آميخته با حرام، غنائم جنگی، 
معادن، گنج، جواهرات به دست آمده از طريق غواصی و زمين خريداری شده توسط ذّمی. در اين جا 

ما به دو مورد که بيشتر مبتال به است اشاره می کنيم. 
٭ تذکر: در نظر داشته باشيد که آنچه در اين درس با آن آشنا می شويد کليات مبحث و برخی 
مسائل مهم آن بوده و هرگز نبايد به چشم يک کتاب کامل فقهی به آن نگريسته شود. تفصيل اين احکام 
را، همانند ديگر مباحث اين کتاب، می توانيد از رساله های توضيح المسائل و ديگر کتب فقهی جستجو 

نماييد. 
١ــ درآمد بيش از مخارج ساليانه (مؤونه): هر فرد در جامعه دارای شغل و درآمدی است 
تا به دستور خداوند سبحان، مخارج خود و خانواده اش را از راه حالل تأمين نمايد. اگر درآمد فرد 
کمتر از مخارج ضروری وی باشد «فقير» محسوب شده، ديگران وظيفه دارند به وی کمک کنند. اما 
اگر درآمد وی بيش از مخارج معمول زندگی او باشد، پرداخت خمس بر او واجب می شود و بايد 
يک  پنجم از درآمد مازاد را به عنوان خمس پرداخت نمايد. در واقع يک پنجم از هر مالی که انسان 
به دست می آورد متعلق به امام معصوم   است و بايد تسليم وی نمود، اما جهت تخفيف و لطف، 

پرداخت خمس فقط بر کسانی واجب است که تا يکسال نياز مبرم به آن نداشته باشند. 
بنابراين هر فرد پس از گذشت يک سال از کسب درآمد موظف است که يک پنجم از آنچه خرج 
نشده است را به عنوان خمس جدا ساخته و چهار پنجم باقيمانده را می تواند تا هر زمان که مايل بود نزد 
خود نگهدارد و يا با آن سرمايه گذاری نمايد؛ به اين مال (خمس داده شده) ديگر خمس تعلق نمی گيرد.١ 

ُس ال ُيَخمَّس». ١ــ به اصطالح فقهی: «الُمَخمَّ
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برخی افراد برای فرار از پرداخت خمس، هنگام نزديک شدن «سال خمسی»، اقدام به خريد وسايلی 
می کنند که به آن نياز ندارند، در حالی که اگر شخص اسراف و تبذير کند و وسايل تجمالتی بخرد، بايد 
خمس آن وسايل يا مقدار اسراف شده را بپردازد. همچنين اگر مبادرت به خريد وسايلی کند که فعالً 

مورد نياز وی نيست خمس آن وسايل را نيز بايد پرداخت نمايد. 

بررسی
چه  معموالً  افراد  اين  می کنند؟  فرار  خمس  پرداخت  از  برخی  چرا  شما،  نظر  به 
بررسی  را  توجيهات  اين  سقم  و  صحت  می کنند؟  عنوان  خود  کار  برای  را  توجيهاتی 

نماييد.

سال خمسی: هر فردی که دارای شغل ثابت و مشخصی باشد زمان شروع به کار و کسب درآمد 
را بايد مالک قرار داده و در هر سال با فرارسيدن آن زمان، خمس باقی مانده ی درآمد خود را محاسبه 
و پرداخت نمايد. تعيين و تغيير اين تاريخ، انتخابی و دلخواه نيست و به زمان شروع درآمد 

يا کار بستگی دارد. 
را  باقيمانده  اموال  تمام  خمس  بايد  ابتدا  دهد  تغيير  را  خود  خمسی  سال  بخواهد  شخص  اگر 

محاسبه کند و سپس سال خمسی خود را از آن تاريخ جديد محاسبه نمايد. 
خوراکی)  اقالم  (مانند  منزل  مصرفی  مواد  می شوند:  خمس  پرداخت  مشمول  متعددی  موارد 
در صورتی که در پايان سال خمسی اضافه بيايد؛ پس انداز (در منزل يا بانک) و نيز وسايلی که جهت 

بهره برداری در سال های آتی آن را خريداری و نگهداری نمايد. 
تصرف در مالی که به آن خمس تعلق گرفته جايز نيست و قبل از هرگونه تصرف در آن بايد خمس 
پرداخت  و  باشد  خمس  پرداخت  مشمول  که  صورتی  در  ارث،  مورد  در  همين طور  نمود.  جدا  آن    را 

نشده باشد، قبل از تقسيم بين ورثه بايد خمس آن محاسبه و پرداخت گردد. 

٭   ٭   ٭
٢ ــ مال حالل مخلوط با مال حرام: دومين مورد وجوب خمس عبارت از مال حالل مخلوط 
با حرام است به گونه ای که تفکيک آن دو از يکديگر ممکن نباشد؛ يعنی نه مقدار مال حرام مشخص 
باشد و نه صاحب آن. در اين صورت بايد خمس تمام اموال را پرداخت نمايد تا استفاده از مابقی جايز 
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شود.
خمسی  حساب  تکليف،  سن  ابتدای  از  که  است  افرادی  مورد  در  آن  به  مبتال  و  رايج  نمونه ی 

نداشته اند و نمی دانند چه ميزان خمس بر اموال آن ها تعلق گرفته و می گيرد. 

فعاليت
حکم مسأله را در صورت مشخص بودن مقدار مال حرام و نامعلوم بودن صاحب 

آن، و نيز در صورت معلوم بودن صاحب مال و مجهول بودن ميزان مال بيان کنيد.

پيشنهاد
ـ آيا به پول پس انداز شده جهت تهيه ی مسکن و يا خريد جهيزيه خمس تعلق  ١ ـ

می گيرد؟ نظر مرجع تقليد خود را در اين باره به دست آوريد. 
٢ ــ چنين مشهور است که «هديه خمس ندارد»؛ با مراجعه به رساله ( و استفتاءات) 
مستحب  يک  کدام  و  واجب  را  آن  مراجع  از  يک  کدام  که  کنيد  تحقيق  تقليد  مراجع 

می دانند.

بينديشيد و پاسخ دهيد
مورد نياز وی نيست استفاده کند آيا از  ١ــ اگر فرد مدتی از وسيله ای که فعالً 

شمول خمس خارج می گردد؟
٢ــ کسی که شغل و درآمد مستمر ندارد سال خمسی خود را چگونه بايد تعيين 

کند؟
٣ــ آيا پرداخت خمس فقط مربوط به برخی مشاغل و افراد است؟ آيا ممکن است 

به کارمند يا دانش آموز نيز (وجوب) خمس تعلق بگيرد؟ (توضيح دهيد)
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درس نهم

وصيت

و  لِۡلوالَِدۡيِن  ُة  اۡلَوِصيَّ َخۡيرًا  تََرَك  ِإۡن  اۡلَمۡوُت  أَحَدکُُم  َحَضَر  إذا  َعلَۡيکُۡم  کُِتَب 
ا َعلَی اۡلُمتَِّقين اَألۡقَربِيَن بِاۡلَمۡعرُوِف، َحق

سوره ی بقره، آيه ی ١٨٠
ترجمه: بر شما واجب شده است که هنگام فرا رسيدن مرگ، در صورت بر جای 
گذاشتن مال، به طرزی پسنديده برای پدر و مادر و خويشاوندان خود وصيت نماييد: اين 

عمل حقی برای پرهيزگاران است.

وصيت و انواع آن
خود  آشنايان  يا  فرزندان  به  وصيت  قالب  در  را  خود  تجربيات  چکيده ی  بزرگ  انسان های 
منتقل می کنند تا آن را به کار بسته و از عمر خويش نهايت استفاده را ببرند. اين سفارش ها مملو از 
، حضرت  نکات و ظرايف اخالقی و اعتقادی است. وصيت نامه های به جا مانده از ائمه ی اطهار 

امام  خمينی (ره)، و شهدای هشت سال دفاع مقدس، از نمونه های خوب و مفيد اين موضوع هستند.
قالب  در  خويش  نزديکان  به  را  خود  رفتاری  يا  اخالقی  توصيه های  می توانند  نيز  عادی  افراد 
نامه يا به صورت شفاهی انتقال دهند. هر انسان تا زمان حيات خويش اختيار اموال خود را داراست و 
پس از مرگ، اين اموال در اختيار بازماندگان وی قرار می گيرد. البته وی می تواند (تا حدودی) نسبت 
به چگونگی تقسيم اين اموال پس از مرگ اظهار نظر (وصيت) کند. چگونگی وصيت و حدود آن را 

شرع تعيين می کند.
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پيشنهاد
گزيده ای از يک وصيت اخالقی (يکی از شهدای محل يا يک عالم برجسته) را 

انتخاب و در قالب چند سطر برای نصب در کالس يا تابلوی مدرسه ارائه نماييد.

٭   ٭   ٭

فوايد و فلسفه ی وصيت های مالی
بهترين طريقه ی تقسيم دارايی انسان پس از مرگ، روشی است که خداوند آن را مقرر فرموده و 
در کتاب شريف قرآن نيز ذکر گرديده است.١ انتقال اموال انسان به بستگان نزديک و تقسيم «عادالنه» ی 
افراد  شخصی  حقوق  به  نهادن  حرمت  و  فرد  زحمات  حفظ  برای  روش  مناسب ترين  آنان،  بين  آن 
و  می باشند  وی  خويشاوندان  و  خانواده  آنان،  «دلسوزترين»  و  انسان  به  اشخاص  «عزيزترين»  است. 
وی،  خانواده ی  به  انسان  اموال  انتقال  قانون  می شود.  محسوب  نيز  خانواده  دارايی  انسان،  دارايی 
عالوه   بر آرامش روحی فرد ناشی از اطمينان از به هدر  نرفتن تالش خويش، موجب استحکام پيوند 

خويشاوندی نيز می گردد.

فعاليت 
فوايد تعلّق  يافتن ارثيه به اقوام نزديک در دين اسالم را بيان نماييد. 

