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 87-88               89جلسه 

 رشوهمكاسب محرمه / 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                           

 ادلة حرمت رشوه

 بقره سوره 188 هيآ: اول ليدل
يار مهم و اساسي و مـؤثر در بحـث ديـروز و نكـات     سبحث باست يك بحث ديگري كه در اين آيه شريفه مطرح 

  :اين است كه بحث چهارم در آيه مي شوداست ديگر در موضوع 

 موضوع نهي در آيه 
ـ     دقيقاًاست اين بحث اين است كه موضوع اين نهي و تحريمي كه اينجا در آيه آمده  ي چيسـت؟ موضـوع يـك نهي

. نهي به اعطاء مـال للحـاك   اعطاء مالهيعني همانكه  ادالء الي الحاكمتعلق گرفته است  ادالء الي الحاكماست كه به 

لتأكلوا فريقا من اموال الناس باإلثم . اما اين يك پسوندها و ادامه اي دارد و ال تدلوا بها الي الحكامتعلق گرفته است. 

ادالء مال الي الحاكم و اعطاء مال الي . اين الم بعد از آن هم همه تتمه موضوع حكم است. نهي روي و أنتم تعلمون

اعطاء المال الي الحاكم ألكل أموال الناس باإثم و الضـلم مـع العلـم    اما اين مطلق نيست است آمده  القاضي و الحاكم

 يود حكم است. . پس اين لتأكلوا تا آخر آيه تتمه موضوع است و جزء قبالموضوع

 » لتأكلوا« مفهوم 
پس نهي روي إعطاء مال به حاكم آمده اما با يك قيد يا تتمه اي كه تتمه موضوع يا قيد حكم است. و آن اين است 

حرام است بلكه إعطاء  ادالء مال الي الحاكم يا اعطاء المال الي الحاكم. نگفته كه مطلق لتأكلوا أموال الناس باإلثمكه 
اي اين امر باشد الم هم الم عرض و علت و امثال اينهاست. مفهومش اين مي شود لتأكلوا يعني به غرض مالي كه بر

اينكه و براي اينكه اعطاء مالي كه براي أكل اموال ناس به گناه و ظلم باشد. اين مورد نهـي و حرمـت قـرار گرفتـه     
. اين كه رف في اموال االخرين بظلم و باإلثماعطاء المال لغرض تصاست. پس اينجا موضوع مطلق اعطاء المال نيست 

روشن است لتأكلوا الم عليت و اينهاست مي گويد غرض از كار قبلي اين است ادالء مال براي ايـن غـرض اسـت    
پس اين روشن است كه موضوع اينجا مطلق اعطاء المال نيست اعطاء المال مقيد به اين غرض و براي ايـن جهـت   

را مستقل بگيريم و لذا در مقام بيان مي گـوييم و   تدلوا بها الي الحكاماحتمال است كه و است. اين بحثها روي اين 
در مقـام بيـانش مـي     آن وقـت  است از جمله قبلي ه كرديم كه جمله بعدي مستقلال تدلوا. منتهي روي تفسيري ك

 . و ال تدلوا بها الي الحكامگوييم 
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 »فريق  «مفهوم 
وقتي در افراد مي آيد يعني گروه. در اموال و اشياء كه مي آيد يعني  اموال الناس باإلثم.فريق يعني بخشي فريقا من 

قسمتي. فريق در اشخاص به معناي گروه است و در اموال و اينها به معني قسمتي يا بخشي است. پس موضـوع در  
ن كار به آنجا مي رسد. اين اينجا اين جهت است الم هم الم تعليم و غرض است كه در واقع الم غايت نيست كه اي

 د. شوكار براي اين انجام مي شود. يعني هدف گرفته و غرضش اين است كه اين محقق 

 »  رضغَل« مفهوم 
گاهي يك علت غايي داريم و يك غايت داريم غايت كه باشد ممكن است كسي آن را هدف نگرفته باشد ولي اين 

.. نيست الم تعليل است يعني اين كار را انجام داده براي اينكه اين بر آن مترتب مي شود اينها در ظهورش الم غيت.
د مال را به اين قاضي مي دهد يعني هدف گيري و جهت گيري كرده و غـرض او ايـن اسـت كـه بتوانـد      كنكار را 

د. با اين ترتيب موضوع آيه اعطاء مال مقيد مي شود اعطاء مال الي الحاكمي كه غرض آن اين كندراين مال تصرف 
 است. 

 موضوع حكمدر » غرض « دخالت الف. 

