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 ديباچه

، احسان  و  نه و معنا ماند   اي آميخته از جسم و جان،،   مجموعه ،آدمي

و رشد روحنني براي جنبه عقل است. جنبه مندي براي حينت جسمنني و 

 تکنمل آدمي است.

؛ روسات  روبهبسينري ل اخالقي نييل و فضابن رذدر مسير رشد، انسن، 

زند و رذايال اخالقاي،    ميخدايي رنگ  که فضنيل اخالقي، به او طوري به

  .آدمي همواره در مسير انتخنب و مبنرزه اسات شود.  موجب سقوط او مي

گيارد   مي  هني مندي و جسمنني بهره نعمتاز  ،انسن، الهي در مسير تکنمل

 پيمنيد.برا بن آراستگي به فضنيل اخالقي رشد ، نردبن تن

و اسات  جنمع و کنمال تنيايم شاده    مکتب آسمنني اسالم، ترديد،  بي

دعاوت   يا، خود را به محنسان و مکانرم اخالقا   واوليني دين همواره پير

نقا   انسان،  که در موفقيات زنادگي    ييکي از محنسن اخالق .کردند مي

در منانبع ديناي باه    از آ، رعنيت حقوق ديگارا، اسات کاه     ،ثري داردؤم

 شده است.يند « النن  حق»

 .بنعث آسني  فکر و آرام  روا، است ،جنمعهدر النن   حق رعنيت

افراد، مصو، از آبروي جن، و منل و  ،شنن  و وظيفهشنن   ه حقدر جنمع
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 درچناين اجتمانعي،   نيروهن و استعدادهني شک،  بيتجنوز ديگرا، است. 

 افتد. صحيح به کنر ميمسير 

اناد حقاوق و حادود     تمنم افراد جنمعاه مکلا    ،از نير نقلي و عقلي

 ،مننفع خود بن مصانلح عماومي  و ضمن تطبيق ديگرا، را محترم بشمنرند 

، بپرهيزناد.  که بن حقوق ماردم ننسانزگنر اسات   اي  سليقههرگونه رفتنر از 

برخاي   ،در نتيجاه  .ينباد  نماي به آسنني در جنمعه تحقق  ،مقصوداين  البته

بنشاد؛   حقوق ديگارا، ننسانزگنر ماي    بنشوند که  افراد مرتکب رفتنري مي

شاوند. در چناين صاورتي، آ، افاراد بنياد       ميمديو، ديگرا، که  طوري به

 ، خداونددر غير اين صورتدست آورند؛ زيرا  رضنيت صنحبن، حق را به

 پذيرد. را نمياعمنل عبندي آنهن 

 ايان عمال عباندي،     جنيگانه  سابب  ، باه حا  مننسک   در النن مسئله حق

در اداي کاه  سرزمين وحي الزم است بر زائرا،  رو ازاين دارد. اي  اهميت ويژه

 داشته بنشند.بيشتري  ، توجهرضنيت صنحبن، حقگرفتن حقوق ديگرا، و 

آقاني  »محقق محتارم  و به قلم « النن  حق ح  و»بن عنوا، اين نوشتنر 

قبل از  ،هر فرد زائراداي آنهن براي پردازد که  ، به حقوقي مي«داود حسيني

ح  ضروري است تن ضمن تمرين در طول سفر، همواره به رعنيات  سفر 

اميدواريم خوانندگن، عزياز بان مطنلعاه    حقوق ديگرا، توجه داشته بنشد. 

در رعنيات و حفا     ،النان   حاق  ضمن آشننيي بن جنيگنه و آثانر  ،اين اثر

 و در تحصيل رضنيت صنحبن، حق موفق بنشند.کوشند بحقوق ديگرا، 
 پژوهشکده حج و زيارت

 گروه اخالق و اسرار
 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

تردياد ايان    بي ؛ن داد و ستدهنيي همراه استزندگي اجتمنعي انسن، ب

شاننخت ايان حقاوق و     کاه  کند حقوق متقنبلي را ايجند مي داد و ستدهن

شاود. پرواضاح اسات کاه       ميروابط سنلم اجتمنعي آنهن، موجب مراعنت 

بان در   . البته همين افاراد، جنمعه نسبت به يکديگر حقوقي دارند افراد يک

ي برخوردارند؛ مننناد بارادر   حقوق بيشتراز  هن، برخي ويژگينير گرفتن 

ديني، همسنيه ين يکي از بستگن، کاه توجاه بيشاتر باه آنان، و دقات در       

 هني دين اسالم است. آنن،، از آموزهرعنيت حقوق 

هماه  رو،  ازايان  .تواند جسمي، منلي ين آبرويي بنشاد  مي ،ابعند اين حقوق

هرگوناه  حقوق ديگرا، احسن  مسئوليت کنناد و از  دربنره افراد جنمعه بنيد 

و آنچاه را باراي خاود    ديگارا، بپرهيزناد   آباروي  باه جان،، مانل يان     تجنوز 

 د:وفرم  7امنم صندق که ؛ چنن،نپسندندبراي ديگرا، هم  ،پسندند نمي

ب   َايََسُ َحق  
بُّ لِنَفِسَک و  هُ لَ  ِمنها َان ُُتِ

 .ُه َله ما َتکَرُه لِنَفسكَتکرَ ما ُُتِ

برتوداردايناستکهآنچهیترينحقازحقوقیکهديگرآسان

برایاوهمدوستبـداریوآنچـهبـرای،برایخوددوستداری

1دانی،برایاوهمناخوشايندبدانی.خويشناخوشايندمی
                                           

 .161، ص 2، ج . الکافي1
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اعمانل  آنهان، در قباولي    يادا ، تاال  باراي  بر شننخت حقوقافزو، 

يکاي از اعمانل عباندي کاه رابطاه      شاک،   تأثير بسازايي دارد. باي  عبندي 

زائار خنناه   . ح  و عمره اسات  ، مننسکداردالنن   حق يتنگنتنگي بن ادا

بنشاد، برهنناد تان     ا  ماي  مردم کاه بار عهاده   بنيد خود را از حقوق خدا 

کساي کاه   تردياد   پروردگنر به او توجه نمنيد و اعمانل  را بپاذيرد. باي   

آورده، دسات   باه  ننمشارو  هني  راه مديو، ديگرا، است ين بن اموالي که از

امانم   کاه  ؛ چنان، شاود  پذيرفته نميرا دارد، عمل  قصد زينرت خننه خدا 

 فرمود: 7صندق

ُجُل ماالً ِمن َغرِي ِحل   ال  يّک وَ ال َلب   ىَ ُنّد ِ  ىَحّج َفَلّبُّثم  ِه اِذا اکَتَسَب الر 

.َسعَديَک 
1
 

مالیرابيندوزدوسپسباآنحج،هرگاهفردیازطريقغيرحالل

بجاآوردولبيکبگويـد،پروردگـارعـالمدرجـوابلبيـکاو

«.السعديکاللبيکو»گويد:می

که مؤمنن، به ميزا،  ي داردعبندي شريعت مقد ، اسرارتمنمي اعمنل 

اسات،  سافري عرفانني   کاه  گردند. ح  نياز   مند مي از آ، بهرهمعرفتشن،، 

 بنشد: ميداراي سه منزل 

براي پيوند بان  غيرخدا بريد، از  :«سير من الخلق الي الحق» :منزل اول

   پروردگنر؛

ادامه و استمرار پيوند بان خادا و   «: سير من الحق الي الحق»م: منزل دو

   ؛نم لقنء و عبوديتبه مقرسيد، تحکيم آ، پيوند تن تال  براي 
                                           

 .121، ص 5الکافی، ج . 1
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بنزگشات باه ميان، خلاق و     «: سير من الحق الاي الخلاق  »منزل سوم: 

 به منيور هدايت پس از کنمل شد، و رسيد، به مقنم عبوديت. ،اجتمن 

و   از شايطن، از هر چيز، توباه و بنزگشات    قبل ،در منزل اولبننبراين 

به نفاس روحانني،   حيواني از خوي بنزگشت ، پروردگنرسوي  به  طنغوت

اسات. پاس   از هوا و هو  و نفس امنره به معنويت و فضانيل  بنزگشت 

هنست که هيچ حقي از خادا و از خلاق بار     تدارک گذشتهاين منزل براي 

 اي که همگان،  گونه ؛ به، رودبنقي نمنند و از مين، مردم بيروعهده شخص 

 د.ناز او راضي بنش

انگيز گننهان،   ، تفکر در آثنر وحشتبنزگشتآغنز اين  هنقطترديد،  بي

سانلک،   هبرانگيزانندکه  در قلب استپشيمنني آت  شد، روشن  سپسو 

 اوست.ي ه دگرگونکمنل و منيسوي  به عط  حرکت سنلکننه او هو نقط

ساوي   به مرحله سير خود را سفر از خلقخننه خدا، نخستين زائر بنيد 

اي جاز ايان    . پاس چانره  تن حجنب بين خود و حق را باردارد بداند حق 

حق را سوي  به خود را از حقوق ديگرا، آزاد سنزد تن بنل پرواز نيست که

 .دست آورد به

امانم  کاه   چنان،  ؛شده اسات  يند« فرار الي اهلل»  بهح  از در قرآ، کريم 

وا إََِل اّلَلِ )ريفه در ذيل آيه ش 7بنقر يعني سفر حا ، فارار   »فرمود:  1(فَِفرُّ

باه  تان  کناد   ميفرار غير خدا انسن، زائر از  2.«ستخداسوي  به از غيرخدا

و زيار پان   غيرمشارو    ي بن اموالسفرپس پيمود، چنين  .برسدپروردگنر 
                                           

 .55 . ذاريات:1

 .256، ص1ي، ج . الکاف2
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 .ديآ نميدست  به ،النن  گذارد، حق

النان    حق الزم است مواردزائر خننه خدا بر هر فرد مسلمن، رو  ازاين

بپرهيازد و چنننچاه در تعانمالت    النان    حاق  باه  يرا بشننسد و از اباتال 

تان  را بداناد  آ،  ازهني رهانيي   راه ،ه استشدالنن   حق اجتمنعي، گرفتنر

 ا  نمنند. حقي از ديگرا، بر عهده

 



 

 

 

 

 

 

 کليات
 يشناس  مفهوم

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف حق

 حق در لغت
کناد کاه    براي ايان واهه ذکار ماي   بسينري را معنني  «ننمه دهخدا لغت»

راست کارد، ساخت، درسات کارد، وعاده،      »است: چنين ترين آنهن  مهم

 1.«يقين نمود،، ثنبت شد، موجود ثنبت و ننمي از اسنمي خداوند متعنل

 کناد  چند کنربرد و معنن ذکر مي« حق»نيز براي واهه  «فرهنگ المنجد»

 و ملک موجود ثنبات ضد بنطل، عدل، منل »است: آنهن چنين  که برخي از

لسن، » 2.«دورانديشيامر مقضي، حزم و  ،هني خداي متعنل است که از ننم

 3بوت و ثنبت گرفته است.ث را به معنني« حق»نيز « العرب

اي عرباي   واهه ،«حاق »گاردد کاه    بن توجه به آنچه بين، شد، روشن مي

گاوييم چيازي    اسات و وقتاي ماي   « تحقاق »و « بوتث»است که به معنني 
                                           

 .1112، ص 6، ج . لغت نامه دهخدا1
 .05، ص 13، ج ؛ تاج العروس333. فرهنگ ابجدي، ص 2
 .واژه حق، 11ص ، 15ج . لسان العرب، 3



 الناس حق و حج 08

 

هساتي  » ،معاندل آ، در فنرساي   ي برايبوت دارد. گنهثيعني   ؛داردتحقق 

يعناي هار چيازي کاه از ثبانت و پنياداري        ؛شاود  به کنر برده مي« پنيدار

 مند بنشد، حق است. بهره

 حق در اصطالح

بعضاي حاق را   اند:  حق ارائه کردهتعنري  گوننگوني از  ،فقهني شيعه

 اند:   بعضي ديگر گفته 1اند. کردهسلطه ضعي  بر منل ين منفعت تعري  

گيـرد مـینوعیسلطنتبرچيزیاستکهگاهبهعينتعلق،حق

گـاهی.حقطلبکاربرماترکميـتومانندحقرهن،حقتحجير

گـاهی.گيرد مانندحقخيـارمتعلـقبـهعقـدبهغيرتعلقمینيز

سلطنتمتعلقبرشخصاست مانندحقحضانتبچهبـرایمـادر،

يکمرتبهضعيفازملکوبلکـه،بنابراينحق....قصاصوحق

2نوعیازملکيتاست.

 همچنين گفته شده است:  

برانسـان،مطابققانون،تاستازقدرتيکفردانسانیرعبا،حق

مـادیو،مالمذکوراينکهاعماز ديگريابريکماليابرهردو

3مانندطلب. مانندخانه،يانباشد محسوسباشد

 آيد: ميدست  به چنين ،اند نيرا، بين، کرده از مجمو  تعنريفي که صنحب

امتيازيا،آناساسبرحقازاعتباراتشرعیياعقاليیاستکه
                                           

 .  156الطالب في شرح مکاسب، موسي نجفي خوانساري، ص  منية. 1
. بننه ن نن  اش حاشنن ه سنن د م  نند  ننا   601و  603، صنن  1، ج . دانشنننامه ف ننه س اسنني2

 .55، ص 1، ج طباطبايي بر مکاسب

 .15هاي ح وقي در ح وق اسالم، م  دجعفر جعفري لنگرودي، ص  . مکتب3



 01 کلیات: مفهوم شناسی

 

شودومیتوانايیخاصیبرایشخصيااشخاصیدرنظرگرفته

تواندتصـرفاتیراانجـاممیبهمقتضایاينتوانايی،دارندهحق

مندگرددومـالیيـاکـاریراازکسـیاازاموریبهرهدهدي

1.درخواستکند

فتن زمنم امر ياک چياز در دسات    ربه عبنرت ديگر، حق يعني قرار گ

کسي که اعتبنر به نفع او انجانم شاده اسات و داشاتن ناوعي توانانيي و       

توانانيي   ،کاه دارناده  اي  گوناه  به ،تنم بنشد ،اين رابطه اعتبنرياگر قدرت. 

شود و اگار ايان    مي ننميده« ملک»هرگونه تصرفي را در منل داشته بنشد، 

 ننم دارد.« حق»ضعي  و تواننيي محدود بنشد،  ،رابطه

 فيحق و تکل
وقتاي  يعناي  اند؛  دو مفهوم متقنبل و دو روي يک سکه ،حق و تکلي 

در ملک خود  هرگونه تصرفي کند، ديگرا، تکليا   که کسي حق دارد 

به عبنرت ديگر هرجن حقي قرار  ؛که در ملک او هيچ تصرفي نکنند دارند

 تکليفي نيز قرار داده شده است و بنلعکس.  ، به يقينشود مي داده

 الزاماي  ،اختيانري و تکليا    ،حاق اين اسات کاه   توجه درخور   نکته

تواند از آ، اساتفنده بکناد    مي ،کسي که در موردي حقي دارد يعني ؛است

تکلي  دارند که حق وي را محتارم بشامنرند و از    ،ولي ديگرا، .ين نکند

رابطه حق و تکليا  ايان    بنرهنکته ديگر در 2.ي ندارندزيرگ ،اين تکلي 

يعناي   ؛اجتمنعي اسات مسنئل ، حق و تکلي  در در اينجن است که منيور
                                           

 .13، ص1، ج ل   قنواني و ه کاران، جف ه امام ه .ح وق قراردادها در1
 .31، صيزدی است در قرآن، مصباح . ح وق و س2
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و ارتبنطانت متقنبال آنهان     افاراد حق و تکليفي که در رفتنرهني اجتمنعي 

مساتلزم اعتبانر    ،متقنبال دارناد و اعتبانر هرياک    رابطاه  بند، ين مي مصداق

اسات و  تار   خيلي گسترده ،فقهيوگرنه تکلي  به اصطالح  ؛ديگري است

شود و پيداست که تکلي  بناده   مي شنمل وظني  آدمي در برابر خدا هم

 ست.نيبنده مستلزم هيچ حقي براي  ،در مقنبل خدا

 الناس حق واهلل  حق رابطه
خداوند حق خوي  را بر من واجاب کارده و در مقنبال     کهطور  همن،

و بنادگي خاود را الزم   فرماننبري  شمنري که ارزاني داشته،  هني بي نعمت

موظا  دانساته و   نوعان، نياز    هام ديگر کرده است، من را به اداي حقوق 

بندگي به عبنرت ديگر، انسنني که  ؛بر من واجب کرده استرعنيت آنهن را 

را بار خاود واجاب    جني آورد، وظاني  و تکانلي  الهاي     و بهخداوند 

هاني اجتمانعي را نياز بار خاود واجاب        تکنلي  و مسائوليت شمنرد،  مي

داند؛ زيرا همين خنلق، او را مقنبل افراد اجتمن  نيز مسائول و مکلا     مي

اطنعت از پروردگانر خاود، باه وظانيفي کاه مقنبال       براي تن است دانسته 

 کند. بندگن، خدا دارد، عمل

 هاني نها  البالغاه دربانره رابطاه      در يکي از خطباه  7حضرت علي

 :  فرمودالنن   حق بناهلل  حق

حرمتمسلمانراازهـرحرمتـیبرتـردانسـتهوحقـوق،خداوند

پيونددادهاست.پسمسـلمانپرستیيکتامسلمانانرابهاخالصو

رپایکسیاستکهمسلمانانازدستوزباناودرامانباشند.مگ
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درموردیکـهواجـبجز،حقدرميانباشدکهگزندبرمسلمان

1.باشد،روانيست

ُأ َفِّ ِ  : »دفرماو حضرت در جني ديگري  َُ ّدِ  ااِلاّداِن ف ُُ ُُ ُح َقضّا

،ادایحقوقبرادرانايمانی]وعملبـهوظيهـهخـودمقابـلآنهـا »؛ 2«املُت ُيَ 

 .«تريناعمالپرهيزکاراناستبرترينوارزشمند

و رابطاه فارد   سو  يک به اين احنديث، مين، رابطه فرد بن خدا ازبن توجه 

وجاود دارد کاه    يپيوساتگي و ارتبانط  چنن، بن بندگن، خدا از سوي ديگر، 

 اتارين اعمانل اهال تقاو     از ارزشامند  ،هاني اجتمانعي   مسئوليتداد، انجنم 

هاني اجتمانعي را نندياده     حتي کسي کاه مسائوليت  و  برشمرده شده است

به منزله دارد،  را پن  نمي خود  حقوق برادرا، و خواهرا، ايمننيگيرد و  مي

در کالماي از امانم    کاه  ؛ چنان، اسات شاده  دين خدا دانساته   شمرد،سبک 

 آمده است:چنين  7صندق

ظ َم َحق  اِْاٰدانِِه َو َمنِ  َِ ظ َم  ِيَن اهللِ  َِ ف  بِِدينِِه اِْستََخف  بِاادانِِه.استََخ  َمن 
3
 

هرکسدينخدارابزرگبشمارد،حـقبـرادرانشرانيـزبـزرگ

]حق بـرادرانش،شماردشماردوکسیکهدينخداراسبکمیمی

شمارد.راهمسبکمی

زيارا شارط    ؛اعتنان بنشاد   تواند به حقوق افراد، بي بننبراين، انسن، نمي

اداي حقوق ديگرا، است و اين براي ايمن، و پنيبندي به دين خدا، تال  

 .براي اوست بهترين عبندت ،تال 
                                           

 .200، ص 1، ج ابن ابي ال ديد ،البالغه . شرح نهج1
 .222، ص 10الش عه، ج  . وسائ 2
 .203، ص 13، ج . ب اراالنوار3
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 اقسام حق
 :داردحق اقسنم گوننگوني 

حق منلي امتينزي است که حقوق هار کشاور   »حق منلي و حق غيرمنلي:  .1

ين ايجند منفعتاي   1دهد ميآنهن  هني منلي و مندي اشخنص بهزمين نينأبه منيور ت

؛ مننناد حاق اساتفنده از اماوال شخصاي،      2«کند که قنبل تبديل به پول بنشاد  مي

نينزهاني ماندي را    طاور مساتقيم   باه کاه يان    مسانئلي خننه، پول، منشين و سنير 

 ؛توا، نينزهني مندي را برطارف کارد   کنند ين بن تبديل آنهن به پول مي برطرف مي

 توا، اجنره داد و از مننفع مندي آ، اساتفنده کارد.   ميخننه و مغنزه را براي مثنل، 

هاني   امتينزي اسات کاه هادف آ، رفاع نينزمنادي      ،حقوق غيرمنلي» ،در مقنبل

قنبال تباديل باه     ين نفعي کاه مساتقيم   3ا رواني است اخالقي و روحي ،عنطفي

ننت و سرپرساتي  حضا مننند حاق   ،حقوق غيرمندي 1.«کند ايجند نمي ،پول بنشد

وسايله پادر، حاق شاهروندي کاه نينزهاني        به ديب فرزندأل، حق تطف مندر بر

 کند. عنطفي، تربيتي و رواني افراد را برآورده مي

حاق کاه در ايان    مهام  هاني   : يکاي از تقسايم  النان   حق واهلل  حق .2

اسات  النان    حق واهلل  حق تقسيم حق به ،شود مي هبه آ، پرداختپژوه  

 .استکه محور بسينري از آينت و رواينت 

به معناني   ،در لغت« النن  حق» 5.است و الزمواجب  حق نيبه معن ،اهلل حق
                                           

 .22پژوه، ص  اهلل خسروشاهي و مصطفي دانش . فلسفه ح وق، قدرت1
 .135، ص 1، ج ح وق مالي، س د حسن امامي .2
 .23. فلسفه ح وق، ص 3

 .135، ص 1، ج . ح وق مالي1
 .110، ص 5، ج . مج ع الب رين5
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 دهد.   اسالمي را تشکيل مي حقوق ،اهلل حق کننرکه بنشد  مي «حق مردم»

هاني مختلفاي ارائاه شاده      تعري  ،در اصطالحالنن   حق واهلل  حق از

معصيت اهلل و بانلعر    ،تاهر آنچه که اوالً و بنلذ»اند:  است. برخي گفته

النان    حاق  ،و هرچه عکس آ، بنشاد اهلل  حق تجنوز به حقوق افراد بنشد،

مخنلفات بان    ،مخنلفات بان آ،   ،که در مرحلاه اول  يکنرهني؛ يعني 1«است

مخنلفات بان حقاوق ماردم      ،فرمن، پروردگانر اسات و در مرحلاه بعادي    

 شود. شمرده مياهلل  حق ،شود محسوب مي

سالطنت خداوناد در بنزخواسات     ،اهلل حق»: استگفته شده همچنين 

که در ماورد  بنشد  ميين ترک عملي داد، عمومنً بر انجنم بندگن، است که 

اي اين دو مفهاوم   عده 2.«نهي ين امر شنر  به مکل  متوجه شده است ،آ،

تواند آ، را سانقط   هر آنچه بنده مي»اند:  را به آثنر  تعري  کرده و گفته

 3«.استاهلل  حق ،حق اسقنط آ، را ندارد ،آنچه بندهو هر النن   حق ،کند

آنچاه  »اناد:   تعري  کردهگونه  اين راالنن   حق واهلل  حق ،بعضي ديگر

 ،آ، نهاي کارده  داد، يان از انجانم   آ، دساتور داده  داد، خداوند به انجانم  

کننده آ، بنشد، مننند نمنز و  دهنده ين ترک چنننچه مصلحت آ، براي انجنم

اسات و چنننچاه مصالحت آ، مرباوط باه ديگارا، بنشاد،        اهلل  حاق  ،ح 

مننناد وجاوب    ؛ن بنشاد فردي معي  ،خواه مراد از ديگرا، ؛است النن  حق

بنشاد  هانيي   اوصنف و ويژگاي  ،اداي امننت به صنحب  ين مراد از ديگرا،
                                           

 .211م االت(، م  د آشوري، ص   . عدالت   فري )مج وعه1

 . ه ان.2

 .55 ه قضا، عبدالکري  موسوي اردب لي، ص . ف3
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مننناد داد، زکانت و خماس باه      ؛شاود  که بر افرادي خنص منطباق ماي  

 1.«مستحقن، آ،

هاني   امار و نهاي   ،اهلل حق توا، گفت: مي   تعنري  ارائه شدهاز مجمو

 ،النان   حاق  . ولاي گاردد  برنماي ديگارا،  ه که مصلحت آ، با است الهي 

مصانلح ديگارا،   باراي  ين تارک آ،   داد، است که دستور بر انجنمتکنليفي 

داد،  فرمن، پروردگنر است و انجنم سبب به رفتن به ح  ،مثنل؛ براي است

تصارف  امن نهاي از   .اهلل( )حقکند  نفعي را متوجه ديگرا، نمي ،اين فرمن،

مصانلح ديگارا،   باراي   نفع  ،ديگرا،از  در منل ديگرا، ين غيبت نکرد،

 النن ( )حق است.

 الناس حق واهلل  حقهاي  تفاوت
 ،هاني احقانق آنهان    و رو النان    حاق  واهلل  حاق  بن توجه به منهيات 

برخاي از آنهان   باه  در اينجن  بين اين دو نو  حق وجود دارد که يتفنوتهني

   کنيم: مياشنره 

زيارا   ؛شاود  ماي  ادعن بادو، شانهد و اقارار پذيرفتاه     ،النن  حق در .1

بان رد قسام از    تواند از بدهکنر بخواهد قسام بخاورد و   مي ،صنحب حق

 شاود؛  ماي  ادعاني  ثنبات   ،کانر و قسام خاورد، او   سوي بدهکنر به طلب

پذيرفتاه   ،چنين نيست و دعنوي بدو، بينه يان اقارار  اهلل  حق درکه  درحنلي

مننناد   ؛اسات النن   حق واهلل  حق ازاي  مگر در حقوقي که آميزه ؛شود نمي

سوگند دربنره ولي  ،شود مي آ، جنريالنن   حقدربنره سرقت که سوگند 
                                           

 .165، ص 11، ج ن   اش مهذب االحکام . به615، ص 1، ج . دانشنامه ف ه س اسي1
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 سوگند در حق مشاترک، البته دربنره جرين، جرين، ندارد. آ، اهلل)حد(  حق

و در اناد   را غلبه دادهاهلل  حق بيشتر فقهن جننب ؛مننند قذف، اختالف است

 1.قسم در آ، جرين، ندارد ،نتيجه

اسات و هايچ   طلبکانر   بننبراين اگر فردي ادعن کند که از ديگري منلي

شاود باراي    مي از بدهکنر خواسته ،شنهدي براي طلب خود نداشته بنشد

 نفاي طلبکانر   ادعاني  ،خاورد  قسم بخاورد. اگار قسام   طلبکنر،  نفي حق

 خواساته طلبکانر   از ،ولي اگر از قسم خاورد، خاودداري کارد    ،شود مي

چنننچه قسم خورد، حاق او   ؛ثبنت ادعني خود قسم بخورداشود براي  مي

ادعني چنين عملي بدو، حضاور   ،مثل زنن ،اهلل حق ولي در .شود مي ثنبت

مرتکاب ايان عمال     اقرار فاردي کاه  ين چهنر بنر  (بينه)چهنر شنهد عندل 

 شود. نمي ثنبتشده، 

 شاود ولاي در   ماي  مجانزات آ، بان علام قنضاي اجارا      ،اهلل حق در .2

رود، مننناد   ماي شامنر   به اهلل حق شود. در حدودي که نمي اجرا ،النن  حق

حد زنن، چنننچه حنکم علم به ثبوت آ، پيدا کند، اقنماه آ، بار او واجاب    

امن در بقيه حادود، از قبيال حاد قاذف، تنهان در صاورت مطنلباه         .است

 .2شود نمي شود و بدو، مطنلبه او اجرا مي حد اجرا ،صنحب حق

 .النان   حاق ؛ بارخالف  تخفيفاي اسات   ،اهلل حاق  رويکرد اصلي در .3

 فنسق شاوند، شاهندت آنان، در    ،گواه پس از شهندتدو چنننچه  رو ازاين

مبناني  تواند  نمي ،اهلل حق لي درو .عتبر استم ،بننبر قول برخي ،النن  حق
                                           

 .111و  110، ص  22، ج . به ن   اش مهذب االحکام61، ص 1دانشنامه ف ه س اسی، ج . 1
 .161ن  162ص  ،راتي. ه ان. به ن   اش اسس ال دود و التعز2
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 1بنشد.به استنند شهندت آنن،  حکم حنکم

 نيانز باه داليال    ،بار ذماه ماردم   اهلل  حاق  براي اثبانت  ،به عبنرت ديگر

شاود.   نمي ثنبتبراي فردي اهلل  حق راحتي به که طوري ؛ بهاستتري  محکم

شاواهدکمتري اسات و   نيانز باه داليال و    النان ،   حاق ولي براي اثبانت  

 شود. ميثنبت تر  راحت

را  اهلل، حاق  (حادود )مجنزات فقط امنم و حنکم، حق عفو و اسقنط  .4

دارد. در اين زميناه روايانت   را النن   حقحق عفو نيز غير امنم  ولي ،دارد

 :فرمود 7بنقرامنم ؛ براي نمونه وارد شده است بسينري

ن ال ىعفَ ال يُ  يف  اسِ النّّحّق   َن ااِلماِم َفأّما ما کاَن ِمني هللِِ ُ وُحُدو  التّ َِّ

نُه ُ وَن ااِلمامِ  ىعفَفال َبأَس َان يُ  َحد   َِ.
2
 

دارد.اماحدودیکـهازنحقعهوکردنرا،امامغيردرحدودالهی

حقعهوآنرادارد.نيزغيرامام،استالناسحق

 

                                           
، ؛ جواهر الکنالم 123، ص1، ج ع االسالمي. به ن   اش شرا615، ص 1دانشنامه ف ه س اسی، ج . 1

 .211و  210  ، ص11ج 
 .252، ص3ي، ج . الکاف2



 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 الناس حق گاهي ت و جاي اهم 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 دگاه عقلياز دالناس  حق
مسئله  ،آنهن بدو، اجنزه ،در اموال ديگرا،حرمت تصرف  کليطور به

کند و نينز به هيچ استداللي  مي حکمهمگن، بدا، روشني است که عقل 

يعني حرمت تصرف  ،حکم آ، ،مردم()منل موضو  بن تصور زيرا  ؛ندارد

 1.شود مي استداللي ثنبتگونه  هيچ بدو، بدو، اجنزه منلک،ديگرا، 

زيارا مان وقتاي     بر منل خود تسالط دارد؛ منلک بسينر بديهي است که 

مجانز  منلاک براسان  قاننو،    دانيم؛ يعني  مي چيزي را حق و ملک کسي

بار  ظنهري هرچند تسلط  ؛تصرف کندمنل خواهد در آ،  مي است هرطور

 آ، نداشته و از دستر  او دور بنشد.

مـردمبـر»؛ «امّدامم الناس مسلطدن ِّى»کلي و فقهي  هبننبراين، قنعد

يان   يه بديهي است و اگر من هيچ روايتيک قض ،«اموالخويشتسلطدارند

دليل فقهي ديگري هم نداشتيم که داللت بار اعتبانر مضامو، و محتاواي     

قنعاده،  چراکه اين  ؛آمد نمي شته بنشد، بنز هيچ مشکلي پي اين قنعده دا

به استدالل ندارد. تنهن هماين کاه در ياک     که نينزيک قضيه بديهي است 

در يک نينم حقوقي، منلکيت پذيرفته شود، تسلط بار مانل نياز،     مکتب و
                                           

 .203، ص3، ج اخالق در قرآن .1



 الناس حق و حج 11

 

ديگري حق شخص بننبراين  .خواه ننخواه، به دنبنل آ، پذيرفته شده است

در اين منل تصرف کند و چنننچه بادو، اجانزه    ،نزه منلکندارد بدو، اج

در واقاع،   آور اسات و  در حق ديگرا، تصرف کرده و ضمن،کند، تصرف 

 شود. مي تجنوز به حقوق ديگرا، محسوب

ُ  ا اُ  اٰل ََيِلُّ مُ »در نتيجه، قنعده  َِ اال   سلم  مُ  مر باديهي و  نياز   «هفِس نَ  يِب ن طِ  

جاواز  تاوا،   ماي  ،کاه از تحليال منلکيات   گوناه   همن، اعتبنري است؛ زيرا

توا، درينفت کاه   مي اين را نيزدر ملک  را فهميد، منلک هرگونه تصرف 

 ،در واقاع  1.جانيز نيسات  ملاک  تصارفي در آ،  گوناه   هايچ  براي ديگرا،

هن را متن منلکيت بادانيم  ؛ خواه اينحقيقت منلکيت، چيزي جز اين نيست

منلکيت را ناوعي  اينکه  ت بينفرقي نيسهمچنين  .ين لوازم جدانشدني آ،

 سلطه تفسير کنيم ين نوعي اختصنص.