در کنار قانون الهی جهت تقسيم ارث، هر انسانی حق دارد درباره ی سرنوشت مال خويش پس 
از مرگ، حداکثر تا يک سوم از آن، وصيت نمايد. اين وصيت می تواند شامل صرف مال در امور 
خير، بهره مند کردن برخی اقوام يا آشنايانی که از او ارث نمی برند، اجيرکردن فرد جهت خواندن نماز 
قضا يا مستحبی، گرفتن نايب برای قضا  کردن روزه های فوت شده و انجام ساير اعمال عبادی ديگر نظير 

انجام حج عمره يا قرآن خواندن و نظير آن باشد.       
1 (يک سوم) آن «الزم االجرا» است  

3
اگر فرد بيش از ثلث دارايی خويش وصيت کند، فقط تا 

و باقی منوط به اجازه ی وارثين و گذشتن از حق شرعی خود می باشد.
به جز وصيت ثلث (که گاهی «ثلِث خيريه» نيز ناميده می شود)، درصورتی که بدهی، امانت و يا 

١ــ در درس بعد با برخی از اين قوانين آشنا خواهيد شد.
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مورد  در  و  برساند  خود  وصی  يا  وارثين  اطالع  به  را  آن  است  واجب  باشد،  وی  گردن  بر  حق الناسی 
ادای آن وصيت کند. اين قسمت از وصيت (در مورد پرداخت بدهی)، مشمول محدوديت به ثلث اموال 

نمی شود بلکه مقدم بر تقسيم ارث و جدا از آن محاسبه و پرداخت می گردد. 

٭   ٭   ٭

نحوه ی وصيت
همواره  انسان  که  است  مستحب  بلکه  نيست،  بيماری  يا  مرگ  زمان  به  منحصر  وصيت کردن 
خويش را برای مرگ و حوادث غير مترقبه آماده نموده و با عاقبت انديشی برای آينده برنامه ريزی کند. 
هر فرد مسلمان موظف است با مشاهده ی عاليم مرگ، امانات مردم را به صاحبانش بازگرداند و بدهی 
يا  نمايد  ادا  است  گردنش  بر  آن)  غير  يا  (مالی  ِدۡينی  اگر  کند؛  وصيت  آن  دادن  به  يا  پرداخت  را  خود 
حالليت بطلبد؛  همچنين  اگر فرزند صغيری دارد يا سرپرستِی يتيمی را برعهده دارد الزم است برای 

آنان قّيم تعيين نمايد.
می شود.  ناميده  «وصیّ»  می شود  وصيت  اجرای  عهده دار  وصيت کننده،  سوی  از  که  فردی 
صورت  به  يا  عادل  شاهد  دو  حضور  در  که  است  اين  بهتر  و  باشد  شفاهی  يا  کتبی  می تواند  وصيت 
بر  حج)  قضا،  روزه ی  و  اللّٰه (نماز  اگرحق  همچنين  نگردد.  اختالف  موجب  تا  پذيرد  انجام  محضری 

عهده ی وی است الزم است برای آن نيز از ثلث مال خويش وصيت نمايد. 

٭   ٭   ٭
رعايت  را  آن  بايد  که  دارد  وجود  تکاليفی  و  حقوق  وصيت  طرفين  از  يک  هر  برای  اسالم  در 

نمود: 

حقوق وصيت کننده
وارثين، و نيز وصی، موظف به رعايت موارد ذيل هستند: 

١ ــ توجه به «امانت» بودن وصيت نامه و محتوای آن، و وظيفه ی خطير امانت داری و مواظبت 
از تحريف نشدن آن. 

٢ ــ احترام به حق تصرف وصيت کننده درباره ی اموال خود پس از مرگ خويش و توجه به تکليف آور 
بودن اين حق برای وصی و نزديکان در عمل به مفاد آن  (مشروط به اين که خالف شرع نباشد). 

عنوان  به  آن،  به  دقيق  نمودن  عمل  و  وصيت  اجرای  نينداختن  تعويق  به  و  نکردن  کوتاهی  ٣ ــ 
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تشکر از زحمات آن سفر کرده.

حقوق وصيت  شوندگان
وصيت کننده نيز موظف به رعايت موارد ذيل درباره ی خويشاوندان خود می باشد: 

١ ــ عدم تبعيض ناروا در وصيت بين فرزندان يا ديگر نزديکان. 
٢ ــ عدم وصيت بيش از ثلث مال؛ بلکه سفارش شرع اين است که جهت حفظ حقوق وارثين 

شرعی، کمتر از ثلث وصيت کند. 
ـ   عدم بخشش تمام اموال خود به ديگران يا امور خير، به هنگام فوت يا نزديک   شدن آن، و  ٣ ـ

احترام به حق بهره مندی خويشان از ارثيه. 
ـ   در نظر گرفتن منابع مالی جهت مواردی که به آن وصيت می کند، تا ورثه برای انجام آن به  ٤ ـ

زحمت نيفتند. 
ـ   عدم وصيت به امور فتنه انگيز و اختالف افکن.  ٥ ـ

ـ عدم تعيين تکليف برای افرادی که سرپرستی آن ها را برعهده نداشته است.  ٦ ـ
٧ ــ عدم محدود نمودن افراد تحت سرپرستی خود در اموری که هر فرد حق انتخاب و آزادی 

عمل در آن را دارد. 

٭   ٭   ٭

وصيت های باطل
ـ  وصيت بيش از ثلث مال (مگر ورثه به آن راضی شوند و اجازه دهند).  ١ ـ
ـ  وصيت به انجام کار حرام يا کاری که موجب ظلم و تضييع حق شود.  ٢ـ

٣ ــ وصيت به اموری که در حدود اختيارات متوفی نبوده و دخالت در اموال يا امور ديگران 
محسوب می شود. 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ ــ وصيت به محروم نمودن برخی از فرزندان از ارث چه حکمی دارد؟ 

ـ مثال هايی شايع از وصيت های بدون اعتبار (باطل) را بيان کنيد.  ٢ ـ
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درس دهم

ارث 

تََرَك  ا  ِممَّ نَِصيٌب  لِلنِّساِء  َو  االۡقَرُبوَن  َو  اۡلوالِداِن  تََرَك  ا  ِممَّ نَِصيٌب  جاِل  لِلرِّ
ا َقلَّ ِمۡنُه أۡوکَُثَر نَِصيبًا َمۡفُروضًا  اۡلوالِداِن َو االۡقَرُبوَن ِممَّ

سوره  ی نساء، آيه ٧ 

ترجمه: برای مردان از آنچه والدين و خويشاوندان (پس از مرگ خويش) برجا 
می گذارند بهره ای است، و برای زنان (نيز) از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جا می گذارند 

سهمی؛ چه کم باشد و چه زياد؛ اين بهره مندی و سهم، تعيين شده و واجب است. 

آشنايی با چند اصطالح فقهی ــ حقوقی 
ُمَتَوفّٰی: فرد فوت شده 

واِرث: فردی که (طبق قانون) از متوفی ارث می برد. 
ث: فرد متوفی که ديگران از اموال باقی مانده ی او ارث می برند.  ُمَورِّ

ُوّراث: جمع وارث؛ به آن  «َوَرثه» نيز می گويند. 
ما تََرۡک: اموال باقی مانده از متوفی پس از کسر ديون و ساير مخارج؛ همچنين «ارثيه»، «تََرکه»، 

و «ارث» نيز به آن می گويند. 

٭   ٭   ٭
کيفيت تقسيم ارث

پس از فوت، اموال متوفی مطابق قانون الهی بين خويشاوندان وی تقسيم می گردد.طبق قانون 
اسالم نمی توان تمام ارث را به شخص خاصی اختصاص داد و او را «وارث انحصاری» قرار داد. 
همچنين نمی توان کسی از بستگان را (به طور کامل) از ارث محروم نمود؛ متوفی قبل از مرگ خويش 
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می تواند (حداکثر) تا يک سوم از اموال خويش را آن طور که صالح می داند وصيت نمايد، اما نسبت به 
دو سوم باقی مانده هيچ حقی ندارد و مطابق قانون الهی تقسيم می گردد. 

می شود؛  انجام  مّيت  مالی  ديون  پرداخت  و  دفن  و  کفن  هزينه های  کسر  از  پس  ارث،  تقسيم 
اين ديون عبارتند از: ديون شرعی (مانند: خمس، زکات، فطريه و کفارات روزه، هزينه ی حج نيابتی 

در  صورتی که حج بر وی واجب شده باشد، و غير آن)، و بدهی مالی به افراد و سازمان ها. 
پس از پاک شدن مال، نوبت به انجام وصايای مالی متوفی می رسد؛ اگر متوفی وصيت (مالی) 
نموده باشد، به آن وصيت (حداکثر تا ثلث ترکه) عمل می شود. و اگر بيش از ثلث وصيت نموده باشد در 
صورت رضايت ورثه، به آن مازاد نيز عمل می شود. سپس مابقی، مطابق قانون الهی بين وراث تقسيم 

می گردد. 
٭   ٭   ٭

وارثين عادی 
افرادی که به طور معمول از انسان ارث می برند عبارتند از: پدر، مادر، فرزند، همسر؛ که سهم 

هر يک به شرح ذيل است: 
1

2
1 از ماترک؛ و در صورتی که ميت فرزندی نداشته باشد: 

4
١ــ همسر (زوج): 

1

4
1 از ماترک؛ و در صورت نداشتن فرزند: 

8
ـ  همسر (زوجه):  ٢ ـ

1

6
ـ پدر و مادر: هر يک  ٣ ـ

٤ ــ فرزندان: پس از آن که سهم پدر، مادر و همسر، از ارث مشخص شد، مابقی بين فرزندان 
به نسبت تقسيم می گردد؛ پسر «دو سهم»، و دختر «يک سهم». 

