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آثار و برکات روزه
دارد. روزه، جسم  انسان  تربیت  در  مؤثری  نقش  که  از عبادت های خالص، روزه است  یکی 
انسان را سالم می کند و روح را لطافت می بخشد؛ اراده را تقویت، غرایز حیوانی را تعدیل و به اعمال 
نیک تشویق می کند و آثار فردی آن به جامعه نیز سرایت می کند،  تا آنجا که آمار جرم و جنایت در ماه 

مبارک رمضان به شّدت کاهش پیدا می کند.2

1ــ سورٔه بقره، آیٔه ١٨٥.
٢ــ زندگی در پرتو احکام دین، ص 68.

درس یازدهم

روزه

 َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذی ُأنِْزَل ِفیِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َو بَیِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َو الُْفْرَقاِن 
اٍم ُأَخَر1 ٌة ِمْن َأیَّ ْهَر َفلَْیُصْمُه َو َمْن کَاَن َمِریضًا َأْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمْن َشِهَد ِمنْکُُم الشَّ

ماه رمضان، ماهی است که قرآن کریم در آن نازل شده است، قرآنی که مردم را هدایت می کند، 
 دالیلی روشن و آشکار از هدایت دارد و جدا کنندٔه حق از باطل است. پس هر کس که ماه 
رمضان را درک کرد باید روزه بگیرد. اما کسی که مریض است یا در سفر است، به همان تعداد 

در ایام دیگر روزه بگیرد.
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انواع روزه ها1

روزه های واجب

روزه های ماه مبارک رمضان
روزه ای که به واسطٔه نذر یا قسم واجب می شود

روزهٔ قضای ماه مبارک رمضان
روزهٔ قضای پدر یا مادری که از دنیا رفته است بر فرزند بزرگ تر

روزه کفاره

روزه های حرام

عید فطر و قربان
روزٔه مستحبی فرزند بدون رضایت 

والدین و زن بدون رضایت همسر
روزه مسافری که نمازش شکسته است

روزه ای که ضرر دارد

تبصره ها
١ــ روزه گرفتن در تمام روزهای سال، به غیر از روزه های حرام و مکروه )مانند 

روزهٔ عاشورا که مکروه است( مستحب است.
٢ــ کسی که روزه مستحبی می گیرد،  واجب نیست روزه را به آخر برساند.

دعوت  غذایی  به  را  او  اگر  دارد،  مستحبی  روزٔه  که  کسی  است  مستحب  ٣ــ 
کردند، آن را افطار کند اگر چه بعد از ظهر باشد.

تعّبد و نّیت روزه
گر چه از نظر پزشکی، روزه آثار و فواید فراوانی در سالمتی انسان و پاالیش دستگاه گوارش 
دارد، اما اگر کسی با انگیزه بهداشت و درمان روزه بگیرد، روزٔه او باطل است؛ بلکه باید روزه و هر 
عبادت دیگر را تنها برای اطاعت از فرمان خداوند متعال انجام داد، و دانستن یا ندانستن آثار و فواید 

روزه نباید انگیزهٔ الهی ما را مخدوش سازد. 

زمان نّیت روزه

روزۀ  ماه مبارک رمضان و نذر روز معّین: از اول شب تا اذان صبح

روزۀ قضا یا نذر مطلق: از اول شب تا اذان ظهر روز بعد

روزۀ مستحب: از اول شب تا قبل از اذان مغرب روز بعد

1ــ توضیح المسائل مراجع،ج1،مسئله 1748،1739.
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استفتائات 
سؤال: شخصی نّیت روزٔه مستحبی کرده، ولی قبل از ظهر متوجه می شود که روزٔه قضا نیز 

دارد. آیا می تواند نّیت روزهٔ مستحبی را تبدیل به نیت روزٔه قضا کند؟
روزٔه  ثواب  و  کند  قضا  روزٔه  نّیت  می تواند  بله،  رحمت الّلٰه علیه:  بهجت  آیت اللّٰه  حضرت 

مستحبی را هم می برد.١

تحقیق کنید
شخصی که در ماه مبارک رمضان به مسافرت رفته و نمی تواند روزهٔ ماه مبارک را 
بگیرد، آیا می تواند روزهٔ قضا یا روزهٔ مستحبی گرفته یا نذر روزهٔ واجب دیگری کند؟ 

چرا؟

کند
می 

طل 
ا با

ه ر
وز

ه ر
ی ک

های
کار

جدول مسائل روزه

خوردن و آشامیدن
به  اگر چه  به صورت عمدی،  نوشیدن  و  نوع خوردن  هر  ٭ 
الی  غذای  باقیماندٔه  خوردن  مانند  باشد؛  کم  خیلی  مقدار 

