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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
بعد از بيان مقدمات در بحث قمار، در اولين مقام كه قدر متيقن حرمت وضعاً و تكليفاً بود، لعب به آالت معده 

هم آالت معده للقمار هست هم بردوباخت و  للقمار مع الرهان بود كه هر دو قيدي كه محل بحث بود جمع است
قدر متيقن مسئله بود و آيات و روايات كثيري بر حرمت وضعي و تكليفي اين اين، بندي. گذاري و شرطشرط

 كرد.حكم داللت مي
كنيم. به بعضي از روايات نيز اشاره از باب تبرك و تيمن در ابتدا آياتي كه با اين بحث مربوط است بيان مي
حل اختالف است بايد مرور بكنيم در خواهيم كرد چون عمده اين روايات را در مقام دوم و سوم و چهارم كه م

كه اين نوع بازي كه با آالت ويژه و  اندمتفقالخاصة بر اين  اينجا هيچ اختالفي نيست همه فقها من العامة و
 حرام است. فاًيتكلوضعاَ هم  همراه با بردوباخت است، هم

 إِثْمُهُما«د حكم تكليفي بود بقره بود كه مفي 219مبناي اوليه اين حكم چند آيه شريفه است كه يكي آيه  
اين عمل يك عمل محرم است، اين تكليفاً  كه بيشتر است هااين اثمظاهرش در اين است كه ». نَفْعِهِما ِمنْ أَكْبَرُ

 آيه اول بود.
 دو سه نكته در اين آيه بحث كرديم. 

 »اثم«معنا و حدود داللت  -4 
 هم بايد مشخص بشود. اثمو حدود داللت اين  اثمچهارمين بحث ذيل آيه اين است كه معناي 

، ظهور در حرمت دارد ولو اينكه اثمو در اصطالح قرآني،  يك نوع وزر يا مضرت است اثممعناي لغوي 
است ولي كاربرد قرآني آن،  اثمتوان گفت يك معناي عامي است كه در مضرت دنيوي هم مي اثممعناي لغوي 

 ِمنْ  َأكْبَرُ  إِثْمُهُما وَ  ِللنَّاسِ مَنافِعُ وَ  كَِبيرٌ اثم فِيهِما قُلْ«شود ستخراج ميكاربرد تحريمي است و حكم از آن ا
 )219/بقره( »نَفْعِهِما

 ؛كه در آن مضرت يا وزري است چيزي اينجا به معناي لغوي باشد يعني اثماحتمال اول در اين است كه  -1
كند كه اما اين احتمال چندان قوي نيست گرچه در ابتدا ممكن است كسي بگويد كه اينجا آيه بيان مي

شود و ممكن هم است بگوييم اين بحث خواصي در آن است، مقابل خواص و منافع هم مضرات مي
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در اين هست مضاري هم هست احتمال اول  طوري كه منافعيهمانخواهد بگويد كند ميدنيوي مي
هم باشد باز  اخرويدنيوي و مقابل منافع است و حتي اگر مضار  اثماينجا همان  اثم. پس درست نيست

 گويد نه حكم را، اين احتمال اول است.اين مضار و منافع را مي
كنيم و احتمال دليل بر اينكه احتمال اول را نفي مي .احتمال دوم اين است كه، آيه مفيد حكم تحريم است -2

 :ذيريم دوتا نكته استپدوم را مي

في مصطلح الكتاب والقرآن «معناي اعم از تحريم دارد اما  گرچه لغوياً اثمكه  يكي اين است -
كه بار جديدي دارد كه همان حرمت تكليفي و مستوجب عقاب بودن است وقتي اثم، »والسنة

 شويد.را در قرآن ببينيد مطمئن به اين مي اثمكاربردهاي 

 ممكن» نَفِْعهِما مِنْ َأكْبَرُ إِثْمُهُما وَ ِللنَّاسِ مَنافِعُ« ديگوبگويد چون اينجا مي دوم اينكه اگر كسي -
در كاربرد قرآني مفهوم  اثمبگوييم درست است كه  است به آن وضوح نباشد و دليل اول را نپذيريم

اما وجه  ؛شود كه آن ظهور را پيدا نكندو منفعت موجب مي اثمحرمت را دارد اما اينجا تقابل بين 
، بحث حكم بوده است »الَْميِْسر وَ الْخَمْرِ َعنِ يَسْئَلُوَنكَ«شود اينجا گفت اين است كه، دومي كه مي

اند و جواب هم حتمًا بايد ها سؤال از حكم كردهيك امر ارشادي كه منافع و مضار را بگويد آن
لغويا همان معناي خودش را داشته باشد ولي سؤال حتماً از  اثموقت ولو كند آنحكمي را افاده ب

 حكم است و از منفعت و مضرت آن نيست.