مثال تقسيم ارث
مسأله: مردی از دنيا رفته و ماترک او پس از جدا کردن (و پرداخت) ديون و ثلِث 
خيريه اش، دوازده ميليون تومان است. ورثه ی او عبارتند از: پدر، مادر، همسر، دو پسر 

و يک دختر. سهم االرث هر يک را به دست آوريد. 
پاسخ: 

, , , ,× =
1

12000000 2000000
6

سهم پدر:   (تومان)  
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, , , ,× =
1

12000000 2000000
6

سهم مادر:   (تومان)  

, , , ,× =
1

12000000 1500000
8

سهم همسر (زوجه):   (تومان)  
کل سهم فرزندان (مابقی): 

(١،٥٠٠٠،٠٠٠+٢،٠٠٠،٠٠٠+٢،٠٠٠،٠٠٠)-١٢،٠٠٠،٠٠٠                
(تومان)             ٦،٥٠٠،٠٠٠=

با توجه به اين که نسبت سهم فرزنِد پسر، «دو» و نسبت سهم فرزنِد دختر «يک» 
است، با انجام عمِل تقسيم به نسبت، سهم هريک را به دست می آوريم: 

 ×2 2 مجموع نسبت ها: ٥ = (دختر) 1+ (پسر) 
, , , ,÷ =6 500000 5 1 مبلغ يک سهم (سهم فرزند دختر): (تومان) 300000

, , , ,× =2 1 300000 2 سهم هر فرزند پسر: (تومان) 600000

٭   ٭   ٭
تمرين

مادری از دنيا رحلت نموده و ماترک وی، پس از جدا   نمودن ساير مخارج و ثلث 
خيريه، شش ميليون تومان است. وارث های او عبارتند از: همسر، يک فرزند پسر و سه 

فرزند دختر. سهم ارث هر کدام را به دست آوريد. 

طبقات ارث 
وارثين به طور کلی به سه گروه تقسيم می شوند که هر گروه، «طبقه» نام دارد. تا زمانی که از هر 
طبقه حتی يک نفر وجود داشته باشد، نوبت به طبقه ی بعد نمی رسد. طبقه ی نخست عبارت است از: 

پدر، مادر و فرزندان متوفی. در صورت فوت تمام فرزندان، نوادگان به جای آن ها ارث می برند. 
طبقه ی دوم تشکيل شده است از: پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر و برادر. و در صورت زنده 

نبودن هيچيک از خواهران يا برادران ميت، فرزندانشان جايگزين می شوند. 
آن ها  فرزندان  همه،  فوت  صورت  در  و  خاله،  و  دائی  عمه،  عمو،  از:  متشکل  سوم  طبقه ی 

می باشد. 
٭ تذکر: همسر جزء طبقه ی خاصی نيست و همراه همه ی طبقات ارث می برد. 
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چند مثال
يک  فقط  فوت  هنگام  و  باشند  رفته  دنيا  از  وی  فوت  از  قبل  متوفی  فرزندان  برخی  اگر  ١ ــ 
تعلق  سهمی  نوه ها  يا  شده  فوت  فرزندان  به  می گيرد و  تعلق  به او  ماترک  همه ی  باشد،  زنده  پسر  فرزند 

نمی گيرد. 
به  باشند،  زنده  اول  طبقه  از  مادرش  فقط  وی،  شوهر  جز  و  نباشد  فرزند  صاحب  ميت  ـ اگر  ٢ ـ

1 باقی مانده نيز به مادر تعلق می گيرد. 
4

1 از ماترک را می دهند. 
4

1 از ماترک و به مادر 
2

شوهر 
٣ ــ اگر از ميت فقط دو نوه و چند خواهر باقی باشند، ارثيه بين نوادگان تقسيم می شود و به 

خواهران سهمی نمی رسد. 

٭   ٭   ٭
چند نکته: 

٭  کافر از مسلمان ارث نمی برد، حتی اگر جزو افراد طبقه ی نخست باشد. 
٭  اگر قاتل، جزو ورثه ی مقتول باشد، از او ارث نمی برد، مگر قتل از روی عمد نباشد. 

٭  در صورتی که متوفی درباره ی فردی که به طور قانونی از وی ارث می برد، وصيتی از ثلث 
مالش کرده باشد، اين فرد دو بار ارث می برد: ابتدا طبق وصيت به ثلث و سپس طبق قانون الهی. 

متعددی  تبصره های  دارای  و  است  ظريفی  و  مفصل  مبحث  ارث،  تقسيم  مسائل  توجه:  ٭  
در  می توانيد  شما  و  شد  ذکر  آن  از  مواردی  تنها  عزيزان،  شما  آشنايی  جهت  درس  اين  در  می باشد. 

صورت نياز يا تمايل، از کتاب های مفصل تر فقهی در اين زمينه و يا اساتيد فن کمک بگيريد. 

برای دانش آموزان فعال
تفاوت سهم و مسئوليت مردان

مردان چون مسئول تأمين هزينه های زندگی خود و افراد تحت تکفل خود هستند، 
نياز مالی بيشتری نسبت به زنان دارند. هر چند زنان نيز می توانند در اجتماع به کار و 
کسب روزی بپردازند ولی زن در اسالم وظيفه ای نسبت به تأمين هزينه ی زندگی ندارد 
و اموالش در اختيار وی است. از آن جا که معموالً زنان در منزل به امر تربيت فرزند و 
خانه داری مشغول اند و وظيفه ی مالی برعهده ندارند، سهم ارث آنان نصف مردان تعيين 
سوم  دو  مردان  چه  اگر  زيرا  نيست  زن  سهم  نصف    شدن  معنی  به  اين  البته  است.  شده 
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دارايی را به ارث می برند و زنان فقط يک سوم را، ولی آن دو سوم نيز در زندگی مشترک 
در اختيار آن دو قرار می گيرد و لذا اين تقسيم سرمايه، بهترين روش تقسيم عادالنه است 

و در تشکيل خانواده اثرات عميق و نافعی دارد. 
يا  و  نکنند  ازدواج  است  ممکن  مردان  يا  زنان  از  برخی  شود  گفته  است  ممکن 
گاهی هزينه ی زندگی بر عهده ی زن می افتد (مانند زنان بی سرپرست و يا بی شوهر)؛ پاسخ 
اين است که قوانين الهی همانند تمام قانون ها هماهنگ با نياز غالب افراد جامعه تنظيم 
می شود نه براساس استثناها، و در اسالم اصل بر اين است که افراد ازدواج کنند و مرد 

نيز مسئول پرداخت خرجی همسر و فرزندان می باشد. 
در  بلکه  نيست  جاری  موارد  تمام  در  زنان  سهم  بودن  نصف  که  اين  بعد  نکته ی 
يکسان است، سهم  مادر با پدر  بيشتر از مرد است؛ سهم  برخی موارد مساوی و حتی 

دختر (تک فرزند) بيشتر از پدر می باشد، ... .

با کمک از متن باال به اين پرسش ها پاسخ دهيد:
١ ــ چرا در اسالم سهم ارث دختران کم تر از پسران تعيين شده است؟ حکمت اين امر چيست؟ 

ـ  برخی از مواردی را که سهم ارث زنان همانند سهم مردان است نام ببريد.  ٢ ـ

٭   ٭   ٭

 بهترين ارث
َث اآلباُء األبناءَ األدُب. امام علی  (ع): َخيُر ما ُورِّ

غررالحکم
بهترين چيزی که پدران برای فرزندان به ارث می گذارند ادب است. 
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درس يازدهم

احکام کسب و کار 

َعلَی  َيُقوُل  عليه السالم  أِميَراۡلُمؤِۡمنِيَن  َسِمۡعُت  َقاَل  ُنبَاتََة  ۡبِن  االٴۡصبَِغ  َعِن 
اۡلِمۡنبَِر:

اِر! اۡلِفۡقَه ثُمَّ اۡلَمۡتَجَر، اۡلِفۡقَه ثُمَّ اۡلَمۡتَجَر،اۡلِفۡقَه ثُمَّ اۡلَمۡتَجَر. َيا َمۡعَشَر التُّجَّ
َفا. ةِ َأۡخَفی ِمۡن َدبِيِب النَّۡمِل َعلَی الصَّ ٰبا ِفی َهِذِه االُمَّ َو اللَِّه لَلرِّ

فروع کافی، باب آداب التجاره، حديث ١
) نقل   می کند که: «خود شنيدم که  اصبغ بن نباته (يکی از ياران امير المؤمنين  

اميرالمؤمنين بر فراز منبر می فرمود: 
ای جماعت اهل تجارت! اول (يادگيری) فقه سپس (مشغول شدن به) تجارت،

اول يادگيری احکام سپس کسب و کار، اول فقه سپس تجارت؛ 
به خدا قسم که (راه يابی) ربا در ميان اين امت از راه رفتن مورچه بر سنگ صاف 

صيقلی مخفی تر است».

جايگاه کسب و تجارت در زندگی فرد مسلمان
خداوند انسان را مکلف نموده تا مانند ساير موجودات، با کار و تالش، نيازهای خود و افراد تحت 
تکفلش را تأمين نمايد. کسب و کار و دوری از تن پروری موجب پرورش جسم (و روح) شده و انسان را 
از وابستگی به ديگران رها می سازد. در دين مبين اسالم، تالش برای به دست آوردن روزی حالل، نه تنها 
واجب است بلکه عبادت نيز محسوب شده و چنين افرادی که برای رفع نياز خانواده ی خود از آسايش 
خود می گذرند، «مجاهد در راه خدا» لقب گرفته اند؛ «اۡلکَادُّ َعلَی ِعَيالِِه ِمن َحالٍل کَاۡلُمَجاِهِد ِفی َسِبيِل 
اللَّه»١ . البته اين کسب و کار، انسان های مؤمن را از هدف اصلی خويش و ياد   خدا غافل نمی کند: 

١ــ  روايت از امام صادق  در کتاب کافی، َمن ال يَحَضُرُه الفقيه، وسائل الشيعه، و ديگر منابع روايی.
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کاِة»١. الةِ َو إيتاءِ الزَّ «ِرجاٌل ال ُتۡلهيِهۡم تِجاَرٌة َو البَۡيٌع َعۡن ِذکِۡر اللَِّه َو إِقاِم الصَّ
با وجود اين که مالک «حقيقی» تمام عالم، حضرت حق است، هر انسانی مطابق قوانين می تواند 
مالکيت «اعتباری» برخی اموال را دارا باشد و وظيفه دارد که آن را به طور صحيح مورد استفاده قرار 

دهد؛ نه اسراف کند و نه بخل بورزد.
٭   ٭   ٭

انواع داد و ستد در اسالم
به طور کلی هر داد و ستدی بر دو گونه است: صحيح و باطل. 

