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 الحقوق لةشرح رسا

 گانهنتیجه مقدمات پنج

  یست که فمریم ییفلته م یی که یز یی  مقدملت پنجپنج مقدمه ذکر کردیم؛ محصل  مالبی  که د  یی  پنج مقدمه فتیمم   تیمهه 

خویهد خودش  ی به تحو یدیی حق تتس یتسلن، یدیی حق خودِ یتسلت ، جدی یز یدیی حقوق یعضل   جوی ح تمست. یفر یتسلن م 

دهد،  یهش یی  یسللت که ه ه قویی حرکی    ید یک  خود  ی د  یی  مسللمر تنکمم کند.   کلم  تحت بندف    طلعت خدی قری 

قویی یتسلت   جودی جز  جود تتس تدی تد، ک ل ذهب یبمه  چه بگویممیی هسیند. یتسللن قویی  دی د؛ یی  قوی هر ی  د  مرتیه 

تتس به عنوین ی  جلمع،   س یتسلت  دی تد قویی تتسللت  یتسلن ی   جودی جدی یز  جود تت    چه بگویممصلد  یب یلبیم ،  

فمرد؛ به هر حلل یفر یی  تتس بخویهد به تحو کلم  د  مسمر طلعت   بندف  خدی قری  بگمرد، بلید ه ه ه ه یی  قوی  ی د برم 

ل یقویی حرکی    ید یک  یتسللن د  ی  جیت   د  ی  مسمر به خدمت فرتیه ووتد؛ یعضلی  که د  یی  عیل ت حضرت به نت 

وود   هلی یتسلن به  سمله یینیل یتهلم م یول ه کرده، بسلن، س ع، بصر، ید،  ِج ، با    ترج، یینیل یعضلی  هسیند که حرکت

هلی    د یطالعلت به قلب   ذه  یتسللن هسلیند   یبزی هلی ید یک  یتسلن هسیند. یبزی هلی ید یک    حرکی  یتسلن   یل کلتلل

وود. دیتش یتسلن یل یز  یه ونمدن یست یل یز  یه خویتدن. طرق مع ول   سلن بل دیدن   ونمدن پر م غمر یز یینیل تمست. ذه  یت

هل یبزی هلی حرکت یتسلن هم هسیند؛  ج ، هل یست. ه م هل   علوم، ه م میعل ف یتیلویه ودن ذه  یتسلن یز معل ف   دیتش

  .ید

ی حق تتس   قری  دیدن به نن به طو  کلم  د  مسمر بندف  خدی تد، د  خویهد بترملید یسیمتلپس یملم سلهلدع(  د   یقع م  

وللود. کند که حقوق یینیل چگوته یدی م ی  حقوق  ی بملن م فلته یسللت. بعد د  یدیمه ی فر  یدیی حقوق یی  یعضلللی هتت

، بلید ت لم  جود   تتس تو بلید د  مسللمر بندف  «ةِ اللَّه عَلَيْ َ فَأَنْ تَسِِْوَفْف يَاَا ف ط اَاعَ نَفْسِِ  َ وَ أَمَّا حَقُ»عیل ت یی  بود: 

فَوُؤَدِّيَ إِلَى ل سَِان  َ حَََّّه  وَ إِلَى ََِْْ  َ حَََّّه  وَ إِلَى ََََََِِ  »خدی تد بلولد. یسیمتل  یعن  به تحو کلم  د  یی  مسمر قری  بگمرد.  

خویه  خویهد بترملید یفر م یعن  کلن م «. ا وَ إِلَى ََطْن  َ حَََّّه  وَ إِلَى فَِْلِ َ حَََّّه حَََِّّه  وَ إِلَى ََِك ََ حَََّّاَا وَ إِلَى جِلْل  َ حَََّّاَ  

 ری، پس بلید حق یینیل  ی یدی کن .د  یی  مسمر قری  بگم
 گانهادای حق نفس از مسیر ادای حق اعضای هفت

بم  جزئملت  تیل    حرکلت یتسللن   ید یکلت یتسلن بل نن  دی د   نن یینکه یمکلن تدی د یی  پرده یز ی  یمر بسلمل  میم برم  