حكم شرعي اين را بدانيم پاسخ هم با كراهت سازگار  ميخواهيم يعني ما » ِالْمَْيسِر وَ الْخَمْرِ عَنِ يَسْئَلُونَكَ«
اينجا  كبير در اينجا دو بار بكار رفته است و با تأكيدي كه »كَبِيرٌ اثم فِيهِما« يا »نَفْعِهِما مِنْ َأكْبَرُ إِثْمُهُما«نيست. 

ظهور در حرمت پيدا خواهد كرد. اين هم مبحث چهارم ذيل آيه بود كه  حتماً  هست با كراهت سازگار نيست و
قرآني همان تحريم است ثانياً اگر  در اصطالح اثمشود، براي اينكه اوًال از اين آيه استفاده حكم تحريمي مي

كند، ولي سؤال از حكم است از ازنظر كاربرد لغوي آن نيست و معناي تحريم را افاده نمي اثماينجا بگوييم 
هايي مثل شود ولي واژهجواب هم بايد حكم را استخراج بكنيم حكم هم اينجا بين كراهت و تحريم مردد مي

 حكم تحريم است. اظهر استفادهها با تحريم خيلي سازگاراست لذا كبير واكبر و اين
 ن مقام، مقام تشريع است اينكه بخواهد سؤالي غيرشرعي بكند آن بايد قرينه باشد.اي 
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گيرد نه شود اصل اين است كه بحث شرعي انجام ميكه در افعال و اعمال بحث ميها وقتيمقام آيات و اين
آن  هاست چرا در آن چيزهاي غيرهايي كه مربوط به عمل مكلف و اينها و بحثيك بحث در يك گزاره

 شود.توصيفي مي
شود، پرسش و كه اين پرسش و پاسخ ميگوييم كه آن مقام، اصل اينكه وقتيما مي گويمبه قرينه جواب مي 
هرحال اين ظهوري است كه به نظر تا حد زيادي قابل مقام تشريع است، به ها در مقام بيان حكم است،پاسخ

 دفاع است اين هم بحث چهارم ذيل آيه بود.

 ر آيه در حكم تكليفيظهو -5
بحث پنجم هم گرچه به شكلي در ذيل مباحث قبلي مورداشاره قرار گرفت اين است كه، ظهور آيه حكم 

كند و بر اساس تكليفي است ممكن است كسي بگويد كه با يك بياني اين آيه حتي حكم وضعي را هم افاده مي
شرب خمر  كه» الْخَمْرِ َعنِ يَسْئَلُونَكَ«بگوييم آن از آيه حتي حكم وضعي هم استفاده كرد، به اين شكل كه 

ارتكاب  كند اطالق دارد هم سؤال ازاست اما نسبت به ميسر كه قمار يا آالت قمار باشد سؤالي كه از آن مي
هم سؤال از مالي است كه از  و ؛»نَفْعِهِما مِنْ  َأْكبَرُ إِثْمُُهما«دهد؛ عمل ميسر و قمار است كه آيه جوابش را مي

سؤال است، عالوه بر اينكه عمل چه حكمي  »الْمَيْسِر عَنِ  َيسْئَلُونَكَ«، اگر بگوييم شوديمطريق ميسر اكتساب 
آيد چه حكمي دارد؟ اگر دارد، سؤال دومي هم اينجا نهفته است و آن اينكه مالي كه از طريق ميسر به دست مي

الميسر اطالق دارد و هم از تكسّب  به عن العمل القمار و ارتكاب القمار و »الْمَْيِسر َعنِ يَْسئَلُونَكَ«بگوييم 
اين مالي كه كسب » َنفْعِهِما مِنْ أَكْبَرُ إِثُْمهُما«گويد وقت جواب ميكند. آنبالميسر و أكل مال بالميسر سؤال مي

