احکام زندگی در اسالم
مقدمه
همۀ اشیاء و اشخاص ،به تعبیر آیات قرآن کریم در سیر و حرکتند تا زمانی که به لقای الهی برسند و در آن زمان ،عدهای با
صفت جمال و عدهای با صفات جالل الهی روبرو خواهند شد .در این میان ،انسانهایی می توانند به مقصد برسند و وجه جمال
الهی را زیارت کنند که در این دنیا برای رسیدن به اهداف عالیه ،تالش کردهاند و با خود رهتوشۀ مناسب برده باشند.
نکتۀ حائز اهمیت این است که هیچ موجود مادی غیر از انسان ،به مقام قرب الهی راه ندارد .لذا انسان است که باید از رهگذر
این دنیا بهترین زاد و توشه را برای سفر خود برگزیند که همانا ایمان صائب و عمل صالح است.
هر کدام از ادیان الهی در طول تاریخ ،دستوراتی را از جانب خداوند متعال ،برای سعادت بشر به ارمغان آوردهاند؛ تا اینکه
کاملترین و جامعترین مسائل اساسی مورد نیاز بشر تا انتهای تاریخ ،توسط آخرین پیام آور وحی ،نبی مکرم اسالم به بشریت
عرضه شد.
ائمۀ معصومین ،به عنوان پیشوایان هدایت ،این مسیر را در طول تاریخ به بهترین وجه زنده نگه داشتهاند تا این که زمان غیبت
آخرین ذخیرۀ الهی برای نجات امت ،فرا رسید.
در ایام غیبت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،علمای اسالم با جان فشانی در این مسیر ،دستورات ناب اسالم را از منابع
معتبر ،یعنی قرآن کریم و روایات معصومین ،استخراج کرده و چراغ راهی برای عمل مسلمانان قرار دادهاند.
قسمتی از دستورات وحیانی در قالب احکام و رسالههای عملیه به عموم مسلمین عرضه میشود ،تا با عمل طبق آن ،بهترین زاد
و توشه را برای آخرت خود کسب کنند.
در جزوۀ حاضر که برگرفته از کتاب «احکام زندگی در اسالم» است ،سعی شده تا بخشی از احکام روزمره که بیشتر مورد نیاز
بوده ،خدمت مشتاقان احکام نورانی الهی تقدیم شود.
امید میرود که با آموزش دق یق دستورات الهی و عمل طبق آن ،در این دنیا زندگی سرشار از موفقیت با رنگ و بوی الهی ،داشته
و بهترین زاد و توشه را برای روز رستاخیز ذخیره کرد.
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درس اول
فلسفۀ تکلیف و عبادت
مفهوم تکلیف

تکلیف در لغت به معنای واگذار کردن کاری دشوار به دیگری و در اصطالح ،به معنای رسیدن پسر و دختر به سن بلوغ و
رشد است .از نظر ا سالم وقتی پسر و دختر به سن بلوغ رسیدند ،اگر سایر شرایط تکلیف را دارا باشند ،باید مقررات الهی را رعایت
کنند .احکام و مقرراتی که در آنها الزام وجود دارد ،شامل واجبات و محرمات میشود.
از آن جا که مقررات الهی برای انسان ،محدودیت ایجاد میکند و اجرای آن ،به خصوص در آغاز بلوغ دشوار است ،به مقررات
الهی تکلیف گفته میشود.
فلسفۀ تکلیف

سؤالی که مطرح می شود ،این است که چرا خداوند برای زندگی انسان ،مقررات وضع کرده و بدینوسیله انسان را محدود
نموده است؟ برای پاسخ به این سؤال ،ابتدا باید بدانیم که انسان چگونه موجودی است؟
امام علی میفرماید « :خداوند در فرشته ،عقل را بدون شهوت قرار داد و در حیوانات ،شهوت را بدون عقل نهاد و در انسان،
عقل و شهوت را ترکیب کرد .با این ترکیب ،کسی که عقلش بر شهوتش چیره شود ،بهتر از فرشته است و کسی که شهوتش بر
عقلش پیروز گردد ،از حیوانات بدتر است».
بی تردید ،جز آفریدگار انسان ،کسی حقیقت این موجود پیچیده و شگفت را نمیشناسد و استعدادها و نیازهای واقعی او را
نمیداند و در نتیجه نمیتواند برای تکامل انسان برنامه ریزی کند .تکلیف ،برنامۀ آفریدگار برای تکامل انسان است.
معنا و مفهوم عبادت

عبادت به معنای اظهار ذلت (عالیترین نوع تذلل) و کرنش در برابر خداوند است .در اهمیت آن ،همین بس که آفرینش
هستی و بعثت پیامبران برای عبادت است.
آن چه انسان را به پرستش و بندگی خدا وا میدارد ،اموری است ،از جمله:
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 -1عظمت خدا
انسان وقتی خود را در برابر عظمت و جالل خدایی میبیند ،ناخودآگاه در مقابل او احساس خضوع و فروتنی میکند .آنسان
که در برابر یک دانشمند و شخصیت مهم ،انسان خویشتن را کوچک و ناچیز شمرده و او را تعظیم و تکریم میکند ،در برابر
خالق جهان به مراتب ،بیشتر اظهار فروتنی مینماید.
 -2احساس فقر و وابستگی
طبیعت انسان چنین است که وقتی خود را نیازمند و وابستۀ به کسی دید ،در برابرش خضوع میکند .وجود ما بسته به ارادۀ
خداست و در همه چیز ،نیازمند به اوییم .این احساس عجز و نیاز ،انسان را به پرستش خدا وا میدارد .خدایی که در نهایت کمال
و بی نیازی است .در بعضی از احادیث نقل شده که اگر فقر و بیماری و مرگ نبود ،هرگز گردن بعضی از انسانها نزد خداوند خم
نمیشد.
 -3توجه به نعمتها
انسان ،همواره در برابر برخورداری از نعمتها ،زبان ستایش و بندگی دارد .یادآوری نعمتهای بی شمار خداوند ،میتواند قویترین
انگیزه برای توجه به خدا و عبادت او باشد .در مناجاتهای امامان معصوم  ،:معموال ابتدا نعمتهای خداوند ،حتی قبل از تولد
انسان ،به یاد آورده میشود و از این راه ،محبت انسان به خدا را زنده میسازد؛ آن گاه درخواست نیاز از او میکند .خداوند نیز
ف»1؛ «مردم ،پروردگار این کعبه را بپرستند ،او
میفرماید« :فَلیَعبُدُوا رَبَّ هَذَا البَیتَ ،أَلَّذِی أَطعَمَهُم مِن جُوعٍ وَ آمَ َنهُم مِن خَو ٍ
را که از گرسنگی سیرشان کرد و از ترس ،ایمنشان نمود».
 -4فطرت
پرستش ،جزئی از وجود و کشش فطری انسان است .این روح پرستش که در انسان فطری است ،گاهی در مسیر صحیح قرار
گرفته و انسان به «خداپرستی» می رسد و گاهی انسان در سایۀ جهل یا انحراف ،به پرستش سنگ ،چوب ،خورشید ،گاو ،پول،
ماشین ،همسر و پرستش طاغوتها کشیده میشود.

 .1قریش 3/و 4
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انبیاء برای ایجاد حس پرستش نیامدهاند ،بلکه بعثت آنان ،برای هدایت این غریزۀ فطری به مسیر درست است .امام علی میفرماید:
« خداوند ،محمد را به حق فرستاد تا بندگانش را از بت پرستی به خداپرستی دعوت کند».
بیشتر آیات مربوط به عبادت در قرآن ،دعوت به توحید در عبادت میکند ،نه اصل عبادت؛ زیرا روح عبادت در انسان وجود دارد؛
مثل میل به غذا که در هر کودکی هست ،ولی اگر راهنمایی نشود ،به جای غذا ،خاک میخورد و لذت هم میبرد! اگر رهبری
انبیاء نباشد ،مسیر میل فطری منحرف میشود و به جای خدا ،معبودهای دروغین و پوچ پرستیده میشود؛ آن گونه که در نبود
حضرت موسی و غیبت چهل روزهاش ،مردم با اغوای سامری به پرستش گوسالۀ طالیی سامری روی آوردند.
فلسفۀ عبادات

احکام و برنامههای عبادی اسالم ،همه حکمت و فلسفه دارد:
اوال :به دلیل صدها آیه و حدیث ،که مردم را به تعقل و تفکر فرا میخواند و هیچ مکتبی به اندازه اسالم به اندیشیدن دعوت
نکرده است.
ثانیا :یکی از انتقادهای شدید قرآن بر مشرکان و بت پرستان ،تقلید کورکورانه و بی دلیل از نیاکان است.
ثالثا :خود قرآن ،بارها در کنار بیان احکام و دستورها ،به دلیل آن هم اشاره کرده است .امامان معصوم نیز در روایات ،به بیان
این حکمتها پرداختهاند و دانشمندان اسالم ،گاهی به تألیف کتابهایی پیرامون این موضوع اقدام کردهاند.
به عالوه با پیشرفت دانش بشری ،روز به روز پردۀ اسرار احکام الهی و دستورهای دینی برداشته میشود و هرچه از عمر
اسالم میگذرد ،بر عظمت و جلوۀ آن افزوده میگردد.
با توجه به همۀ نکات فوق ،یادآور میشود که:
 -1الزم نیست دلیل همۀ احکام را ،همۀ مردم در همۀ زمانها بدانند .گاهی دلیل برخی از آنها اآلن روشن نیست؛ ولی
گذشت زمان ،آن را روشن میسازد.
 -2در فلسفۀ احکام ،تنها نباید نظر به فواید و آثار مادی آنها داشت و تنها به بعد اقتصادی و بهداشتی و  ...توجه کرد و از
آثار روحی ،معنوی و آخرتی آن غافل بود.
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 -3کسی که خدا را حکیم و دستورهایش را بر اساس حکمت میداند ،نباید به خاطر اینکه امروز دلیل حکمی را نمیداند،
از انجام آن تخلف کند .مریض ،اگر بگوید :تا از خواص دارو آگاه نشوم مصرف نمیکنم ،از درد خواهد مرد؛ البته باید دارو را
مصرف کند و در صدد شناخت هم باشد.
 -4در هرجا که از قرآن و حدیث ،دلیل محکمی بر فلسفۀ حکمی نداریم ،بهتر است ساکت باشیم و با یک سری توجیهات و
حدسیات ،دلیل تراشی نکنیم.
 -5اگر از بعضی اسرار جهان هستی آگاه شدیم ،مغرور نشویم و توقع نداشته باشیم که دلیل همه چیز را بدانیم.
 -6از مدار خارج نشویم و به دامن وسوسهها نیفتیم ،همچنان که مردم در مراجعه به پزشک ،خود را در اختیار او قرار
میدهند یا برای تعمیر اتومبیل خود ،مکانیک را سؤال پیچ نمیکنند.
درس دوم
تقلید و فلسفۀ آن
معنای تقلید

بحث تقلید مکلفین از فقیه ،یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار میآید .تقلید در لغت به معنای گردن آویختن
و پیروی کردن از کسی بدون تأمل و اندیشه است.
اما تقلید در اصطالح فقهاء ،عبارت است از :عمل کردن بر طبق فتوای مجتهد و التزام مقلد به فتوای مجتهد
ضرورت تقلید

تقلید غریزهای است که از کودکی در انسان ظاهر میشود ،بلکه وی مقلدترین مخلوقات جهان است و از همان ابتدا،
دانستنیهایی را از راه تقلید فرا میگیرد.
تقلید از نظر برخی جامعه شناسان غربی همچون «گابریل تارد» ،منشأ همۀ اختراعات و ابداعات جامعۀ بشری است و آن را
بنیاد زندگانی به حساب میآورند.
انسان از یک سو موجودی عاقل و فهیم است و دانستن ،حق طبیعی اوست؛ او نمیتواند بدون اندیشه ،گفتار دیگران را
بپذیرد .سرشت او بر این استوار شده که جستجوگر و به دنبال کشف مجهوالت باشد و هیچ چیز را بدون دلیل نپذیرد؛ زیرا با
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سرشت او منافات دارد .اما از سوی دیگر انسان محدود به شرایطی است که خودش نمیتواند همۀ مجهوالت را به تنهایی کشف
کند ،زیرا دامنۀ علوم بشری آن قدر گسترده است که اگر انسان صدها بار عمر دوباره پیدا میکرد ،باز هم نمیتوانست بر همۀ
آن علوم فائق آید ،بنابراین انسان برای رسیدن به خواستهها و رفع نیازهایش ناچار است ،نسبت به علومی که در آنها تخصص
ندارد ،از همنوعان خود کمک بگیرد و از آنها تقلید کند.
در واقع مسألۀ لزوم تقلید جاهل از عالم و رجوع غیر متخصص به متخصص از مسائل روشن و بدیهی بوده و قیاسش را به
همراه خود دارد و به تعبیر مرحوم آخوند در کتاب کفایه ،این مسأله در فطرت انسان جا دارد.
مکلف باید در احکام شرعیه فرعی یا بر اساس اجتهاد خود عمل کند ،یا به احتیاط عمل نماید و یا این که تقلید کند؛ لذا اصل
تقلید برای مکلف واجب تخییری است و میتواند یکی از سه راه را انتخاب کند .برای شخص جاهل که نه مجتهد است و نه راه
احتیاط میداند ،تقلید واجب عینی است.
فقهای شیعه برای اثبات وجوب تخییری بودن تقلید برای مکلف ،به دو اصل استناد کردهاند:
 -1اصل فطری :این اصل ،همان قانون «دفع ضرر محتمل» است؛ زیرا با توجه به این که یک سلسله احکام و مقرراتی از طرف
خداوند برای مکلف ،مقرر شده است و در ترک آنها احتمال ضرر و خسران وجود دارد ،مکلف برای دفع این ضرر محتمل باید
بکوشد تا از راه اجتهاد ،احتیاط و یا تقلید ،آن مقررات را انجام دهد و اگر او هر سه راه را نادیده بگیرد و به مقررات عمل نکند،
احتمال ضرر باقی اس ت و چون دفع ضرر محتمل به صورت فطری واجب است؛ از این رو بر مکلف واجب است تا با استفاده از
یکی از این سه راه یاد شده ،تکلیف خود را انجام دهد.
 -2اصل عقلی :و آن قانون «وجوب شکر منعم» است؛ زیرا انسانی که غرق در نعمتهای الهی است ،به موجب حکم عقل ،بر او
واجب است که آن نعمتها را سپاس گوید و در واقع انجام دادن تکالیفی که خداوند بر او مقرر کرده است ،سپاس و شکر آن
نعمتها است.
بنابراین مکلف باید از هر راه ممکن (اجتهاد ،احتیاط یا تقلید) ،تکالیف خود را بشناسد و به وظایف خود عمل کند ،تا از این راه
به سپاس و شکر منعم اقدام کرده باشد.
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دامنۀ تقلید