قرارداد صحيح عبارت از قراردادی است که طبق شرايط الزم در اسالم انجام شده باشد.بطالن 
قرار داد نيز به معنی «عدم انتقال ملکيت از فروشنده به خريدار» است، که در اين صورت، مشتری ملزم 
به بازگرداندن کاال به مالک اصلی، و فروشنده ملزم به پرداخت مبلغ دريافتی وی می باشد؛ زيرا تصرف 
در اموال ديگران اگر بدون حق قانونی يا رضايت آن ها باشد «غصب» است و گناه محسوب می شود. 

مستحب،  واجب،  می شوند:  تقسيم  پنج گونه  بر  اسالم  در  ستدها  و  داد  ديگر،  جنبه ی  از 
مباح،مکروه، حرام (در درس بعدی بيشتر در اين مورد گفتگو خواهيم کرد). 

داد و ستدها از نظر نوع کاال و شرايط، انواع مختلفی دارند، «خريد و فروش» (بيع)، رايج ترين 
نوع داد و ستد و مبادله ی کاال به شمار می رود که در اين درس با شرايط آن آشنايی پيدا خواهيم کرد. 

در درس بعد نيز برخی ديگر از انواع داد و ستد معرفی خواهند شد. 
٭   ٭   ٭

خريد و فروش (بيع) 
و  رضايت  بر  مبنی  (بايع)،  فروشنده  و  (مشتری)  خريدار  ميان  جانبه  دو  است  قراردادی  «بيع» 
موافقت طرفين به تبادل کاال با مبلغ آن. اين پيمان می تواند به صورت کتبی، شفاهی و يا داد و ستد 

(ُمعاطات) انجام پذيرد. 
الف ــ انواع خريد و فروش: قرارداد خريد و فروش کاال، برحسب زمان «تحويل کاال» و 

«پرداخت مبلغ»، سه گونه انجام پذير است: 
١ ــ نقد: تحويل کاال و پول، هم زمان و هنگام قرار  داد صورت می گيرد. 

٢ ــ نسيه: تحويل کاال زمان انعقاد قرارداد، و پرداخت مبلغ با تأخير صورت می گيرد. 
١ــ سوره ی نور، آيه ٣٧
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٣ ــ َسلَف (پيش خريد): در اين نوع قرارداد، ابتدا تمام مبلغ کاال به فروشنده پرداخت می گردد 
و کاال در زمان آينده تحويل مشتری می شود. 

در اين کتاب فقط به بررسی قراردادهای نقدی و شرايط صحت و فسخ آن ها پرداخته خواهد 
شد. 

ب ــ شرايط خريد و فروش
١ ــ شرايط خريدار و فروشنده: برای صحت قرارداد، هر يک از طرفين بايد شرايط ذيل 

را به هنگام عقد قرارداد داشته باشند: 
ـ  عقل  ١ ـ

٢ ــ  بلوغ١ 
٣ ــ مالکيت کاال يا پول، و يا دارا بودن اذن تصرف از سوی مالک آن 

ـ   قصد جدی در انعقاد قرارداد ٤ ـ
٥ ــ آزادی و اختيار در قبول يا رد قرارداد 

ـ عدم ممنوعيت از تصرف ٦ ـ
٢ ــ شرايط پول و کاال:

ـ کاال در زمان قرارداد موجود باشد. ١ ـ
٢ ــ فروشنده قادر به تسليم کاال به مشتری باشد. 

٣ ــ اوصاف کاال و آنچه در قيمت دخيل است مشخص باشد. 
داد   و  ستد  «مشاهده»  با  معموالً  که  اجناسی  مگر  باشد؛  مشخص  کاال  دقيق  وزن  يا  تعداد  ٤ ــ 

می شوند، مانند خانه يا فرش.  

فعاليت
با توجه به شرايط کاال و پول: 

فروش کااليی که مشخصات آن نامعلوم است و امکان رؤيت کاال قبل از خريد 
وجود ندارد ... است. همين طور، خريد و فروش ميوه ای که معموالً  آن را به صورت 

وزنی خريد و فروش می کنند، به صورت مشاهده ای .... است. 

١ــ البته در چيزهای مختصر، خريد و فروش با کودک مميز جايز است.
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ج ــ شرايط فسخ خريد و فروش: پس از رضايت طرفين و تبادل کاال و پول بين دو طرف، 
در صورت صحيح بودن قرارداد، عمل به مفاد آن قرارداد از سوی طرفين الزم است و هيچ کدام بدون 
رضايت و توافق ديگری، حق بر هم زدن آن را ندارند. البته در صورت پشيمان شدن يکی از طرفين و 

درخواست او، قبول اين درخواست («إقاله») و پس گرفتن قرارداد، مستحب است. 

: امام صادق 
هر مسلمانی کاالی فروخته شده را از خريدار پشيمان پس بگيرد خداوند سبحان 

در روز قيامت اشتباهات او را ناديده می گيرد. 
کتاب کافی،ج ٥، ص ١٥٣

در موارد زير می توان قرارداد را يک جانبه فسخ نمود:
ـ   قبل از خروج طرفين از محل قرارداد ١ ـ

٢ ــ ضرر و زيان قابل توجه يکی از طرفين بر اثر بی اطالعی يا فريب خوردن 
می تواند  را  کار  سه  از  يکی  اطالع،  از  پس  مشتری  صورت،  اين  در  کاال؛  بودن  معيوب  ٣ ــ 
انجام دهد: فسخ و پس دادن کاال، رضايت به همان کاالی معيوب بدون دريافت ما به التفاوت، دريافت 

مابه التفاوت (أۡرش). 
٤ــ شرط فسخ (در ضمن قرارداد) از سوی يکی از آن دو 

٥ ــ خريد حيوانات (تا سه روز) 
ـ تأخير بيش از سه روز در تحويل کاال  ٦ ـ

٧ ــ منافات داشتن وضعيت کاالی تحويلی با مشخصات وصف شده 

٭   ٭   ٭
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آزمون (١)
با توجه به شرايط مشتری و بايع:

 ....... نابالغ  نوجوان  با  همين طور  است،   ...... سفيه  با  فروش  و  خريد 
داد وستد نمود، مگر در مورد کاالهای ....... . اگر شخص کااليی را بدون رضايت 
صاحبش به فروش رساند چنين داد و ستدی صحيح ........ ، اما اگر پس از تبادل 
کاال و پول آن، صاحبش اجازه دهد آن داد و ستد ......... است و بيع .........

نام دارد. 
را  خود  کاالی  شوخی  به  فرد  اگر  است.   ........ غصبی  پول  با  کاال  خريد 
پس  را  آن  حق .....  مشتری  مبلغ،  و  کاال  تبادل  از  پس  بداند،  نيز  مشتری  و  بفروشد 
ندهد. اگر پس از فروش زمين معلوم شد وقفی بوده، فروشنده ...... پول گرفته شده 
را به خريدار .......... . شخصی که بدون اختيار و از روی ........ و تهديد، 
خريدار و  مراجعه به  مجبور به ....... کاالی خود به شخص ثالث شده، می تواند با 
......... مبلغ دريافتی، کاالی خود را ......... بگيرد؛ در اين صورت خريدار به 

سبب انعقاد قرارداد رسمی، حق ........ از پس دادن کاال امتناع نمايد. 

آزمون (٢) 
١ ــ در صورتی که خريدار حق فسخ داشته باشد، فروشنده ملزم به قبول آن و پس 
دادن مبلغ دريافتی .......، و در صورت استنکاف از آن، مرتکب .....شده و پول 

دريافت شده، حکم مال .... را دارد.
ـ  در صورتی که پس از اتمام قرارداد و تبادل کاال، مشتری شرط فسخ کند،  ٢ ـ

عمل به آن الزم ....... و فروشنده حق ...... مبلغ را پس ..... . 
تنها  ولی  خريد  را  کااليی  کتبی)  يا  شفاهی  قرارداد  صورت  (به  مشتری  اگر  ٣ ــ 
هنگام  به  محول  را  باقی  و  پرداخت  فروشنده  به  بيعانه،  عنوان  به  را،  آن  مبلغ  از  بخشی 
تحويل آن نمود، فروشنده تا ..... روز موظف است آن کاال را برای او نگهدارد و پس 

از گذشت سه روز و عدم مراجعه ی مشتری، می تواند قرارداد را ....... نمايد. 
را  قرارداد  دارد  حق  روز   ٣ تا  نمايد،  خريداری  را  سالم  حيوانی  که  کسی  ٤ ــ 

..... و حيوان را به صاحبش ........ .
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برای دانش آموزان فعال
«برخی آداب و مستحبات داد    و ستد در اسالم» 

آداب مخصوص فروشنده:
١ ــ کاالی فروخته شده را در صورت پشيمانی مشتری پس بگيرد. 

٢ــ مقداری بيش از آن چه پول دريافت می کند کاال بدهد، به اصطالح «چرب تر 
بکشد».

٣ ــ بين خريدارانی که چانه می زنند و آن  هايی که چانه زنی نمی کنند تفاوت نگذارد 
و به کسانی که چانه نمی زنند گرانتر از ديگری نفروشد. 

٤ ــ قبل از طلوع آفتاب به دعا و قرائت قرآن پرداخته و از تجارت بپرهيزد. 
٥ ــ ابتدای طلوع خورشيد شروع به کسب و کار کند و جزو اولين نفراتی باشد 

که در ابتدای صبح، آغاز به کار می کند. 
کار  از  دست  شب،  ابتدای  يا  آفتاب  غروب  در  که  باشد  نفراتی  اولين  جزو  ٦ ــ 

می کشد. 
٧ ــ از قسم  خوردن، حتی اگر راست هم باشد، خودداری کند. 

