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 الحقوق لةشرح رسا

دهد،  میگانه قرار کند و مجرای آن را ادای حقوق اعضای هفتامام سجاد)ع( بعد از آنکه حق نفس آدمی را بر خودش بیان می

أثیر بسرریار ت کنیم که به طور کلی روح و نفس آدمیگفتیم و تأکیداً تکرار میقبالً اعضررا   یکق یککند به ذکر حقوشررروع می

زیادی بر اعضا و جوارح انسان دارد و بالعکس  رابطه بین روح و باطن آدمی با قوای مُلکی نفس به حدی است که اینها در هم 

کند، تأثیرگذارند  یعنی روح ناسررالم ر آن قوایی که انسرران با آنها در عالم مُلک و مادز زندگی میبآدمی گذارند  روح تأثیر می

گویم تا ببینید چرا خداوند متعال از را به عنوان مقدمه می دهد  من ایندر اعضرای انسان و قوای مُلکی او ناان می خودش را 

چه اهمیتی دارد قوز تکلم آدمی و زبان که امام سجاد)ع( در میان  اینکه دز وبین قوای ملکی نفس و اعضا، اول زبان را ذکر کر

است  پس اگر روح انسان روح ناسالم و ناپاکی باشد، این خودش را در  شرروع کردز  زبان از اعضرا و قوای ملکی نفس آدمی 

کدر است؛ روح ناپاک، زبان و  دهد  اگر کسی روحش کدر باشد، زبانش همقوای ملکی نفس و اعضا و جوارح آدمی ناان می

گویند از کوزز همان تراود که شود تجلی درون انسان؛ اینکه میکند  این میچام و گوش و دست و پای انسان را هم ناپاک می

 کند  از منافذ کوزز به بیرون تراوش می باشدآن آب هر چه  همین است در اوست، 

، تر قوز ماسکه روحانیت او قوی باشدآن وقت توجه کنید که انسان تا مادامی که در این دنیاست، اگر روحش یا به تعبیر دقیق

ها اینطور هسرتند، خیلی قدر  دارند در اینکه مان  آشکار شدن زوایای  تواند جلوگیری کند از این بروز و ظهورها  بعضری می

ای باشد اما یک طوری خودش را ناان بدهد که کسی متوجه است بسیار آدم عصبانی روحی خودشان شوند  یک آدمی ممکن

ناود که او عصبانی است  ممکن است یک کسی بسیار حسود باشد، اما یک طوری خودش را ناان دهد که کسی نفهمد که او 

ا خودش را در یک حسرود اسرت  یک آدمی ممکن اسرت بسریار شرهو  مقام و شرهو  بطن و شرهو  فر  داشته باشد، ام       

ها و در درونش نسبت به دیگران این بدگمانیکه انسان  در عین حال همینچهارچوبی حفظ کند که کسری متوجه اینها نارود    

ر عالم مادز دهد  دو دیدگاز متکبرانه و تحقیر دیگران را دارد، در وقت عصبانیت یا در حال غیرطبیعی اینها را بروز میها بدبینی

اش را بگیرد؛ ولی ی برخالف طبیعت و به زور و به حرکت قسری و جبری، جلوی آشکار شدن اسرار درونیممکن اسرت کسر  

افتد، این سد قسری و جبری در همین دنیا ممکن است باکند و درون انسان آشکار شود  در دنیا در دو موقعیت این اتفاق می

عم   شوند یا ملالً کسانی را که برایها میتار بعضی بیمارییکی اینکه نفس از حالت طبیعی خار  شرود؛ مل  کسرانی که گرف  

شررود؛ یک چیاهایی را ملکا  و امور درونی آنها آشررکار می آن موق آیند، هوش میکنند و بعد از آنکه بهجراحی بیهوش می

ه ی کشرروند  یا در زمان نشرراتوانند برخالف طبیعت مان  تراوشررا  درونی روحیآورند  دیگر آنجا نمیناخودآگاز به زبان می

 یک جا هم دیگرکند  شود؛ شد  غضب یکی از آن احوالی است که قوز ماسکه روحانی انسان را خراب میانسان غضبناک می

عالم برزخ و آخر  است  انسان در عالم برزخ و بعد از مردن  به طور کلی کارآیی ندارد و آنقوز ماسرکه روحانی انسان  این 

رود و دیگر امکان امساک نیست؛ ها کنار میکار شردن و کارح حقایق درونی خود شرود  آنجا دیگر پردز   تواند مان  آشر نمی

ها آشرررکار دهد و اگر بدی دارد بدیها آشرررکار میخودداری از اظهار این امور دیگر ممکن نیسرررت  اگر خوبی دارد، خوبی

از بیرون  همراز بردز است که با خودش قرین کردز و شرود  آن وقت است که نعمت و عذاب انسان تاب  آن چیاهایی است  می

 عذاب و آتای در عالم برزخ نیست؛ در عالم قیامت هم جای خود دارد  
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، با توجه به مطالبی که قبالً گفتیم، کامالً روشررن فس و روح انسرران بر قوای ملکی خود و اعضررای خودپس تأثیر فوق العادز ن