بیان دو نکته ،دامنۀ تقلید را روشن میسازد:
الف -تقلید بر چهار قسم است:
 -1تقلید جاهل از جاهل
 -2تقلید عالم از عالم
 -3تقلید عالم از جاهل
 -4تقلید جاهل از عالم
از میان این چهار قسم ،فقط قسم چهارم ،قابل قبول و منطقی است؛ زیرا در تقلید ،دو عنصر دخالت دارد :اول این که مقلد
باید نسبت به تقلید شونده اعتماد و وثوق کامل داشته باشد ،نظیر اعتماد بیمار به پزشک و دوم اینکه تقلید باید نیاز مقلد را رفع
کرده و باعث کمال وی گردد.
ب -در اصول دین کسی اجازۀ تقلید ندارد ،بلکه مسلمان باید شخصاً از راه دلیل و تحقیق به این اصول معتقد شود .در فروع
دین نیز در بخش موضوعات ،اجازۀ تقلید ندارد .در بخش احکام نیز در ضروریات آن مانند نماز و روزه ،نیازی به تقلید نیست؛
ولی در غیر ضروریات دین واجب است تقلید کند .احکام غیر ضروری به احکامی گفته میشود که مورد اختالف علما باشد ،مانند
احکام شک در نماز و سجدۀ سهو و مقدار زکات؛ و همچنین هر حکمی که دلیلی دربارۀ آن وارد نشده باشد؛ که مکلف باید در
این احکام از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.
پاسخ به یک شبهه

بعضی از افراد اشکال میکنند که تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم است .علت اینکه مجتهدان تقلید را بر مردم واجب
کردهاند ،این است که مردم را جاهل و بی سواد میدانند! به همین جهت ،قشر تحصیل کرده ،سراغ تقلید نمیروند و میگویند:
اسالم ،دین فطری است و امر فطری همگانی است (نه تخصصی)؛ پس چه ضرورتی دارد که حتما به مجتهد رجوع شود؟
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در جواب باید گفت:
 -1این که «تقلید ،رجوع جاهل به عالم است» ،هیچ بار منفی برای مقلد ندارد ،زیرا جاهل در اینجا به معنای بی سواد نیست،
بلکه جاهل نسبی و کسی است که در مسائل شرعی ،مجتهد و کارشناس نیست؛ گرچه خودش در مسائل دیگری متخصص و
کارشناس باشد و یا حتی در مسائل فقهی ،از آگاهی خوبی برخوردار باشد.
مجتهدان نیز در مسائل دیگر ،به متخصص رجوع میکنند و آن را از باب رجوع جاهل به عالم میدانند.
 -2مردم در زندگی روزمرۀ خود ،هرگاه به کاری نیاز پیدا کنند که تخصص کافی در آن ندارند ،به کارشناس و خبره آن کار
رجوع میکنند .پزشک برای تعمیر ماشین خود به مکانیک رجوع میکند و هیچ وقت ناتوانی خود در این زمینه را اهانت به خود
نمیداند؛ زیرا رجوع به متخصص یعنی به دنبال علم و دانش رفتن.
 -3اینکه مجتهدان ،تقلید را برای مردم واجب دانستهاند ،به دو دلیل اثبات میشود:
الف -بایستگی تقلید ،مسئلهای عقلی است که هر خردمندی آن را در مییابد.
ب -آیات و روایات زیادی نیز به تقلید و به عبارت دیگر ،پیروی از علم و آگاهی دستور دادهاند.
قرآن کریم میفرماید « :اگر نمیدانید ،از آگاهان بپرسید»1
امام صادق میفرمایند« :هر کس از فقیهان ،خویشتن دار ،پاسدار دین ،مخالف هوای نفس و مطیع موالی خویش باشد ،بر
دیگران است که از او پیروی و تقلید کنند».
راه تشخیص اعلم

مجتهد اعلم را از سه راه میتوان شناخت:
الف -خود شخص یقین کند.
ب -دو نفر عالم عادل –که میتوانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند -اعلم بودن او را تصدیق کنند.

 .1نحل43/
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ج -از گفتۀ عدهای از اهل علم –که میتوانند اعلم را تشخیص دهند -یقین یا اطمینان حاصل شود.
راههای دستیابی به فتوا

الف -شنیدن از خود مجتهد
ب -شنیدن از کسی که انسان به گفتۀ او اطمینان دارد.
ج -دیدن فتوا در رسالهای که مورد اطمینان باشد.
درس سوم
موسیقی و احکام مربوط به آن
هر نوع موسیقیای از نظر اسالم حرام نیست ،بلکه آن موسیقیای حرام است که انسان را تخدیر میکند و مناسب مجالس
لهو و لعب است.
تذکر این نکته مهم است که تمام مسائل و احکام اسالمی برای ما مفید بوده و باعث رشد و تعالی ما هم در دنیا و هم در
آخرت میشود ،ولی متأسفانه بعضی از افراد ،لذتهای زودگذر و کاذب را در عوض آنها قبول کرده که نه تنها لذت واقعی را
نمی چشند ،بلکه در دنیا و آخرت خود را زیان کار میکنند.
بعضی از مفاسد و مضرات موسیقی حرام عبارت است از:
 -1تشویق به فساد اخالقی
تجربه نشان داده است و تجرب ه بهترین شاهد و گواه است که بسیاری از افراد ،تحت تاثیر آهنگهای غناء ،راه تقوی و
پرهیزکاری را رها کرده و به شهوات و فساد روی میآورند .اگر دیده میشود که در روایات اسالمی کراراً آمده است که غناء ،روح
نفاق را در قلب پرورش میدهد ،اشاره به همین حقیقت است که روح نفاق ،همان روح آلودگی ،فساد و کناره گیری از تقوی
است .فردی که غرق در موسیقی حرام است ،در حوادث ،منطقی برخورد نمیکند ،زیرا هیجانی که از گناه با جان و عقل او
مانوس شده است ،راه عقل را بسته است و تصمیمات او عاقالنه نیست.
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 -2از یاد خدا غافل شدن
تعبیر به «لهو» که در تفسیر غناء ،در بعضی از روایات اسالمی آمده است ،اشاره به همین حقیقت است که غنا ،انسان را آن
چنان مست شهوت میکند که از یاد خدا غافل میشود.
 -3آثار زیان بار بر اعصاب
مواد مخدر گاهی از طریق دهان و نوشیدن وارد بدن میشوند؛ مانند :شراب؛ گاهی از طریق بوئیدن وارد میشوند؛ مانند:
هروئین و بعضی از طریق تزریق وارد میشوند؛ مانند :تزریق مرفین و بعضی نیز از طریق حس شنوایی وارد میشوند؛ مانند :غناء.
موسیقی حرام ،گاهی چنان افراد را در حالتی شبیه مستی قرار میدهد که کنترل خود را از دست داده و هر نوع تصمیمی
می گیرند .به همین دلیل بسیاری از مفاسد مواد مخدر در غنا نیز وجود دارد ،خواه تخدیر آن خفیف باشد یا شدید.
حکم گوش دادن به موسیقی

همۀ مراجع معظم تقلید ،موسیقیای که مطرب (متناسب مجالس گناه و فساد) باشد را حرام میدانند.
باید توجه داشت که صرفا محتوا موجب حرمت نمیشود؛ چه بسا محتوایش چیزهای ارزشی باشد ،ولی خوانندگی به صورت
غنائی(متناسب با گناه) باشد ،حرام است .در نتیجه گاهی اوقات محتوا موجب حرمت میشود و گاهی اوقات نوع خواندن موجب
حرمت میشود.
تمامی مراجع تقلید ،لهوی بودن را جزء و قید اصلی موسیقی حرام میدانند .مقصود فقیهان از واژۀ لهو ،سازگاری و همنوایی
آواز و آهنگ نواخته شده با مجالس فساد و خوش گذرانی است؛ یعنی ممکن است نغمهای طرب انگیز نباشد ،ولی از نغمههایی
باشد که فقط در جلسات فساد رایج باشد؛ این آهنگ را لهوی گویند و اگر از هر دو مشخصه (طرب و لهو) برخوردار باشد ،مطرب
لهوی نامیده میشود.
درس چهارم
احکام موسیقی 2
برای تبیین بیشتر بحث موسیقی ،محتوا به صورت پرسش و پاسخ ارائه میشود .نکتۀ حائز اهمیت این است که به دلیل اختالفی
بودن بعضی از مسائل موسیقی ،سعی میشود که در پاسخ ،نظری بیان شود که موافق آرای اکثریت مراجع باشد و اگر در جایی
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فتاوا متعدد باشد ،نظر ولی فقیه بیان می شود که در مسائل احکام شرعی حکومتی نیز در صورت اختالف ،به نظر ایشان رجوع
میشود.
پرسشها و پاسخ ها