 خواهيد أكلش بكنيد هم حرام است.كنيد و ميمي
حرمت تكليفي است ولي حرمت تكليفي ناظر به آن معامله است اين بر بطالن عمل  درست است كه اين 

كند. در معامالتي از اين قبيل كه حرمت وضعي و تكليفي است در حقيقت سه تا حكم است داللت التزامي مي
طل گويد اين معامله باگويد اين كار را نكن. دومي ميگويد حكم وضعي است مييك حكم اين است كه مي

تواني تصرف بكني، مال مردم است گيري نمياست. باطل بودن معامله مستلزم اين است كه مالي مقابلش مي
باطل بودن معامله ربوي حكم وضعي است ولي حكم وضعي بطالن مستلزم يك تكليف است كه مالي كه او 

ها مال حاصل نشده است اين مالوانتقال توانيد در آن تصرف بكنيد يعني تا نقلايد نميگرفته يا شما گرفته
صاحبان اصلي آن است تصرف آن شخصي كه در اين معامله وارد شده است تصرف غير ملكي و حرام است 
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گويد كه لذا هميشه بطالن مستلزم يك حكم تكليفي بعد المعامله است. در اينجا آيه مي و ؛نبايد تصرف كند
مالزم با حكم وضعي است  المعامله ين حرمت تكليفي بعدتصرف شما در اين مال حرام است مال مردم است ا

گويد كه اصًال عمل اين معامله، اين قمار، حرام يعني معامله باطل است. پس يك حرمت تكليفي داريم كه مي
تواني در آن تصرف بكني حرام است به خاطر اينكه گويد مالي كه به دست آوردي نمياست يك حرمتي مي

قمار انجام  گويدگويد، يك حكم تكليفي ميآيه دو تا حكم تكليفي مي گوييممي وقتاست آننشده معامله انجام
اي حرام است در آن تصرف گويد كه مالي كه از اين طريق به دست آوردهنده يك حكم ديگر تكليفي هم مي

 نكن. حكم دوم اگر در آيه باشد مستلزم حكم وضعي است. اين هم بحث پنجم.

 »الْمَيْسِر عَنِ يَسْئَلُونَكَ«احتماالت موجود در 
 :دو احتمال است »الَْمْيسِر عَنِ يَْسئَُلونَكَ« ديگر در باب عبارتبه

 عمل قماراز سؤال  -1
احتمال اول آيه يك حكم را  بنا بركند احتمال اول اين است كه فقط عن عمل الميسر، عمل القمار، سؤال مي

اين بوده است كه اين كار درست است؟ جايز است يا حرام است؟ جواب هم اين است فرمايد سؤال از بيان مي
 جايز نيست. يك حكم تكليفي اصل عمل است» نَفْعِهِما مِنْ أَْكَبرُ إِثْمُهُما«كه 

 رف در مالصسؤال از عمل قمار و ت -2
تصرف در مالي كه با  كند يكي خود اين عمل و دوم ازاحتمال دوم در آيه اين است از دو چيز كه سؤال مي

آيد اين هم دو تا حكم تكليفي است دو تا سؤال است جواب هم دو تا جواب است يكي اين عمل به دست مي
اگر احتمال دوم  حرام است. گويد تصرف بعد از قمار اين مال،گويد آن عمل اشكال دارد يكي اينكه مياينكه مي
و بطالن آن مال به آن  الزم است با حكم وضعي و بطالن عملم بعد العملاينكه حكم تكليفي دومي  را بگيريم
 شود. حكم وضعي در اينجا عدم انتقال مال است در حقيقت، اين نوع تكسب باطل است.ضميمه مي
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 مبناي دو احتمال 
گويد كنم، مبناي وجه دوم اين است كه ميمبناي اين دو احتمال اين دووجهي است كه عرض مي -

اينجا كه نگفته است چه چيزي، حذف متعلق دليل  »الَْميْسِر عَنِ يَْسئَلُوَنكَ« »الْخَمْرِ َعنِ يَسْئَلُوَنكَ«
شود درواقع يعني ارتباط با او برقرار كردن، حكم تعلق بر عموم است چون سؤال از آن چيز كه مي

چيزي  گيرد، اين حذف متعلق شده دليل بر عموم است و ظاهرش اطالق است، يعني هربه عمل مي
 ميسر ارتباط دارد. كه با

يك عمل ما در ارتباط با ميسر اين است كه اين را، انجام بدهيم عمل دوم اين است كه در مال حاصل از آن  
 تصرف بكنيم.

