
پایۀ یازدهم 

دورۀ دوم متوسطه

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ

احکام)2(
رشتهٔ علوم و معارف اسالمی



      شابک  0 - 2729- 05 - 964 - 978
ISBN 978 -964- 05 - 2729 - 0

احکام)2(ـ  پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطهـ  111227  نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده:
مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

 حسین سوزنچی، سعید سید حسینی، محمود   متوسل آرانی، محمد مهدی اعتصامی،
علی ناسخیان، حسن جعفریان و مهدی حاجیان) اعضای شورای برنامه ریزی(

نورالدین شریک )مؤلف(ـ  محمدکاظم بهنیا )ویراستار(
اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده سازی هنری: 
 احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ( ـ جواد صفری )مدیر هنری ، صفحه آرا وشناسه افزوده آماده سازی:

پری  ذوالفقاری،  فاطمه صغرٰی  ایمانی نصر،  زهرا  اجابتی،  کبرٰی  ـ  جلد(  طراح 
ایلخانی زاده، زینت بهشتی شیرازی ، حمید ثابت کالچاهی، ناهید خیام باشی )امور 

آماده سازی(
 تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ            ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش)شهید موسوی(نشانی سازمان:

تلفن: 9ـ 888٣1161، دورنگار: 88٣09266، کد پستی: 1584747٣59
www. irtextbook. ir و www. chap. sch. ir :وبگاه

 شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران تهران: کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرجـ  ناشر:
 خیابان 61 )داروپخش( تلفن:  5   ـ   44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 

1٣9 ـ  ٣7515
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران » سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ سوم 1٣98سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 



امیدوارم که خداوند همه ملت ها را و 
خصوصاً ملت ایران را، موفق کند که 
به طور صحیح به احکام اسالم عمل 
حق  عالیه  الطاف  به  متکی  و  کنند 

تعالی باشند.

صحیفۀ نور،  ج 19، ص ٣25



4

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.



5

8 امر به معروف و نهی از منَکر )١(   درس اّول:
 14امر به معروف و نهی از منَکر )٢(درس دوم:
20دفاع و جهاد درس سوم:
27حدود معاشرت محرم و نامحرم   درس چهارم:

32احکام پوشش و نگاه درس پنجم: 
42تفریح، قمار، موسیقیدرس ششم: 
48زکاتدرس هفتم:
56خمس  درس هشتم:
61 وصّیت  درس نهم:
66ارث درس دهم:

73احکام کسب و کار درس يازدهم: 
79معامالت حرامدرس دوازدهم:
85اصطالحات اقتصادی اسالم )١(  درس سيزدهم:
92اصطالحات اقتصادی اسالم )٢(  درس چهاردهم:
98منابع و مآخذ:



6

درس احکام یکی از دروس اصلی رشتٔه علوم و معارف اسالمی بوده و آموزش آن از مهم ترین اهداف این رشته 
می باشد. گذشته از آشنایی و عمل به احکام و دستورات شرع، فهم نظام فقهی اسالم و آشنایی با فلسفٔه برخی 
دستورات، می تواند موجب فهم عمیق تر دین و برقراری ارتباط بهتر دانش آموز با مسائل فقهی گردد. آمیختن 
مباحث »فلسفٔه فقه« با »درس احکام« ضمن کاستن از خستگی این درس و تسهیل امر آموزش، به دقت بخشی در 

مطالعٔه مباحث دینی و زدودن شبهات احتمالی پیرامون آن، کمک بسزایی خواهد نمود.
با توجه به محدودیت های ساعات درسی و حجم کتاب و برخی مالحظات دیگر، مباحث مطرح شده صرفاً جنبٔه آشنایی 
با احکام را داشته و به هیچ وجه شامل تمام مسائل مربوط به آن بحث نمی شود. دبیر مربوطه، در صورت لزوم و به اقتضای 
شرایط، می تواند توضیحات و مثال های تکمیلی را به دانش آموزان ارائه و یا آنان را به رساله و دیگر کتاب های مرتبط 

راهنمایی نماید.
در این کتاب سعی گردیده تا هر درس، شامل فّعالیت، نکاتی برای مطالعه و پرسش هایی جهت مشارکت فّعال 
دانش آموز در کالس باشد. همچنین ترجمٔه برخی آیات و روایات نیز بر عهدهٔ دانش آموز گذاشته شده است تا در 
سایٔه آن، به طور غیر مستقیم، ادبیات عرب و نیز فهم قرآنی دانش آموز توسعه یابد. الزم به ذکر است که این کتاب نه 
به عنوان »خودآموز«، بلکه جهت تدریس توسط دبیر مجرب و آموزش  دیده طراحی گردیده است، و پاسخگویی به 
 سؤاالت هر درس، مستلزم کمک و هدایت دبیر مربوطه است. جهت هماهنگی و مساعدت بیشتر، عالوه بر تدوین و
توزیع کتاب راهنمای معلم، برگزاری دوره های ویژه جهت دبیران محترم، در دستور کار سازمان قرار داشته است.
در تألیف این کتاب  از آوردن اختالف فتوا خودداری شده و در صورت لزوم، دانش آموزان به رسالٔه مرجع 
تقلید خود ارجاع داده می شوند. هر چند محتوای دروس متشکل از متون مندرج در رساله های عملیه است، 
لیکن استناد احکام مذکور به شمارهٔ مسائل رساله، با توجه به اختالف رساله های گوناگون، ذکر نگردیده است. 
البته یافتن شمارهٔ مسئله و صفحٔه مربوط به هر مبحث، با توجه به مختصر بودن نوع مسائل در رساله، بسیار آسان 

