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 رساله حقوق  شرح

الْمُسْتَخِفَّهِ   قِی الطَّرِ  یفِ تَکَیَّلَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِ حِلُّیَبِهِمَا اِلَى مَا الَ  یَفَأَنْ الَ تَمْشِ  کَیْ»وَ َأمَّا حَقُّ رِجْلَالسالم فرمود   ه یسجاد عل امام

  ی و آنها را مرکب در راه   یی مایحرام نپ  یراه به سو  ،ینکن  یحرام مش  یاست که با آن دو پا به سو   نیتو ا  یحق پاها  «هَای بِأَهْلِهَا فِ

   .یشود قرار ندهیتو م یو خفت زبون یکه موجب خوار

 نکته 

مقدمه حرام. در هر سه  یاز حرام است و گاه ییجز  یگاه ،حرام است نیع  یحرام گاه یسو به یکه مش می داد یحاتیتوض  کی ما

م است و گفتند  رااز امور پرداختند که آنها ح  یها به ذکر برخشرح  یحال در برخ  ،کرد  ذکر   شی برا  یو موارد  ق یتوان مصادی بخش م

عنوان نمونه و مثال    ها را بهن و آ  میکن  انیب  نجایااز امور حرام را    یبرخ  مین یبی نم  یرتما ضرو  .حرام است  ،امور حرام  نبر آ  یمش

ت در مجالس  کر ش یبرا  ،سرقت باشد یبرا  ،قتل باشد یبرا  ،ابطال حق باشد یبرا ،کندیفرق نم ،یهر عمل حرام مییگوی م ،میاوریب

  ، به سلطان جائر  کمک  یبرا  باشد،  شهادت دروغ  یدادروغ و تهمت و ا یبرا ،شرکت در مجالس بدعت باشد  ا یفسق و فجور باشد  

  ، آن کار حرام منع شده است  یاستفاده از پاها برا ،شودیمو حرام شمرده  ستیانسان حالل ن یکه برا  یهر امر  ،کمک به ظالم یبرا

 . میکن  انی ب اینها را  کی کای که  ستین یاز ین  گر ید ینابنابر   «.لَکَ حِلُّیَ بِهِمَا اِلَى مَا الَ  یَفَأَنْ الَ تَمْشِ»

بحث مشارکت انسان با فکر و نظر و    ،بحث پا است  ،اوال موضوع است  ی که مش  ، کند  تیرا عنا  میکه عرض کرد  یمیفقط آن تقس

  ه یلع   ی کند نزد سلطان  ی نیکه سخن چ  یکس  دیگوی بله مثال م  ،دیگویحق عضو را م  نجا یا،  ستی ها در امور حرام نمساعدت   یبرخ

که انسان بکند    یهر کار  ،میر یبگ  یاقدام عمل  یرا به معنا  یمش  اگر   به یک معنا  بله  ،الحرام است  یال   یمش  قتیدر حق  نیا  یکس

مربوط  گوییم باید  ها نیست، اینجا چون سخن از عضو خاص است لذا هرچه میاین ، منظور  ممکن است تلفن کند  ،یشود اقدام عملیم

نش  یع   ایباشد    ناز آ  ییجز   ایمقدمه آن عمل حرام باشد    ایحتما    دیبا  ی مش  .است  یکارش مش،  پا  این عضو خاص یعنی پا باشد،  به

در بعضی  که   یحاتی از توض یلیلذا خ  .باشد  )علیه السالم( امام سجاد شیفرما نیتا منطبق بر ا میببر  شی بحث را پ  دیبا نطوری ا ؛باشد

  کند هر کاری که انسان می  کردند و  انیامور محرمه را ب  یکسر ی  از شروح اینجا مطرح کردند به نظر بنده خارج از موضوع است،

  ن ی به ا  دیو با  ست یکه به نظر من مهم ن   )علیه السالم(  امام  شی مشمول فرما  دشوی م  نیا  ، فالنمجلس و فالن و    نیدر ا  حضور  یبرا

 . شود  تیکه گفتم عنا یانکته 

 حق دوم پا 

بِهِمَا  یَ» الَ تَمْشِاست  نیا (السالم هیعل)عبارت امام   .شودیمفرد  ینکه موجب استخفاف و زبواست   یامور یبرا یمشحق دوم پا 

تَجْعَلَهُمَا مَطِ   حِلُّیَاِلَى مَا الَ   لَا  فِ  قِ یالطَّرِ  یفِ  تَکَیَّلَکَ وَ  بِأَهْلِهَا    نکته   ایاول است    رعبارتیعبارت دوم تفس   نیا  ایآ  « هَای الْمُسْتَخِفَّهِ 

و خفت   یو زبون یوارخ  به هر صورت  ،که حرام است یکار  یار استفاده از پاها ب  ا یحرام    یبه سو  یچون مش   ؟دیگوی را م  یگر ید

نفس و   یو برده هوا  ر یعمل حرام انسان را اس ،شودیموجب استخفاف انسان مکه  است این طبع حرام رایز ،انسان را به دنبال دارد