دندان ها

٭ غبار خاک یا  آرد به صورت عمدی به حلقرساندن غبار غلیظ به حلق

٭ فرو بردن عمدی و اختیاری تمام سر در زیر آبفرو بردن تمام سر در آب )1(

باقی ماندن بر جنابت و حیض تا 
اذان صبح

٭ اگر روزه دار به صورت عمدی تا اذان صبح غسل نکند و 
تیمم هم ننماید

٭ اگر به صورت عمدی کاری کند که منی از او خارج شوداستمنا

آمیزش
٭ آمیزش با همسر اگرچه منی هم بیرون نیاید

 بـه فتوای آیت اللّٰه سیستانـی، مبطل روزه نیست، اگـر چه 
احتیاط در ترک آن است

١ــ استفتائات از محضر حضرت آیت اللّٰه بهجت رحمت اللّٰه علیه، ج 2، ص 342، سؤال 279٢.
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نکته های فقهی روزه
بیاشامد  یا  بخورد  چیزی  فراموشی  روی  از  روزه دار  اگر  آشامیدن(:  و  )خوردن  ١ــ  نکتۀ 

روزه اش باطل نمی شود.١ 
تبصره 1ــ فرو بردن آب دهان: اگر چه به واسطٔه دیدن ترشی جات در دهان جمع شده باشد 

روزه را باطل نمی کند.٢ 
نکتۀ 2ــ )فرو بردن تمام سر در آب(: اگر نیمی از سر را یک مرتبه و نیم دیگر سر را مرتبه بعد 
زیر آب ببرد، روزه اش باطل نمی شود و نیز اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته است یا نه، روزه اش 

صحیح است.٣
تبصره 1ــ اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و یا فراموش کند که روزه است و تمام سرش 

در آب قرار گیرد، روزه اش باطل نمی شود.٤
تبصره 2ــ اگر برای نجات دادن شخصی که در حال غرق شدن است باید سر خود را در آب 

فرو ببرد، روزه اش باطل است و فقط قضای آن بر او واجب است.٥
نکتۀ 3ــ کسی که جنب شده و یا خانمی که از عادت ماهانه پاک شده و عمدًا غسل نکند تا قبل 
از اذان صبح که وقت غسل کردن، تنگ شود، می تواند با تیّمم وارد اذان صبح شده و روزه بگیرد و 

روزه اش نیز صحیح است، اما به دلیل تأخیر در غسل، معصیت کرده است.٦ 
نکتۀ 4ــ )بیرون آمدن منی(: اگر در حال خواب یا بیداری بدون اختیار از او منی خارج شود، 

روزه اش باطل نمی شود.٧ 
نکتۀ 5  ــ اگر انسان روزٔه خود را به صورت عمدی باطل کند، عالوه بر قضای آن، باید جریمه 
)کفاره( هم بدهد و مقدار کفاره آن است که برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را غذا دهد.٨
تبصره ١ــ کسی که قصد دارد کفارٔه روزه خود را با 60 روز، روزه گرفتن پرداخت کند، باید 

31 روز آن  را پی در پی روزه بگیرد.٩

١ــ توضیح المسائل مراجع، ج1،  مسئلٔه 157٥.
٢ــ همان، مسئلٔه 157٩.

٣ــ همان، مسائل 1609 و 1620.
4ــ مسئلٔه 1613.
5 ــ مسئلٔه 1618.
6  ــ مسئلٔه 1621.
7ــ مسئلٔه 1589.
8  ــ مسئلٔه ١٦٦٠.
9ــ مسئلٔه ١٦٦١.
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١ــ غررالحکم و دررالکلم، ص 42٣.
٢ــ بحاراالنوار،  ج93،  ص 29٥.

تحقیق کنید
تکلیف کسی که سال های متمادی به صورت عمدی روزه نمی گرفته و اکنون قدرت 

پرداخت کفاره یا گرفتن روزه ها را ندارد چیست؟

برای مطالعه
درجاتی  و  مراتب  عمل،  انجام  کیفیت  و  انسان  معرفت  تناسب  به  عبادتی  هر 
دارد. روزه نیز درجات و مراتبی دارد که علمای علم اخالق با استفاده از روایاتی که از 

ائمهٔ اطهار  وارد شده است، روزه داری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
١ــ روزۀ عوام: روزه ای که تنها از خوردن و آشامیدن و سایر مبطالت ظاهری، 

خودداری و امساک شود.
٢ــ روزۀ خواص: روزه ای که عالوه بر خودداری از مبطالت ظاهری روزه، 

چشم و گوش و زبان و سایر اعضا و جوارح از گناه و معصیت خودداری کنند.
مبطالت  از  بر خودداری  که عالوه  ٣ــ روزۀ خاص الخاص:  روزه ای است 

ظاهری و باطنی، فکر و قلب انسان نیز از خطا و معصیت دوری گزیند.
می فرمایند: روزٔه قلب و خودداری از فکر گناه باالتر و برتر از  حضرت علی 

روزهٔ زبان است و روزهٔ زبان باالتر و برتر از روزٔه شکم است.١
می فرمایند: و حضرت فاطمه زهرا

به چه کار می آید روزه ای که روزه دار،  زبان وگوش و چشم و اعضا و جوارح 
خود را از گناه و خطا حفظ نکرده باشد؟٢
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١ـ شخصی که دچار افزایش وزن است و با روزه  می تواند وزن خود را کاهش دهد، 

نیت روزهٔ او چگونه باید باشد؟

٢ـ بیماری که نمی توانسته روزه بگیرد، در وسط روز بهبودی کامل پیدا می کند، چگونه 

می تواند باقیماندهٔ روز را نّیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد؟

٣ـ آیا مسواک زدن برای شخص روزه دار جایز است؟

٤ـ وظیفهٔ میهمان روزه داری که در خانهٔ میزبان نیاز به غسل پیدا کرده، اما به دلیل 

خجالت و حیا قبل از اذان صبح غسل نکرده چیست؟

را باطل  ٥ـ کسی که روزهٔ قضای ماه مبارک را می گیرد، آیا می تواند روزهٔ خود 

کند؟ 

بیندیشیم و پاسخ دهیم 
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میهمانی خدای رحمان
خداوند متعال دو ضیافت خاص و میهمانی ویژه دارد. 