شود...) اين تعميم اشكال است و آنجا همين را بگوييم مالي از طريق فروش خمر حاصل مي بايددر خمر هم  
ها يعني هم شربش و هم تصرفات ديگرش و معامله و امثال اين» الْخَمْرِ عَنِ  َيسْئَلُوَنكَ«هم ممكن است بگوييم 

 .ديگويمرا هم 
 گيرد؟را هم در برمي آالتش سؤال:

 شاءاهللا.آييم انآالت را بايد جدا بحث بكنيم ميپاسخ: 

اظهر  آن است كه اينجا وجه احتمال دوم اين است كه حذف متعلق دليل عموم است، وجه احتمال اول هم - 
مرتبط با آن را بايد بپذيريم و كالم ظهور در اظهر افعال مرتبط با آن دارد. اين دو احتمالي است كه در  اعمال

شود ظاهر در خود آن عمل كه اين سؤال مياينجا هست و بعيد نيست كه همان احتمال اول اقوي باشد وقتي
 است كه در رسائل بود حديث رفع ي ندارد مثل بحث حديث رفعاست چنين اطالقي در اينجا خيلي ظهور قو

» من كتاب اإليمان و الكفر الكافي باب ما رفع عن األمة خبر أصول« »ما ال يعلمون أمتي عن رفع« گويدمي
چيزي محذوف است خودش برداشته شود حتماً در اينجا، يك شودسؤال اين است كه رفع ما اليعلمون. نمي

اند اظهر آثار است. گفته هاگوييم جميع آثار يا اينكه اظهر آثار است كه مثالً همان گناه باشد خيليميوقتي يك
كار با خمر يا ميسر، ولي اظهر آنجا، شرب است و اينجا هم تقريباً همان است، درست است كه نگفته است چه

 اينجا هم عمل قمار است.

 سؤال: داللت التزامي هم؟
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 امي ندارد حكم دوم را اول بايد ثابت بكنيد بعد داللت التزامي درست كنيد.حكم داللت التز
بعد از كسب مال، شامل تصرف در  »الَْميْسِر عَنِ يَسْئَلُوَنكَ«در وجه دوم دو تا گام بايد برداريم يكي اينكه  

اول بگوييم اينجا از  توانيم ازشود بعد بگوييم كه الزمه اين حكم تحريمي دوم بطالن است. ما نميمال هم مي
 كند حكم وضعي كه مورد سؤال نيست.بطالن سؤال نمي

 سؤال: قمار كردن اگر حرام باشد هر چيزي هم از آن به دست بيايد حرام است؟
 گفتيم نهي در معامله موجب فساد نيست، مگر اينكه كسي بگويد نهي در معامله موجب فساد است كهپاسخ: 

 ها نيست.نيازي به اين

 گانهنتيجه مباحث پنج
فتحصّل مما ذكرنا في االية الشريفه أن االية الشريفه تفيدالحرمة التكليفية « ؛اين پنج بحث در آيه شريفه

كند، بنا بر آنچه ما ترجيح داديم آيه حكم حكم تكليفي فعل قمار را بيان ميآيه، ، اين »بالنسبة الي فعل القمار
 ج بحثي است كه در آيه شريفه اول داشتيم.. اين نتيجه پنرساندينموضعي را 

 ادامه آيات

 سوره مباركه مائده 92 تا 90 اتآي -2
و استشهاد اصلي است  موردبحثسوره مباركه مائده است آنچه  92و به نحوي  91و  90دومين آيه، آيه 

 حكم چند عملي كه هم در ادامه آن هست اين سه آيه مربوط به 92و  91است ولي آيات  90همان آيه 
 هم ادامه همان احكامي است كه در آيه اول ذكرشده است. 92 و 91كنيد دو آيه مالحظه مي
تر از قبلي لحاظ داللت خيلي قويياي كه براي ميسر استشهاد شده است در محدوده حرمت تكليفي ازدومين آيه

