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و  مهم  مباحث  از  يكى 
جوامع  بين  در  كه  ارزشمندى 
بحث  هست  و  بوده  مطرح  انسانى 
زندگى  به  كه  است  حقوق  و  حق 
داشته  مستقيم  ارتباطى  انسان ها 
انسان  بودن  اجتماعى  طبيعت  از  و 
نيز  دانشمندان  است.  گرفته  نشأت 
آن  از  اعصار،  و  قرون  طول  در 
سخن گفته و درباره آن كتاب هايى 
به رشته تحرير درآورده اند. موضوع 
حقوق در مكتب انبياء الهى، به ويژه 
خاص  توجه  مورد  اسالم  مكتب  در 
در  حقوقى  نظام  است.  گرفته  قرار 
اسالم  در  به ويژه  انبياء،  مكتب 
استوار  الهى  و  انسانى  اصولى  بر 
مقدس  و  متعالى  اهدافى  و  است 
جامعه  نظام،  اين  مى كند.  دنبال  را 
نموده  استوار  كرامت  اساس  بر  را 

نظام  در  مى كند.  بازسازى  صحيح  ايدئولوژى  مبناى  بر  و 
كه  هم  كسانى  حتى  و  خداست  آن  از  حاكميت  اسالمى 

قرارمى  قانون گذارى  مقام  در 
الهى  قوانين  كه  موظفند  گيرند 
اجتماعى  مقّررات  نموده،  كشف  را 
و  كنند  پى ريزى  آن  اساس  بر  را 
باشند.  آن  مطيع  كامًال  نيز  خود 
فطرت  با  هماهنگ  اسالم  قوانين 
انسان  تمايالت  و  نيازها  و  است 
زياد  نه  و  كم  نه  الزم  حّد  در  را 
مورد توجه قرار مى دهد و با تأمين 
و  استقالل  جامعه  و  خود  مصالح 
و  اقتصادى  توسعه  و  رشد  آزادى، 
اسالمى  جامعه  سيادت  و  فرهنگى 
قوانين  سرى  يك  چهارچوب  در 
سوى  به  را  انسان  متغّير،  و  ثابت 
هدايت  او  آفرينش  اصلى  هدف 

مى كند.
 34 خطبه  در  (ع)  على  امام 
«مردم!  مى فرمايند:  نهج البالغه 
دارم  شما  بر  حقى  دولت،  رئيس  و  امام  عنوان  به  من  اگر 
حقوق  بنابراين  داريد».  برمن  حقى  امت  عنوان  به  نيز  شما 

سيرى در رساله حقوق امام سجاد عليه السالم: 
سلسله گفتارهاى آيت اهللا سيد محمد يثربى (3 جلد)

سيرى در رساله حقوق امام سجاد عليه السالم: سلسله گفتارهاى حضرت آيت اهللا يثربى (3 جلد)، 
تنظيم قاسم نصيرزاده، انتشارات سيب سبز، 1390

آمنه على جان زاده

اشاره
مطالب كتاب بر اساس سلسله گفتارهاى «آيت اهللا يثربى» در تشريح «رساله حقوق» امام سجاد (ع) تدوين شده است. 
در جلد نخست از اين كتاب درباره شانزده حق مطالبى درج گرديده كه اين حقوق عبارتند از: «حق اهللا»، «حق نفس بر 
انسان»، «حق زبان»، «حق گوش»، «حق چشم» «حق پا»، «حق دست»، «حق شكم»، «حق غريزه شهوت»، «حق نماز»، «حق 
روزه»، «حق صدقه»، «حق حج»، «حق قربانى»، «حق فرمان روا» و «حق آموزگار»؛ و «حّق مالك»، «حّق رعيت»، «حّق دانش 
آموز»، «حّق همسر»، «حّق برده و غالم»، «حّق مادر»، «حّق پدر»، «حّق فرزند»، «حّق برادر»، «حّق موال بر بنده آزادشده او»، 
«حّق بنده آزادشده بر موال»، «حّق احسان كننده»، «حّق مؤّذن»، «حّق امام جماعت»، «حق هم نشين»، «حق همسايه»، «حق 
مشاور»،  مستشير»، «حق  دعوا»، «حق  طرفين  معاشر»، «حق  بستانكار»، «حق  ثروت»، «حق  شريك»، «حق  دوست»، «حق 
«حق نصيحت خواه»، «حق نصيحت كننده»، «حق بزرگ ساالن»، «حق خردسال»، «حق سائل»، «حق مسوول»، «حق شخص 