تا اينجا كه آمديم يك سؤال مطرح مي شود. كه سؤال بسيار مهمي در اين آيه است و آن اين است كه اينكـه مقيـد   
مقصد آن اين است آيه اين قصد و غرض باطلي كه همراه اين اعطاء مـال  شد اعطاء مال به اينكه غرض و هدف و 

  اين به نحو موضوعيت دخيل در حكم است يا به نحو طريقيت؟است 
بحث حساسي است به عنوان مثال من در جاي ديگر توضيح مي دهد بعد به اينجا برمي گردم. براي اينكـه روشـن   

كه جزء موضوع اسـت و بخشـي از موضـوع     أكل مال ناس باإلثمد و د كه اين سؤال ما يعني چه و آيه اين قصشو
سؤال مي شود كه آيا قصد أكل مال به باطل  آن وقتاست موضوع مطلق اعطاء مال نبود إعطاء مال با اين قصد بود 

به نحو طريقيت يا به نحو موضوعيت جزء موضوع است. اين نظير بحثي است كه در اصول در مباحث قطع و اينها 
حظه كرديد. قطع يك وقتي طريق محض است يك وقتي موضوع است موضوع هم كه باشـد يـك وقتـي تمـام     مال

موضوع است يك وقتي جزء موضوع است آنجا هم جزء موضوع باشد به نحو طريقيت جزء موضوع اسـت يـا بـه    
ه اصـول و  نحو موضوعيت جزء موضوع است اين چيزهايي است كه در مباحث قطع گفته شده و در مباحث دقيقـ 

 رسائل مالحظه كرديد. 
مثالي كه براي اين مسأله خيلي واضح مي شود زد اين است قصد و علم و اينها از يك مقوله است قصـد و علـم و   

در آيه شـريفه دارد   مثالً .د گاهي به نحو موضوعيت است گاهي به نحو طريقيت استشواينها كه در موضوع أخذ 
. آنجا هم اين بحث مطرح شده است. آيه الخيط االبيض من الخيط االسود من الفجر كلوا و اشربوا حتي يتبين لكمكه 

د براي شما نخ سفيد از نخ سياه يعني آن افق كه شود و آشكار كنمي گويد أكل و شرب شما آزاد است تا تبين پيدا 
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ين اسـت كـه ديـده    د تبين ظاهرش اشود براي شما واضح شوبه صورت نخ سفيد و باريكه ي سفيدي در افق پيدا 
د همانجا سؤال شده كه اين تبيني كه در موضوع أخذ شده و مقيد شده به اينكه آزاد هستيد تـا وقتـي كـه تبـين     شو
د و مفهومش اين است كه بعد از تبين ديگر اين آزادي تمام مي شود اينكه در موضوع تبين أخذ شده آيـا تبـين   شو

و موضوعيت است اگر بگوييم به نحو موضوعيت است يعني تبين مأخوذ در موضوع به نحو طريقيت است يا به نح
جايي كه ايـن تبـين   است د. و لذا در شبهاي مهتابي و در ليالي مقمره يا ليالي كه ابر كنبه نحو تبين بايد تحقق پيدا 

 . اسـت حسي محقق نمي شود آيه آن را نمي گيرد نمي شود بگوييم وقتي كه همزمان با وقتهاي ديگر اسـت اينجـا   
اما اگر بگوييم تبيني كه در اينجا داد شده طريقيت دارد تبيني كه گفته شـده   .بنابر اينكه تبين موضوعيت داشته باشد

يعني آن لحظه زماني كه گردش زمين و  تبين خيط ابيض من الخيط االسوداشاره به آن دارد كه يعني آن وقت برسد 

ن در موضوع به نحو موضوعي و مستقل مأخوذ نيست بلكه ايـن  اينها محقق مي شود برسد اگر آن مقصود باشد تبي
 طريق است. و لذا نتيجه اش چيز ديگري مي شود. 

 »حكم «  در»  غرض« موضوعيت ب. 