اشکال  (اطالع رسانی  نکند  تمجيد  و  تعريف  خود  کاالی  از  حد  از  ـ   بيش  ٨  ـ
ندارد). 

ـ از افراد مؤمن و با تقوا سود نگيرد (يا کمتر بگيرد).  ٩ ـ
آداب مخصوص مشتری: 

ـ   بر سر قيمت کاال چانه نزند.  ١ ـ
ـ   از قسم خوردن خودداری کند.  ٢ ـ

ـ  به عيب جويی از کاال و ايراد گرفتن از آن نپردازد.  ٣ ـ
٤ ــ پس از اتمام داد   و   ستد و تبادل کاال و پول، تقاضای تخفيف و پايين    آوردن 

قيمت را نکند. 
ـ   هنگام مذاکره ی دو نفر ديگر در مورد داد   و  ستد، وارد آن داد    و   ستد نشود و  ٥ ـ

پيشنهاد قيمت باالتر ندهد. 
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بينديشيد و پاسخ دهيد
١ ــ ضرر انجام بيع باطل، متوجه کدام يک از طرفين می شود؟ 

٢ ــ چرا رضايت طرفين برای انجام بيع کافی نيست؟ 
٣ ــ حکمت بطالن خريد و فروش با نابالغ چيست؟ 

٤ ــ در صورتی که فروشنده از پذيرش حکم فسخ امتناع نمايد وظيفه ی خريدار 
چيست؟ 
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درس دوازدهم

معامالت حرام 

َعن أميِرالُمؤمنيَن عليه السالم َعن َرُسوِل الّلِه صلی الله عليه وآله أنَُّه َقاَل: 
تِۡسَعُة  َاۡجَزاءٍ  َعَشَرَة  اۡلِعبَاَدَة  ِإنَّ  أۡحَمُد!  َيا  اۡلِمۡعَراِج:  لَيلَةِ  ِفی  تََعالَی  الّلُه  َقاَل 

ِمۡنَها طَلَُب اۡلَحالل. 
مستدرک الوسائل ج ١٣، ص ٢٠، به نقل از ارشاد القلوب ديلمی

اميرالۡمؤمنين علی  از رسول خدا  روايت فرمود که: 
آن  جزء  نُه  که  دارد  جزء  ده  عبادت  احمد!  ای  فرمود:  معراج  شب  در  خداوند 

کسب حالل است. 

انواع معامالت حرام
معامالت حرام، داد و ستدهايی هستند که موجب ضرر و زيان فرد و برخالف مصالح مردم و 

جامعه است. اين داد و ستدها برچند گونه اند: 
مانند  عقايد می گردند؛  انحراف در  دارند و موجب گمراهی يا  معرفتی  ١ــ برخی از آن ها ضرر 
خريد، فروش و انتشار کتاب و محصوالت گمراه کننده، کسب درآمد از طريق طالع بينی و خبردادن از 

امور غيب و يا فروش وسايل مرتبط با آن، درآمدهای حاصله از سحر و شعبده بازی. 
٢ــ برخی دارای ضرر معنوی از حيث تحريک غرايز هستند: مانند توليد و يا خريد و فروش 
برنامه های  دريافت  وسايل  رايانه ای)،  برنامه ی  کتاب،  فيلم،  نوار،  فاسد (سی دی،  فرهنگی  محصوالت 

ماهواره ای يا برنامه های ورود به سايت های غيرمجاز. 
٣ــ برخی دارای ضرر معنوی از حيث غفلت از خدا و اتالف عمر يا آسيب عقالنی هستند، 
مانند داد و ستد ابزار قمار، مشروبات الکلی، مواد مخدر و حتی فروش مواد اوليه به اين گونه افراد 

برای ساخت آن، مانند فروش انگور به توليدکننده ی نوشيدنی های الکلی. 
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٤ــ برخی از آن ها موجب ضرر مالی برای يکی از طرفين است؛ مانند تقلب در کاال يا پول، غش 
در معامله، ربا. 

٥ــ و برخی نيز برای جان افراد جامعه مضرند؛ مانند فروش اسلحه به دشمنان کشورهای اسالمی 
و يا افراد تبهکار، فروش کاالهای خوراکی نجس يا فاسد. 

اينک به توضيح برخی از اين موارد می پردازيم: 
شبهاتی  طرح  و  ترديدآور  موارد  شامل  باطل:  و  گمراه کننده  مطالب  فروش  و  خريد  ١ــ 
منجر به  اخالقی که  يا  فکری  منحرف کننده ی  مطالب  صحيح می گردد،  اعتقادات  در  شک  موجب  که 
بی مباالتی يا کم اهميتی نسبت به دين و احکام آن می شود. اين مطالب ممکن است در قالب های کتاب، 

مجله، فيلم و يا ديگر محصوالت ارائه گردد. 

فعاليت
راه  دربردارد؟  مخاطراتی  چه  کنجکاوی  روی  از  منحرف  کتاب های  مطالعه ی 

معقول برای نقد اين مطالب چگونه است؟ 

دادن  واقعی نشان  سبب  به  شعبده،  و  تردستی  انجام  آن:  مانند  و  سحر  شعبده بازی،  ٢ــ 
امور غيرواقعی، می تواند موجب ترديد و شک در اعتقادات صحيح و امور واقعی شود و در نهايت 
به شک گرايی، نسبی گرايی و يا هيچ گرايی بينجامد. عدم اطمينان به حواس پنجگانه و ترديد در باورهای 
انجام  را  کار  اين  مهارت  با  چنان  شعبده بازان  برخی  باشد.  داشته  می تواند  مخاطره آميزی  نتايج  خود، 
پيامبران را ساحر معرفی  می دهند که حتی مخاطبين نيز متوجه غيرواقعی بودن آن نمی شوند. عده ای 
می کردند و فکر می کردند معجزه نيز نوعی تردستی يا جادوگری است. اسالم جهت جلوگيری از سوء 
و  شعبده بازی  آنان،  باورهای  در  ترديد  و  شک  القاء  يا  مردم  فريب  در  فرصت طلب  افراد  استفاده ی  

تردستی را ممنوع نموده و درآمد حاصله از انجام يا آموزش آن را حرام کرده است. 
غير از شعبده که امروزه بيشتر برای سرگرم نمودن مردم استفاده می شود، اموری مانند سحر وجود 
دارد که ابزاری جهت شيادی و انجام اعمال شيطانی است. منظور از سحر، کارهايی است که در بدن، 
قلب يا عقل شخص سحر شده اثر می گذارد و موجب تغيير در وضعيت روحی يا هشياری وی می شود. 
جايز  باشند،  حقيقی  اگر  حتی  می کنند،  جذب  خود  به  را  زيادی  طرفداران  هنوز  که  امور  اين 

نيست و بهره برداری از چنين روش هايی حرام شمرده می شود. 
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فعاليت
دفع  برای  شيادين  سوی  از  شده  توصيه  اعمال  برخی  با  را  خواندن  دعا  تفاوت 
گرفتاری ها مقايسه کنيد. اثر نمودن برخی اوراد يا طلسمات و مانند آن را چگونه توجيه 

می کنيد؟ 

٣ــ طالع بينی، خبردادن از غيب و مانند آن: برخی از علوم، درباره ی ارتباط با عالم غيب 
و خبر از آينده يا گذشته اند و صاحبان آن از اين طريق مبادرت به کسب درآمد می کنند. هرچند در کنار 
مدعيان دروغين بيشمار، برخی از اين پيشگويی ها ممکن است راست باشد ولی با دعا يا عمل انسان 
قابل تغييرند و نمی توان به آن ها اعتماد نمود. از اين رو، اين روش ها به هيچ وجه مورد تأييد اسالم نيست 

و استفاده و نيز دريافت پول برای آن حرام است. 

فعاليت
آينده  از  شدن  باخبر  برای  طالع بينی  به جای  را  روش هايی  چه  اسالم  دين  ١ــ 

پيشنهاد می نمايد؟ 
٢ــ ضرر پناه بردن به پيشگويی ها و استفاده از روش های غيرشرعی چيست؟ 

٣ــ علت درست درآمدن برخی طالع بينی ها چيست؟ 

درآمد  است  نامشروع  ابزار  اين  از  استفاده  که  همان طور  فرهنگی:  غيرمجاز  وسايل  ٤ــ 
خصوصی  تصاوير  انتشار  مستهجن،  و  مبتذل  محصوالت  بر  عالوه  می باشد.  حرام  نيز  آن  از  حاصله 

افراد يا انتشار غيرقانونی محصوالت مجاز افراد نيز جايز نمی باشد. 

فعاليت
معيار تشخيص مجاز يا غيرمجاز بودن يک کاالی فرهنگی چه مرجعی می باشد؟ 

٥ــ ابزار و آالت اقمار، ماهواره و ديگر ابزار مشترک غالب در حرام: برخی وسايل، 
اختصاص به استفاده در کار حرام دارند، مانند آالت قمار، و برخی ديگر چنين نيستند بلکه مشترک 
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هستند؛ مانند انگور. 
خريد و فروش ابزار مشترک به افرادی که قصد استفاده ی حرام از آن را دارند «گناه» محسوب 
می شود. همين طور فروش اسلحه به جنايتکاران، دزدان و دشمنان اسالم. خريد و استفاده از وسايلی 
استفاده ی غيرحالل از آن ها می شود، حتی به قصد استفاده ی حالل از آن نيز جايز نيست؛  که معموالً 
مانند ظروف مخصوص مشروبات الکلی. خريد، فروش، نصب، مشاوره و يا استفاده از ابزاری مانند 
فيلترشکن، سايت های غيرمجاز و دريافت کننده ی ماهواره که به سبب خصوصيات آن می تواند موجب 

انحراف خانواده و فرزندان شود نيز بنا به فتوای مراجع تقليد حرام است. 