اّول: ماه مبارک رمضان که انسان مؤمن با روزه گرفتن به میهمانی خداوند متعال می رود. 
میهمانی  به  مناسک حج  انجام  و  بیت الله الحرام  به  ورود  با  که حاجیان  خانٔه خدا  دوم: حج 

خدای رحمان وارد می شوند. 
نکتٔه قابل توجه آنکه در بسیاری از دعاهای ماه مبارک رمضان که زمان خاص میهمانی خدا 

است، این فراز زیبا تکرار می شود: 
»اللَُّهمَّ اْرُزقِْني َحجَّ بَیِتَک اْلَحَراِم؛ خداوندا، حّج خانٔه خودت را روزِی من گردان.«٢

١ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 97.
٢ــ مفاتیح الجنان، دعاهای ماه مبارک رمضان.

درس دوازدهم

حج خانۀ خدا

 َو لِلَِّه َعلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطَاَع إِلَیِْه َسِبیالً َو َمْن کََفَر َفإِنَّ اللََّه َغنِیٌّ 
َعِن الَْعالَِمیَن١

انجام حج و زیارت خانٔه خدا به خاطر انجام فرمان خدا برای مردمی که قدرت و توانایی 
انجام آن را داشته باشند، واجب است و کسی که قدرت دارد اما حج را ترک می کند، 

کفر ورزیده و بداند که خداوند از تمام جهانیان بی نیاز است.
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حج 
حّج خانٔه خدا یکی از زیباترین اعمال عبادی مسلمانان است که بسیار مهم و با عظمت است.
مراسم حج به صورت یک همایش عظیم و بین المللی سالیانه در ماه ذی حجه برگزار می شود.

طبق دستور خداوند متعال در طول عمر، یک مرتبه واجب است که هر فرد مسلمانی که قدرت 
و توانایی حضور در این کنگرٔه با شکوه را دارد به سوی خانٔه خدا رهسپار شده و اعمال و مناسک پر 

رمز و راز حج را انجام دهد.
در طول سال و غیر از ماه ذیحجه نیز برای کسانی که توانایی دارند مستحب است که به سوی 

خانٔه خدا رفته و اعمال و مناسک عمرٔه مفرده را به جا آورند.

١ــ الزم است نقطٔه آغاز طواف از کنار حجر االسود باشد.
٢ــ شروع سعی از کوه صفا و پایان سعی کوه مروه خواهد بود.

امام صادق  می فرمایند:
خداوند متعال در اطراف خانهٔ کعبه ١٢٠ باب رحمت خود را گشوده است : 
60 رحمت برای طواف کنندگان، 40 رحمت برای نمازگزاران، 20 رحمت 

برای نظر کنندگان به خانهٔ کعبه.

اعمال عمرۀ مفرده
اعمال عمرٔه مفرده، مختصر و در عین حال جامع است. پس از آنکه زائر خانٔه خدا در یکی از 
میقات های اطراف مکه محرم شد و لباس احرام را بر تن کرد، به سوی خانٔه خدا حرکت می کند و به 

هنگام ورود به مسجد الحرام هفت مرتبه به دور خانٔه خدا طواف می کند.١
، دو رکعت نماز به نّیت طواف  پس از طواف خانٔه خدا در مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم 
خانٔه خدا می خواند و پس از نماز به سوی »محّل سعی« حرکت می کند و فاصلٔه بین دو کوه صفا و مروه 

را هفت مرتبه می پیماید.٢
پس از سعی صفا و مروه نوبت به حلق یا تقصیر می رسد که واجب است زائر خانٔه خدا مقداری 
از موی سر یا ناخن خود را بچیند، پس از تقصیر یا حلق مجددًا به سوی خانٔه کعبه حرکت کرده، هفت 
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دور دیگر به نّیت طواف نسا به دور خانٔه کعبه طواف می کند و پس از آن، دو رکعت نماز پشت مقام 
ابراهیم  به نّیت نماز طواف نسا به جای آورده و اعمال عمرٔه مفرد خود را به پایان می رساند.

تبصره: کودک یا نوجوانی که به سفر حج رفته و ُمحرم می شود الزم است عالوه بر صحیح 
انجام دادن اعمال عمره، طواف نسا و نماز آن را نیز صحیح و کامل به جا آورد و چنانچه انجام ندهد، 

نمی تواند ازدواج کند.١

١ــ مناسک عمره مفرده، محمد حسین فالح زاده
وا الحجَّ والُعمرة ِللِّٰه( ٢ــ سورٔه بقره، آیٔه 19٦. )و اِتمُّ

٣ــ وسائل الشیعه،  ج10، ص 25٤.
٤ــ اصول کافی،  ج4،  ص 56٧.