يد. لتأكلوا كناينجا هم همين بحث است آيه مي فرمايد كه پول به قاضي ندهيد با غرض اينكه در مال مردم تصرف 
د. اين موضوع است يعني پولي مي دهد كنبراي اين هدف و براي اين غرض است كه در مال غير به ناحق تصرف 

د. اينجا ما دو جور مي توانيم پولي كه غرض از كنبا اين غرض و قصد اينكه در مال غير تصرف جائرانه و ظالمانه 
شد اين غرض از اين باشد اينجا ممكن است بگـوييم كـه ايـن    آن تصرف از مال غير به شكل غاصبانه و ظالمانه با

غرض از آن اين است ممكن است بگوييم اين موضوعيت دارد و آن جايي كه پول مي دهد با اين هدف يعني خود 
آن وجود اين انگيزه و هدف جزء موضوع است به حيثي كه اگر اين يعني تصرف ظالمانه در مال غير هدف نيست 

كه مي گوييم اين غرضيت موضوعيت ندارد اگـر ايـن اعطـاء    است هم  جا وجود ندارد. يك وقتموضوع اين وقت
مال در مسير أكل مال به باطل قرار گرفت آن كافي است ولو اينكه غرض او اينجا اين نبوده اسـت كـه غـرض در    

دارد همـان  اينجا موضوعيت ندارد هدف گيري و قصد او در اين حرمت موضوعيت ندارد آنچـه كـه موضـوعيت    
الم  ،تصرف در مال غير به باطل است اگر پول داد و به آنجا رسيد آن غرضـيت اينجـا موضـوعيت نداشـت يـا الم     

غايت بود كه خالف ظاهر است يا اگر هم الم غرض است و هدف و انگيزه را مي رساند اين هدف و انگيزه طريق 
 است موضوعيتي ندارد. اين هم احتمال دوم بود. 

 جمع بندي
احتمال اول اين است كه غرض بودن در اين دخالت دارد اين يك سؤال بسيار دقيق در اين بحث است به نظر مي 
آيد در اينجا ولو اينكه در مثل تبين و بعضي عناوين علمي و اينها ممكـن اسـت بگـوييم كـه موضـوعيت نـدارد و       

يلي كه اينجا آمده كه اشـاره بـه آن هـدف و    طريقيت دارد ولي ظاهر مفاد آيه اين است كه اين الم الم غرض و تعل
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غرض دارد اين داراي موضوعيت است دخيل در موضوع است. حرمت روي اعطاء مالي آمده كه هدف از آن جزء 
مقوم موضوع است نه اينكه هدف طريق باشد اگر هدف نبود ولي في الواقع آن مسأله بود مي گوييم باز هـم اينجـا   

در اين حرمت دخالت دارد مناسبات حكم و موضوع اينجا اقتضا مـي كنـد كـه    حرمت است. قطعا غرض و هدف 
يد نه اينكه هدف يك امر طريقي است يا اينكه اگـر  دهشارع مي گويد حرام است اين مال را با اين هدف به حاكم 

 اين هدف هم نبود ولي عمال به آنجا كشيد ظاهرش اين است كه اين غرض و هدف دخالت دارد. 
ث مهم است كه كه در استنباطات از آيه هم اثر دارد كه اين تأثير الم غرض و المي كـه حـاوي مفهـوم    اين يك بح

غرض و هدف است اين اوال غير موضوع و جزء موضوع اسـت و ثانيـا جـزء موضـوعيتش هـم بـه نحـو ذاتـي و         
اين پول دادن اين شـد  موضوعي است نه به نحو طريقي اين است كه مي گوييم اگر جايي پولي داد در واقع نتيجه 

د ولي اتفاقا در مقام واقع اين حكم مطابق با واقع در نيامد اين موجب شد كـه  كنكه او پول داد كه او به حق حكم 
او مال مردم را بخورد اين ايه شامل آن نمي شود. اين الم غرضيت كه اينجا آمده دخيل در موضوع است يعنـي در  

. پس اين اوال الم غرضيت است ثانيا اين غرضيت جزء موضوع ها إلي الحكامال تدلوا بصورتي كه غرض اين باشد 
است و ثالثا اين جزئيت موضوعش هم به نحو موضوعيت است نه طريقيت، اينها بحثهاي دقيقي است كـه در آيـه   
مطرح مي شود. به نظر مي آيد نمي توانيم بگوييم اين جزء موضوع نيست چرا جـزء موضـوع اسـت نمـي تـوانيم      

گوييم موضوعيتش به نحو طريقيت محض است نه دخالت دارد بايد غرض باشـد تـا ايـن حرمـت بيايـد نباشـد       ب
د. ظاهر آيه اين است كه ال تدلوا لتأكلوا براي ايـن  شوحرمتي نيست ولو اينكه في الواقع أكل مال هم بر اين مترتب 

د ولي نه او توجه دارد نه اقدام كرده آيه اين جهت، اما اگر او براي اين جهت نداده ولي عمال اين برايش مترتب ش
را نمي گيرد. اين نهي ظهور در تأكلوا در موضوعيت است. اصل در همه اينها موضـوعيت اسـت مگـر در جاهـاي     

يم كه موضوعيت ندارد. و لذا ظاهرش اين است كه جزء موضوع است و به نحو طريقيت و بـه  كنخاصي كه احراز 
 اثر دارد.  نحو موضوعيت است كه خيلي

 جزء موضوع آيه» أكل مال باإلثم « ج. 