 ال« كهاست گفتيم اين آيه آخرين مرحله تحريم خمر هم هست چون در خمر بيان تحريم تدريجي بود ازآنجايي
كمي » نَفْعِهِما مِنْ  أَكْبَرُ  إِثْمُهُما«گويد آمده بود كه گام اول بود آيه قبلي كه مي »سُكارى أَنُْتمْ وَ الصَّالةَ تَقْرَبُوا
اي باالتر از آن است تر است گرچه ما استظهار حرمت كرديم. كسي هم استظهار حرمت نكند باز يك مرحلهنرم
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كبير و هم به عنوان معصيت  -فقط از حيث نمازنه -هم مطلقاً، تحريم تدريجي خمر كه خمر را سومين گام در
 ست كه حرمت را بيان كرده است.است كه آخرين گامي ا 90 سورهاعالم كرد، همين آيه شريفه  حرام
 وَ الصَّالةَ تَقْرَبُوا ال« است در ميسر هم اين آيه نسبت به آيه قبلي يك گام باالتر است، در خمر سه مرحله 
 إِنََّما الْخَمْرُ وَ « هيآمرحله سوم و شديدتر همين  »الَْمْيسِر وَ الْخَمْرِ عَنِ  يَسْئَلُونَكَ« )43نساء/( »سُكارى أَنُْتمْ

 ست.ا » ُالْمَْيسِر

است.  90و آيه نهايي در تحريم بسيار شديد ميسر، اين آيه  ، آيه اول نرم تراستدر باب قمار دو مرحله است 
 الشَّيْطانِ  عََملِ  مِنْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ« اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 سوره مائده) 90آيه ( .»تُفْلِحُون لَعَلَُّكمْ فَاجْتَنِبُوهُ

ْن ذِكْرِ اللَِّه وَ َعنِ الصَّالِة إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اْلعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَْيسِرِ وَ يَصُدَُّكمْ عَ«
 سوره مائده) 91(آيه  .»ْنتَهُونفَهَلْ أَنْتُمْ مُ

 وَ اللَّهَ أَِطيعُوا وَ الْمُِبين رَسُولِنَا اْلَبالغُ فَاعَْلمُوا أَنَّما َعلى تَوَلَّيْتُمْ وَ اْحذَرُوا فَإِنْ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أَِطيعُوا اللَّهَ« 
 سوره مائده) 92(آيه  .»الْمُِبين الَْبالغُ رَسُولِنَا عَلى أَنَّما فَاعَْلمُوا تَوَلَّيُْتمْ َفإِنْ احْذَرُوا وَ الرَّسُولَ  أَطِيعُوا

هايي است كه در آيه اول آمده اين سه آيه به هم پيوند خورده است و دو آيه بعدي هم در ادامه آن حكم
 آيه استدالل شده است. است. براي حكم حرمت قمار به اين
شود كه اين آيه متأخر است البته سوره بقره، چند سال طول كشيد تا تكميل از تفاسير و روايات استفاده مي

 طور خاص در روايات آمده كه اين آيه بعد از آن است.كل مائده بعد از آن است به شد ظاهراً 

 سوره مباركه مائده 92 تا 90 اتآينكات موجود در 
 نتيجه نهايي برسيم.كنم تا به آن اين آيه به ترتيب شش هفت بحث دارد كه عرض مي

 تدريجيت تحريم خمر -1
كه در مقدمه بيان كردم همان تدريجيت تحريم خمر، در سه مرحله و تدريجيت تحريم ميسر و  اولين نكته

 بقره و سوره مائده گفتم. در سورهتأكيد بر تحريم در دو مرحله است به بياني كه 
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 مفهوم كلمه انصاب -2
 هابت وايات آمده است كه مقصود بت است و علتش هم اين است كه چونكلمه انصاب است، در ر نكته دوم

شود و لذا در قرآن براي شده است به اين مناسبت به اوثان، انصاب هم گفته ميتراشيدند و جايي نصب ميرا مي
است كه بت هم اوثان داريم كه مكرر آمده است و هم انصاب داريم كه شايد مكرر نيامده باشد اين مفهوم انصاب 

 نكته دوم است و در بحث ما خيلي مهم نيست.