خواهد بود.
آشنایی با اصطالحات فقهی گرچه برای دانش آموز رشته معارف می تواند مفید باشد، اما با در نظر گرفتن دشواری نسبی 
این درس، از آوردن اصطالحات تخصصی فقهی ممانعت به عمل آمد تا دانش آموز به جای تمرکز بر محتوا و مضمون، 
در    دام صعوبت الفاظ و به خاطرسپاری آنها گرفتار نیاید. همچنین به صالحدید شورا، از ذکر مستحبات و مکروهات و 

احکام مفصل خودداری گردیده و هّمت اصلی بر واجبات و اصول هر بحث متمرکز گشت.
امید است با مطالعه و در میان گذاشتن نظرات پیشنهادی خود، ما را در جهت ارائٔه هرچه بهتر کتاب های 

درسی یاری نمایید.
خداوند هميشه يار و ياورتان باشد
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سالم بر شما
خداوند منّان که بهشت را منزلگاه نهایی انسان قرار داده، راه رسیدن به آن را نیز به انسان آموخته است؛ راهی 

که خوشبختی دنیا را نیز به همراه دارد.

و آفرين بر شما
که در رشته ای تحصیل می کنید که شناخت پیام نجات بخش الهی هدف آن است.

کتابی که پیش رو دارید سعی دارد گوشه ای از احکام عملی اسالم را به ما بیاموزد، احکامی که در قالب رسالٔه 
عملیه با آن آشنا هستید. قطعاً احکامی که روشنی بخش راه زندگانی ماست بسیار فراتر از آن است که در صفحاتی 
محدود بگنجد. هر کدام از ما نیز مرجع تقلیدی داریم که منبع ما بر شناخت احکام است؛ پس در هر مسئله ای باید 

به رسالٔه عملیٔه مرجع تقلیدتان نیز مراجعه کنید و از دبیر گرامی کمک بگیرید.
احکام الهی مبتنی بر علم و حکمت است و قطعاً  آنچه خدا از ما خواسته، در رشد و بالندگی ما نقش دارد. 

سعی کنیم همیشه این را در خاطر داشته باشیم و با میل و رغبت به احکام عمل نماییم.
احکام الهی موضوعی است که در همٔه زندگی با آن سروکار داریم و باید آنها را به کار گیریم؛ خواه دانش آموز 
باشیم و خواه دبیر، خواه بخواهیم این رشته را ادامه بدهیم خواه نه. پس چه بهتر که از این فرصت به بهترین نحو 

استفاده کنیم و آن را به کامل ترین شکل بیاموزیم.
موفق باشيد و خدا يارتان باد
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امر به معروف و نهی از منکَر )1(

ـةٍ ُاخـِرَجت لِلّنـاِس کُنـُتم َخيـَر ُامَّ
تَـأُمـروَن بِـالـَمـعـروِف   
َو تَـنـَهوَن َعـِن الـُمنـکَـِر 

ِمـنوَن بِـالـّلٰـِه1 َو ُتـوٴ

شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار 
شده اید.

به کار پسندیده فرمان می دهید
و از کار ناپسند باز می دارید

و به خدا ایمان دارید.

1ــ سورٔه آل ِعمران، آیٔه 110
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 قبل از پرداختن به احکام »امر به  معروف« و »نهی  از منکر« با مفهوم، جایگاه و شیوه های 
گوناگون آن آشنا می شویم. 

 الف( مفهوم »امر به  معروف و نهی  از منکر«
»معروف« به کار خوب و ارزشمندی گفته می شود که مورد تأیید عقل و شرع باشد. »منکر« 
نیز به کار زشت و ناپسندی اطالق می شود که عقل و شرع آن را تأیید نکنند. در این درس، 

منظور از »معروف« فقط کارهای واجب، و مقصود از »منکر« فقط کارهای حرام است.
توصیه به انجام کار واجب را »امر به  معروف« و توصیه به ترک گناه و کار حرام را »نهی  از 
منکر« می گویند. این توصیه معموالً از طریق گفتن انجام می شود، ولی منحصر به آن نیست، و 
به وسیلٔه اشاره، تذکر کتبی و کلمات غیرمستقیم نیز می توان امر  به  معروف و نهی  از منکر نمود.

لحن گفتار در امر  به  معروف و نهی  از منکر همیشه یکسان نیست و بستگی به شرایط دارد؛ 
از توصیٔه دوستانه گرفته تا دستور جدی و لحن آمرانه. دقیقاً  مانند پدر و مادری که برای 
تربیت فرزندشان گاهی با مهربانی، او را راهنمایی می کنند و گاهی با لحن شدید، او را توبیخ یا 
سرزنش می کنند. هدف یک چیز است: کمک به فرزندشان و دور نگه داشتن او از خطرات و 

اشتباهات.
»امر  به  معروف« و »نهی  از منکر« در حقیقت دو واجب جداگانه اند که معموالً با یکدیگر 
مانند  واجبی،  اگر  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  مصداق  و  مفهوم  نظر  از  و  می شوند،  برده  نام 
نماز خواندن، ترک گردد، جای »امر به معروف« است، و اگر معصیتی، مانند غیبت یا دروغ 
انجام شود، محل »نهی از منکر« است. در نتیجه، این دو فریضه، کاربردهای جداگانه داشته 

و دو واجب به شمار می آیند.

