شرح رساله حقوق امام سجاد(ع)

در مورد جمله اول امام سجاادع) در رسجا ا ا وقوم ملا ر را ض ک د د .چ نوم می ر صاهله اصدادا ا.ج جمله را
بار د.گ مرخوان « :فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَ ى نَِِْْهِ
أَنْ يَكِْْيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَحَْْظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا»؛ اما حق بزرگ خیاونی ب و آم اسجججه ده او را ض اد
دنر و بپ سدرچ ا ده ا.ج ض اد و پ سدش با.ی خصوهیدر داشده باشی و آم ا.نکه ش ک در آم راا نیاشده باشیچ
بوث ما در مورد ض اد بود؛ ض ک د د .ض اد به معنای سج سجپ د ر و خعو) و یلی بودم در ب اب خیاونی
کو.ناً در ذا همه موجودا هیهچ ا.ج ض اد اخدیاری نییه؛ همه موجودا ا.ج ضا و از جمله انیام ،کو.ناً
در ا.ج نظام ابع مق را ر هیجدنی ده از ووانیج ضلیه و معلو یه پی وی مردننیچ در ا.ج جهه ه ص ور بیج انیام و
غی انیجام نییه و همه موجودا ا.ج س سپ د ر را دارنیچ اما در دنار ا.ج ،انیام .

پ سدش و ض اد

ه دارد ده اخدیاری اسهچ حقیقه ا.ج ض اد را ش ح داد .ده اساساً معنا و حقیقه ض اد

ر .عر

ر .عر نییهچ

فلسفه عبادت

نکدهای ده در ادامه بوث الزم اسه به آم بپ داز ، .صلیفه و ن ا.ر ا.ج ض اد اسه؛ ا.نکه ن ا انیام با.ی اخدیاراً و
آ اهانه خیا را پ سججدش دنیخ خیا ده نیازی به پ سججدش ما نیارد؛ خیا ده مردانی ما ا نه انیازا به حیججو واوع
سج سجپ د ر و خعجو) در ب اب او دار .چ ارهار ا.ج خعجو) و خرو) در وا وها.ر ده در د.ج ع .ف شیا ،ب ای
نییجهخ ن ا ا.ج کلیف به ضهیا انیجام شاشده شیا اسهخ ا.ج میه ه نیاز به بوث م یود دارد و ما در حیی ده
ماال هیه و ا.ج جلیا اودعا مردنی ،خیلر خالهه سعر مردنی به ا.ج سؤال پاسخ دهی چ
مقدمه

ب ای ا.نکه ا.ج مللو روشج شود ،مربا.یه .

مقیمهای را ذد دن و آم مقیمه دربارا دمال اسهچ

اسجاسجاً دمال در مورد ه موجودی به نه معناسه و دمالا انیام نییهخ ما ا ا.ج موعو) را برناسی  ،آم ووه
صلیجفه ض اد روشجج مرشودچ آم طور ده اهل صج فدهانی ،دمال ب ای ه موجودی ض ار اسه از وقق و صعلیه
اسججدعیادهای آم موجودچ ا .

بشر نیم ی.ل به خوشججه مرشججود و در .

میججی خاهججر و ار مر ی د ،آم

وابلیهها.ر ده در آم بشر نیم وجود دارد ،وودر به صعلیه مررسی و آم اسدعیادها.ر ده در ا.ج موجود وجود دارد
وودر وقق و رهور پییا مردنی ،ا.ج موجود دامل شیا اسهچ پس دمال ه شرء ض ار اسه از ضینیه پییا د دم و
صعلیه اسجدعیادهای درونر آمچ وواهای ه موجودی وودر به صعلیه ب سججی ،ا.ج دامل مرشودچ ه نه ا.ج وواها و
اسجدعیادها صعلیهشجام بیرجد شجود ،آم موجود دامل اسجهچ شما .
اسججدعیادهای م دلف ،از ذرا