دنبال اين يك بحث ديگر هم مي آيد كه اين بحث را من اضافه مي كنم كه جمعش نتايج متفاوت و حساسـي مـي   
د دو چيز داريم يكي هدف گيـري  شودهد. و آن اين است كه اينجا وقتي هدف گيري مي كند كه أكل مال به باطل 

به حاكم است مي گفتيم اين غرض و هدف گيري او جزء قيود موضوع است و يكـي اينكـه   اين شخص في المال 
د آيا آن هم جزء موضوع است يا جزء موضوع نيست يعني بايد اينجا هدف او ايـن  شوأكل مال به باطل هم محقق 

 آن وقـت جمـع شـد    باشد و در واقع همين أكل مال به باطل و أكل مال باإلثم و به نحو ظالمانه باشد اگـر ايـن دو  
موضوع محقق است يا اينكه أكل مال چيز عرضي است كه اينجا آمده است. نتيجـه بحـث بعـدي ايـن اسـت كـه       
موضوعي كه مي گويد مال به حاكم نده و قيد اين حكم و موضوع اين است كه دادن مالي كه به غرض تصرف در 
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جزء موضوع است يا آن خارج از موضـوع   اين غرض جزء موضوع شد آن تصرف هم آن وقتاموال ديگران باشد 
سؤال بعدي اين است كه خود واقع أكل  .است ممكن است محقق هم نشود ولي او كه قصد كرده موضوع تام است

آن هم جزء موضوع است يا آن خارج از موضوع است. پس سؤال اول اين بود كه است مال باإلثم كه متعلق غرض 
  .وع به نحو موضوعيت است يا نه گفتيم ظاهرش اين استغرضي كه از الم مي فهميم جزء موض

 متعلق غرضد. 

سؤال و بحث بعدي اين است كه متعلق اين غرض كه همان غرضش اين است كه مال مردم را به زور بگيرد آيه آن 
هم جزء موضوع است يا آن دخالت در موضوع ندارد عمده اين است كه او كه هدف گيريش اين بود اين كار كـار  
منعي مي شود ولو في الواقع به آنجا نرسد. ولو اينكه او به حاكم پول داد قرارشان هم اين بود كه يه به نحو اجـاره  
بود يا به نحو هديه حاكم هم به اين عنوان اقدام كرد و او هم به اين عنوان پول داد ولي في الواقع قضاوت قضاوت 

ا مي گوييم اين كار اشـكال نداشـته؟ اگـر بگـوييم واقـع أكـل مـال        درستي بود و أكل مال به باطل و إثم نبود. اينج
دخالت در حكم و موضوع دارد اين تجري بوده انجام داده ولي في الواقع اينطور نيست ولي اگر بگـوييم موضـوع   

است اين دو بحث بسيار مهم در اين آيه  است. آنجا هم بدون هيچ تفاوتي حرمت  آن وقتفقط همين هدف است 
 رش را هم در يتبين و اينها مثال زدم. و نظائ

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 
به نظر مي آيد كه ما ظاهر آيه را اينطور بگيريم كه هم غرض به عنوان مفاد الم در اينجا موضع حكم است و جـزء  
موضوع است و هم واقع آن كار كه حكم ظالمانه باشد و چيز خالف حقي باشد دخالـت دارد. هـر دوي اينهـا كـه     

ن را ما بپذيريم كـه اصـل هـم ايـن اسـت كـه       آيه مصداق و شمول نسبت به آن پيدا مي كند اگر اي آن وقتباشند 
قيودي كه در ادامه يك موضوع حكم مي آيد همه جزء موضوع است و دخيل در موضوع است اگر اين را بپذيريم 

معناي آيه اين مي شود كه چه چيزي را خدا نهي و خطاب و عتاب مي كند اين نهي الهي و زجر الهي بـه   آن وقت
ته كه اين إعطاء مال دو قيد دارد هدف اين معطي اين است كه به غصب مال ديگـران  اعطاء مال به حاكم تعلق گرف