 مفهوم كلمه ازالم -3
 :كه دو معنا و تفسير از آن شده است ازالم است نكته سوم

ترتيب آمده است در جاهليت مرسوم بوده است كه وقتي اينشد بهتفأل به سهامي بوده كه زده مي يكي -1
چيزي را نشانه مثًال فعل قرار ، يكداشتبرميو يكي را  نوشتيمخواست كاري انجام دهد در دو چيز مي
برده ببيند كه بر اساس آن كدام بيرون گذاشته است و دست ميچيز ديگر را نشانه ترك، يكجا ميداده و يكمي
شده است كه خيلي يك معنايي است كه براي أزالم گفتهدهيم. ايناي كه ما انجام ميآيد، شبيه استخارهمي

يك احتمال و نزديك به قرعه و استخاره و چيزهايي از اين قبيل است، اين به تفأل است براي رفع تحيرنزديك 
 است.
كشتند و چند اين است كه ازالم يك نوع بازي بوده كه قمار بوده است كه حيواني را مي احتمال دوم -2

ها قمار بوده است كه بر اساس آن، يناند، اكردند مفصل در اين تفاسير مرحوم عالمه و ديگران آوردهبخش مي
و بردوباخت در آن بوده است كه اين معناي دوم  كردنديمكردند، به صورت جمعي بازي حيوان را تقسيم مي

 است كه نوعي از قمار است.
گيرد. اين هم بحث ديگري است هم ممكن است كسي بدهد و بگويد كه آيه هر دو را مي احتمال سومي -3

بخصوص مفسرين -كند به اينكه كساني از مفسرين يه هست، مرحوم عالمه طباطبايي اشاره ميكه در اين آ
قبول  هانياها و اند و استخاره يكي از چيزهايي است سلفياين ازالم را حمل بر همان استخاره كرده -عامه، 
رفته است. مرحوم هم به كار مي شود و البته ازالم در آن معناهم همين آيه مي هايكي از مستندات آنو  ندارند

 دو وجه گفته -ديگر در نفي احتمال اول،عبارتبه-اهللا تعالي عليه در پاسخ به اين استدالل اول، عالمه رضوان
كه بحث  -بينيمرواياتش را بعد مي-عنوان قمار به شمار آمده است است يكي اينكه ازالم در روايات معتبر ما به

فرمايد كه اگر هم اين نباشد اين دو معنا مشترك لفظي شده است وجه دوم هم ايشان مي قمار و بردوباخت حمل



                                                                                                                  :  ٢٥٧٤ ماره 

 

شود حمل بر آن معنا كرد پس اوالً به قرينه رواياتي كه در ذيل آيه اي نداريم و لذا نمياست و ما قرينه معينه
ه قرينه اينكه در خود آيه و شود كه نوعي از قمار است و احيانًا بازالم حمل بر معناي دوم مي واردشده است

يا آن معنا را نتوانيم تعيين بكنيم،  ها آمده است و ثانيًا اگر هم اين معنابيشتر در روايات، ميسر و اين بحث
تفأالت و مثالً امثال  در بحثشود اي بر آن احتمال اول نيست و لذا باز نميمشترك لفظي است و قطعًا قرينه

 اند.د. اين فرمايشي است كه ايشان در اين مسئله فرمودهها به اين آيه تمسك كراين
 محمد وال محمداللهم صلي علي

 نهج البالغه 190خطبه 
 .البالغه بخوانيماگر اجازه بدهيد دو سه تا جمله از نهج

 كُلُّ«اند كه عليه به توحيد و قدرت خداوند، پرداختهاهللاهست كه در ابتداي آن اميرالمؤمنين سالم 190خطبه 
كه يك » مَلْهُوف كُلِّ مَفْزَعُ وَ ضَعِيفٍ كُلِّ  قُوَّةُ وَ ذَلِيلٍ كُلِّ عِزُّ وَ فَقِيرٍ كُلِّ ِغنَى بِهِ قَاِئمٌ ءٍشَيْ كُلُّ وَ لَهُ خَاشِعٌ ءٍشَيْ

جا به رسد در اواسط خطبه كه عنواني كه ايناند تا ميتوحيدي را مبتني بر تبيين قدرت الهي آنجا مطرح فرموده
شده است همان عصيان خلق است. ابتدا درباره توحيد و قدرت خدا مطالب بسيار زيبا و بلندي را بيان آن داده 
اي هم و بعد اشاره »َشأْنَكَ َأْعظَمَ مَا ُسبْحَانَكَ«رسد: خواهيم عرض كنيم تا مياند كه اآلن ما آن را نميفرموده