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

فّعاليت کالسی
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 ب( اهمّيت »امر به  معروف و نهی  از منکر«
اگر در یک جامعه »امر  به  معروف و نهی  از منکر« ترک شود، سایر واجبات، مانند نماز و 
روزه نیز کم کم به فراموشی سپرده خواهد شد. به همین دلیل در روایات، »امر  به  معروف و نهی 
 از  منکر« از واجبات دیگر، برتر شمرده شده و نسبت به بی اعتنایی به آن هشدار شدید داده شده 

است. 
امیرالمؤمنین  می فرماید: 

»همٔه اعمال نیک و )حتی( جهاد در راه خدا در برابر »امر  به  معروف و نهی  از 
منکر« مانند قطره ای در برابر دریاست«.1

آن حضرت در سخنی دیگر دربارٔه ترک »امر  به  معروف و نهی  از منکر« می فرماید: 
به این دلیل از رحمت خویش محروم  »خداوند سبحان مردمان گذشته را تنها 

ساخت که »امر  به  معروف و نهی  از منکر« را ترک کردند«.2
در قرآن کریم نیز حکایت عبرت آموزی دربارٔه بی توجهی   برخی، نسبت به گناهان دیگران 

نقل  شده که نتیجٔه آن چنین است:
 » تنها کسانی را که » نهی  از منکر« کردند نجات دادیم و بقیه را به  سبب گناه، یا 

ترک نهی  از منکر به عذابی سخت مبتال نمودیم«.3

١ــ نهج البالغه، حکمت 374
٢ــ نهج البالغه، خطبٔه 19٢

3ــ سورٔه اعراف، آیٔه 165

با توجه به آیٔه ابتدای درس، چه ارتباطی میان رواج »امر به  معروف 
و نهی  از منکر« و یک جامعٔه نمونه وجود دارد؟ 

فّعاليت کالسی
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 ج( شيوه های »امر به  معروف و نهی  از منکر«
همان طور که اشاره شد امر و نهی، شیوه های گوناگون دارد: از توصیٔه دوستانه تا دستور 
آمرانه. از گفتار صریح تا درخواست غیرمستقیم. قهر و مبارزٔه منفی تا قیام و حرکت. چنان که 

قیام امام حسین  برای تحّقق این دو فریضه صورت گرفته است.
امر به انجام دادن کارهای واجب، امری واجب و سفارش  کردن به انجام مستحبات، امری 
مستحب به شمار می رود. همین طور زشتی برخی گناهان، شدیدتر بوده و نهی از آنها اولویت 
بیشتری دارد. به همین جهت، »نهی  از منکر« یک حاکم ظالم، و یا »امر به  معروف« مسئوالن 
حکومتی، از با   ارزش   ترین اعمال محسوب شده و نتایج آن به مراتب از امر و نهی های جزئی 
بیشتر است. قیام مردم ایران علیه شاه و تشکیل جمهوری اسالمی ایران، نمونه ای از این نوع 

امربه معروف و نهی ازمنکرهاست.
امروزه رسانه  های صوتی و تصویری و مکتوب تأثیر فراوانی در هدایت افکار عمومی جامعه 
دارند و با روش  های پیشرفته ، ارزش  های یک جامعه را دگرگون می  کنند. این کار نه با نام »امر 
به  معروف و نهی  از  منکر«، بلکه با عنوان جّذاِب تبلیغات و به طور غیرمستقیم و غیرمحسوس 
صورت می  گیرد. تأمل در این شیوه  ها، راهنمای ارزنده  ای جهت شناخت روش  های مناسب 

»امر به  معروف و نهی  از  منکر« خواهد بود.
روش های غیرمستقیم به علت اینکه مقاومت کمتری در برابر آن صورت می گیرد و مخاطب 
احساس شرمندگی و حقارت نمی کند، مؤثرتر از روش های مستقیم و اشارٔه صریح است، 
ولی به کارگیری این روش ها نیازمند ابتکار و اندیشه است. نمونٔه مشهور این روش، رفتار 
امام   حسن   و امام حسین  در سنین کودکی با پیرمرد مسلمانی است که اشتباه وضو 
می گرفت و آن دو بزرگوار، از پیرمرد درخواست کردند که قضاوت کند کدام یک بهتر وضو 
می گیرد. و بدین صورت بدون هیچ کالمی، پیرمرد اشتباه خود را متوجه شد و از ایشان تشکر 

نمود.1
نمونٔه دیگر، برخورد امام کاظم  با بُـشر حافی است که در خانه اش مجلس عیش  و نوش 
برقرار بود و امام خطاب به خدمتکار وی فرمود: »صاحب این منزل بنده است یا آزاد«؟ زمانی 

١ــ بحاراالنوار، ج 10، ص ٨٤
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که خدمتکار با غرور پاسخ داد: »صاحب اینجا آزاد است«، امام فرمود: »بله . آزاد است، اگر 
بنده بود این طور در منزلش بساط گناه برپا نمی کرد.« هنگامی که این جمالت سنجیده به گوش 
صاحبخانه رسید او را سخت متحّول کرد و پابرهنه به دنبال امام افتاد و از گناه خود چنان توبه 