هرحنل، حرمت ين منع تجنوز باه مانل و حقاوق ديگارا،، يکاي از       به

اعتبانر آ، باه قننونگاذاري يان     است که جوامع بشري مهم اصول اخالقي 

مضامو، و محتاواي   معنان از   ؛ چراکاه ايان  نيسات وابساته  مردم پذير  

 شود.   فهميده ميمنلکيت 

 از ديدگاه نقلالناس  حق

 در رواياتالناس  حق
 ،اعم از حقاوق ماندي و معناوي    ،احترام به حق ديگرا، ،در مننبع اسالمي

خداوند اختيانر عفاو يان مطنلباه حاق را در      که  طوري دارد؛ بهاي  اهميت ويژه
                                           

 .200 ، ص3اخالق در قرآن، ج  .1



 10 الناس فصل اول: اهمیت و جایگاه حق

 

کاه اختيانر آ، در دسات    اهلل  حقبرخالف است؛  اختينر صنحب آ، قرار داده

 :فرمود 7امنم بنقرگونه که  د ين مطنلبه کند؛ همن،ا ببخشامنم است که آ، ر

ِن ال ىعفَ ال يُ  يف  اسِ النّّحّق   ُ وَن ااِلماِم َفَاّما ما کاَن ِمنهلل ُحُدوِ  الّتي َِّ

نُه ُ وَن ااِلمامِ  ىعفَ َحد  َفال َبأَس َان يُ  َِ.
1
 

کهمربوطبهراحدودیکند.امانمیامامعهوغيرازدرحدودالهی

.عهوکندتواندمیصاحبحق،استالناسحق

 .خالصاي ينفات  النان    حاق تاوا، از   نميتنهن،  بن استغفنرگفتني است که 

 :فرمود 7بنقرامنم که  آورد؛ چنن،دست  به بلکه بنيد رضنيت صنحب حق را

ّاهللُ َوُظلّم  ال يَ  رهُ فِ غْ غِفُره اهللُ َو ُظلم  ال يَ يَ  ُظلم   ةَالظُّلُم َثالثَ  ُِ ّا ه َد اهللُ َفام 

ُجِّل غِفّرُ ذي يَ َو َاّما الظُّلُم ال ّ ُک الّش  فَ  غِفرهُ ذي ال يَ لُم ال  الظُّ  ه َفُظلُّم الر 

ُه فاذي ال يَ لُم ال  نَه َو َبَي اهللِ َو َاّما الظُّ َنفَسه في  َبي َِ .َبَي الِعبا ِ  ةُ ّملُداَينَ َد
2
 

کـهخداونـدظلمی.آمرزدمیکهخداوندظلمی:استسهدستهظلم

کهآمرزشآنهارانبايدازخـداخواسـت.امـاظلمیوآمرزدنمی

راظلمیشرکبهپروردگاراستواما،آمرزدنمیراکهخداظلمی

کنددرآنچهبينمیبهخودفردکهاستستمی،آمرزدمیکهخدا

کهنبايدازخداتقاضـایآمـرزشآنراظلمیوامااووخداست

.الناس()حقکهبيناووبندگانخداوجوددارداستحقوقی،کرد

مّا »: فرمود مؤمنحق  يادادربنره ضرورت در روايتي  7امنم صندق

بَِد اهللُ  ُِ  ُ ُِ فَ ِمن  َافَضَل بََِش «منِ ؤمُ َّحِق ال  ا
خداوند پرست  نشده است باه  »؛ 3

                                           
 .252، ص3ي، ج الکاف .1
 .335، ص2، ج ه ان .2
 .135، ص2، ج ه ان .3
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و اداي حقاوق ديگارا،   بننبراين رعنيات   .«مؤمنحق  يچيزي برتر از ادا

باه   7امانم صاندق   ،گردر روايتي ديآيد.  حسنب مي  برتر، بهعبندت آنهن، 

 فرمود: «،نونس بن عبدالرحمي»

َُ  اَمهُ مِن َاقَ ؤُّامل َمن َحبََس َحق   يا يدنُس  مَس َّا  ةِ يامَ اهللُ ِّزوجّل يدَم ال

َِ َِ  َمأةِ  َرُقُه ف ىِرجَليِه حتّ  ىٰ ام   َِ نِّداهللِ نٰ و َ ُمُه َو يُ يِسيَل  ِِ ا ي ُمنا   ِمن 

ُ ا الظ  َذ هٰ  ِن اهلل َح  ال  اِل َِ ُخ اربعيه قا  َفيدَ ُ  ذي َحَبَس  ؤَمُر ُّيّ مّ دمًا ُثَّّن يَ ّب 

.ارِ النّ  ىلبه اِ 
1
 

اوندروزقيامتپانصدخد،منیراحبسکندؤایيونسکسیکهحقم

داردتاعرقشياخونشجـاریشـود.میرویدوپايشنگهسالاورا

دهداينستمکارکسـیاسـتمیمنادیازجانبپروردگارنداگاهآن

پـسچهـلروزتـوبي »کهحقخداراحبسکرد.حضرتفرمـود:

.«سویآتشبردهشودهبکهشودمیشود.سپسدستوردادهمی

ديگارا،، دوز  اسات.    براسن  اين روايت، جنيگنه ضنيع کننده حاق 

 تحمل کند:مجنزات را نيز چند لبته قبل از آ،، بنيد ا

عارق    ،ر اثر اين مجنزاتبروي دو پن بمنند که پننصد سنل اوال:ً بنيد 

 شود. مي )خون ( جنري

 .کند مي ظنلم و ستمکنر معرفي يفرد ، او راثننينً: منندي الهي

 ؛شاود  ماي  هم شننختهاهلل  حق کننده حبس ،مؤمنکننده حق  ثنلثنً: حبس

کاه   کساي ي پروردگنر است. پس نهاز دستور ،مؤمنزيرا احترام به حقوق 

 محترم نشمرده است.نيز را اهلل  حق ،نکندپيروي دستور خدا از 

 .شود ميرابعنً: چهل روز توبيخ و مجنزات 
                                           

 .363، ص 2، ج الکافی .1
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گننهان، شامرده    هکفنره هما  ،ديشهخو، ، :معصومائمه در رواينت 

 فرمود: 7بنقر امنمگونه که  همن، ،النن  حق مگر ؛شده است

تُل يف َسبيلِ يُ  ُکلُّ َذنب   َُ ُرُه ال يْ  کف  ُه ال َکّفاَرةَ  نَ اهللِ ااِّل الد  ُه فو ؤُ َله ااِّل ف ا َفاِن 

.َحقُّ ّي َلُه العُفَد اّلذصاِحُبُه فو يَ  ّيَ ِض ُْ يَ 
1
 

دَيْـن مگـرپوشـاندمـیراشخصهمهگناهانشهادتدرراهخدا

يـاکنداآنکهمديونآنراادمگر نداردایکهارهکهالناس(حق)

.ببخشايدياطلبکارکندپرداختآنکهوارث

 فرمود: 7گر امنم بنقردر روايتي دي

هيِد َ م اّوُ  َقطَرة  ِمن » .ضاُئهُ قَ فاِن  َکّفاَرَتُه  ينَ ااّلالد   لُِذُندبِهِ ة  َکّفارَ الش 
2
 

کهـاره،شـود مـیقطرهازخونشهيد]کهبهزمينريختهنخستين

ادایديناست.،کهکهارهآن(بدهی)مگردين گناهاناوست

 :ائمه اطهاردر سريه الناس  حق
اهميات  بساينر پر  :معصاوم ائماه  در سيره عملي النن   حق رعنيت

. در کردند توجهي نمي گنه به حقوق ديگرا، بي هيچکه آنن،  طوري است؛ به

در رعنياات  :عملااي ائمااه معصااوم اينجاان بااه برخااي مااوارد از ساايره

 کنيم: النن ، اشنره مي حق

 9 الناس در سريه عملي رسول خدا توجه به حق
تان  به باالل فرماود    ر روزهني آخر عمر شري  خود،د 9رسول خدا

حضارت باه    ،مردم جمع شادند هنگنمي که  د.مردم را در مسجد جمع کن
                                           

 .11، ص 5، ج .  افي1
 .103، ص3، ج ه  ضره الف ي؛ من ال 326، ص 10، ج عه   الشيوسا .2
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حاق  »منبر نشست و بعد از حمد و ثنني خادا فرماود:    رمسجد رفت و ب

پاس    .نگذردستمگر تعنلي حکم کرده و سوگند يند کرده است که از ظلمِ 

برخيازد  است،  9دهم هرکه را حقي نزد محمد شمن را به خدا سوگند مي

قينمت تر است از قصنص  محبوب ،و قصنص کند که قصنص دنين نزد من

انتهاني  از « بن قيس سوادة»پس مردي به ننم  .«و انبينفرشتگن، در حضور 

هنگانمي   !پدر و مندرم فداي تو يان رساول اهلل   »: گفتمجلس برخنست و 

غضبني خود  هشمن بر ننق .من به استقبنل شمن آمدم ،آمدي که از طنئ  مي

چو، آ، را بلند  .خود را در دست داشتيد «ممشوق»سوار بوديد و عصني 

ندانستم که به عماد   .بر شکم من فرو آمد ،يدخود بزن هکرديد که بر راحل

پاس باه    «.اهلل که به عمد کرده بنشام  معنذ»حضرت فرمود:  .بود ين به خطن

چاو، باالل از    «.همن، عصان را بيانور  و  3فنطمه هبرو خنن» :بالل فرمود

کيست که نفاس خاود را    !اي مردم»داد:  بين راه ندا مي ،مسجد خنرج شد

پاي     9  قصنص قرار دهد؟ اينک محماد پي  از روز قينمت در معر

باه  بالل چو،  «.خود را در معر  قصنص درآورده است ،از روز قينمت

پدرت عصاني   !اي فنطمه»: گفتدر را کوبيد و  ،رسيد 3فنطمه هدر خنن

د عصان  رروز کانر با   ،اماروز »فرمود:  3فنطمه «.طلبد ممشوق خود را مي

داناي   مگر نمي !اي فنطمه»: گفتبالل   ؟«خواهد را ميآ، براي چه   .نيست

. بالل عصن را گرفت و باه  «کند بن مردم ودا  مي ،که پدرت بر منبر برآمده

 شتنفت و عصن را به آ، حضرت داد. 9خدمت پينمبر اکرم

پدر و ماندرم   » گفت:؟ سواده «آ، مرد کجنست»فرمود:  9رسول خدا

قصانص   ار بين مان »حضرت فرمود:  .«من حنضرم !به فدايت ين رسول اهلل
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آ، روز که عصني  !ين رسول اهلل»گفت: ده اسو «.کن تن از من راضي شوي

چاو،   «.شاکم خاود را بگشان    .مان برهناه باودم    ،شمن به بد، من خورد

پادر و ماندرم فادايت يان     »ده گفات:  احضرت لبن  خود را کننر زد، سو

 ؟!«هنيم را بر شکم مبنرک شمن بگذارم دهي لب آين اجنزه مي !رسول اهلل

  ؟ عر«نمنيي کني ين عفو مي يمقصنص  !دهااي سو»حضرت فرمود: 

 1.«کنم عفو مي !ين رسول اهلل» :کرد

دهاد کاه اگار     مردم را قسم مي ،آستننه سفر آخرتدر  9رسول خدا

مباندا مطنلباه    تن طلب کند و در همين دنين بنزستنند ،کسي از او حقي دارد

تار از   بساينر ساخت  ز آ، روو قصنص به قينمت بيفتد کاه شارمندگي در   

 شرمندگي دنينست.

 مردمن يبدتر
باه شامن خبار دهام کاه      »به اصحنب خود فرمود:  9روزي پينمبر اکرم

بدترين ماردم آ،  »فرمود:  «!آري ين رسول اهلل» :؟ گفتند«بدترين مردم کيست

تنهن براي  ،کند و هرچه دارد کسي است که خير خود را از ديگرا، دريغ مي

کساي   ،کردند ديگار بادتر از ايان فارد     ،حنضرا، گمن. «خواهد خود  مي

خواهيد به شمن بگويم از ايان   آين مي»فرمود: در ادامه آ، حضرت  امننيست. 

حضارت  ؟ «مگر از ايان بادتر هام هسات    »اصحنب گفتند:   ؟«بدتر کيست

کاه آباروي   اند  کسننيز، و  مردمن، بدزبن،، تهمت ،بدتر از اين افراد»فرمود: 

 2.«شوند ي مييآبروالنن   حق ند و مرتکببر ديگرا، را مي
                                           

 خ صدوق. ش ي. به ن   اش امال553، ص 22، ج . ب ار االنوار1

 .52، ص 1، ج با قرآن  ري  براي نوجوانان، فرشانه شنب ي يي. آشنا2
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 المال تيفرار از آتش ب
به کوفه المنل،  براي بيتکه اموال بسينر  7در عصر خالفت امنم علي

را باه  المانل   بيات  چند ظارف طاال و نقاره از    7آمد، قنبر، غالم علي مي

و براي خود  دآنچه بود، همه را تقسيم کردي: »گفتآورد و ايشن، حضور 

 «.ام ذخيره کردهشمن هن را براي  . من اين ظرفدچيزي نگه نداشتي

 !واي بار تاو  »شمشير خود را کشايد و باه قنبار فرماود:      7امنم علي

قطعاه   ههان را قطعا   سپس ظرف«. ام آت  بينوري دوست داري که به خننه

تان عندالناه    آنهان را باه او داد   يد وشهري را طلبکنرهني کرد و سرپرست 

 1قسيم کند.ت

 حقوق مردمو المال  تيب
باه  ، در زمان، خالفات ايشان،،    7،نبرادر بازر  اميرمؤمنا  روزي عقيل، 

قار  دارم  به کسي »: و گفتآمد و تقنضني مبلغي وام کرد حضرت حضور 

 .«خواهم قر  خود را ادا کنم وقت اداي آ، فرا رسيده است، ميچو، و 

 7امانم  .گفات مبلغ را نيز عقيل  ؟«تو چقدر است قر »فرمود:  7امنم

باه  المانل   بيات  ازساهم خاودم   صبر کن تن  .من اين اندازه پول ندارم»فرمود: 

 . عقيال گفات:  «آ، را در اختيانر تاو خاواهم گذاشات     گانه  . آ،برساد  مدست

 هاگار هما   .برسدسهمم گويي صبر کن تن  بنز مي .در اختينر توستالمنل  بيت»

 «.قرضم را ادا کنم توانم ، نميبه من بدهينيز را سهم خود 

پاس بيان مان و تاو هرکادام شمشايري       »به عقيل فرمود:   7امنم علي

برداريم و به حيره )محلي نزديک کوفه( بارويم و باه يکاي از بنزرگننان،     
                                           

 .312، ص 31، ج . ب اراالنوار1
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قار   شويم و تاو نياز    پولدار تن آنجن شبيخو، بزنيم و اموال  را بگيريم 

 «کنيم؟واي! يعني برويم دزدي »عقيل فريند زد:  .«دهيبخود را 

اگر منل يک نفر را بادزدي، بهتار از آ، اسات کاه مانل      »فرمود:  7علي

منانفع  براي اگر از آ،   .استمسلمننن، عموم براي  ،المنل بيت عموم را بدزدي.

 .«ايم کرده دزدي از اموال عمومي ،خصوصي، زيندتر از ديگرا، برداريم

 1شد و ديگر سخني نگفت.نناميد عقيل  ،به اين ترتيب

اساتفنده  کاه  بدانناد  دارناد،  در اختيانر  را المانل   بيات  کسنني که !آري

بنياد باه   که  طوري آيد؛ به حسنب مي بهدزدي از همه مردم  ،از آ،نندرست 

 پنسخگو بنشند. آنن، ههم

 ان دوستیيپا
دوساتي داشات کاه     7گويد: امانم صاندق    مي «عمرو بن نعمن، جعفي»

نياز   يندي وسا غالم  ،همراه حضرت بود که روز . يکپيوسته همراه امنم بود

را نگنه کارد. امان   آ، مرد پشت سر  بعد از مدتي، رفت.  پشت سر  راه مي

 . او اين کنر را چندبنر تکرار کارد و باه دنبانل غاالم گشات.     غالم  را نديد

باه نشاننه    7امنم صاندق   .ننسزا گفت ،بن خشم به مندر غالم ،وقتي او را ديد

باه   !سابحن، اهلل » بر پيشنني خوي  زد و فرمود: دست خود را محکم ،تعجب

پنداشتم تو مارد پرهيزکانري هساتي  و     دهي؟ من مي مندر  نسبت ننروا مي

 .«نداريتو تقوا معلوم شد  . امنکني[ حرمت ديگرا، را رعنيت مي

 .مشارک اسات  « ساندي » ،اين غالممندر ! ابن رسول اهلل ين» :مرد گفت

 .«ام[  بننبراين من تهمت ننروا به او نزده
                                           

 .316ن  311، ص  1، ج ، ترج ه اح د آراماةيالح. 1
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 دارد کاه هار قاومي باراي ازدواج خاود قاننوني      »فرمود:  7امنم صندق 

 بننبراين عملشان، زنان نيسات و فرزنادا،      .کنند آ، بن هم ازدواج مياسن   بر

 1«.از من دور شو». سپس رو به آ، مرد کرد و فرمود: «ده نيستند[اآنهن زننز

 ريت حق اسيرعا
 ،يکي از اسايرا،  .به اسنرت درآمدنددر جنگ خيبر اي از يهودين،  عده

 دانشمند سرشنن  يهود بود.  ،«حي  بن اخطب»دختر « صفيه»

صفيه را همراه يک بننوي ديگر، به اسنرت گرفات و آنهان    ،بالل حبشي

، آنهان، اصاول اخالقاي    ولي هنگنم آورد .آورد 9را به حضور رسول خدا

شدگن، يهود  کشته هرا از کننر جننزنکرد و آنهن رعنيت  و حق اسير را اسالم

بساينر ننراحات    ،پنره يهودين، را دياد  هني پنره صفيه وقتي بد، .حرکت داد

شد و صورت  را خراشيد و خنک بر سر خود ريخات و بلناد بلناد گرياه     

از صافيه پرسايد:   حضرت آورد،  9هنگنمي که بالل آنهن را نزد پينمبر .کرد

 «؟!اي شده  آلود و افسرده خنکگونه  اين ي وا هرا خراشيدچرا صورتت »

از  9رسول اکرم هن را بين، کرد. منجراي عبور از کننر جننزهنيز صفيه 

مَحُة يّا »رفتنر غيراسالمي بالل ننراحت شد و به بالل فرمود:  ْت ِمنَک الر  َِ َانَز

راازکـهآنهـارختبربسـتهتایبالل!آيامهروعاطههازوجود» ؛«باِلُ ...

 2«.!رحمیدهی؟چهبیشدگانشانعبورمیکنارکشته

 الناس و حق 7امام حسين
ايشن، بعاد  همين بس که  7از ديدگنه امنم حسينالنن   حق در اهميت

                                           
 .321، ص 2ي، ج . الکاف1
 .351و  355، ص  3، ج ابن هشام سيرة. 2
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اطراف قبر خوي  را از اهال  از ورود به کربال و قبل از شرو  جنگ، زمين 

کرد و باه خاود آنان،    هم خريداري رنينوا و غنضريه به مبلغ شصت هزار د

صدقه داد و بن آنن، شرط نمود که مردم را به جنيگنه قبر  راهنمنيي کنناد  

همچناين باه    سه روز پذيرايي کنناد.  ،و هرکه را به زينرت آ، حضرت آمد

 پنک کنند.النن   حق خود را ازکه ينرا، خود سفنر  کرد 

امانم  خادمت   ،کند مردي از انصنر در مقتل خود روايت مي «سعد ابن»

«. ؟چاه کانم  بادهکنرم.  مان   !بن رساول اهلل اين »گفت: رسيد و  7حسين

َليّه َ يّن  »حضرت فرمود:  َِ ـکسـیکـه»؛ «ال ُيُاتُِل َمعّ  َمّْن  از،یداردهدب

 1.«جنگيدنکنارماخودداریکند

 گويد:   مي «طبراني»

مياناصحابويارانخـودکهدستوردادبهجارچی7امامحسين

يکیازاصـحابعـر .«ين  ُل َمعنا َرُجل  ِليه  َ اتِ ُيُال »:کندماعال

همسرمضمانتدينمراکـردهاسـتکـه!بنرسولاهللايا»:کرد

«ما ض ن امّرفةو»فرمود:7حسين.امام«بپردازد
،ضـمانتزن» 2

.«پذيرفتهنيست

                                           
ر اعنالم   سن  ؛31سعد، ص  ن، ابن به ن   اش م ت  ال س  .155، ص 3، ج 7ن خ امام حسي. تار1

 .252، ص 3ي، ج النبالء، الذهب
 .33و  32ن، ص   ؛ م ت  ال س123، ص 3ي، ج ر، الطبران به ن   اش ال عج  الکب ،. ه ان2
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 مقدمه
بين رفتنر اختينري انسن، و دستور  ،هني مندي در بين  پيروا، مکتب

 يخاود را آزاد از هار قياد   انسان،  رو  اي وجود ندارد. ازايان  الهي رابطه

در  هايچ ماننعي   ،دست آورد، سود مندي بيشتر کند و براي به تصور مي

افعانل اختيانري    ،. ولي در مکتاب اساالم  نمنيد نميمسير خود احسن  

اگر چه بعضي از اين احکنم را عقل انسن،  ؛خنلي از حکم نيست ،انسن،

الداجبّا  » اناد:  تاه کاه متکلمان، اساالم گف   طور  همن،ولي  .کند درک مي

تکاليهیکهدرشرعمقدسبرایمـردم»؛ «رِيه الطاأ يف الداجبا  العُليهّالش

بهبندگانخودداشتهاستتاوظايفعقلـیوندالطافیاستکهخدا،وضعشده

 .«خويشرابشناسند

ياز مصانلح و   يقادرت شاننخت و تم  انسان،،  اگر عقال   :توضيح آنکه

خاواري،   ينفات کاه ربانخواري، رشاوه     درماي  ،داشت مي مفنسد واقعي را

 تبانهي  موجب ،سرقت اموال ديگرا، و هرگونه تصرف بدو، اجنزه منلک

 ،نمنز و روزه و ديگر اعمنل عباندي انجنم داد، و شود  ميهن  معنوي انسن،

گنه خود به خود و بدو، امار و نهاي    آ،گردد.  موجب رشد معنوي او مي

 کرد. مي منت پرهيزمحرداد و از  مي واجبنت را انجنم ،خداي متعنل
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از ادراک و درينفت مصنلح و مفنساد   ،در بيشتر موارد ،عقل بشريامن 

باين   هرابط، شد مي است و اگر انسن، بن چنين عقلي وانهندهمسنئل، ننتوا، 

خداوناد بان    رو ازايان  .کارد  افعنل اختينري و الزام و تکلي  را درک نماي 

رابطه هريک از افعنل اختينري انسان، را   ،رسول و کتنب آسمننيفرستند، 

 اوامر و نواهي تبيين کرده است. بن

 ،رابطه باين حقاوق ماردم    ،آينت و رواينتمسنئل مورد توجه يکي از 

مننند مننسک حا  و عماره    ،اعمنل عبنديي بن يجنني و آبرو  اعم از منلي،

جانيز  د. اگر چه ممکن است عقال مان باه    بنش ميالهي  يکه دستوراست 

يک عمال عباندي حکام     داد، براي انجنمديگرا، استفنده از اموال نبود، 

امن از تبيين رابطه حقوقي که مرباوط باه آباروي ديگارا، بان اعمانل        ،کند

الزم است بان مراجعاه باه آيانت و      رو ازاين ننتوا، است.بنشد،  ميعبندي 

 به تبيين اين رابطه بپردازيم. ،رواينت

 الناس حق رابطه حج و
عمال الهاي حا  و     داد، و انجنمالنن   حقرابطه بين رعنيت توا،  مي

 در سه محور اسنسي تبيين کرد: عمره را

 ؛رابطه کمنل و نقص .1

 ؛عدم قبولرابطه قبول و  .2

 .رابطه صحت و بطال، .3

 دهيم: را توضيح مي گننه در اينجن هريک از محورهني سه
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 رابطه کمال و نقص .1
موجب کمنل و  ،اعمنل عبنديداد، جنم در انمسنئل رعنيت بعضي 

 9اسالمبراي مثنل، پينمبر  ؛موجب نقص آ، عمل خواهد شد ،ترک آ،

«َمسِجدِ َّمسِجِد ااِّل يف الّال ّجارِ ال َصالَة لِ » فرمود:
برایهمسايهمسجدجايز» ؛1

 «.مگردرمسجد،نيستنمازبخواند

بيارو،   ،همسنيه مسجداين است که نمنز جنيز نبود، در اينجن مراد از 

ناه اينکاه چناين     ؛نمنز کنمل نخواهاد باود   ،از مسجد )محل کنر ين منزل(

 2.صحيح نبنشدنمنزي 

 توا، عمل عبندي کنمل انجنم داد. نمي ،لي گفت: بن حرامي کدر قننونتوا،  مي

کاه از راه  تاوا، کاناليي را    آيان ماي  »نوشات:   7فردي به امنم عسکري

. اماانم «نمااوداسااتفنده آمااده، خريااداري کاارد و از آ، دساات  ساارقت بااه

ُ  »فرمود:  7عسکري «َاصُلُه َحرام  َو ال ََيِلُّ اِستع ُلهُ  ال َارَي يف َشى
درچيـزی»؛ 3

 «.کهاصلآنحراماست،خيریوجودنداردواستهادهازآنحاللنيست

 روايت 9از رسول گرامي اسالم 7از پدر  امنم بنقر 7امنم صندق

َّز َو يف جِ » :فرمود کند که حضرت در مورد نقصن، ح  مي ه  َلّم  ازِ هَّمن ََتَ َِ ه 

کسیکهتوشهسهرحـجببنـددودروسـايلاو»؛ 1«ج  َّح َحرام  َلْ يَُبِل اهللُ ِمنُه ال

 .«پذيردخداوندحجاورانمی،]حتی پرچمحرامیباشد

ي کنمال  نبه معن ،پرچم حرامبه سبب  ،ح  در اين روايتنشد، قبول 
                                           

 .12، ص1، ج بيالتهذ .1
 ه ان. .2
 .125، ص5ي، ج  اف .3
 .116، ص11الش عه، ج  وسائ  .1
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از شارايط   اي مسائله زيارا چناين    ؛حا   نه بنطل باود،  ؛نبود، ح  است

 ح  نيست. صحت

 رابطه قبول و عدم قبول .2
ممکن  بندتبدو، رعنيت آداب عبندت، رسيد، به حقيقت آ، عشک،  بي

داد، پاذيرد. اگرچاه ممکان اسات انجانم       آ، را نماي نيز نيست و پروردگنر 

ولاي باه ايان     شود؛تکلي  موجب اسقنط بدو، آداب و شرايط آ،، تکليفي، 

 ،رو بعضي شارايط  معنن نيست که خداوند هم آ، عمل را پذيرفته است. ازاين

، تقاوا  قرآ، کاريم آيند؛ براي مثنل خداوند در  به حسنب ميشرط قبولي عمل 

إِنَما  )فرمنياد:   ماي کناد و   مييکي از شرايط قبولي قربنني فرزندا، آدم بين،  را
 (85)مائده: «.پذيردارانمیکهيزرخداتنهاازپ» ؛(َيتََقبَُل اّلَلُ مَِن الُْمتَِقيَ 

فرمنيد: اين گوشت و خو، نيست که باه   مي قربنني بنرهقرآ، کريم در

 پروردگانر اسات.   مورد نيار حنصل از قربنني، بلکه تقواي  .رسد مي خدا

 فرمنيد: خداوند مي

 (ُُلُوُمه  َو ال ِدم ُؤه  َو لِكْن يَنا ُهُ اََّْقاوم ِماْنُك ْ  لَْن يَن َل اّلَلَ )
 (95حج:)

ولی.رسدنمیهایآنها،هرگزبهخداهایآنهاونهخوننهگوشت

اریشماست.رسد،پرهيزکمیآنچهبهاو

 داد، يکي از شارايط قباولي حا ، انجانم     :ائمه اطهنردر رواينت 

کسنني که آبرويشن، را بن گفتنر و  از طلب بخشني ح  بن منل حالل و 

رساول  کاه   ن، شاده اسات؛ چنان،   بيايم،  از بين بردهرفتنر ننمننسب خود 

 فرمود: 9گرامي اسالم
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، َفنا ى  ُهم  َلبّيَک َّلبي  »إذا َاَرَج احلاجُّ حاّجًا بِنََفُة  َطيبة  نا اُه ُمنّا   « َک َالل 

 َلبي َک َو َسعَديَک زاُ َک 
ُِ َّک ِمَن الس   َحال   َو راِحَلُتَّک َحّال   َو َحجُّ

ُِ  غرُي مأُزور   ر  َمْْبوُ  ِة اخَلبيَثِة َفنا ى َلبي َک نا اه ِمَن الس   َُ َو اِذا َاَرَج بِالن ف

 َُ ّّتُ ّال َلبي َک َو الَسعَديَک زاُ َک َحرام  َو َنف َک مّأزور  َک َحّرام  َو َحجُّ

.َغرُي َمُْبور  
1
 

چنانچههزينهسـهراوازمـالپـاک،اگرشخصیعازمحجگردد

باشد،هنگاماحرامبستنولبيکگهـتن،ازآسـمانبـرایاوپيـام

خوشابهحالتکـههزينـهک.يلبيکوسعد ایبندهمن]آيدمی

وزيارتـتقبـولوحج.تحاللاسواریسهرتحاللومرکبو

رسد:میبدونمشکلاست.امااگرمالاوپاکنباشد،ازآسمانندا

اتازحرام،حـجواتازحرام،روزیک!هزينهينهلبيکونهسعد

است.شودوبدفرجامپذيرفتهنمیزيارتت

را باه کانر بارده     «نفقه خبيثه» و «نفقه طيبه»تعبير حضرت  ،در اين روايت

بنياد   ،، مانل دبر حالل بوافزو، شنيد به اين موضو  اشنره دارد که  که است

 پرداخته شده بنشد. ،يعني وجوه شرعي که به منل تعلق گرفته ؛پنک هم بنشد

 در حديث ديگري فرمود: 9رسول گرامي اسالم

ِِتُّاً و ال َحّجّاً َو اَل  َُبّلِ اکّّتَسَب مّاالً َحرامّاً َل يَ  َمنِ  اهللُ ِمنُّه َصَّدَقة َو ال 

تِ راً. ِْ ا
2
 

بخشش،آزادی،صدقههرکسمالحرامکسبکند،خداوندازوی

کند.نمیوعمرهراقبولدهوحجبر
                                           

 .213، ص 2، ج ه  ضره الف ي. من ال 1
 . 153، ص0، ج وسائ  .2
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 :دفرمو تجنوز به آبروي ديگرا، بنرهدر 9رسول گرامي اسالم

اهللُ َصالَته َو ال ِصياَمُه فرَبعَي يدمًا َو  ُمسلًِ  فو ُمسلمة َل يَُبلِ  َمن إغتاَب 

ُه.يَلة ااِّل َان يغِفَر َله صاِحبُ لَ 
1
 

اشراوروزهخداوندنماز،کندغيبتمرديازنمسلمانازهرکس

اوراببخشد.،شدهنکهفردغيبتآمگر پذيردنمیروزتاچهلشبانه

بان حا  در   النان    حاق  شود که رابطه باين  مي از اين رواينت استفنده

 ،رابطه قبول و عدم قبول است. اگر ح  بن منل حارام بنشاد   ،بعضي موارد

 ستيکي از شرايط قبولي را دارا ،و اگر از منل حالل بنشدشود  نمي قبول

 را نيز به دست آورد.و بنيد بقيه شرايط 

 خرج سفر حج از مال پاک
اهل نيشنبور باه نمنينادگي از ساوي ماردم      ،«بن محمد بن ابراهيم جعفر»

اماوال زياندي را   مردم  ،هنگنم حرکت رسيد. 7خراسن، به خدمت امنم هفتم

ياک درهام خماس و     «شاطيطه »ي به ننم يامنم برسنند. بننو به به او سپردند تن

را باه خادمت امانم    آنهن  يک کالف نخ آورد و از جعفر بن محمد خواست تن

آنکه مجباور  کرد تن  جعفر بن محمد قبول نمي ،ند. چو، مقدار آ، کم بودنبرس

 بينندازد.هن  د و مين، سنير پولنيک درهم را مقداري ک  کشد 

 هت ماردم خراسان، را با   رسايد، امننا   7وقتي به خادمت امانم کانظم    

 مانل مان نيسات.   »و فرمود: نپذيرفت کدام را  هيچداد. امن حضرت، حضرت 

امان اماننتي نازد تاو دارم از باننويي باه نانم         .اينهن را به صنحبنن  بنزگردا،

گوياد: کيساه را    بن محمد ماي  جعفر «.آ، را جدا کن و به من بده .شطيطه
                                           

 .205، ص 32، ج ب ار االنوار .1
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جوي سکه شطيطه باودم کاه امانم آ، را نشان، داد و     و گشودم و در جست

سالم مرا بسينر به شطيطه برسن، و باه او  »کالف او را هم درآورد و فرمود: 

گذارم و اين پنرچه را که از پنباه روساتني    بگو نخ کالف تو را در کفنم مي

 ، باراي تاو  را بنفتاه اسات   آ، ،و خواهرم حکيمه براي کفن 1بنشد مي صِرين

من سه چياز را از اماوال حاالل و خانلص      .ن در کفنت قرار دهيت فرستم مي

 :. به او بگو«ين ح  رانخستمهريه زنن،، پول کفن و خرج  :پردازيم خود مي

اين چهل درهم را به  .رود از دنين مي ،هفده روز بعد از ورود تو به نيشنبور»

و در دهاد  درهام را صادقه    24او بده. شننزده درهم را خرج خود کناد و  

 !اي ابنجعفر .خوانم آنچه نينز دارد مصرف کند. من خودم بر بدن  نمنز مي

 «.به کسي چيزي نگو ،هنگنم دفن شطيطه ديديمرا اگر 

کاه امانم   طاور   همان،  .به نيشنبور بنزگشاتم : گويد مي بن محمد جعفر

مردم زيندي براي تشييع جننزه  .شطيطه از دنين رفت ،فرموده بود 7کنظم

صاورت خاود را پوشاننده    که  درحنلي 7ديدم امنم کنظمشدند. او جمع 

بن شتري وارد شد و بر بد، آ، بننو نمنز خواند و بر دفن او نيانرت   ،بود

 !ابانجعفر »: بر قبار او ريخات و فرماود    7کرد و از خنک قبر امنم حسين

 در دفان جنانزه شامن حنضار     مان ائماه حتمانً    .سالم مرا به ينرانت برسن،

 2.«پس تقواي الهي پيشه کنيد .که بنشيد در هر شهري ؛شويم مي
                                           

 ه بذر پنبه آن را حضرت فاط ه با دست خود  اشت تا با پنبنه   3متعلق به فاط ه يروستا .1

ي بنود  نه موسني بنن     يروسنتا  ،انند: صرنريا   گفتهن ز بعضي  ه شود. پارچه فرشندانش ته ،آن

 (.302، ص 1، ج در سه م لي مدينه تأس س  رد. )مناقب ابن شهر آشوب 7جعفر

و  251  ، صن 13ج  ،ب ناراالنوار  ؛221و  216  ، صن 2الوسائ ، ج  ث در مستدرکين حديا .2

 گر آمده است .يکدياش  يبا اضافات 323ص  ،1، ج الخرائج ؛33، ص 10ج   و 253
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 شرط قبول حج ،استطاعت اخالقی
هان   رود، ذهن مي« استطنعت»معموالً هرگنه که در بحث ح  سخن از 

اساتطنعت  »کاه دربانره حا      يدر حانل  ؛ينبد سوق مي« استطنعت منلي»به 

 ناو   نيز بسينر در خور توجه است؛ چراکاه اگار ايان   « حقوقي و اخالقي

نصل نشود، چه بسن ح  پذيرفته نشود ين باه کمتارين انادازه    استطنعت ح

 قبول برسد و در نتيجه، کمترين نمره و دستنورد را داشته بنشد.
 گويد:   بنره مي در اين« مرتضي مطهري»استند شهيد 

پرسند:چطوراستکهازنظراسالم،استطاعتگاهیبعضیافرادمی

رطاست.امااسـتطاعتمالیواستطاعتبدنیواستطاعتطريقیش

يعنیچطوراستکهحاجیبايدازلحاظمالی!اخالقیشرطنيست؟

قدرثروتداشتهباشدکهبهراحتیبهمکـهبـرودوبرگـرددوآن

اشواردنشـودوازلحـاظایبهکاروکسبووضعخانوادهضربه

ـ،ازلحاظراه.مريضنباشدوبايدسالمباشد،بدنی تهبايدامنيتداش

جوابايناستکهاستطاعتاخالقی]وحقوقی هـم!باشد؟چرا؟

هـاشـرطامابايکتهاوتوآناينکهسايراستطاعت.شرطاست

وجوباستوامااستطاعتاخالقیشـرطوجـوداسـت.توضـي 

تکليهـیدر،ييدنشوداينکهشرطوجوب،يعنیشرطیکهتأمطلب

شـرطوجـوبزکـات،نصـاب مثالًرسيدنمالبهحدکارنيست

،تکليهیووجوبیدرکـارنيسـت.نصابنرسدتامالبهحد.است

اماشرطوجود،يعنیشرطیکهتاآنشـرطمحقـقنشـود،عمـل

مثالًحضورقلب،شرطقبولینمازاستوبايـد انسانمقبولنيست

حضورقلبباشدتانمازمقبولواقعشودوآثـارخـودراببخشـد.