 خَلَْقتَ  َخلْقِكَ ِعنْدَ بَلَائِكَ بِحُسْنِ  مَعْبُوداً وَ خَالِقاً سُْبحَانَكَ«فرمايند كه به مالئكه دارند و بعدازاين دو بخش مي
اي پهن كردي كه در آن انواع اي را آفريدي در اين خانه سفره، براي آزمايش خانه»مَأْدُبَةً هايف جَعَلْتَ وَ دَاراً

قدرت و  قرار دادي خداوندي كه با اين و ثمار ها و أنهار و زروعمشارب و مطاعم و ازواج و خدم و خانه
اي پهن كرد كه در آن انواع اي آفريد و در اين خانه سفرهعظمت داشت براي كمال و بال و امتحان خانه

ن و كسي فرستادي تا اينكه بيايد مردم را به آ »إِلَيْهَا يَْدعُو دَاِعياً أَرْسَْلتَ ثُمَّ«ها و خدمات وجود دارد، آشاميدني
كند اما توصيف مي ؛راهي كه در كلمات قبل آمده است كه راه دين اسالم و خداست دعوت بكند اين مقدمه است

 إِلَيْهِ  شَوَّقْتَ  مَا إِلَى لَا وَ رَِغبُوا رَغَّبْتَ فِيمَا لَا وَ أَجَاُبوا الدَّاِعيَ َفلَا«طور حركت نكرديم، گويد غالبًا اينمي
طور است كه داعي الهي را پاسخ ندادند اين دعوت الهي را جواب فرمايد غالبًا اينحسرتي مي، اما با »اشْتَاقُوا

همه ها اشتياق و رغبتي نشان نداند اينها را به آن ترغيب كردي و تشويق كردي، اينندادند در آنچه تو آن
از اين عالم براي جاي ديگري بهره  جاي اينكه كمتر اثر كرد به هاترغيب و تشويق انبياء الهي به خداوند در اين

ها بجاي ، اين»حُبِّهَا َعلَى اصَْطلَحُوا وَ بِأَْكلِهَا افْتَضَحُوا قَدِ  جِيفَةٍ عَلَى أَقَْبلُوا«بگيرند داستان را برعكس كردند، 
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كند، ميها را مفتضح اي اقبال كردند كه خوردن آن، آنو فراخوان الهي را جواب بدهند به جيفه نداءاينكه آن 
مصالحه كردند به اينكه اين  ،»حُبِّهَا عََلى اصْطَلَحُوا وَ «آورد ها به بار ميخوردن اين جيفه افتضاحي براي آن

جيفه را دوست بدارند همه باهم توافق كردند و صلح كردند براي اينكه دنبال اين جيفه حركت بكنند اين عشق 
بجاي اينكه نگاهشان به دعوت انبياي الهي و كتب  ،»بَصَرَهُ َأعْشَى ئاًشَيْ  عَشِقَ َمنْ وَ«ها را كور كرد آمد اين

آسماني باشد آمدند به اين جيفه اقبال كردند و بر آن جمع شدند دور يك مردار گرفتند همه هم توافق كردند كه 
اين عشق  ،»قَلْبَهُ أَمْرَضَ وَ«از اين مردار بخورند و چنان عشق به اين مردار پيدا كردند كه چشمشان را كور كرد 

 َغْيرِ  بِأُُذنٍ يَسْمَعُ  وَ صَحِيحَةٍ غَيْرِ  ِبعَيْنٍ  يَْنُظرُ فَهُوَ «شيطاني مادي است كه چشم را كور و قلب را مريض كرد، 
بيند آنچه بايد جايي رسيد كه چشم دارد گوش دارد اما آن چيزي كه بايد ببيند نميها بهوقت كار اينآن »سَمِيعَة

جايي رسيد كه چشم دارد ها به، كار اين»سَِميعَة غَيْرِ بُِأذُنٍ يَسْمَعُ وَ صَحِيحَةٍ َغيْرِ ِبعَيْنٍ َينْظُرُ فَهُوَ«شنود، شنود نميب
 يَسْمَعُ وَ صَحِيحَةٍ غَيْرِ بِعَْينٍ يَْنظُرُ فَهُوَ«شنود، بيند آنچه بايد بشنود نميگوش دارد اما آن چيزي كه بايد ببيند نمي