نمود که شهرٔه تاریخ گشت.1

 د( امر به  معروف، وظيفۀ حکومت است يا مردم؟ 
سکوت نکردن در برابر انحراف و ظلم، وظیفه همه است و اختصاص به عده ای خاص 
ندارد. همان طور که افراد یک جامعه، وظیفه دارند یکدیگر و مسئوالن را »امر به  معروف و 
نهی  از منکر« کنند، حکومت نیز وظیفه دارد مانع انجام منکر و ترک معروف در جامعه گردد. 
در گذشته ای نه چندان دور، تشکیالتی به نام »ِحسبّیه« در حکومت های اسالمی وجود داشت 
امروزه  آنها نظارت می کرد. همان کاری که  بر رفتارهای اجتماعی مردم و کسب   و کار  که 
»شهرداری«  ها و »نیروی انتظامی« انجام می دهند. اما به تدریج این نهاد حکومتی کم رنگ شد 

و از میان رفت.
امروزه نیز، از سویی وظیفٔه حکومت است که مردم را به معروف دعوت کند و از منکرات 
باز  دارد و از سوی دیگر وظیفٔه مردم است که اگر منکری از مسئولی دیدند، ساکت ننشینند و به 
نحو مناسب جلوی او را بگیرند. در این میان، مطبوعات و رسانه ها می توانند نقش پررنگ تری 

ایفا  کنند.
                                                                    ٭ ٭ ٭

1ــ الکنٰی وااللقاب، محدث قمی، ج٢، ذیل عنوان »الحافی« ص ١٥٣ به نقل از عالمه در منهاج الکرامة

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

فّعاليت کالسی



1٣

  بينديشيم و پاسخ دهيم 

1 انسان در زندگی خود به طور ناخودآگاه »امر به معروف یا نهی از منکر«های فراوانی انجام 

می دهد. نمونه  هایی از آن را در زندگی خود بیابید و در کالس مطرح نمایید.
2 چرا افراد گناهکار با آنکه خود به گناه آلوده  اند، گاه دیگران را به ناپاکی متهم و آنها را 

سرزنش می  کنند؟
3 با انجام گناه در جامعه، چه ضررهایی به دیگران می  رسد؟

4 هدف و ثمرٔه »نهی از منکر« چیست؟

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

تحقيق کنيد
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ـٌة َيدعوَن ِالَی الـَخيـِر َولـتَـکُن ِمنـکُـم ُامَّ
َو َيـأُمـروَن بِـالـَمعـروِف 
َو َيـنـَهوَن َعـِن الـُمنـکَـِر 

ئِـَك ُهـُم الـُمفـلِـحون1 ـٰ َو ُاول

   و باید از میان شما، گروهی )مردم را( به کارهای خیر 
دعوت کنند، و به کار نیک فرمان دهند و از کارهای زشت 

باز دارند. آنان همان رستگاران اند.

١ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 104

امر به  معروف و نهی  از منکر )2(
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 در درس قبل با مفهوم، اهمیت و انواع »امر به  معروف و نهی  از منکر« آشنا شدیم. در این 
درس، شرایط وجوب، روش انجام و مراتب امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار 

می گیرد.

 الف( شرايط وجوب 
»امر به  معروف و نهی  از منکر« جزِء واجبات کفایی است؛ یعنی از کارهایی است که انجام 
آن بر همه واجب است و اگر همه از انجام آن شانه خالی کنند، همگی گناهکار خواهند بود  
و درصورتی که با انجام یک فرد یا گروه، منکر ترک و معروف انجام شود، وظیفه از سایرین 
ساقط می شود. در صورت مشاهدٔه ترک واجب یا ارتکاب معصیت و وجود برخی شرایط، 

»امر به  معروف و نهی  از منکر« بر افراد مطلع واجب می شود. 
این شرایط عبارت اند از:

1  تشخيص معروف و منکر: اولین شرط آمر به  معروف و ناهی از منکر، اطالع از احکام 
شرع و موارد واجب و حرام است. اگر آمر و ناهی، علم کافی نداشته باشد و مصادیق معروف و 
منکر را به درستی تشخیص ندهد، به جای کمک به تقویت دینداری در جامعه، موجب گمراهی 
مردم و تبدیل مستحبات به واجبات یا مکروهات به محرمات، می شود. بنابراین، شرط اول آن 

است که بداند آنچه ترک شده، واجب بوده است و آنچه انجام گرفته منکر است.
2  مفسده نداشتن: اگر نهی، موجب مفسدٔه بزرگ تر از ترک واجب یا انجام منکر باشد، 
نه  تنها واجب نیست؛ بلکه حرام است؛ مثالً اگر نهی  از منکر در حضور دیگران، موجب ریختن 
آبروی فرد مسلمان در جامعه شود، جایز نیست و باید به زمان و مکان مناسب تری موکول شود. 
همچنین اگر این کار مستلزم انجام گناهی دیگر باشد جایز نیست؛ مانند ورود به حریم شخصی 
افراد، تجسس، افشای سّر و ... ؛ زیرا تجّسس در امور شخصی افراد جایز نیست و حرام 

است.
3  قصد تکرار گناه: در صورتی که فرد خطاکار از کار خود پشیمان شده و قصد انجام 

مجّدد گناه را نداشته باشد، وجوب تذکّر ساقط می شود.
4  احتمال تأثير: از دیگر شرایط وجوب، مؤثر بودن یا احتمال تأثیر است. اگر قرائن به 
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گونه ای است که شخص تشخیص می دهد »امر به  معروف و نهی  از منکر« تأثیر نمی  گذارد، بر او 
واجب نیست، گرچه ممکن است مستحب باشد. اگر احتمال تأثیر عکس دهد، انجام آن جایز 