تراست.ازشرطوجوبمهم،وجودپسشرط
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يعنیتنهادرصورتآمـادگی شرطوجوداست،استطاعتاخالقی

پايانروحیواجتماعی]حـج اخالقیاستکهانسانازمزايایبی

محنـت»اشـدشودواگرانساناينآمادگیرانداشتهبمندمیبهره

.«سيمهباديهخريدهب

کناد   استدالل ماي  7روايت امنم بنقر به ،ايشن، براي اثبنت اين ديدگنه

 که فرمود:  

ُلّق  ُخّالُِق بِّه مُّ هذا الَبيَت اذا َلْ َيُکْن فيه َثالُث ِاصا   ُا ؤما ُيعبأ بَمْن يَ 

ْن ََماِرِم اهللِ تعال . َمْن َصِحَبه َِ و ِحْلم  َيملُِک بِِه َغَضَبُه َو َوَرع  ََيُجُزُه 
1
 

توجه]پروردگار مورد،کندرامی(کعبه)کسیکهقصداينخانه

گيرداگرسهخصلتدراونباشد:اخالقمناسـبیکـهبـاقرارنمی

حلمیکهباآنبتواندخشـمخـودرا.همراهانبهخوبیرفتارکند

کهاوراازگناهاننگهدارد.تقوايیمهارکندو

تاوا، تکليا     اينجان ماي  از »گوياد:   شهيد مطهري در ادامه بحث ماي 

روند، انوا   زود از کوره در مي کنند،  جهت بن رفقن نزا  مي بي حجنجي که

 2.«فهميد ،شوند گننهن، از دروغ و غيبت و مننند اينهن را مرتکب مي

 رابطه صحت و بطالن .3

 .آ، عمال اسات  ين رد مبحثي جدا از قبول  ،صحت و بطال، يک عمل

ولاي قباول و رد    .است ،هنيرسنله عمليه فق ،مالک صحت و بطال، عمل

انجانم دهناده   عمل براسن  صافنتي اسات کاه نوعاًن باه ميازا، تقاواي        
                                           

 .121، ص 16به ن   اش ب ار االنوار، ج  .33ن  31 ، ص يد مطهر . حج، شه1
 .33، ص ه ان. 2
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هم  ،يک عملگنهي  يعني ؛شوند مي گنهي اين دو بن هم جمع .گردد برمي

؛ نيسات قباول  امن  است. صحيحعمل ولي گنهي  .بنطل است و هم مردود

کناد و   ماي  غيبات  ،امن در طول روز .گيرد مي مننند کسي که روزه صحيح

  .گويد مي دروغ

عملياه تعياين   هاني   اگر عملي براسن  شارايطي کاه فقهان در رسانله    

   سانقط لا آ، عمل صحيح و تکليا  از عهاده مک   ،انجنم گيرد ،اند کرده

چنننچاه بان شارايط     . امان دوبنره آ، نيستداد، شود و نينزي به انجنم  مي

در بسينري شود و  نمي تکلي  از عهده فرد سنقط ،تعيين شده انجنم نشود

 ،پنکي لبن  و بد،براي مثنل،  ؛انجنم دهددوبنره بنيد آ، عمل را از موارد 

علام و  بن  ،اگر فردي بدو، هيچ عذري .يکي از شرايط صحت نمنز است

 .آ، نمنز بنطال اسات   ،ز بخواندلبن  نجس ين بن بد، نجس نمنبن  ،آگنهي

و چنننچاه  اناد  بخوار بنيد آ، نمنز را اگر وقت بنقي است دوبانره  نمنزگز

يکي از شرايط صحت مننسک ح  و عمره،  .کند ، آ، را قضنوقت گذشته

چنننچه ح  بان   .شود مي حالل و پنک بود، منلي است که بن آ، ح  انجنم

 ؛کناد  نماي  االسالم )ح  واجب(جةَحکفنيت از ، ردمنل غصبي صورت گي

کنظم د سي»فقيه گرانقدر  .اين منل غصبي را داده بنشدهرچند فرد ديگري 

 د:گوي مي «الوثقي عروة»شري   بدر کتن «يزدي

وفـرد]وسيلهآنحجانجامدهدهبرایاينکهبنداگرمالیراببخش

غصبیبـوده،یيمعلومشودکهمالاعطا،وبعدازحج بهحجبرود

ـکندمیاالسالمةَحج  کهايتاز،دراينکهحجانجامشده دو،انـهي

امـااگـر.عـدمکهايـتاسـت،وجـهترينقوی:وجهوجوددارد
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کهدوبعدمعلومش خرجسهرتبامن.بهحجبرو:اعطاکنندهبگويد

،صـحي وازظاهرايناسـتکـهحـج،پولدادهشدهغصبیبوده

.کندمیاالسالمکهايتحجة

دُم » گويد: مي در حنشيه خود بر اين مسئله «=امنم خميني» َِ َبل الظاِهُر 

نهّا َِ «اجزائِه 
1
در هار   .«االسالماستحجةعدمکهايتاينحجاز،بلکهظاهر»؛ 

مانل   النن  و بطال، ح  بن اين فر  فقهي نشننگر اهميت حق ،دو صورت

 .«غصبي است

 ی مناسک حجالناس با اجزا رابطه حق
؛ باه  نزدياک دارد اي  بن همه اعمانل عباندي رابطاه   النن   حقشک،  بي

نمنز، روزه، امر باه  ت همچو، النن  بر عبندا که رعنيت نکرد، حق طوري

قدم باراي  گذارد؛ براي مثنل نخستين  تأثير مي ...معروف و نهي از منکر و

 .کناد  ماي  نمانز را بنطال   ،ولي طهنرت بن آب غصابي  .طهنرت است ،نمنز

 ،در غير ايان صاورت   .ورود به نمنز بنيد بن لبن  مبنح و مکن، مبنح بنشد

ل آغنز شاود و بان غاذاي حاالل     روزه بنيد بن غذاي حال .نمنز بنطل است

در غيار ايان    .در امن، بنشاند دار  روزهمردم از دست و زبن، و  پنين، گيرد

ولاي   ،شاود و روزه صاحيح اسات    ماي  هرچناد تکليا  سانقط    ،صورت

 .آورد به دست نميچيزي جز گرسنگي و تشنگي  دار  روزه

النان  ارتبانط مساتقيم دارد. در اينجان باه       بن حق ح ، همچنين هرجزء

النن  مرتبط اسات   اجزاء و مننسک ح  اعم از واجب ين مستحب که بن حق
                                           

 .325 ص ،=ين ه امام خ   با تعل يالوث  العروة -1
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 در پنساخ باه ساواالت    7امنم هشتم علي بن موسي الرضان  کنيم. اشنره مي

 نوشت:  ح  پرسيده بود، چنين از فلسفه اعمنل  که« محمد بن سنن،»

ُة احلوِ اْسّتِخراِج  َمّا اْقَّفَأ... َومّا فِيّه ِمّنِ  ِمْن ُکّل   رُوُج خل... اَ ج  ل 

. دِ ...ُُ حلاالَمداِ  َو... َوََتِديِد ا
1
 

وعلتوجوبحج...خارجشدنازتمامگناهانیکهآدمیمرتکـب

]وخرجکـردنمـالهایحج: يکیديگرازحکمتو]شدهاست...

هایزحکمتايکیديگرو]است.الناس خارجشدنازديونوحق

]کـهبريکديگردارنـداستکهمؤمنانتجديدحقوقی وجوبحج

.. ..استهوسيلهغيبت،تهمتوناسزافراموششدهبودبه

 آزار کمترين تر ،احرام
 مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

 

 2که در طریقت ما غیر از این گناهی نیستت 

املسّلُِم َمّْن َسّلَِم »است:  را چنين تعري  کرده مسلمن، 9پينمبر اسالم 

«سلُِمدَن ِمْن لِسانِِه َو َيِدهِ امل
3
مسلمانکسیاستکهمسلماناناززبانودسـتش» ؛

ِمُن َمّْن ؤاملّ»کند: همچنين حضرت، مؤمن را چنين تعري  مي. «ايمنباشند

ل  َِ مْ  آَمنَُه النّاُس  «فْنُفِسهم َو َامداِمِ
جـانکسیاستکهمردمنسبتبهمؤمن»؛ 1

 .«ازاودرامانباشند،واموالشان

خنطر بندگن، و ننخشنودي پروردگانر ارتبانط   ترديد مين، رنجنند،  بي

و  گن،بند کرد،مين، خشنوداين ارتبنط گونه که  همن، ؛نزديکي وجود دارد
                                           

 .15، ص 2، ج 7ون اخبار الرضا . ع1
 .36، غزل 131وان حافظ، ص ي. د2
 .66، ص 1، ج .  نز الع ال3
 .05. جامع االخبار، ص 1
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آزرد، بنادگن، خادا، هميشاه    گفتني اسات  . وجود دارد خداوند ترضني

 ينبد. مي ين تحريم، جلوه آشکنرتريهنگنم احرام ا . امناست بوده ممنو 

 از متتتن ی تتتو  رتتتازی متتترد  گتتت ا  را 

 

 درد کتتو پویتتخین خبتتآز یتته آزار متتی 

 رازی تو نیسخیز شخر ایتت از یترا  آنت     \

 

 1یترد  ختورد و یتار متی    ییچارهز خار می

شنيدم هنگنمي که  7گويد: از حضرت صندق مي «هنرو، بن خنرجه» 

 کرد:   گونه دعن مي اين ،شد از عرفنت خنرج مي

لّلُهّم اِّن  َفُِدُذ بَِک َاْن َفظلَِم َفو ُفظَلَم فو فْقَطَع َرمحًا َفْو ُاوِذَی جارًا.فَ 
2
 

خداوندابهتوپناهميبرمازاينکهبهمخلوقیظلمکـنميـاديگـری

ایبتواندبهمنستمکندياقطعرحمیازمنصادرشودياهمسـايه

راآزردهسازم.

 فرمود:   7امنم صندق که گويد مي «بن عمنر ةمعاوي»

،بپرهيـزازاينکـههنگـامکـو ازعرفـات» «اّياَک َو الَدِجيَّف »

دوانيدن،فرمود:حج9زيرارسولخدا «مرکبتراباشتاببرانی

ازآن اسـتپروردگاردستوریاجرا،حج.بلکهاسبوشترنيست

سـيرخودقراردهيدوهوپرهيزازنافرمانیخداراشيوجمله:تقوا

نماييدباکمالخوبیوپابرضعيهیننهيدوتنهبهکسـینزنيـدو

ومرکبخودراطوریراهببريدکهپابرکسـیکسیرانيازاريد

3نگذاردوبرمسلمانیلگدنزند.

 همچنين حضرت فرمود:
                                           

 .115ص  ، تص  ح م  دعلي فروغي،يات سعد .  ل1

 .163، ص 1ي، ج . الکاف2

 ه ان.. 3



 الناس حق و حج 26

 

گرفتوافسـاراورارامیاشایجلویناقهبهگونه9رسولخدا

مبادابهکسیتارسيدپاالنشمییکشيدکهسرناقهبهجلوپسمی

َک فِّ  »فرمود:اذيتبرسدومی َ ُْ حّاَم َو َفاّاُأ َفْن َا اّن  َاااُأ الز 

نَِت اِْنسان   َِ»
زدنترسموازاينکهدرصـدمهمنازمزاحمتمی» 1

.«ترسممی،واذيتکسیمشارکتداشتهباشم

 نرسانند، باه   النن  و آزار رعنيت حقبه مسئله  :ائمه معصوم !آري

تارک  را روح احرام  که اند؛ به طوري در ح ، سفنر  بسينر کردهديگرا، 

النن  را در مراحلاي از حا     اند. در اينجن رعنيت حق دانستهآزار ديگرا، 

 کنيم: بررسي مي

 احراملباس 
خاود را درآورد و  هاني   يعناي لبان    ؛رم شاود حْابتدا بنيد مُگزار  ح 

يعناي بان    ؛اين لبن  بنيد مبانح بنشاد   .تن کند ح  را بر لبن  مخصوص

عماره يان حا  او بان      ،در غير ايان صاورت   .شده بنشدحالل تهيه درآمد 

نير مراجاع معيام تقلياد در زميناه     که طور  همن، ؛شود مي مشکل مواجه

 اين مطلب است.نگر بين ،حرامين ح  بن پول خمس نداده  داد، انجنم

 محرمات احرام
مکاه جهات   ساوي   به محرم و آمنده حرکت ،زائر خننه خدا در ميقنت

در شود که  مي ي بر محرم حرامکنرهني ،بن احرام .شود مي انجنم اعمنل ح 

 ،محرمنت احارام بعضي از . شود ميگفته محرمنت احرام  ، به آنهناصطالح

ي کاه  درادر اينجن به مو .جنبه اجتمنعي ،جنبه فردي دارند و بعضي ديگر
                                           

 .163، ص 1ي، ج . الکاف1
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 :کنيم مي اشنره ،داردالنن   حق جنبه اجتمنعي و

، و ا. بيشتر مفسار ت و خروج از اطنعت پروردگنريعني معصي فسوق:

فارد   1.دروغ و فحنشاي اسات   ،مراد از فساوق  که اند تصريح کرده ،هنيفق

، دروغ باه ديگارا   .احارام کنتارل کناد    در حانل زبن، خاود را  محرم بنيد 

نبارد. خداوناد در   آبروي ديگرا، را  ،يينکند و بن ننسزاگو يفحنش .نگويد

 :فرمنيد مي قرآ، کريم

ََج فاَل َرفََث َو ال فُُسوَق َو ) ْشُهٌر َمْعلُوم ٌت َفَمْن فََرَض فِيِهَن اُلْ
َ
َجُّ أ اُلْ

َج    (075بقره:) (ال ِجداَل ِِف اُلْ
درايـن بابستناحـرام]نیاستوکسانیکههایمعيّماهدر،حج

،درحـج بايـدبداننـدکـه]،انـدهحجرابرخودفر کرد،هاماه

ست.آميزشجنسیوگناهوجدال،رواني

توجاه  ي مردم يحقوق آبروبه هنگنم احرام بنيد  خداوند همچنين زائر

قصاد  پي  از ورود به حرم  7بنشد و طبق بين، نوراني امنم سجندداشته 

 2کنم. جويي مسلمنني را نمي کند و بگويد خداين! من غيبت و عيب

مصاداق حفا     ،ويژه زبن، در حنل احارام  گمن، مراقبت از اعضن به بي

در پنسداشت حرمات ديگارا،    7حرمت حرم و احرام است. امنم صندق

 :  فرموددر حنل احرام 

کههماناکمالحجوعمرهآناستکهانسانزبانشراازگهتاری

فرمايد:میکهخداوندعزوجلچنان بازدارد،خيریدرآننيست

َج  )
ْ
ّباُب ». (...فاَل َرفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ِِف اُل و الفُسدُ  الکِّْذُب َوالس                                             

 .231، ص 1ي، ج ر صاف تفس .1
 .31حج، ص  ي. اسرار عرفان2
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ُجِل ال واهللِ َو َبل  َو اهلل دروغوفحاشیاسـت،فسوق» 1«واجِلداُ  قدُ  الر 

.«واهلليعنیقسمخوردنبرایاثباتچيزیاستواهللوبلیال،وجدال

 کند: سعدي حکنيت مي

درآن«3داعـی»افتادهبـودو2«حجيج»نزاعیدرپيادگان،سالی

ورویهمفتاديمودادفسـوقوسهرهمپيادهبود.انصافدرسر

نشينیراشنيدمکهباعـديل)همسـهر(خـودجدالبداديم.کجاوه

،بـرديادهحاج،چوعرصهشطرنجبهسرمـیپ!ياللعجب»گهت:می

1.گرددکهبوديعنیبهازآنمی «شودفرزينمی

کنناد پيانده    سواره کنروا، بار پيندگان، کاه تصاور ماي      رکننيه از تفنخ

تري نسبت باه شانه دارناد و نبنياد      مننند سربنزا، شطرن  جنيگنه پنيينه

بنياد  ن مقنيسه کنناد.  ه براي خود جنيگنهي قنئل بنشند و خود را بن سواره

و از تفانخر، جادال و   شد در حريم امن الهي به بندگن، پروردگنر نزديک 

فسوق پرهيز کرد. نبنيد به کسي ننسزا گفت و زبان، باه مجندلاه گشاود.     

 ي و زيبنشنوي است.يتمرين زيبنگو ، زمن،احرام

ترک آزار و اذيت جننادارا، و بانالخره   » گويد: استند شهيد مطهري مي

ود، در مقنبل جنندارا، و حرب نبود، و اعالم سلم و امن نماود،،  سلم ب

 5.«بنشد هني اجتمنعي و اخالقي احرام مي از فلسفه

چه رسد به آزار  ؛توا، آزرد اي را هم نمي حتي مورچهمعتقدند عنرفن، 
                                           

 .330، ص 1ي، ج .  اف1
 . حجاج.2
 است. ينجا مراد، خود سعدي: دعاگو، در اي. داع3
 ، حکايت دواشده .يات سعد .  ل1
 .121. حج، ص 5
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از نگنه  .«جن، دارد و جن، شيرين خو  است»او نيز بندگن، خدا؛ چراکه 

شک، زينرت خننه خادا، فرصاتي    . بيآنن،، حيواننت هم حق حينت دارند

 است تن زائر رعنيت حق را تمرين کند.

خداوند بن تحريم شکنر حيواننت و حتي کشتن حشاراتي چاو، پشاه    

ياندآور   محارم حيوانانت را در جهان، هساتي باه     جنيگنه در حنل احرام، 

بنياد   ،نچاه از آ، تاو نيسات   آماوزد کاه تصارف در آ    شود و به او مي مي

از مجانزات دارد.   ،خداوند اذ، بيبراسن  اجنزه منلک آ، بنشد و تصرف 

 اين رو اموال و آبروي ديگرا، را نيز بنيد محترم داشت.

 زائر در کعبه و حرم جان و مالامنيت 
آ، را مرکز امناي  کند و  معرفي ميمحل اجتمن  مردم خداوند، کعبه را 

اي که زائر آنجن را همچو، خننه خاوي    دهد؛ به گونه براي مردم قرار مي

قارار داد  کعبه و حرم را مکنني امن براي انسن،  ،خداوندبيند. در واقع  مي

 يان خاوني   حقي پنيمنل نشود، آبارو  ،تن در پرتو امنيت آ، فضني ملکوتي

 .ريخته نگردد

 تهر کته داختگ گ تت در و ز ایاتن ایت     

 

 از رتتواد ز در پنتتاه مواااتتن ایتتت 

 یعنتتتتی آمتتتتر هرکتتتته در و  ز ا خقتتتتاد 

 

 هست ناچار او یته تتره هتر دستاد    

 پتتت  ز شتتترو نستتت  و ویتتتوا   تتترو    

 

 گتتردد ایاتتن و آا هواهتتا  دو تتتو   

 ایاتتتتن آمتتتتر از ختتتت   متتتتا دتتتتر    

 

 نی کته نبتود ی تر او متوم و متر      

 در یتتتترا  شتتتترز معتتتتونی از  س تتتت  

 

 م ت   نی کته آناتا یتر تتو نن تینر     

 پتت  چتتو از  تتاهر یتته یتتاطن رو کنتتی      

 

 1رو  یتتر امنیتتت از هتتر یتتو کنتتی 

 
                                           

 .606، ص 2، ج عرفاني و منظوم قرآن. شرح جامع تفس ر 1
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را محال صافن و امان قارار داده اسات و      کعباه و حارم    ،قرآ، کاريم 

ْمن ً )فرمنيد:  مي
َ
هنگامیيادآوريد به]و» ؛(َو إِْذ َجَعلَْن  اْْلَْيَت َمث بًَة لِلَن ِس َو أ

.«مردمومرکـزامـنقـرارداديـمکهخانهکعبهرامحلبازگشت]واجتماع 

 (087)بقره:

 کعبه و حارم آبرويي تنهن براي زمين اين فضيلت امنيت منلي، جنني و 

حرمت منل مردم در حرم آ، قدر مهم  است. الهي آنجن پننهگنه امن است.

محماد تقاي   »شده( حرم را نبنيد برداشت. مرحوم  است که لقطه )شئ گم

 گويد:   مي «صنحبقرانيلوامع »در کتنب  «مجلسي

شـده(حـرمراجـايز)گـمظاهربعضیازاخبارآناستکهلقطه

کهچنانواجباست م(تعريف)اعال،نيستبرداشتنواگربرداری

ـ«يعقوب»از،درصحي  بـوديمکـهازامنقولاستکهمـادرمن

ـحضرتفرمود.الکردندازلقطهسؤ7حضرتامامصادق ادر:ام

ازشماهرکهماخوبنيستياجايزنيستبرداشتن،وزمينسراين

1.کندآنرا)اعالم(سالتعريفيک،برداشتهاستمالی

ال دربنره لقطه حرم ساؤ  7از حضرت بنقرگويد  مي «فضيل بن يسنر»

 «.تن صنحب  بينيد و باردارد زد دست نبنيد به آ، »حضرت فرمود:  .کردم

و  دباردار فاردي  کاه  ر  آ، بنشد تبسينر بنشد و  ،اگر منل» :عر  کردم

برندارد آ، را مگر شخصي که مثل » :حضرت فرمود «.نرسنند  به صنحب

 .«کند اعالمبنيد آ، را  گنه . آ،تو بنشد

چگوناه اسات   »ساؤال کارد:    7شخصي از حضرت موسي بن جعفر
                                           

 .160، ص 1ال ت  ن، ج  روضة؛ 265، ص 3، ج . لوامع صاحب راني مشهور به شرح ف  ه1
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حضرت فرمود: « ينفت و آ، را برداشتديننري را در حرم  حنل فردي که

 1«.برداشتکرد که بدي کنر  »

چنن، است که حتي اگر کسي چيزي را گام   در حرم امنيت منلي !آري

بر جني خود  بمنناد  آ، منل بنيد بلکه را بردارند.  نبنيد ديگرا، آ، ،دنک

 بردارد. منل  را و تن صنحب آ، برگردد

ند حرمات آ،  ا المللي است که همه موظ  بين يحرم و کعبه پننهگنه

پاس از فنجعاه    =ريخته نشود. امنم خميناي  خوني در آ، تنرا حف  کنند 

سرزمين  ،بن يندآوري اين نکته که حرم الهي ،کشتنر اسفبنر حجنج در مکه

 امن و امنيت است و هيچ گنه نبنيد حرمت  شکسته شود، فرمود:

ترشهمـيناسـتمسئلهحجاز،ابعادمختلفدارد منشأبعدبزرگ

يـنکشـتارکـهدرکهاحتراميکمحلمقدسیازبينرفت.اگرا

خوببـازقابـلتحمـلشد،فواقعمیيحرمواقعشدهاستدرطا

برایاينکهطايفبود،کشتاربودفقط.امادرحرمواقـعشـده.بود

است حرمیکهخداازاولامنشقـراردادهاسـت.مـنواقعـاًدر

درمسائلجنگ،درهمـهاينهـاتحمـل مسائلخيلیتحملداشتم

2.تحملکردهمنراين،بی.امااداشتم

 طواف

 .طواف به گرد خننه خداسات  دور ، هفتيکي از واجبنت ح  و عمره

طاوري   ؛ باه اين عمل عبندي همراه بن رعنيت حقوق ديگرا، بنشدبنيد امن 
                                           

 .266. ه ان، ص 1
 .211، ص 1، ج . ص  فه حج2
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: فرماود  7امانم صاندق   .دوبنعث اذيت و آزار ديگرا، شطواف، نبنيد  که

برقاراري عادل   باراي  بعد از ظهور  ]ين کنري که حضرت مهدينخست

 :  اين است ،دهد مي انجنم

 ةِ لِصّّاِحِب الَفِريَضّّ َسّّل َم صّّاِحُب النّافَِلّّةِ ُمناِ يّّه َان يُ  نّّاِ يَ َان يُ 

.و الط داَأ  سد َ رالَ َج َح ّال
1
 

جـاکـهطـوافمسـتحببـهآن»دهـد:فرستادهحضرتنـدامـی

سـودوطـوافرابـهکسـیواگـذارکنـدکـهاالحجر،آوردمی

«.استطوافاوواجب

رفع مزاحمات افارادي اسات کاه طاواف       ،علت اين دستور حضرت

دهند  مي کسنني که طواف واجب خود را انجنم تن دهند مستحبي انجنم مي

هان   کنناده  بساينري طاواف  به راحتي بتوانند به وظيفه خود عمل کنند و از 

هان وجاود دارد کاه     براي همه زمان،  ،بديهي است اين مالک .کنسته شود

  .ديگرا، مزاحمت ايجند کرد نبنيد براي

 استالم حجر
رکان حجار    ،کعباه  مهام  يکي از ارکن، .کعبه معيمه چهنر رکن دارد

سانگي   حجراالساود  .است که در آنجن حجراالساود نصاب شاده اسات    

بهشتي است که در آغنز رنگ آ، سفيد بوده و باه تادري  بار اثار دسات      

 2.استسينه شده ، کشيد، گنهکنرا،

راست پروردگنر معرفاي  را دست اين سنگ  ،:ممعصوائمه رواينت 
                                           

 .123، ص 1ي، ج الکاف .1

 .113، ص السنه. ال ج في 2
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نبنياد  عبندت مستحب است. امن اين  نمودهاستالم آ، سفنر  به و  1هکرد

مزاحم حقوق ديگارا، بنشاد و موجاب اذيات و آزار ديگارا، شاود. در       

اطاراف حجراالساود   اگار  شاده اسات   سافنر    :معصومائمه رواينت 

 ، اشانره شود موجب آزار ديگرا، مي ،استالم آ،بنشد؛ به طوري که شلوغ 

 کند. کفنيت ميبه آ، 

زد تان   ديگارا، را کنانر ماي    ،فردي که بن زور و فشنربه  9پينمبر خدا

 :فرمود ،استالم حجر کند

فشـار،حجراالسـودبرایرسيدنبـه.پسهستیتومردنيرومندی

 اگرخلوتيافتی،آنرالمـسکـن.آزاریمینياورکهناتوانرا

2.بگو(اهللاکبر)وتکبير«الالهاالاهلل»روبهآنبايستووگرنه

 گويد: مي «حمند بن عثمن،»

اميهبـودکـهبـاازدوستدارانبنی،«عوانهابی»بهناممردیدرمکه

بزرگانازيايکی7هرگاهامامصادق.داشتدشمنی:تيباهل

اوهـمحاضـرآمـدوبهطوافمیشدمیبهمکهوارد9محمدآل

درطواف7يکبارامامصادق.کردمیمسائلیرامطرحوشدمی

ه!دربـارایاباعبداهلل»:آمدوگهت7آنمردنزدامامصادق.بود

:؟حضـرتفرمـود«گـويیمـیچه،سوددستکشيدنبرحجراال

.«پيامبرخدا،برآندستکشيد»

:حضـرتفرمـود؟«نديدمتوبـرآندسـتبکشـی»:مردگهت

ناتوانیرابيـازارميـاخـودمآزرده ،براثرازدحام]دوستندارم»
                                           

 .156، ص 1الش عه، ج  وسائ  .1

 ه ان. .2
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.«شماگهتيدکهپيامبرخدا،آنرالمـسکـرد»:گهت.مرد«شوم

ديدند،حـقاورامیولیپيامبرخداراچون!آری»:فرمودحضرت

1«.شناسندنمیولیمنحقمرا .کردندمیوراهراباز]شناختندمی

مننع واجب ديگرا،  ،يک عمل مستحب داد، يد براي انجنمبننبراين نبن

 بانره در 7از امانم رضان   .زمينه آزار و اذيت ديگرا، را فراهم کارد  شد و

 سوال شد: استالم حجر در حنل شلوغي

ليه النّاُس اذا َکُثروا قاَ   وَ  َهْل ...  َِ اِذا کاَن َکذلَک َفأوِم اليّه  7يُاَتُل 

ًُ بِيِدَک  .اِي 
2
 

برسراستالمحجربايدباهـمبجنگنـد؟،وقتیزيادشدندآيامردم

7امـام،مستلزمفشارواذيتمردماست يعنیاستالمدرشلوغی]

.«حجراشارهکنسویبهوقتیچنينشدبادستخود»:فرمود

 الناس حق مناز طواف و

 يند شدهستو، دين از آ، به ترين دستور عبندي است که  اسنسي ،نمنز

ر برابر بان رد ساني   ،برابر بن پذير  سنير اعمنل و رد آ، ،ر  آ،پذي .است

همراه بن شرايط ظنهري و بانطني   شود که فته مي. نمنزي پذيراعمنل است

؛ يعني يکي از شرايط ظنهري نمنز، مبنح بود، لبن  نمنزگزار است .بنشد

يعناي از راه   ؛حاالل بنشاد   .بخواناد ار بن لبنسي حالل و پنک نمنز زگنمنز

)زکانت و  حقوق شرعي يعني  ؛پنک و طنهر بنشد .ه نشده بنشدتهي ،محرا

 خمس( آ، را پرداخت کرده بنشد.
                                           

 .151، ص1ي، ج الکاف .1

 .155، ص 2، ج ه ان .2
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نمانز  »و  «نمانز طاواف  »براي زائر خننه خدا، يکي از نمنزهني واجب 

