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 رساله حقوق  شرح

حرام از نظر امام سجاد    یبه سو  یمش  ،که حرام است  یز یچ   یبه سو  ردیمورد استفاده قرار بگ   د ینبایا  السالم فرمود    هیسجاد عل   امام

  . از نظر امام سجاد مخالف حق پا است  عرض کردیم مقدمتا، جزئا او عینا هر کدام که باشد،  ز ین  یمش  ن یا،  گرفتن حق پا است  ده ی ناد

   . فرق است ز یدو ن نیا  نیب  میگفت ، است ی دو حق سلب  نیا .قرار نده ز یشود نی استخفاف م  ثکه باع یر یرا در مس  نهایبعد فرمودند ا

 حق ایجابی پا 

   «ال باهللاو السبــق لک و القوة  ـنیفإنها حاملتک و سالکة بک مسلک الد»رد  اد ز ین  یجابی حق ا کی

 .«و التجعلهمــا؛  فأن التمشى بهما»  یعنی  یآن دو نه  یعلت برا  یعنی  ،ند اده ر ک  انی ب  لیرا در مقام تعلجمله    نیاایشان  درست است که  

دو    نیا  رایز « فانها حاملتک»   ؟ دینده   خودت قرار  ی مرکب ذلت و زبون را دو پا    نیچرا ا  د؟ نی حرام حرکت نک  ی پا به سو  نیچرا با ا

دهنده تو هستند در دو   ر یکنند و س  یدو پا تو را حمل م نیا«  و السبــق لک  ـنیسالکة بک مسلک الد»پا حمل کننده تو هستند  

   .ر یسبقت در کار خ  یعنیسبق  ،والسبق. 2 ؛نی راه د ،نیالد  مسلک. 1 :ز یچ

عبارت را دقت   «و السبق لک»  دیگویم  ،ندارد  کیسخن از کار ن   نجایا  ،یر یسلوک سبقت بگ  نیو در ا  طی کنی  دیرا با  نید  مسلک

ترجمه کردند    نطوریا  یبعض  .دویگیرا م  مطلق سبق  «ر یالخ  یو السبق ف» نگفته    «و السبــق لک  ـنیسالکة بک مسلک الد   »  دی کن

دهنده تو در    ر یو س  نیدو پا حمل کننده تو در امر د  نیا  ؛است  ر یخ  هایکار  رو سبقت گرفتن د  نیحمل کننده تو در راه د  نیاکه  

 :  دی خواهد بگویم «ـنیسالکة بک مسلک الد» ،دارد یفینکته لط کی  نجایاما ا .است ر یخ  یکارها

  . حمل کنند  د یبا  نید  ر یدر مستو را  دو پا    نیابودن در اصل مسیر است،    ،اوال: این دو پا باید تو را در مسیر دین حمل کنند، یکی

یعنی  عام    ی به معنا  نیشامل امر دعام است و    نیاو    ر یسبقت در همان مس  یاستفاده شود برا  دی دو پا در واقع با  نیااز  دیگری اینکه  

ها  ما انسان   یعنی  .ر یمس   نیپله باالتر سبقت گرفتن در ا  کی است و    ر ین مسیسلوک در ا  یدو پا برا  نی ا  .دوشی عبادات م  و  ر یامور خ

الحمدهلل در این مسیر هستیم و آدم شرور یا شراب خوار یا  بگوییم    میدلخوش باش اکتفاء کنیم و    دینبا  میهست   ر یمس  نیدر ا  نکهیا  به

  ، د ی اهل سبقت گرفتن باشباید بلکه  ،دیمسلک سلوک دار نیدر ا نکهیبه ا  دیقانع نشو فرماید کهرا می دزدی نیستیم، نه باالتر از این

مَغْفِرَةٍ مِنْ    سارِعُوا إِلى »؛  1« فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاِت»  دیفرمای م  یوقت  ،توجه کند  گرانیبه د  شهی انسان هم  نکهیو ااست  از حسادت    ر یغ  نیا

دو    نیبا ا  دیفرمامی  نجای ا،  است  یرجحان  یامر دارا  کیخودش    ر یسرعت گرفتن و سبقت گرفتن در امور خشود،  معلوم می  2« رَبِِّکُمْ 

دو    نیا  دیدو پا با   نیا  ار یز  ،دی نکن  لی را ذل  نو خودتا  دیحرام نرو  یسو بهخودتان را کوچک نکنید،  ،د ی را نکنها  آن کار  دی پا چرا نبا

حاملتک و سالکة   ؛ زیرا آن مسئولیت و رسالتی که خداوند برای این دو عضو از اعضای بدن انسان قرار داده »را انجام دهند  کار

سبقت    دی با  دو پا   نینگه دارد و هم با ا  ر ی مس  ن ید هم تو را در ای با  پا  نیا  ،تو  یسبقت برا  ، «و السبــق لک  ـنیبک مسلک الد

نیست مگر به مدد خداوند، یعنی هم برای رفتن در این مسیر و هم برای سبقت    ی و قدرت  یقوت  چیه  البته  «ال باهلل ا و القوة  »  یر یبگ

   .مدد برساند به ما  تواندکسی نمی  یجز خداوند تبارک و تعال گرفتن،

و سبقت    نید   ر یاست که در مس  نیاما حقش ا  سلبی،شود حق  یدو م  نی بود و ا  یحق سلبن دو  آ  ،یجاب یشود حق ای مجموعا م  نیا

 . ردیگرفتن مورد استفاده قرار بگ
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 »والحمد هلل رب العالمین« 