نیست؛ بلکه باید با تغییر روش و در فرصت و شرایط مناسب به انجام آن اقدام کند. 
گاهی تأثیر، مستلزم تکرار امر و نهی و مداومت در گفتن است که در این صورت، عدم تأثیر 
یک باره، موجب رفع وجوب امر به معروف نمی شود و باید تذکر را تکرار نمود. گاهی نیز تغییر 

رفتار، مستلزم صبر و مداومت چند  ماهه یا چندین ساله است.
به   طورکلی، کمتر 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.
تذکر: کسی که »امر به  معروف یا نهی  از منکر« می کند، خودش نیز باید عامل به معروف و 
تارک منکر باشد تا سخنش در دیگران تأثیر بگذارد. و در حقیقت چه کسی سزاوارتر از خود، 
برای اجرای آن معروفی است که دیگران را به سوی آن فرا می خوانیم؟ بنابراین، هم خودمان 
به دستورات دین عمل کنیم و هم دیگران را به آن فرا بخوانیم. البته عمل به گفتار خود، شرط 
وجوب »امر به  معروف و نهی  از منکر« نیست و بهانه ای جهت انجام ندادن آن به شمار نمی رود، 

ولی شرط تأثیر در مخاطب است.
هیچ یک از ما معصوم نیستیم و ممکن است گاهی مرتکب خطا یا اشتباه شویم. همین 
اندازه که نسبت به آن کاری که می خواهیم به آن، امر یا نهی کنیم عامل باشیم، کافی است تا 
مورد اعتراض قرار نگیریم. البته سخن افراد پاکیزه و درستکار، به مراتب تأثیر بیشتری نسبت 
به افراد عادی دارد و همان طور  که در کتاب های اخالقی نمونه هایی از این تأثیرات ذکر شده، 

گاهی موجب تحول افراد گناهکار می گردد.

شنیدن موعظه از شخصی که خود به آن عمل نمی کند، چه تأثیری 
می تواند بر ما داشته باشد؟

٭ ٭ ٭

تأّمل
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 ب( مراتب امر به معروف و نهی از منکر
برای انجام »امر به  معروف و نهی  از منکر« مراتبی وجود دارد که شامل درجات خفیف تا 
شدید است، و تا زمانی که درجٔه خفیف کافی باشد نباید از درجٔه شدیدتر استفاده نمود. این 

مراتب، عبارت اند از: 
1  مرتبۀ قلبی:بدترین حالت در جامعه آن است که فرد، امری ناپسند یا مورد نیاز را در 
جامعه مشاهده نماید ولی در وجود خود نسبت به آن بی تفاوت باشد. در این مرتبه، شخص، 
ناراحتی قلبی خود را به سبب مشاهدٔه گناه، از طریق چهره، طرز نگاه یا رفتار به مخاطب انتقال 
می دهد و به مخاطب می فهماند که کارش اشتباه است و مورد رضایت و تأیید نیست. این مرتبه ، 
خود دارای درجات متعدد است که از حالت صمیمانه و دوستانه آغاز، و به حالت جّدی و 

غیر محبت آمیز می تواند منتهی شود.1
2  مرتبۀ زبانی:  در صورتی که مخاطب با زباِن رفتار متوجه زشتی عمل خود نشود و از 
آن دست برندارد، نوبت به مرحلٔه زبانی می رسد؛ صحبت، سؤال، نصیحت، تشویق و توصیه، 
از درجات خفیف این مرتبه اند؛ گاهی نیز الزم است از مراحل شدید زبانی مانند سرزنش و 
بازخواست استفاده نمود. تشخیص مرحله و درجٔه مناسب، بستگی به شرایط زمانی و مکانی 

دارد و باید با دقت تمام، صورت گیرد.
3  مرتبۀ عملی: این مرتبه عبارت است از دور نمودن ابزار گناه، جلوگیری از انجام گناه، 
تدبیر عملی برای انصراف فرد از معصیت و مشغول نمودن وی به کار های مفید، آموزش عملی 
ترک منکر و انجام معروف از طریق عمل به معروف و ترک منکر و الگو بودن برای دیگران، و 

به طور کلی؛ تمام اقدامات عملی جهت دور نمودن فرد از محیط گناه.2 
تذکر: مراحل شدید استفاده از زور که ممکن است به ضرب و جرح منجر شود جایز 
نیست، مگر در مورد دفاع از جان و ناموس خود یا دیگران. همچنین اگر اسالم در خطر 
 باشد، با اذن امام معصوم  یا ولّی فقیه باید به مقابله با دشمنان اسالم پرداخت. از این رو، 

جهاد در برابر دشمنان نیز نوعی »امر به معروف و نهی از منکر« عملی محسوب می شود.

١ــ با اینکه اثرات این مرتبه گاهی مؤثرتر از مرتبٔه زبانی است، بسیاری از متدیّنین از اهمیت آن غافل اند و فقط از تذکر زبانی استفاده 
می کنند. گاهی نیز در صورت مؤثر واقع نشدن تذکر زبانی، استفاده از این مرتبه )مانند قهر کردن یا بی اعتنایی کردن( بسیار مؤثر است.