پرسش :شرکت در مجلسی که موسیقی و ترانۀ مبتذل پخش میکنند ،در حالی که تذکر دادن فایده ندارد ،چگونه است؟
پاسخ :شرکت در مجالسی که باعث استماع موسیقی حرام و یا تایید گناه میگردد ،جایز نیست؛ مگر بتواند نهی از منکر کند.
پرسش :مجالس لهو و لعب ،به چه نوع مجالسی گفته میشود؟
پاسخ :مقصود از مجالس لهو و لعب ،آن نیست که در آن شراب ،رقص و  ...باشد؛ بلکه منظور مجالس شأنی است؛ یعنی
آهنگ موسیقی به گونهای باشد که اگر در مجلس عادی و یا به صورت فردی نیز نواخته شود ،متناسب آن مجلس فسق و گناه
است و انسان را به یاد فضای مجالس یاد شده میاندازد.
پرسش :حکم گوش دادن به آهنگ بدون کالم چیست؟
پاسخ :گوش دادن به هر آهنگی که مطرب و لهوی و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است ،جایز نیست.
پرسش :اگر استماع موسیقی هیچ گونه تاثیری در انسان نداشته باشد ،حرام است؟
پاسخ :اگر از نوع موسیقی حرام باشد ،گوش دادن به آن جایز نیست؛ هرچند در شخص تأثیر نداشته باشد.
پرسش :آیا مالک حرمت استماع غنا و م وسیقی ،طرب انگیز بودن آن است یا مناسب بودن آن با مجالس لهو و لعب؟
پاسخ :مالک حرمت آن ها ،هر دو مورد است.
پرسش :آیا استماع موسیقی و یا غنا به قصد تفریح و گذراندن اوقات فراغت ،اشکال دارد؟
پاسخ :اگر از نوع موسیقی حرام باشد ،گوش دادن به آن جایز نیست.
پرسش :شنیدن صدای موسیقی بدون اختیار چه حکمی دارد؟
پاسخ :آن چه حرام است ،گوش دادن به موسیقی است؛ ولی شنیده شدن آن بدون توجه ،اشکال ندارد.
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پرسش :اگر به مجلس عروسی و مانند آن دعوت شدیم و در أثنای مجلس ،موسیقی و ترانۀ مبتذل پخش کردند ،تکلیف
چیست؟ آیا باید مجلس را ترک نماییم؟
پاسخ :اگر احتمال تاثیر می دهید ،با فراهم بودن شرایط ،نهی از منکر کنید و اگر نمیپذیرند ،چنان چه حضور شما باعث
استماع موسیقی حرام یا تایید گناه گردد ،باید مجلس را ترک کنید؛ مگر آن که عسر و حرج الزم آید.
پرسش :حکم نواختن با آالت موسیقی را بیان کنید.
پ اسخ :اگر از آالتی است که به لهو و حرام اختصاص دارد ،نواختن آن (در هر حال) جایز نیست؛ ولی اگر از آالت مشترک
باشد ،استفادۀ از آن به منظور منافع مشروع و حالل اشکال ندارد.
پرسش :حکم استفاده از دف و دایره زنگی در عروسی چیست؟
پاسخ :استفاده از آالت موسیقی برای ن واختن موسیقی مطرب و لهوی (مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی) جایز نیست و
بین مجلس عروسی و غیر آن تفاوتی نیست.
پرسش :اگر موسیقی برای معالجۀ بعضی از بیماریهای روانی (مانند افسردگی ،اضطراب) به کار میرود؛ حکم آن چیست؟
پاسخ :اگر نظر پزشک متخصص و امین بر این است ک ه تنها راه معالجه و درمان آن ،استفاده از موسیقی است ،گوش دادن
آن به مقداری که درمان بیمار اقتضا میکند ،اشکال ندارد.
پرسش :دف زدن توسط زنان در عروسیها چه حکمی دارد؟
پاسخ :استفادۀ از آالت موسیقی برای نواختن موسیقی لهوی و مطرب جایز نیست.
پرسش :آیا آموختن م وسیقی به خصوص سنتور جایز است؟ ترغیب و تشویق دیگران به آن چه حکمی دارد؟
پاسخ :به کارگیری آالت موسیقی برای نواختن موسیقی غیر لهوی ،اگر برای اجرای سرودهای انقالبی یا دینی و یا برای
اجرای برنامههای فرهنگی مفید و برنامههای دیگر با غرض عقالیی مباح باشد ،اشکال ندارد؛ به شرط اینکه مستلزم
مفاسد دیگری نباشد و همچنین آموختن و یاد دادن نوازندگی برای امر فوق ،فی نفسه اشکال ندارد .ولی ترویج موسیقی
با اهداف عالیۀ نظام مقدس اسالمی سازگار نیست.
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پرسش :خرید و فروش آالت موسیقی چه حکمی دارد؟ حدود استفاده از آنها کدام است؟
پاسخ :خرید و فروش آالت مشترک برای نواختن موسیقی غیر لهوی اشکال ندارد.
پرسش :طبل زدن در جشنهای میالد و غیر آن چه حکمی دارد؟
پاسخ :استفاده از آالت نوازندگی و موسیقی به نحو لهوی و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه ،به طور مطلق حرام است.
پرسش :چه آالتی ،آالت لهو محسوب میشوند و استفادۀ از آنها به هیچ وجه جایز نیست؟
پاسخ :آالتی که نوعا در لهو و لعب به کار میروند و منفعت حاللی در بر ندارند.
پرسش :مالک حرمت موسیقی چیست؟ آن را توضیح دهید؟
پاسخ :هر موسیقی که از نظر عرف ،لهوی و مطرب باشد ،حرام است .منظور از لهوی و مطرب بودن این است که متناسب
مجالس گناه است و به سبب ویژگیهای که دارد ،انسان را از یاد خدا و فضایل اخالقی دور نموده و به سمت بی بند و
باری و گناه سوق دهد.
پرسش :آیا گوش دادن به موسیقی بسیار محزون هم اشکال دارد؟
پاسخ :در موسیقی حرام ،تفاوتی بین شاد و غم انگیز بودن آن نیست و گوش دادن به هر دو حرام است .آن چه موجب حرمت
است ،متناسب بودن این موسیقی با مجلس گناه ،لهو و لعب و عیش و نوش است .به عبارتی دیگر ،اگر این موسیقی
قابلیت داشته باشد که مجلس گناهی برپا کند ،از نوع موسیقی حرام است.
پرسش :منظور از موسیقی مطرب و لهوی چیست و راه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی از غیر آن چیست؟
پاسخ :موسیقی مطرب و لهوی آن است که به سبب ویژگیهایی که دارد ،انسان را از خداوند متعال و فضائل اخالقی دور
نموده و به سمت بی بند و باری و گناه سوق میدهد و مرجع تشخیص عرف است.

16

درس پنجم
احکام حجاب ،نگاه و حقوق متقابل همسران
اهمیت حجاب

خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
«و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است ،آشکار نکنند و روسریهای خود را بر سینۀ خود افکنند.»1
حجاب در لغت به معنای پرده ،حاجب و پنهان کردن است و در اصطالح «پنهان کردن زن از دید مرد بیگانه است».
آن چه دین اسالم ،بر زنان الزم دانسته ،همان پوشش است که در متون دینی و در کالم فقیهان ،از آن به سِتر ،پوشش ،ساتر
و پوشاننده تعبیر میشود.
حجاب و پوشش ،پیش از اسالم ،در میان برخی از ملتها ،از جمله ایرانیان باستان و قوم یهود ،مطرح و از آنچه که در قانون
اسالم آمده ،سختتر بوده است.
حجاب ،یکی از احکام ضروری اسالم به شمار می آید و شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند .خداوند متعال در این باره سه
آیه در شهر مدینه نازل کرده و در دو مورد آن ،به مسالۀ پوشش بانوان اشاره کرده است .2عالوه بر این احادیث بسیاری دربارۀ
اهمیت و چگونگی حجاب نقل شده است.
حضرت علیمیفرمایند:
«پوشیدگی زن ،به حالش بهتر و زیبایی اش را پایدارتر میسازد».
پوشش برای زن دو هدف و فلسفۀ اساسی دارد:
الف -مصونیت زن در برابر طمع ورزیهای هوس بازان.
ب -پیشگیری از تحریکات شهوانی و تامین سالمت و بهداشت جامعه.

 .1نور31/
 .2نور ،31/احزاب59/

17

در زمینۀ حجاب و پوشش ،توجه به چند نکته الزم است:
 -1زن باید بدن ،زیورآالت و آرایش خود و هر آن چه نزد عرف ،زینت محسوب میشود را در برابر مرد نامحرم بپوشاند و
تنها دست و صورت از آن استثنا شده است.
 -2هر چند دین اسالم نسبت به نوع و رنگ و حتی دوخت لباس ،تاکید چندانی ندارد و تنها به اصل پوشش (اعم از چادر،
مانتو و مانند آن) تکیه کرده است؛ ولی روشن است که لباس نباید تنگ ،نازک ،بدن نما و باعث جلب توجه گردد .از این رو
چادر ،برترین پوشش به شمار می آید .از مواردی که مشکی بودن رنگ آن مکروه نیست ،بلکه نشانۀ وقار و متانت است ،چادر و
عباست که در روایات به آن اشاره شده است.
 -3پرهیز از نرمش در سخن که باعث طمع نامحرم شود و متانت در راه رفتن و استفادۀ نکردن از کفشهایی که باعث توجه
نا محرم میگردد ،بخشی از حجاب زن را تشکیل میدهد.
 -4گرچه پوشش کامل برای مرد واجب ن یست؛ ولی نگاه زن به بدن او حرام است .همان گونه که پوشش صورت و دستها
تا مچ بر زن واجب نیست ،ولی نگاه مرد به آن از روی شهوت حرام است.
سؤاالت شرعی

الف -پوشیدن مانتوهایی که برجستگی بدن را نمایان میسازد ،چگونه است؟
پاسخ :اگر باعث تهییج شهوت باشد ،جایز نیست.
ب -آیا بر زن الزم است که خود را در مقابل بچۀ نابالغ بپوشاند؟
پاسخ :اگر (بچه) خوب و بد را میفهمد و احتمال می دهد که نگاهش به بدن زن ،موجب تحریک شهوتش شود؛ بنابر احتیاط
واجب باید بدن و موی خود را از او بپوشاند.
احکام نگاه
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
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«به مؤمنان بگو :چشمهای خود را از نگاه به نا محرم فرو گیرند.»1
همچنین در آیۀ سی و یکم از سورۀ مبارکۀ نور میفرماید:
«و به زنان با ایمان بگو :چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند.»2
نگاه حرام در شرع عبارت است از :نگاه مرد به بدن زن نا محرم (به جز صورت و دستها تا مچ)؛ خواه با قصد باشد یا بدون
آن و نیز نگاه به صورت و دستها اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد .همچنین نگاه زن به مرد نامحرم (به جز
صورت ،گردن و دستها و مقداری از پا)؛ خواه با قصد باشد یا بدون آن و نیز به مواضع یاد شده ،اگر با قصد شهوت یا ترس
افتادن در حرام باشد.
حضرت امام جعفر صادق میفرماید:
«نگاه به نامحرم ،تیری از تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا نگاهی که حسرتی طوالنی بر جای بگذارد».
نگاههای حالل

نگاههای جایز عبارتند از:
 -1نگاه به عکس زن بی حجاب ناشناس.
 -2نگاه هم جنس به هم جنس (به جز عورت)
 -3نگاه به زن کهن سال ( جاهایی که به طور معمول نمیپوشانند :مثل موها ،گردن و دست ها) که هیچ گونه رغبتی به
ازدواج با او نیست.
 -4نگاه به زن به منظور ازدواج (با شرایط خاص)
 -5نگاه به زن غیر مسلمان؛ خواه از اهل کتاب باشد یا نه( .به جز جاهایی که به طور معمول میپوشانند).
نکته :نگاههای یاد شده در صورتی است که با قصد لذت و یا ترس افتادن به گناه نباشد.

 .1نور30/
 .2نور31/
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نگاههای حرام

نگاههای حرام عبارتند از:
 -1نگاه به چهرۀ آرایش کردۀ زن.
 -2نگاه به زیور آالت زن.
 -3نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا.
 -4نگاه با ترس افتادن به حرام.
 -5نگاه به بدن مرد نا محرم (به جز صورت و دست ها)
 -6نگاه به تمام بدن زن نا محرم (به جز صورت و دستها تا مچ)
 -7نگاه هوس آلود (هرچند به صورت و دستها و یا به بدن هم جنس).
سؤاالت شرعی

الف -شخصی قصد ازدواج دارد؛ آیا میتواند بدون قصد لذت به چهره و موی خانمها (مثال در خیابان) نگاه کند ،تا یکی را
بپسندد و بعد از او خواستگاری کند؟
پاسخ :این نوع نگاهها جایز نیست.
نکته :نگاه به بدن زن به منظور ازدواج با او شرایطی دارد و سؤال یاده شده ،خارج از این موارد است.
ب -آیا نگاه مرد به نامزد خود –که هنوز نا محرم است؛ ولی ازدواج با او قطعی است -جایز است؟
پاسخ :خیر ،نامزد نامحرم ،با سایر زنان تفاوتی ندارد.
ج -ظهور فیلمهای عکاسی و میکس به وسیلۀ مرد ،چه حکمی دارد؟
پاسخ :اگر زن را نشناسند و باعث مفسده نشود ،اشکال ندارد.
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د -آیا نگاه به موهای زن نا محرم ،از داخل آینه جایز است؟
پاسخ :خیر ،جایز نیست.
احکام زن و شوهر
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
«و از نشانههای او اینکه همسرانی از جنس خودتان ،برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید.»1
در زندگی زناشویی چندین حق متقابل مطرح است .هر جا وظیفهای هست ،در برابرش حقی قرار دارد؛ چنان که هر جا برای
کسی حقی قرار داده شده ،در مقابل وظیفهای نیز بر عهدۀ او گذاشته شده است.
زن و شوهر نسبت به همدیگر ،وظایفی دارند و بر همین اساس ،حقوق متقابلی متوجه آنان است که اگر هر دو به وظایف
خود عمل کنند و به حقوق خود برسند ،زندگی آنها درست و بر اساس عدالت استوار است و در نتیجۀ زندگی در سایۀ آن
شیرین میگردد .پایه و اساس خانواده ،احترام و محبت و رعایت حقوق یکدیگر است.
امام محمد باقر میفرمایند:
«هر کس زن گرفت ،باید او را گرامی بدارد و به او احترام کند».
همچنین امام کاظم میفرمایند:
«جهاد زن ،شوهرداری نیکو است».
حقوق زناشویی بر دو نوع است:
الف -حقوق واجب و قانونی:
حقوق قانونی ،رعایت حداقلها است که قانون و دادگاه از آن دفاع میکند.
ب -حقوق مستحب و اخالقی:

 .1روم21/
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حقوق اخالقی ،رعایت حسن هم زیستی است که خوشی و شیرینی زندگی را بیش از پیش فراهم میسازد.