فعاليت
١ــ کدام خصوصيت برنامه های ماهواره مانع از استفاده از آن به قصد مشاهده ی 

برنامه های سالم آن می شود؟ 
سالم  برنامه های  مشاهده ی  و  جهان  روز  اطالعات  از  بهره مندی  صحيح  راه  ٢ــ 

رسانه ها چيست؟ 

٦ــ تقلب  در کاال يا پول و غش در معامله: از ديگر موارد معامالت حرام، فريب مشتری يا 
خريدار است؛ غش در داد و ستد به معنی آميخته کردن جنس نامرغوب با مرغوب بدون اطالع مشتری 
است؛ مانند اضافه کردن آب يا آب اکسيژنه در شير، آميختن برنج بد با خوب، مخلوط کردن روغن نباتی 

با حيوانی. 
٧ــ خريد و فروش مواد حرام و نجس: شامل گوشت خوک، گوشت مردار، گوشت های 
مصارف  در  استفاده  جهت  خون  فروش  و  خريد  الکلی.  مشروبات  و  غيراسالمی  طريقه ی  به  ذبح شده 
پزشکی و نجات جان بيماران، در صورت عدم ضرر، جايز است همين طور خريد و فروش (و نگهداری) 

سگ شکاری يا نگهبان جايز است. 
٨  ــ ربا: ربا يعنی زيادی، و در اصطالح عبارت از دريافت بيش از حق خود در داد و ستد 
محسوب  کبيره  گناهان  جزو  و  است  مسلّمات  از  روايات  و  قرآن  در  ربا  بودن  حرام  است.  قرض  يا 

می شود. 
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برای دانش آموزان فعال
به  بلکه  نمی گردد  انسان  دارايی  شدن  زياد  موجب  تنها  نه  نامش،  برخالف  «ربا» 
َدقاِت.١  الصَّ يُـۡرِبی  و  با  الرِّ اللُّه  يَۡمَحُق  می رود:  بين  از  و  می شود  نابود  خداوند،  اراده ی 
در روايتی از امام صادق  در رابطه با اين آيه پرسيده شد: «چگونه است که گاهی 
می بينيم کسی که ربا می خورد مالش افزايش می يابد؟» و امام  پاسخ فرمودند: «و 
از  اگر  و  می سازد!  نابود  را  او  دين  ربا؟!  درهم  يک  نابودکنندگی  از  باالتر  نابودی  کدام 

عمل خويش توبه ننمايد دارايی اش می رود و فقير می شود».٢
نابودی و ويرانگری از لوازم جدايی ناپذير ربا است هم چنان که برکت و نمو دادن 
بين  از  ليکن  است  (زيادی)  ربا  نامش  که  هرچند  ربا  پس  است  صدقه  الينفک  اثر  مال 
رفتنی است و صدقه هرچند که نامش را زيادی نگذاشته باشند، زياد شدنی است و لذا 
وصف ربا را از ربا می گيرد و به صدقه می دهد و ربا را به وضعی که ضد اسم او است 

توصيف می کند. 

آثار زيانبار ربا در جامعه 
رباخواری  از  دست  اگر  «و  می دارد:  اعالم  شديدی  لحن  با  قرآن  در  خداوند 
برنمی داريد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده ی وی برخاسته ايد» (بقره ٢٧٩). خداوند 
در آيات مربوط به ربا (آيات ٢٧٥ تا ٢٧٩ بقره) چنان شدتی به کار برده است که درباره ی 
هيچ گناهی، جز پذيرفتن سلطه ی دشمنان دين، به کار نبرده است؛ چرا که آثار زيانبار ربا، 
اساس دين و زندگی انسانی را از بين می برد؛ رباخوار با گرفتن پول بالعوض از ديگران، 
خون فقيران را در شيشه می کند و با افزايش روزانه ی ثروت خود، به اختالف طبقاتی و 
دشمنی دامن می زند، و با از بين بردن روحيه ی شفقت و مهربانی باعث تشديد اختالف و 

ناامنی در جامعه و ترويج مادی گرايی می شود. 
و  جامعه  ميان  در  کاال  توزيع  و  تهيه  توليد،  برای  تالش  و  کار  جای  به  رباخوار 
شرکت در سود و زيان ناشی از تجارت، با سرمايه ای که در دست وی به امانت است و 

١ــ خداوند خير و برکت ربا را می ستاند و آن را به سوی نابودی سوق می دهد ولی صدقات را افزايش می دهد. (سوره بقره، آيه ی 
(٢٧٦

٢ــ وسايل الشيعه ج ١٨، ص ١١٩
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وظيفه دارد آن را به نفع خود و جامعه ی خويش صرف نمايد، مبادرت به سوء استفاده کرده 
و به هنگام احتياج ديگران به آن سرمايه، زيادتر از آن چه را می دهد طلب می کند. رباخوار 
موجب  امر  اين  و  گشته  فقيرتر  روز  به  روز  ضعيف  افراد  و  می پردازد  به ثروت اندوزی 
سلطه ی وی بر مردم می گردد. از ياد نبرده ايم کشورهای فقيری را که در استقراض از 

دولت های استعماری فرو  رفته و تاب بيرون آمدن از آن را ندارند. 

انواع ربا 
ربا بر دوگونه است: ربا در داد و ستد و ربای قرضی. 

مقدار  دريافت  با  همراه  هم  مثل  کاالی  دو  مبادله  از  است  عبارت  ستد:  و  داد  در  ربا  ١ــ 
اضافی؛ مانند فروش يک کيلو گندم اعال به دو کيلوگندم عادی، يا تعويض طالی دست دوم با طالی 
نو در قبال مبلغی پول. اين نوع ربا منحصر به عقد بيع نيست و ساير عقود اسالمی مانند صلح را نيز 
شامل می شود. شرط دوم تحقق ربا در داد و ستد عبارت است از اين که خريد و فروش کاال در عرف 

به صورت وزنی يا پيمانه ای باشد. 
بنابراين در صورتی که کااليی به صورت عددی يا مشاهده ای داد و ستد شود، ربا در آن کاال 

تحقق نمی يابد. 

فعاليت
ارائه  را  روزمره  ستدهای  و  داد  در  آن  تحقق  عدم  و  ربا  تحقق  از  مثال هايی  ١ــ 

کنيد. 
٢ــ طرز صحيح تعويض طالی کار کرده با طالی نو را بيان کنيد. 

خواه  زيادتر؛  دريافت  شرط  به  ديگری  به  دادن  قرض  از  است  عبارت  قرض:  در  ربای  ٢ــ 
به طور صريح شرط کنند يا پرداخت قرض مبتنی بر آن باشد. اين نوع ربا شديدًا حرام است. 

فعاليت
دربرخی از کتاب ها روش هايی برای رهايی از ربا ذکر شده است که به وسيله ی آن 
مقدار اضافی از لحاظ شرعی حالل باشد. اين روش ها که به کاله شرعی معروفند رهايی 
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اطالعات  از  استفاده  با  نمی کنند.  تصحيح  را  اضافی  آن  حرمت  و  نيست  ربا  از  واقعی 
عمومی خود و يا مراجعه به کتاب های فقهی، چند نمونه از اين راه ها را ذکر کنيد. سپس 

راه حل هايی غير از قرض دادن را بيابيد که خالی از ربا باشد. 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ تفاوت معامالت حرام را با باطل بيان کنيد. 

٢ــ فلسفه ی تحريم ربا در اسالم چيست؟ 
٣ــ تفاوت سود بانکی با ربا چيست؟ 



69

درس سيزدهم

اصطالحات اقتصادی اسالم (١) 

نيز  اسالمی  ادبيات  در  و  دارد  وجود  مختلف  شکل های  به  جامعه  هر  در  اقتصادی  روابط 
الزم  مسلمانی  هر  برای  آن ها  با  آشنايی  دارد که  وجود  روابط  اين  از  برخی  برای  خاصی  اصطالحات 

است. 

١ــ َانفال 
َانفال جمع نَـۡفل به معنی بخشش است. و در اصطالح فقهی عبارت است از ثروت ها و سرمايه های 
طبيعی که بدون تالش در اختيار جامعه اسالمی قرار گرفته است. اين موهبت های خدادادی، اموال 
عمومی مسلمين محسوب شده و الزم است از دستبرد و انحصار افراد مصون بماند؛ لذا همان طور که 
در ابتدای سوره انفال اشاره شده، حق تصرف آن در اختيار حکومت اسالمی است تا در ضرورت های 
تعيين  وی  جانشينان  و  پيامبر  را  آن  از  استفاده  نحوه ی  شود.  گرفته  به کار  جامعه  مصالح  و  اجتماعی 

می کنند. برخی از موارد انفال عبارتند از: 
درياها،  ساحل  معادن،  جنگل ها،  کوه ها،  بيابان ها،  شامل:  مالک؛  بدون  زمين های  کليه ی  ١ــ 
آن  اهالی  که  آبادی هايی  کليه ی  و  دره ها  ارتفاعات  باير،  زمين های  بزرگ،  نهرهای  کناره ی  جزاير، 
مهاجرت کرده و به صورت ويرانه درآمده است و نيز هرچه در آن مناطق وجود داشته است؛ از قبيل 

گياهان، درختان، سنگ ها، چوب ها و آثار باستانی به جا مانده در آن جا. 
کليه ی  و  پادشاهان  مخصوص  گردشگاه های  و  زمين ها  کاخ ها،  گرانبها،  جواهرات  اموال،  ٢ــ 

اموال غيرمنقول که پادشاهان در انحصار خود قرار داده اند. 
٣ــ ارث کسی که از دنيا رفته و وارثی ندارد. 

٤ــ کليه اموال و سرزمين هايی که بدون جنگ و لشکرکشی به دست مسلمانان افتاده است. 
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فعاليت
با مراجعه به تفاسير قرآن درباره آيه ی نخست سوره ی انفال تحقيق نموده و آن را 

به کالس ارائه نماييد. 