2ــ برای آگاهی بیشتر دربارٔه امر به معروف عملی رجوع کنید به: حماسٔه حسینی، ج2، ص96 به بعد.
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حکايتی دربارۀ »امر به معروف و نهی از منکر« به شيوۀ جاهالنه
شهید بزرگوار مرتضی مطهری  چندین حکایت از روش های نادرست امر به معروف 

و عواقب آن را نقل نموده که یکی از آنها چنین است:
»یکی از آقایان نقل می کرد که مردی در مشهد، نه تنها نماز نمی خواند و روزه نمی گرفت؛ 
بلکه به هیچ چیزی اعتقاد نداشت؛ یک آدم ضّد دین بود؛ می گفت مدت زیادی با این آدم 
صحبت کردیم تا اینکه نرم شد و روش خود را به کلی تغییر داد و واقعاً معتقد و مؤمن شد. 
نمازش را می خواند و روزه اش را می گرفت و مقّید شده بود که نمازش را با جماعت در 
مسجد گوهرشاد بخواند. در جلسات مذهبی ما هم شرکت می کرد. مدتی دیدیم که از این آقا 
خبری نیست. گفتیم البد رفته است مسافرت، ولی رفقا گفتند اینجاست و نمی آید. تحقیق 
کردیم ببینیم علت چیست که یک مرتبه از دین و مذهب رو برگردانده؟ به سراغش رفتیم. 

معلوم شد قضیه از این قرار بوده است:
پس از چند روز که به نماز جماعت می رفت و در صف چهارم، پنجم می ایستاد، یک روز 
یکی از مقدس مآب هایی که در صف اول پشت سر امام می نشست موقع نماز از صف اول 
بلند می شود و می آید و روبه روی این آدم می نشیند و می گوید: »آقا! یک سؤال از شما 
دارم! شما مسلمان هستید یا نه«؟ این بیچاره با تعجب پاسخ داد: »این چه سؤالی است که 
شما می کنید؟ اگر مسلمان نباشم، پس در صف جماعت مسجد چه کار می کنم« ؟! جواب 
داد: »اگر مسلمانی پس چرا ریشت را این طور کرده ای؟«. او هم به شدت ناراحت شده، 
برمی خیزد و می گوید: »این مسجد و این نماز جماعت و این دین و مذهب مال خودتان!«. 

رفت که رفت.1
استاد ضمن نقل این حکایت و تأسف دربارٔه آن می گوید: »این هم یک جور به اصطالح 

»نهی از منکر« کردن است. یعنی فراری دادن و بیزار کردن مردم از دین!«.
 برای همین ائمٔه دین فرموده اند : جاهل بهتر است امر به معروف و نهی از منکر 
نکند؛ زیرا جاهل هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می کند می خواهد بهتر کند؛ اما 

١ــ حماسٔه حسینی، ج 2، ص 101ــ100

 برای مطالعه                                                                                                                             
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بدتر می کند. شاید شما بگویید ما جاهلیم، پس امر به معروف و نهی از منکر از ما ساقط شد! 
اما جواب شما را داده اند؛ خدا عقل را برای چه آفریده است؟ برای اینکه بفهمی، تحقیق 
کنی. تو باید از آن کسانی باشی که نه تنها اوضاع زمان خودت را درک کنی؛ بلکه آینده را 

نیز بفهمی و درک کنی«.1

                                                                             ٭ ٭ ٭

1ــ حماسٔه حسینی، ج 2، ص 82 و 83

   بينديشيم و پاسخ دهيم 

1  تفاوت انسان فاسق را با انسانی که ناخواسته مرتکب گناهی شده است بیان نموده، روش 

نهی از منکر هر یک را توضیح دهید. 
2  مضّرات روش های نادرست »امر به معروف و نهی از منکر« را بشمارید. 

3  آیا توهین، سرزنش، تحقیر، ضرب و شتم، و هتک آبرو، جزء روش های »امر به معروف و 

نهی از منکر« محسوب می شوند؟ چرا برخی افراد از این روش ها استفاده می کنند؟
گرفت،  مقدس مآب صورت  فرد  آن  از سوی  که  اشتباه عمده ای  پیشین،  در حکایت    4

چیست؟ و شیؤه صحیح نگرش و رفتار را در موارد مشابه بیان نمایید. 
                                                                            ٭ ٭ ٭

دالیل کم رنگ شدن »امر به معروف و نهی از منکر« در جامعه را 
برشمارید و راه های گسترش »معروف« را در جامعه پیشنهاد دهید.

تحقيق کنيد
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دفاع   و جهاد

کُـِتـَب َعـلَيـکُـُم الـِقـتاُل
َو ُهـَو کُرٌه لَـکُم 

 َو َعـسیٰ َان تَکـَرهوا َشيـًئا 
َو ُهـَو َخيـٌر لَـکُم   

َو َعـسیٰ َان ُتـِحـّبوا َشيـًئا  
َو ُهـَو َشـرٌّ لَـکُم1. 

بر شما کارزار )در راه خدا( تکلیف شده
ولی برایتان ناخوشایند است. 

و چه بسا چیزی را خوش نمی دارید،
ولی خیر شما در آن است،

و چه بسا چیزی را دوست دارید،
ولی برای شما بد است.

1ــ سورٔه بقره، آیه 216 
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 در دو درس قبلی به »امر به  معروف و نهی  از منکر« پرداختیم و در این درس با احکام دفاع 
و جهاد که نوعی نهی  از منکر به شمار می رود، آشنا می شویم.