شادمان كننده»، «حق بدى كننده»، «حق هم كيش»، «حق اهل ذّمه» در جلد دوم و سوم كتاب به آن پرداخته مى شود.
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هيچ كس  و  كم  جا  همه  در  متقابل  احترام  و  است  دوجانبه 
مى فرمايند:  (ع)  على  امام  نيست.  مستثنى  قانون  اين  از 
ديگر  بعض  بر  مردم  از  بعضى  براى  را  حقوقى  «خداوند 
قرارداد و اين حقوق، در مقابل يكديگر است به طورى كه 
برخى از آن ها برخى ديگر را الزم مى كند و بعضى از آن ها 

واجب نمى شود مگر با به جا آوردن بعضى ديگر.»
مفاسد  و  مظالم  با  چهارم  پيشواى  مبارزه  ابعاد  از  يكى 
تربيتى  مباحث  تبيين  و  اسالم  احكام  نشر  خويش،  عصر 
بزرگى  و  بلند  گام هاى  زمينه  اين  در  امام  بود.  اخالقى  و 
برداشتند، به طورى كه دانشمندان را به تحسين و اعجاب 
واداشته است. دانشمند بزرگ جهان تشّيع، شيخ مفيد (ره) 
قدرى  به  تسّنن  اهل  «فقهاى  مى نويسد:  زمينه  اين  در 
علوم از او نقل كرده اند كه به شمارش نمى گنجد، و مواعظ 
آن  از  حدى  به  حرام  و  حالل  و  قرآن  فضائل  و  دعاها  و 
مشهور  دانشمندان  ميان  در  كه  است  شده  نقل  حضرت 
درازا  به  سخن  دهيم،  شرح  را  آن ها  بخواهيم  اگر  و  است 

مى كشد».1
از  كه  اخالقى  و  تربيتى  تعاليم  از  نمونه اى 
به  مجموعه اى  مانده،  يادگار  به  (ع)  چهارم  امام 
نام «رسالة الحقوق» است كه امام (ع) طى آن، 
و  خدا  پيشگاه  در  چه  را  انسان  گوناگون  وظايف 
نموده  بيان  ديگران،  و  خويشتن  به  نسبت  چه 
مختلف  جنبه هاى  از  حقوق  درباره  است. هرچند 
حقوقى  مختلف  مكتب هاى  در  جزايى  و  قضايى 

به  راجع  انسان ها  از  برجسته اى  افراد  و  است  شده  بحث 
حقوق فردى و اجتماعى سخن گفته و كتاب نوشته اند، اما 
مى توان گفت كه درباره حقوق فردى و اجتماعى و اخالقى 
ايراد  (ع)  العابدين  زين  امام  حضرت  كه  رساله اى  هم چون 

فرموده اند، به اين جامعيت وجود ندارد.2 
فى جامع االخبار، عن على بن الحسين عليه السالم 
قال «يغفر اهللا للمؤمنين كل ذنب و يطهر منه فى االخره 
االخوان»  حقوق  تضييع  و  التقيه  ترك  ذنبين:  ماخال 
هر  تعالى  «حق  فرمودند:  (ع)  العابدين  زين  امام  حضرت 
پاك  و  مى آمرزد  شده  آن  مرتكب  مؤمن  كه  را  گناهى 
تقيه، در  ترك  گناه: يكى  مى شود از آن در آخرت مگر دو 

مواقع تقيه و ديگر ضايع ساختن حقوق برادران دينى.»
بر  دليل  كه  اخوان،  حقوق  تضييع  كه  نمود  توجه  بايد 
خروج از مدارج عدل و دخول در ظلمات ظلم است، موجب 
مفاسد بزرگى مى شود. روايت شده است: مرد مؤمن فقيرى 
از  شد  مشرف  (ع)  جعفر  موسى بن  حضرت  مبارك  حضور 
كه  كند  مرحمت  او  به  مالى  كه  كرد  درخواست  جناب  آن 
از  فرمود:  و  خنديد  او  به صورت  حضرت  شود.  او  فاقه  سّد 
برابر  ده  دادى،  جواب  صواب  هرگاه  مى پرسم  مسئله اى  تو 