د اگر يكي از شود يعني في الواقع بايد اين حكم و نتيجه آن هم محقق شوبرسد و در واقع هم بايد اين قصد محقق 
  .اينجا حرمتي وجود ندارد آن وقتاينها نباشد 

رشوه دادن به حاكم كه غرض از آن رسيدن بـه يـك امـر باطـل      آن وقتاگر ما اين بحث را به اين شكل بپذيريم. 
د اين حرام اسـت  كناست رشوه كه مي گوييم يعني دادن مال به حاكم با اين هدف گيري كه مال ديگري را غصب 

برد. و در حكم او تأثير گذاشت يا اينكـه او  اگر او مالي داد ولي هدفش اين نبوده ولي عمال حاكم را به اين سمت 
اين غرض را داشت اما في الواقع حاكم تحت تأثير او قرار نگرفت يا تحث تأثير قرار گرفت و حكم هـم داد ولـي   
اين حكم حكم خالف واقعي نبود فكر مي كردند اينطور است ولي في الواقع ظالمانه نبود البته در اينجا تجري هـم  
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و با اين قيودي كه در آيه است آيه اينجا محقق نشده است. ما االن آيه را به عنوان اينكه يك آيه  كرده ولي موضوع
 أخذ شده معنا مي كنيم. 

 مفهوم رشوه و قيود آن
و تدلوا بها إالي الحكام لتـأكلوا فريقـا مـن    ست ولي از آيه نمي شود بيش از اين استفاده كرد. ا مفهوم رشوه چند تا

د. موضـوع  شـو . يعني دادن مالي كه هدفش اين باشد و اين امر هم در واقع محقق إلثم و أنتم تعلمونأموال الناس با
سه قيد دارد إعطاء مال إلي الحاكم غرض اين جور و ظالمانه و تحقق اين امر غصبي و ظالمانه كه اگر يكي از اينها 

ع حرمت را تشكيل مي دهند. ايـن روي  نبود حرمتي نيست. چون اينها با هم جزء موضوع هستند و مجموعا موضو
كه مـال را   كسي بگويد كه غرض در اينجا موضوعيت دارد هميناست فرضي است كه ما عرض كرديم ممكن هم 

براي اين جهت به حاكم مي دهد اين موضوعيت دارد ولو اينكه حاكم تحت تأثير قرار نگيرد يـا اينكـه حـاكم هـم     
باشد كه حكم را اينطور مي دهد ولي في الواقع حق اين است كه به نفـع او  تحت تأثير قرار بگيرد ظاهرش هم اين 

 د. نكته مقابل آن بحث اين است. دهحكم 

 عدم شمول آيه در نبودن غرض
ما نسبت به اينكه آن غرض دخالت و موضوعيت دارد مطمئن هستيم يعني اگر غرضش اين نيست ولو اينكه عمـال  

ولي او اين غرض را نداشته و حاكم هم اين هدف را نداشته و مالي بـه او داده  يك حكم باطلي اينجا داده مي شود 
و اين جهت گيريها نبوده ظاهرش اين است كه آيه شامل آن نمي شود ولي اگر غرض داشته ولي في الواقـع حكـم   

ن است به باطلي اينجا نيست. ممكن است كسي بگويد تمام موضوع اينجا غرض است يعني آنچه كه منهي است اي
ند ولو اينكه در واقع خالفي در اين نباشد ممكن است كسي ايـن را  شوكه او و حاكم با اين انگيزه وارد اين ميدان 

بگويد ولي البته ظاهر احتمال و نظر اول است كه هم غرض و هم متعلق غرض جزء موضوع هستند و آن رشـوه و  
د و حكم جائرانه اي آنجـا بيايـد و اگـر    شور آن مترتب إعطاء مالي حرام است كه با اين قصد باشد و مقصود هم ب

قصد نبود حكم نيست و اگر هم قصد بود ولي در واقع مقصود كه حكم ظالمانه باشد نبود باز هم اين حكم نيست. 
 بعيد نيست كه ما اينطور بگوييم. 