موجودی را در نظ بگی .ی ده پر اسه از

صده ا دهکرججامهاچ ا ا.نها در همام حی ووا و اسججدعیاد بماننی هیک دما ر پییا

نک داانیچ به وول ابج سجینا ه وجودی زمینهها و اسجدعیادهای رسجییم به صعلیهها.ر مدناسو با ط یعه و س شه
خودش داردچ وودر آم موجود به ا.ج م حله مررسی ده صعلیه پییا مردنی ،ا.ج موجود دامل مرشودچ نظی ا.ج ع ی
را در دلما صالسفه و حکما ز.اد مر وام د.ی و ا.ج خیلر نیاز به بیط و بوث و اث ا نیاردچ
در مورد انیجام نیز میجه ه از همیج و ار اسهچ به وول مالهیرا دمال انیام صعلیه .اصدج اسدعیادهای انیانر اسهچ
انیجام وودر دامل مرشود ده اسدعیادهای او صعلیه پییا دنی؛ ا.ج اسدعیادها و وانمنییهای او ضینیه پییا دنی و به
صعلیه ب سیچ
مه ا.ج اسه ده ا.ج اسدعیادها نییهخ انیام نه اسدعیادها.ر دارد ده با صعلیه پییا د دم ا.ج اسدعیادها ،دمال در
او وقق پییا مردنیچ ا.ناا مع ده آراء اسه بیج انی.رمنیام از وی .ا دنوم؛ نه آنها.ر ده نگاا مادی به انیام دارنی
و نه آنها.ر ده انیجججام را ذو وجهیج و دارای دو برعی مرداننیچ مج خیلر خالهجججه و اجما ر ا.ج د.ی ااها را بیام
مردن چ
ب خر ماد.وم ضمی اً دمال انیانر و رشی و عا ر انیام را در ص اه آمیم ش های حیر مرداننیچ مر و.نی ه نه
ش های حیر ب ای انیام ص اه

شود ،ا.ج انیام دامل اسهچ ضیاای د.گ معدقینی ده دمال انیام در اخدیار و

آزادی اوسه؛ .عنر ه نه انیام آزاد باشی ،حدر آزادی از ویی و بنی د.ج و مشهو ،ا.ج به دمال انیانر نزد.
اسهچ ب خر مر و.نی دمال انیا نر در سا.ه ب خورداری همگانر از مواه ر اسه ده در ا.ج دنیا وجود دارد ،اض از
ط یعر و غی ط یعرچ .عنر بیرد نظ دارنی به ا.نکه اسدعیادهای انیام در سا.ه ش حیر .ا اخدیار و آزادی .ا مثالً
ب خورداری ضمومر و نه شجج صجججر از آنده ده در ا.ج دنیا به ضنوام مواهو ط یعر .ا غی ط یعر وجود دارد ص اه
مرشججودچ .

ضیاای بیرججد ص د ا هیججدنی؛ و .

ضیا جامعه ا هیججدنی و شا بیرججد روی جن ههای اجدماضر و

ضمومر هدیی مردننیچ
به ه حال ویر مرد ک ا.نها .

نیز اسه و آم ا.نکه در .

برعی از ابعاد انیام م دز د داانی و دمال انیانر را به

ا.ج معنا مر داننی ده اسجدعیادهای انیام در پ و ش حیر .ا اخدیار .ا آزادی .ا ب خورداری ضمومر از مواهو ،به
ضینیه و صعلیه مررسیچ ا.نها بیرد به جن ه مادی انیام وجه د داانیچ
به ضالوا از وی. .

نگاا

برعیی د.گ ی ب ای دمال انیجانر مل ح بودا اسهچ نوم دمال انیانر از د.ی ضیاای

صقط با پ داخدج به معنو.ه و روحانیه وقق پییا مردنیچ .عنر .ز از دنیا ،ب .یم از دنیا ،ر.اعیههای روحر ،همه
ا.نها منرجه ب وز و رهور اسجدعیادهای انیانر ولمیاد شیا انیچ شا.ی بیرد اد.ام مر م زمیج ،مکا و ض صانر هنی و
نیج و مناطق ش م د ا زمیج ،بیرد ا.ج ا.ش را داشدنیچ اما در دا .ا اسالمر و انی.رمنیام اسالمر میه ه مدفاو

اسهچ
خالهه آم ده ما وعیح داد .دمال ه موجودی به صعلیه .اصدج اسدعیادهای اوسهچ دمال انیام ه به ا.ج اسه ده
اسجدعیادهای او ب وز پییا دنیچ مندهر ماد.وم ب وز و رهور ا.ج اسدعیادها را در ب خر از اموری د.یاانی ده ا.ج جن ه
را بیرد شکوصا دنی و مورد وجه و ار دهیچ در مقابل ا.نها ،ب خر بیرد به جن ه روحانیه و معنو.ه وجه د داانیچ
اما ه دو راا غلط اسجهچ .

راا سومر ا.ناا وجود دارد ده جمع بیج ا.ج دو جهه د دا ده ا.ج را در جلیه آ.نیا

وعیح خواهی داد ده دمال انیانر به نه نیزی وقق پییا مر دنیچ آم ووه بعی از ا.نکه معنای دمال انیانر معلوم
شی ،نقش ض اد ا.ناا با.ی ییج شود و آم ووه معلوم مرشود ده صلیفه ض اد نییه و ما ن ا با.ی ض اد دنی چ

