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 حقوق  رسالهرح ش
  ی که برا  یآن حق سلب  « لَکَ  حِلُّیَبِهِمَا اِلَى مَا الَ    یَ فَأَنْ الَ تَمْشِ  کَیْ»وَ َأمَّا حَقُّ رِجْلَفرمودند    ( السالم  ه یعل )امام سجاد    م یکرد  عرض

 : حرام سه فرض دارد ر یاستفاده از دو پا در مس  می و گفت  .حرام استفاده نکند یخودش برا یاست که از دو پا نیپا وجود دارد ا

به عنوان    ، راه رفتن که همان عمل دو پاست  ،است  نیفعل رجل  که  یمش  ،به عنوان مقدمه حرام  ردیپا مورد استفاده قرار بگ  نکهیا  .1

   ؛ردیبگ رمقدمه حرام قرا

   ؛از حرام شود ییممکن است جز  یگاه. 2

. نه به عنوان مقدمه از حرام و  یینه به عنوان جز   ، نفسه  ی متصف به حرمت شود ف  یخود مش  ، حرام شود  نیممکن است ع   یگاه.  3

  .آن دو متفاوت است ،یغصب نیمبعنوانه حرام باشد مثل راه رفتن در ز   یمش ،است معلوم نیا

حرام استفاده نشود و عرض شد    ر یوجه در مس  چیحق را به گردن انسان دارد که به ه  ن یانسان ا  یپا  ی عنی  ، انسان است  ی حق پا  نیا

پا  خواهد بگوید فقط با پا به سوی چیزی که حرام نیست حرکت نکن، از این دو  ، اینجا نمی شودیکه اطالقش شامل هر سه قسم م

که    یک امر ی  ی برا  ی هر نوع حرکت  ؛نکن  کت حر   نینکرده مجلس بر خالف د  یرفتن به مجلس گناه و فسق و فجور و خدا  یبرا

   .داندی ن عضو میرا بر خالف حق ا نیامام ا ،به آن حرام شود  مساعدت و کمک
 تفاوت حق پا و حکم مشی 

با    میندار  یما کار   ،دو عضو است  نیاز منظر حق ا  دیفرمای ن است که آنچه که امام سجاد میا  مکنعرض  خواهم  می  نجایکه ا  یانکته 

ما در بحث حرمت اعانه    ؟ر یخ  ایحرام است    ،مقدمه حرام  ایاست که آ ثدر مقدمه حرم بح  رایز  چیست؟  مقدمه حرام  یحکم شرع

حرام است    یبرخ  جنبه مقدمیت داشته باشد انواع و اقسامی دارد که  از آن  یکه اعانه بر اثم که ممکن است بخش  میمفصل گفت   ، بر اثم

  ، و راه رفتن و استفاده از دو پا به عنوان مقدمه حرام   ی مش  نکه یصرف نظر از ا  . میبحث کرد  ل یتفص  ا بهنج آ   ،ستیحرام ن و برخی  

است که    نی مهم ا  ،ستین همم   نهایا  ،باشد  د ی بع  ایباشد    بیقر   ،باشد  قرار گرفته  تی مدر کدام مرحله از مقد  نکهی ا  ،نباشد ایحرام باشد  

 .  است  یو شرع یتر از آن مسئله فقهق یعم نیا ،را منع کرده  نیعضو امام ا ک یمنظر حق  از جا نیا

االن    ما  .است  عضو  نیاقطعا بر خالف حق    امحرام نباشد ا  یبه سمت حرام از نظر فقه  یاز صور مش  ی عرض کردم ممکن است بعض

، این دو با هم مالزمه ندارند، بحث  گرفته شده است  دهی جزء حقوق نادلی  و   ستیحرام ن  اکه شرع  میده یاز کارها را انجام م  یبعض

ممکن است    ییهاوقت   کی  .ستندیمساوق با حرمت ن،  ما  یقهف  البغحداقل درمنطق    ،بدن انسان  یحقوق اعضا اخالقی و رعایت  

اینجا فرموده    (علیه السالم)امام سجاد    مثال آنچه که  یعنی  ،انطباق نباشد  ، و منع و عدم منع  ی عضو  کیاز    آلده ی و ا  ح یاستفاده صح  نیب