٢ــ وقف
وقف عبارت است از رها ساختن مال خود از قيد مالکيت شخصی، و عمومی نمودن منافع آن 
در راه خدا. به تعبير ديگر؛ «واقف» جهت تحصيل اجر اخروی و به جا گذاشتن ميراث ماندگار، خريد 
و فروش آن چه وقف نموده را ممنوع ساخته و منافعش را به طور رايگان در اختيار عموم مردم يا گروه 
خاص (مانند ايتام) قرار می دهد. مصرف منافع آن موقوفه مطابق نظر واقف و در اموری که وی معين 

نموده است صورت می گيرد. 

برای دانش آموزان فعال
چاه های حفر شده در مدينه که تا امروز باقی است حاصل دسترنج اميرالمؤمنين 
علی  است که آن را در راه خدا وقف نموده است تا پس از  حيات خويش از ثواب 

«صدقه ی جاريه» بهره مند گردد. 

فعاليت
چند موقوفه از شهر خود را نام ببريد. 

٭   ٭   ٭

٣ــ ِهبه 
عوض  بدون  و  مجانی  به طور  را  خود  مال  شخصی  که  اين  از  است  عبارت  هديه  همان  يا  هبه 
به ديگری تمليک کند. هديه دادن به ويژه به خويشان و اقوام، بسيار مستحب است و از موارد صله ی 
رحم به شمار می آيد. هم چنين موجب فزونی محبت بين افراد می گردد. دين مبين اسالم مسلمانان را 

سفارش به پذيرش هديه و رد نکردن آن نموده است. 
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: پيامبر اکرم 
به يکديگر هديه دهيد و محبت ورزيد؛ به يکديگر هديه دهيد که موجب رفع کينه 

و کدورت می گردد.١

تبعيض در بخشش به فرزندان اگر موجب کينه و دشمنی و اختالف گردد حرام است و اگر بدون 
دليل موجه عقلی و صرفاً از روی احساسات باشد مکروه و کاری ناپسند است. 

هبه جزو عقود است يعنی احتياج به ايجاب و قبول دارد و تا زمانی که طرف مقابل آن را تحويل 
از  پس  دهنده  هديه  اگر  ولی  نيست  پسنديده ای  امری  هديه  گرفتن  پس  گرچه  نمی شود.  محقق  نگرفته 
تسليم آن پشيمان گردد در برخی موارد اين حق را داراست که خواهان پس گيری آن شده، و هديه گيرنده 

نيز موظف است که آن را بازگرداند. اين موارد عبارتند از: 
١ــ هديه گيرنده از ارحام وی نباشد؛ يعنی جزء افرادی نباشد که در طبقات ارث از او قراردارند؛ 

مانند پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، عمو، عمه، دائی، خاله، پدربزرگ و مادربزرگ. 
٢ــ هردو طرف در قيد حيات باشند. 

٣ــ هديه به صورت اوليه ی خود باقی مانده باشد. 
٤ــ در قبال آن کاری از طرف مقابل صورت نگرفته باشد. 

٥ــ به نيت صدقه و قرب الهی انجام نشده باشد. 

فعاليت
با توجه به مطالب ذکر شده: 

١ــ هديه دهنده در کدام موارد حق مطالبه ی هديه ی خود را ندارد؟ 
٢ــ اگر پس از قرار بخشش و قبل از تقديم آن يکی از دو طرف فوت کند، تکليف 

آن مال چه می شود؟ 

عبرت
«شگفت آورتر اين که شبانه کسی به ديدار ما آمد٢ و ظرفی درپوشيده پر از حلوا 

١ــ وسائل الشيعه ج ١٧، ص ٢٨٧
٢ــ وی اشعث بن قيس بود که فردای آن روز قرار بود به پرونده ی وی در دادگاه رسيدگی شود.
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همراه خود آورده بود؛ چنان از آن متنفر شدم که گويی آن را با بزاق ماری سمی مخلوط 
کرده اند! بدو گفتم: اين هديه است يا زکات يا صدقه؟ که زکات (صدقه ی واجب) بر ما 
اهل بيت حرام است. گفت: نه زکات است و نه صدقه، بلکه هديه است! گفتم: زنان بچه 

مرده بر تو بگريند! آيا از راه دين خدا وارد شده ای تا مرا فريب دهی؟ يا عقلت آشفته شده، 
مجنون شده ای يا هذيان می گويی؟! به خدا سوگند اگر هفت اقليم و آن چه را زير آسمان  ها 
است به من دهند تا درباره ی يک مور نافرمانی خداوند را به جا آورم و پوست ُجوی را 

از او بگيرم، چنين نخواهم کرد!»١

فعاليت
با توجه به عبارت فوق، چگونگی تشخيص هديه را از رشوه بيان کنيد. 

٭   ٭   ٭

٤ــ قرض 

کالم وحی
إۡن ُتۡقِرُضوا الّلَه َقۡرضًا َحَسنًا ُيضاِعۡفُه لَکُۡم َو َيۡغِفۡر لَکُۡم َو الّلُه َشکُور َحليم 

سوره ی تغابن، آيه ی ١٧ 
اگر به خداوند قرضی نيکو دهيد، آن را برايتان دو برابر ساخته و شما را می آمرزد؛ 

و خداوند سپاسگزار و بردبار است. 

سوی  از  سرمايه  مالکيت  انتقال  مقابل  در  شخص  که  قراردادی  از  است  عبارت  قرض 
قرض دهنده به وی، ضمانت پرداخت همان مال يا مثل و يا قيمت آن را برعهده می گيرد. گره گشايی از 
کار ديگران و قرض دادن به مسلمانان، مخصوصاً مؤمنی که نيازمند به آن باشد، اجر فراوانی دارد و در 
آيات قرآنی و روايات اسالمی به آن سفارش شده است. قرض گرفتن در صورت عدم حاجت، عملی 
مکروه است، و هر مقدار که نياز به قرض شديدتر باشد کراهت خفيف تر می شود، تا به جايی که شدت 

١ــ نهج البالغه، خطبه ی ٢٢٤
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تلف  خطر  از  جان  حفظ  مانند  می شود؛  واجب  گاهی  بلکه  می برد.  بين  از  کلی  به  را  کراهت  حاجت، 
شدن، حفظ آبرو، و امثال آن. 

فعاليت درسی
با مراجعه به تفاسير قرآن، خصوصياتی را که موجب حسنه بودن قرض می گردد 

بيان نماييد. 

قرض دادن به دو صورت است: «مدت دار» و «بدون مدت». در قرض «مدت دار» زمان پرداخت 
بدهی تعيين می گردد برخالف «بدون مدت» که در آن زمان پرداخت قيد نشده است. قرض گيرنده موظف 

است با فرارسيدن زمان بدهی خود، بدون هيچ عذری آن را بپردازد. 
اگر هنگام سررسيد بدهی، بدهکار دچار تنگدستی باشد طلبکار بايد به وی مهلت دهد تا با تالش 
و فضل الهی توان بازپرداخت بدهی خويش را پيدا نمايد و به سختی انداختن بدهکار از اموری است 

که در اسالم شديدًا مذمت شده است. 
اگر قرض دهنده شرط کند که بيش از آن مقدار که پرداخت کرده دريافت کند، ربا و از گناهان 
کبيره است و در صورت دريافت آن مازاد، قرض دهنده مالک آن مال نمی شود و ضامن است. البته 
پول  اين  گرفتن  و  برگرداند  طلبکار  به  گرفته  قرض  آن چه  بر  مازاد  مبلغی  بدهکار  که  است  مستحب 

ـ   در    صورتی که از ابتدا شرط نکرده باشند ــ برای طلبکار جايز است.  ـ

برای دانش آموزان فعال
از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: 

«کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد 
برای هر درهمی که به او قرض داده باشد حسنه ای همسنگ کوه ُاُحد از کوه های 

َرضوی و طور سينا دارد. 
و اگر در مطالبه ی قرض خود، با وی مدارا کند او را بدون حساب و بدون عذاب 

چون برق از پل صراط عبور می دهند. 
و اگر کسی برادر مسلمانش نزد او از تهی دستی شکايت کند و او به وی قرض 
محروم  بهشت  از  را  او  می دهد  را  نيکوکاران  پاداش  که  روزی  در  تعالی  خدای  ندهد 
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می سازد». 
تحرير الوسيله حضرت امام خمينی، ج٣ 

در کتاب اصول کافی نيز از امام صادق  نقل شده است که: 
«بر سر در بهشت نوشته شده است: صدقه دادن ده ثواب و قرض دادن هجده 

ثواب دارد.»
٭   ٭   ٭

قرض دادن عالوه بر پاسخگويی به مشکالت اقتصادی هم نوعان و برآمده شدن 
نيازهای مالی افراد، موجب برطرف شدن غم و اندوه يکديگر و حفظ آبروی نيازمندان 
می شود و بدين صورت موجب تقويت اتحاد و همبستگی ميان برادران دينی و افزايش 

احساس رضايتمندی از زندگی می گردد.

                                         ٭   ٭   ٭ 
٥ــ رهن 

رهن قراردادی است که مطابق آن، طلبکار چيزی را در برابر بدهی فرد گرو می گيرد و تا زمان 
دريافت طلبش آن را به امانت نزد خود نگهداری می کند؛ مانند اين که بانک در قبال پرداخت وام قباله ی 
منزل را گرو بگيرد و نزد خود نگاه دارد. اين کار موجب استحکام قرارداد و اطمينان از پرداخت بدهی 

می گردد. گروگيرنده نمی تواند بدون اجازه ی گروگذار در رهن تصرف نمايد. 

برای دانش آموزان فعال
عوض  در  مستأجر  که  می شود  گفته  نيز  اجاره  نوعی  به  رهن  اصطالح  امروزه 
مال االجاره مقداری پول را نزد صاحبخانه گذاشته و در آخر سال آن را دريافت می کند. 
اين اجاره زمانی صحيح است که مبلغی را، هرچند اندک، به عنوان اجاره تعيين کنند 
و مبلغ رهن را به عنوان قرض الحسنه و در قالب شرط ضمن عقد اجاره به موجر تسليم 

کنند. 

