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 رساله الحقوق شرح

  ک یو    یحق سلب  کی   ،جل وجود داردرِ  ی حق براکه دو    میآنجا اشاره کرد  .به حق الرجل  میدیرس  )ع(در رساله حقوق امام سجاد  ما

   :شد انیدو امر ب  یدر حق سلب .یجابیحق ا

   .حرام نباشد یبه سو رفتن  یپا مرکب برا اول: اینکه

خداوند تبارک و  ،  هم روشن است  نیا  .شود نباشدی که موجب استخفاف و اذالل انسان م  یی رفتن به جا  یپا مرکب برا  نکهی ا  :دوم

کتاب    در  یت یدر روا  .است  همنع کرد  دشدن قرار بده   ر یخودش را در معرض استخفاف و کوچک شدن و حق  نکهیانسان را از ا  یتعال

هر   یخداوند تبارک و تعال  1«اللَّه   ت بار ك  وتعالى ف و َّض  إلى المؤمنِ كُل َّ شيءٍ إلَّا إذالل  ن فسِهِإن َّ    »که    شده است  انیب  یکاف  اصول

را   ن یا ،کردن خودش را  لی ذل ، مگر خوار کردن خودش را ، داده را در دست خودش قرار ش رایاخت  ،کرده ض یرا به مومن تفو یز یچ

  ی. دو حق سلب نیا .می کن لی خودمان را ذل می ما حق ندار یعنی  ،نکرده ضیبه مومن تفو گر ید

مرکب تو و حامل توست    «و  السَّبْقِ ل ک   نِیف اِنَّه ا ح امِل تُک  و  س الِک ه بِک  م سْل ک  الدِّ»  ، ذکر شد  پا  یبرا  حقدو    ز ین  یجابی حق ادر  اما  

  ، استفاده کند و هم سبقت   نید  قیطر   یط  یپا برا  نیاز ا  ،باشد  قیهم انسان در طر   ؛نیو سبقت گرفتن د  نیقرار گرفتن در راه د  یبرا

   .باشدبه سوی دین و در کارهای دینی  سبقت انسان  لهی وس  دی پا با نیا

  . متفاوت است  و ناروا امور حرام و نامشروع ایو  و حالل مشروع   و  ز ی به خدمت گرفتن پا در امور جا یچگونگ  می گفت  ی طور کل به

  ، رجحان است   نیع  یمش  ز ین  ییجاها  کی   .ندمنع کرد  نما را از آ  ،حرام باشد  نیع   یاست که مش  ییجا   سخن در  شتر ی ب  د یشا  نجا یا

   .عمل راجح است نیع

 مشی، موضوع پاداش

و به    د دار  از اصل کار که ارزش   ر یغ  ،مترتب شده است  هثواب و پاداش و حسن  ، یبر خود مش  اساسا   اتی واردر برخی    دی نی شما بب

   .مور موضوع پاداش و ثواب قرارگرفته استااز  یبرخ یخود گام برداشتن برا ، اماشده  ادی نکه رجحان دارد از آ یاعنوان حسنه 

من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب اهلل له بکل خطوة یخطوها سبعين حسنة ومحا عنه سبعين سيئة   »  فرماید:می   رسول خدا)ص(

إلى أن یرجع من حيث فارقه فإن قضت حاجته على یدیه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن هلک فيما بين ذلک دخل الجنة بغير 

هر قدم هفتاد حسنه ثبت    یخداوند برا  ،حاجت او را روا کند  نکهیا  یکه در راه حاجت برادر مسلمان گام بردارد برا  یکس  2« حساب 

پیگیر کار برادر مؤمن اما    ست نشسته ا  اش همدر خانه   یکسبلکه    ،منظور نباشدفقط    یاصطالح  ی ممکن است مش  ی«من مش»  ، کندیم

  ن ی سوار ماش  یاگر کس  ،که انسان راه برود  تسی ن  نیفقط به ا  نیابر آن چه بسا صدق کند.  مشى في حاجة أخيه المسلم  خود است لذا  

نوع حرکت در این راه، اگر قابل تبدیل به  باالخره هر    ،چرا  ؟ستین   روایت  ن یمشمول ا  ،ینی حاجت برادر درفع    یفت براشد و ر

  استفادهپا    ن یاز ا  ،دداری مبر   مکه گا   یکس  ، جل استبه رِ  یمش  همین  نی قدر مت   یول  .ثابت است  شیپاداش برا   های کمی باشد،گام