 محل حرمت رشوه 
ي فهمـيم موضـوعيت غـرض اسـت. ايـن از      ما نمي گوييم مفهوم رشوه قطعي است ما مي گوييم آنچه كه از آيه م

همانهايي است كه كه آقاي مكارم هم گاهي دارند و درست است اگر اين علم را دارد قصـد قهـري اينجـا حاصـل     
است. همين اندازه قصد كافي است الم در اينجا غرضيت قهرييه طبعي هم كافي است. اگر جزء موضوع باشد اينجا 

گناهي بوده منتهي تنجز پيدا نكرده است. ما اينجا هيچ عنـواني را نيـاورديم مـا    هيچ گناهي محقق نيست اگر نباشد 
مي گوييم كه يك المي است كه يك قصدي را مي رساند اين قصديت دخالت در موضوع دارد. االن هـيچ عنـواني   
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د را مـي  را نمي گوييم ادالء يا رشوه يا هر عنوان ديگر قصدي ندارد مي گوييم حروف و كلمـاتي داريـم كـه قصـ    
رساند و ظاهرش هم اين است كه اين موضوعيت دارد. اگر اين عرائضي كه عرض كرديم و با اين دقتها ما در آيـه  

نتيجه اين دو بحث كه قصد و غرض را جزء موضوع دانستيم و همينطور متعلق قصد و غرض  آن وقتجلو بياييم 
ها را مقوم موضوع و قيود دخيل در موضوع قرار داديم كه أكل به باطل باشد آن هم جزء موضوع دانستيم دو تاي اين

حرمت روي شكلي مي آيد كه اقدام او براي اين جهت است يعني اين را هدف گيري كرده  هدف گيري مستقل و 
آن هم واقع مي شود يعني او هم حكم به بـاطلي مـي كنـد و قضـاوت     است  طبعي اين جهت و غرض در ذهن او

 د. كنش هم اين است كه مي تواند در آن تصرف باطلي مي كند كه نتيجه ا

 رشوه اجرت مستثني از
من مي گويم كلمه رشوه در آيه نيامده در روايات آمده كه بحث مي كنيم گر چه حاصل عرض ما در آنجا هم ايـن  
است كه اينها شبهه هاي مفهوميه است و لغت واضح نيست ولي آيه بدون آن مفـاهيم رشـوه و اينهـا آمـده و مـي      

ن است كه اگر مالي مي دهد براي اينكـه او  نتيجه اش اي آن وقتگوييم آنچه كه از آيه مي شود فهميد همين است. 
د مانعي ندارد براي خودش يا براي ديگري، با قطع نظر از اينكه اجرت است و حاكم مي توانـد  كنقضاوت عادالنه 

بر قضاوتش اجرت بگيرد يا نه آن موضوعي از حيث ديگر است بايد جدا بحث كرد. يا اينكه اجرت مي گيرد فقط 
 وت عادالنه است براي اينكه نفوذ ديگـري را  از باطـل شـدن   اد اينطور هم قضكنور قضاوت به او مي دهد كه اينط

د و اين مانعي ندارد و غرضش اين است. براي حاكم هم گرفتن اين مانعي ندارد مگر اينكه بگـوييم أجـرت   كندفع 
 ل ديگري بيرد. بر اين از حيث كلي جايز نيست يا اينكه منع واليي و حكومتي داشته باشد كه نبايد پو

 جمع بندي محل حرمت رشوه
اسـت  آن بحثهاي ديگري است اما از حيث اينكه آيه مي خواهد بگويد اين است كه آنجايي كه غرضش چه چيزي 

د  اگر غرضش از آن اين باشد كه ولو ظالمانـه باشـد ايـن    كنيا حتي آنجايي كه مي دهد براي اينكه به نفع او حكم 
قصد آن را ولو در ضمن قصد كلي قصد ظلم هم كرده در واقع هم ظلـم اسـت و آن را    هم مي گيرد چون باالخره

آن جـزء   آن وقـت د ولي عمال اين حكم ناعادالنه نبود كنهم مي گيرد. ولي اگر به قصد اين داد كه حكم ناعادالنه 
ـ انـه حكـم   د به قصد اينكه ظالمدهموضوع نيست و اشكال ندارد و لذا آن صورتي كه مي گفتيم اگر پول  د و در كن

د بـه قصـد   دهـ د مانعي ندارد اگر دهواقع حكم ظالمانه اينجا محقق مي شود حرام است اگر به قصد حكم عادالنه 
د و ظالمانه باشد حرام است ولي اگر به كند ولو ظالمانه باشد اينجا هم اگر به نفع او حكم كناينكه به نفع او حكم 

ـ او كار حرامي انجام نداده منتهي اينكه او مي تواند تصـرف   وقت آننفع او حكم نكند و ظالمانه نباشد  د يـا نـه   كن
 مي توانيم بگوييم جايز نيست.  آن وقتبراي اينكه اگر حبه... مشروطه يا اجرت بوده و كار را انجام نداده 
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 نهج البالغه
 190خطبة 

اهللا، فإن لها حـبالً   يفاعتصموا بتقو ده اند.چند جمله از نهج البالغه بخوانيم. در خطبه صد و نود توصيه به تقوي كر

يد كه ريسمان استواري است كـه  كن.تمسك به تقواي خدا ذروته، وبادروا الموت وغمراته عاًيعروته، ومعقالً من قاًيوث
 شما را به مقصد مي رساند. 