دهد؛ تکلم یا گفتار اسرت  اگر روح آدم روح ناسرالمی باشد، در زبان خودش را ناان می  اسرت  یکی از آن قوای ملکی، قوز  

کند، بعضی از احکام ظاهر هم سرایت به باطن عکسش هم همین طور است  یعنی همانطور که احکام باطن سرایت به ظاهر می

، به سرعت و به شد  در روح و نفس شودانجام می و پا و دست که توسر  زبان، گوش، چام  ییعنی هر عم  زشرت  ؛کندمی

کند، با عالم طبیعت محاور است، طبیعتاً می  نفس به واسطه لذ  و شهوتی گذارد  چون آدمی در این دنیا زندگی میتأثیر می

با  مها و شهوا  در این عال  لذ بیاتر است پسنددکند، به انجام بعضی از اموری که شارع آنها را نمیکه در این عالم حس می

اند  چون قلب و نفس آدم در این دنیاست و حضور دارد، این حضور کند و مطابققوای ملکی نفس انسانی تقریباً انس پیدا می

ها دارد  چون توجه و حضور انسان نسبت به عالم ماورا و ملکو  کمتر است، طبیعتاً ها و شهو بیاتر می  به جذب این لذ 

اد و همه افراند از او خواسته نس پیدا کند  لذا شررای ، برای رشرد و وعود و تعالی و تکام  انسان  آن عوالم ا تواند بادیرتر می

، یک فرد زنا، یک فرد خمر های منهی عنه را ترک کند؛ حتی یک فردش هم انجام ناود؛ حتی یک فرد شربمصادیق طبیعت

د کننامور در نفس آدمی است  از آن طرف هم تأکید می کذب، اینها انجام نارود  این به خاطر شد  تأثیر این  یک فرددروغ، 

ها در نفس بسریار شردید و سری  است و   ؛ برای اینکه تأثیرگذاری قبایح و سریاا  و زشرتی  اعمال حسرن  به مراقبت و تکرار

ر روح داثرگذاری یک دروغ و تهمت و یک ناساا گفتن با زبان تأثیرگذاری حسنا  و فضائ  در نفس بسیار کند است  یعنی 

تر است تا تأثیرگذاری یک فع  و عم  خوب  این هم به خاطر حضور انسان و نفس آدمی در عالم آدم بسیار شدیدتر و سری 

 ملک است  

ا  کند، و حسنتیرز و کدر و تار می آن را گذارد وبا توجه به این نکته که سریاا  اعمال به سرعت در روح انسان اثر می پس 

کمتر و دیرتر مؤثر است، باید توجه کنیم که این اعضا، زبان، دست، پا، گوش، چام، چگونه اگر یک کار زشت از آنها سر باند، 

دمه ای که به عنوان مقکنند  نکتهادا ناررود، چگونه روح ما را خراب می دارندیک حقی از آنها پایمال شررود و آن حقوقی که 

حق اللسان اینجا الزم بود ذکر کنم این است که برای اینکه بخواهیم حق اعضا را ادا کنیم، خیلی باید دقت کنیم که  بیان ورود به

ادای این حقوق، ادای حق زبان، در واق  مل  یک ترمای اسررت که جلوی تأثیرگذاری رفتار ناشررایسررت زبان را در روح ما  

شرررود مگر اینکه به یک طریقی آن را جدا کنیم  ماند و با ما قرین میوح پدید آمد، این باقی میگیرد، کره اگر این اثر در ر می

دارد و آن را یا  اوانسران هر چه خواست بگوید؛ هر جائی از اجاا  رفتار و حرکاتش تأثیر در روح و نفس   اینطور نیسرت که 

 کند  کند و زبان ناپاک، روح را ناپاک میناپاک، زبان را ناپاک میکند  این تأثیر دو طرفه است؛ روح کند یا آلودز میپاالیش می

 وجه تقدیم حق زبان

امام سرجاد)ع( در بین اعضا حق زبان را مقدم کرد  بیان حق زبان مقدم شدز بر سایر حقوق؛ چرا  آیا این دلی  خاوی داشت   

های خداوند به انسان، زبان باشد  در سورز ترین نعمتچرا از چام شروع نکرد  چرا از گوش نفرمود  به دلی  اینکه شاید مهم

کر ها ذ، تعلیم بیان را مقدم بر همه نعمت«عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *خَلَقَ الْإِنسَانَ  *عَلَّمَ الْقُرْآنَ  * نُالرَّحْمَـ»فرماید: الرحمن که خداوند می

 ترین امور هم باشد  چیایتواند ماک کرد؛ این حاکی از آن است که این بارگترین و برترین نعمت است، اما در عین حال می

دربارز  د شدزوارترین نعمت است، قهراً ادای حق آن هم نسبت به بقیه مقدم است  در اینجا روایاتی که برترین نعمت است و مهم
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م زبان در کالم امام سرررجاد)ع( چند نکته دیگر دارد که در هفته آیندز بیان خواهیم ی  وجه تقدکه بیان خواهیم کرداهمیت زبان 

 کرد  

«والحمد هلل رب العالمین»           


