شرحی بر رساله حقوق امام سجاد(ع)
امروز مقدمه ای که امام سججداع) د عر رسججالح ال قرم درمرعا را نمرا ا و از بو کرر کتار بقر کام از از مقدمه را
خرا د ا؛ قکل از ا تکه کا ک حقرم نه بفصال نااو شرع امام سداع) د اشارای اجزال نه ا ن  15حق کرعاا در
«وَ حُقُوقُ رَعِيَّتِكَ ثَلَاثَةٌ أَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالسُُّّْلَاَا ِ ثُ َّ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالَلِلَ ِ إَنِ ا ْلَاَالِ َ رَعِيَّةُ ْلَلَالِ ِ وَ حَقُّ
رَعِيَّتِكَ بِالَمِلَكِ مِنَ ْلَأَزْوَْجِ وَ مَا مَلَكَتَ مِنَ ْلَأَيْمَا ِ»ر حق ر ات نر ا سججاو سججه گر ه اسججت؛ متظرر از ر ات عت
کسا که ب ت سرپرست و بکفل ا ساو هستتد که خداو د متعال ر ا ت ا ن حقرم را واجب کرعا استر ک کس
که ب ت سججاهرا و حکرمت حاکا قرار عارع؛ ر ات سججکت نه حاکا حقرق عارعر عوم کسج که از شججزا مه ک
م گارع؛ شاگرعاو و متع زان حقرق نه گرعو مع ا و استاع عار در خا

اع

مها است که ا ساو وقت عر مقام سمترا

بک اغ و بدر س قرار م گارع نا د مترجه ا ن حقرم ناشد که حقرم مماطکان و متع زان را ر ا ت کتد؛ اگر شمص
سال ها عرس ندهد عر حال که برا ا

و شا ستگ دارع ا ا ن برا ا

را عر خرع ز ناتدر نماطر بک بک ادراعی

که عر بو عرس حضججرر پادا م کتتد مررع مؤاخذا قرار م گارع که ب ا ا ن حق را ا فاء کرعا ا کرعا اسججتر نرو
کسج که متع ا اسجت و از شجزا نایی اع م گارع حق نر شجزا عارعر هر جاه
م شجرعر عت

سکت نه الا ر ات م سر

الا سرپرست جاهل استر هزچتان کس که ب ت سرپرست ا ساو قرار م گارع مثل ز که نا او

ازعواج کرعی ا کسا که مز رک بر هستتدر ز ها که نه ازعواج ا ساو عر م ب د حقرق نه گرعو او عارعر
«وَ حُقُوقُ رَحِمِكَ كَثِيرَةٌ مُتاصُِّلَةٌ بِقَْْرِ ِّْصصَاِِ ْلراحِ ِ إِ ْلَقَرَْبَةِ إَأَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ أُمِّكَ ثُ َّ حَقُّ أَبِيكَ ثُ َّ حَقُّ وُلَِْكَ
ثُ َّ حَقُّ أَخِيكَ ثُ َّ ْلَأَقَرَبُ إَالَأَقَرَبُ وَ ْلَأَوَُِّ إَالَأَوَُِّ»ر اما کسا که رحا بر هستتد ب ها ها حقرق عار در حقرم ب ها
ز اع اسجت؛ کثر ا ن نه ا د ازا بعداع اقار و یع کاو ا سجاو است که خداو د نر ا ساو واجب کرعا استر هر نه
ادراع دامال و خر ش و رحا ناشتر ناشد حقرم نر گرعو ا ساو ناشتر استر نرو نه بعداع ادراع ا ن حق ثانت استر
دکر کتاد که از کل دامال نا عو فر حقرقشججاو را ر ا ت م کتد ا ن نه بو وظافه زل کرعا اسججتر بک بک ادراع
مستقال ک حق عارع؛ حق ماعر

حق پدر

حق درز دا ت حق نراعر حق خراهر حق سا ر یع کاور پس هر

که یع ک بر مقدم استر اولر ت نا کس است که قرانتش ناشتر است؛ مع رم است که حق پدر و ماعر نر حق نراعر
مقدم استر حق نراعر نر حق زر مقدم استر