 در تقوي»  حبالً «تعبير 

و از آن اسـت  و امثال اينهـا مفـاهيم مهمـي پيرامـون آن      واعتصموا بحبل اهللاين تعبير حبل كه در قرآن هم آمده كه 
استخراج مي شود. حبل و ريسمان براي آنجايي است كه كسي در چاهي است و مي خواهد باال بيايد يـا در نكتـه   

د عمدتا حبل اين كارگرد را دارد يا جايي است كـه بـه نحـوي    كنداني است و مي خواهد به نكته عالي صعود پيدا 
شخص مي شود عمدتا هم در مواردي است كه به نحوي اين مفهوم در آن اشراق شده كه به نحوي در مورد نجات 

د ايـن مفهـوم حبـل اسـت و وقتـي كـه       كنـ و با آن مي خواهد نجات پيـدا  است يك موقعيت داني و يا خطرناكي 

به طور طبيعي و علـي   گفته مي شود يا تقوي اهللا گفته مي شود حق است معنايش اين است كه واعتصموا بحبل اهللا
االصول آدمها در وضع خطرناكي هستند و در يك وضع داني و نازلي قرار گرفته اند كه مواجه بـه خطرهـا هسـتند    
تقوي دقيقا حبل است منتهي حبل معنوي و معقول است با اين حبل انسانها از اين وضع نـازل خطيـري كـه در آن    

ر حبل كه به كار برده مي شود معنايش اين است كـه موقعيـت انسـانها    قررا گرفته اند نجات پيدا مي كنند. پس تعبي
علي االصول اين است كه در يك جاي نازل و همراه با اوضاع و احوال مخاطر عامي هستند و با يك چيزي غير از 

اشد آن . ريسمانهايي كه تارو پودش هر چقدر قوي تر بحباال وثيقا عروتهند كنچيزهاي عادي مي توانند نجات پيدا 

 ريسمان هم بهتر نجان مي دهد. 
تقوي يك ريسماني است كه تار و پود آن را  نخهاي بسيار محكم و استواري تشكيل داده است تقوي تارو پـودش  

 همان اجزاء و عناصري است كه وجود دارد ان ها چيزهاي قوي است و لذا تقوي يك حبل وثيقي است. 

 » عاًيمعقالً من« مفهوم 
موقعيت انسان را هم نشان مي دهد و و بعد هم و معقال منيعا ذروته. و پناهگاهي است كـه بلنـدي آن    اين در واقع

خيلي واالست. تعبير اول حبلي است كه انسان را از نازل به باال مي برد بعد مي گويد تقوي هم آن وسيله اي است 
تقوي است. آن قله بلند و پناهگـاه اسـتوار و   كه مايه علو شما و باال رفتن شما از چاه طبيعت مي شود و هم مقصد 

 ذروتـه  عـاً يعروته، ومعقالً من قاًيحبالً وث بلندي است كه بلندي آن باالتر از همه بلندي ها است هم حبلي است كه و
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است كه شما را از خطرها نجات مـي   است هم وسيله است راه تقوي است و هم پناهگاهي است كه مقصد بلندي
  .دهد

 » استقبال از مرگ « تعبير 
اين دو تعبير خيلي تعبيرهاي بلند و زيبايي است كه درباب تقوي آمده و ابواب مختلف تقوي و همينطور موقعيـت  

و مبادره مـوت و شـتاب گـرفتن بـه سـمت مـوت        .وبادروا الموت وغمراتهو انسان را در اين عالم نشان مي دهد. 

يد و مرگ و غمرات مرگ، كند و مرگ را با اعمال خوب استقبال معنايش اين است كه با اعمال خوب به موت بروي
غمره همان رفتن زير آبهاست. لحظه احتضار مثل فرورفتن در يك درياي مواج است كه آن همـه خطـرات را دارد.   

 مي گويد با اعمال خوب به سمت مرگ و غمرات موت برويد 
اين دو تعبير آماده . وأعدوا له قبل نزوله مرگ قبل از اينكه بيايدو آماده كنيد خودتان را براي  وامهدوا له قبل حلوله،

 امة،يالق ةيفإن الغا . وامهدوا له قبل حلوله، وأعدوا له قبل نزولهباش مي دهد براي هنگام نزول مرگ و حلول مرگ. 

