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 شرح رسالة الحقوق امام سجاد )ع(

در اینجا  توانامعنای حق را باانیم؛ حق را در اصددداتحاخ مفتمع معنا یمدیم ه نتایتاف گفتیم هنکه یه م  بایا گفتیم ابتداا 

مورد نظم بدادددداّ حقو ح و   ه حقو ا ت   ایددد ؛ یعن  حق در دایمق قمم ح ود ه حق در دایمق قمم ا تدن ا  بی   

 ای ن ا ت   مورد نظم  اصاتحاخ حقّ ای  ده حق ه البته بیشتم حقو
 گستره حق در اسالم

های دین  ه معارف اهل بی )ع(ّ یک معنای  اقم ا  حق ا ت   ه حق ح و   داردن حق در ایدت  ه بمایا  همو ق هل  

گیمد ه هم حق به معنای  یه در در ها ع بدایدا ایناور بیوییم یه ای  حقّ هم هم معنای  یه در حق ا ت   گفتیم در بمم   

دودن چوم ما ا  جممه ح ودّ دامل م دود ه هم یک مواردی غیم ا  ای  ده را دایمق قمم ح ود مورد نظم ای  دامل م 

  ای ایگیمدن یک ح ود هاجبهیک ح   به نا  حق اهلل داریمن حق اهلل بعضداف در دایمق حق ا ت   ه حق ح و    مار نم  

محصّل دودن ای  دودن در بسیاری ا  ح ودّ به ای  حق توجه ه اقتنا نم یه نه حق ا ت   ه نه حق ح و   دامل هم م 

 حق در ای  م ا  ای نمعنای 
 الزم حق و تکلیفت

هیاّ چوم یک راباه ده طمفه هجود دارد ه همیشه ای  حق گاه  مت   با تکمیع ای ؛ یعن  ه ت  یف  ا  حق به میام م 

اید ّ لاا ا  یک طمف حق مامح ای  ه ا  طمف دییم تکمیعن در دایمق ح ودّ   یک مَ  له الحق ه مَ  قمیه الحق مامح

 وردن در دایمق ح ود ا ت  ّ بعضداف ممک  اید  ای  تکمیع یدمیمه دود ه ای  یک ن اه    یع با حق گمق م مسدلله تکم 

 واهم به طور قمیق هارد ای  نم امتیا  ح ود ایتم  ا  یایم ح ود ای  یه در ینار حقّ مسلله تکمیع نیز مامح ای ن 

ای  حق مت   با تکمیع ای  ه در چه مواردی مت   با تکمیع نیس ن هل  اجماالف ای  را ها ددو  یه در چه مواردی  بحث

یعن  فمیاف اگم  ااهنا به گمدم انسام ح   داردّ در م ابل انسام نسب  به  اا  اید  با تکمیع  حق مت  باانیا یه گاه  

هم  اخ گاه  ا  اهالبته   به قتاق فم نا ای ن یک تکمیف  داردن اگم پار بم فم نا یک ح   داردّ ا  ای  طمف یک تکمیف

 ای با تکمیع نااردن حق هجود دارد هل  هیچ مت مه یعن ای  چنی  نیس ؛ 

توجه به ای  نکته ال   ایدد  یه اگم حق هاجب باددداّ تکمیع هم ال   ایدد ن اگم حق رجحام دادددته باددداّ تکمیع هم 

دن مثتف ذی رحم یک ح   به گمدم انسام دارد؛ صمه رحم در م ابل دوینا؛ یعن  حکم هم مسدتحب م  ایدتحبا  پیاا م  

یک ه   ای  تکمیعّ تکمیع الزام  ای ؛ یک پس ح   یه ذی رحم داردّ به قنوام یک تکمیع بم انسام ثاب  داق ای ن 

 ه   تکمیعّ تکمیع راجح ه مستحب ای ن 

 های ح و  ّم قنای  دود؛ چوم در یایم ح ود ه نظمیهپس ده نکته در ح ود ایدتم  بایا مورد توجه  مار گیمد ه به ه 

 سیاری ا  موارد مغفول ماناق ای ن:رنگ ای  ه در بای  ده نکته یا ایایاف مورد توجه نیس  یا یم

 ا  هم غافل دان توامن اینکه چیزی به نا  حق اهلل داریمن در بی  ح ودّ حق اهلل یک ح   ای  یه نم 1

هاّ یه در بسیاری ا  قمصهای  ای ن نکته دییمی یه در ح ود ایتم  مورد توجه ای ّ ارتباط حق با تکمیع ه مت مه2

های ح و  ّ دایا ای  جت  مورد غفم  ای  یه به حق توجه داق اما مسلله تکمیع ا  حق با تکمیع داردن در همه نظمیه

 نیس نگوییمّ  یم  مورد توجه ای   اهیه یه ما م 
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ارناّ ا  یه د ای  ح ود با گستمدگ یعن   وایتیم دربارق هم بحث ینیمّ منشل ح ود ای ن مسدلله متم  یه ای  جمسه م  

یجا نادد  داق ای   در تما  دنیا ه در تما  جوامع ه مکاتب ح و   ه در مکتب ح و   ایت ّ ای  پمی  مامح ای   

پار یک ح   بم فم نا دارد  ای  حق ا  یجا ناد  داق ای   چما  م بم دوهم  یه منشدل ه  ایدتیاق حق چیسد   چما   

یک ح   دارد  منشل حق همسایه بم همسایه چیس   منشل حق معمم ه ایتاد بم داگمد ه بالعکس چیس   ای  یک یؤال 

دهنان ای   یم  متم انا یه به ای  یؤال پایخ ایداید  ه متم در همه مکاتب ح و   ای  ه مکاتب گوناگون  یع  یمدق  

 ای  یه منشل ای  حق یجای   

 ح ود صاحبامه هم ا   منشل حق در گستمدگ  ینم؛ چوم دنم م  اجماالف به یده نظمیه اصم  دربارق منشل حق ادارق  

تلثیم داردّ در اهتما  به ح ود تلثیم دارد ه یک رهنا ه رهیه دییمی را در مورد ح ود ه مماقاخ ح ود بمای انسام ایجاد 

 دویمن م ینیم ه هارد ح ود م ینان پس ای  یه نظم ه یه رأی را در با  منشل ح ود إم داء اهلل ذیم م 

 ن ینیمنتا قبور م ا  ای به یمق های م امات  ای  یه اینتا بحث
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