«ثُ َّ حَقُّ مَوْلَُّاكَ ْلَمَُْلِ ِ عَلَيُّْكَ ثُ َّ حَقُّ مَوْلَُّاكَ ْلَاَُّارِيَُّةِ َِلْمَتُُّكَ عَلَيَِّْ ثُ َّ حَقُّ َِْ ْلَمَلْرُوفِ لََْيْكَ ثُ َّ حَقُّ مُؤَْصَِكَ
بِالصَُّّلَاةِ ثُ َّ حَقُّ ِِمَامِكَ إِ ََلَاِِّكَ ثُ َّ حَقُّ جَلِيسِكَ»ر نعد حق بو مرال و کس که عر حق بر احساو م کتد؛ کس
که احساو م کتد ک حق پادا م کتدر نعد حق کتای و غالم و رکراو؛ حق غالم و رکراو که بر نه او احساو کرعی
ا تها حق عار در نعد حق کسا که نه بر احساو کرعا ا د؛ متقانالم ا ن حق هستر نعد حق مؤذو زازی که م خرا ر
هاچ مکتک عر ع اا ا تهرر حقرق نرای ا سجاو ها قرار داعا استر اگر ما نه ا ن حقرم زل کتاا جامعه ما بکد ل نه
مد ته داض ه م شرعر حق کس که امام بر عر زاز است؛ حق کس که هزتشان برست و ج اس نا شزاستر
«ثُ َّ حَقُّ جَارِكَ ثُ َّ حَقُّ ََُّاحِبِكَ ثُ َّ حَقُّ ََرِيكِكَ ثُ َّ حَقُّ مَالِكَ ثُ َّ حَقُّ ََرِيمِكَ ْلاَِِ ُِّاَالِبَُُّ ثُ َّ حَقُّ ََرِيمِكَ ْلاَِِ
يُاَالِبُكَ ثُ َّ حَقُّ خَلِياِكَ ثُ َّ حَقُّ خَصْمِكَ ْلَمَُّْعِ عَلَيْكَ ثُ َّ حَقُّ خَصْمِكَ ْلاَِِ ََِّّْعِ عَلَيَِّْ ثُ َّ حَقُّ مُسْتَشِيرِكَ ثُ َّ حَقُّ
ْلَمُشُِّيرِ عَلَيْكَ»ر نعد حق هزسجا ه حق رداق و عوست حق شر ک حق مال حق کس که نه او قر
کس که از او قر

گردت

حق کس که نا بر معاشر م کتد حق کس که مد

او هست ر بو کس که سکت نه او مد

هست

عاعی حق

برست حق کس که بر مد

او ای حق عارعر حق کس که از بر مشرر م خراهد و حق کس

که بر از او مشرر م خراه ر
«ثُ َّ حَقُّ مُسْتََْصِحِكَ ثُ َّ حَقُّ ْلْااَِحِ لَكَ ثُ َّ حَقُّ مَنَ لُوَ أَكَبَرُ مَِْكَ ثُ َّ حَقُّ مَنَ لُوَ أََْغَرُ مَِْكَ ثُ َّ حَقُّ سَائِلِكَ ثُ َّ حَقُّ
مَنَ س َُّأَلَتََّ ثُ َّ حَقُّ مَنَ جَرَى لَكَ عَلَى يََْيَِّْ مَس َُّاةَةٌ بِقَوِْأ أَوْ إِلْ أ أَوْ مَسَُُّّراةٌ بَِِلِكَ بِقَوِْأ أَوْ إِلْ أ عَنَ َِّلَمْْ مََُِّْ أَوْ ََيْرِ
َِّلَمْْ مََُِّْ ثُ َّ حَقُّ أَلْ ِ مِلاتِكَ عَامَّةً ثُ َّ حَقُّ أَلْ ِ ْلِصمَّةِ ثُ َّ ْلَحُقُوقُ ْلَاَارِيَةُ بِقَْْرِ عِلَ ِ ْلَأَحْوَِِْ وَ َِّصَرُّفِ ْلَأَسْبَابِ إَاُوبَى
لِمَنَ أَعَاَََُّ ْللاَُّ عَلَى قَضَاةِ مَا أَوْجَبَ عَلَيَِّْ مِنَ حُقُوقَِِّ وَ وَإاقََُّ وَ سََّْدَهُ»ر سپس حق کسا که ب ها را راهتزا
حق کسج که بر را راهتزا

کرعی و

کرعا است؛ حق کس که نیرگتر از شزاست و حق کس که کرنکتر از شزاست؛ حق

کسج که نایی از بر م خراهد و حق کسج که بر از او نایی م خراه ؛ حق کس که ندی ا خرن از او نه بر
رسجادا  -نه از روی زد نه از روی خها  -ا ا از ا تکه بو خرن

ا ندی عر گفتار ناشد ا عر دعلر نعد ها حق

هزه مس زا او نه طرر ام و حق غار مس زا او که عر حال جتگ و ستای نا مس زا او استتد  -عت حق اهل ذمه -
ر نعد حق هر حاعثهای که پاش بمدا پاش م ب د و ابفام م ادتدر

بخر ن جز ه امام سداع عر ا ن مقدمه ا ن است :خرشا نه حال کس که خداو د او را مدع زا د نر ا دام ب چه که نر
او واجب کرعا از حقرق که قرار عاعا و ر ا ت بو و برداق عاعا و راهتزا

م کتدر نا د نرای ر ا ت ا ن حقرم و

زل نه ا ن امرر و واجکا و حقرم از خداو د مدع خراست که خداو د برداقش را نه ا ساو ندهد و ا ساو را نرای
ر ا ت ا ن حقرم اری کتدر هزان که ا ساو عر مررع بک بک ا ن حقرم دکر کتد نساار راهگشاستر
عر ج سا ب تدا إو شاء اهلل ا ن حقرم را شرح خراهاا عاعر

