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 شرحی بر رساله حقوق امام سجاد)ع(

آغلز شم. در دو جمس  گذشت ، ب  « قوق »و تقضیح لمه  « قق»ای قبنی بر شار  لمه   بحث در رساله  قوق  بل قومق  

هلی گقنلگقن اشالر  لردم.. در لم. قمه  و لمسه ، لم. قوق ،  قعنلی هغقی و اصاالحقی قق در لمق  قتتم  و ققز  

.، ن پلسخ دهیای ل  االن بلمم ب  آلم. سیلس ، لم. اخح ، و نیز اجهلالً للربردهلی واژ  قق  در قرآن را بیلن لردم.. نمت 

آن اسااا  ل  قق در امس رساااله  و در امس لح  و بیلن اقل  سااا لد مع ب  ؟  قعنلسااا م اگر بتقاهی. در بیس امس قعلنی 

تقان اشلر  لرد: ممی قعنلی قق در لم. شم  ذلر لنی.، ب  دو قعنل قی پرداخت اصاالحقی، قعنلمی را ل  در امس رسله  بمان  

لهمتلً قق اخحقی و قق ب  قعنلی قوققی در امن ل قنظقر اقل  س لد مع  معنی. قوق . اخح  و دمگری قعنلی قق در لم

 اس .  قوم  اس . قتی اگر در بیس امس دو قعنل بتقاهی. مک قعنل را انتتلب لنی.، قق اخحقی

لرقلمم قق پمر و قلدر بر لرزنم ؟یس ، قق لرزنم بر پمر و قلدر ؟یس ، قق ههسلم  بر ههسلم  منم  اقل  س لد مع قیا

ل  ذلر شم ، ه. قتضهس مک  قوققیلما  اسا ، قق زن بر شاقهر، قق اساتلد بر شالگرد، قق شلگرد بر استلد، هه  امس     

 تممی  اخحقی اس  و ه. مک تممی  قوققی. 

آن را ترک لنم. گلهی اوقلت پشااتقان  امس نبلمم آن را ان ل  دهم بمم  بلمم ان ل  دهم مل تممی  معنی آنچ  ل  انساالن بلمم 

بلممهل و نبلممهل، قلنقن اس  و گلهی پشتقان  آنهل اخح  اس . اگر پشتقان  امس بلممهل و نبلممهل، قوق  و قلنقن بلشم قهراً 

دارد. درس  اس  ل  برخی از امس ققانیس  -ای جلقع  ؟  برای لرد و ؟  بر -در دامر  لم. قوق  مک لقارض و آثلری 

انم؛ اقل آن تملهیهی ل  بلمم و نبلمم قلنقنی در پش  آن قرار دارد، نقللً ههرا  بل و تملهی ، اهزاقی اسا  و برخی غیر اهزاقی 

 نب  ههسرش لحهلی اجرامی اسا  ل  اگر لسای لحن للر را ان ل  بمهم، ؟نیس لیهری دارد؛ قًحً اگر لسی   مک ضاهلن  

وجقد  -لنی. ل  قل از آن ب  لو  ملد قی -؟یزهلمی اسااا  ل  در دامر  ققانیس امنهل را لنم، لحن ق لزات را دارد.  للیاجح

 انم.هلمی قرار داد پلداشلحو  بر آثلر اخروی، در دنیل نیز برای آن لیهرهل مل و دارد 

معنی آن قله  درونی انسلن، نمای لالرت و وجمان انسلن، آن دلقتی ل   اقل پشاتقان  برخی بلممهل و نبلممهل، اخح  اس ؛ 

منهل شقد و شلرم نیز آنهل را بیلن لرد ، اشقد و اهبت  بل نول و لول پشتیبلنی قیهل قیدرون انسلن ب  سقی لهلالت و لضیم 

؛ اقل بلشمهلی دنیقی ه. نماشت   لزاتشقد بلممهل و نبلممهلی اخحقی ل  ضهلن  اجرامیِ بیرونی نمارد و قتی ؟  بسل ققی

 دو تأثیر قه. دارد:

لنم، انساالن را از ممی امنم  قالعلً هه  امنهل مک نوش قؤثری در اسااتمهلن نها انساالنی دارد و رو  انساالن را توقم  قی

؟ومر ب  امس  بل امس قعیلرهل بسن م و ببینم ل خقد را لشلنم؛ امس اقری اس  ل  شتص تورب قی قلدملت ب  ساقی ت رد و 

ی شقد. قًحً اگر قوی از لستملهی  و امس بلممهل و نبلممهل تقج  دارد. لحو  بر امس، در لله. آخرت نیز بر آن اثر قترتب قی

  ل ؛ قتصقصلً آن جلانم، اقل قسمّهلً امنهل در آخرت بمون پلسخ نیس زامل شقد وهق در امس دنیل ق لزاتی برای آن قرار نماد 

لنی.. امس قق بلمم در امن ل ادا شقد؛ اگر ادا نشقد قتهلً قی« قق اهنلس»شقد ل  قل از آن تعبیر ب  قی قربقطد  ب  سالمر قر 

 گیرد. ب  خلطر نلدمم  گرلتس امس قوق ، انسلن ققرد بلزخقاس  قرار قی
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در درج  اون قق اخحقی آنچ  ق هقللً در رساله  اقل  سا لد مع وارد شام  و قوققی ل  در امس بیلن نقرانی قالر  شم ،    

برد و نلدمم  اسا ؛ وهی قق اخحقی ب  امس قعنلس  ل  رللم  امس قوق  و ادای امس قوق ، قول  قعنقی انسلن را بلال قی 

دارد. لهم  قوق  ب  دنبلن هلی اخروی نیز ز قول  قرب، ق لزاتگرلتس آنهل لحو  بر سوقط درجلت انسلن و دور شمن او ا

لشی.. بم ، اگر ب ، نبلمم بی تقج شقدنسب  ب  امس قوققی ل  بعضلً در رواملت ذلر قیلنلم  داشت  بلشیم ل   امنهل هستنم؛ هذا

م  نمردن امس لنم وهی قسمّهلً رللامن ل امس قق را رللم  نمنی، ن  دادگل  و ن  قلضای و قلل. شارم شاهل را اقضلر نهی   

لنم. برای امنم  قماقل خقد انسلن اوج بگیرد، برد و للقل نهییقوق  بللث ساوقط انسالن اسا ؛ معنی انسالن را بلال نه    

در لله. برزخ و قیلق  ب  خلطر نلدمم  گرلتس امس قوق ، ن  تنهل از بعحو  الز  اساا . و رللم  آنهل شاانلخ  امس قوق  

هس امس قوققی ل  اقل  شاقد بمم  قؤاخذ  و لذاب نیز در بسایلری از امس ققارد وجقد دارد. اهبت  در ض  هل قحرو  قینعه 

هلی اخروی، ق لزاتبر  مع نل  بردنم، برخی قوق  از جنا بلممهل و نبلممهلی قلنقنی و لوهی اساا ؛ معنی لحو  ساا لد

 ق لزات دنیقی نیز دارد. 

هلت امس جخقانی. اقل ب  وار قی. قل گلهی امنهل را لهرس لنی.قالر  قیل  قل در امن ل  ر  ققدربلبقد امس مک تقضیح لمی 

 لنی.. مک نمت  دمگر قلنم  و آن امنم  امس قوق  از ل ل نلشی شم  و قنشأ امس قوق  ؟یس .  نهی تقج 

 «اهحهم هلل رب اهعلههیس»

 