آن    زا  د یکه انسان با  ی از مقام بلند  شود در حقیقت نفسش را کوچک و خفیف کرده، کند، کسی که کار حرام مرتکب می ی م  طانیش

   .استطبع عمل حرام   نیا  ،دهی کش نیی برخوردار شود خودش را پا



  

2 

 

  بلکه   را  یکند آن عبارت و جمله قبل  ر یخواهد تفسی نم،  کندیم  یگر یاشاره به مطلب د  نجای ا  )علیه السالم(  لکن به نظر من امام سجاد

را    یممکن است انسان کار.  2  ؛انحاء سه گانه  حرام نباشد به  یبه سو  یمش  نیا.  1  :کنندی م  انیب  شانیه را اتدو تا نک   قتیدر حق

   .انسان شود  یاما باعث خفت و زبون  ،نباشد  م همار ح ،بکند

ممکن است    .با عزت انسان منافات دارند  ی ول  ستندیم ن ار از کارها ح  یبرخ.  عزتش حفظ شود  د یاست با  ز یعز   ی چون نفس انسان

  ک یرفتن در    ای  ، شود  یموجب خفت و زبون  ،اما موجب استخفاف شود  فتاد یهم در آن اتفاق ن  یحرام  ،انسان برود  ی مجلس  کی

به نام استکبار و    ردیانسان را بگ  نابیگر ممکن است  که    یحالت  نیب  دی با  .شود  استخفافموجب    یطی مح   کیقدم زدن در    ،یطیمح

  ی که برا   ییو استعال  یاستکبار  هیکن است طبق روحمم  ی کس  .با هم خلط نشوند  نهایو ا  م یاز استخفاف فرق قائل شو  یر یجلوگ

، این معلوم است یک امری کاذب  را موجب استخفاف بداند  نینش   ر یمحله فق  ک یرفتن به  داند و  خودش را باال می   خودش قائل است

قطعا استکبار    نیاولی    ،را مثال موجب استخفاف بداند  نیابرد،  است، رفتن و نشستن در منزل یک انسانی که در نهایت فقر به سر می

رویم  ا نمی و بگوید بله،  من اینج  کند روخودش ج یبرا ییهابهانه انسان ن است ممک رایز .رود آنجامیاستکبار ن یاز رو نیا  ،است

 یمرزها  ،دقت کرد  یلیخ   دیدو را با  نیا  شود در حالیکه منشأئش آن استعالء و استکبار است،چون موجب زبونی و خفت من می

   .به هم دارند کی نزد یلیخ

  ی و خوار  یکه موجب خفت و زبون   یرا مرکب خودت در راه  تی است که پاها  نیا  دیفرمای م  نجایا  )علیه السالم(آنچه که امام سجاد

   .یآن را مرکب قرار نده ،موجب استخفاف تو شود حرکت نکن مودنشیکه پ  ییپاها در جا نیبا ا  یعنی .یشود قرار ندهمیتو 

استفاده    ،حرام  ی سو  هب  ر یمس   مودنیپ  ،حرام  ی به سو  مودنیاز آن مسئله پ  ر یغ  ، پا  یاست برا  یگر یحق د  ک ی  ، حق است  ک یباز    نیا

 ،هااز راه   یبعض  ، شوندی از امور باعث م  یبعض   « هَا یالْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِ قِیالطَّرِ یفِ تَکَیَّوَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِ ؛ »امر حرام است یا برااز پ

عرض کردم ممکن    ، فراتر از آنشود و هم  ی م  یون عرفؤهم شامل ش،  نی حال ا  .شوندی ها موجب استخفاف اهلش ممودن یاز پ  ی بعض

در شأن من    دی بگو  فقیر   محقر مخروبه  منزل  کی خودش را در    حضور  ی چنانن آ  یهان یها و ماششخص ثروتمند با لباس   کی است  

  د ی از د  نها یا  ،مالحظه شود  دی با  ز ین  یشرع  نیشود با مواز  دهی در عرف سنج  دیبا  نکهیشأن ضمن ا  ،است  یربطیحرف ب  نیا  ،ستین

خورد سر سفره آنها و هیچکدام  ، غذا می تسنش یخاک با فقرا م  یرو  )ص( خدا  امبر یپ  ، ستی اف نف موجب استخ  چکدام یشارع ه 

کند  هایی ایجاد می برای ما یک حریم از ما    یشئون خود ساخته برخ  ا یشئون خود ساخته ما    یگاهموجب استخفاف ایشان نبود.  

   .مراقب بود  یلی خ دیرا با نیادارد. هایی باز نمی از یک نرفتن   دارد وی باز مییهاکند و از یک رفتن می

استفاده    یر ی مس   کی پا در    نیاز ا  داند که انسان مراقب باشد یم  نیحق مهم پا را ا  کی   )علیه السالم(است که امام سجاد   نیمسئله ا

که در جلسه    دارد  اد یزدر روایات  مصداق و نمونه    نیشود ا  ر یو کوچک و تحق  ف یشود و خف  دهیبه بند کش  ینکند که نفس انسان

 کنیم. آینده آنها را بیان می

 »والحمد هلل رب العالمین« 