فوید مقصلد یصل     صول به غلی  یبقصوی خلقت ندم    سعلدت، تتکم  کرد. مکک  یصل  ه م  یست؛ مالال  ی  کس  م  

دم بندف  خدی قکنم   تسلمم یمر خدی هسیم. یدعل کند که م  بنده خدی هسیم   د  مسمر م  مسل لن هسیم   دی م بندف  خدی م 

دی م، یمل چکم ی  برخالف یی  یدعل حرکت کند؛ پلیش برخالف یی  یدعل حرکت کند. یعن  یی  حقوق  که یملم سهلدع(  به برم 

یتد، یفر  علیت ووتد ضلم   صول به نن مقصد یعل  یست. یسیمتلی حق تتس   خودِ یتسلت  د  فر  یدیی یی  نن یولل ه کرده 

ویم ففوید م  ذکر خدی م دهد. ی  کس  م کند   یتسلن  ی د  یی  مسمر قری  م تنکمم م  ندم   ی هحقوق یست؛ یی  یست ک

دیتم؛ یمل زبلتش به د  غ   تی ت بلز ولود   بد زبلن بلود. یی  د  حقمقت مال  کوسه  خویتم   خودم  ی بنده خدی م   ت لز م 

وود   ملتع حرکت   عر ج ی  ه مال  قت  به پلی یتسلن پمچمده م وود ی  تالطم   د فمری د  ت  کولود؛ م   یش پی  م 
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مسمر ی  ولود. یصلال  یمکلن تدی د که تتس     ح یتسللن به ی  سل ت بر د   یعضلل   جوی ح به س ت دیگر؛ یینیل د       م 

 هسیند. 

ن تلثمر دی د. یی  د   یقع یول ه ذ ه یع لل یتسلن د  سلخی  سعلدت یل وقل ت یتسلکند که ذ هم یول ه  به یی  مسللبه یی  پس 

 نیمم   چکم، زبلن، دست   پلیخمزیم   بمر ن م به یی  دی د که زتدف  زممن    زتدف    زمره مل، یینکه صیح یز خویب برم 

کنمم، یفر حقوق  که نن یعضل دی تد د  یی  هلی مخیلف طیمع  خودملن توجه م خو یم، به خویسلیه مل حرکت دی د، چمزی م 

هلی  یست که هر   ز د  بریبر مل قری  دی تد.  سلتد؛ یعن  صعود یتسلن یز ه م  پلهم  مقصدکل هل  علیت وود، یتسلن  ی به نن 

زتمم یل  هل بلال ترتیمم، یل د  جل متویتمم د  مریح  بعد یینیل  ی ط  کنمم؛ یمل یفر یز یی  پلههل بلال  تیمم، طیمعیل  م یفر یز یی  پله

 کنمم. م  سقوط

وَ تَسْوَِ ينَ َِاللَّه  عَلَى »ترملید: یز نتهل که یی  یمر مکلک    سلخت یسلت   به  یحی  م ک  تمست، حضرت د  پلیلن م    نتگله 

کند   یی  یعضللل به طو  ؛  یقعل  د  یی  یمر بلید یز خدی یسللیعلتت   یل ی جویمد. بلالخره یتسلللن د  یی  دتمل زتدف  م «ذَل  َ

غریزی   به خلطر یتس   حکلر بل علبم ملده، بمکلیر توجیش به ه م  یمو  یسلت   م ک  یست یز نن مقصد غتلت    طیمع    

ولود. کل  سلخی  یست که یتسلن زبلن، پل، دست، با    ترج  ی بخویهد به خدمت بگمرد   طو ی تنکمم کند   جیت بدهد که   

   ح   تتس ی  د  مسمر بندف  خدی قری  بگمرد. 

. ودتوضمح دیده وچند جلسله به د یزی ککلمد  ب  الزم بود که یی  توضلمحلت بملن وود   پموسیگ  یی  د  مسلبه    یی  ج له 

 ول یهلل د  جلسه نینده د بل ه حق زبلن بحث خویهمم کردین

« یبح د هلل  ب یبعلب م »           