الف :حقوق زن نسبت به مرد
 -1تهیۀ غذا
 -2تهیۀ پوشاک
 -3تهیۀ وسایل مورد نیاز خانه
 -4تهیۀ مسکن
 -5حق آمیزش
ب :حقوق مرد نسبت به زن
 -1خروج از منزل با اجازۀ شوهر
 -2حق تمکین
 -3رفع امور نفرت آور
 -4آرایش و نظافت
 -5نذر و قسم خوردن با اجازۀ شوهر
سؤاالت شرعی

الف -آیا بدهیهای شرعی زن (از قبیل کفاره ،خمس ،رد مظالم و  )...بر عهدۀ شوهر است؟
پاسخ :خیر ،پرداخت این بدهیها بر شوهر واجب نیست و اگر زن مال دارد ،باید خودش بدهد؛ در غیر این صورت تکلیفی ندارد.
ب -اگر زن درآمد کافی داشته باشد ،آیا شوهر میتواند از پرداخت نفقه به همسر خود امتناع ورزد؟
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پاسخ :خیر ،هرچند زن درآمد کافی داشته باشد ،باز نفقۀ او بر شوهر واجب است.
ج -آیا همین اندازه که زن بداند ،شوهرش برای بیرون رفتن از منزل راضی است ،کفایت میکند یا اینکه باید از او اجازه بگیرد؟
پاسخ :اگر میداند که شوهرش راضی است ،کفایت میکند و اجازه گرفتن الزم نیست.
د -آیا زن میتواند در اموال شوهر ،بدون اجازۀ او تصرف کند؟
پاسخ :خیر ،باید اجازه بگیرد.
درس ششم
احکام موضوعات جدید اجتماعی
پرسشها و پاسخ ها
آنتنهای ماهواره ای

پرسش :آیا خرید و نگهداری و استفادۀ از دستگاه گیرندۀ برنامههای تلویزیونی از ماهواره جایز است؟ اگر دستگاه گیرنده ،مجانی
به دست انسان برسد ،چه حکمی دارد؟
پاسخ :دستگاه آنتن ماهوارهای از این جهت که صرفا وسیلهای برای دریافت برنامههای تلویزیونی است که هم برنامههای حالل
دارد و هم برنامههای حرام ،حکم آالت مشترک را دارد؛ لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای استفادۀ در امور حرام ،حرام است
و برای استفادههای حالل ،جایز است .ولی چون این وسیله برای کسی که آن را در اختیار دارد ،زمینۀ دریافت برنامههای حرام
را کامال فراهم میکند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد ،خرید و نگهداری آن جایز نیست؛ مگر برای کسی
که به خودش مطمئن است که استفادۀ حرام از آن نمیکند و بر تهیه و نگهدای آن در خانه اش مفسدهای مترتب نمیشود .لکن
اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد ،باید مراعات گردد.
پرسش :آیا خرید و فروش دستگاه دریافت کنندۀ کانالهای ماهوارهای برای گرفتن کانالهای ماهوارهای جمهوری اسالمی برای
کسی که در خارج از جمهوری اسالمی زندگی میکند ،جایز است؟
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پاسخ :دستگاه مذکور ،هرچند از آالت مشترکی است که قابلیت استفادۀ حالل را دارد؛ ولی چون غالبا از آن بهره برداری حرام
می شود و عالوه بر این ،بهره گیری از آن در خانه مفاسد دیگری را هم در بر دارد ،بنابراین خرید و استفادۀ از آن در خانه جایز
نیست؛ مگر برای کسی که اطمینان دارد ،از آن بهره برداری حرام نمیکند و نصب آن در خانه نیز مفسدۀ دیگری را در بر ندارد.
پرسش :اگر آنتن ماهوارهای عالوه بر دریافت کانالهای جمهوری اسالمی ،اخبار و بعضی از برنامههای مفید کشورهای خلیج و
عربی و همۀ کانالهای غربی و فاسد را دریافت کند ،چه حکمی دارد؟
پاسخ :معیار جواز استفاده از این دستگاه برای گرفتن برنامههای کانالهای تلویزیونی ،همان است که قبال گذشت؛ بدون اینکه
بین کانالهای غربی و غیر آن تفاوتی وجود داشته باشد.
پرسش :استفاده از آنتن ماهوارهای برای آگاهی از برنامههای علمی یا قرآنی و مانند آن که از طریق ماهواره ،توسط دولتهای
غربی یا کشورهای مجاور خلیج فارس و غیر آنها پخش میشوند ،چه حکمی دارد؟
پاسخ :استفادۀ از این دستگاه برای دیدن و شنیدن برنامههای علمی و قرآنی و مانند آن ،هر چند فی نفسه مانعی ندارد ،ولی به
دلیل اینکه برنامههایی که از طریق ماهواره توسط دولتهای غربی و بیشتر کشورهای همسایه پخش میشوند ،غالبا در بر دارندۀ
آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامههای لهو و فساد هستند و حتی مشاهدۀ برنامههای علمی یا قرآن
از طریق آنها ،موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام میگردد؛ بنابراین شرعاً استفاده از آنتنهای مذکور برای دیدن آن برنامهها
حرام است ،مگر آن که برنامههای مفید علمی یا قرآنی محض باشند و مشاهدۀ آنها مستلزم هیچ فساد یا ابتال به عمل حرامی
نباشد؛ البته اگر قانونی باشد ،باید مراعات شود.
پرسش :شغل برخی تعمیر دستگاههای گیرندۀ رادیو و تلویزیونی است .مراجعات زیادی برای نصب قطعات و تعمیر آنتنهای
ماهوارهای صورت میگیرد؛ تکلیف در این باره چیست؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمی دارد؟
پاسخ :اگر از این دستگاه برای امور حرام استفاده میشود که غالبا همین طور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسی که
قصد تهیۀ آنتن ماهوارهای را دارد ،برای امور حرام از آن استفاده می کند ،خرید و فروش و نصب قطعات و راه اندازی و تعمیر و
فروش قطعات آن جایز نیست.
پرسش :حکم کتابهای الکترونیکی که در سایتها برای دانلود گذاشته میشود ،چیست؟ آیا از مؤلفین و یا مترجمین آنها
کسب اجازه شده است؟
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پاسخ :امام (ره) و آیات عظام تبریزی ،سیستانی و صافی :کپی و تکثیر نرم افزار را بدون اجازه ،جایز میدانند.
آیات عظام بهجت ،خامنهای و وحید :بنابر احتیاط واجب ،بدون اجازه و رضایت تولید کنندۀ اصلی جایز نیست.
آیات عظام فاضل ،مکارم و نوری همدانی :این کار بدون اجازه ،جایز نیست.
نکته :در جایی هم که خود انسان ،کتاب یا تالیفی را به صورت نرم افزار در بیاورد ،فتوا همین است با این تفاوت که باید قوانین
را هم رعایت کند.
شرکتهای هرمی و کسب درآمد از طریق سایت

در پی سؤال عدۀ کثیری از مقلدین معظم له (آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی) راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد
کوئیست ،گلد ماین ،الماس ،بیزینس ،کارگشا و  ...و همچنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکتها از سوی برخی
از افراد ،ایشان طی فتوایی حکم به حرمت فعالیت چنین شرکتهایی که به طور زنجیرهای بازاریابی میکنند ،دادند.
متن استفتاء :حکم شرعی فعالیتهای شرکتهایی که به صورت زنجیرهای بازاریابی میکنند ،چگونه است؟
پاسخ :این مؤسسات به ظاهر اقتصادی که گاه چهرۀ واقعی خود را زیر پوششهای ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتی از درآمد
خود به مراکز خیریه پنهان میکنند ،مؤسسات مرموز و خطرناکی هستند که کار آنها شبیه به نوعی قمار یا التار است؛ کاله از
سر عدۀ زیادی بر میدارند و بر سر عدهای معدود ،میگذارند و قسمت عمدۀ درآمد را خودشان میبرند و غالبا به خارج منتقل
میکنند ،بی آن که هیچ گونه کار مثبتی انجام داده باشد و عمل آنها مصداق بارز «اکل مال به باطل» است ،که قرآن مجید با
صراحت از آن نهی کرده است.
معامله در بازار جهانی ارز (فارکس)

طبق فتوای آیت اهلل مکارم شیرازی ،اگر خرید و فروش جدی و واقعی باشد و از طرفین هم معلوم و مشخص باشند و البته
ارزهای مختلف را با هم معامله نمایند ،اشکال ندارد .اگر معامله در بازار فارکس ،صوری باشد ،نه واقعی؛ نوعی قمار و در نتیجه
حرام است.
طبق نظر رهبر معظم انقالب ،مبادلۀ ارزی با ارز دیگر که هم جنس هم نیستند ،اشکال ندارد و سود حاصله نیز حالل است؛
ولی اعتبار داد کارگزاران به سرمایۀ معامله گر ،اگر به عنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهرا همراه با دریافت سود است،
در این صورت چنین معاملهای از طرف کارگزار برای معامله گر ،صورت شرعی ندارد.
25

خرید و تکثیر نرم افزارهای داخلی و خارجی

پرسش :برخی از نرم افزارهای کامپیوتری از کشورهای خارجی به داخل ایران آورده و تکثیر میشود .در آن کشورها
(کشورهای سازندۀ نرم افزارها) تکثیر آن ،ممنوع اعالم شده است؛ حکم تکثیر چنین نرم افزارهایی چیست؟
پاسخ :مانند حق طبع و چاپ کتاب است که اگر اضرار به مؤلف یا ناشر محسوب شود ،جایز نیست .بلکه عمل انجام گرفته
توسط او محترم است؛ ولی اگر آن کفار از کسانی هستند که مالشان محترم نباشد و موجب فتنه نشود ،تکثیر آن جایز است.
پرسش :نرم افزارهایی که از بازار مسلمین تهیه میکنیم ،آیا الزم است از نحوۀ شرعی بودن تکثیر آن فحص و جستجو کنیم
یا سوق (بازار) مسلمین حاکم بوده و خریدن بدون پرس و جو از خصوصیات ،تکثیر و پخش آن جایز است؟
پاسخ :اگر غلبه با موارد ممنوعه است ،سؤال و فحص شود.
پرسش :حکم استفاده از نرم افزارهای تحریم شده چیست؟
پاسخ :طبق نظر آیت اهلل العظمی خامنه ای ،در تولیدات داخلی ،بنابر احتیاط واجب ،اجازۀ تولید کننده ،شرط و الزم است.
ولی در تولیدات خارجی ،بستگی به قرارداد و تعهد حفظ حق تالیف و کپی رایت دارد .اگر بین دولت اسالمی و آن کشور خارجی
چنین قراردادی بسته شده ،باید بنابر احتیاط واجب استفاده با رضایت و اجازۀ تولید کنند باشد؛ در غیر این صورت اجازه الزم
نیست.
رهن منزل

پرسش :برای رهن خانه چه کاری انجام دهیم تا دچار ربا نشویم؟
امروزه اصطالحی بین مردم مرسوم شده است ،به نام رهن منزل؛ با این توضیح که این عمل حقوقی فقط از نظر نام شبیه
رهن است نه از لحاظ ماهیت؛ زیرا رهن طبق ماده  771قانون مدنی این گونه تعریف شده است« :رهن ،عقدی است که به موجب
آن ،مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد .رهن دهنده راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند».
به عبارت سادهتر ،یعنی اینکه بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار میگذارد که اگر طلب او را ندهد ،طلبش را از آن
مال به دست آورد.
در مورد عمل حقوقی که به نام رهن منزل مرسوم شده ،سه حالت وجود دارد که به بررسی هر یک میپردازیم:
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حالت اول :صاحب خانه مبلغی را از فردی قرض میگیرد و ضمن آن هم شرط میکند که خانهاش را به مبلغ کمتری که
در بازار است به او اجاره دهد به طوری که هر چقدر پول پیش بیشتر باشد ،مبلغ اجارۀ کمتری بپردازد .یعنی ضمن عقد
قرض شرط اجاره را میآورد.
در مورد اینکه آیا این کار شرعی است یا خیر؟ باید بگوییم که فقها این کار را حرام میدانند و میفرمایند« :هر گاه در ضمن
قرض ،اجاره به قیمت ارزانتر شرط شده باشد این از مصادیق قرض با منفعت است».
حضرت امام خمینی (ره) هم همین نکته را تاکید کرده و میفرماید« :اگر قرض دهنده به گیرنده ،بگوید به تو قرض میدهم
به شرطی که فالن جنس را به کمتر از قیمت به من بفروشی یا اجاره دهی ،شرط زیادی کرده داخل در شرط زیادت و حرام
است»...
در مورد سوال مطرح شده ،از اکثر مراجع استفتائاتی به عمل آمده که به اتفاق ،این نوع شرط اجاره ضمن قرض را که امروزه
مرسوم شده است را ربوی و حرام دانستهاند.
حالت دوم :ابتدا عقد اجاره منعقد میشود (هرچند به مبلغ کمی باشد) ،سپس در ضمن عقد اجاره شرط شود که مستأجر
فالن مبلغ را به مالک قرض دهد؛ در این صورت ربا نشده و حالل است؛ زیرا ضمن عقد اجاره ،شرط جائزی (مثل قرض را)
آوردهایم.
حالت سوم :برخی دیگر از مراجع ،از جمله حضرت آیت اهلل سیستانی ،عمل حالت اول و دوم را که در باال آمده جایز
نمیدانند و راه صحیح آن را بیع با شرط میدانند؛ یعنی اینکه صاحب خانه قسمتی از خانه را به همان قیمت که پول پیش
میگیرد ،به شخصی بفروشد و ما بقی آن را اجا ره بدهد و شرط کند که اگر تا سر سال مثالً پول را (همان پول پیش را) به او
پس داد ،قسمت فروخته شده را پس بگیرد.
درس هفتم
معامالت 1
پرسشها و پاسخها
واگذاری وام به دیگران
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پرسش :برخی کارمندان در ادارات حق استفاده از وام دارند ،آیا میتوانند این حق را به دیگری فروخته و از این تسهیالت
فرد دیگری استفاده کند؟

واگذار نمودن وام به دیگران در صورتی که:
 -1بر خالف مقررات بانک نباشد.
 -2وام به نام دیگری شود که اگر سودی روی وام باشد ،شخص دیگر (شخص ثانی) بپردازد.
 -3چیزی به نام فروش وام نداریم (که در این صورت حرام است) ،بلکه مصالحه است؛ یعنی صاحب امتیاز به خاطر واگذاری
حق خود به دیگری (شخص ثانی)چیزی مبلغی که رضایت طرفین است( ،مصالحتاً) پرداخت میشود.
خرید و فروش چک