نمنز طواف و نمنز طواف نسنء اين اسات کاه   « ظنهر» .است «طواف نسنء

، آ،« بانطن » . امان ايستد ميبه نمنز ، ايستنده 7مکنني که ابراهيمدر  انسن،

 ود ومستقر شجنيگنه خليل حق را درينبد و در آ، جنيگنه ين است که چن

کاه امانم   گوناه   همان،  ؛بگاذارد  7نمنز حضارت اباراهيم  همننند نمنزي 

 فرمود: «شبلي»به  7سجند

بايـدبـاهـر،ایقدمگذاشته7اکنونکهبهجايگاهابراهيمخليل

تـوجهیبـهبـی،ازآنجملـه]وازهرمعصيتی1شویطاعتیآشنا

2.یابرازانزجارکن اذنصاحباموالديگرانوتصرفبی

کند، قدم جاني پاني    کسي که بن معرفت به اسرار ح  و عمره عبندت مي

آيان  »از شابلي کاه    7ال امنم سجندگذارد و بن توجه به سؤ مي :انبين و ائمه

شايطن، را باه خانک     گونه نمانز خوانادي و بيناي    ، ابراهيم7در مقنم ابراهيم

 7اباراهيم جنيگانه  در  ،رساد  ماي  7گنه کاه باه مقانم اباراهيم     آ، ،«منليدي؟

 3منلد. گزارد و بيني شيطن، را به خنک مي گونه نمنز مي ايستد و ابراهيم مي

 مکان، ايساتند، او  و امن کسي که در نمنز، لبن  غصابي بار تان دارد    

در واقاع   ،کناد  مي حمتکنندگن، ايجند مزا است که براي طوافاي  گونه به

او طعمه شيطن، است و شيطن، بيني او را  .نيستنده استندر جني ابراهيم 

سخن شيطن، بن او اين است که من بر تن تو لبان    .به خنک منليده است

 .نه بندگي خدا ؛تو در حنل بندگي من هستيو ام  پوشننيده
                                           

 .115، ص يآمل يواد، جحج يصهبا .1
 .116ه ان، ص  .2
 .ه ان .3
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 قرباين
خداشننساي   انسن، موحدي که بن وقوف در عرفنت و مشعر، باه مقانم  

ارز   و، دنينيي و تمنيالت نفسنني، در نير  باي ئکنمل رسيد و تمنم ش

، بنياد ايان بنادگي و    غارق گردياد  محبت خنلق مهربن،  درينيو در شد 

 .محبت را بن ذبح قربنني به درگنه خداوند اعالم نمنيد

، تمانم شاهوات و تمانيالت پسات     البته انسن، بنيد بان قربانني کارد،   

، طمااع، حااب رينساات و شااهوت،   بخاال ،حاارصحيااواني از قبياال  

 دشيطنني را زير پن بگاذار و بدبيني و سنير رذايل نفسنني  ،انگيزي اختالف

وََجْهُت وَْجِِهَ لِاَذِ  ): و ذبح کند و بن تصميمي قنطع و عزمي راسخ بگويد
 
َ
سویکسیمتوجـهکـردمکـهمنرویخودرابه»؛ (ْرَض َفَطَر الَسم واِت َو اْل

 (57)انعام:«.اوزمينراآفريدهآسمان

بلکاه آنچاه    .خواهاد  گوشات و خاو، نماي    کرد،، خداوند از قربنني

   فرمنيد: ه قرآ، کريم ميک چنن، ؛خواهد تقواست مي

 (95)حج: (لَْن يَن َل اّلَلَ ُُلُوُمه  َو ال دِم ُؤه  َو لِكْن يَن ُهُ اََّْقوم مِنُْك ْ )
.ولیرسدبهخدانمیآنها،هرگزهایهایآنهاونهخونگوشتنه

شماست.پرهيزکاریرسد،میاوآنچهبه

برسنند کاه   پرهيزکنريتواند زائر را به  ميدر صورتي  قربننيبننبراين، 

 فرمنيد: مي 9رسول گرامي اسالم .از منل حالل تهيه شده بنشد

َفُع َيَدْيِه اَِل اِّن َفَح  دُ  يا َرب  يا َرب   َدُکم َلرَيْ ُُ  َو َي
ُِ َو َمْطَعُمُه َحّرام   الس  

ُ  ُيسَتجاُب لِ  َو َملبُسُه حرام   َبُل مَّفَاىُّ ُ ِا ُْ َمل  ُي َِ نُْه َو ُهد ُينِفُق َهذا َو َفيُّ 

  َ . ِمْن َغرْيِ ِحل  اِْن َحج  َحج  َحَرامًا َو اِْن َتَصد  َ  بَحرام  َتَصد 
1
 

                                           
 .61، ص 1، ج . ارشاد ال لوب1
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«ياربّيـاربّ»بردوسویآسمانباالمیشرابهيکیازشمادستان

غذايشازحرامولباسشازحراماست.چگونـهکهدرحالی گويدمی

قبـول،ايندعامستجابشودوکدامعملاستکهبادرآمـدحـرام

ازمالحرامبرایآنکارانهاقگردد.اگرحجبهجاکهدرحالی شود

است.دادهحرامصدقهدهد،هآوردحجحرامکردهواگرصدق

 .روح از رذايل اخالقي استبراي پيراستن بننبراين ذبح قربنني، رمزي 

، از مننسک ح  يراه فضيلت و تقوا، بعد از طي مراحلدر واقع، روندگن، 

هنگانمي  . ند تن حلقوم حرص و طمع را قطع کنناد ا مور به قربننيدر منن مأ

مانره مبانرزه   که فرد بان نفاس ا   آيد  به دست مي اين بخ  از اسرار قربنني

 ،يکاي از ايان رذايال    شاک،  بي .سنزداز همه رذايل پنک خود را و نمنيد 

بينورد قربننگنه ه اندازي به منل ديگرا، است. زائر بنيد منل خود را ب دست

شاود بان ذباح     برساد. چگوناه ماي   به تقواي الهي  ،در قنلب ذبح حيوا،تن 

 ، پرهيزکنر شد.گرا، استمنل ديحيواني که از 

 در برخي مننبع چنين نقل شده است:

هـايیهجدهسالدرمکهماندوهرگزازخوردنی«ابوعبداهللبنجال»

ماننـدیبـودچونمصرراشبهه آوردند،نخوردکهازمصربرايشمی

کردند.آبزمزمراوقتیهایآنپرهيزمیکهگذشتگان،ازخوردنی

يسمانودلوِخودکشيدهباشدوازدلوِآويختـهبـرنوشيدکهبارمی

1چونريسمانودلوزمزم،ازاموالشاهانبود. نوشيدآن،نمی

                                           
 بنه ن ن  اش الل نع، بونصنر سنراج طوسني،        211ص . نس   معرفت حج، س د م  ود طاهري، 1
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 مقدمه
کناد   حقوقي را بر عهده انسن، الزم ماي ، ارتبنطنت اجتمنعي و اقتصندي

زمانني کاه    وياژه  به ؛دين است ي لينوهني ا که رعنيت اين حقوق از سفنر 

 :فرمود 7امنم صندق .شود آمنده سفري طوالني مننند ح  مي ،فرد مسلمن،

ُُد   َتْلِزُمَک ... َو ا.ج  اِذا فَرْ َ  فحل .. َو .خُلدقيَ ِمْن ِجَهِة امل اُرْج ِمْن ُح

ُجدعَ َمْن ال َيرُجد ا دا َ اِستِع اْسَتِعد   .لرُّ
1
 

آزادراازتمامحقوقخلقخود،...خانهحقکردیجچونقصدح

کسـیکـهاميـدماننـدهایآمـادهکـنگونهخودرابهونما...

بازگشتندارد.

فقط دست در جيب ديگري کرد، و از النن   حق شود که گنهي گمن، مي

، خواهيم ديد که حقوق نيک بنگريمن اگر قدري . امديوار مردم بنال رفتن است

کاناليي کاه   ختن مننناد فارو   ؛آوريم آنهن را به حسنب نميبسينري است که من 

کانالي   جاني  باه کيفيات   باي کنالي  هعرضاست ين  گذشتهآ، تنريخ مصرف 

اي از کننر  اي که اگر حشره گونه بهدزدگير منشين تنييم ين  دو استننداربنکيفيت 

 کند. همه اهل محل را از خواب بيدار مي ،نيمه شب ،آ، عبور کند
                                           

 .121، ص16، ج . ب اراالنوار1
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نهصاد تومان،    براي مثنل ؛دکن ميکنمل پول کنال را هميشه به نفع خود 

د و کنا  و غيبت آنهان را ماي   دزن م تهمت ميبه مرد گيرد. را هزار تومن، مي

 ،جني پنسخگويي به اربنب رجاو   به ،در وقت اداري .ننمد آ، را انتقند مي

. اينهان  کناد  ن دوستن، و خننواده مشاغول ماي  گو بو خود را بن تلفن و گفت

اجتمانعي خواساته يان ننخواساته     اي از حقوقي است که در روابط  گوشه

نماود و  بنيد قبل از سافر حا  ادا    را حقوقاين  .شويم مديو، ديگرا، مي

 را راضي کرد.صنحبن، آنهن 

 ،در زمينه ارتبنطنت اقتصاندي و اجتمانعي  مسنئل ترين  يييکي از ابتدا

 فرمود: 7علي شننخت حقوق ديگرا، و مصنديق آ، است.

َلّيُکم اِن  اهللَ ا َِ َلُکم ُحّدو ًا ها دُ ُتَضّي عرائَض َفّال َفّْفَفَض  َفّال َوَحّد 

َُ َفال  ْن َفشيا َِ .َتنَْتِهکدهاَتعَتُدوها َو ََناُکم 
1
 

آنهاراپايمـالنسـازيدو خداوندواجباتیبرعهدهشمانهادهاست

ازآنحدودخـارجنشـويدواز حدودیبرايتانتعيينکردهاست

مرتکبنشويد.پس،برحذرداشتهاستیچيزهاي

بنيد موارد و مصنديق حقوق  ،از حدود تعيين شدهتجنوز نکرد، براي 

 آشنن شد.النن   حق ديگرا، را شننخت و بن انوا 

 الناس حق انواع
رو  گيرد. از ايان  گنهي به اموال تعلق مي :النن  انوا  مختلفي دارد حق

 يرضا جنباه عِ النن   حقنيز  گنهي .شود منلي تعبير ميالنن   حق از آ، به
                                           

 .265، ص2، ج نوار. ب اراال1
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رضي عِالنن   حق آ، تعبير بهاز شود که  ميتعر  فرد آبروي به  کهدارد 

 که گيرد؛ به طوري النن  به جن، تعلق مي گنهي نيز حق شود. ي مييو آبرو

 شود. جنني يند ميالنن   حق که از آ، بهشود  ريخته ميگننهي  خو، بي

شارح آنهان   مصنديق مختلفي دارد که در اينجن به  ،هر يک از اينهنالبته 

 پردازيم: مي

 مايلالناس  حق
اعاام از مسااتقيم ياان ، ازي بااه ماانل ديگاارا، بااه هاار طريااقانااد دساات

هاني   در معنمله و کساب درآماد    ِّخيننت در امننت، غ مننند غيرمستقيم، 

آنهن نسابت باه   مرتکب است و منلي النن   حق از موارد و مصنديق ،حرام

 ضنمن و مديو، است. ،آوردهدست  به اموال

 فرمود: 9رسول اکرم

تي  اِن  فاَدَأ ما فااُأ ِى مةِمن َبعِدي َهِذِه املکاِسُب املُفم  .َحر 
1
 

ازآنيشبـرامـتخـوترينچيزیکهبعدازخودهرآينهسخت

.آيدمیدستبهحرامهاییاستکهازکسبيدرآمدهام،ترسناک

تجانوز باه   مصداق ظلام و  اينکه  برالنن  منلي، افزو،  گفتني است حق

مصرف چناين  شود و  عبندي ميحقوق ديگرا، است، موجب بطال، اعمنل 

مننع رشد ملکنت اخالقي و بنعث سقوط از مرتبه انسنني باه پسات    ،اموالي

 گردد. ميترين مرتبه حيواني 

منلي به حسنب النن   حقدر اينجن به بعضي موارد کسب حرام که من 

 ييم:نمن مي اشنرهآيد،  مي
                                           

 .66، ص13، ج مستدرک الوسائ  .1
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 فروشی کم

 و بنعاث ايجاند  کناد   هنيي که کسب حالل را تهديد مي يکي از آسيب

فروشي است که در دين مقد  اساالم باه شادت     شود، کم ميالنن   حق

اي بادين نانم نانزل     نکوه  شده است تن آنجن که در قرآ، کاريم، ساوره  

 است:شده 

ِفيَ ) َ اََّا ِس سَْساَتْوفُو َ  * َوْيٌل لِلُْمَطف  ََ َو إِذا  * اََّلِيَن إَِذا اْكتا لُوا 
ْو 

َ
و َ اكلُوُهْ  أ  (9ـ0مطههين:) (َوَزنُوُهْ  ُُيِِْسُ
فروشان.آنانکهوقتیبرایخودچيزیازمردمباپيمانهوایبرکم

ولیهنگامی.دارندطورکاملدريافتمیبه حقخودرا]گيرندمی

گذارند.کنند،کممیکهبرایديگرانپيمانهياوزنمی

گيرد، مين، بعضي  ميفروشي که از حرص و طمع انسن، سرچشمه  کم

، علت نيزو بدين بوده است کسب درآمد براي  اي شيوه ،هني گذشته امت

پرساتي، بان ايان     فرستند تن کننر دعوت مردم به يگننهرا پينمبراني  ،خداوند

کاه حضارت    اسات  در قارآ، کاريم آماده   مشکل اقتصندي مبنرزه کنناد.  

 فرموده است:فروشي بر حذر داشته و  قوم خود را از کم 7شعيب

ْشي َءُهْ  َو ال ُتْفِساُدوا )
َ
ْوفُوا الَْكْيَل َو الِْمزياَ  َو ال َتْبَخُسوا اََّ َس أ

َ
فَأ

 
َ
 (77اعراف:) (ْرِض ِِف اْل

رویزمـينحقپيمانهووزنرااداکنيدوازاموالمردمکمنگذاريـدو

ادنکنيد.اصالحشدهاست،فس درپرتوايمانودعوتانبياء]کهبعدازآن

باه   اسات  هري )لغوي( نقال کارده  زاز ا «يتک سُ ابن»که  چنن،« بخس»

 آماده اسات:   «تانج العارو   »در . از ايان رو  معنني کنساتن حاق اسات   
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نقاص و کام گذاشاتن و ظلام     به معنني  بخس» ؛«البخس: النُص و الظلم»

 1.«است کرد،

در اينجن  که منپنهن، است و مصنديق مختل  آشکنر داراي فروشي  کم

 :کنيم آ، اشنره ميمهم به بعضي از مصنديق 

فروشیدرمعامالتکم

در قيمات يان    گذاشاتن  ، کام فروشاي  ترين مصنديق کام  يکي از روشن

نکوه  شده است؛ چنن، کاه  در قرآ، بسينر کنر . اين بنشد کنال ميجنس 

 فرمنيد: خداوند مي

ْوفُوا الَْكْيَل َو ال تَُكونُوا ِمَن الُْمْخِسا)
َ
َو زِنُاوا بِ لِْقْساط ِس  * ِرينَ اأ

 (078و070شعراء:) (الُْمْسَتِقي ِ 
فروشینکنيدوبهديگرانزياننرسانيدحقپيمانهرااداکنيدوکم

وباترازویصحي وزنکنيد.

هنگانمي کاه   ينفتم که آمده باود:   7فرمود: در کتنب علي 7امنم بنقر

صِ س  َاَاَذُهُم اهللُ بِال»فروشي راي  شود  کم ،مين، گروهي «نَِي َو النُ 
2
خداوند» ؛

 .«کندآنهارادچارخشکسالیوکمبودمی

 گويد: مي« منلک بن ديننر»

بهعيادتيکیازهمسايگانرفتمکهدربسترمرگافتادهبود.مرد

دوکوهآتشبرابرمناستکهگذشتنو!ایمالک»بهمنگهت:

ازبسـتگانکهگويد.مالکمی«بسيارسختاستهاباالرفتنازآن

؟درپاس گهتند:دو«داشتهاستیآيااوگناهآشکار»اوپرسيدم:
                                           

 .102، ص 6، ج . تاج العروس1
 .153، ص 155، ج . ب اراالنوار2
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پيمانهبرایخريدوفروشداشتکهاندازهآنهامتهـاوتبـود.بـا

خريدوباپيمانهکوچکبـهآنهـاازمردمجنسمی،پيمانهبزرگ

فروخت.جنسمی

 یخانی یه کیگتو که کم دهی و ییش 

 

 1روز  یود که از کم و یی ت خبر دهنر

صااورت ارائااه جاانس ناانقص و  فروشااي در معاانمالت بااه گاانهي کاام 

؛ باراي  گيارد  جنس سنلم و داراي کيفيت صاورت ماي   جني ، بهکيفيت بي

در کند ين و غيرمرغوب استفنده دار  عيبسنزنده سنختمن، از مصنلح مثنل، 

معرفاي کناد و قيمات     جني کنالي ناو  جنس کنرکرده را به ،تعمير وسنيل

 جنس نو را از مشتري بگيرد.

ي نيانز باه فارو  جنسا      ا د فروشندهشو احسن  ميگنهي نيز اگر 

شاک،   باي د. خار  ماي قيمت کنال، آ، را به کمترين بر  گذاري عيببن  ،دارد

و چناين   نيسات پذيرفتاه شاده    ،چنين معنمالتي در شر  مقاد  اساالم  

 گيرد. هنيي، توفيق فهم مسنئل معنوي را از انسن، ميدرآمد

 ]همنشين امام زمان ،الناس حق محترم شمارنده
 آمده است: «سرمنيه سخن»در جلد اول کتنب 

راداشت.برایرسيدنبـه]آرزویزيارتامامعصر،يکیازعلما

،هاکرد.روزیدريکحالمعنوینشينیهاوچلهمناجات،اينآرزو

بايدبهفـالن،هستی]عصربهاوگهتهشداگرخواهانمالقاتولیّ

چندينروز.بارسهربستوبهآنشهررفت]اونيز شهرسهرکنی.

درآنشهرانتظارکشيد.روزسیوههتمياسیوهشتمبـهاوالهـام
                                           

 .131، ص 3ي، ج اشتهارد ي. داستان دوستان، م  د م  د1



 77 الناس فصل سوم: انواع حق

 

سـازدکانپيرمردقهـل،نحضرتبهبازارآهنگراندبرایديکهشد

سویبازارآهنگـراناکنونآنجاست.بااشتياقبههمکهحضرتبرو

يکیازنظرگذراندتابهدکانپيرمردهارايکیحرکتکردودکان

آنجـانشسـتهاسـتوبـا]عصـرديدحضرتولیّ.سازرسيدقهل

سالمکردوبااشاره،همينکهواردشد.گواستوپيرمردگرمگهت

شست.حضرتبهسکوت،زبانشبندآمدون

پيرزنفرتوتوناتوانیعصازنانجلوآمـدوبـادسـت،دراينحال

ممکناستبرایرضایخداايـن»:قهلیرانشاندادوگهت،لرزان

.«قهلرابهمبلغسهشاهیبخريدکهمنبهسهشاهیپـولنيـازدارم

گهت.عيبوسالماستديدبی.پيرمردقهلراگرفتونگاهیکرد

اگردوشاهیلدوعباسی)هشتشاهی(ارزشدارد.هاينق!خواهرم

.«سازموارزشآندهشاهیخواهدشـدکليدآنرامی،بهمنبدهيد

شمااينقهلراسهشاهیازمـن.نهبهآننيازیندارم»پيرزنگهت:

منهممسلمانم،اينقهلهشـت.مسلمانیتو»پيرمردگهت:«.بخريد

مالمسلمانراارزانبخرموحـقاوراضـايعشاهیارزشدارد.چرا

يکشـاهی.خرمههتشاهیآنرامی،خواهیبهروشیاگرمی.کنم

گويماينقهـلهشـتولیبازهممی.همسودمنکهکاسبهستم

شاهیارزشداردومسلماندرهرمعاملهبيشازيکشاهیمنهعـت

وقهـلآنزندادبه.پيرمردههتشاهیپول«انصافیاستبی،ببرد

آقایعزيز!ديدی»امامبهمنفرمود: کهپيرزنرفتراخريد.همين

بـهحقـوقيکـديگر.اينطورشـويد؟!واينمنظرهراتماشاکردی

عمـل.نشينیالزمنيستتامابهسراغشمابياييم.چلهداريزاحترامبگ

تامنبتوانمباشماهمـراهشـوم.ازسالمداشتهباشيدومسلمانباشيد
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زيرااينمـردديـن امهمهاينشهر،مناينپيرمردراانتخابکرده

شناسد.اينهمامتحانیکـهداد.ازاولبـازار،ايـنداردوخدارامی

محتاجونيازمندديدند،همـهاوراپيرزنعر حاجتکردوچون

دوحقاوراپايمالنماينـدآنبودندکهدرحقاوستمکننمقامدر

ولـی.خريداریکننددحاضرنشدن،وکمترازآنچهارزشداشتهم

گذردمگرآنکـهاینمیاينپيرمردآنرابهههتشاهیخريد.ههته

1کنم.پرسیمیآيموازاودلجويیواحوالمنبهسراغاومی

 د،شاو  به ح  مشارف ماي  فروشي  کسي که بن منل به دست آمده از کم

؟! چگوناه  دنوا شو در صحراي عرفنت هم ]تواند بن امنم زمن، چگونه مي

خاود را  تواناد   تواند حضور او را کننر خود درک کناد؟! چگوناه ماي    مي

 کنناده  ضاجه چنين شخصي،  7حنجي واقعي بداند؟! به فرموده امنم بنقر

 گويد: مي «ابوبصير»ار. زگ نه ح  است؛

بهتعدادزيادجمعيتنگاهکـردمو.درموقفبوديم7امامباقربا

چقدرحاجیزياداست» «ما اکثر احلجيج و اِظم الضجيج»:گهتم

بل »فرمود:حضرت.«استگرفتهفراجاراوصدایدادوفريادهمه

ولی.دادوفريادزياداستچقدر» «ما اکثر الضجيج و اقل احلجيج

2.«حاجیچقدرکماست

کاریکم

خاود  وظاني    داد، بنيد در انجانم کنرگر ين کنرمند ين هر فرد شنغلي، 

اسات و در   مسائول  ،گيارد  در مقنبل مزدي کاه ماي  بداند کوتنهي نکند و 
                                           

 .231ن  260، ص  يع د جعفر رف ، س]. مالقات با امام شمان1
 .106، ص االنوارب ار 16ج  ، ترج ه7و حضرت باقر 7حضرت سجاد ي. شندگان2
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هارکس باه انادازه تاال       ؛ چرا کاه خواهد بودمديو،  ،کنري صورت کم

 فرمنيد:   قرآ، کريم ميکه خداوند در  است؛ چنن،مستحق پندا   ،خود

(  ْ
َ
ِ َو أ ُُ َساْوَ  يُارم * م  َسىع نْس ِ  إاَِل الِ لَيَْس ل َ  َساْعَي

َ
ُثاَ   * َو أ

 
َ
َزاَء اْل

ْ
 (80ـ97نجم:) (ْوىُُيْزاهُ اْل
وسعیوکوششاونيسـت حاصل]برایانسانچيزیجزواينکه

شود.سپسبهاوجزایکامـلدادهکهتالشاوبهزودیديدهمیاين

خواهدشد.

فرزناد  شاده اسات.   نکاوه   کنري،  هرگونه کم ،روايي هني در آموزه

 گويد: مي «علي خينط شيخ رجب»
ريـال97عبايیرابهقيمتتاروزیپدرمبامشتریقرارگذاشتهبود

برایاوبدوزد.دوختعبابهپايانرسيدومشتریآمدوعبایخـود

هبهپدرمراديدمک.صاحبعبادورشدهبود،رابرد.وقتیپدرمآمد

کـردممنخيالمی»دنبالاودويدوپنجريالبهاوپسدادوگهت:

1ولیاينطورنبود..گيرداينعبافرصتبيشتریازمنمی

کالهبرداری
 : يکاي تحقاق ينباد   باه دو صاورت  تواند  ميتجنوز به حقوق ديگرا، 

 و ديگاري، وشاي  فر مننناد دزدي و کام   ؛تصرف در کميت اموال ديگارا، 

مننند تقلب در کيفيت جانس و ناو  آ، و    ،تجنوز کيفي در اموال ديگرا،

 ،مااوارد کساابگونااه  اياان همااراه کاارد، جاانس مرغااوب باان ناانمرغوب.

مختلفاي   هاني  باه رو   ،کالهبرداري اسات. کالهبارداري در معانمالت   

به مواردي مننناد تادليس    :معصومائمه گيرد که در رواينت  مي صورت
                                           

 .36، ص يشهر .     اي م بت، م  د م  دي ري1
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 و غ  اشنره شده است.

فروشانده در  در واقاع   1باه معناني ظلمات و تانريکي اسات.      «لسدَ»

گويي  .شود ميمشتري از عيب کنال فريبکنرانه سبب مخفي منند،  ،معنمله

دارد.  ماي  حقيقات را از او پوشايده   ،در تانريکي  بن نگاه داشاتن مشاتري   

کتمان،  »به معناني   ،ين هر چيز ديگريخريد و فرو  بننبراين تدليس در 

 2.است« عيب آ،

اساات. ، تقلااب در مبااندالت اقتصااندي الناان  حااقيکااي از مصاانديق 

و بنشاد   ماي حارام   ،آياد  ماي  دسات  باه  اماوالي کاه از ايان راه   شاک،   بي

 ضنمن و مديو، اموالي است که از اين راه جمع کرده اسات.  ،دهنده فريب

 فرمنيد: رآ، کريم در اين زمينه ميق

ْموالَُكْ  بَيَْنُكْ  )
َ
ُكلُوا أ

ْ
ْن تَراض  بِ ْْل ِطِل إاَِل ال تَأ ََ ِِ َرًً  ْ  تَُكوَ  

َ
 أ

 (87:نساء) (ِمْنُك ْ 
باطـلهامواليکديگرراميانخودب!ايدایکسانیکهايمانآورده

تجارتیبارضايتطرفيناينکهمگرنخوريد  وازطريقنامشروع]

شماانجامگيرد.

مصانديق بنطال، تقلاب در معنملاه اسات؛ يعناي       يکاي از  تردياد،   بي

بعد معلاوم شاود   معرفي کند و  ين خنلص جنس خود را سنلم اي فروشنده

ُّ النّاسِ » فرمود: 7علي. بوده استين ننقص خراب  «النّّاَس  يُغّ ُّ  َمّن َُ
؛ 3

 «.بدترينمردمکسیاستکهمردمرافريبدهد»
                                           

 . 06، ص6؛ لسان العرب، ج 362، ص12تهذيب اللغه، ج  .1
 .220، ص3الع ن، ج  ؛362، ص 12ج ،تهذيب اللغه .2
 .150، ص غرر ال ک  .3
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چشم  به طعانمي   .کرد از بنزار مدينه عبور مي 9روزي رسول خدا

 :پرسايد . حضارت  تديد بسينر پنکيزه و مرغاوب اسا   .)مننند نخود( افتند

 در همين هنگنم خداوند باه او وحاي کارد    ؟«قيمت اين طعنم چند است»

 .چناين کارد  نياز   9پيانمبر  .دستت را داخل آ، کن و زير آ، را بينور که

به آ، بنزاري رو کرد  9. پينمبرغوب استننگنه ديد زير آ،، پست و ننمر

َعما َاراَک ااِّل »و فرمود:  ََ ،نگـرمتورانمـی»؛ «َو ِغّشًا لِلُمسّلِميَ  َت ِاياَنةً  َو َقد 

 1.«اینرادراينجاجمعکردهانامگراينکهخيانتونيرنگبهمسلم

ميان، کيساه بزرگاي دياد.     ي را يکانال  ،وزي ديگرر 9همچنين پينمبر

کانال را   درينفت که زير .شدتر  حضرت،  دست .داخل آ، نمود دست  را

کاه   اين چه طعنمي اسات »به فروشنده فرمود:  اند و نمننک است. آب زده

بنرا، بار آ، بنرياده   »: ! فروشنده گفت؟«استتر ، و زير  خشکروي  

 .«دهاي  تر را نشن، مشاتري نماي   چرا آ، قسمت»فرمود:  9پينمبر .«است

کسیکهبـامـا)ومسـلمانان(» ؛«ا َفَليَس ِمنّانَمن َغش  »: گنه حضرت فرمود آ،

 2.«ازمانيست،نيرنگکند

فريب، خيننت و غا  در معنملاه، مانل و    بن انسن، مسلمن، حق ندارد 

 تاوا،  نماي حرام است و  ،آورد. چنين اموالي از نير اسالمدست  به ثروت

 آ، را در مسير الهي مننند ح  هزينه کرد.

مشهور مين، فقهن آ، است کاه  » :گويد ميبنره  در اين« صنحب جواهر»

 . بلکه فقهان اي حرام است چنين معنمله ،غ  در معنمله کند ،دهناگر فروش
                                           

 .161، ص 5ي، ج . الکاف1

 .20، ص 2، ج . دعائ  االسالم2
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 1«.اند ادعني اجمن  کرده ،بر آ،

به ماردي کاه    9رسول گرامي اسالمفرمود که در حديثي   7امنم صندق

ُه اَ » فرمود: ،فروخت خرمن مي لِْمَت َفن  َِ َّلْيَس ِمَن املما  «ُهمسلِمَي َمّن َغش 
آيـا»؛ 2

 .«شودازمسلمانانمحسوبنمیدانیکسیکهبهمسلمانانغَشّبورزدمین

کند که  نقل مي 9شيخ صدوق در روايتي به سند خود از پينمبر اسالم

 ايشن، فرمود:

ُ   َو َمن َغ    ا ُِ ياَمِّة َمَّع  ُر َيّدمَ َّشّفو َبيع  َفليَس ِمنّا َو َُي  ُمسلًِ  ف   ُِ ال

 ُ .ميَ سلِ لِلمُ  خَلْلِق ا ْم َاَغ ُّ الَيُهدِ  اِلََن 
3
 

اگرکسیازمسلماناندرخريديافروشغشکند،ازمانيسـتو

يهوديان(نسـبتآنها)زيرا روزقيامتبايهودمحشورخواهدشد

اند.کارترينمردمدرمعاملهخيانتبهمسلمانان

فريااب ديگاارا، و  ئاار خننااه خاادا، از راه  بناانبراين نبنيااد هزينااه زا 

شنيساته هزيناه شاد،     ،اين اموال بنشد؛ چرا کهآمده دست  به کالهبرداري

نازد  و عباندتي کاه بان چناين اماوالي تحقاق ينباد،         نيسات در مسير ح  

 شود. پذيرفته نميپروردگنر 

فروشیگران
تردياد،   فروشاي اسات. باي    گرا، ، مسئلهالنن  حق يکي ديگر از انوا 

امنيات  شاود و   ين عملي موجب سلب اعتمند و اطمينن، در جنمعه ماي چن

د. امانم  گارد  دار ماي  هشا خد ،انسن، در جنمعه اسات  اسنسي رواني که نينز
                                           

 .111، ص 22، ج . جواهر الکالم1
 .165، ص 5ي، ج . الکاف2
 .11، ص 1، ج ه  ضره الف ي. من ال 3
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مغباو،  »؛ 1«ُسّْحت  َو َغّبُن املّؤِمِن َحّرام  َغّبُن املُسَفِسِّل »فرماود:   7صندق

فروشنده در قيمت کنال و سنلم باود، جانس اعتماند    ه سنختن کسي که ب

 .«کرده، و مغبو، سنختن مؤمن حرام است

 ،و گارفتن ساودهني کاال،    داشاتن قيمات کانال و اجنان      پنهن، نگه

 انصنفي و خنرج از آداب تجنرت است. بي

 اهيسود بازار سناسالمی 
 به نانم هزار ديننر سرمنيه فراهم کرد و به غالم خوي   7امنم صندق

ده تجنرت و مسنفرت باه  اين هزار ديننر را بگير و آمن»فرمود:  ،«مصندف»

 «.مصر بن 

شد و  که معموالً به مصر حمل ميرا خريد کناليي  ،مصندف بن آ، پول

کردناد، باه طارف     که همه از همن، کنال حمال ماي   نجرانيبن کنرواني از ت

 مصر حرکت کرد.