برای مطالعه
خداوند متعال در قرآن می فرماید: حّج و عمره را کامل به جا آورید و تمام کنید٢.

امام محمد باقر  در تفسیر حج و عمره کامل فرمودند: تکمیل نمودن حج به 
دیدار و مالقات امام معصوم  است.3

زیارت قبور مطهر و منّور شش تن از حضرات معصومین  ]وجود مقدس 
، امام  ، امام حسن مجتبی  امام سجاد  ، حضرت زهرا  رسول خدا 

باقر و امام صادق   [ در مدینٔه منّوره کامل کنندٔه زیارت خانٔه خدا در مکه است.
 امام رضا  می فرمایند:  هر امامی عهد و پیمان به گردن دوستان و شیعیان 

خود دارد و وفای به آن عهد و پیمان، زیارت مزار مطهر ایشان است.٤ 
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١ـ صفا و مروه چه مکانی است؟ داستان سعی صفا و مروه را مطالعه و در کالس 
درس مطرح نمایید.

٢ـ کودک یا نوجوانی که به سفر حج رفته و محرم شده در چه صورتی ازدواج بر او 
حرام می شود؟

٣ـ به یکی از دانش آموزانی که توفیق سفر زیارتی حج نصیب او شده فرصتی داده 
شود تا خاطرات خود را برای دانش آموزان دیگر بازگو نماید.

بیندیشیم و پاسخ دهیم 
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راه  از  که  دارد  ویتامین های مخصوصی  و  غذایی  مواد  به  نیاز  حیات  ادامٔه  برای  انسان  بدن   
به آن  انسان  بدن  تأمین می شود. خداوند متعال خوردنی ها و نوشیدنی هایی را که  خوردن و آشامیدن 
احتیاج دارد، حالل کرده و آنچه را که برای سالمتی او ضرر و زیان دارد، حرام و ممنوع نموده است. 

هدف از خوردن و نوشیدن

١ــ سورٔه نحل، آیٔه 114.
٢ــ اصول کافی، ج2، ص 200.

درس سیزدهم

خوردنی ها و آشامیدنی ها در اسالم
 

اُه تَْعُبُدوَن١ ا َرَزَقکُُم اللَُّه َحالَالً طَیِّبًا َو اْشکُُروا نِْعَمَة اللَِّه ِإْن کُنُْتْم إِیَّ  َفکُلُوا ِممَّ

بخورید و شکرگزار  پاکیزه است،  و  نموده و حالل  متعال روزی شما  آنچه خداوند  از 
نعمت های الهی باشید، اگر تنها او را می پرستید.

پیامبر اکرم  می فرمایند :
از غذای افراد با تقوا بخورید و غذای خود را به افراد با تقوا بخورانید؛ زیرا آنها 
را در انجام عبادت کمک می کند )و شما در عبادت آنها شریک می شوید(، ولی 

غذا دادن به فاسقان، آنها را بر گناه و فسق یاری می کند.2
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از نظر اسالم هدف از خوردن و آشامیدن، تقویت جسم برای انجام اطاعت الهی و بندگی او و 
خدمت به خلق خداست و به همین دلیل، اطعام مؤمنان و غذا دادن به نیازمندان سفارش شده است.

تقسیم خوردنی ها
خوردنی ها یا گیاهی هستند یا حیوانی؛ مواد غذایی گیاهی مانند: سبزیجات، حبوبات، غالت و 

میوه جات همگی حالل هستند، مگر آنکه زیان بخش باشند.
خوردنی های حیوانی نیز یا زمینی هستند، یا هوایی یا دریایی و هر نوع از آنان یا حالل هستند یا 

حرام و یا مکروه که در نمودار زیر بیان خواهد شد.

شت
گو

ام 
حر

 و 
شت

گو
الل 

ت ح
وانا

حی

زمینی

اهلی

انواع گاو، گوسفند و شترحالل

اسب، قاطر و االغمکروه

سگ، گربه و خوکحرام

وحشی

گاو وحشی، بز کوهی، گوزن، آهو، گورخرحالل

حرام
شیر و پلنگ، گرگ و شغال،  روباه و خرگوش، درندگان

 کفتار، گراز

خزندگان و 
مار، موش، سوسک، سوسمار، جوجه تیغیحشرات

پرندگان
حالل

انواع کبوتر،  قمری، اردک،  قرقاول، مرغابی، درنا و کبک
انواع مرغ خانگی و خروس

انواع گنجشک، بلبل، سار، چکاوه، ملخ

شاهین، حرام قوش،  باز،  عقاب،  مانند:  دارند؛  چنگال  که  پرندگان شکاری  انواع 
الشخور، کرکس و قرقی و انواع کالغ ها، خفاش، طاووس، طوطی

آبزیان
انواع ماهی ها که پولک دارند و میگو و شاه میگوحالل

بقیٔه حیوانات دریایی غیر از موارد باال حرام اندحرام
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احکام ذبح حیوانات
اگر حیوان حالل گوشت را )وحشی باشد یا اهلی( با شرایط شرعی که گفته می شود سر ببرند، 

بعد از جان دادن، گوشت آن، حالل و بدنش پاک است.

شرایط ذبح حیوان
١ــ کسی که سر حیوان را می برد، مسلمان باشد.