پرسش :فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر چه حکمی دارد؟
پاسخ :طبق نظر حضرت آیت اهلل خامنهای فروش آن از سوی طلبکار به بدهکار اشکال ندارد؛ ولی فروش آن به شخص سوم
صحیح نیست.
پرسش :آیا در مضاربه میتوان شرط کرد که درصد مشخصی از سود ،هر ماه به شخص داده شود؟ (مثالً هر یک میلیون
تومان در هر ماه  30هزار تومان حتماً پرداخت شود).
پاسخ :طبق نظر اکثر مراجع از شرایط مضاربه این است که اگر یکی از دو نفر مقدار معینی از سود را به طور حتم پرداخت
و بقیه برای دیگری یعنی عامل باشد ،صحیح نیست.
پرسش :حکم حساب باز کردن در بانکها به قصد بردن جایزه چیست؟
پاسخ :طبق نظر حضرت آیت اهلل خامنهای پس اندازهای قرض الحسنه و جایزههای آن ،اشکال ندارد.
احکام مضاربه
پرسش :معنای عقد مضاربه چیست؟
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عقد مضاربه یعنی مالک با عامل چنین معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان سرمایه به او میدهد تا با آن تجارت
کند و به مقدار قرارداد ،از سود آن میگیرد.
پرسش :آیا عقد مضاربه نیاز به ایجاب و قبول دارد؟
پاسخ :عقد مضاربه احتیاج به ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل دارد؛ ولی اگر مالک به قصد مضاربه سرمایه را به
عامل بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد ،مضاربه صحیح است.
پرسش :مالک و عامل چه شرایطی باید داشته باشند؟
پاسخ :باید بالغ و عاقل باشند ،کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد مضاربه داشته باشند و اگر به شوخی بگوید :این مال
را بگیر و با آن تجارت کن ،مضاربه تحقق نمیپذیرد.
پرسش :در عقد مضاربه چند چیز معتبر است؟
پاسخ :در عقد مضاربه چند چیز معتبر است .گرچه بعضی از آنها از باب احتیاط میباشد؛ این امور عبارتند از:
 -1باید مالک ،سرمایه را معین کند و اگر بگوید« :با یکی از این دو مال مضاربه کن» و هر دو مال به یک مقدار باشد ،معامله
صحیح است.
ال بگوید :هزار اشرفی طال.
 -2باید مقدار سرمایه و خصوصیات آن را تعیین کند؛ مث ً
 -3باید سهم عامل را تعیین کند .اما اگر بگوید با این مال تجارت کن ،هرقدر فالنی به عامل خود میدهد ،برای تو باشد و
در صورتی که مقدار آن را نداند ،صحیح نیست.
 -4باید سهم عامل مشاع باشد ،یعنی نصف یا ثلث یا مانند آن.؛ پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود
را بردار ،صحیح نیست.
 -5باید فقط مالک و عامل در سود شریک باشند و اگر مقداری از آن را برای شخص دیگری قرار دهند ،باطل است .باید
عامل ،مال را در تجارت صرف کند ،پس اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت مصرف نماید و در سود شریک باشند،
مضاربه نیست؛ گرچه معامله صحیح است.
پرسش :آیا الزم است ،سرمایه طال یا نقره سکه دار باشد؟
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پاسخ :الزم نیست و اگر با جنس و یا طال و نقره که سکه نخورده است و یا با پولهای رایج امروزی مضاربه کند ،صحیح
است؛ گرچه احوط ترک مضاربه با غیر نقد است و همچنین الزم نیست پولی که صاحب مال میدهد ،عین موجود باشد و اگر
بدهی بر گردن عامل داشته باشد ،میتواند آن را سرمایه قرار دهد.
پرسش :آیا برهم زدن معامله زمان خاصی میخواهد؟
پاسخ :صاحب مال و عامل هر وقت بخواهند می توانند معامله را بر هم بزنند ،خواه قبل از شروع در عمل باشد یا بعد از آن،
سودی حاصل شده باشد یا نه.
پرسش :اگر صاحب مال یا عامل مُرد ،معامله چه حکمی مییابد؟
پاسخ :معامله بر هم میخورد.
پرسش :در چه صورت اگر سرمایه طلب شود ،عامل ضامن نیست؟
پاسخ :اگر در نگهداری پول کوتاهی و یا زیادهروی نماید و اتفاقاً سرمایه تلف شود و چنانچه مالک ادعا کند که عامل در حفظ
مال کوتاهی کرده ،عامل میتواند قسم بخورد و تبرئه شود.
پرسش :اگر در مضاربه تجارت خاصی را تعیین کنند ،آیا عامل میتواند از آن تخطی کند؟
پاسخ :عامل نمیتواند تجارت دیگری در پیش گیرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند ،عامل باید سرمایه را در تجارتی
که معمول است صرف نماید.
پرسش :اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در مضاربه نباشد ،مالک چه کارهایی میتواند انجام دهد؟
پاسخ :میتواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که میخواهند به صورت شرط در خرید و فروش ذکر نمایند ،یا اینکه
دو معاملۀ بیع و شراء کنند ،یکی نقدی و یکی نسیه.
پرسش :آیا در مضاربه تعیین سود قطعی امکان دارد؟
پاسخ :اگر منظورتان این باشد که بابت هر یک میلیون تومان 30 ،هزار تومان بدهد ،این حرام و ربا است ولی اگر درصد سود
ال یک دوم سود ،صحیح است.
را به کسر مشاع تعیین کند ،مث ً
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برخی از احکام بانکها

پرسش :آیا قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد ،جایز است که شخص در امر دیگری مصرف کند؟
پاسخ :خیر جایز نیست.
پرسش :پولی مربوط به دیگری در حساب بانکی من بود؛ جایزۀ بانکی به من تعلق گرفت .آیا جایزه را باید تقسیم کنیم؟
پاسخ :جایزهای که بانک میدهد ،مربوط به صاحب حساب است ،هرچند موجودی دفترچه مربوط به دیگری باشد.
پرسش :برای سپردۀ ثابت بانکها ،سود روزشمار میدهند ،آیا این ربا نیست؟
پاسخ :اگر سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدی از سود آن را به سپرده گذار بدهد
و بقیه را به عنوان حق وکالت بردارد ،همانگونه که در قانون بانکداری بدون ربا آمده است ،اشکال ندارد .اما اگر به شرط گرفتن
زیاده ،قرض به بانک بدهد ،ربا و حرام است.
پرسش :چرا با وجود حرام بودن ربا ،بانکهای کشور ،وام ربوی میدهند و اسمش را قرض الحسنه میگذارند؟
پاسخ :اگر بانکها مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند ،وام آنها ربوی نمیشود .لکن متاسفانه برخی از مسئوالن
بانکها بدون توجه به قانون عمل میکنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند؛ در نتیجه وام آنها ربوی و حرام
میگردد.
پرسش :وامهایی که بانکها با سود میدهند ،آیا اشکال شرعی دارد؟
پاسخ :اگر پرداخت وام بر اساس معامله و قراردادی باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد ،مانند :جعاله ،مضاربه،
مزارعه ،مساقات و  .....که معموالً بانکها فرمهایی در این موارد به وام گیرنده میدهند ،پر کند ،گرفتن وام ایرادی ندارد.
پرسش :جوایزی به سپردههای قرض الحسنه تعلق میگیرد .گرفتن آنها چه حکمی دارد و بر فرض جواز ،آیا خمس به آنها
تعلق میگیرد؟
پاسخ :پس اندازهای قرض الحسنه و جایزههای آن اشکال ندارد و در جایزه ،خمس واجب نیست.
پرسش :معاملۀ چک و سفتۀ مدت دار به صورت نقد و قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است ،چه حکمی دارد؟
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پاسخ :فروش مبلغ چک مدت دار یا سفته به طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار و بدهکار اشکال ندارد .ولی
فروش آن به شخص ثالث با قیمت کمتر صحیح نیست.
پرسش :آیا چک به منزله پول نقد است؛ به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد ،بریء الذمه میشود؟
پاسخ :چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن ،با دادن آن به طلبکار یا فروشنده ،متوقف بر این است که
عرفاً قبض چک ،قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا میکند.
پرسش :بانک مسکن برای ما خانهای خریده است ،به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم .آیا این معامله شرعا
صحیح است و ما مالک آن خانه میشویم؟
پاسخ :اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد ،اشکال ندارد.
بیمه

پرسش :بیمه عمر چه حکمی دارد؟
پاسخ :شرعا مانعی ندارد.
پرسش :آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزو خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است
صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
پاسخ :استفاده از دفترچۀ بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده
است و استفادۀ دیگران از آن موجب ضمان است.
درس هشتم
معامالت 2
پرسش :آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسالمی گذاشته میشود ،جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد؛
تصرف در آن ،اعم از اینکه بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر ،جایز
است؟
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پاسخ :در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است ،حتی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
پرسش :گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسالمی سپرده شده ،چه حکمی دارد؟
پاسخ :در صورتی که سپردهگذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود
باشد ،گرفتن آن جایز نیست.
پرسش :آیا بهرهای که بانکهای جمهوری اسالمی از مردم در برابر وامهایی که به آنان مانند خرید مسکن و دامداری و
کشاورزی و غیره میدهند ،مطالبه میکنند ،حالل است؟
پاسخ :اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم میدهند قرض است،
شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و حق مطالبه آن را ندارند؛ ولی ظاهر این است که بانکها آن را به
عنوان قرض نمیدهند ،بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حالل ،مثل :مضاربه ،یا شرکت یا
جعاله یا اجاره و مانند آن است.
ال
به طور مثال ،بانک با پرداخت قسمتی از هزینۀ ساخت خانه در ملک آن شریک میشود و سپس سهم خود را با اقساط مث ً
 20ماهه ،به شریک خود میفروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره میدهد .در نتیجه ،این کار و سودی
که بانک از این قبیل معامالت ،به دست میآورد ،اشکال ندارد و این نوع معامالت ارتباطی با قرض و بهرۀ آن ندارند.
پرسش :آیا سپردهگذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معامالت حالل و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار
از سود ،به این شرط که هر شش ماه ،سهم او را از سود بپردازد ،جایز است؟
پاسخ :اگر سپردهگذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همۀ اختیارات را به بانک داده باشد ،حتی انتخاب نوع
فعالیت و تعیین سپردهگذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد ،سپردهگذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در
معاملۀ حالل شرعی اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپردهگذاری ضرری به صحت آن نمیزند.
پرسش :بانکهای اسالمی بر اساس مقررات ،به سرمایههایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را
در زمینههای مختلف اقتصادی که دارای سود حالل شرعی هستند؛ به کار میاندازد؛ سود میدهند ،آیا جایز است به همین
صورت عمل کرده و پولی را به افراد در بازار بدهیم تا همانند بانکها ،آن را در زمینههای مختلف اقتصادی به کار بیندازند؟
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پاسخ :اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد ،چنین
معاملهای از نظر تکلیفی حرام است ،هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت
میشود ،همان ربا است که شرعاً حرام است .ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا در کاری که شرعاً حالل است ،به کار بگیرد؛
به این شرط که سهم معینی از سود حاصل از به کار گیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود ،چنین
معاملهای صحیح و سود حاصل از آن هم حالل است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
پرسش :سپردههای دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق میگیرد ،چه حکمی دارند؟
پاسخ :سپردهگذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری در یکی از معامالت حالل و همچنین سود حاصل از آن ،اشکال ندارد.
پرسش :اگر انسان مبلغی پول از بانک ،برای کار خاصی بگیرد ،در صورتی که گرفتن آن مبلغ ،برای این کار صوری باشد و
هدف به دست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول ،تصمیم بگیرد که آن را در امور
مهمتری مصرف کند ،این کار چه حکمی دارد؟
پاسخ :اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد ،در هر صورتی صحیح است و آن پول قرض گیرنده میشود و مصرف آن
در هر موردی که بخواهد ،صحیح است؛ هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند ،از نظر حکم تکلیفی
واجب است به آن شرط ،عمل نماید.
ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثال به عنوان مضاربه یا شرکت باشد ،عقد در صورتی که صوری باشد ،صحیح نیست.
در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی میماند و کسی که آن را گرفته حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که
پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد ،آن پول در دست او امانت است و جایز نیست ،آن را در غیر موردی
که به آن منظور گرفته است ،مصرف نماید.
پرسش :آیا واجب است بانکها ،صاحبان حسابها را از جایزههایی که از طریق قرعه به آنان تعلق گرفته ،مطلع نمایند؟
پاسخ :اگر دادن جایزهها به صاحبان حساب ،متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند،
اعالم واجب است.
پرسش :اگر مکلف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی توسط بعضی از کارمندان به طور صحیح
اجرا نمیشود؛ آیا سپردهگذاری به قصد کسب سود ،برای او جایز است ؟
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پاسخ :اگر فرض کنیم ،مکلف علم پیدا کند که کارمندان بانک ،پول او را در معاملۀ باطلی به کار گرفتهاند ،دریافت و استفاده
از سود آن ،برای او جایز نیست؛ ولی با توجه به حجم سرمایههایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده میشود و انواع
معامالتی که توسط بانک صورت میگیرد و میدانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند؛ تحقق چنین علمی برای
مکلف ،بسیار بعید است.
پرسش :آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپردهگذاری در آن به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش
ماه از حسابش برداشت نکند ،از طرف بانک به او تسهیالت بانکی اعطا خواهد شد؟
پاسخ :دادن این وعده و اعطای تسهیالت توسط بانک به منظور تشویق سپردهگذاران ،اشکال ندارد.
پرسش :گرفتن وام از بانکهای داخلی با شرایطی که خودشان وضع میکنند و گیرندۀ هیچ تغییری نمیتواند بدهد ،چه
حکمی دارد؟
پاسخ :با رعایت شرایط عقود شرعی ،مانعی ندارد و اگر آنها ادعا میکنند که ما رعایت میکنیم ،میتوانید بپذیرید.
پرسش :اگر در بازپرداخت وامی که از بانک گرفته شده است ،تاخیری صورت بگیرد ،آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت
تاخیر انجام تعهد ،میتواند پولی را دریافت کند؟
پاسخ :جایز نیست.
پرسش :آیا شرط ذیل جایز است؟ «به شما وام پرداخت میکنم ،مشروط بر اینکه مبلغی به فالن موسسه خیریه یا کمیته
امداد کمک کنید».
پاسخ :با توجه به اینکه این وام سودی برای وام دهنده مطالبه نمیکند ،بلکه منفعتی را برای موسسۀ خیریه یا مانند آن
میطلبد ،اشکالی ندارد.
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درس نهم
طالق
احکام طالق