کاه از مصار خانرج     تانجراني را ديدناد  ديگاري از   قنفلهنزديک مصر، 

ي کاه مصاندف و   يمعلوم شد کاه کانال   آنن،،ي بن گوو ضمن گفت .شدند مي

بانزار خاوبي پيادا کارده و کميانب شاده اسات.         ،کنند دوستنن  حمل مي

چاو، ماردم   از بخت نيک خود، بسينر خوشحنل شادند و  نيز صنحبن، کنال 

 آ، را خريداري کنند. يننچنر بودند به هر قيمتمصر به آ، کنال نينز داشتند، 

باه ساودي   کنالهان را  ند که کردبن يکديگر عهد   ،صنحبن، کنالبننبراين 

بانزار   و بدين ترتيب، آنن، بن فرصت پي  آمده، نفروشند و برابرکمتر از د

 .به وجود آوردند ي راسينه
                                           

 .232، ص 3، ج ه  ضره الف ي. من ال 1
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مصندف، بن هزار ديننر سود خنلص به مدينه برگشت و خوشاحنل باه   

 ،رفت و دو کيسه که هرکادام هازار دينانر داشات     7حضور امنم صندق

يکاي از  »گفت: مصندف ؟ «اينهن چيست»منم گذاشت. امنم پرسيد: ا يجلو

اي است که شمن به من داديد و ديگري که مسانوي   سرمنيه ،اين دو کيسه

 .«آمددست  بهاز اين تجنرت  سود خنلصي است که ،اصل سرمنيه است

ر ادمقا توانساتيد ايان   گوناه  سود زيندي است. بگو چ»فرمود:  7امنم

 توضيح داد. 7جرين، را براي امنم صندقنيز مصندف ؟ «کنيدسود 

کانري کردياد! قسام    چناين  سابحن، اهلل! شامن   »فرمود:  7امنم صندق

قسم خورديد کاه باه    .بنزار سينه درست کنيد ن،،خورديد که مين، مسلمنن

مان   .نفروشايد! ناه   اسات،  مسنوي اصل سارمنيه  که کمتر از سود خنلص

ه سپس امنم يکي از دو کيس «.خواهم چنين تجنرت و سودي را نميهرگز 

و باه آ، ديگاري دسات نازد و     « مان  اين سارمنيه »را برداشت و فرمود: 

 1«.من به آ، کنري ندارم»فرمود: 

احتکار
النان    حاق تجانرت کاه بنعاث    نندرست در هني  يکي ديگر از رو 

احتکنر ارزاق عمومي و ايجند گراني و کمبود در جنمعاه اسات.    ،شود مي

نهاي و نکاوه  کارده اسات. حضارت       را نياز اين شايوه  شنر  مقد  

 فرمود: «منلک اشتر»در فرمن، خود به  7علي

هن رسيدگي  آنن،  بنزرگننن،[ چه در مرکز و چه در شهرستن،مسنئل به 

ولي در عين حنل از اين نکتاه غنفال مبان  کاه در انباوهي از ايان        .کن
                                           

 .121، ص 11، ج . به ن   اش ب اراالنوار52  و 51  ، ص1ي، ج د مطهر . داستان راستان، شه1
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و هاني زنناده، احتکانر منانفع      ، بخال انادازه  هاني باي   ساختگيري  ،طنيفه

عماوم ماردم،   انسانني[ باراي   نصنفي وجاود دارد و ايان  صافنت غير   ا بي

 ه ننگ است.مني ،بخ ، و براي حکمرانن، زين،

کاه پاس    چنن، آ، را تحريم فرمود. 9از احتکنر جلوگيري کن که پيغمبر

 1او را کيفر ده. ،اقدام کرد شنيستننتنجري به اين عمل  ،از اعالم منع احتکنر

، موجاب  ،نننايجند ننامني اقتصندي در جنمعه مسالم کسنني که بن شک،  بي

آنان، بان ايان    شوند.  مرتکب ميبزرگي را ستم گردند،  کنال ميکمبود گراني و 

و چه سخت است راضاي کارد،   کنند  کنر، قدرت خريد مردم فقير را کم مي

و حسارت داشاتن   خوابناد   ماي شاب را گرسانه    ،ي که بر اثر احتکانر يهن دل

 اند. کردهانبنر  ، آنهن رااي محتکر سودجو که عده خورند چيزهنيي را مي

خواریرشوه
، گرفتن رشوه است. دربنره معنني رشوه ،النن  حق يکي ديگر از انوا 

گوياد:   ماي  «النهنياه »در  «اثيار  ابان » .هني مختلفي ارائه شده اسات  تعري 

 2«.عبنرت است از رسيد، به حنجت بن استمنله و سنز  و فريب ،رشوه»

رشوه چيزي است که براي ابطنل حق »نيز آمده است:  «رب الموارداق»در 

 3«.شود ن چنپلوسي داده ميبين احقنق بنطل 

آياد،   ماي دست  به گرفتن رشوه را حرام و اموالي را که از اين راه ،فقهن

 اند. ننمشرو  دانسته
                                           

 .213، ص يجنتاهلل  آيت ه. ت ف الع ول، ترج 1
 .226، ص 2، ج هي. النها2
 .153ص  ،1، ج . اقرب ال وارد3
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َكا لُوَ   )فرمنياد:   کند و ماي  مي تعبير «حتسُ»به  ،قرآ، کريم از رشوه
َ
أ

ْحِت  همچناين در آياه ديگاري    (18)مائده:.«خورندمیبسيارمالحرام»؛ (لِلسُّ

ْكلِِهااُ  َو تَاارم َكثِااماً ِمااْنُهْ  سُساا رُِ وَ  ِِف اْ ِ ) :فرمنيااد مااي
َ
مْثْااِ  َو الُْعااْدواِ  َو أ

ْحَت  بينیکهدرگناهوتعدی،وخـوردنمـالوبسياریازآنانرامی» ؛(السُّ

 (18)مائده: .«کنندحرام،شتابمی

بنشد و منيور  سحت همن، رشوه مي»آمده است:  «مفردات راغب»در 

ْحِت )از  َك لُوَ  لِلسُّ
َ
خورند که موجاب از باين    آ، است که چيزي را مي (أ

 1.«شود رفتن دينشن، مي

علي »که  ، سحت دانسته شده است؛ چنن،رشوهنيز در رواينت اسالمي 

 7و آ، حضرت هم از علي 7ندقدر تفسير خود از امنم ص «بن ابراهيما

حِت »کند که فرمود:  روايت مي ازمـوارد»؛ «کّمِ و الِرّشَدُة فّ  احل.. .َو ِمَن السُّ

 «.سحت،رشوهگرفتنهنگامقضاوتاست

صانحب   حرام اسات  کهشود  از ظنهر سخنن، بعضي فقهن، استفنده مي

بگيرد؛ هرچند درينفت پول خود وظيفه  داد، براي انجنم ،منصب و مقنمي

کتانب  کاه صانحب    چنين پولي، به معنني رشوه اصطالحي نبنشاد؛ چنان،  

هر آنچاه باراي   » گويد: مي «شرح من اليحضره الفقيه»در  «المتقين ةضرو»

حارام   ،مننند هديه بار صانحب منصاب    ،پرداخت شودرسيد، به حرامي 

 2.«اگرچه به آ، رشوه نگويند ؛است

ّاَ »کند که حضرت فرمود:  روايت مي 7،ناز اميرمؤمن «صبغ بن نبنتها»   يُّ

                                           
 .235، ص يال فردات، راغب اصفهان 1
 .211ن، ص    منهج ال ؛310، ص 3، ج ه الف  هحضريشرح من ال  ين ف ال ت روضة . 2
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«ِرک  َّفُهَّد ُمشّ َدةً ْشّرَ َاَاَذ ْن َفَاَذ َهديًة کان ُغُلدالً و اِْن اِ و  ...وا 
والـیواگـر»؛ 1

 «.باشدمیمشرک،واگررشوهبگيرداستخيانتکرده،هديهبگيردی،سرپرست

 انجانم  يگانه  :گيارد  ماي  گوننگوني صورتهني  شيوهگرفتن رشوه به 

داد، کنري که به لحنظ قننوني انجنم بن  کنري خنرج از نوبت، زمنني داد،

 .ابطنل حق و احيني بنطلبن نيست و در برخي موارد هم  عهده اوبر 

 ،ننپساند در عارف اجتمان  اسات    رفتانري   خاواري  از آنجن که رشاوه 

يار نانم آ، باه    تان بان تغي  کنند  ميتال   ،رشوه دهندگن،و گيرندگن،  رشوه

تغييار  از ننپسندي آ، بکنهناد؛ در حانلي کاه    الزحمه،  شيريني، هديه، حق

 کنهد. نمي زشتي آ،کند و از  نمي را عو عمل منهيت  ،اسم

فردي را براي گرفتن زکنت به اطاراف مديناه    9رسول گرامي اسالم

موريت برگشت و اماوالي را بان خاود    بعد، از مأ آ، فرد چند روز .فرستند

نازد   ،ندبود هاو هديه دادنيز به تقديم کرد. مقداري را  9و به پينمبرآورد 

 از اين عمل ننراحت شد و فرمود: 9داشت. پينمبر اکرم خود نگه

موردادنکـاریمـأشودکارگزارمـارا!اورابـرایانجـاممیچه

اينبرایشماواينهمبرایمنهديه»گويد:میگاهوآنکنيممی

اشيـادرخانـهخـدادرخانـهچنينشخصـیاگرآيا!«شدهاست

کـهجـانمدریقسمبهخـداي!داد؟مینشست،کسیبهاوهديهمی

مگرآنکهروزقيامـت گيردنمیدستاوست!کسیچيزیازآن

2.کندمیگردنشحملرآنراب

شبننه ظرفاي را   ،طرف دعواي خود براي پيروزي بر «اشعث بن قيس»
                                           

 .311، ص 2، ج آرام ، ترج هاةالحي. 1

 .131، ص2ي، ج نراق يمالمهد، امع السعاداتج .2
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آورد و ننم آ، را هديه  7به در خننه علي کرد و آ، را پر از حلواي لذيذ

 :  فرمود اين کنر اشعث بنرهدر 7علي .گذاشت

هنگام،کسیبهديدنماآمدوظرفیسرپوشيدهپرازحلـوا...شب

معجونیدرآنظرفبود.چنانازآنمتنهرشدمکهگويـا.داشت

اند.بهاودهياقیکردنآن،مخلوطکرآنراباآبدهانمارسمی

9پيـامبربيتاهلايندو،برماصدقه؟کهاستيازکات»گهتم:

.«بلکههديـهاسـت.نهصدقه،نهزکاتاست».گهت:«حراماست

آياازراهدينواردشـدیکـه.مردهبرتوبگريندزنانبچه»گهتم:

خـداسـوگند!اگـرههـتاقلـيمرابـاآنچـهزيـرهمرابهريبی!ب

پوستجـوراوخدارانافرمانیکنمکهبهمندهندهاست،آسمان

1«.بهناروابگيرم،چنيننخواهمکرد...ایازمورچه

شاود کاه منهيات ايان عمال       ماي  روشان  7عليحضرت از سخنن، 

هرچنااد کنااد.  نمااي باان تغيياار ناانم و پوشاا  ظنهرفريبننااه تغيياار ،زشاات

ولي بانطن آ، باه زهاري     .گيرد مي گيرنده در ظنهر چيز دلپذيري را رشوه

 کند. مي ايمن، را در وجود فرد خنمو نور است که آلوده مرگبنر 

امان   ؛آورد دسات ماي   راه باه شود فردي اموال خود را از ايان   مي چگونه

 کناد کاه   نماي  احسان   ؟! حتاي داناد  نمي خود را مديو، خدا وصنحبنن 

بان هماين    گانه  آ،بنيد ايان حقاوق را ادا کناد.     اوست و ر عهدهبالنن   حق

خارد   ماي  شود. بن همين اموال لبن  احرام مي عنزم زينرت خننه خدا ،اموال

. «لبيک اللهم لبياک » :آورد مي گنه فريند بر آ،. کند مي قربنني ،بن همين منلو 

 ؟!«لبيک و سعديک» خواهد گفت: ،در جواب اين فردپروردگنر آين 
                                           

 .210، ص 11، ج ديال د يابن اب ،. شرح نهج البالغه1



 81 الناس فصل سوم: انواع حق

 

خواریربا
معنمالت ربوي و گرفتن ربان  داد، انجنم  ،النن  حق يکي ديگر از مصنديق

زيندي بر اصل مانل   ،و در اصطالح 1ي زيندي استنمعنه ربن در لغت ب است.

دو  ر. ربن در اصطالح قرآ، و فقاه اساالمي با   2از همن، جنس ين مثل آ، است

 ربني در معنمله. و ديگريربني در قر   : يکيقسم کلي است

فردي به ديگري پولي قر  دهد و »ربني قرضي عبنرت است از اينکه:  

 3«.مقدار بيشتري را هنگنم برگرداند، اصل منل بپردازد ،بدهکنرکه شرط کند 

دو کنال از يک جنس که بن وز، ين »ربني در معنمالت عبنرت است از: امن 

هر دو  ،)کنال به کنال(ي اگر در معنمله پنينپن .شوند مي خريد و فرو  ،پيمننه

 .«1زيندي داشته بنشد، ربنست ،يکي از ديگرياز يک جنس بنشند و 

به ربنخواري يکي از گننهن، بسينر بزر  است که خداوند آ، را 

 فرمنيد: که مي م جنگ بن خود معرفي کرده است؛ چنن،اعالمنزله 

تا  إِْ  ُكْنااُتْ  ) يَُّهاا  اََّلِياَن َُمُنااوا اَتُقاوا اّلَلَ َو َذُروا ماا  بَاِلَ ِمااَن الر 
َ
يا  َ
ِ  ِماَن اّلَلِ َو َرُساوِهِ َو إِْ  تُ ْاُتْ   *نِيَ ُمْؤمِ  َذنُوا ِرَاْر

ْ
َفإِْ  لَاْ  َتْفَعلُاوا َفاأ

ْموالُِك ْ 
َ
 (857و857بقره:) (َفلَُكْ  ُرُؤُس أ

ايد!از]مخالهتفرمان خدابپرهيزيـدوايمانآوردهکهکسانیای

داريـد.اگـرآنچهرااز]سود رباباقیمانده،رهاکنيد اگرايمـان

کنندوکنيد،بدانيدخداورسولشبهشمااعالمجنگمیچنيننمی

هايتان]بدونسود ازآنشماست.اگرتوبهکنيد،سرمايه
                                           

 «.َبَوَر»، ماّده 315، ص 2ج  ،. ال فردات1
 .151، ص 0ي، ج ل و البرهان، م دس اردب الفائدة. مج ع 2
 .235، ص3، ج جامع ال دارک ؛265، ص1، ج جامع ال  اصد .3
 .331، ص23، ج جواهر الکالم .1
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 فرمود:در روايتي نيز  7عليحضرت 

با َو آکَِلُه َو ُمَدّکَلُّه َو بائَِعّهُ  9َلَعَن َرُسدُ  اهلل َو ُمشَّفيه َو کاتَِبّه و  الر 

.يهشاِهدِ 
1
 

رباورباخواروربادهنـدهوخريـدارربـاو9رسولگرامیاسالم

فروشندهآنونويسندهسندرباوشاهدانربارالعنتکرد.

آ، توفيق اساتفنده صاحيح از   ترديد کسي که درآمد  ننپنک است،  بي

پروردگانر   ،به زينرت خننه خادا بارود   ،اين اموال بنينبد و اگر هم  را نمي

 پذيرد. نميآ، را 

 در مورد آثنر ربنخواري فرمود: 9رسول گرامي اسالم

با َمََل اهللُ دِر ما فَکَل َو اِنِ  َبطنَه ِمن نارِ  َمن فَکَل الر  َُ اکَتَسَّب ِمنّه  َجهن م بِ

َملِه  َِ الئکة َمّا کّاَن َو امل اهللِيف َلعنةِ  زْ  َو َل يَ ماالً َل يَُبِل اهللُ ِمنه شيئًا ِمن 

نَده ِمن .ُه قرياطاً ِِ
2
 

 :است ربنخوار آمده هدربنرسه فراز  ،در اين حديث شري 

کاه ربانخواري   اي  باه انادازه  در دوز ، خوار را ، شکم ربان خداوند .1

 کند؛ مي کرده، از آت  انبنشته

 کند؛ نميد، قبول شوکنر نيکي که بن پول ربن انجنم  . خداوند،2

 ربانخوار نزد  ربن از 3يک قيراط خدا و فرشتگن، تن هنگنمي که حتي .3

 کنند. ، او را نفرين ميبنشد
                                           

 . 231ص ،3ج خ صدوق،  ش، ه  ضره الف يمن ال  .1
 .123صخ صدوق،  ع اب االع ال، ش .2
24« نخنود »ينک   هترين وشن سنجش را گوينند  نه ت ريبناه بنه اننداش      . ق راط:  وچک3

1
مث نال   

 باشد. مي



 10 الناس فصل سوم: انواع حق

 

، فرصت مننسبي است تن زائار باه محنسابه    زينرت خننه خدابننبراين، 

تن لط  حق بيشاتر شانمل    شرعي اموال خود بپردازد و آنهن را پنک نمنيد

 .حنل او گردد و پروردگنر نيز اعمنل  را بپذيرد

 انتقال جنازه رباخوار
اهلل العيماي   آيات برجسته از شنگردا،  «ييبرجسيد محمدکنظم هزار »

 گويد: مي «د بهبهننييوح

اهللبهبهـانیجدصحنشريف،درمحضراستادمآيـتروزیدرمس

نشستهبودمکهزائریغريـبواردشـدومقابـلايشـاننشسـت.

آالتزنانـهایراکهپرازطالوزيـورکيسهدستشرابوسيدودر

طالهـاراهرجـاکـهخيـروصـالحايـن»بود،بازکردوگهت:

.«دانيد،خرجکنيدمی

؟«چيستآنايدوداستاناينطالهاراازکجاآورده»سيدپرسيد:

انمنخيلیعجيباست.اگراجازهدهيـدآنتداس»آنمردگهت:

.«رانقلکنم

.«بهرمائيد»اهللوحيدبهبهانیفرمود:آيت

کـردم.برایتجارتبهروسيهمسافرتمی«شيبوان»مناز:اوگهت

آوردهبـودم.درآنجـابـايـکدستبهاموالفراوانیازاينتجارت

مـن»دخترآشناشدموازاوخواستگاریکردم.دختربهمنگهـت:

«.نيزمسيحیشویکنمکهتومودرصورتیباتوازدواجمیامسيحی

رسيدنبهاوپذيرفتموحاضررایبمنبااينکهقلبمراضینبودولی

شدمازدينمدستبکشم.ازدواجمباآندخترمسيحیروسانجـام

پشـيمانشـدموخـودراکـارمشد.ولیبعدازمدتکوتـاهیاز
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ایبـهآيـينمسـحيتگرفتارعذابوجدانسختیيافتم.نهعالقـه

توانستمبهوطنمبازگردم.داشتمونهمی

افتادم7وزیبهيادمصائبامامحسيندرهميناوضاعواحوالر

وبغضگلويمرافشردوشروعبهگريهکردم.همسرمازگريهمن

؟«کنیچرااينچنينگريهمی»:تعجبکردوپرسيد

منهمبهخداتوکلکردموحقيقترابرايشگهتم.بـهاوگهـتم:

.«کـنمگريهمـی7منهنوزمسلمانموبرایمصائبامامحسين»

برایاوبگويم.منهممقداری7سرمخواستتاازامامحسينهم

بهلطـف.رابرایاوبيانکردم7اززندگیومصائبامامحسين

الهیمنقلبشدواسالماختيارکرد.

،بسـتگانبههمـدبدوناينکهکسـیاز»يکروزبههمسرمگهتم:

مترارازيارتکنيموتوهمانجااسـال7برويمکربالامامحسين

شـديمکـهناگهـانقبولکرد.آمادهسهرمـیهماو.«آشکارکن

همسرمبيمارشدوبااينبيماریازدنيارفت.

اشاوراباهمهزيورآالتشدرقبرستانمسـيحيانبـهخـاکخانواده

تصـميمگـرفتم،يناتهاقسختمتأثروناراحـتشـدم.سپردند.ازا

وبهقبرستانمسلمانانمنتقلکـنم.اشرابيرونبياورمشبجنازهنيمه

،ولیباکمالتعجـب.مخهيانهبهقبرستانرفتم،قبرهمسرمراشکافتم

بهجایجنازههمسـرم،جنـازهمـردیرادرونتـابوتديـدمکـه

.خيلیترسيدهبودم.ایداشتکلهتوصورتتراشيدهیهاسبيل

مـود:وقتیشبخوابيدم،درخوابشخصیراديدمکهبـهمـنفر

جنازههمسرترابهکـربال،پـايينپـای،فرشتگان.مانباشدشا»

هکاشیمنتقلکردندوجنازهاينمردراکـهکمنارحضرت،نزدي
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،آدمیرباخواربودازآنجابهقبرهمسرتمنتقلکردند.بااينکار

.«زحمتانتقالجسدهمسرتحلشد

بـه،سريعبهکربالآمدم.بعداززيارتحضـرت،بعدازآنخواب

ولحرمرفتموازاوپرسيدمدرفالنروزچـهکسـیدرئسراغمس

مردیکهبهربـاخواریمعـروف»گهت:اينمکاندفنشدهاست؟

انخودمرابرایاوتعريـفکـردم.دسـتوردادقبـررات.داس«بود

اخلآنقبرديـدم.جنازههمسرمراد،وقتیواردقبرشدم.شکافتند

برداشتمد،اشبااودفنکردهبودنطالهاوزيورآالتیراکهخانواده

1هاهستند.واينجواهراتهمان

عدمپرداختخمسوزکات
بختاي   پيروي از دستورهني پروردگنر عانلم، بنعاث ساعندت و نياک    

کمنل و ساعندت انسان،   مننع که را کنرهنيي  ،شود. شنر  مقد  انسن، مي

بختاي انسان،    کرده است و کنرهانيي را کاه موجاب نياک    حرام نشد، ب مي

 واجب گردانيده است.شود،  مي

 :گونه است واجبنت پروردگنر، سه

 ؛...روزه و ،مننند نمنز ؛واجبنت بدني .1

 ؛...کفنرات و ،مننند خمس، زکنت ؛واجبنت منلي .2

 .مننند ح  ؛واجبنت منلي و بدني .3

 ،پروردگانر  بر تارک فرمان،   ، افزو،منلي واجبنتنداد،  انجنمدرواقع، 

 ،دو ماورد از واجبانت مانلي    . گفتني اسات کاه  شود ميالنن   حقموجب 
                                           

؛ 321، ص 3؛ الوقنايع وال نواد ، ج   125، ص 7قبنر ال سن ن   زيارةی الی شنوالع ن فی ال . 1

 .221ن  211  به، ص ن العج قص  االمام ال س
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پنکيزه کارد، مانل، رشاد     نيزکنت در لغت به معن زکنت و خمس است.

 1.است برداري داد، منل و صالحيت ينفتن آ، براي بهره

ه گندم، جاو،  ببن شرايطي زکنت منلينتي اسالمي است که  ،اصطالح امن در

 .گيرد تعلق مي ،طال و نقره مسکوک ،گنو ،گوسفند، شتر،کشم  ،خرمن

به پرداخت زکنت کننر قرآ، کريم، در در اهميت زکنت همين بس که 

: فرمنياد  گونه که خداوند ماي  ؛ همن،شده استفراوا، اقنمه نمنز، سفنر  

رادارنــدوزکــاتپــامــیرنمــازراب»؛ (يُِقيُمااوَ  الاَلااالًَ َو يُْؤتُااوَ  الااَزاكًَ )

قِيُماوا الاَلاالًَ َو ُتُاوا ) فرمنياد:  ين در جني ديگر ماي  (50)توبه: «پردازندمی
َ
أ

 (50)بقره:.«پاداريدوزکاتبپردازيدرنمازراب»؛ (الَزاكًَ 

در لغت باه  خمس  .هني اسالمي است خمس هم يکي ديگر از منلينت

پانجم از درآماد،    ياک ، پرداخات  و در اصاطالح  اسات  پانجم  يکمعنني 

قارآ، کاريم    گويند. غنيمت، غواصي، تجنرت، گن  و معد، را خمس مي

 فرمنيد:   وجوب پرداخت خمس مي بنرهدر

نَم  َغنِْمُتْ  ِمْن َشْ )
َ
ُُ َو لِلَرُسوِل َو َِّلِ  الُْقْرىب  َو اْ لَُموا َ ِ ُُخَُس َ  ّلِلَ

َ
ء  َفأ

 (80انهال:) (الَس ِيِل إِْ  ُكْنُتْ  َُمْنُتْ  بِ ّلَلِ َو اْْلَت ىم َو الَْمس كِِي َو ابِْن 
خمسآنبرایخداوبـرای،آوريددستبهغنيمتیبدانيدهرگونه

وامانـدگاندرومستمندان،يتيمان ،او]پيامبروبرایخويشاوندان

ايد.اگربهخداايمانآورده است ازآنها]سهر

و هام   (غنيمات )هم متعلق آ، هم اصل وجوب خمس و ، در اين آيه

هني وجوب زکانت و خماس،    حکمت مستحق خمس تعيين شده است.
                                           

 .305. مفردات، راغب، ص 1
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مهام فلسافه وجاودي    هاني   حکمتو شنيد يکي از يکديگر است  مشنبه

اي کاه ساختي    گوناه  باه  ؛مين زندگي محرومن، و مستمندا، بنشاد آنهن، تأ

همننان  »: فرماود   7امانم رضان   گونه کاه  ؛ همن،زندگي آنن، را برطرف کند

 1«.مندا، استقوت نينزفراهم کرد، علت وجوب زکنت، 

نوشت و از حضرت اي  ننمه 7فنر  به امنم هشتمتنجرا، يکي از 

 . حضرت در جواب او نوشت:کندخمس را بر او حالل تن خواست 

اسـت.مگرازراهیکهخداوندحاللکـرده،...حاللنيستمالی

دوستانماست.آبرويمانراردين،خاندانودکنندهما،ياریخمس

خمـسرااز.بخشيمنمیفروشيمونمی،ترسيممیبهکسیکهازاو

چيزیکهتوانايیپرداخـتدربارهخودراازدعایما.مامنعنکنيد

،نخمسازامـوالدخارجکر،يقينبهيد.زمحرومنسا،آنراداريد

ایروزکنندهگناهانتـانوآمـادهشـدنبـرکليدروزیشما،پاک

2تنگدستیاست.

، الزم ؤمنان بار م  ،اسات  ]در زمن، من که خمس از حقوق امنم زمن،

قارار   ]را ماديو، امانم عصار    دو خو دننمني حق حضرت را اداتن است 

حرمت تصرف در اماوال   بنرهتوقيعنت مختلفي در ،ندهند. در عصر غيبت

 صندر شده است. ،حضرت که خمس از جمله آنهنست

تاوقيعي از   ،]عصار  ننيب دوم حضرت ولي  «عمريمحمد بن عثمن، »

 فرموده بود: در آ،، حضرت حضرت در پنسخ به سؤاالت  درينفت کرد که

کسیکهامـوالیازمـادردسـتبارهدرایالکردهاماآنچهسؤ
                                           

 .5، ص 6، ج عه   الشي. وسا1
 . 513، ص1ي، ج الکاف .2
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بدوناجازهمـا،شماردودراموالمامیحاللواوآنهارااوست

ملعوناسـتومـااز،کسیچنينکندبداناگر،کندمیتصرف

1يم.يدشمناناو

ُّ المداِ  ما َل ُخ » فرمود:نيز  7عليحضرت  «ُسّبحاَنهُ  اهللحّقُّ  َرج ِمنهُ َُ
 ؛2

 .«آنخارجنشوداهللحقآنمالیاستکه،هابدترينمال»

 فقيار  حقوق امنم زمن، را پنيمنل کرده و سندات ي،زائري که عمربننبراين 

 چگوناه  باوده اسات،  حقوق آنهن ن يرا از حقشن، محروم سنخته و به فکر ادا

خادا   ،ن، امانم  بيبه که  درحنلي ؛پيدا کندرا تواند آمندگي اين سفر معنوي  مي

و  ناد د حاق امانم  را ضانيع ک   توانا  مي چگونهاند.  او را لعن کرده ،و مالئکه

 هيهنت هيهنت.انتينر ديدار او را در عرفنت داشته بنشد. گنه  آ،

اماوال خاود را حسنبرساي     ،الزم است قبل از سفرپروردگنر ، خننه ازائر

خمس آ، را به مرجاع  ، زندگي دارندمخنرج بر  چيزي اضنفهچه  کنند و چنن،

چراکاه پرداخات    ؛خود را پنک نمنيندمنل  ،تقليد خود بپردازند و بدين وسيله

 کاه  اسات؛ چنان،   بيطلنپنکسنزي خاود از بخال و دنيا    ، موجبواجبنت منلي

ْماوالِِهْ  ) :فرمنياد  ماي  9خداوند متعنل در قرآ، کريم به پينمبر اکرم
َ
ْْ ِماْن أ ُخا

يِهْ  بِه  بگير،تا نزکاتابهعنو]ایازاموالآنهاصدقه»؛ (َصَدقًَة ُتَطه رُُهْ  َو تَُزك 

 (019)توبه: .«آنهاراپاکسازیوپرورشدهی،وسيلهآنبه

اموال خود را نپرداخته است و بن آ، اماوال،  زائري که زکنت ين خمس 

ننند کسي است که بن مانل غصابي   خريده است، هملبن  احرام ين قربنني 
                                           

 .  203خ صدوق، ص ن، شي  ال الد .1

 .115غرر ال ک ، ص .2
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چناين عملاي پذيرفتاه    بننبراين ناه تنهان   چنين کنري را انجنم داده است. 

را عمال  بلکه از نير بساينري از فقهان بنطال اسات و بنياد آ،       .شود نمي

 انجنم دهد. دوبنره

 (یي)آبرو عِرضيالناس  حق

آبرو و شخصيت اوست که در طاول   ،بنالترين سرمنيه معنوي هر انسن،

زندگي اجتمنعي بسينر ساخت   ،بدو، آ، که طوري ؛ بهکند مي زندگي کسب

هر فرد در حف  آبارو و شخصايت   بنيد که طور  همن،و ننگوار خواهد بود. 

، که آبروي  را به خطار انادازد  نکند ن کنري ينگويد خود بکوشد و سخني 

بنعاث  کاه  د ين کنري را به مسلمنني نسابت دها   حق ندارد سخنيهمچنين 

 .دار کند و شخصيت او را در جنمعه خدشه شود ويي ضربه زد، به آبرو

سخني بگويد ين بنويسد، ين عملاي را باه او    ،اگر کسي دربنره شخصي

النن  بار عهاده او    حق، نسبت دهد که بنعث از بين رفتن آبروي او شود

در طلاب بخشا  کناد.    از او پي  از سفر حا   بنيد که  آيد؛ به طوري مي

ي کاه متأسافننه بساينر هام دياده      آبرويا النان    حق اينجن به بعضي موارد

 :کنيم شود، اشنره مي مي

(ظنسوء)یبدگمان
سوءظن و گمان، باد بارد، باه فارد      آبرويي، يکي از مصنديق حقوق 

دروناي اسات و نماودي در     يابتدا حانلت  ،سوءظناگرچه  .مسلمن، است

تباديل   اجتمانعي واکن  کم به  کم ،ين حنلت درونيهمولي  ،ظنهر ندارد

شخصي که گمن، باد بارده اسات،    در گفتنر و رفتنر  که طوري ؛ به شود مي
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قرآ، کاريم در   .دگرد ميآ، فرد و منشأ تجنوز به شخصيت شود  ديده مي

يَُّه  اََّلِيَن َُمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِماً ِمَن الَظن  إَِ  َبْعَض الَظان  ) فرمنيد: ميبنره  اين
َ
ي  َ

کـه چراهابپرهيزيـدايد!ازبسياریازگمانایکسانیکهايمانآورده»؛ (إِْث ٌ 

 (08)حجرات: .«هاگناهاستبعضیازگمان

براي حف  آبروي افراد جنمعه، به مؤمنن، سفنر  قرآ، کريم بننبراين، 

اجنزه ناداده  خداوند متعنل کند که به يکديگر گمن، بد نبرند. در واقع  مي

سرمنيه آبروي مردم به راحتي به تنراج رود و جنيگنه اجتمنعي آنهان  است 

 مانل از دسات رفتاه را    ،در بسينري از مواردشنيد بتوا، دار گردد.  خدشه

گاردد.   بر نماي به راحتي  ،آورد. ولي آبروي از دست رفته دست به دوبنره

ذرخواهي و حالليت طلبيد، هم به حانل فارد ساوء    عممکن است حتي 

 ه سودي نداشته بنشد.ظن برده شد

َوال يغلَِّبن  » نوشات: چناين   7به امنم حسان اي  در ننمه 7،ننمؤاميرم

ُه ال يَدعُ  ُُ الظ ن  َفاِن  ليَک ُسد «َصفحاً  َبينَک َو َبَي َصديق َِ
برتوغالـببدگمانی» ؛1

 .«زيرابينتوودوستت،دوستیباقینخواهدگذاشت نشود

َفّاِن   اّيّاَک َان ُتسّا الظ ّنَ » :فرماود  در روايت ديگري 7عليحضرت 

الظ نِ  َُ «زرَ ُم الدِ عظ  فِسُد الِعباَ َة و يُ يُ  ُسد
ـ.ازبدگمانیبپرهيـز»؛ 2 هدرسـتیکـهب

 .«گرداندمیکندومجازاتآنرابزرگمیعبادترافاسدگمانبد،

بدگمنني به ديگرا،، افزو، بر آنکه  7عليبراسن  فرمني  حضرت 

چاه  گاردد.   سنز گننهن، زيند ديگر مي شود، زمينه موجب بطال، عبندت مي
                                           

 .112، ص1، ج مستدرک الوسائ  .1

 .131ک ، صغرر ال  .2
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سنز سخنن،  زمينهو بنعث تجسس در زندگي ديگرا، گمن، بدي که بسينر 

 شده است.شنيعنت و اتهنمنت اسن  و  بي

که چقدر باه بارادرا، ديناي    اي  آين به گذشته خود فکر کرده! اي عزيز

 .وجاود داشات  ديگار  هن احتمنل صحيح  دهکه  درحنليبدبين شدي؛ خود 

 تصاميمنتي گرفتاي کاه   همن، گمن، باد،  اسن   بر چنين نکردي وتو ولي 

روي،  خدا ماي  خننهزينرت به اکنو، که  ديگرا، شد.آبروي  موجب برد،

 سزاوار است که از آنن، طلب بخشني  نمنيي.