٢ــ هنگام سر بریدن قسمت جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد.
٣ــ هنگام ذبح نام خدا را به زبان جاری کند. )گفتن بسم الله کافی است(.

٤ــ چهار رگ بزرگ گردن حیوان را از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرد.
٥ــ حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کند که معلوم شود زنده بوده است.

تبصره: برای کشتن شتر باید آن را نحر کنند؛ یعنی کارد یا آهنی تیز را در گودی بین گردن و 
سینه فرو کنند. بنابراین، اگر قبل از نحر، شتر را مانند گوسفند سر ببرند گوشتش حرام و بدنش نجس 

است.1
تحقیق کنید

تخم ماهی ها و پرندگان حالل اند یا حرام؟

شیر حیوانات وحشی حالل اند یا حرام؟ 

عقل  ،کرامت انسان
خداوند متعال برای هر انسان یک پیامبر باطنی به نام عقل آفریده و برای آن ارزش و احترام 
فوق العاده ای قرار داده است. بدیهی است هر چیزی که باعث از بین رفتن عقل آدمی شود، یا آن را 
خفیف و سبک گرداند، از نظر شرع مقدس اسالم ممنوع و حرام است. برخی خوردنی ها یا نوشیدنی ها 

باعث زوال عقل آدمی شده و او را در حّد یک حیوان تنّزل می دهد. 
و  ضرر  به دلیل  آن  امثال  و  گردان،  روان  قرص های  مخدر،  مواد  الکلی،  مشروبات  مصرف 
زیان های فراوانی که به جسم و روح انسان وارد نموده و مهم تر از آن عقل انسان را مخدوش می سازد 

از نظر اسالم جایز نیست.

١ــ توضیح المسائل مراجع، ج12، مسئلٔه 2594.
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در بین خوردنی ها و نوشیدنی های حرام، بدتر و خبیث تر از شراب وجود ندارد که عالوه بر ظاهر 
جسم، باطن روح و حتی نسل انسان را آلوده می سازد.

استفتائات
و  اکستازی  قرص های  مخدر،  مواد  الکلی،  مشروبات  مصرف  و  فروش  و  خرید  سؤال: 
روان گردان که موجب خروج افراد از تعادل روانی شده و خسارات اخالقی و اجتماعی به بار می آورد 

چگونه است؟
نظر همۀ مراجع: جایز نیست و حرام است و معاملٔه آن هم باطل است، و از کارهایی که موجب 
فساد عقل و اعمال خالف می شود، باید اجتناب و از هر نوع مساعدتی با آنان و از خرید و فروش مواد 

مربوطه باید پرهیز شود.1

آداب خوردن و آشامیدن
کیفیت خوردن و آشامیدن انسان با حیوانات تفاوت فراوانی دارد. به عنوان مثال، حیوانات دهان 
خود را هنگام خوردن و آشامیدن به سوی غذا و آب می برند، در حالی که انسان غذا و آب را به سوی 
دهان خود می آورد. از آنجا که احکام اسالم کرامت و حرمت فراوانی برای انسان قائل شده است، 
برای خوردن و آشامیدن او نیز آداب و احکام خاصی وضع نموده است که در سالمت جسم و روح و 

دستگاه گوارش انسان بسیار مؤثر است.

تحقیق کنید
عمل نمودن به احکام اسالم در خوردن و آشامیدن چه ثمراتی را به دنبال خواهد داشت؟

١ــ مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج5، ص 17٥.
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برای مطالعه
از پیامبر اکرم  نقل شده است:

یکی از پادشاهان بنی اسرائیل، مردی را مجبور کرد که به انتخاب خود یکی از 
چهار عمل زشت، شراب خواری، قتل،  زنا یا خوردن گوشت خوک را مرتکب شود 
و گرنه او را خواهد کشت. آن مرد ]به خیال خود آسان ترین گناه یعنی[ شراب را برگزید، 
اما با خوردن شراب چون مست شد و عقل خود را از دست داد، بقیٔه گناهان را یک به 

یک انجام داد.1
اعتدال در خوردن و آشامیدن

دارد.  در خوردن ها وجود  تفریط  و  افراط  نوعی  غیرالهی  مذاهب  و  ادیان  نزد 
دیگر مصرف  برخی  و  می کنند  دوری  نوع گوشت  هر  از مصرف  مکاتب  برخی  پیروان 
کرم،  گربه،  خوک،  مانند: گوشت سگ،   می دانند؛  مجاز  را  غذایی  و  نوع گوشت  هر 
سوسک و…،اما در دستورات حیات بخش دین مبین اسالم نوعی اعتدال وجود دارد و 

مصرف هر نوع خوراکی جایز نیست.
همچنین پرخوری از نظر اسالم بسیار مذموم و ناپسند است و اثرات نامطلوبی 
را به دنبال دارد که در روایات به آنها اشاره شده است؛ مانند: هجوم انواع بیماری ها به 

بدن، پریشان خوابی و پرخوابی، سنگ دلی و قساوت. به قول سعدی شیرازی: 
نه چندان بخور کز دهانت برآید ٭ ٭ ٭ نه چندان کز ضعف جانت برآید

1ــ الغدیر، ج 6، ص 25٧.
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ادیان  و  مکاتب  دیگر  و  اسالم  دیدگاه  اساس  بر  آشامیدن  و  خوردن  از  هدف  ١ـ 
چیست؟