مسئله :مردی که زن خود را طالق میدهد باید بالغ و عاقل باشد ،به اختیار خود طالق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش
را طالق دهد ،طالق باطل است و نیز باید قصد طالق داشته باشد ،پس اگر صیغۀ طالق را به شوخی بگوید ،صحیح نیست.
مسئله :زن باید در وقت طالق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکی ،با او نزدیکی نکرده باشد.
مسئله :طالق دادن زن در حال حیض و نفاس ،در سه صورت صحیح است:
اول :شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.
دوم :معلوم باشد که آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طالقش بدهد ،بعد بفهمد که آبستن بوده ،بنا
بر احتیاط ،دوباره او را طالق دهد.
سوم :مرد به جهت غایب بودن نتواند بفهمد که زن از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.
مسئله :اگر با همسرش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و بخواهد طالقش دهد ،باید صبر کند تا دوباره
حیض ببیند و پاک شود ،ولی زنی را که نه سالش تمام نشده یا آبستن است ،اگر بعد از نزدیکی طالق دهد ،اشکال ندارد و
همچنین است ،اگر یائسه باشد( .اگر سیده است بیش از شصت سال و اگر سیده نیست ،بیش از پنجاه سال داشته باشد).
مسئله :طالق باید به صیغۀ عربی صحیح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغۀ طالق را
بخواند و اسم زن او مثال کبری باشد ،باید بگوید« :زوجتی کبری طالق»؛ یعنی زن من که کبری باشد ،رهاست .اگر دیگری را
وکیل کند ،وکیل باید بگوید « :زوجۀ موکلی کبری طالق».
مسئله :زنی که متعه است ،مثالً یک ماهه یا یک ساله عقد شده ،طالق ندارد ،رها شدن او به این است که مدتش تمام شود
یا مرد مدت را به او ببخشد؛ یعنی بگوید« :مدت را به تو بخشیدم» .شاهد گرفتن و پاک بودن او از حیض الزم نیست.

36

عدۀ طالق

مسئله :زنی که نه سالش تمام نشده و زن یائسه ،عده ندارند ،یعنی اگرچه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد ،بعد از طالق
میتواند فوراً شوهر کند.
مسئله :زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست ،اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طالقش دهد ،باید عده نگه دارد .یعنی
بعد از آنکه در پاکی طالقش داد ،صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود .همین که حیض سوم را دید ،عدۀ او تمام میشود
و میتواند شوهر کند ،ولی اگر اصال با او نزدیکی نکرده باشد و طالقش بدهد ،عده ندارد ،یعنی میتواند بعد از طالق ،فوراً شوهر
کند.
عدۀ ازدواج موقت

مسئله :زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست ،اگر متعه شود؛ مثالً یک ماهه یا یک ساله شوهر کند ،چنان که شوهرش
با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد ،باید عده نگه دارد .اگر حیض میبیند ،باید به مقدار
دو حیض عده نگه دارد و شوهر نکند و اگر حیض نمیبیند ،بنابر احتیاط واجب چهل و پنج روز ،از شوهر کردن خودداری نماید.
عدۀ زن شوهر مرده

مسئله :زنی که شوهرش بمیرد ،اگر آبستن نباشد ،تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد ،یعنی از شوهر کردن خودداری نماید،
اگرچه یائسه یا متعه باشد و یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد ،و اگر آبستن باشد ،باید تا موقع زاییدن ،عده نگه دارد ،ولی اگر
قبل از گذشتن  4ماه و  10روز بچه اش به دنیا آید ،باید تا  4ماه و  10روز از مرگ شوهرش صبر کند .این عده را «عدۀ وفات»
میگویند.
مسئله :زنی که در عدۀ وفات بوده ،حرام است لباس زینتی بپوشد ،سرمه بکشد و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب
میشود ،بر او حرام است.
مسئله :ابتدای عدۀ وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر با خبر میشود.
طالق بائن و رجعی

مسئله :طالق بائن ،یعنی :مرد بعد از طالق حق ندارد ،بدون عقد جدید ،به زن خود رجوع کند.
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مسئله :طالق بائن 5 ،قسم است:
اول :طالق زنی که  9سالش تمام نشده باشد.
دوم :طالق زنی که یائسه باشد.
سوم :طالق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.
چهارم :سومین طالق زنی که او را در سه نوبت طالق دادهاند.
پنجم :طالق خلع و مبارات که بعد گفته خواهد شد.
مسئله :طالق رجعی ،یعنی بعد از طالق ،تا وقتی زن در عده است مرد میتواند بدون عقد جدید ،به زن رجوع نماید و غیر
از موارد یاد شده در مسئله قبل ،طالق رجعی است.
مسئله :کسی که زنش را طالق رجعی داده ،حرام است او را از خانهای که هنگام طالق در آنجا بوده ،بیرون کند و نیز حرام
است ،زن برای کارهای غیر الزم ،از خانه بیرون رود.
احکام رجوع کردن

مسئله :در طالق رجعی ،مرد به دو صورت میتواند به زن خود برگردد.
اول :حرفی بزند که داللت کند ،او را دوباره زن خود قرار داده است.
دوم :کاری کند ،که بفهمند رجوع کرده است.
مسئله :برای رجوع کردن الزم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد .اگر بدون اینکه کسی بفهمد ،بگوید :به زن خود
رجوع کردم ،صحیح است.
طالق خلع

مسئله :زنی که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او میبخشد تا طالقش دهد ،طالق خلع است.
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مسئله :اگر شوهر بخواهد صیغه طالق خلع را بخواند ،چنانچه اسم زن ،مثالً کبری باشد ،میگوید« :زوجتی کبری خالعتُها
علی ما بَذَلَت» و افزودن «هی طالق» بهتر است.
طالق مبارات

مسئله :اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که مرد او را طالق دهد ،طالق مبارات نام دارد.

مسئله :اگر شوهر بخواهد صیغه طالق مبارات را بخواند چنانچه مثالً اسم زن ،کبری باشد ،باید بگوید« :بارأتُ زوجتی کبری
علی مهرها فهی طالق»؛ یعنی «مبارات کردم زن خود ،کبری را در مقابل مهرش ،پس از او رها است».
مسئله :صیغۀ طالق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده شود؛ ولی اگر زن برای بخشیدن مال خود به شوهر ،مثالً به
فارسی بگوید« :برای طالق ،فالن مال را به تو بخشیدم» ،اشکال ندارد.
مسئله :اگر زن در بین عدۀ طالق خلع و مبارات از بخشش خود برگردد ،شوهر میتواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را
زن خود قرار دهد.
چند مسئله

مسئله :زنی که شوهرش گم شده است ،اگر بخواهد با دیگری شوهر کند ،باید نزد مجتهد عادل یا وکیل مجتهد برود و به
دستور او عمل نماید.
مسئله :پدر و جد پدری دیوانه ،میتوانند او را طالق دهند؛ در صورتی که دیوانگی او به زمان قبل از بلوغ متصل باشد.
مسئله :طالق مبارات در تمامی احکام ،مانند طالق خلع است مگر در سه چیز که با هم فرق دارند:
اول :طالق مبارات در صورتی است که زن و شوهر ،هریک ،یکدیگر را نخواهند ولی در طالق خلع ،فقط زن از شوهر بدش
میآید.
دوم :مالی که شوهر برای طالق مبارات میگیرد ،باید بیشتر از مهر نباشد.
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سوم :اگر شوهر طالق را به صیغۀ مبارات بخواند ،باید بعد از آن ،صیغۀ طالق را نیز بگوید ،مثال اگر بگوید« :بارأتُ.ک،»...
باید فورا بگوید« :فَأَنت طالق».
درس دهم
خمس
اهمیت خمس

یکی از فروعات دین مبین اسالم ،خمس است .خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید« :و بدانید که هر چه غنیمت گرفتید،
یک پنجم آن ،برای خدا و رسول و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است.»1
خمس و جهاد ،دو اصل از ریشۀ ایمان است و صداقت ایمان ،به وسیلۀ مبارزه با مال اندوزی و تزکیۀ نفس خود از مظاهر
فریبنده دنیا و تزکیۀ آن از آزمندی و حرص تجلی مییابد.
خداوند متعال ،خمس را به پیامبر گرامی اسالم و ذریۀ گرامی او  :جهت اکرام و احترام آنان ،اختصاص داده است.
امام باقر فرمود« :برای هیچ کس جایز نیست ،از مالی که خمس به آن تعلق گرفته ،چیزی بخرد؛ مگر اینکه حق ما را به ما
برساند».
عمران بن موسی میگوید :آیۀ خمس را بر حضرت خواندم ،پس فرمود« :هر آنچه از آن خداست به پیامبر میرسد و هر آنچه
از آن پیامبر گردد ،به ما (اهل بیت) خواهد رسید».
سپس فرمود« :خداوند ارزاق مومنان را به پنج قسمت ،به آنان ارزانی داشته است ،تا یکی را در راه خدا انفاق کنند و چهار
قسمت را به حالل بخورند ...این دستورها سخت و دشوار است و کسانی به آن عمل میکنند و سختیها را تحمل دارند که
خداوند آنان را در راه ایمان ،امتحان کرده است».

 .1أنفال41/
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فلسفۀ پرداخت خمس

 -1تردیدی نیست که اسالم به صورت یک مکتبی اخالقی ،فلسفی و یا اعتقادی محض ظهور نکرد ،بلکه به عنوان یک آیین
جامع پا به عرصۀ ظهور گذاشت.
از سوی دیگر این مکتب از همان عصر پیامبر با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای ادارۀ آن نیاز به یک پشتوانۀ مالی
غنی و منظم داشت ،که بتواند در سایۀ تشکیل حکومت اسالمی ،از بینوایان و یتیمان و نیازمندان جامعه دستگیری نماید و این
خأل اقتصادی را پر کند .خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم فرستاد و با
واجب ساختن زکات این مسئله را حل نمود .این فریضۀ الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزء اموال عمومی جامعه
اسالمی محسوب میشود و نیز به غیر بنی هاشم اختصاص دارد و لذا مصرف آن عموم ًا یاد شده است .ولی امام نیز به عنوان
رئیس حکومت ،هزینههایی دارد که باید تامین گردد .او برای پیشبرد نظام اسالمی و ادارۀ جامعه به بودجه فراوانی نیاز دارد.
فریضۀ خمس برای تامین این منظور ،بر متمکنان جامعه واجب شده است.
 -2خداوند متعال برای حفظ کرامت و عزت پیامبر اسالم ،محل تأمین بودجۀ فقرا از بنی هاشم و منصوبان به آن حضرت را
از خمس قرار داد و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرمود تا زمینۀ تحقیر نسبت به آنان را از بین ببرد ،چون ممکن است
برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران یک نوع برتری برای خود و حقارت نسبت به گیرنده احساس کنند .در حالی که در
پرداخت خمس و آنچه به عنوان «وجه االماره» تلقی میشود ،قضیه ،عکس آن بوده و برتری برای گیرنده است.
 -3خمس ،برای تامین بودجۀ هر کار خیری است که امام بخواهد انجام دهد و برای هر موردی که صالح بداند ،مصرف کند.
 -4خمس ،وسیلهای برای رشد و کمال انسان محسوب میشود .همچنان که هر فرد با انجام دادن هر وظیفهای مرحلهای از
کمال را میپیماید ،با ادای خمس به قصد قربت و بریدن از دنیا نیز ،وظیفهاش را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به
سوی کمال ترقی میکند.
 -5تحقق احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت اسالمی که هدف اصلی این مکتب است ،نیاز به بودجۀ مستقل و جدایی
از بودجه زکات دارد .خمس ،ثروت بسیار عظیمی برای تأمین هزینههای یک انقالب ،برای رسیدن به حکومت عدل الهی است.
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چرا در اسالم ،باید خمس را به سادات داد؟
به نظر عدهای از مفسران حکم وجوب زکات ،در مکه نازل گردید و مسلمانان به پرداخت این فریضۀ الهی موظف شدند .ولی
هنگامی که پیامبر اسالم وارد مدینه شد و حکومت اسالمی را پایه گذاری کرد ،از طرف خدا مامور دریافت زکات از مردم شد تا
با آن دست مستمندان را بگیرد ،ولی بنیهاشم ،یعنی سادات حق نداشتند ،چیزی از این بودجه دریافت کنند و این امر شاید به
دو جهت بود:
 -1بهانهای به دست مخالفان نیفتد که پیامبرخویشان خود را بر اموال عمومی ،یعنی زکات مسلط ساخته است .این امر باعث
گردید که بنی هاشم از دستیابی به زکات ،دور نگه داشته شوند.
 -2استفادۀ بنیهاشم از زکات یک نوع تفوق و برتری جویی برای غیر بنی هاشم محسوب شده و ذلت را برای سادات به
همراه داشت .خداوند متعال جهت حفظ کرامت و مقامشان ،زکات را بر آنان حرام ساخت .البته سادات میتوانند به خودشان
زکات بدهند ،چرا که حس برتری جویی در این داد و ستد به چشم نمیخورد.
این دو امر سبب شد که این قشر از زکات محروم بمانند و از سوی دیگر میدانیم که در میان سادات افراد از کار افتاده وجود
دارند که باید به طریقی تأمین شوند .خداوند متعال جهت پر کردن این خأل و اکرام و احترام آنان ،آیۀ خمس را پس از جنگ
بدر ،نازل فرمود و محل ارتزاق مستمندان از این خاندان را ،خمس قرارداد.
در حقیقت ،در اسالم دو صندوق وجود دارد :صندوق خمس و صندوق زکات و این جداسازی ،نه برای این است که سادات،
سهم بیشتری پیدا کنند ،بلکه تنها به جهت احترام و اکرام این خاندان ،در جامعه است.
افزون بر آن که بنای اسالم بر آن است که سلسله نسب سادات ،به طور مشخص باقی بماند و به شکلی گم نشود و یاد پیامبر
و امامان  :در خاطرهها زنده بماند و احترام سادات را به عنوان تکریم جدشان پیامبر اسالم بدانند.
تعریف مؤونه