ي، وضااو داخاال وضااوخننه مسااجد کااه روزي گفاات شخصااي مااي

بادو،  و ي بيارو، آماد   يديدم امنم جمنعت مساجد از دستشاو   گرفتم. مي

به مسجد رفت و نمنز جمنعت خواند. بان خاود گفاتم     ،اينکه وضو بگيرد

 کنم. و اقتدا نميمن به ا .خواند اين آقن بدو، وضو نمنز مي

گفتم کاه ايان   رسيدم،  همبه هرکس  نمنزم را فرادا خواندم.رو  از اين

خواند. تان اينکاه دو سانل از آ، مانجرا گذشات.       مي زآقن بدو، وضو نمن

وضو گارفتم و باه مساجد     ،دم. بعد از آ،زآمپول  ،بيمنري علت به روزي

د خو، آمده بنشاد و  نکن . گفتمام قبل از نمنز يندم آمد که آمپول زده .رفتم

هاني   ي. براي همين، به داخل يکي از دستشاوي لبنسم را نجس کرده بنشد

ي بيرو، آمدم و بادو،  يمسجد رفتم و لبنسم را بررسي کردم و از دستشو

د شانيد آ،  رساي ننگهن، به ذهانم   .اينکه وضو بگيرم به داخل مسجد رفتم

داساتن، آ،  فتم و امنم جمنعت مشکل مرا داشته است. به نزد او رنيز روز 

بادبيني  از  اسات.  . معلوم شد او هم مشکل مرا داشتهپرسيدم از اوروز را 

 گويي اين پشيمنني سودي نداشت.ولي  .شدم  به او شرمنده
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ُُ » :فرمود 7عليحضرت  ُّ الظن  بِامل ُسد َُ «لّمِ ااِلثِّم َو َفقَّبُ  الظُّ ْحِسِّن 
؛ 1

بعد از برخي افراد،  .«ستماستترينبدترينگناهوزشت،بدبينیبهنيکوکار»

 کاه  ؛ به طوريشوند ميمبتال و حتي قتل  ، تفرقه، به غيبت، تهمتبدگمنني

 .، او را کشتسوءظن به همسر  سبب به رديف

بتيغ
بر آنکه افزو،  ،غيبت ، مسئله غيبت است.يييکي ديگر از حقوق آبرو

گونه که در روايت اسات کاه    دارد؛ همن،النن   حق جنبه ،استاهلل  حق از

 ذر فرمود:وبه اب 9رسول گرامي اسالم

نا ُقلُت َو ِلَ ذاَک  اَک َو الِغيبةَ ايّ  يا فباَذر   يّا َرسّدَ   َفاِن  الِغيبَة َاشدُّ ِمَن الز 

ُجَل يزَ  اهللِ لَ تُ اهللِ َفيَ  ُب اِل دُ ين َفيتَ قاَ  ِلن  الر  َِ  ال ُتغَفّرُ  يه َو الِغيبةُ دُب اهللُ 

يغِفَرها َصاِحُبها.ى َحتّ 
2 

 غيبتاززناشديدترگناه]درستیکههب بپرهيزازغيبت!ذروایاب

؟حضـرت«اهللگونهاسـتيـارسـولچرااين»پرسيد:ذراست.ابو

ولـی.پـذيردمیکندوخداتوبهاورامیچونزناکارتوبه»فرمود:

.«حقشبگذردشودتاصاحبآنازنمیبخشيده،غيبت

فارد  رو اگار   از اين است. بين خدا و بندهگننهي  ا  زنن بن همه زشتي

آباروي   ،امن فردي که بر اثار غيبات  آمرزد.  او را ميخدا  ،توبه کندگنهکنر 

 است؛ شدهالنن   حق دچنر ،او را آشکنر کرده هني ديگري را برده و عيب

؛ ساپرده اسات  بندگن، خاود  دست  به سرنوشت آ، را ،گننهي که خداوند
                                           

 .311ص. غرر ال ک ، 1
 .205، ص12، ج عه وسائ  الش .2
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، در بسينري از ماوارد  ترديد بيشدگن، راضي شوند.  غيبتخود بنيد  يعني

ه آشکنر شدپنهن، هني  عيب چراکه ؛سخت است ،رضنيت دست آورد، به

تاوا، آباروي    ماي نگرند. آيان   ميتحقيرآميز به او  طوري که مردم، است؛ به

 رفته چنين شخصي را برگرداند؟!

 د:  ذر فرموبه ابو 9پينمبر اکرم

.. و فکُل حَلِمه ِمن َمعّاِي اهللِ َو ُحرَمُّة .سلِم ُفسد   وَ باُب املَس  ر  يا فباذَ 

مالِه َکُحرمِة َ ِمه.
1
 

استوخوردنگوشـت)غيبـت(اوازگناهمسلماندادنبهدشنام

مانندحرمتخوناوست.هگناهانوحرمتمالاو

 ،حاريم ماؤمن   مننند خو، و جن، او محتارم اسات و  ه، مؤمنآبروي 

 آباروي  ،گنهي بان ياک غيبات   حرمت شود.  . پس نبنيد بيحريم خداست

 .رود مي يک فرد

 افرادکه  است تن زمنني که اطمينن، به يکديگر تجربه نشن، داده است 

 رفع مشکالت يکاديگر  . در اين صورت است که برايندا خوشبينهم به 

اگار از لغاز     پردازند. ولاي  مي هم را طلب و دهند مي کوشند، قر  مي

حضارت   رود. ماي  از باين  و اعتبنر اجتمانعي فارد   اعتمند ،آگنه شوندهم 

«لدَتکاَشفتُم ماَتداَفنتُم»: فرمود 7علي
شـديد،جنـازهمیاگرازاسرارهمآگاه»؛ 2

 .«کرديدنمیيکديگررادفن

خننه خدا به محنسبه گفتنر  بپردازد که مبندا از زائر بننبراين بنيد  
                                           

 .205، ص2، ج عه وسائ  الش .1

 .305، ص 31، ج ب اراالنوار .2
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کسي غيبت کرده بنشد؛ چرا که در صورت غيبت، بنيد رضنيت آنن، را 

شک اگر انسن، به بزرگي  به دست آورد تن به کوي دوست راه ينبد. بي

کناد تان    سخن گفتن خود دقت بيشاتري ماي  در گننه غيبت آگنه شود، 

غيبت کسي را نکند. اگر هم خاداي نانکرده از ديگارا، غيبات کارد،      

 جبرا، نمنيد.

 فرمود: 7دق امنم صن

چگونـهکـهالشـدسـؤ9حضرتمحمد،ازرسولگرامیاسالم

غيبتخالصشدوکهـارهغيبـتچيسـت؟الناسحقتوانازمی

«غَتبَتُة ُکل   َذَکرَتّةُ ِن اَتسَتغِفر اهلل ملَِ »حضرتفرمود:
برایآنکـس» 1

ازخداونـد،هرزمانکهبهيـادشافتـادی،ایکهغيبتشراکرده

.«زشکنیطلبآمر

تهمت
به ديگرا، اسات؛ باه   تهمت آبرويي، النن   حق يکي ديگر از مصنديق

تواند در دادگنه اقنمه دعوا کند و  مي فرد مورد تهمت قرار گرفته که طوري

 زننده بستنند. حق خود را از تهمت

فارد ماورد تهمات    موجب نقض حاق شاهروندي    ،تهمت به ديگرا، 

احسان  امنيات مانلي، جانني و      ،زيرا يکي از حقوق شهروندا، ؛شود مي

اصالي رسايد، باه    هني  از زمينه ،بنشد. امنيت رواني مي در جنمعه آبرويي

به فکار   ،آبروي خود احسن  امنيت نکنددربنره کمنل است. وقتي انسن، 

 افتد. نمي خودديگر نينزهني 
                                           

 .353، ص 2ي، ج . الکاف1
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تهمتجنبهحقوقی

نر حقوقي و کيفري آ، هام بيشاتر   و آثتر  گننه تهمت از غيبت سنگين

امان   .يک شخص براي ديگرا، است اظهنر عيب واقعي ،زيرا غيبت ؛است

کاريم   . قارآ، که در شخص وجود نادارد  استعيبي نسبت داد، تهمت، 

 آشاکنر  يرا گنانه  و آ،کناد   ماي عرفي م، نمنؤاين عمل را آزار و اذيت م

 فرمنيد: شمنرد؛ چنن، که خداوند مي مي

اََّلِيَن يُاْؤُذوَ  الُْماْؤِمنَِي َو الُْمْؤِمنا ِت بَِراْمِ َما  اْكََُساُبوا َفَقاِد َو )
 (77احزاب:) (اْحَتَملُوا ُبْهت ن ً َو إمِْثْم ً ُمبِين ً 

وآنانکهمردانوزنانباايمانرادربرابرگنـاهیکـهمرتکـب

بـاربهتـانوگنـاهآشـکاریرابـهدوش،دهندمیآزار،اندنشده

.اندهکشيد

کرده است و هم به آثنر اين گننه بر فارد  ي بهتن، اشنره نهم به معن ،اين آيه

 گننه آشکنر. داد، و انجنمالنن   حق زننده که عبنرت است از تحمل بهتن،

 فرمود: 7امنم صندق

َليه  َالغيَبُة َان َتُدَ  يف َاايَک  َِ اِذا ُقلَت مّا َلّيَس فيّه َفأّما ما َقد َسَفُه اهللُ 

ّزَوَجّل  َِ  1.( ً ُمبين ً امحَتَل بُهت ن ً َو امِْثم َفَقدِ )َفذلک ُقدُ  اهللِ 

آنخـدابگويیکهرابرادرتچيزیبارهتودرغيبتآناستکه

،دهاست.امااگرچيزیبهاونسبتدهیکـهدراونيسـتراپوشان

باربهتانوگنـاه فرمود]شاملاينسخنپروردگارخواهیبودکه

اند.آشکاررابهدوشکشيده
                                           

 .206، ص 12، ج عه وسائ  الش .1
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تهمتاثر
 نويسد: خود مي «کشکول»در کتنب  =ييشيخ بهن

شنيدميکـیاز.بهميانآمدمنیازذکر،روزیدرمجلسبزرگی

ولیدراينادعـاصـادق،کردحاضرانکهادعایدوستیبامنمی

یبهمنداد.يهاینارواشروعبهتهمتزدننمودونسبت،نبود

وبااليیبـرايمنوشـتنامهبلند،امآگاهشدهکهفهميدازتهمتاوگاهآن

خداتو،ودرخواسترضايتکرد.درجوابشنوشتمنموداظهارپشيمانی

ایکهبرایمنفرسـتادیوخـودرامـديونواسطههديهراپاداشدهدبه

شود.کههحسناتمدرقيامتمییچونهديهتوباعثسنگين کردیمن

روزقيامـت»:کـهفرمـوداسـتروايتشـده9ازحضرترسول

دريککههوراکارهاینيکش.آورندایرادرمقامحسابمیبنده

تـرسـنگين،کهـهگنـاه.گذارندکارهایزشتشرادرکههديگرمی

گيرد.کارهـایویحسناتقرارمیایرورقه،دراينهنگام.شودمی

کنـدعر می.شودزيادترازگناهانشمی،واسطهآنعملنيکشبه

اين.آنچهعملخوبداشتمدرکههحسناتوجودداشتا!پروردگار

رسـدايـندرخطابمـی.منکهچنينعملینداشتم؟!ورقهچهبود

«.اکبودیپ،اندوازآننسبتمقابلسخنیاستکهدربارهتوگهته

واسطهچيزیکـهداردکهسپاسگزارتوباشمبهمیاينحديثمراوا

چنينکاريابدترازاينرارويمروبهبااينکهاگر.ایبهمنرسانيده

جزگذشتودوسـتیوکردمدادیباتومقابلهبهمثلنمیانجاممی

اينکـهتراسـتازاينباقيماندهعمر،گرامی.ديدیووفاازمننمی

،بايدبهفکرآنچهازدسـترفتـه.صرفدرمکافاتاشخاصشود

1بودوتدارکگذشتهرانمود.
                                           

 .113، ص 1يي، ج خ بها .  شکول، ش1
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توآزارمؤمنانياذ
از اعمنلي اسات کاه    ،به ويژه مؤمنن، ،اذيت و آزار رسنند، به ديگرا،

چناين اعمانلي باه    داد، انجانم  از بنياد   و انسان، د شو ميالنن   حقبنعث 

 .کندرگنه الهي توبه د

و مردم را از  دهد ميديگرا، هشدار رسنند، به آزار دربنره قرآ، کريم 

اگر فرد از اين گننه توبه نکند، دارد و  اين عمل زشت و ننپسند برحذر مي

 فرمنيد: خداوند مي داند. ترين عذاب مي سختاو را سزاوار 

ُِ إَِ  اََّلِيَن َفَتُنوا الُْمْؤِمنَِي َو الُْمْؤِمن ِت ُثَ  لَاْ  ) َيُتوُتاوا فَلَُهاْ  َ اْا
َِريقِ 

ْ
ُِ اُل  (01بروج:) (َجَهَنَ  َو لَُهْ  َ ْا

،سپستوبهنکردنـد.ايمانراآزاردادندکسانیکهمردانوزنانبا

برایآنهاعذابدوزخوعذابآتشسوزاناست.

براسن  اين آيه، چنننچه فردي از عمل آزاررسنني خود پشيمن، نشود 

، در انتيانر  دو مجنزات سختو از مردم و خداوند طلب بخشني  نکند، 

 يگري عذاب سوزا، و آت  سوزا،.يکي عذاب جهنم و د اوست:

 :وجاود دارد جنمعاه  کاه کام و باي  در     يهاني  از نمونه آزار و اذيت

آزار و ترسننيد، افراد ضعي   و آزاري کودک ي،رآزا همسرآزاري، همسنيه

يان حتاي تهمات،    ساخن ننپساند   يان   گويي يهبعضي بن کنن پننه است. و بي

و از ساخنن،  د ننمني  نيکه بنيد از او طلب بخشآزارند  همسر خود را مي

زنناد.   را کتک ماي بعضي مردا، همسر خود حتي خود عذرخواهي کنند. 

 کباود  ينسر  بنعث  ،کتک زد، همسر بر اثربنيد توجه داشت اگر مردي 

مانلي هام بار    النان    حاق  بنيد ديه بپردازد و در نتيجه ،شودشد، بد، او 
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 گيرد. قرار ميوي عهده 

هان   بن ايجند سروصدا، بنعث اذيات و آزار همسانيه  نيز اي از مردم  عده

گانه   هايچ آياد. امان    برعهاده آنان، ماي   النان    حاق  که ؛ به طوريشوند مي

کنند و به هماين صاورت باه     طلب بخش  از همسنيه نميعذرخواهي و 

 وند.ر سفر معنوي ح  و عمره مي

بدي داشات    همسنيه ،، مدينهنننيکي از مسلم ، 9در زمن، رسول خدا

آمااد و از  9او بااه حضااور رسااول خاادا  .کااه از آزار او دراماان، نبااود 

اي دارم که نه تنهان خياري    من همسنيه»ا  شکنيت کرد و گفت:  همسنيه

 «.آسوده نيستم بلکه از شر و آزار او رسد،  نمي او به من از

 گوياد  سلمن، و يک نفر ديگر که راوي مي ،ابوذر ،7به علي 9پينمبر

فرمود به مسجد برويد و بن صداي بلند فرياند بزنياد:    ،گمننم مقداد بوده ب

َُ  َل َيأمنْ  نَ ملِ  ي نَ اِ ال » ،اوآسـودهنباشـداشازآزارهرکسهمسايه»؛ «هجاُرُه َبدائِ

بنر بن صداي بلناد ايان دساتور     سه ند وبه مسجد رفتنيز . آنهن «ايمانندارد

 1.دمردم رسنندن گو را به  9پينمبر

 :فرمودننمه خود  در وصيت 7، علي ناميرمؤمن

ليُکم ُقدلدُ  َِ َرُکُم ا لِلنّاِس ُحْسنا َک  َفَمَّيکِفيُکُم اهللُ َمن آذاُکم َو َمن َبَغ  

 َِ َوَجّل.اهللُ  ز 
2
 

کندشماراپروردگاردرمقابلکسانیکهشـماراآزارکهايتمی

طورهمان يديکنند.بامردمزيباسخنبگودهندوبرشماستممیمی

کهخداوندبهشماچنيندستوریدادهاست.
                                           

 .666، ص 2ي، ج . الکاف1
 .211، ص 12، ج . ب اراالنوار2
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شود که اگار از صانحب حاق     برداشت مي 7،ناز اين سخن اميرمؤمن

بن خداوناد اسات و خادا بنزگيرناده      انسن، سروکنر ،نشودفته رگرضنيت 

 اوست.حق 

 د  کتتتته در نتتتتوا گتتتتتردد   یببتتتتگ آا 

 

 گویتترم ایتتن ز تتاا دنتتا گتتردد    

 یتتتتر خ یتتتتآ یتتتتخم م تتتتن زیتتتترا      

 

 زیتتتر ایتتتن چتتترم و گنبتتتر مینتتتا 

 دیتتتت غیبتتتی های تتته در کتتتار ایتتتت 

 

 د  یه یتازار ایتت  ه ی د « محخسب»

 
استهزا

شاود، اساتهزا    ماي آباروي ديگارا،   بنعاث بارد،   يکي از گننهنني که 

و فارد   زناد  ماي شخصايت ديگارا، آسايب    ، به اين عمل زشتبنشد.  مي

شاود کاه بنياد عمال زشات خاود را        مي النن  حق گرفتنر ،کننده مسخره

 جبرا، کند.

 گويد: مي «عالمه نراقي»

ازايمانندارندومستحقایدورند.بهرههچنينافرادیازانسانيتب

کننـد،مـیچراکهدروغراترويج نداعقابوعذابدنياوآخرت

درنـدومیحياراهایگيرند،پردهمیهایآزادهآزادگیراازانسان

1کنندتااشراررابخندانند.میجووراجستمؤمنهایعيوبانسان

و باه عاذابي    کنناد  مي خود را مديو، ديگرا،افراد به راحتي گونه  اين

کاه   دشوار اسات؛ چنان،  که رهن شد، از آ، بسينر  شوند سخت گرفتنر مي

 فرمود: 9رسول گرامي اسالم
                                           

 .203، ص 2، ج جامع السعادات .1
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شودومیدریازبهشتباز،کنندگانمردممسخرهروزقيامتبرای

سویهباسختیب ،دردنيا]کنندهشود:بهرما!بهرما!مسخرهمیگهته

شـود.مـیبستهررسد،دمیدرهنگامیکهبهجلوی.اماآيدمیدر

باز،رسدمیدرآنتافردبهجلوی.اماشوددرديگریبازمیسپس

اميـد،ناکنـدتـافـردمـیشود.اينعملپيوستهادامهپيدامیبسته

1رود.نمیدنبالدرهشودوبمی

خود شاده باود و باه حضاور      چمو  صحرانشيني سوار بر شتر بچه

ساؤال   9پيانمبر خواست نزديک بينيد و از  مي .آمد و سالم کرد 9پينمبر

گشات و او را از حضارت    ميکرد و به عقب بر مي ولي شتر  فرار .کند

 سه بنر تکرار شد. ،اين عمل کرد. مي دور

 ،از اصحنب که در آنجن حنضار بودناد  اي  عده تن اين منيره بنعث شد

خنديدند. خنده تمسخرآميز آنهن بنعث ننراحتي آ، عرب شد و چموشاي  

ي ا همارد عارب بان ضارب    تر کارد. سارانجنم    را عصبنني شتر هم مرد عرب

 آ، شتر را کشت. ،شديد

 «آ، عارب، شاتر خاود را کشات    »گفتناد:   9اصحنب به رسول خدا

«َنَعم و َافداُهُکم ُمَِلَ ِمن َ ِمهِ »فرمود:  9پينمبر
هایشماپـریدهانآری،ول» ؛2

جان و تمساخرآميز خاود آ،     بيهني  خندهيعني شمن بن  ؛«ازخونشتراست

شامن   کرديد و او مرتکب چنين رفتنري شد. پاس عرب نندا، را عصبنني 

 نوا شريک هستيد. در خو، آ، حيوا، بي

                                           
 .200، ص2ه ان، ج  .1
 .233، ص5، ج ضاء البمحجة . 2
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 مقدمه
براسان    کاه تکليفاي  شن، ين وضاعي اسات يان    رابطه اعمنل انسن، بن آثنر

 برخواهد داشت. درنيز يکي از دو حکم وضعي ين تکليفي را ، همين رابطه

هام حارام    تصرف در اموال ديگرا، وضعنً صحيح نيسات و تکليفانً  

اگار کساي در مانل     .است و آثنر تکليفي و وضعي آ، بنقي خواهد باود 

بن آ، ديگري بدو، اجنزه او تصرف کند و آ، را بفروشد ين وق  کند ين 

بنطال   ،صاورت گرفتاه  هني  عقد ،از نير وضعي ،خود عمل کندنذر  به

از نيار تکليفاي هام ايان      .شود نمي ملکيت حنصلنيز بن فرو   .است

 .است عمل حرام

رسايد،   باراي  ترين حجنب بزر ، خورد، منل حرامکه شکي نيست 

شاود و علات    ماي  منل حرام بنعث تنريکي قلب .به قرب پروردگنر است

پرشاده  حارام   ازقلباي کاه   . هالکت نفس اسات موجب بزر  خسرا، و 

 را نخواهد ينفت.فيوضنت عنلم قد  درينفت استعداد است، 

آثانر ساخت و    ،غيرشرعي اموال ديگارا، در مننبع ديني براي تصرف 

 :کنيم مي اشنرهآنهن  بين، شده است که در اينجن به بعضي از ننپذيري جبرا،
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 مايلالناس  حق آثار
 حج نشدن قبول .1

چه واجاب بنشاد و    ،رديکه بن منل حرام صورت گرا  يعملپروردگنر 

 فرمود: 9رسول گرامي اسالمکه  پذيرد؛ چنن، نمي ،چه مستحب

ل لِّّلِه اِن   َِ ْ  َکَل َمن اَ  نا ي ُکل  َليَلة  يُ  سِ ُد  َبيِت امل َملِکًا  ِمنه  َُبْل يُ  َحرامًا َل

د    َِ .ة  يَض رِ ال فَ  لة  وَ ال نافِ  يْ فََصأ  َو ال 
1
 

هـرشـبنـداکـهالمقـدساستبربيتایبرایخداوندفرشته

هيچعملمستحبوواجبیاز،هرکسحرامیرابخورد»:دهدمی

.«شودنمیاوقبول

 :فرمود 7امنم صندق

ُجُل ماالً مِ ا اَِذا ُنّدِ ي الَلّبيَّک َو ال  ه ُثّم َحّج َفَلّبّ ِحل   ن َغريِ کَتسَب الر 

.ه، ُندِ ي َلّبيَک َو َسعَديَک!َسعَديَک َو اِن کاَن ِمن ِحل  
2
 

بـاآنبـهحـجوآورددستبهمسيرحاللغيرراازاگرکسیمالی

شـوداللبيـکومـیدادهلبيکبگويد،نـداحرام ا]درلباسبرودو

شودلبيکوسعديک.ندادادهمی،السعديکواگرازراهحاللباشد

توفياق   ،در بسينري از موارد ،استينفته منل حرام رشد  ازکه  يجسم

 ن، چيازي را فقاط باه زبا    .کند نمي را پيداخنلصننه گفتن لبيک صندقننه و 

باه   7علاي کاه   . چنان، کناد  نمي ولي حقيقت اسرار آ، را درک .گويد مي

 :فرمود «کميل بن زيند نخعي»
                                           

 .01، ص 3ي، ج اء العلوم، غزال اح ؛163، ص 2، ج امع السعاداتج .1

 .121ص  ،5ي، ج الکاف .2
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لَب ايا ُکَميُل  َُ ُِ َفّاْ  لل ساُن ينَزُح ال لُب يُُدُم بالَغّذا َُ ي َو ال نُظر فّي  ُتَغّذ 

َتسّبيَحَک َو  َُبِل اهللُ تعال َقلَبَک و ِجسَمَک َفاِن َل يُکن ذلَِک َحالالً َل يَ 

.ال ُشکَرَک 
1
 

گيـردوقلـببـاغـذاقـواممیایکميل!زبانازقلب،سرچشمه

بـه،کنـیمـیپسدرآنچهباآنجسموجانتراتغذيـه.يابدمی

خداوندمتعالتسـبي وشـکر،خوبیدقتکنکهاگرحاللنباشد

.پذيردنمیتورا

 :  فرمود 7امنم بنقرهمچنين 

ُجَل اِ  ُِ َل يُ  ذا َفصاَب ماالً ِمن حَرامِ  اِن  الر  .رة  مْ َُبل ِمنه َحج  و ال 
2
  

وباآنحجوعمرهبجا]اگرمردیازراهحرامبهمالیدستيابد،

.شودنمیحجوعمرهازاوقبول آورد

َلم  َح » :فرمودنيز  9رسول گرامي اسالم َِ َز َو يف ِجهاِزِه  ه  َُبِّل رام  َل يَ َمن ََتَ

«ج  ِمنُه احلاهللُ 
3
اگردروسايلسهرحجکسی،حتیپرچمياعالمتـیازحـرام»؛ 

 .«باشد،حجاوقبولنيست

 يعذاب اخرو .2
 :فرمود 9رسول گرامي اسالم

دکهاموالشراازراهحرامجمعکردهنآورمیفردیرا،روزقيامت

سـویبـهاوراکهشودمیخطاب.ودرراهحرامصرفکردهاست

اموالشراازراهحـاللشودکهمیببريد.فردديگریآوردهآتش
                                           

 .110، ص 33، ج ب اراالنوار .1
 .11، ص 13، ج عه وسائ  الش .2
 .116، ص 11، ج ه ان .3
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شودمیخطاب.ولیدرراهحراممصرفنمودهاستدستآورده،به

کـهشـودمـیديگریآوردهآتشببريد.فردسویبهنيزاوراکه

.حرامکسبکردهودرراهحاللخرجکردهاستراهازاموالشرا

1.آتشببريدسویبههماوراکهشودمیخطاب

باه دسات   از راه حرام  منلي را اگر کسي ،براسن  اين روايت نبوي

اهال آتا     بانز ، هم مصرف کناد مننند ح  را در راه حالل  و آ،آورد 

ِمَّل ملِّ ُطّدب » :فرماود  7موالي متقيان، علاي   .است َِ ن اّاَأ الِعُّاَب َو 

خودرابـرایروزخوشابهحالکسیکهازعذابالهیبترسدو»؛ 2«لِلِحساب

 .«حسابآمادهسازد

 رفنت برکت از مال  .3

مشاکالت صانحب  و    .شود مي د واقعيو مفينبد  ميرشد  ،منل حالل

نه تنهن  ،امن منل حرام .گردد مي نهيد هزيمفراه  کند و در مي گرا، را حليد

چاه  شاود.   در راه صحيح و مفيد هم هزينه نميبلکه  ،رشد و برکت ندارد

و  ينرتيا سافر ز توفياق ياک    يولا  ،که پول فاراوا، دارناد  ادي افر نر يبس

اناداز درآماد    ، بن پسک کنرگر سندهي يولهمچو، ح  را ندارند.  يمعنو

  .رود ميين امنکن زينرتي ديگر خننه خدا  حالل خود، به زينرت

 فرمود: به يکي از ينران  7امنم علي

َُ  يباَرُک  م  النَ  نمي َو اِنراَم اليَ يا  او ! اِن  احل َليهؤْ َل يُ  هُ فيه َو ما َانَف َِ .َجر 
3
 

                                           
 .11، ص 2، ج امع السعاداتج .1

 .132ص ، غرر ال ک  .2

 .125ص  ،5ي، ج الکاف .3
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برکتیدرآن،کندواگرزيادهمشودنمیایداود!مالحرامرشد

.اجریندارداست،درراهخداانهاقکردهراهمنخواهدبودوآنچه

 اثر شدن عبادات   يب .4
 .کنمل و ثمربخ  است کاه بان مقادمنت صاحيح آغانز شاود       يعبندت

تواناد در   نماي و  رساد  نمي به کمنلنندرست، عبندت بن مقدمنت ترديد  بي

بن منل حرام، براي  ح  . پسثير الزم را ايجند کندانجنم دهنده آ،، تأروح 

تواناد نيات    نميحنجي تأثيري ندارد؛ چراکه هنگنم پوشيد، لبن  احرام، 

او،  احارام  زيرا لبان   ؛1ه استکند که همه محرمنت را بر خود حرام کرد

از مانل   ،ياده اسات  يکه بر بد، او رونيز گوشت و پوستي  .حرام است از

 ؟!! و چگونه نيت کند؟چه چيزي را نيت کندبننبراين  .حرام است

ملِ  لِ کْ ُة َمَع فَ َالِعبا َ » :فرمود 7علي ى الر  َِ  
ُِ «احلراِم کالَبنا

2
عبادتهمراه»؛ 

گنه اين  هيچ؛ يعني «رواناستهایساختمانبرشنیباتغذيهحرامهمچونبنا

 .شود مي ينبد و بن کمترين لرزه ننبود بنن استقرار نمي

 يت از رمحت اهليحمروم .5
؛ خداسات وياژه  نفته به درگنه رحمت الهي و ميهمان،  بنري ،زائر واقعي

دعاوت   گن، برگزيده و باه ايان ميهمانني   خداوند او را از مين، همچراکه 

بان   ،آ، است که ميهمان، حضور در اين مراسم، شرط  يک امن .کرده است

شک، خريد لبن  احارام، قربانني و    منل حرام به اين سفر نينمده بنشد. بي
                                           

 ه ه ه م رمنات خندا را    يت  رد ن ي،احرام بست يا وقتيآ»: فرمود يبه شبل 7امام سجاد .1

 .166، ص 15، ج  يمستدرک الوسار.ک:  .«نه» :؟ گفت«يبر خود حرام ساش
 .250، ص 01، ج ب اراالنوار .2
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غذا بن منل حرام، نه تنهن توفيق حضور واقعي را در محضار پروردگانر از   

شاود؛   گيرد، بلکه چنين انسنني به خشم پروردگنر  گرفتانر ماي   زائر مي

 :فرمود 9مرسول گرامي اسالکه  چنن،

َملک  يف الّس واِ  َو  َحرام    يف ُجدِأ الَعبِد َلَعنَُه ُکلُّ  اِذا َوَقَعت اللُُّمُة ِمنْ 

هللُ اليه َو َمن فَکَل اللُُّمَة ِمَن لَُُّمُة يف ُجدفِِه ال ينُظُر اَو ما  امِت ال االَرضِ 

 َُ د با َُ .هللِِمَن ا بَِغَضب  احلراِم َف
1
 

فرشتگانهمه،گيردمیروجودبندهقرارهنگامیکهلقمهحرامید

کنندوتازمـانیکـهآنلقمـهدرمیهاوزميناورالعنتآسمان

وکسـیکـهلقمـهحـرامکندمیخداوندبهاونظرن،وجوداوست

شود.،بهخشمپروردگارگرفتارمیبخورد

 به راحتي از مردم رشاوه  ،خواري عندت کند کسي که به حرام به يقين

ترديد رحمت پروردگانر   بي .کند مي فروشي و احتکنر گرا، .گيرد ميو ربن 

 براي چنين انسنني نخواهد بود.