 الف( مفهوم جهاد
جهاد عبارت است از تالش و مبارزه در راه خداوند و دفاع از مسلمانان و مظلومان، 

به منظور برپاداشتن حق و عدالت و برطرف ساختن ظلم و تجاوز و فتنه و فساد.

 ب( انواع جهاد
جهاد انواعی دارد:

1  جهاد دفاعی: عبارت است از دفاع در برابر تجاوز دشمن به حریم مسلمانان.

گسترش  و  ظلم  نظام  برچیدن  برای  کفار  با  جهاد  از  است  عبارت  ابتدايی:  جهاد   2

 عدالت. هدف از این نوع جهاد، کشورگشایی نیست؛ بلکه هدف آن، رفع موانع سلطه گران 
و بهره مندی مردم از حق هدایت و آشنایی با اسالم، و برخورداری از حّق آزادی و عدالت 

است. 
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به اين آيات توجه کنيد:
ـ در راه خداــ  با کسانی که به جنگ با شما برخاسته اند، ولی از حد  1  »و بجنگیدـ 

تجاوز نکنید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد«.1 
2 »و اگر دو گروه مؤمن، به منازعه برخاستند، بین آن  دو صلح برقرار کنید. و اگر 
یکی از آنها، به دیگری حمله کرد، با گروه متجاوز بجنگید تا به اطاعت امر خداوند 
بازگردد؛ و در صورت بازگشت، میان آن  دو صلح و آشتی عادالنه برقرار سازید«.2 
3  »و با آنها بجنگید، تا دیگر فتنه ای نباشد و دین، مخصوص خداوند گردد. و اگر 

)از روش خود( دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست«.3 

                                                                           ٭ ٭ ٭

١ــ سورٔه بقره، آیٔه 190
2ــ سورٔه حجرات، آیٔه 9
3ــ سورٔه بقره، آیٔه 193

١ــ برای هر یک از اقسام جهاد، یک یا چند مثال تاریخی بزنید.
٢ــ آیا جهاد ابتدایی جنگ طلبی به حساب می آید؟ برای پاسخ به این 
سؤال به توصیه های پیامبر گرامی اسالم  به امام علی   قبل 
از آنکه ایشان را روانٔه یمن بنماید مراجعه کنید. )اصول کافی، ج ١، 

ص ٣٥٥(

فّعاليت کالسی

1ــ موارد صحیح جنگ با دشمن و موارد آتش بس با دشمن را با 
توجه به آیات قرآن بیان کنید.

عقلی،  و  شرعی  مصالح  سبب  به  دشمن،  با  آتش بس  تفاوت  2ــ 
جهت  معیارهایی  داده،  توضیح  را  دشمن  از  ترس  و  سازش  با 

تشخیص این مصالح ارائه دهید.

         تأّمل
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با توجه به مطالب باال، پاسخ پرسش های زیر را بیابید: 
1ــ مقصود دشمن از حمله به کشورهای مسلمان، تأمین چه اهدافی است؟
2ــ در جهان امروز، چه توجیهاتی برای تهاجم به کشورها یا شهرها به کار 

گرفته می شود؟
3ــ کوتاه آمدن مسلمانان در برابر بیگانگان چه عواقبی به همراه دارد؟ 

فّعاليت کالسی

 ج( انواع دفاع
دفاع انواع گوناگونی دارد که در اینجا به بررسی دو نوع مهم آن می پردازیم:

1 دفاع از کيان اسالم و حريم مسلمانان: اگر دشمن، به شهر یا مرز یک کشور اسالمی 
هجوم آورد، و خطر، جامعٔه اسالمی و مسلمانان را تهدید کند، بر همه مسلمانان واجب است 
تا به هر وسیلٔه ممکن، با بذل مال یا جان خویش، از حریم اسالم و مسلمانان دفاع نمایند و به 
اجازٔه امام معصوم یا ولیّ فقیه نیازی نیست. کشتگان در این دفاع، شهيد محسوب می شوند.
تهاجم دشمن گاهی نظامی است و گاهی فرهنگی؛ گاهی جهت تصّرف سرزمین یا بخشی از 
آن است و گاهی جهت تسلّط سیاسی یا اقتصادی بر جامعه. گاه مسلمان اند و گاه غیر مسلمان. 
در تمام این حاالت بر هر مکلّف واجب است از وطن، فرهنگ، مال و جان و ناموس مسلمانان 

محافظت کرده و با کمک مالی، فکری، عملی و اهدای جان خود، به دفاع برخیزد. 
اگر این خطر وجود داشته باشد که کّفار از نظر سیاسی و اقتصادی بر مسلمانان مسلّط 
شوند، دفاع واجب است؛ چه از طریق مقابله به مثل و به کارگیری وسایل و روش های دشمن، 
و چه از طریق مقاومت منفی و تحریم کاالی دشمن، یا قطع ارتباط سیاسی، اقتصادی با آنان.
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 آشنايی با برخی احکام و آداب دفاع و جهاد
 دفاع از اسالم و مسلمانان واجب است و نیازمند اجازٔه والدین نیست، هر چند 

سزاوار این است که حتی المقدور رضایت آنان نیز جلب شود.
 فردی که در میدان جهاد با کفار یا مشرکان کشته می شود، بدون غسل و کفن و با 
همان لباس های جنگ به خاک سپرده می شود. اما افرادی که خارج از معرکٔه جهاد 

به شهادت می رسند، باید غسل و کفن شوند.
  تمام گناهان شهید، به جز حّق  الناس، به هنگام شهادت بخشیده می شود.