٦ــ اجاره
مشخص  مدت  در  انسان  کار  يا  کاال  منافع  از  بهره برداری  آن حق  نتيجه ی  در  است که  عقدی 
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به شخص مقابل اعطا گرديده و در قبال آن مقدار مبلغ معينی دريافت می گردد. اجاره بر دو نوع است: 
١ــ اشياء؛ مانند ملک، ماشين، کاال، لباس و مانند آن. ٢ــ کار و تالش انسان؛ مانند خدمات کارمندان 
و کارگران. در نوع اول، کرايه دهنده را «موجر» و کرايه کننده را «مستأجر» می نامند، و در نوع دوم، 

کارگر و کارمند را «مستخدم» و قرارداد اجاره را «استخدام» نيز می گويند.

٭   ٭   ٭ 

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ در حال حاضر اختيار انفال در دست کيست؟ 

٢ــ تغيير در مصرف موقوفه منوط به تحقق چه شرايطی است؟ چند مثال بزنيد. 
٣ــ علت برتری قرض دادن نسبت به صدقه و کمک مالی چيست؟ 

٤ــ برتری های رهن گرفتن را بر اخذ چک، سفته و ضامن برشماريد. 
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درس چهاردهم

اصطالحات اقتصادی اسالم (٢) 
٧ــ وکالت 

وکالت عبارت است از اين که انسان انجام برخی از کارهای خود را به ديگری واگذار کند؛ مانند 
وکالت در فروش يا خريد خانه. 

اختيارات «وکيل» مطابق توافق بين او و «موکّل» وی می باشد و نمی تواند از آن تخطی نمايد. 
وکالت، عقدی جايز است يعنی موکل هر زمان بخواهد می تواند وکيل را عزل نمايد. 

فعاليت
با کمک دبير خود، مواردی از کاربردهای رايج وکالت را در زندگی روزمره نام 

ببريد. 

٨  ــ مضاربه 
برخی توانايی کار دارند ولی سرمايه ای ندارند، در مقابل، کسانی هستند که سرمايه دارند ولی 
مهارت يا امکان تجارت يا فعاليت اقتصادی ندارند. مضاربه عبارت از قرارداد همکاری بين اين دو 
است به گونه ای که يکی عهده دار سرمايه و ديگری عهده دار کار برای تجارت می شود و سود (و زيان) 

ميان آن دو به نسبتی که توافق می کنند تقسيم می گردد. 
چهارم (٢٥٪) سود  گذاشتند که يک  کردند و قرار  مضاربه امضا  قرارداد  باهم  مثال: دو نفر 
حاصله به صاحب سرمايه و باقی به «عامل» تعلق بگيرد. مبلغ پرداختی صاحب سرمايه جهت مضاربه 
يک ميليون تومان بود و ميزان سود کل در پايان ماه، دويست هزار تومان. بنابراين به صاحب سرمايه 

پنجاه هزارتومان سود پرداخت گرديد. 
توجه: از آن جا که ميزان سودآوری در فعاليت های اقتصادی نامعلوم است، طرفين چگونگی 
تقسيم سود را بايد به صورت کسر يا درصدی از سود نهايی تعيين نمايند، ولی اگر از ابتدا مبلغ مشخصی 
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را به عنوان سود يکی از طرفين تعيين کنند، ربا خواهد شد. مثالً اگر در مثال قبل قرار بگذارند که هرماه 
پنجاه هزار تومان به صاحب سرمايه سود پرداخت گردد ربا می شود و حرام است. 

فعاليت
آيا می توانيد تفاوت اين دو قرارداد را با يکديگر بيان کنيد و علت ربا بودن قرارداد 

دوم را توضيح دهيد؟ 

٭   ٭   ٭

٩ــ صلح 
در داد و ستد و امور روزانه گاهی ممکن است ابهام يا اختالف نظری پيش آيد که تعيين حق 
طرف مقابل دشوار يا ناممکن باشد. در اين موارد بهترين راه «مصالح» و رضايت طرفينی است؛ بدين 
صورت که هردو طرف توافق نموده و يکديگر را حالل کنند. به عبارت دقيق تر؛ صلح عبارت است از 
راضی شدن دو نفر به تمليک شٔی يا منفعتی به يکديگر و يا ساقط نمودن حق يا ِدين از گردن يکديگر. 

در مواردی که اختالف وجود نداشته باشد نيز می توان صلح نمود و ملکيت چيزی را به ديگری 
و  نزاع ها  در  چاره انديشی  بر  عالوه  اسالم  دين  در  قانونی  چنين  وجود  نمود.  ساقط  را  حقی  يا  داد 
مشکالت و رفع بن بست ها، راهی جهت گسترش صلح و آرامش در جامعه، رفع کدورت ها، پاکيزه شدن 

اموال و خالصی از حق الناس است. 

إنََّما اۡلُمۡؤِمنُوَن ِاۡخَوة َفأۡصلُِحوا بَـۡيَن أَخَوۡيکُۡم َو اتَّـُقوا الّلَه لََعلَّکُۡم ُتـۡرَحُمون 
سوره ی حجرات، آيه ی ١٠
مؤمنان برادر يکديگرند؛ پس ميان دو برادر خويش صلح و آشتی برقرار کنيد و تقوای الهی پيشه 

کنيد، باشد که مشمول رحمت او شويد. 

٭   ٭   ٭

١٠ــ َضمان 
ضمان عبارت از قرارداد به عهده گرفتن مالی است که در ذمه فرد و يا اشخاص ديگر ثابت شده 
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باشد. مثل اين که به طلبکار بگويد: «من بدهی فالن شخص را ضمانت يا تعهد می کنم». درنتيجه، آن 
ِدين از ذمه بدهکار به ذمه ضامن منتقل می شود و ذمه بدهکار بریء می گردد. در صورتی که ضامن 
به اذن بدهکار ضمانت کرده باشد، بعد از پرداخت وجه الضمان، می توان آن مقداری را که به طلبکار 

پرداخته از او مطالبه کند. 

برای دانش آموزان فعال
مسئوليت  احساس  اين  باشد.  پاسخگو  بايد  خود  کارهای  قبال  در  انسانی  هر 
است  حساس تر  می شود  (حق الناس)  ديگران  حقوق  يا  اموال  به  مربوط  که  درمواردی 
و بی توجهی به آن می تواند عواقب ناخوشايندی در زندگی و جهان آخرت درپی داشته 

باشد. 
ملزم  سازد  وارد  ديگران  اموال  بر  خسارتی  بی احتياطی  براثر  که  مواردی  در 
مواردی که بر  اصطالح فقهی «ضامن» است. ولی در  خسارت است و در  به پرداخت 
آن  متحمل  بايد  مساوی  نسبت  به  طرف  هردو  گاهی  شود  وارد  خسارت  اين  حادثه  اثر 
ضرر و زيان گردند و گاهی فقط يکی از آن دو! تفصيل اين احکام در کتب فقهی، به ويژه 
کتاب های قواعد فقهيه ذکر شده است. مثالً اگر وسيله ای را به دوست خود عاريه دهيد 
(به اصطالح عرفی امانت دهيد تا استفاده کند) و بر اثر اتفاق (و نه سهل انگاری) آسيبی 
به آن وارد آيد حق گرفتن خسارت از دوست خود را نداريد! ولی اگر در مغازه کااليی را 
جهت مشاهده برداريد و از دستانتان به زمين بيفتد بايد خسارت آن را پرداخت کنيد … 

٭   ٭   ٭

١١ــ ُلَقطه 
لقطه عبارت از هر شیء پيدا شده ای است که مالک آن فعالً مشخص نباشد؛ مانند اشياء جامانده، 
شخص  برداشتن،  صورت  در  می شود.  پيدا  شخصی  يا  عمومی  اماکن  در  که  مسروقه ای  يا  و  متروکه 

ضامن نگهداری و رساندن آن به مالک اصلی خواهد بود. 
در مواردی که برنداشتن، موجب تلف شدن آن شیء شود جايز است فرد مسلمان اين مسئوليت 
اين  در  نمايد.  آن  نگهداری  به  اقدام  و  گرفته  برعهده  خود  دينی  برادران  ديگر  حقوق  حفظ  برای  را 
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صورت وی موظف است تا يک سال به جستجوی مالک آن کاال بپردازد و آن را در اماکن عمومی 
اعالن نمايد. سپس در صورت پيدا نشدن صاحب آن، از طرف صاحبش آن را صدقه دهد يا نزد خود به 

امانت نگهدارد و يا اين که برای خود بردارد به شرط اين که اگر صاحبش پيدا شد به وی بدهد. 

فعاليت
آن  انداختن  آيا  می کنيد؟  چه  نشناسيد  را  صاحبش  و  کنيد  پيدا  را  پولی  اگر 

درصندوق صدقه صحيح است؟ 

٭   ٭   ٭

١٢ــ ُجعاله 
نوعی قرارداد يک طرفه است که فرد متعهد می شود به هر شخصی که بتواند کار خاص اعالم 

شده را برای وی انجام دهد پاداش معينی پرداخت کند. 

فعاليت
مثال هايی در مورد جعاله ذکر کنيد. 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ تفاوت «وکالت» با «وصيت» چيست؟ 

صورت  چه  به  پس انداز)  (حساب های  بانکی  عقود  در  «مضاربه»  کاربرد  ٢ــ 
است؟ 

٣ــ آيا می توان قرض ربوی را به وسيله ی «صلح» حالل و شرعی کرد؟ نظر مرجع 
خود را بنويسيد. 

(بانک ها،  جامعه  در  رايج  ضمانت  با  را  فقهی  مصطلح  ضمانت  تفاوت  ٤ــ 
صندوق های قرض الحسنه) را با توجه به درس شرح دهيد. 

٥ــ آيا «ُجعاله» همان «مژدگانی» است؟ تفاوت آن دو را بيان کنيد. 
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منابع و مآخذ
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