 مانع استجابت دعا .6

 ياشک و دعان به سبب  رود که خداوند مي به سرزمينيخدا زائر خننه 

باه سارزمين عرفانت، سارزمين      2.کند مي بر فرشتگن، مبنهنت ،سنکنن، آ،

از ظهر تن غروب  7امنم صندقدر آ،، سرزميني که  ؛رود مي دعن و نيني 

 3.کرد ميبن خداي خود مننجنت روز عرفه 
                                           

 .311، ص 13، ج ب ار االنوار. 1

 .236، ص 2، ج مج وعه ورام .2

 .231، ص حديث ع ره در قرآن و حج و. 3
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و مستجنب نشد، دعن در گننه ده نشد، وبخشنناميدي از سرزميني که 

البته دعن بان رعنيات    1.شده است شمردهاز اصل گننه تر  بزر  يگننه ،آ،

شود. پس اگار   شرايط آ،، مننند استفنده نکرد، از منل حرام، مستجنب مي

حتي اگر شود؛  اي از حرام بود، دعني  مستجنب نمي درآمد ين تغذيه بنده

ذيال آياه    9رسول گرامي اسالمگونه که  ؛ همن،در صحراي عرفنت بنشد

نِْفُقا) شريفه:
َ
يَُّه  اََّلِياَن َُمُناوا أ

َ
ْخرَْجنا  ي  َ

َ
وا ِماْن َطي با ِت ما  َكَسا ُْتْ  َو ِمَما  أ

 :فرمود ،2(لَُك ْ 

دُ  يّا رب  يّا رب  َو َمطَعُمُّه ِمّن  ن  َاَحَدُهم يرَفُع يَديه اِل اِ  ُُ  َو ي
ُِ الس  

 ىُّ يسَّتجاُب ِمّذا َو اَ ى ن  اِمن َحّرام  َفّ ىَ ذ  َحرام  َو َمکَسُبُه ِمن َحرام  َو غُ 

َمل  يُ  .نِفُق فيه ِمن َغري ِحل  ذا َو ُهد يُ مِ  َُبُل َِ
3
 

آسمانباالببـردوخـداراسویبههايشراشمادستاگرفردیاز

اشازحـراموتغذيهکسبدرآمدش،غذايشکهدرحالی صدابزند

شـود قبـولاووکدامعمل!چگونهدعايشمستجابشود؟،است

!؟کندمیازراهغيرحاللانهاقکهدرحالی

، خواهد در راه خدا و براي عمل نيکي مننند ح  هزيناه کناد   مي کسي که

دسات   باه  بنطال  هرا نه از اماوالي کاه از   ؛ترين اموال استفنده کند بنيد از پنکيزه

مان باراي چناد    فرمودند: روايت شده است که  :معصومائمه از  .آمده است

 :فرمود 7امنم کنظمکه  ؛ چنن،کنيم مي ترين اموال خود هزينه از پنکيزه ،مورد
                                           

 .232. حج و ع ره در قرآن و حديث، ص 1

ايد، و اش آنچه اش شمن ن بنراي    اي  ه به دست آورده ايد! اش اموال پا  زه  ساني  ه اي ان آوردهاي . »2

 (263)ب ره: «.اي  ]اش منابع و معادن و درختان و گ اهان[ انفاق  ن د ش ا خارج ساخته
 .236، ص 2. مج وعه ورام، ج 3
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وَرتِنّا َو َاکفّاُن َمدتانّا ِمّن ُطهَّرِة  بيت  اهُل  اِّنا ُمُهدُر نِسائِنا َو َحّجُّ ََصُ

.َامدالِنا
1
 

هزينـهاولـينحجمـانوزنانمـانومهريـهماخاندانیهستيمکه

.تريناموالماست،ازپاکيزههايمانمردههایکهن

 بطالن حج  .7

حارام   ،آياد  ماي دسات   به غير شرعيهني  راه استفنده از اموالي که از

 بلکاه بنطال   ،نه تنهن ثوابي نداردآنهن  اعمنل عبندي بنداد، است و انجنم 

امانم   باه گوياد   ماي  «بن مهارا،  سماعة» .گيردو بنيد دوبنره انجنم است 

آوري  اميه اموالي جماع  کردم مردي از راه کنر براي بني عر  7صندق

نمنياد و حا     ماي دهد، صله رحم  مي صدقه ،بن اين اموال کرده است و

براي و بينمرزد  ،هوند آنچه را از راه حرام کسب کردتن خدا آورد بجن مي

ِهْنَ الَساي ت ِت )» کند: مي استداللبه اين آيه اين کنر   ْْ ََسن ِت يُا  2.(إَِ  اُلْ

«طيَئةَ طيئَة ال ُتکّفُر اخلاِّن اخل»فرمود:  7امنم صندق
بادي،  باه درساتي کاه    »؛ 3

 .«کند بدي را پنک نمي

اگار   .کناد  نماي  براسن  اين حديث شري ، هدف وسايله را توجياه  

هم کاه باراي رسايد، باه ايان      اي  بنيد وسيله ،دنشمقد  و پنک ب ،هدف

کانر   ،در غير ايان صاورت   .پنک و سنلم بنشد ،شود مي هدف به کنرگرفته

 .صحيحي انجنم نگرفته است
                                           

 .233، ص 10، ج ب اراالنوار .1

 برند. ياش ب ن مها را  ها بدي خوبي.  2
 .361، ص 1ج ،يخ طوس ش ب،يتهذ .3
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مراجع عيانم   .دانند مي چنين عملي را بنطل ،نيزبزرگوار اسالم  يفقهن

بن منل حرام جنيز نيسات باه حا     »گويند:  مي تقليد در کتنب مننسک ح 

تواناد آ، را   مي برود و اگر منل او مشتبه است و علم به حرمت آ، ندارد،

باه قيادي    «اهلل مکنرم شايرازي  آيت»و  «اهلل زنجنني آيت»البته  .«صرف کند

محکاوم باه    ،به شرط آنکه از نيار ظانهر  »: گويند ميکنند و  هم اشنره مي

 1.«حالل بود، بنشد

در  ناداده  مانل خماس  دراينجن به دو پرس  و پنسخ شرعي دربنره مصرف 

 کنيم: اشنره ميراه ح  

، کسي که از اول بلوغ، سنل خمسي براي خود قرار نداده است :السؤ

کند، آين ح  او  و قربننيبخرد احرامي  ،و بن همن، پول بروداگر به ح  

 صحيح است؟

اگر پول او از درآمد کسب و حقوق است و معلوم نيست که : جواب

ب را حکم غص ،بدو، تخميس )خمس داد،( ،)سود( بين سنل استربح 

 2.طواف و قربنني صحيح نيست ورد دا

لبان  احارام بخارد و بان آ،      ،ناداده  شخصي که بن پول خمس :الؤس

 3؟ا  چيست وظيفه ،آوردو طواف و نمنز بجن  ودمحرم ش

 .اصل عمره و ح  او صحيح است، اگر از روي علم و عمد نبوده :جواب

 1.بنيد طواف و نمنز را اعنده کند ،ولي در صورتي که جنهل مقصر بنشد
                                           

 .666مسئله  ، 311. مناسک م شي، ص 1
 . ه ان، نظر امام خ  ني.2
 .663، مسئله 311ه ان، ص  .3

 .660، مسئله 315ه ان، ص  .1
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 ييآبروالناس  حق آثار
دساته نخسات، آثانري کاه باه      : دو دسته آثنر بر عمل آدمي مترتب است

دساته   .گويناد  ماي  آثنر بنزگشتيآنهن  اصطالح بهدر گردد که  مي کننده کنر بنز

هرياک   .گاذارد  مي بر اشينء و اشخنص پيرامو، خود دوم، آثنري که عمل فرد

موجب خوشبختي يان  تواند جنبه مندي ين معنوي داشته بنشد و  مي از اين آثنر

بان  کاه  اجتمنعي انسان،  شود. گفتني است در رفتنرهني انسن، بدبختي زندگي 

مان در  دارد کاه  وجاود  آثنر بنزگشتي زياندي  نيز مرتبط است، آبروي ديگرا، 

 :کنيم مي اشنرهاينجن به برخي از آثنر مهم آنهن 

 دگارراز رمحت پرو يدور .1
مني را رفتنر ديگري، آبروي ماؤ تهمت ين  ،اگر کسي بن غيبتترديد  بي

خواهاد  باه دور  از رحمت پروردگنر  ،کندخراب بريزد و شخصيت او را 

 :فرمود 7امنم صندقگونه که  بود؛ همن،

ُِ  ة  کلم بَِشطر من   ُمؤَمن فِاَن ِى ينَيِّه مکتّدب   ىَل َِ اهللَ َ يدَم الُيامِة بي 

.آيس  ِمن َرمَحِة اهللِ
1
 

موجـباذيـتوتحقيـر،اگرکسیحتیبابيانيکسخنکوتاه

منیشود،روزقيامتهنگامورودبهصحنهمحشرايـنشخصيتمؤ

ايـنانسـانمـوردرحمـتو»:کلمهبرپيشانیاونقشبستهاست

.«الهیقرارنخواهدگرفتبخشش

چگوناه انتيانر دارد    ،کسي که باراي آباروي ديگارا، ارز  قنئال نيسات     

 مند سنزد؟! سنر کرم  بهره خداوند به او نير رحمت بيفکند و او را از چشمه
                                           

 .110، ص 32، ج ب اراالنوار .1
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 ت اهلل يخروج از وال . 2
کاه   اسات؛ باه طاوري   ت پروردگنر يوالداخل در  مؤمنانسن، همواره 

 ماؤمن حرمات بنادگن،    . البته به شارط آنکاه  خداوند حنف  اوستخود 

ت پروردگانر خانرج و داخال در    ياز وال گرنهو ؛ت کنديپروردگنر را رعن

 :فرمود 7امنم صندقکه  ؛ چنن،شود مي طن،يت شيوال

ى ىَمن َرو َط ِمّن اَ لِيَ  هَ تَ و  َهَدَم ُمرُ َشينَُه َو هبا ريُد يُ  ُمدمن  ِروايةً  َِ ُُ  ُِّيِ س

بِ طانِ يالش   ةِ اليَ  وِ تِِه اىِلِواليَ  َرَجُه اهللُ ِمنْ ، فْا النّاسِ  ُْ يطانُ ، َفال َي .ُلُه الش 
1
 

هـدفاو،بيـانکنـدومـؤمنبرضـررفـردسخنیراکسیکه

،وسيلهازچشممـردمبيهتـدزدنبهجوانمردیاوباشدتابدينضربه

وداخـلدرنمايـدمیازواليتخودخارجراخداونداو)گوينده(

.پذيردنمیکندوشيطانهماورامیواليتشيطان

تواند زائار   شک، چنين فردي بدو، توبه از اعمنل گذشته خود نمي بي

بنشد که براي بنادگن، بان ايمانن ، ارز  بساينر قنئال       يخننه پروردگنر

 ،بار مُحارم شاد،   توجه داشته بنشد افزو، يد بنحرم امن الهي، زائر است. 

 :  فرمود 7که امنم صندقگونه  همن،نينز است؛  شد، مَحرم

بايدحقمردمرابپردازد،باآبتوبهخالص،گناهانشرابشـويدو

احرامصدقوصهاوخضـوعوخشـوعبربنـددوهرچـهاورااز

2.کند،برخودحرامکندمیواليتاهللخارج

 ،به بنادگن، تهمت، افترا و بهتن،  ،غيبت ه سبببکسي که تواند  ميچگونه 

 .مَحرم ينر شود و به درو، خننه آيدشده است، خنرج  خداوند از واليت
                                           

 .163، ص 32، ج ب اراالنوار .1
 .236ص  ،ثيحج و ع ره در قرآن و حد .2
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 یتته طتتوا  کعبتته ردتتخم  

 

 یتته رتتر  رهتتم نرادنتتر   

 که تو در یروا چه کرد  

 

 کتتته دروا خانتتته آیتتتی 

 اعمال نشدن قبول .3 
اعمانل را از   يمواناع قباول  براي اينکه خداوند، عبندتي را بپذيرد، بنيد 

؛ باراي  اعمنل است يمننع قبولرفتنرهني انسن،،  يرا بعضيز شت؛مين، بردا

ر  اعمانل انسان،   يماننع پاذ  است که تان مادتي    يالننس حقنمونه غيبت، 

 :فرمود 9رسول گرامي اسالمگونه که  شود؛ همن، مي

اهللُ َصالَته َو ال ِصياَمُه فرَبعَي يدَمًا َو   َاو ُمسلِمًة َل يَُبلِ اَب ُمسلِ ً غتْ َمن ا

.ااِّل فَن يغِفَر َله صاِحُبهُ ، ةً َليلَ 
1
 

اشراغيبتکند،خداوندنمازوروزهیکسیکهمردمسلمانيازنمسلمان

.ببخشدمگراينکهصاحبحقاورا کندنمیراتاچهلشبوروزقبول

زائر خننه خدا بنيد خود را قبل از سفر براي اين ميهمنني آمنده کناد.  بننبراين 

ا  است، برطرف کند و رضانيت صانحبن، حاق را باه      بر عهده يالننس اگر حق

 مند شود. دست آورد تن به خننه دوست بنرينبد و از خوا، کرم پروردگنر بهره

 نزد پروردگار يآبروي يب .4

 : فرمودچنين نقل  9امي اسالمرسول گردر روايتي از  7امنم بنقر

َثراِ  املسلِمَي َفاِّنّه يا َمعَّشَ َمن فسَلَم بِلِسانِه َو َل يُ  َِ لبِه! ال َتتَب ُعدا  َُ سلِم بِ

ثراِ  املتَب  تَمن  َِ ثَرتَ ب  ّسلِمَي َتتَ َع  َِ ثَرتَ َّو َمن َتتَ  هُ َع اهللُ  َِ .فَضُحهيَ  هُ ب ع اهللُ 
2
 

                                           
 .322، ص 3، ج مستدرک الوسائ  .1

 .355، ص 2،ج يالکاف .2
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.ايدوقلبتاناسالمنياوردهاستآوردهایگروهیکهبهزباناسالم

کسـیکـه.جـونکنيـدوهایپوشـيدهمسـلمانانراجسـتلغزش

خداونـدهـمخطاهـایاورا،جوکندوهایديگرانراجستلغزش

اورا،کسیراکهخداوندخطاهايشراآشکارکند.کندمیآشکار

.سازدمیآبرورسواوبی

ياک نشاننه از پروردگانر خاود      ،بندگن،بنيد »: نيز فرمود 7امنم رضن

 چگوناه  1.«اسات  ، سرپوشي و کتمان، خطاني ديگارا،   و آ، داشته بنشند

کاه  امن انتينر دارناد   ؛بعضي افراد براي آبروي ديگرا، ارز  قنئل نيستند

ولاي   ؛پو  نيستند بخودشن، عي .گننهن، بزر  آنن، را بپوشنند ،خداوند

 عيبشن، بنزگو نشود.انتينر دارند 

ديگارا، را  آبروياي  هرکس حقاوق   ،9رسول گرامي اسن  فرمودهبر

او را رعنيات نخواهاد کارد و    آبروياي  خداوند هم حقاوق   ،رعنيت نکند

خداوند هام آباروي او را خواهاد     ،برد مي که آبروي ديگرا، راطور  همن،

 ،نازد ماردم   ؛ چارا کاه  سرانجنم بدي خواهاد داشات  چنين شخصي،  .برد

 2.سرافکنده خواهد بود ،آبرو و نزد پروردگنر بي

باراي   د،پساند  آنچه را باراي خاود نماي   انسن، توجه داشته بنشد پس 

گوناه کاه پروردگانر بان پوشاننيد، لغاز         و همان،  ديگرا، هام نپساندد  

کند، عيب و خطني ديگرا، را بپوشانند   بندگنن ، آبروي آنن، را حف  مي

 و آبروي آنن، را حف  نمنيد.

                                           
 .211، ص 2، ج الکافی. 1
 .355، ص ه ان. 2
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 الناس ی حقت ادايامه
 در رعنيت حقوق ديگرا،، تردياد  طلبي هيچ انسن، بنوجدا، و حقيقت

از اصول شارايع   ،هن شک، پرداخت حقوق مردم در همه زمينه . بيکند نمي

حقاوق  بزرگان، ديان باه اداي    در ساخنن،   .آزاده اسات هني  الهي و ملت

 شده است؛ از جمله:سفنر   يديگرا، بن تعنبير مختلف

ـرکندين
طاوري کاه    ؛ باه اردمستقيم داي  النن ، بن دينداري، رابطه پرداخت حق

بنياد در   ،در غير اين صورت کنند. ند حقوق ديگرا، را اداا موظ مؤمنن، 

امانم   .اصاالح و تقويات آ، بکوشاند   باراي  ايمننشن، تجديدنير کنناد و  

 چنين فرمود:   9در معرفي اسالم محمدي 7صندق

کّاِة َو ِصّياُم َشّهرِ  ُُ الز  الِة و اِيتا َرمضّاَن و  املَحّمديُة الّسمَحُة اِقاُم الص 

ة لِ  َِ دِ  النّاِس.َحجُّ الَبيت و الّطا ُُ ُُ ُح اِلمام و َا ا
1
 

ماهزهبرپاداشتننماز،دادنزکات،رو:دينمحمدیآسانعبارتاز

.ازاماموادایحقوقمردماستپيرویرمضان،حجخانهخدا،
                                           

 .333، ص 60، ج ب اراالنوار .1
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در اياان رواياات، اداي حقااوق مااردم کناانر نماانز، روزه، حاا  و والياات 

 النن  است. قرار گرفته است که بيننگر اهميت موضو  اداي حق :بيت اهل

الناسبرحقاللهـتقدمحق
ائماه  کاه در ساخنن،   اي اسات   مردم باه گوناه  ت حقوق رعنياهميت 

 مؤمنان، امير .شامرده شاده اسات   اهلل  حاق  م بار مقد النن   حق :معصوم

 فرمود: 7علي

مَ  د  َُ باِ ه ُم ِِ دَ   ُُ دقِهَجَعَل َاهللُ ُسبحاَنه ُح ُُ بّاِ اهللِ  َفَمن قاَم بُِحُدِ   ًة حِل ِِ

ُُدِ  کان ذلک ُمَؤ ّيًا اىِل يامِ ِ بُِح ُِ .اهللِ  ال
1
 

قراردادهمبرحقوقخويشخداوندسبحان،حقوقبندگانشرامقدّ

چنينکاری،حقوقبندگانخداقيامکند رعايت]کسبهاست هر

.گرددمیبهرعايتحقوقالهیمنجر

تاوا، نمانز واجاب را     مي کهمواردي از : آمده است نيز قهيدر مننبع ف

خواهاد. بنانبراين اگار     ماي طلاب  را  طلبکانر   است کهآنجنيي  ،شکست

را بنيد نمانز   ،بتواند طلب او را بدهد و نمنز را از ابتدا شرو  کندبدهکنر 

 2و بدهي خود را به طلبکنر بدهد. بشکند

اعمانل   داد، بار انجانم   ماؤمن رفع حنجت  ،:معصومائمه در سيره 

؛ برتار از کعباه اسات    ماؤمن زيرا آبروي  ؛م شمرده شده استعبندي مقد 

 8از اصاحنب امانم بانقر و امانم صاندق      «ابن، بن تغلاب »گونه که  همن،

 گويد: مي
                                           

 .315ص ، غررال ک  .1
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دراثنایطـواف،.مشغولطوافکعبهبودم7بههمراهامامصادق

حـرفوخواستکهکنـاربـروموبـهمیيکیازدوستانمازمن

خواسـتکـهازحضـرتامـامنمیمندلم.خواستهاوگوشبدهم

در.هینکـردمتوجرو.ازايناوبرومسویبهجدابشومو7صادق

.امـااوبـرومسـویبهدوربعدنيزآنشخصبهمناشارهکردکه

توجهینکردم.

.اوبـرومسویبهدردورديگرنيزآنشخصبهمناشارهکردکه

ایابان!آيا:»اوراديدوبهمنفرمودهاشار7مامصادقاينبارا

از:»گهـتم؟«اوکيسـت:»فرمود«.آری:»گهتم؟«باتوکاردارد

:گهـتم؟«باشـدمیوشيعهمؤمناوهم:»فرمود«.دوستانمناست

اشرابـرآوردهوخواسـته]اوبـروسـویبهپس:»فرمود«.آری»

«.آری:»فرمـود؟«قطعکـنمآياطوافرا:»عر کردم«.کن 

بـرایتـوانآنرا،آيـامـیطوافواجبهـمباشـداگر:»گهتم

1«.آری:»فرمود؟حضرت«منیقطعکردبرآوردنحاجتمؤ

وقتي برآورد، نينز يک مؤمن، بر واجب الهي مننند طواف واجب خنناه  

 اهلل تقدم دارد. خدا تقدم دارد، به يقين، ادا کرد، حق برادر مؤمن بر حق

ـبرترينعبادت
 ،عباندت  است. البته رسيد، به قرب الهيبراي  عبندت پروردگنر راهي

امانم   .حقاوق ديگارا، اسات    ياداآنهان  که يکاي از   مصنديق زيندي دارد

بَِد »: فرمود 7صندق ُِ  َحّق  املّؤ ُ  َشاهللُ بِ  ما 
ُِ «ِمنِ َافَضَل ِمن َا ا

خداونـدبـا»؛ 2
                                           

 .16و  35  ص، 3، ج ضاءمحجة البي .1
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 «.  نشدهاستچيزیبرترازادایحقمؤمن،پرستش

یدرجاتبهشتنبرتريـ
داراي  نياز امن بهشت  .شود مي اهل بهشت ،براسن  اعمنل خود انسن،

يکاي از   .شود مي وسيله اعمنل نيک حنصل درجنت و مقنمنتي است که به

اهميات   ،شاود  انسنني مي مقنم و درجنت بنالرفتناعمنل نيکي که موجب 

 .باه حقوقشان، اسات    داد، به حقوق مردم و کماک در رسايد، ديگارا،   

 :فرمود 9رسول گرامي اسالم

 ُ دِ  اِا مْ ... َفاّيُّ ُُ ًُ کان َاَشد  لِلّشيَعِة ُحّبًا َو حِل  داَِنِم املّؤِمنَي َاشّد  َقضّا

... َ َرجاُتُه يف اجلناِن فِل . کاَنْت 
1
 

شيعهعشقبورزدوحقـوقبـرادرانمنان،کهبيشتربهيکازمؤهر

.درجاتشدربهشت،باالترخواهدبودمنشرابهتراداکند،مؤ

 ،در منل ديگرا، بادو، اجانزه صانحب     ، اگر کسي بن تصرفيقين به

مديو، خواهاد   ،به منلکگردد، مننفع آ، از بين رفتن بنعث تل  شد، ين 

در مقنبال  زند، برو و شخصيت ديگرا، ضربه به آاگر کسي همچنين  .بود

 برآيد. آ،جبرا، درصدد و بنيد  است خود مسئولعمل 

 راهکارهاي اداي حق الناس
ارائه براي آ، مختلفي راهکنرهني  :معصومائمه در قرآ، و رواينت 

  .کنيم مي اشنرهمهم شده است که در اينجن به موارد 
                                           

 .50، ص 0، ج ب اراالنوار .1
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 توبه

النان    داي حاق اطاور عانم و    گنانه باه  هار  راهکانر جبارا،   نخستين 

در پشايمنني  توبه و بنزگشت به مسير صحيح و اظهانر   ،صورت خنص به

از مساير  پشايمنني  بدو، اباراز  پرواضح است که  .محضر پروردگنر است

قارآ، کاريم در آيانت     .تاوا، در مساير صاحيح قارار گرفات      نمي ،اشتبنه

 فرمنيد: ميکند و  مين حقيقت اشنره متعددي به اي

ََ ِماْن َو اََّلِيَن َ ِملُوا الَسي ت ِت ُثَ  ت بُوا ِمْن َبْعاِده  َو َُمُناوا إَِ  ) َرَتا
(079اعراف:) (َبْعِده  لََرُفوٌر رَِحي ٌ 

وکسانیکهگناهکردندوبعدازآنتوبهنمودندوايمانآوردنـد،

پروردگارتو،درپیآن،آمرزندهو شوند زيرامیمشمولعهواو]

.مهرباناست

 :فرمنيد مي ديگراي  قرآ، کريم در آيه

( ََ ََ َو ُثَ  إَِ  َرَت وَء ِِبَه لَة  ُثاَ  تا بُوا ِماْن َبْعاِد ذلِا يَن َ ِملُوا السُّ لَِذِ
ََ ِمْن َبْعِده  لََرُفوٌر رَِحي ٌ  ْصلَُحوا إَِ  َرَت

َ
 (007نحل:) (أ

کاربـدیانجـام،کهازرویجهالتآنهااماپروردگارتنسبتبه

،انـده،سپستوبهکردهودرمقامجبـرانواصـالحبرآمـداندهداد

.آمرزندهومهرباناست

يعناي   ؛گردد ميبر« سيئنت»به در آيه سوره اعراف  (ِمْن َبْعِده )ضمير  

 ،آياه  هار دو  گفتناي اسات   1.توبه اسات اصالح هر کنر بد، قدم نخستين 

 .کرده استمقي د به توبه پروردگنر را آمرز  و مهربنني 
                                           

 .253، ص 3، ج ر ال رآن تفس يزان ف ال  .1
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ي حرکات در  برانخست قدم  ، توبه راقرآ، کريم نيزدر موارد خنص 

 ،النان   حاق  يکاي از ماوارد   ؛ باراي نموناه،  کند ميمعرفي صراط مستقيم 

بنزگشات ايان    حال صاحيح   ، توباه را، راه قرآ، کاريم  .بنشد ميربن مسئله 

 فرمنيد: و ميد دان مي اقتصنديتبنهي 

ِ  ِمَن اّلَلِ َو َرُسوِهِ َو إِْ  تُ ُْتْ  ) َذنُوا ِرَْر
ْ
فَلَُكْ  ُرُؤُس فَإِْ  لَْ  َتْفَعلُوا فَأ

ْموالُِكْ  ال َتْظلُِموَ  َو ال ُتْظلَُمو َ 
َ
 (857بقره:) (أ

کنيد،بدانيدخداورسولش،بـهشـمااعـالنجنـگنمیاگرچنين

،ازآنشماست بدونسود]هايتاند،سرمايهيکنندواگرتوبهکنمی

.شودمیکنيدونهبرشماستممی،نهستم]وبهاينصورت 

 مرحله اول بنزگشت از گننهانني نيز توبه،  :معصومائمه اينت در رو

آيد. در واقع بنيد آثانر پشايمنني از    به حسنب ميالنن   است که از حقوق

ر تصاميم  کان که فرد خطن رفتنر ننشنيست گذشته فرد ديده شود؛ به طوري

 :  فرمود 7امنم صندق که چنين رفتنري را تکرار نکند.بگيرد 

رِ بَ ُة  ُثم تاُبدا َفاِن ه يُ هالَ بَِج  فَکَلُه النّاُس ُکلُّ ِربًا  ُِ .دبةُ َأ ِمنُهم الت  ُل ِمنُهم اذا 
1
 

ـردهسپستوبهکوجهالتگرفتهسبببهیراکهمردميهرربا د،ان

.شناختهشودآنهادرصورتیکهتوبه شودمیپذيرفتهآنهاتوبه

پشيمن، شود و توباه   کننده واجب است بر غيبت»: گويد مي «شهيد ثنني»

 2.«خنرج شوداهلل  حق متأس  بنشد تن از ،کند و نسبت به آنچه انجنم داده

 خواهيم: ميگونه از خداوند  اين ،منه رمضن،ورود به در دعني 
                                           

 .115ص  ،5ي، ج الکاف .1
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 اِليَک ِمنُه َو ِمن َقذِأ املحَصّناِ  َو َاکِّل َامّداِ  اليتّامى ... فاين َاُتدُب 

حبا َو َاکِل الر   ُظلً  وَ  املِيّزاِن َو  سِ ِت َو َنُِص املِکيا  َو َبخالَغُلدِ  َو السُّ

 بِاالَلُّاِب َو فذی َو الَتنّاُبزِ  مّزِ الل  ز و مهَ َّو ال بِة َو الن ميَمِة َو الُبهتانِ يالغِ 

... .اجلاِر َو ُ ُادِ  َبيت  بَِغرِي فذن  و
1
 

زنـاناهیوازنسبتناروابـهکنمازهرگنتوتوبهمیسویبهپس

ووخـوردنربـاامنوخوردنمـاليتيمـانازرویسـتمدپاک

ووغيبـتفروشیوکمگذاشتنکيلوکمومردارخواریاختالس

القابناپسندبهديگراندادنواستهزاجويیووافتراوعيبینمام

....هاوبدوناجازهواردخانهديگرانشدنووآزارهمسايه

 ي درالننسا  حق دارند ين جنبهالنن   حق جنبهين رد همه اين موابننبراين 

ساوي   باه  ابتادا امن به هر حنل بنيد براي اصالح همه آنهان،   .غلبه داردآنهن 

 .توبه کرد پرودگنر برگشت و

 ،يالننس حق اين است که هر، النن  حقموارد ضرورت توبه در حکمت 

زيارا کساي کاه حرمات اماوال ديگارا، را        ؛2نياز دارد  اللهي يک جنبه حق

 کاه ؛ چراگيارد  ماي  فرمن، پروردگنر را نندياده  ،در قدم اول ،کند نمي رعنيت

ْموالَُكْ  بَيْنَُكْ  بِ ْْل ِطلِ ): فرمنيد ميخداوند 
َ
ُكلُوا أ

ْ
وامواليکـديگر»؛ (َو ال تَأ

 (077)بقره: .«رابهباطل)وناحق(درميانخودنخوريد

کاه  چرا ؛گاذارد  ماي  پروردگانر را زيار پان   ربانخوار، دساتور   همچنين 

ت  إِْ  ُكْنُتْ  ُماْؤِمنِيَ ): فرمنيد خداوند مي وآنچهرااز»؛ (َو َذُروا م  بَِلَ ِمَن الر 
                                           

 .211، ص 1ج ، جامع السعادات، ترج ه اخالق .1

 .ه ان. 2



 الناس حق و حج 011

 

 .(857)بقره: «)سود(رباباقیماندهرهاکنيد،اگرايمانداريد

داناد و باه اخطانر     ماي  خاود را از تهدياد خادا ايمان    نياز   فرو  کم

فروشن، را سخت تهدياد   ، کمگنرچراکه پرورد ؛هدد ميناهميت پروردگنر 

ِفيَ }فرمنيد:  ميکند و  مي  (0)مطههين:.«وایبرکمفروشان»؛ {َوْيٌل لِلُْمَطف 

هرچناد   ؛وجاود دارد اهلل  حاق  جنباه ، ييالنن  آبرو در حقوقهمچنين 

از نبنياد  بنده ولي  .داشته بنشد 1جنبه ارشندي ،اهلل حق نهي ازممکن است 

 دستورهني ارشندي پروردگنر هم سرپيچي کند.

کناد، در   مسخره ماي د و او را نمني مي ييآ، کس که از ديگري عيبجو

خداوناد  کاه  ؛ چراانگانرد  مي اهميت ارز  و بي تهديد خداوند را بيواقع 

ً  ) :فرمنيد مي ً  لَُمَز تجسس  زندگي ديگرا،در شخصي اگر  2.(َوْيٌل لُُِك  ُهَمَز

 :فرمنيااد ماايگياارد کااه  مااي اياان فرماان، پروردگاانر را ننديااده، کنااد مااي

ََسُسوا) َِ را نندياده گرفتاه    داين دساتور خداونا  بدگمن، است، اگر  3.(ال 

 1.(اْجَتنُِبوا َكثِماً ِمَن الَظن  ): فرمنيد مي است که

رفتنر بدي کند، گو  ندهد و  خود پدر و مندرفرزندي به سفنر  اگر 

 کاه سپردم شمن گو  نسفنر  کند که به  مي واهيل از پدر و مندر عذرخاو

و  پدر و مندر در اين جريان، ضارر نکارده    هرچند ؛چنين اتفنقي برايم افتند

 .کناد  بخشي از گننه او را سابک ماي  امن عذرخواهي فرزند،  .اند آسيبي نديده
                                           

. يعني حک  شرع ه  ارشاد و راهن ايي به حک  ع   است. حتي اگر شنارع هن  حکن  نکنرده     1

 آن  رده است.ع   حک  به رعايت  ،بود

 .1. ه زه: 2

 .12. حجرات: 3
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 ؛کنناد  مي کوتنهيالنن   حق نيترعدربنره اوامر الهي از که  کسنني ،رو ازاين

گذارند، بلکه حرمت دستور خداوند را هم نگاه   مي را زيرپنالنن   حقتنهن  نه

 .دارند. پس بنيد بن طلب بخش  از پروردگنر، به سوي او بنزگردند نمي

 جربان و اصالح
نوبات باه اصاالح و جبارا، حقاوق       ،بعد از توبه به درگنه پروردگنر

اثار   ،توبه بادو، جبارا،   .رسد ميآبرويي پنيمنل شده مردم اعم از منلي و 

شاود کاه    در صورتي محقاق ماي  فقط  ، چرا که توبه واقعيچنداني ندارد

قارآ، کاريم در آيانت     .برآياد گذشاته  درصدد جبارا،  ر کنگنهکنر و خطن

؛ باراي نموناه   ده اسات موضو  اصالح را مطرح نماو  ،بعد از توبه ،متعدد

 :فرمنيد مي در سوره نحلخداوند 

ََ َو ) وَء ِِبَه لَة  ُثاَ  تا بُوا ِماْن َبْعاِد ذلِا يَن َ ِملُوا السُّ ََ لَِذِ ُثَ  إَِ  َرَت
ََ ِمْن َبْعِده  لََرُفوٌر رَِحي ٌ  ْصلَُحوا إَِ  َرَت

َ
 (007نحل:) (أ
کاربـدیانجـام،کهازرویجهالتآنهاپروردگارتنسبتبهاما

،انـدهسپستوبهکردهودرمقامجبـرانواصـالحبرآمـد،اندهداد

.آمرزندهومهرباناست

ْصاالَُحوا إاَِل ) :فرمنيااد مااي در آيااه ديگااريخداونااد 
َ
 1.(اََّلِيااَن تاا بُوا َو أ

ََ َو  إاَِل ): فرمنيد مي عمرا،  در سوره آلهمچنين  اََّلِياَن تا بُوا ِماْن َبْعاِد ذلِا
ْصالَُحوا

َ
ساخن از   ،النن  حق توبه از گننهن، مربوط به ،آينتبيشتر در  2.(أ

 در  «حمازه  ابان »فقياه بزرگاوار    .ده اسات ما اصالح و جبارا، باه ميان، آ   
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 گويد:   مي «الوسيله»کتنب 

بعـدازتوبـه،،اگرکسیگناهمرتبطبامردمرامرتکبشدهاست

آنرابـهصـاحبشبرگردانـديـاازاو،اگرمالیراغصبکـرده

،حالليتبطلبديابااومصالحهکنـدواگـرمـالیراتلـفکـرده

1.غرامتآنرابپردازد

دسات   باه  مانلي را  ،دربنره کسي که بن شهندت دروغ 7از امنم صندق

 :  حضرت فرمود. الي شدؤس ،آورده است

ى ً  بَِعينِهِ ائِ قَ  ُاَن الَش  کَ  اِن َِ ْ   صاِحبِِه َو اِنْ ُر    ّدِرمَ قَ  ُکنْ يَ  َل َُ ا ائًِ  َضِمَن بِ

ُجلِ مَ  ُاتلَِف ِمنْ  .اِ  الر 
2
 

بايدهمانرابهصاحبش،باقیاست،اگرعينآنچيزیکهگرفته

کهازمـالديگـریایاندازهبه،برگرداندواگرعينآنباقینباشد

بايدآنرابهصاحبمالبرگرداند.ستوضامنا،تلفکرده

 :کنيم النن  اشنره مي هني جبرا، حق اکنو، به شيوه

حالليتطلبيدن.1
حالليات طلبياد، و عاذرخواهي     ،النن  حقجبرا، هني  يکي از رو 

. از اسات آماده  که به مانل و آباروي ديگاري وارد    است کرد، از آسيبي 

به تعبيار   .داشتن زبن، عذرخواه استاخالق، بنافراد هني  زيبنترين ويژگي

 :نينمي گنجوي

 که خطایی ریتر  یه آا را  ذر

 

 کتتاد  از آا  تتذر یتته زتتایی ریتتر 

                                            
 .231ص  ،له الوس .1

 .323، ص 23الش عه، ج  وسائ  .2
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 کند، به زشاتي کانر خاود پاي     نمي  نيخطنکنري که درخواست بخش

قدم شد، در کسب  پي  .پندارد مي برد و حتي خطن را بزرگي و کمنل نمي

امانم  کاه   چنان،  ؛دين اسات بزرگن، هني  از سفنر  ،رضنيت صنحب حق

 دانست و فرمود:اين عمل را يک تکلي   7صندق

ليه ااِلسّتِحالُ   َِ  َوَجَب 
ِِرض  او ما   ِمّن  َفَمن ناَ  ِمن ُرجل  شيئًا ِمن 

.نُه اليهذلِک َوااِلنِفصاُ  ِمن ُکل  ما کاَن مِ 
1
 

واجباست،کسیکهچيزیازآبرويامالديگریرابرعهدهدارد

.آزادسازد،آنچهمديوناستازکندوخودرابخشايشطلب

 در کتاانب ارزشاامند معااراج السااعنده بانره  ماال احمااد نراقااي در اياان 

 :  گويد مي

بايداگرممکنباشدودراظهارآنمظنّهغيظصاحبحقنباشداز

اوحالليتحاصلنمايیواوراازخودخشنودنمايیواگرممکن

طلبآمرزشنمايیودرزيادتیافعـالنباشدبهجهتاواستغهارو

شودوچنانچهافتراوبهتانیبـهمیکوشیکهعو حقاوبحسنه

ياغيبتاوراکردهباشیبايداگردانـیکـهدرنـزداوزدهباشی

2.درنزداواعترافبهکذبخودنمايیایکدامشخصگهته

 آمده است: 7ريکامنم عس منسوب به در تفسير

بهحضـرتعـر کـرد:7يارانحضرتموسیبنجعهريکیاز

ایپسرپيامبر!فالنبنفالنکهبهشـمااظهـاردوسـتیومحبـت»

ترسممنـافقکند،میکندوخودرامعتقدبهامامتشمامعرفیمیمی
                                           

 .03، ص 13و ج 131، ص 13، ج  ئمستدرک الوسا .1

 .660، ص 2، ج . معراج السعاده2
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؟آن«کنـیگونهدربارهاوفکرمـیچرااين»حضرتفرمود:«.باشد

يکیازبزرگانبغدادبـوديم،امروزباآنفرددرمجلس»مردگهت:

کنیموسیبنجعهـرصاحبمجلسبهاينفردگهتآياتوفکرمی

اماماستوهارونکهبرتختخالفتتکيهزده،شايسـتگیچنـين

داند،گهتمـنچنـينمقامیراندارد.فردیکهخودراپيروشمامی

«.تگويمموسیبنجعهر،غيرامام)هارون(اسگويم.بلکهمینمی

مناست زيرااودرستگهته:»فرمود7حضرتموسیبنجعهر

اوبـاايـن.داندمیغيرازکسیهستمکهصاحبمجلساوراامام

تـراوازتـوفقيـهاست.امامتمراثابتکرده،ه(يسخنخود)تور

بـه،تازبـينرفـتابرادردينیبدگمانیتودربارهحالکه.است

«.درگاهخداتوبهکن

.منمالیندارمتااوراراضیکـنم!ایپسرپيامبر»گهت:مردآن

ودیراکـهبـرشـماوخانـدانتانرولیبخشـیازاعمـالمراود

کـنمتـااوازمیریازدشمنانتانرابهاوهديهبَّفرستموثوابتَمی

:فرمـود7امامموسیبـنجعهـر«.خوددرگذردمنبهبدگمانی

«النّارِ َاآلَن َاَرجَت ِمَن »
«.اکنونازعذابآتشنجاتيافتیهم» 1

اي بنده خدا! اي مسنفري که قصد سفر از مُلک به ملکاوت را داري؟!  