٢ـ کدام یک از حیوانات زیر حالل گوشت می باشند؟ کدام مکروه و کدام حرام اند؟
جغد،  تیغی،  جوجه  گوزن،  قرقاول،  االغ،  خرگوش،  خرچنگ ،  بلبل، کالغ  ، طوطی، 

گورخر، میگو، شاه میگو، اسب، پرستو
٣ـ استعمال دخانیات چه حکمی دارد؟

٤ـ با مراجعه به رسالهٔ توضیح المسائل )احکام خوردنی ها و نوشیدنی ها( مشخص 
کنید خوردن چه قسمت هایی از بدن حیوان حالل گوشت، حرام است؟

٥ـ با توجه به آنکه شرط صّحت ذبح حیوان مسلمان بودن ذابح است، حکم گوشت هایی 
که از کشورهای غیر مسلمان وارد بازار مسلمانان می شود چیست؟

یم  یندیشیم و پاس د
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همان طور که در درس اول خواندیم، تعالیم آسمانی اسالم ناب، از سه بخش اعتقادات صحیح، 
احکام عملی و اخالق فاضله تشکیل می شود. عقاید، بُعد فکری و نظری، احکام، جنبٔه عملی و اخالق، 

در بُعد صفات و افعال یک مسلمان نمود پیدا می کند.
اگر اخالق را به یک درخت زیبا تشبیه کنیم، صفات اخالقی، ریشٔه آن درخت و اعمال و افعال 
اخالقی، شاخ و برگ آن درخت می باشند. اگر ریشه های این درخت از صفات حمیده و پسندیده مانند: 
عدالت، حیا و عفت، عفو و بخشش و… شکل گرفته باشند و با آب حیات تقوا آبیاری شده باشند، 
شاخ و برگ آن درخت زیبا نیز در اعمال صالح تجلی خواهند یافت، اما خدای ناکرده اگر ریشه های این 
درخت از صفات مذموم و ناپسند مانند: شهوت و غضب، ظلم و ستم، بخل و حسد شکل گرفته باشند 
و با آب لجن آلود گناه و معصیت آبیاری شده باشند شاخ و برگ آن درخت خبیث و آلوده در اعمال 

غیر صالح نمود می یابد.

درس چهاردهم

گناهان کبیره رابطۀ احکام و اخالق

َم َرّبَی الَْفَوٰاِحَش ماظَهَر ِمنْها َو ما بَطََن َو اإِْلثَْم و اْلبَْغَی بَِغیِر اْلَحِقّ   قل ِانَّما َحرَّ
ْل به ُسلْطَانًا و َاْن تَُقوُلوا َعلَی َألّلِٰه َمااَل تَْعلَُموَن1 وَ َاْن ُتشِرکُوا بِالّلَه َمالَْم ُینَزِّ

ای پیامبر، بگو پروردگارم اعمال زشت و بد را، چه در نهان و چه آشکارا، حرام 
نموده و نیز هر نوع گناه و تجاوز و ستم به ناحق و اینکه چیزی را شریک او قرار دهید 
که خداوند متعال برحقانیت آن دلیلی نازل نفرمود و اینکه اموری را از روی نادانی و 

جهالت به خدا نسبت دهید.

١ــ سورٔه اعراف، آیٔه 3٣.
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اخالق در آیینۀ احکام
صفات ناپسند تا زمانی که در وجود انسان هستند و بر طبق آن، عملی در خارج صورت نگیرد از 
جانب خداوند متعال مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، حسد، سوء ظن، خطور گناه در ذهن 
از صفات ناپسندی است که در وجود برخی انسان ها ریشه دوانیده و باید تالش کنند ریشٔه آن را در 
وجود خود خشک نمایند؛ زیرا اگر این صفات ریشه کن و قطع نشوند چه بسا نمود خارجی پیدا کرده 
و شاخ و برگ گناهان دیگر را در اعمال انسان آشکار سازند که البته در این هنگام، این صفات از دایرٔه 
علم اخالق خارج شده و به حریم علم فقه و احکام وارد می شوند و به تناسب ظهور و بروز این صفات 

در خارج، مؤاخذه صورت خواهد گرفت.1
بنابراین، گناهی مانند حسد تا زمانی که در قلب انسان است تنها حرمت اخالقی دارد و هنگامی 

که در عمل ظاهر شد حرمت فقهی پیدا می کند.

تحقیق کنید
اگر صفات ناپسند درونی حسد و سوء ظن نمود بیرونی پیدا کنند ممکن است تبدیل 

به چه گناهانی شوند؟

گناهان کبیره
هر گناهی از آن جهت که نافرمانی خداوند کبیر و متعال است، گناهی بزرگ شمرده می شود، اما 
در اصطالح روایات به گناهانی که خداوند متعال وعدٔه عذاب و آتش دوزخ را به کسانی که آن گناه را 
مرتکب شوند داده است، گناه کبیره گفته می شود. اصرار و مداومت بر گناهان کوچک )مانند استفادٔه 
کوچک  و  شمردن  سبک  گناه،  انجام  بر  خوشحالی  گناه،  نمودن  آشکار  طال(،  زیورآالت  از  مردان 
دانستن گناه، همگی در زمرٔه گناهان کبیره به حساب می آید.2 یک انسان مؤمن همواره باید تالش کند 
که از تمامی گناهان، صغیره یا کبیره دور بماند و از خداوند متعال برای دوری از گناهان در خواست 

کمک و یاری نماید. 