. و همـين  بذلك واعظاً لمن عقل يوكف آن هدفي كه پايان كار قرار گرفته قيامت است .بذلك واعظاً لمن عقل يوكف
د اينكه كنبراي كسي كه اهل بصيرت باشد همين واعظ خوبي است و توجه به اين مسأله جاهالن را مي تواند بيدار 

 د خيلي مهم است. كند كه با روي خوش استقبال شوكسي از قبل براي آن آمده 

 احوال حاج شيخ مرتضاي طالقاني
احوال حاج شيخ مرتضاي طالقاني كه استاد ايشان در نجف بودند دارند كه ايشـان  اين را مرحوم عالمه جعفري در 

مي گويد درسش بود و روز قبل درس رفتيم و گفت كه درس تعطيل مي شود و همـه ماندنـد كـه يعنـي چـه روز      
بعدش خوابيده بود من باالي سرش رفتم و احساس كردم كه چشمهايش به سمت ابـديت متوجـه بـود و بـا يـك      

تي از آرامش همه حقيقت را مي دانست. و اشاره كرد كه به اين سفر مي روم. تعبيراتـي كـه ايشـان دارنـد ايـن      حال
 است كه نگاهش به سمت ابديت بود و در مواجهه با اين سفر و انتقال از اينجا به آن سفر ابدي خيلي آرام بود. 

ـ .كسي چنين آمادگي را در خود ايجاد نزوله وامهدوا له قبل حلوله، وأعدوا له قبل حضرت اين را مي فرمايد د آن كن
 چيزي است كه در اينجا مورد تأكيد است. 

 مراحل انتقال به قيامت
األرمـاس،   قيما تعلمـون مـن ضـ    ةيبذلك واعظاً لمن عقل، ومعتبراً لمن جهل! وقبل بلوغ الغا يوكف امة،يالق ةيفإن الغا

الوعد، وغم  فةيختالف األضالع، واستكاك األسماع، وظلمة اللحد، وخوهول المطلع، وروعات الفزع، وا ،وشدة اإلبالس

 مـا تعلمـون   ةيـ وقبـل بلـوغ الغا  . ده بيان مي فرمايد كه پايان كار قيامت است ولي قبـل از آن  حيوردم الصف ح،يالضر

. األرماس قيضمن  هماني است كه مي دانيد كه اين مراحل انتقال از اينجا به سمت قيامت برزخ را بيان مي كند كه 
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و دشـواريهاي   ،وهـول المطلـع   و شـدت سـختيها و مشـكالت   ،وشدة اإلبالسأرماس همان قبور است قبرهاي تنگ 

 . و تكانها و ترسهايي كه در اثر مصيبت مرگ فرا مي رسد.وروعات الفـزع  جايگاهي كه انسان به آن منتقل مي شود.

 و اينكه گوشها بسته مـي شـود و   ،واستكاك األسماع ي مرگو در رفتن استخوانها در اثر سختيها واختالف األضالع،

و ظلمت و ترسـي كـه   است . و سختيهايي كه در مرگ و قبر حيوردم الصف ح،يالوعد، وغم الضر فةيوظلمة اللحد، وخ
وجود دارد و غمها و دردهايي كه وجود دارد در هم شكستگي همه استخوانها كه در هنگام مرگ وجود دارد غايت 

ست و قبل از آن هم اين قبر و برزخي است كه با اين همه مشكالن روياروي شماست. آيا اين براي كسي شما آنجا

 ايفـاهللا اهللا عبـاد اهللا! فـإن الـدن     د.كنـ د كافي نيست كه او را بيـدار  دهكه اهل تدبر باشد كافي نيست احتمال اينها را 

نـد وشـما و   كناين سنت الهي است كه اين مسـير را همـه بايـد طـي      .قرن يسنن، وأنتم والساعة ف يبكم عل ةيماض

 يوأنتم والساعة فقيامت در كنار هم هستيد. اقترب الساعة وانشق القمر قيامت اصال دور نيست كامال نزديك است 

رچم هـاي  و با پ،وأزفت بأفراطها مدهاالن با همه عالئم و نشانه هايش آگويا همين  قرن، وكأنها قد جاءت بأشراطها،
 خودش حضور دارد اصال قيمات چيزي دور از وجود شما و حضور شما نيست. 

 وصل اهللا علي محمد وآله الطاهرين
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