 از آداب جهاد این است که در صورت امکان، ابتدا دشمن را موعظه کنند، و در 
صورتی که صادقانه پذیرفتند، با آنان قرارداد صلح امضا نمایند. مسلمانان وظیفه 
دارند تا زمانی که دشمن آن را نقض نکند، به این قرارداد پایبند باشند و مال و  

جان آنان را محترم شمارند.
 سرنوشت افرادی که در جنگ به اسارت درمی آیند در اختیار امام معصوم   یا 

ولّی فقیه است.
2 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 واسطٔه گفتار بی ثمر یا رفتار نسنجیده، در جایی که ضرورت یا 

فایده ای ندارد، جایز نیست و حتی امر به معروف نیز محسوب نمی شود.
اگر فرد متجاوز، به انسان هجوم آورد و خواست او را به قتل برساند، واجب است به هر 
وسیلٔه ممکن، او را دفع کند و جایز نیست که تسلیم وی شده، تن به ظلم دهد. و اگر امکان 
داشته باشد که از چنگ مهاجم فرار کند، چنین کاری جایز است و اگر متجاوز پا به فرار 

گذاشت جایز نیست به او ضربه ای وارد کند، وگرنه ضامن است.
اگر مهاجم قصد جان یا ناموس فرد را داشته باشد، حتی اگر دفاع کننده یقین دارد که 
مقابله با او سودی ندارد و در این دفاع کشته  می شود، دفاع کردن واجب است. اما اگر قصد 
مهاجم فقط بردن اموال او باشد، اگر یقین داشته باشد که در هنگام دفاع کشته می شود، دفاع 
واجب نیست؛ زیرا حفظ جان از حفظ مال مهم تر است. و اگر به تنهایی قدرت دفاع از جان 

خود نداشته باشد، کمک گرفتن از دیگری واجب است؛ هر چند که او کافر باشد. 
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١ــ چرا تسلیم   نشدن در برابر ظلم، مورد تأکید اسالم است؟
٢ــ چرا یاری   گرفتن از کافر، برای دفع ظلم، ناپسند نیست؟

3ــ آیا دفاع از یک کشور و سرزمین خاص، مّد نظر اسالم می باشد 
یا حکم وجوب دفاع، شامل تمام سرزمین های اسالمی می شود؟

تأّمل

دفاع از خویشان و بستگان مانند فرزند و همسر و دفاع از افراد مظلوم و بی گناه، مانند دفاع 
از خود، واجب و احکام آن یکسان است. 

در دفاع، رعایت مراتب، الزم است و تا زمانی که با اقدام خفیف تر می توان خطر را برطرف 
نمود، نباید دست به کار شدیدتر زد؛ مثالً اگر مهاجم با تهدید یا بستن دست و پا یا مجروح 
ساختن از کار خود دست برمی دارد، باید به همان اکتفا نمود. و اگر دفع تجاوز فقط به وسیلٔه 

کشتن متجاوز میّسر می شود، جایز است او را به قتل برساند.1 
اما اگر بداند که با مراعات ترتیب، وقت از دست می رود و دزد یا ظالم، بر جان یا ناموس وی 

غالب می شود رعایت ترتیب الزم نیست.

اگر دو نفر به ناحق با یکدیگر درگیر شوند، آغازکننده ضامن2 است و دفاع  کننده ضامن 
نیست، اما اگر هم زمان به یکدیگر حمله ور شده باشند، هریک ضامن جنایت وارده بر دیگری 
است، و اگر در هنگام درگیری، یکی دست از حمله بردارد و دیگری به او حمله کند و 

خسارتی بر او وارد آورد، تنها او ضامن است.

١ــ در مواردی که برای دفاع از خود، زدن و زخمی کردن و کشتن مهاجم جایز است، منظور جواز شرعی است؛ اما از نظر 
قانونی، قاضی طبق ظاهر و موازین قضایی حکم می کند. بنابراین، اگر کسی را به قتل برساند و شاهدی بر حقانیت خود نداشته 

باشد، قاضی مطابق مقررات، وی را محکوم به قصاص می کند.
2ــ یعنی نسبت به تلف  شدن جان و مال طرف مقابل، تکلیفی بر عهدٔه او می باشد.

 برای مطالعه                                                                                                                             
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   بينديشيم و پاسخ دهيم 

1  هدف از تشریع حکم جهاد را در اسالم بیان نمایید.

2  تفاوت جهاد با جنگ افروزی چیست؟

1ــ برخی معتقدند جنگیدن و دفاع، به هیچ وجه صحیح نیست، و 
برای پرهیز از جنگ و درگیری، باید از حّق خود گذشت و به برخی 
از خواسته های دشمن تن داد. نظر شما دربارٔه این عقیده و عواقب 
امکان پذیر است؟  امروز  آیا چنین روشی در جهان  آن چیست؟  

نمونه های آن را بیان نمایید.
2ــ قیام کربال، انقالب اسالمی ایران، هشت سال دفاع مقدس، 
جنگ 33 روزٔه لبنان و دفاع 22 روزٔه غزه، نمونه  هایی از جهاد 
و دفاع اسالمی اند. یکی از این موارد را از لحاظ هدف و شرایط 
تحلیل کنید و با توجه به کتاب »جنگ و جهاد در قرآن«، نوشتٔه 

آیت اللّه مصباح یزدی، به اشکاالت مخالفان جهاد پاسخ دهید.

تحقيق کنيد