١ــ توضیح المسائل آیت اللّٰه مظاهری، ص 43٤.
٢ــ گناهان کبیره، شهید دستغیب، ج2، ص 27٣.
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است،  شده  اشاره  آن  به  اهل بیت   روایات  و  قرآن  آیات  در  که  بزرگ  گناهان  از  برخی 
عبارت اند از: 

١ــ شرک به خداوند متعال
٢ــ نا امیدی از رحمت خدا

٣ــ قتل و آدم کشی
٤ــ عاق والدین

٥ــ قطع ارتباط با خویشان
٦ــ خوردن مال یتیم

 ٧ــ زنا
٨ــ لواط
٩ــ قمار

10ــ شراب خواری
ـ  ربا خواری 1١ـ

1٢ــ غنا و آواز خوانی
1٣ــ دروغ، سوگند دروغ، شهادت دروغ

1٤ــ خیانت در امانت
1٥ــ اسراف

1٦ــ تکبّر
 1٧ــ سحر و جادوگری

1٨ــ خوردن مردار،  خون و گوشت خوک
1٩ــ ترک عمدی نماز

20ــ پرداخت نکردن زکات
2١ــ سبک شمردن حج خانٔه خدا

2٢ــ اصرار بر ترک واجبات
 2٣ــ اصرار بر گناه

2٤ــ غیبت و سخن چینی
2٥ــ ریختن آبروی مؤمن
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ـ  حسادت 2٦ـ
2٧ــ احتکار
2٨ــ استمنا
2٩ــ بدعت

30ــ حکم ناحق دادن
3١ــ کفران نعمت

3٢ــ تهمت
3٣ــ اهانت به مقدسات

3٤ــ اشاعٔه فحشا و منکرات
 3٥ــ خلف وعده )وعده دادن به کاری که قصد انجامش را ندارد(.

دروغ: یکی از گناهان کبیره ای که در مذّمت و زشتی آن، آیات و روایات فراوانی وارد شده، 
دروغ است. امام حسن عسگری  می فرمایند: تمام زشتی ها و بدی ها در اتاقی جمع شده است و 

کلید آن دروغ است. )یعنی با گفتن دروغ تمام بدی ها رها و آزاد می شوند(.1 
١ــ دروغ گفتن چه با صراحت باشد چه با اشاره، با لفظ باشد یا نوشتن، حرام است.

٢ــ اگر مصلحتی بزرگ در کار باشد که مفسدٔه دروغ را بر طرف کند، دروغ گفتن جایز می شود؛ 
مانند جلوگیری از قتل یک انسان بی گناه.

سؤال  چیزی  از  اگر  بنابراین،  نیست.  واجب  گفتن  راست  اما  است،  حرام  گفتن  دروغ  ٣ــ 
کنند که صالح نیست بیان شود، می توان ساکت ماند و چیزی نگفت، خصوصاً اگر مفسدٔه شخصی یا 

اجتماعی به دنبال داشته باشد.2
استفتائات

با تقلّب نمرٔه قبولی کسب کند و به مرحلٔه  یا دانشجویی در امتحانات  سؤال:  اگر دانش آموز 
باالتر برود و از مزایای آن استفاده کند، حکم آن چیست؟

آیت اللّٰه خامنه ای و آیت الّلٰه تبریزی: تقلّب، دروغ عملی و حرام است. 
آیت اللّٰه بهجت: باید آن درسی که در آن تقلب کرده جبران کند.

١ــ بحاراالنوار، ج69، ص263.
٢ــ حریم های اخالقی در آیینٔه احکام، ص 43، فقه2، ص 17٦.
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آیت الّلٰه صافی گلپایگانی: تقلّب در هیچ امری جایز نیست.1
غیبت: غیبت یعنی بیان عیوب مخفی مؤمنان در غیاب آنان. خداوند متعال در قرآن غیبت را به 

منزلٔه خوردن گوشت برادر مرده دانسته است.2
١ــ در غیبت فرقی نمی کند که غیبت با گفتار باشد یا کردار؛ مانند: اشاره یا نوشتن. 

٢ــ همان طور که غیبت از گناهان کبیره و حرام است، شنیدن غیبت نیز حرام و ازگناهان کبیره 
است و اگر شنونده می تواند باید از کسی که غیبت او می شود، دفاع کند و اگر نمی تواند باید از مجلس 

غیبت بیرون برود. 
٣ــ کسی که نماز نمی خواند، ولی این گناه خود را آشکار نمی کند، غیبت او جایز نیست، گرچه 

باید او را امر به معروف و نهی از منکر نمود. 
تهمت: اگر عیبی را به کسی نسبت دهند که آن عیب را نداشته باشد، تهمت و حرام است و از 

جمله گناهان کبیره به حساب می آید.
بر آنکه تهمت و حرام است، حاکم  به زنان و مردان پاکدامن عالوه  ١ــ نسبت عمل نامشروع 