به مخارجی گفته میشود که در زندگی هزینه میگردد و شامل موارد ذیل است:
 -1هزینههای زندگی شخصی مانند :خوراک و پوشاک ،خانۀ مسکونی ،وسایل زندگی ،وسایل نقلیه ،وسایل تحصیلی ،رایانه،
هزینۀ ازدواج و . ...
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 -2هدایا و بخششها ،مانند :خیرات و صدقات ،جوایز و . ...
 -3مخارج سفر حج (واجب و مستحب) ،سفر زیارت ،گردش و تفریح.
 -4حقوقی که بر عهدۀ شخص است ،مانند :دیه ،غرامت و کفاره.
مصارف خمس

خمس به شش قسمت تقسیم میشود.
 -1سهمی برای خداوند متعال است.
 -2سهمی دیگر ،از آن رسول خداست.
 -3سهمی از آن برای امام است.
این سه سهم در این زمان ،متعلق به امام مهدی (عج) است.
 -4سهمی برای ایتام است.
 -5سهمی برای در راه ماندگان است.
 -6سهمی برای مساکین از سادات است.
مصرف خمس و شرایط سیدی که میتوان به او خمس داد:
 -1فقیر باشد یا در سفر مانده باشد ،هر چند در شهر خود فقیر نباشد.
 -2شیعۀ دوازده امامی باشد.
-3آشکارا معصیت نکند (بنا بر احتیاط واجب) و دادن خمس ،کمک بر گناه او نباشد.
 -4از افرادی که مخارج آنان بر عهدۀ اوست ،مانند :همسر و فرزند نباشد( .بنا بر احتیاط واجب)
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اموالی که خمس ندارند:
-

مالی که از میت به انسان ارث برسد.

-

چیزی که به انسان بخشیدهاند.

-

جایزههایی که دریافت کرده است.

-

آنچه به عنوان عیدی به انسان دادهاند.

-

مالی که به عنوان خمس و زکات یا صدقه دریافت کرده است.

-

مهریهای که زن میگیرد.

محاسبۀ خمس

کشاورزان ،کارمندان ،کارگران ،کاسبها و کسانی که درآمد کسب دارند ،باید برای خود حساب سال خمسی داشته باشند و
جهت محاسبۀ خمس به صورت زیر عمل کنند:
هنگامی که از دریافت اولین درآمد ،یکسال گذشت؛ آن روز ،وقت حساب سال است .هر چه از مؤونه که مورد استفاده قرار
میگیرد و عین آن از بین میرود ،مانند خوراکیها ،مواد شوینده ،وسایل تحصیلی ،مانند دفتر ،خودکار و  ،...چنانچه تا آخر سال
خمسی زیاد بیاید و در بازار ارزشی داشته باشد ،باید خمس آن را به قیمت روز ،بپردازند .چیزهایی که از مؤونه که مورد نیاز
انسان است و با استفاده ،عین آن از بین نمیرود ،مانند :وسایل زندگی مثل فرش ،یخچال ،وسیله نقلیه و  ...هر چند سال هم بر
آنها بگذرد ،خمس به آنها تعلق نمیگیرد.
سؤاالت شرعی

 -1آیا شخص می تواند خودش خمس اموال را محاسبه کند و سپس آنچه را بر او واجب است ،به مرجع تقلید یا نمایندگان
او بدهد؟
پاسخ :آری ،اشکال ندارد ،ولی تا پیش از ادای خمس ،نمیتواند در اموال تصرف کند.
 -2کسی که درآمد کسب دارد ،ولی تا به حال خمس نمیداده و اکنون میخواهد خودش محاسبه کند و خمس اموال خود
را بپردازد ،باید به چه شکل عمل نماید؟
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پاسخ :اگر از درآمد خود ،چیزی را که به آن احتیاج ندارد ،خریده و یک سال از خرید آن گذشته باشد ،باید خمس آن را
بدهد ،اما اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد ،مطابق شأن خود خریده ،در این صورت چنانچه بداند ،آنها را
در بین سالی خریده که در آن سال ،فایده برده است ،الزم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام
شدن سال بوده ،بنابر احتیاط واجب ،باید با حاکم شهر (مجتهد جامع الشرایط) یا نمایندۀ او ،مصالحه کند .بدین صورت که تمام
اموال مشکوک خود را محاسبه و حاکم شرع ،بدهی او را جهت خمس به مقداری تخمین میزند و با او مصالحه میکند و با
پرداخت آن ،تمام اموالش پاک میشود.
 -3شخص از چه زمانی باید سال خمسی داشته باشد؟
پاسخ :آغاز سال خمسی برای کسانی که درآمد تدریجی روزانه دارند ،مانند تاجر و کاسب ،از وقتی است که شروع به کار
میکند و برای کارمند و کارگر ،اولین درآمد و حقوق آنان است و برای کشاورز و مانند آن ،از اولین محصولی است که برداشت
می کند و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد ،باید خمس آن را بپردازد.
 -4آیا سال خمسی باید به قمری باشد یا این که میتواند به شمسی نیز قرار گیرد؟
پاسخ :تفاوتی میان آن دو نیست و هر دو کفایت میکند.
 -5آیا به حقوق کارمندان دولت خمس تعلق میگیرد؟
پاسخ :آری ،چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید ،خمس دارد.
 -6آیا عیدی و پاداشی که دولت به کارمندان میدهد ،خمس دارد؟
پاسخ :خیر ،خمس ندارد.
درس یازدهم
امر به معروف و نهی از منکر
دعوت به نیکی و باز داشتن از بدی ،از آموزههای مهم دین اسالم است .خداوند متعال در قرآن کریم ،به خاطره انجام این دو
مهم ،امت اسالم را ،بهترین امت میخواند:
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«شما بهترین هستید که برای مردم پدیدار شدهاید ،به کار نیک ،فرمان میدهید و از کار ناپسند باز میدارید.»1
همچنین خداوند امر به معروف و نهی از منکر را یکی از ویژگیهای زنان و مردان مومن شمرده و میفرماید« :مردان و زنان
با ایمان ،دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا میدارند و از کارهای ناپسند باز میدارند.»2
اهمیت این مسئله آن قدر زیاد است که قرآن به مسلمانان دستور میدهد که همواره گروهی از آنان عهدهدار این وظیفه
باشند:
«و باید از میان شما گروهی به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند.»3
در روایات اهل بیت  :نیز ،بر این دو فریضۀ مهم بسیار تأکید شده است؛ نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی میفرمایند:
«هر کسی مردم را به کارهای نیک ،فراخواند و از کارهای زشت بازدارد ،جانشین خدا و فرستادۀ او در زمین است».
حضرت علی میفرماید:
«امر به معروف و نهی از منکر ،برترین اعمال مردم است».
در همین زمینه ،امام محمد باقر میفرماید:
«امر به معروف و نهی از منکر ،واجبی بزرگ است که دیگر واجبات الهی با آن برپا میشود و امر به معروف و نهی از منکر،
راه پیامبران و روش صالحان است .واجب بزرگی است که به وسیلۀ آن دیگر فریضهها اقامه ،راهها امن ،درآمدها حالل ،مظالم
بازگردانده ،زمین آباد و حق ،از دشمنان گرفته و کارها درست میشود».
مفهوم امر به معروف و نهی از منکر

«امر» ،در لغت یعنی فرمان دادن (درخواستی که شخص مافوق از مادون خود برای انجام کار میکند)؛ ولی در اینجا به معنی
هر نوع درخواست برای انجام کار است ،هر چند توسط شخص مادون باشد و از آنجا که این درخواست در موارد بسیاری همراه
با فرمان است ،به آن «امر» گفته میشود.

 .1آل عمران110/
 .2توبه71/
 .3آل عمران104/
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«نهی» در لغت ،یعنی منع و بازداشتن (درخواستی که یک شخص مافوق از مادون خود برای ترک کار میکند)؛ ولی در
اینجا به معنی هر نوع درخواست برای ترک کار است ،هر چند توسط شخص مادون باشد و از آنجا که این درخواست در موارد
بسیاری ،از طرف فرد مافوق انجام میگیرد ،به آن «نهی» گفتهاند.
«معروف» در لغت ،یعنی شناخته شده و در اینجا به معنی کاری است که آیین مقدس اسالم و عقل و فطرت آدمی به عنوان
کار نیک میشناسد و به همین جهت ،آن را «معروف» گفتهاند.
«منکر» در لغت یعنی ناشناخته و در اینجا به معنی کاری است که آیین مقدس اسالم و عقل و فطرت پاک آدمی به عنوان
کار نیک نمیشناسد ،بلکه آن را کاری زشت میداند و روی همین جهت به آن« ،منکر» گفتهاند.
امر به معروف و نهی از منکر با توجه به موارد فوق الذکر ،یعنی مردم را به کار نیک واداشتن و از کار زشت باز داشتن.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
آیات و روایاتی که ذکر شد ،آشکارا وجوب و ضرورت عمل به این وظیفۀ اخالقی را بیان میکنند ،به همین علت ،علمای
اسالم ،معتقد به وجوب این عمل هستند .البته باید دانست که وجوب این عمل ،کفائی است؛ یعنی اگر گروهی یا فردی به این
وظیفه عمل نمایند ،الزم نیست دیگران به آن اقدام نمایند .عالوه بر این باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر ،دارای
شرایطی است که بدون آنها کسی نمیتواند به آن اقدام کند.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر ،شامل موارد ذیل میشود:
 -1بداند عملی را که شخص دیگر انجام داده ،حرام یا عملی را که ترک کرده ،واجب است.
 -2باید معروف و منکر را بشناسد.
 -3باید احتمال بدهد که امر و نهی او ،اثر و نتیجهای دارد و در غیر این صورت ،موظف نیست امر به معروف و نهی از منکر
کند.
 -4امر و نهی او نباید مفسدهای به همراه داشته باشد ،یعنی سبب ضرر جانی و مالی نباشد و یا باعث رفتن آبرویی نشود.
 -5شخص گناهکار بر استمرار و تکرار گناه ،اصرار داشته باشد.
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مراتب امر به معروف و نهی از منکر
برای امر به معروف و نهی از منکر ،مراتبی است که اگر با عمل به مرتبۀ پایین تر ،مقصود حاصل شود ،عمل به مرتبۀ بعدی
جایز نیست و آن مراتب ،به شرح ذیل است:
 -1انکار قلبی
علمای اسالمی برای امر به معروف و نهی از منکر ،مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شدهاند .در مرحلۀ اول گفتهاند،
باید شخص از منکر تنفر و انزجار داشته باشد و در مرحلۀ بعد ،گفتهاند ،اولین درجه و مرتبۀ نهی از منکر ،إعراض است.
یعنی وقتی شما فرد یا افرادی را میبینید که مرتکب کارهای زشتی میشوند ،به عنوان مبارزه با کار زشت او و برای این که
او را از آن کار باز دارید ،از او إعراض میکنید ،یعنی با او قطع رابطه میکنید.
 -2انکار زبانی
مرتبۀ دوّمی که دانشمندان ،برای نهی از منکر ذکر کردهاند ،مرحلۀ زبان است؛ مرحلۀ پند و نصیحت و ارشاد است .بسا هست،
آن بیماری که دچار منکری هست و عمل زشتی را مرتکب میشود ،به خاطر جهالت و نادانی او است که تحت تأثیر یک سلسله
تبلیغات قرار گرفته است ،احتیاج به مربی دارد ،احتیاج به فردی دارد که با کمال مهربانی با او صحبت کند ،معایب و مفاسد را
برای او تشریح کند ،تا آگاه شود و باز گردد.
 -3مرحله عمل
مرتبۀ سوم ،مرحلۀ عمل است .البته در اینجا الزم به ذکر است که در امر به معروف و نهی از منکر ،زخمی کردن و کشتن
معصیت کار بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست ،مگر اینکه منکر از اموری باشد که در اسالم اهمیت فراوان دارد ،مثل آن که
شخصی بخواهد انسان بیگناهی را بکشد و جلوگیری از آن ،بدون مجروح کردن وی ممکن نباشد.
سواالت شرعی