او   را از  ئهیرد هفتاد حسنه مقرر کرده است و هفتاد س دایبر م  که  یمهر گا  یخداوند برا  ،برادر مسلمان  کی   ازین   رفع  یکند برایم

ن  یا  یبردارد برا  مقد  نیچه اهر   ، آثار را دارد  نیهر گامش ا  ، انجام برسد  تا آن کار به  ،داردی اد گناه را از او بر متهف  ،کندی محو م
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  آورده   من خودش را بر حاجت برادر مو  ت شخص توانس   نیاگر ا  کنندکند. بعد اضافه میپیدا می ارزش    چه قدر  دی کن  بشما حسا  ،کار

و اگر   یگناه  چیبدون ه   یعنیمتولد شده است، مثل روزی است که مادر او را به دنیا آورده است،  مادر  از  است که  کسی  مثل    ،کند

   .شودی مبدون حساب و کتاب وارد بهشت « رحساب ي غدخل الجنه ب»  ،جان خودش را از دست بدهد ر یمس نیدر ا

است    یکس  ز ین  یکی  ر،چند صنف دیگ  و صابران    یبرا  ،دی شه  یبرا  ،«رحساب يدخل الجنه بغ» که    میرا دار  ر یتعب  ن یصنف اچند    یبرا

   .شودیاو هم بدون حساب وارد بهشت و جنت م ،دهدی دست م ز احاجت برادر مسلمان جان خودش را  ازیکه در راه قضاء ن 

له من اعتکاف   رايكان خ قضها،یأو نهار، قضاها أو لم  لي ساعة من ل هيحاجة أخ  يف يمن مش»فرماید: رسول خدا)ص( می همچنین 

قدم بردارد چه به نتیجه برسد  خودش    ی نیبرآورده شدن حاجت برادر د  یرا برا  ی بخش  ک یکه در طول شبانه روز    یکس  1« نیشهر

 .ثواب است یارزش دارد و دارا بیش از دو ماه اعتکاف پشت سر همبه اندازه  و چه نرسد این 

 لِيس ب  يف  ن یو م نْف ع تِهِ ف ل هُ ثواُب الْمجاهد  هِ يع ونِ أخ  يف  يم نْ م ش»فرماید:  خدا)ص( می صدوق از قول رسول    خیش  یگر ید  تیروا  در

ت،  اعم اس  نیا  ، ستیمتعارف ن   یبه معنا  ازی ن  بحث   گر ید  نجایا  ؟کند  تی تواند تقوی را م  یاجتماع  یوندهایپ  نگونهیا  ب کدام مکت؛  2« اهلل

حرکت کند ثواب مجاهدان در راه    ،نبوده  یحاجت  ولو ،عام  یو منفعت او به معنا ینیکه در راه کمک کردن به برادر د  یکس  گویدمی

 .  است بی واقعا عج نیا. شودی او م ب یخدا نص

که انسان  صبح به صبح    نیهم  ،می ستیخودمان واقف ن   یکارها  تیبه اهم   ی واقعا ما گاه  ، میرا دارمطلب    نیما در مورد طلب علم هم ا

 .  طلب العلم باشد یراب  باید واقعا ی ول، چه اندازه ارزش دارد گردداز خانه بیرون می آید برای شرکت در درس و بر می

كل جنة   ني اهلل جنت  ءاعطا  نيو سمع منه كلمت  نِيْو  ج ل س  عِنْد  الْع الِمِ س اع ت   نِيْط ل بِ الْعِلْمِ خُطْو ت    يفِ  يم نْ م ش   »  دیفرمای رسول خدا م

  رون یب، گرانیو د  کسالت و تنبلی و خستگی و با گلگی از خودمان  که صبح به صبح با یو معمول یکار عاد  نیا 3« ن يمرت ايقدر الدن 

خداوند    ،و دو کلمه از او بشنود   ندیدر راه آموختن دو قدم بردارد و دو ساعت نزد عالم بنش   کسی که دیفرمایم  ،میتا برگردم  ییآیم

  ها پاداش   نیواقعا ا  ما ،  «نيمرت   ايكل جنة قدر الدن   .»است  ا یدو برابر کل دن  اندازهدو بهشت به او عطاء خواهد کرد که هر بهشت به  

 . شودی مشغول میگر ید یجا  فکرمانخودمان و ذهنمان و   و میر یگی م دهیرا ناد ز یو جوا

 »والحمد هلل رب العالمین« 
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