پاره كرده ها عقل او را پاره، اين خواسته ها و ميل»قَلْبَه الدُّنْيَا َأمَاتَتِ وَ عَقْلَهُ الشَّهَوَاتُ  خََرقَتِ َقدْ سَِميَعةٍ غَيْرِ  بِأُذُنٍ 
است، خرقت عقله، عقلش را پاره كرده است، يعني يك عقل منسجمي كه بتواند كامل ببيند همه حقايق عالم 

قلب مرده و  و اين نگاه دنيايي قلبش را ميرانده است، »قَلْبَه الدُّنْيَا أََماتَتِ وَ«پاره است، نيست عقل پارههستي را 
 فَهُوَ  نَفْسُهُ َعلَيْهَا وَلِهَتْ وَ«تواند آن جايگاه خودش را به او در اين دنيا نشان بدهد، پاره شده، اين نميعقل پاره

شد در اينجا نسبت اين شخص را به دنيا در سه  يا و عاشق اين دنيا شد و عبد اين دنيااو واله اين دن »لَهَا عَبْدٌ 
هم بار تعبير وله آورده است كه آنبار گفته است كه عشق الدنيا، عشق دارد، يكچهار تعبير بيان آورده است يك
 وَ  لَهَا َعبْدٌ فَهُوَ«، يعني بنده كامل شد، »لَهَا َعبْدٌ«بار و نهايتاً اين تعبير دارد كه همين مفهوم عشق را دارد و يك

شود ديگر خودش را به كساني كه اهل هم ميكه عبد دنيا شد، عبد دنياخواه آن، وقتي»ِمنْهَا ءٌ شَيْ يَدَيْهِ  فِي لِمَنْ
 أَْقبَلَ أَقْبَلَتْ حَيْثُمَا وَ اإِلَيْهَ زَالَ زَالَتْ حَْيثُمَا« رود،فروشد، هرجايي كه دنيا برود او هم دنبال آن ميدنيا هستند مي

رود او هم دارد حركت رود هرجايي دنيا ميجا دنبال دنيا مي، كانون حركت او دنيا شده است همين»عَلَيْهَا
جاي اينكه به دنبال آن آخرت و آن كمال گيرد بهگيرد او هم از آن فاصله ميكند هر جا دنيا فاصله ميمي

معيارهاي آن حركت بكند معيارهاي بدلي جاي آن را گرفته است، قلب او شده است  حقيقي باشد و همراه آن و
ديگر دو تا قلب نيست يك قلب است كه هويت دنيايي پيداكرده است  1»ما جعل اهللا لرجل في جوفه من قلبين«

                                                            
 .380: ص ،12ج ،)خوئى( البالغة نهج شرح في البراعة منهاج - 1
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قدر اين دنيا بر قلب او حاكم ، آن2»بَِواعِظٍ مِنْهُ يَتَّعِظُ لَا وَ بِزَاجِرٍ اللَّهِ مِنَ يَنْزَجِرُ لَا«رود، طور دنبال آن ميهمين
عليه در اينجا و در خيلي از جاهاي ديگر آن اهللاكند، اميرالمؤمنين سالمها اثر نميشده است كه ديگر موعظه

 خواهد بفرمايد كه شروع حركت از جاهاي كمي است ولي وقتي آدمكند و ميبدترين حالت را تصوير مي
كند ولي اين تواند ببيند حضرت يك نكته خيلي خطرناكي را تصريح مينمي واقعاًشود و ت غرق ميرف قدمبهقدم

مختلف دنيايي  كه در هر يك از آن قلمروهاينكته خطرناك جلوي روي همه هست يعني در آن قدم اول وقتي
 ِمنَ  يَنْزَجِرُ لَا«شود، و عبد ميجايي كه عاشق و واله رسد بهرود ميقدم جلو ميبهكه اهل توجه نباشد قدموقتي
قدر قصي كند آناي اصًال در او اثر نميچيزي، هيچ زجري هيچ موعظه، هيچ»بَِواعِظٍ مِنْهُ يَتَّعِظُ لَا وَ بِزَاجِرٍ اللَّهِ

 كند.چيزي روي او اثر نميشده است كه هيچ
 محمد واله الطاهريناهللا عليو صلي
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