هن  هن و دلبستگي داني پرواز در اين سفر، رهنيي از خنک وابستگي هيچ مي

اي و باه خانک    طلبد؟ تو همواره در سفرهنيت از خنک شرو  کرده را مي

. چنين سفرهنيي هيچ دگرگوني در جن، مسنفر ايجاند  اي ديگر انتقنل ينفته

سوي خننه دوسات   کند. ولي اکنو، که سفر نوراني و آسمنني پرواز به نمي
                                           

 .111و  113، ص  1الوسائ ، ج  مستدرک .1
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اي، بن زاد و توشه حالل و پنک آغنز کن تن بن دساتنني پار از    را آغنز کرده

هاني بارادرا، و خاواهرا، ديناي را      معنويت باه زادگنهات برگاردي. دل   

 ي خير آنن،، بدرقه راهت گردد.دست آور که دعن به

اي خواهر و برادري که عنزم دينر دلدادگي هستي! قادري درناگ کان و    

اي عانزمي؟ آيان    روي و بان چاه توشاه    در احوال خود بيندي  که به کجن مي

اي؟! اگر مديو، ديگراناي، آساتين همات بانال      حقوق منلي ديگرا، را پرداخته

  که فردا دير است. باراي جبارا،   بز، و براي اداي حقوق منلي ديگرا، بکو

دار کرده اسات، اقادام کان. اگار      گفتنر و رفتنري که آبروي ديگرا، را خدشه

تواني او را راضي نمن و اگر تواننيي آ، را نداري ين امکن، دسترسي به آنهان   مي

وجود ندارد، بن طلب مغفارت و دعاني خيار باراي آنهان، از خادا بخاواه تان         

تو مهربن، سنزد تن از حق خود درگذرند و آنچاه را در  خداوند قلب آنهن را به 

تاوا، در ميقانت،    اي، ببخشنيند. در چنين صاورتي ماي   حق آنن، مرتکب شده

 فريند لبيک برداشت و منتير لبيک و سعديک پروردگنر بود.

حقاوقي کاه ياک     ازطلب حالليات حتاي    ،:معصومائمه در سيره 

که  الزم شمرده شده است ،شهروندا، رعنيت نکردهدربنره ول جنمعه ئمس

 کنيم: اي اشنره مي من در اينجن به نمونه

دنيتطلبينوحالليقطيبنیعل

باه   .باود  7يکي از ينرا، حضرت امنم موسي کنظم «علي بن يقطين»

شاد تان مشاکالت پياروا،      «هانرو، الرشايد  »دستور حضرت وارد دربنر 

اجانزه   ،که اهل کوفه باود  «هيم جمنلاابر»روزي  .را حل کند :بيت اهل
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برسد. ولاي وزيار باه او    وزير هنرو،  ،خواست به حضور علي بن يقطين

. همان،  رسيد و شاکنيت کارد   7ابراهيم به محضر امنم کنظم .اجنزه نداد

خواسات در مديناه    ،و بعد از ح  رفت سفر ح  بهسنل علي بن يقطين 

ت ناداد و  باه او اجانزه مالقان    حضارت  امان  .را زينرت کند 7امنم کنظم

ربن، را در محل کانر  چو، ابراهيم شت ؛امسنل، ح  تو قبول نيست»: فرمود

علي بن يقطين بسينر ننراحت  .«پذيرد نمي . خدا هم تو رااي خود نپذيرفته

االر  از مدينه به کوفه برگشت و به ساراغ آ،   به دستور امنم بن طي .شد

روي خاانک شااتربن، رفاات و در خننااه او را کوبيااد و صااورت خااود را 

 .«منل کان بان پاني خاود صاورتم را لگاد     »: گذاشت وبه آ، شتربن، گفت

کاه باه مسالمنني     را صورت وزيار ، بن اصرار او . امنکرد نمي شتربن، قبول

: گفات  ماي  بن يقطاين  ؛ در حنلي که عليمنل کردلگد ،توجهي کرده بود بي

 «.کانم  ماي  شنهد بن  کاه تاوهين خاود را جبارا،     !خداين» ؛«اللهم اشهد»

 1.او را پذيرفت 7سپس به مدينه برگشت و امنم کنظم

 :گويد مي «ارشند القلوب»در کتنب  «ديلمي»

بايدحقوقصاحبحقرابهاو،کندمیتوبهالناسحقکسیکهاز

بايدنزدصاحبان،آبرو،بهتانيانميمهبوده،اگراينحق.برگرداند

نسبتآنهاچهبهآنشودواقرارکندبردروغبودناينحقوقتسليم

اگرحاللکردند.نسبتبهحقشانآنهادادهوطلبحالليتکنداز

،ذمّهمديونبریشدهاستواگرگذشـتنکردنـد،وکوتاهآمدند

2.شوندمیراراضیکندبهآنچهراضیآنهابايد
                                           

 .252، ص 2، ج الب ار سفينة .1
 .15ص  ،1، ج ارشاد ال لوب .2
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انسن، واجب اسات هرچاه زودتار باه محنسابه اعمانل خاود         بر پس

گارا، بار عهاده دارد آ، را پرداخات نمنياد و      ي از ديقا بپردازد تن اگر ح

قبال از اينکاه فرصات از دسات     رضنيت صنحب حق را به دست آورد؛ 

 :فرمود 9رسول گرامي اسالم که ؛ چنن،برود و زمن، جبرا، بگذرد

نَده يف قِ َمن کا ِِ ِِرض  َاو ما   َفليَتَحّللها ِمنُه ِمّن َقبّلِ َنت   َبلِِه َمظلَِمة  يف 

َاُذ ِمن َحَسناتِه َفاِن َل َتُکّن َفيؤ َو ال ِ رهم  ُهناَک  ينار   يَس دم  لَ يَ  ىَ أتفن يَ 

.َسيئاتِه َلُه َحَسنا   ُاِاَذ ِمن َسيئاِ  صاِحبِه َفزيَد  ِى
1
 

پسبايداز،آبرويامالديگریباشدازاشستمیکسیکهبرذمه

قبلازاينکهروزیفرارسدکهنـهدينـاری اوطلبحالليتنمايد

ازمحاسبهاعمـال هنگام،درچنينروزی].جودداردونهدرهمیو

اگـر .امـاشاداشـوداتـابـدهی]شودمیحسناتبدهکارگرفته

شودوبهگناهـانمیگرفتهطلبکارازگناهان،نداشتهباشدایحسنه

.گرددمیبدهکاراضافه

الناسحقآتش

مساتدرک  »صانحب کتانب    «حنج ميرزا حسين ناوري »محدث بزر  

 کند:   مي حکنيت «دارالسالم»در کتنب  «الوسنئل

مبلغصددينارکـهمعـادل:گويدمی«سيدهاشمحائری»عالمزاهد

قر گرفتمکهپسعنوانبهدهقرانايرانبودازيکنهريهودی

،نصفآنراپرداختموبرایبقيهآن.ازبيستروزبهاوبرگردانم

است.گهتندبهبغدادرفته.مجوکردوجست.اورانيافتم
                                           

 .213، ص 32، ج ب ار االنوار .1
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.مرادرموقفحسابحاضرکردند.قيامترادرخوابديدم،شبی

چـونقصـد.خداوندمهربانبهفضلشمرااذنرفتنبهبهشـتداد

عبورازصراطکردم،زفيروشهيقجهنممرابرصراطنگاهداشـت

مازجهـنایناگاهطلبکاريهودیچـونشـعله.وراهعبورمرابست

بقيـهطلـبمـرابـدهو»:خارجشدوراهرابرمنگرفتوگهت

جويتبودمتاومندرجست»:منتضرعکردموبهاوگهتم.«برو

ولـی!راستگهتی»:گهت.«ولیتورانيافتم بقيهطلبترابپردازم

:گريهکردموگهتم.«ازصراطحقعبورنداری،تاطلبمراندهی

:مرديهودیگهـت.«ندارمکهبهتوبدهممنکهدراينجاچيزی»

.«بگذارانگشتخودرابريکعضوتوبگذارم،پسبهجایطلبم»

چـونانگشـتبـر.بهاينکارراضیشدمتاازشرشخالصشوم

1.ازشدتسوزشازخوابپريدم،امگذاشتسينه

دنيتطلبيوحاللیاللهبروجردتيآ

نهي هنگانم تادريس و بحاث    گ 1اهلل العيمي بروجردي حضرت آيت

ولي پاس از در ، ساخت از آ، عصابننيت     .شد مي بن شنگردا،، عصبنني

. حتاي گانهي باراي    کارد  ماي  عذرخواهي از آ، شنگرد،شد و  مي پشيمن،

روز بعاد، هنگانم   هام در   يگنه .نمود مي ت او، کمک منلي نيزبجلب مح

 اين ترتيبکرد، به  مي در حضور شنگردا،، از آ، فرد عذرخواهي تدريس

گذاشت و  مي بينيم آ، مرد بزر  تن اين اندازه به حقوق ديگرا، احترام مي

 .توجه داشتآنهن  به حف  آبروي

، يکاي از  «مساجد عشاقعلي  »در يکي از جلسانت در  اصولشان، در   
                                           

 .260، ص ين نور دارالسالم، حس .1
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آقني بروجردي جواب اشکنل  .اشکنل کرد «شيخ علي چنپلقي»فضال به ننم 

ت عصابنني بان  کارد، آقان    جواب آقن را رد، يلقآقني شيخ علي چنپ .او را داد

 .و منقلب شدننراحت که آقن شيخ علي اي  گونه به جواب او را داد؛

 اهلل بروجردي يکي از اصحنب آيت «اهلل سيد مصطفي خوانسنري آيت»

خندم آقني بروجردي نزد من آمد و  .نمنز مغرب را خوانده بودم: گويد مي

د به آقني خوانسنري بگوييد بينياد.  است و فرمود بروي ننراحتآقن : گفت

بنده بن عجله نمنز عشنء را خواندم و به محضر آقن رسيدم تن مارا دياد باه    

يک نفر عانلم ربانني   ؟ اين چه حنلتي بود که از من صندر شد»: من فرمود

اآل، بنيد بروم و دست ايشن، را ببوسم و حالليت بطلبم تن از  .را رنجنندم

عار  کاردم:    .«نمنز مغرب و عشنء را بخاوانم من بگذرد و بعد بينيم و 

 مسائله  ،امنم جمنعات اسات و بعاد از نمانز    « شنه زيد»ايشن، در مسجد »

 .آياد  نمي به منزل خود ،تن دو سه سنعت از شب گذشته بننبراين .گويد مي

 .«دهم که آقن فردا صبح به منزل شمن خواهند آمد مي من به ايشن، اطال 

ديدم آقن ساوار بار درشاکه کنانر      .گشتممن رفتم حرم و بر .صبح شد

در خدمتشان، رفتايم منازل آقان شايخ علاي        ، منتير مان هساتند.  منزل من

خواست دست او را  ،وقتي آقني بروجردي، آقن شيخ علي را ديد .چنپلقي

از حنلات طبيعاي    .از من بگاذر »: فرمود مي آقن .نگذاشت يشن،ببوسد که ا

 ...«.خنرج شدم و به شمن پرخن  کردم و

برخاورد شامن    .، هساتيد نننشمن سارور مسالم  »: آقن شيخ علي عر  کرد

 1«.از من بگذريد، مرا عفو کنيد»آقن تکرار کرد:  .«...بنعث افتخنر من بود و
                                           

 .02، ص5، ج داستان، دوستان .1
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یبرگرداندنحقوقمال.2
تارين راه جبارا، حقاوق     ، راحات اشنره شدپي  از اين که طور  همن،

او در صاورتي کاه   آ، است که از خود فارد طلبکانر يان وارثان،      ديگرا،

از النن   حق ،تند. اگر از حق خود گذششوددرخواست حالليت  ،اند ندهز

 ،گذشات نين وارث او از حق خود طلبکنر  امن اگر شود. گرد، او سنقط مي

براي برگردانياد، ايان   البته  .را به او برگرداندطلبکنر فرد مديو، بنيد منل 

در کتانب   «نراقاي ماال احماد   »کاه  وجاود دارد  مختلفي هني  فر  ،حق

 کند: آنهن چنين اشنره ميبه  «معراج السعادة»

رتداشتهباشدآنحقمالیباشد،واجباستاگرقد،الناسحقاگر

بـهوارثآن،نمايدواگرصاحبشازدنيارفتهبودرابهصاحبشرد

همبهعلـتاگر.بهفقرابرساند،اگرصاحبشمعلومنباشداما.برساند

ازصـاحبآنحليـت،نداشتهباشـدراقدرتبرادایآن،تنگدستی

اگرحاللنکردويادسترسـیبـهصـاحبآننداشـتهحاصلنمايد

اورا،بايدبهدرگاهخداتضرعوزارینمايدکهدرروزحساب،باشد

ازتوراضینمايدوبسياربـرایصـاحبشطلـبآمـرزشنمايـدو

1.بدهدهعو آنحقآوردتاروزقيامتبکارهاینيکبجا

 :مکني ميرا جداگننه بررسي موارد براي روشن شد، موضو ، هريک از اين 

برپرداختحقوقمردمتواناالف(

به تصرف خاود درآورد يان    اگر کسي منل ديگري را بدو، رضنيت او

هاني   راه ربان و ديگار  فروشي،  کالهبرداري، کم، مننند رشوه ييهن از رو 
                                           

 .603، ص 2، ج معراج السعاده .1
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جمع کند، بنيد آ، را به صنحب  برگرداند و کوتانهي  اموالي را  ننمشرو 

املديدن االمتناع و امل طلة  َيرم ِل » 1.حق طلبکنر جنيز نيست يکرد، در ادا

«الناسحق ا اُيف 
یخيرانـداختنازاداتـأبرمديونحراماستخودداریو»؛ 2

 .«الناسحق

حضارت  کند کاه   مي روايت 9از رسول گرامي اسالم 7امنم صندق

«َک َو ُهَد ُمّؤِ   طِلَ مْ لُّ لَِغريِمَک َان يُ ال ََيِ » :فرمود
برایبدهکاربهتـوجـايز»؛ 3

 .«یپرداختآنرادارديتواناکهدرحالی دينیخيردرادانيستتأ

 :فرمود 9در روايت ديگري رسول گرامي اسالم

ى َِ ُه َو ُهد يَ  َمن َمَطَل   ُ ّىذي َحق  َح َِ ِّه فَ  ُِدُر  ُّ ُِ ح َعَليّه ُکّلُّ يّدم    ف ا

َِ َاطيئ .ار  ش  ُة 
1
 

یتوانـايکهدرحالی،فرداکندکسیکهدرادایحقصاحبحقامروزو

.گردناوستگيربرگناهباج،برایهرروز،حقاوراداردیادا

حق مردم بن توجه به صنحب حق و مقدار آ، به چهانر صاورت    يادا

 :کنيم مي موارد اشنرهيک از اين است که به هر

 معلوم مال، هر دو صاحب حق و مقدار
در صاورتي کاه    ،دارد ماردم برعهاده  حقي از  ،کسي به هر سببياگر 

 ،داناد  مي ،شننسد و مقدار منلي را که به او مديو، است مي صنحب حق را

اگار   . امان بنيد عين آ، را به صانحب  برگرداناد   ،اگر عين منل بنقي است
                                           

 .106، ص 3ي، ج بجنورد ،الفقهيةقواعد  .1
 .231 ، ص1، ج شرح االذهان يالبرهان فو الفائدة. مج ع 2
 .331، ص10، ج وسائ  الش عه .3
 .333، ص10ه ان، ج  .1
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اگر مثلي است بنيد مثل آ، را و اگر قيمي است بنيد  ،تهعين آ، از بين رف

فاردي باراي کانري کاه      ؛ باراي مثانل،  قيمت آ، را به صنحب  برگرداند

اسات و   ، از عمل خاود پشايمن، شاده   ، رشوه گرفته و اآلوظيفه او بوده

اگر فاردي را کاه از او رشاوه     .منل را به صنحب  برگرداند آ، خواهد مي

بنيد باه او مراجعاه کناد و     ،داند مي هگرفته و مقدار پولي را که از او گرفت

 .همن، مقدار پول را به او بدهد

َفَمن ناَ  ِمن َرجل  شيئاً ِمن ما   َوَجَب »فرمود:  بنره در اين 7امنم صندق

«ِليه ااِلنِفصاُ  ِمن ُکل  ما کاَن ِمنُه اِليهِ 
فردیراکسی»؛ 1 مال چيزیاز که

 .«گرفته،واجباستخودراازهمهآنمالکهبراوستخالصکند

از به دسات آورده باود،   اميه کنرکرده و اموالي را  فردي که در دستگنه بني

 :حضرت فرمود؟ آين راه نجنتي براي من وجود داردپرسيد  7امنم صندق

يِع ما َکَسبَت يف  يداَِنِم َفأار ََ ليه مالَهج ِمن  َِ َرفَت ِمنُهم َرَ  َ   َِ .َفَمن 
2
 

.خارجکـنایآوردهدستبهاميهدرديوانبنیآنچههمهاموالترا

مـالشرابـهاو،ایشناسیکهازاوپولیگرفتهمیکسراپسهر

.برگردان

جواني پدر  از دنين رفات. مار    در ، «، بن سينبه کوفينعبدالرحم»

داد.  بيکنري از طرف ديگار، روح او را رنا  ماي   پدر از يک طرف، فقر و 

کساي در خنناه را زد. يکاي از     ،خنناه نشساته باود    که در حنليروزي در

آيان  »دوستن، پدر  بود. به او تسليت گفت و دلداري داد. سپس پرسايد:  

 ؟«ه استداي بنقي منن از پدرت سرمنيه
                                           

 . 03، ص 13و ج  131، ص 13، ج  يمستدرک الوسا .1
 .111، ص 13الش عه، ج  وسائ  .2
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که اينهن امن بکو   .اين هزار درهم را بگير»آ، مرد گفت:  .«نه»گفت: 

 . اين را گفت و رفت.«را سرمنيه کني و از مننفع آنهن خرج کني

مندر  رفت و کيسه پاول را باه او نشان،    نزد ، خوشحنل نعبدالرحم

دوسات پادر  باه فکار کنسابي      سفنر  داد و جرين، را نقل کرد. طبق 

شاد. طاولي   و کنر افتند. دکنني براي خود در نير گرفت و مشغول کسب 

حسانب  خوب شد. پاس از مادتي اماوال  را     کنر  کسب ونکشيد که 

زندگي خاود را اداره   ،گذشته از اينکه بن اين سرمنيهو متوجه شد که کرد 

مبلغ زيندي نيز بر سرمنيه افزوده شده است. فکر کرد به حا    است، کرده

اول برو پي  دوست پدرت و »مندر گفت:  برود. بن مندر  مشورت کرد.

 «.گنه به مکه برو بده. آ،هزار درهم او را 

او  يدرهام جلاو  پار از  اي  ، پي  آ، مارد رفات و کيساه   نعبدالرحم

، نآ، مرد خينل کرد که مبلغ پول کام باوده اسات و عبادالرحم    . گذاشت

اگر اين مبلغ کام  »گفت:  .پس از چندي عين پول را به او برگردانده است

 ؟«مبلغي ديگر بيفزايم ،است

بسينر پول پربرکتي بود. چو، من   کم نيست. .خير» :، گفتنعبدالرحم

اي هستم و به اين مبلغ نينزمند نيستم، آمادم   اکنو، از خودم داراي سرمنيه

به وياژه اآل، کاه باه حا       .گردانمربضمن تشکر از لط  شمن، پولتن، را 

 «.ميل داشتم پول شمن خدمت خودتن، بنشد روم، مي

پاس از  رفت. ح   به، اين را گفت و از آ، خننه خنرج شد و نعبدالرحم

 هجمعيت انباوهي در خننا   سيد.ر 7محضر امنم صندق ،مراسم ح ، به مدينه
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پشت سر هماه نشسات    ،، که جوا، بودنحضرت گرد آمده بودند. عبدالرحم

همين که مجلس کماي خلاوت شاد، امانم     کرد.  را مشنهده ميآمدهن و و رفت

 ؟«شمن کنري داريد» :پرسيد و بن اشنره او را نزديک طلبيد 7صندق

 کوفي بجلي هستم. ن، پسر سينبهمن عبدالرحم ا

 ؟«احوال پدرت چطور است» ا

 پدرم به رحمت خدا رفت. ا

آين از پدرت ارثي هم  .واي! خدا او را رحمت کند واي! اي اي» ا

 ؟«براي شمن بنقي منند

 خير، هيچ چيز از او بنقي نمنند. ا

 ؟«پس چطور توانستي ح  کني» ا

الرحمن، تمنم داستن، کمک منلي دوست پدر خود را باراي امانم   عبد ا

 نقل کرد و گفت پول او را سرمنيه کردم و از سود آ، به ح  آمدم.

ن، رسيد، امنم پي  از اينکاه او داسات  ، به اينجن نهمين که سخن عبدالرحم

 ؟«بگو هزار درهم دوست پدرت را چه کردي»فرمود:  ،را به آخر برسنند

 .، به خود  رد کردممندرم، قبل از حرکت ه دستورب ا

 ي نصيحتي بکنم؟!خواه ياحسنت! حنال م ا

 !خواهم که مي البته .قربننت گردم

شاريک مانل    ،آدم راسات و درسات   .بر تو بند به راستي و درساتي  ا

 1.مردم است

 ،پرسد ، ميناز عبدالرحم 7که امنم صندق بننبراين نخستين سؤالي
                                           

 «.عبد» ماده ،2، ج الب ار سفينة. 1
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بعاد از آنکاه   امان  داشات.   هبار عهاد  او کاه  بوديني پرداخت دِدربنره 

 ،بعاد باه حا  رفاتم    و يان خاود را پارداختم    گويد دِ ، مينعبدالرحم

 7کند. از اين داستن، و سخن امانم صاندق   حضرت او را تحسين مي

سپس عانزم   .ابتدا بنيد بدهي خود را بدهد ،شود که مديو، استفنده مي

 ح  شود.

 مقدار مال معلومو مجهول  ،صاحب حق
داند ده هزار تومن، رشوه گرفته است ولي کساي را کاه از    ميفرد اگر 

، بنياد از طارف او   شننسد يان دسترساي باه او نادارد     نمي ،او رشوه گرفته

 :فرمود 7امنم صندق که صدقه دهد؛ چنن،

قَت  ل  َو َمن َل َتعِرأ َتَصد  َِ َوَجل  اجلنّةَ  بِه َو َاَنا َاضَمُن َلَک  ز  َِ .اهللِ 
1
 

ازجانـباوصـدقه،شناسینمیوایراکهازمالشگرفتهوکسی

.کنممیبدهومنازجانبپروردگاربرایتوبهشتراضمانت

 صاحب حق معلوم و مقدار مال مجهول
داند. در اين  دهي را نميولي مقدار ب .شننسد ميصنحب حق را گنهي 

 ورد.دست آه ببنيد بن صنحب حق مصنلحه کند و رضنيت او را صورت، 

 هر دو مجهول  مال، صاحب حق و مقدار 
داند چه مقادار   شننسد و همچنين نمي گنهي فرد، صنحبن، حق را نمي

پانک کارد، اماوال    هني  راه کي ازبنيد به آنهن برگرداند. در اين صورت، ي

مردي نازد   که فرمود 7امنم صندق .پرداخت خمس است ،حالل از حرام

در حرام و حالل من اموالي را کسب کرده و »: آمد و گفت 7،نمنمؤامير
                                           

 «.عبد» ماده ،2، ج الب ار سفينة. 1
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حاالل و حارام آ،   مقدار ولي  .خواهم توبه کنم مي .ام هنمودتوجهي  آ، بي

 :  فرمود 7عليحضرت  .«دانم نمي را

َو  مسِ ُِ بِّاخلِمَن االَشّيا ُه َرِضَ َفاِّن اهللَ َ َ َجل  اسمْ  َک َتَصد   بُخمِس مالِ 

.َلَک َحال    االَمدا ِ  ئِرُ سا
1
 

خداوندبـزرگازامـوالبـهخمـس.پنجممالتراصدقهبدهيک

.راضیاستواموالباقیماندهبرایتوحاللاست

حقوقمردمیانبراداتوناب(

اکناو،   و هام از بين برده حقوق منلي ديگرا، را  ،کسي که به هر دليلي

ولاي   ؛و تصميم دارد اموال مردم را بنزگرداندپي برده است به اشتبنه خود 

نحبن، حق هام  ي آ، را ندارد، چو، منلي براي برگرداند، ندارد و صيتوانن

تنهن راه براي او طلب مغفرت براي صنحبن، حق  ،گذرند نمي از حق خود

وسيله خداوند دل صنحبن، حق را باه او مهربان، نمنياد تان      است تن بدين

نتي هن حسن اين دعنهن و مغفرت طلبي. همچنين از حق خود بگذرندشنيد 

طلبکنرهان از او   ،چاه فارداي قينمات    چنان، تان  بنشد در مقنبل سايئنت او  

 ي حق کردند، از اين حسننت ببخشد.تقنضن

 در ايان بانره   ورود باه مانه مبانرک رمضان،    در دعاني   7امنم صندق

 فرمنيد: مي

ندي َفاَ  مَ َّمظالِ  َتغِفُرَک َو َاُتدُب اِليَک ِمنايِن فس َالّلُهم   ِِ   يُّ َکثريةلِِعباِ َک 

باِ َک َاو َاَمة  ِمن ِِ بد  ِمن  ياهّا يف مّة  َظَلمُتُّه اِ اِمائَِک کاَنت َله قَِبيل َمظلِ  َِ

                                           
 .125، ص 5ي، ج الکاف .1
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 ِِ َُ ذلَِک اِليه َو ال َُتَ مالِِه فو َبَدنِِه فو  َلهّا ِمنُّه َفَصّّل رِضِه ال َاسَتطيُع َا ا لُّ

ى  َو آِ  َُمَّمد  و فَ مّ َُم  َِ
نّي بِ  ِشئَت َو د  َِ . ...َکيَف ِشئَت رِضِه فنَت 

1
 

کـنمازمـیتوتوبهسویبهکنمومیپروردگاراازتوطلبمغهرت

پسهـرمـردو.مناستهزيادیکهازبندگانتبرعهدهایستم

هعهـدزنیازبندگانتوکهحقیدرمالشيابدنشياآبرويشبر

ايـنحقـوقرانـدارموطلـبییادايتوانـاکهدرحالی مناست

پسدرودفرستبرمحمدوآلمحمدوتواو.حالليتازاونکردم

دانیوبهآنچـهمیراازمنراضیگردانبهآنصورتیکهصالح

.دانیمیصالح

 گويد: مي «تبريزيملکي ميرزا جواد آقني »

شـنيدم«=جوادانصاریهمدانیمرحومحاجشي »ازعارفکامل

بهيکـیاز=اهللآخوندمالحسينقلیهمدانیآيت»فرمود:کهمی

شيوخبزرگعربدستورتوبهدادهبودودرمقدمهتوبـهموظـف

برذمهدارد،اداکند.آنمردنيـزبـهفرمـودهالناسحقبودهرچه

استادشعملکردوپسازادایهمهحقوقمردمی،بـهخـاطرش

غضب،باشمشيرشدستيکیازمالزمانرسيدکهروزیدرحال

ونوکرانخودراازبدنشجدانمودهاست.ازدوستانشتقاضاکرد

کهآنشخصرابهنزداوبياورند.وقتیحاضرشد.جريانکـارو

تصميمخودرابهاوگهتواظهارندامتنمودودسـتوردادمبلـغ

مبلغـیکـهزيادیپولحاضرکردندوگهت:بابتديهدست،هر

آنمردراضیبهگرفتنديهنشدواز.خواهیازاينپولبرگيرمی
                                           

 .320، ص 11، ج ب اراالنوار؛ 13، ص 1، ج اقبال االع ال .1
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قبولآنامتناعورزيد.شخصتائبدستوردادشمشيرشراحاضـر

تووايـناين.منآمادهقصاصهستم»کردندوبهنوکرشگهت:

نـوکر«.خـواهیانجـامبـدههرچهمیشمشيرواينهمدستمن.

ایوبـدونتوستمیبرمنکرده»گهت:اندکیفکرکردوسپس

جهتمراازنعمتدستمحرومساختی.اکنونگيرمکهمندست
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 گريي نتيجه
از موضاوعنتي اسات کاه بان      ،ثير آ، در عبنداتو تأالنن   حق اهميت

يکاي از  شاود.   فهام ماي   :معصومائمه  اندک تأملي در آينت و رواينت

آب وضو است.  مبنح بود، لبن ، مکن، و ،عبنداتبرخي شرايط مقدمنتي 

تاوا، گفات جانمع عباندات      به شاکلي ماي  که  ي استيکي از عبنداتح  

است؛ چرا که براي برگزاري يک ح  کنمل و صحيح، بنيد به بساينري از  

پاس از  از اين رو زائار   مسنئل ديني توجه نمود. در ح  نمنز وجود دارد.

وا ِماْن َمقا ِإ إِبْاراِهيَ  }ايستد:  به نمنز مي 7طواف، نزد مقنم ابراهيم ُْ َو اََّتِا
 ًّ نياز  روزه  ،بنيد شرايط نمنز را رعنيت کناد. در حا   او بننبراين  1.{ُماَلا

در ح  و هفت بنيد سه روز  ،گزاري که قربنني نينبد زيرا ح  ؛وجود دارد

خمس و زکانت و   ،بنزگشت، روزه بگيرد. همچنين در ح هنگنم روز به 

 باه  ،بنياد قبال از حا    زائار خنناه خادا    انفنق منلي وجود دارد. بنانبراين  

توجاه   ،او آمده بنشاد  هبرعهد ،در طول زندگيممکن است ي که الننس حق

اگار  را پرداخت کند؛ يعناي  منلي النن   حق اداي آنهن بکوشد.براي کند و 

واجاب مانلي    ، به صنحب  بنزگرداند و اگار يو، استکسي مد منلي را به

کناد. اگار حقاوق    شرعي به اموال او تعلق گرفته اسات، آ، را پرداخات   

دعن طلب شفنعت کند ين بن از صنحبن، آنهن  ،ه داردعهدين جنني بر آبرويي 

از خداوند بخواهد تن صنحبن، حق از او راضاي  و طلب مغفرت براي آنهن 

که برپنيي ح ، بدو، اداي حقوق منلي، آبروياي  شوند. بنيد توجه داشت 

 پذيرد. بنشد و پروردگنر نيز آ، را نمي ين جنني ديگرا،، کنمل نمي
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