اسالمی می تواند فرد تهمت زننده را اگر نتواند اثبات کند، حّد قذف )یعنی هشتاد ضربه شالق( بزند.
٢ــ اگر کسی به فردی تهمت زده یا غیبت او را نموده و او مطلع شده، باید او را راضی کند 
تا توبٔه او قبول شود و اگر مطلع نشده، عالوه بر دعا برای او، اگر قدرت دارد رفع تهمت کند و اگر 

نمی تواند با تعریف از او به اندازٔه ممکن جبران خسارت نماید.3
سؤال: نقد و بررسی نامزدهای انتخاباتی غیبت است یا تهمت؟ و آگاه نمودن دیگران از عدم 

قابلیت یک فرد برای نامزد شدن در انتخابات، چگونه باید انجام پذیرد؟
حضرت آیت الّلٰه بهجت: تهمت جایز نیست و ذکر واقعیاتی که در مسئولیت او مؤثر است 

مانعی ندارد و غیر این موارد را نباید افشا کرد.

1ــ مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید، ج3،  ص 21١. 
2ــ سورٔه حجرات، آیٔه 1٢.

3ــ استفتائات آیت اللّٰه بهجت، ج4، ص 560.
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تحقیق کنید
نتیجهٔ  و  نموده  تحقیق  زیر  کبیرهٔ  گناهان  از  یکی  پیرامون  دانش آموزان  از  یک  هر 

تحقیقات خود را در کالس درس مطرح نماید.
آن،  ترک  و  نماز  رحم، سبک شمردن  قطع  والدین،  عاق  خدا،  رحمت  از  امیدی  نا 

شرابخواری، غنا و آوازخوانی، ربا خواری

برای مطالعه

لشکر عقل،  لشکر جهل
عقل، نیرویی درونی است که انسان را به فضائل و کارهای نیک تشویق می کند 
به کار زشت و بدی و گناه  نیرویی است که انسان را  یا  و جهل، همان شیطان درونی 
هم  برابر  در  که  دارند  لشکریانی  و جهل  عقل  از  یک  هر  می کند،  معصیت وسوسه  و 
صف کشیده اند و نْفس انسانی همواره میدان معرکه و جدال و کارزار بین این دو لشکر 
است. امام صادق  در روایتی زیبا به معرفی لشکریان عقل و جهل پرداخته اند که 
فرمودند:  ادامه  در  و  بر شمردند  پنج مصداق  و  هفتاد  از عقل و جهل،  برای هر یک 
لشکریان عقل جز در پیامبران و جانشینان آنان و مؤمنان واقعی کامل نمی شود و محبّان 
ما اهل بیت  برخی از لشکریان عقل را دارند و به تدریج صاحب همٔه آنها می شوند 
تا آنجا که بر لشکریان جهل پیروز شده و همٔه آنها را از بین می برند و این سعادت جز 
با شناخت عقل و لشکریانش و دوری از جهل و لشکریانش به دست نخواهد آمد که 
خداوند توفیق آن را به ما عنایت فرماید.1و اما معرفی برخی از لشکریان عقل و در مقابل 

آنان جهل و لشکریان او:

١ــ اصول کافی، ج 1، ص 2٤.
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لشکریان جهللشکریان عقللشکریان جهللشکریان عقللشکریان جهللشکریان عقل

انکار حقتصدیق حقکفرایمانبدینیکی

کینه توزیمهربانیظلم وستمعدل و دادگرینا امیدی به خداامید به خدا

دنیاپرستیزهد  پارساییبی باکی و رسواییپاکدامنینادانیفهم و دانش

شتاب زدگیآرامشخودپسندیفروتنی و تواضعبدرفتاریخوش اخالقی

انتقامچشم پوشی از خطابی تابیصبر و شکیباییپرگوییسکوت

باطلحقدروغ گوییراستگوییتنفر و انزجاردوستی و محبت

کودنیزیرکیسستیچاالکیخیانتامانت

پلیدیپاکیزگیروزه خواریروزه گرفتنتباه کردن نمازنمازگزاردن

فزون طلبیاعتدال و میانه رویسبکی و جلفیسنگینی و وقاربی حیاییحیا و عفت

اصرار بر گناهتوبهسهل انگاریمراقبت و دقتکسالت و تنبلیخرمی و شادابی

دعاکردنشقاوتسعادتبخلسخاوت
سرباز زدن از 

دعا

پیروی از هوسپیروی از حقسخن چینیسخن نگه داشتننافرمانیفرمانبری

دغل کارییک روییسخت گیریآسان گیریتعصب باطلانصاف
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قرآن  در  خبیثه(  )شجرۀ  رذایل  درخت  و  طیبه(  )شجرۀ  فضائل  درخت  دربارۀ  ١ـ 

)سوره ابراهیم، آیات 24 تا 27( تحقیق و مطالعه کنید و در کالس درس مطرح نمایید.

٢ـ چرا اصرار بر گناه صغیره، در حکم گناه کبیره است؟

٣ـ مصادیقی از گناهان صغیره را نام ببرید.

٤ـ توبه نمودن از غیبت یا تهمت چگونه است؟

5  ـ برخی از لشکریان عقل و ضد آن لشکریان جهل را حفظ کرده و با دیگر دانش آموزان 

پیرامون آن بحث کنید.

بیندیشیم و پاسخ دهیم 