 -1آیا بر کسی که از احکام شرعی و راه و روش امر به معروف آگاهی ندارد ،امر به معروف واجب است؟
پاسخ :خیر واجب نیست؛ ولی باید شرایط و مسائل امر به معروف را یاد بگیرد تا دچار اشتباه نگردد.
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 -2از نظر شرعی ،امر به کدام یک از معروفها و نهی از کدام منکرها واجب است؟
پاسخ :در واجبات و محرمات ،امر و نهی ،واجب و در مستحبات و مکروهات ،امر و نهی مستحب است.
 -3اگر کسی عملی را مرتکب شود که مرجع تقلید شخص دیگری ،آن را حرام میداند؛ ولی به نظر مرجع تقلید خودش
جایز است ،آیا باید او را از آن عمل ،نهی بکند؟
پاسخ :خیر ،نهی از منکر در این مورد واجب نیست.
 -4آیا کسی که خودش به معروف عمل نمیکند و مرتکب گناه میشود ،حق دارد دیگران را امر و نهی کند؟
پاسخ :آری بر او هم واجب است که با تحقق شرایط ،امر به معروف و نهی از منکر کند؛ البته باید بداند که اگر بخواهد
سخنانش در قلب دیگران جای گیرد و تاثیر بگذارد ،با عمل و رفتار خود میتواند به این هدف برسد.
 -5وظیفۀ مردم در قبال بدحجابی و مفاسد موجود در جامعه ،چیست؟
پاسخ :وظیفۀ هر فردی امر به معروف و نهی از منکر است ،ولی باید به همۀ شرایط و مراتب آن توجه داشته باشد.
 -6بعضی از گناهان (مانند بدحجابی و  )...به حدی است که اگر بخواهم تمام وقتم را برای آن سپری کنم ،باز هم نمیتوانم
به تکلیف خود عمل کنم و از کار و زندگی میافتم؛ در این صورت تکلیف چیست؟
پاسخ :امر به معروف و نهی از منکر ،تا جایی که باعث ضرر مالی قابل توجه یا سختی و اختالل در زندگی نشود ،واجب است.
 -7هر گاه نهی از منکر ،باعث نگاه به زنان بی مباالت و آرایش کرده شود ،آیا باز هم واجب است؟
پاسخ :نهی از منکر ،مالزم با نگاه کردن نیست و نگاههای قهری و اتفاقی اشکال ندارد.
 -8اگر پدر و مادر انسان مرتکب گناه شوند ،آیا نهی از منکر آنان ،بیاحترامی محسوب نمیشود؟
پاسخ :خیر ،نهی از منکر آنان با فراهم بودن شرایط آن ،بر فرزند واجب است .البته سعی کند این کار را با سخنان نرم و
اخالق نیک انجام دهد و این امر ،بیاحترامی به آنان محسوب نمیشود و اگر تاثیر نکرد ،وظیفۀ دیگری ندارد.
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درس دوازدهم
قمار و سقط جنین
خداوند متعال قمار را در ردیف میگساری و بت پرستی و از کارهای پلید شیطانی دانسته و دستور به اجتناب از آن داده
است:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،بدانید که شراب ،قمار و بتها و چوبهای مخصوص برد و باخت ،به تمامی پلید و ناپاک و
از کارهای شیطانی است ،پس از این کارها بپرهیزید ،تا رستگار شوید.»1
کلمۀ «مَیسِر» در آیۀ شریفه فوق ،به معنای قمار است .ریشۀ آن« ،یُسر» به معنای آسانی است و علت نامیدن قمار به
«مَیسر» ،این است که قمار باز با آن ،مال دیگران را به آسانی و بدون زحمت به چنگ میآورد.
حضرت امام رضا میفرماید« :میسر ،همان قمار است».
بر اساس روایات متعددی از پیامبر گرامی اسالم وأئمۀ معصومین  ،:بازی با آالت قمار نیز در ردیف «میسر» شمرده شده
است.
خداوند متعال در قرآن کریم ،میفرماید:
«شیطان همواره در صدد ایجاد دشمنی و کینه توزی میان شما و بازداشتن شما از یاد خدا و برپایی نماز است .قماربازی و
میگساری ،ابزار شیطان در نیل به این هدف است؛ آیا باز هم دست از این کار بر نمیدارید»2؟
خداوند متعال در آیۀ دیگر ،میگساری و قمار بازی را در یک ردیف و از گناهان کبیره دانسته است ،گرچه ممکن است احیاناً،
دارای منافعی هم باشد ،اما قطعاً آثار زیانبار آن ،به مراتب بیشتر از سود آن است« :درباره شراب و قمار از تو میپرسند؛ بگو :در
آن دو ،گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است و گناهشان از سودشان بیشتر است.»3

 .1مائده90/
 .2مائده91/
 .3بقره219/
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پس بازی قمار که با برد و باخت مالی همراه است ،اعم از اینکه با آالت قمار باشد یا با هر وسیلۀ دیگری ،حرام و داخل در

عناوین «میسر» است و نیز از نمونههای تصرف ناروا در مال دیگران بوده که بر اساس آیۀ شریفۀ «ال تأکلوا
أموالکم بینکم بالباطل ،»1حرام است.
نکتۀ مهم دیگر ،بازتاب روانی قمار است .قمارباز ،همیشه بازنده است؛ چون اگر ببرد ،حریصتر میشود که باز هم قمار کند
و به یقین او همیشه برنده نخواهد بود و در دفعههای بعدی خواهد باخت!
از دیگر سو کسی که میبازد ،میکوشد ،برای جبران شکست روحی و ماده خود ،بازی را ادامه دهد و چون عصبانی شده ،چه
بسا تمام زندگی خود را ببازد و برای تسکین خود ،به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی کشیده شود .شاید بدین جهت است که
در آیات قرآن کریم ،شراب و قمار در کنار هم آمده است.
بازیها به چهار گروه تقسیم میشوند:
 -1بازی با آالت قمار ،با شرط بندی
 -2بازی با آالت قمار ،بدون شرط بندی
 -3بازی با غیر آالت قمار ،با شرط بندی
 -4بازی با غیر آالت قمار ،بدون شرط بندی
بدون تردید حکم دو نوع بازی ،روشن است .قسمت چهارم ،قمار نیست و به هیچ وجه حرمت ندارد .همان طور که در قمار
بودن قسم اول و حرام بودن آن ،تردید نیست.
نوع سوم نیز تقریباً محل اتفاق علمای دینی است و بسیاری از فقها اصالً مالک حرمت قمار بازی را توأم بودن آن با برد و
باخت و شرط بندی میدانند؛ حتی اگر بازی با آالت قمار نباشد.
مانند بازی فوتبال که فی نفسه حرام نیست ،اما اگر با شرط بندی و برد و باخت مالی همراه باشد ،قمار شمرده شده و حرام
میگردد ،پس شرط بندی در هرگونه بازی حرام است ،مگر در موارد استثنایی؛ مانند :تیراندازی و اسب سواری.

 .1بقره188/
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تنها مورد اختالف ،قسمت دوم است؛ یعنی بازی با آالت قمار ،بدون آن که با برد و باخت و شرط بندی همراه باشد.
پیش از هر چیز باید یادآور شد که قمار و بازی با آالت قمار متفاوت است ،زیرا همانطور که گفته شد ،ممکن است که قمار
بدون آالت قمار نیز صورت پذیرد و از سوی دیگر بازیها تنها به جهت قمار بودن حرمت ندارند.
بر اساس روایات و فتوای فقها ،بازی با آالت قمار نیز حرام است .مراد از آالت قمار ،ابزاری است که نوعاً با آن ،قمار بازی
میکنند .به عبارت دیگر چیزی که در عرف متدینان و کسانی که تقید شرقی دارند ،ابزار قماربازی شمرده میشود ،هر چند به
قصد تفریح یا پرورش فکر ،بدون برد و باخت نیز مورد استفاده قرار میگیرد ،این کار بازی با آالت قمار شمرده میشود و طبق
روایات ،حرام است ،اگرچه قمار نام نگیرد.
دلیل تغییر حکم بعضی از بازیها ،بدان جهت است که ممکن است ،یکی از آالت قمار به تدریج تغییر ماهیت دهد و دیگر
در عرف متدینین ،ابزار قمار شمرده نشود و ابزار تفریح و سرگرمی خوانده شود؛ چنانکه برخی از علما در مورد شطرنج ،چنین
اظهار میدارند که در این صورت حکم آن تغییر میکند ،زیرا حکم تابع موضوع است و با دگرگونی موضوع ،تغییر مییابد؛ بنابراین
بهتر است ،در این موارد به جای تغییر حکم ،از عبارت تغییر موضوع استفاده کنیم تا کسانی که دقت کافی ندارند ،نگویند اگر
حرام و حالل پیامبر اسالم ابدی است ،چرا حکم خدا دگرگونی مییابد و حرمت تبدیل به حلیت میشود؟!
سقط جنین
سقط جنین یا سقط حمل ،یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بودهاند و راهیابی برای مقابله با آن ،از جمله
مسائل و مشکالت جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز ،مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات
مرتکبان آن تدوین شده است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ضوابط قانونی حاکم بر سقط جنین حمل ،بر اساس موازین اسالمی مورد تجدید نظر قرار
گرفت و در نتیجه ،تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسالمی ،به پیروی از شیوۀ فقها و صاحب نظران اسالمی که در کتب و آثار خود ،احکام مربوط
به این مسئله را در مبحث دیات مورد بحث قرار دادهاند؛ آنها مقررات مربوط به این امر را در مواد  194الی  200قانون دیات و
نیز در مواد  90و  91قانون تعزیرات ،تنظیم کرده و برخالف گذشته ،سقط جنین را از همان مراحل اولیۀ استقرار نطفه ،قابل
مجازات دانستهاند.
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ضابطۀ قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن
الف -دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
قانونگذار ،در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیۀ  12تا  15سورۀ مؤمنون و همچنین نظریات فقها،
حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیۀ انعقاد نطفه ،مورد تاکید قرار داده و در مادۀ  194قانون دیات ،برای متوقف ساختن
هر یک از مراحل حیات جنین ،دیۀ معینی را به شرح ذیل پیش بینی نموده است:
 دیۀ اسقاط نطفهای که در رحم مستقر شده و به مدت  40روز مستعد نشو و نما میشود ،بیست دینار است. دیۀ اسقاط جنین در مرحله «مضغه» که به صورت گوشت درآمده است ،شصت دینار است. دیۀ اسقاط جنین در مرحله «علقه» که به صورت خون بسته در آمده است ،چهل دینار است. دیۀ اسقاط جنین در مرحلۀ « َعظم» که به صورت استخوان در آمده است ،هشتاد دینار است. دیۀ اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی ،او را فرا گرفته ،قبل از حلول روح ،صد دینار است.طبق ضوابط عرفی ،دوران حیات جنینی که اوایل دورۀ حاملگی است ،از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن چهار ماه
و نیم طول خواهد کشید.
ب -دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار
با توجه به حکم مادۀ  200قانون دیات که مقرر میدارد:
سقط جنین قبل از پیدایش روح کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیۀ کامل برای اسقاط جنین ،بعد از حلول روح و پیدایش
حیات خواهد بود و همچنین تصریح قانونگذار در ماده  91قانون تعزیرات ،مبنی بر این است که اگر زن حامله برای سقط جنین
به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالم ًا و عامد ًا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ،دیۀ جنین به عهده اوست و اگر روح
در جنین دمیده شده باشد ،باید قصاص شود.
طبق مادۀ  196قانون دیات ،هر گاه زنی جنین خود را سقط کند ،باید دیه آن را در هر مرحلهای که باشد ،بپردازد و خود
او ،از آن دیه سهمی نمیبرد.
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اقسام سقط جنین و عناصر آن

با توجه به احکام قانونی مندرج در مواد  194الی  200قانون دیات و مواد  90و  91و  151قانون تعزیرات و عمومیت ضابطۀ
کلی تشخیص جرائم عمد و شبه عمد و خطای محض مندرج در مادۀ  2قانون دیات و همچنین تبصرۀ ذیل مادۀ  8همین قانون،
میتوان اقسام سقط جنین را شامل :سقط جنین عمدی ،سقط جنین شبه عمد و غیرعمد و سقط جنین ناشی از خطای محض
دانست.
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