ممکن است در    یاما کس  آل است، یعنی کسی که اینطور عمل کند حقوق را کامل رعایت کرده و یک مومن کامل شده است، ایده 

   .باشد یتر نییمرتبه پا

استفاده  متا  چه عینا و چه جزئا و چه مقد   امر حرام مطلقا   پا برای  دو   نیاز ا   نجا یکه ا  دیفرمایمنظر م  نی از ا  نجای به هر حال حضرت ا

 . نکند
 برخی مصادیق حق سلبی پا 

  ، ندازد ی دو نفر اختالف ب  نیب هکنیکه برود به سمت ا  یکه مثال کس  میدار یاتیما روا  ،دارد  یمختلف  قیمصادهمانطور که عرض کردم،  

از دیگری آن    ییبدگو  برای  ،باالصاله  ایبالعرض    ،افتدی راه م  نجایا  از  یمثال کس   ،کند  ییو بدگو  ینیو سخن چ  بین دو نفر   به هم بزند
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  ن ی ا  ،او خسارت بزند  یبه اموال و آبرو  ، کند  را متوجه او  یآزار  و  تی اذ  ،شخص داشته باشدن  آ  یبرا   یکه آثار بد  یاگونهبه   هم  

خود مجالس   نکهیا، رفتن به سمت مجلس فسق و فجور نیز خودش مشمول این نهی است.  م استار ح   یبه سو  یقطعا مصداق مش

له؛ اینکه    الی ما الیحل    یشود مشی مجلس من  رفتن به آ  یاستفاده دو پا برا  عتا یطب   ،منع شده است  آن   ازاین همه  فسق و فجور  

 بُیُوتِكُمْ حَتَُّى یَا َأیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ»  ،قرآن است  حیصر   ی برخالف نه  نیا  انسان بدون اجازه وارد خانه دیگران شود،

  لَكُمُ   قِیلَ  وَإِنْ    لَكُمْ  یُؤْذَنَ  فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا َأحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَُّى  ؛تَذَكَُّرُونَ«  لَعَلَُّكُمْ  لَكُمْ  خَیْرٌ  ذَلِكُمْ  أَهْلِهَا  عَلَى  وَتُسَلُِّمُوا  تَسْتَأِْنسُوا

خودتان تا با صاحبش    یهاخانه مگر خانه   چیهرگز به ه   مان،یاهل ا  یا  1« عَلِیمٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا  وَاللَُّهُ   لَكُمْ  َأزْكَى  هُوَ   فَارْجِعُوا  ارْجِعُوا

)ورود با اجازه و    نیکه ا  دی ( به اهل آن خانه نخست سالم کندیو داخل شو  افته یو )چون رخصت    دی وارد نشو دیانس و اجازه ندار

و    دی و حافظ آداب رفاقت( شو  گر یکدیبهتر است، باشد که متذکر )شئون  ی ( شما را بستیحسن معاشرت و ادب انسان  یبرا ت، یتح

  ی برا   نیکه ا  د یبازگرد  ی به زود  د،یو( گفتند: برگرد  د یدرآمد  یاو چون )به خانه   د،ی ابیتا اجازه    د یباز وارد نشو  د ی افتیرا ن  یاگر کس

 داناست. دی کنیشما بهتر است، و خدا به هر چه م یو پاک هیتنز 

اگر از منزل راه افتاده دارد    .ستیم نار دمه حمق  گر ید  ، ن خودش حرام استیا  ،یگر یورود به خانه د  یدارد برای که بر م  یگام  نیا

شود دهند، این میداند کسی اجازه نمیداند کسی نیست و میندارد و میولو اجازه  تا به خانه دیگری وارد شود،  کند  یحرکت م

 شود عین حرام است.  مقدمه حرام و وقتی وارد می 

 به سوی حرام. یهای فراوانی داریم از هر سه قسم مشدر روایات ما نمونه شد   انیاش باز حرام است که نمونه  ییجز گاهی 

 »والحمد هلل رب العالمین« 
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