صد  مرد  آن  مى كنم.  عطا  تو  به  خواسته اى  من  از  چه  آن 
به  و  كند  خود  سرمايه  كه  بود  خواسته  جناب  آن  از  درهم 
فرمود:  حضرت  بپرس!  گفت:  مرد  آن  پس  كند.  معاش  آن 
و  خواهش  چيزى  خود  براى  كه  كنند  واگذار  تو  به  هرگاه 
تمنا نمايى، چه تمنا خواهى كرد؟ گفت : تمنا كنم كه حق 
تعالى روزى فرمايد مرا تقيه در دين، و قضاى حقوق اخوان 
مؤمنين. فرمود: چه شد تو را كه خواهش نمى كنى واليت 
را  اين  كه  است  آن  جهت  به  كرد:  عرض  را؟  بيت  اهل  ما 
پس  نفرموده.  عطا  را  آن  و  فرموده  عطا  من  به  تعالى  حق 
و  داده  من  به  كه  نعمت  آن  بر  را،  خدا  مى كنم  شكر  من 
مسئلت مى كنم از او، آنچه را كه به من نداده. حضرت به 
او فرمود: احسنت! سپس امر فرمود كه دو هزار درهم به او 
دهند. فرمود : اين را صرف كن در مارو؛ يعنى: مارو بخر و 

آن را سرمايه خودكرده، به آن تجارت كن.3
بيان اين رساله توسط امام چهارم (ع) تا حدود زيادى 
تداعى  خوانندگان  ذهن  در  را  زمان  آن  شرايط  و  موقعيت 
اجتماعى  و  فرهنگى  سياسى،  ابعاد  مى سازد. 
امام  يكديگرند.  از  متأثر  كامًال  جامعه  دريك 
(ع) با تدبير و درك واال، اين شرايط را به خوبى 
تشخيص داده و در جهت اهداف عالية اسالم از 
سعى  دوره  اين  در  (ع)  امام  مى جويند.  بهره  آنها 
مى كردند تا بصيرت و آگاهى مردم را باال ببرند. 
نزديك ترين  عنوان  (به  كربال  قيام  دوره  آن  در 
افرادى  ائمه  طرفداران  از  زمان)،  آن  مهم  حادثة 
عاطفى ساخته بود كه براى دفاع از ارزش هاى خود دست 
از  بسيارى  از  دليل  همين  به  مى زدند؛  شورش هايى  به 
باال  تشخيص  قدرت  داشتن  هم چون  اسالم،  واالى  اهداف 
و عمل بر اساس آگاهى و تفكر، غافل مى شدند. شايد يكى 
فعاليت ها  اين  در  شركت  از  (ع)  امام  كناره گيرى  داليل  از 
مهر  امام،  سكوت  كه  هرچند  بود؛  همين  به طورمستقيم، 
سياه  فضاى  آن  در  و  مى آمد  به شمار  آن ها  براى  تأييدى 
و  كم  نتايج  هم،  شورش ها  و  مبارزات  همين  حتى  اختناق، 

بيش مثبتى در بر داشت. 
طبقات  و  اقشار  تمامى  تقريبًا  رساله،  اين  است،  گفتنى 
است  مبتنى  كالم،  اين  است.  داده  قرار  مخاطب  را  جامعه 
بر سرچشمة وحى و مبانى دين نورانى اسالم. رساله حقوق 
حاوى  (ع)  العابدين  زين  امام  حضرت  چهارم  پيشواى 

پيام هاى واالى انسانى براى تك تك افراد انسان است.

الحقوق  رساله 
الخصال  كتاب  در  «صدوق»  مرحوم  را  رساله  اين 
(ابواب الخمسين و مافوقه) مسنداً و در كتاب من اليحضره 
الفقيه (ج 2، ص 618) مرسًال روايت كرده است. حسن بن 
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ولى  سند،  بدون  العقول،  تحف  كتاب  در  نيز  شعبه  بن  على 
نقل  براساس  حقوق  تعداد  است.  كرده  نقل  مسبوط تر 
پنجاه  شعبه  ابن  روايت  اساس  بر  و  يك،  و  پنجاه  صدوق، 
تا است.4 اين رساله را امام سجاد (ع) به بعضى از يارانش 
نوشته واو را با كلمه «اعلم أن اهللا عز و جل عليك حقوقًا 
... » مخاطب فرموده است. ناگفته نماند احكام و اخالق و 
حكمت ها در آن رساله در كنار هم مطرح گرديده و روشن 
شده اند كه الزم است در آنها دقت شود و مورد عمل قرار 
بيان  رساله  اين  در  (ع)  امام  كه  حقوقى  فهرست  گيرد5 
نموده اند بدين شرح است: حقوق خدا، نفس انسان، گوش، 
صدقه،  روزه،  حج،  نماز،  عورت،  شكم،  پا،  دست،  چشم، 
زن،  شاگردان،  رعيت،  برده،  مالك  معلم،  سلطان،  قربانى، 
آزاد  بنده  برده،  آزادكننده  برادر،  فرزند،  پدر،  مادر،  برده، 
شده، نيكوكار،  مؤذن، پيش نماز، همنشين، همسايه، رفيق، 
بر  انسان  انسان،  بر  خصم  معاشر،  طلبكار،  مال،  شريك، 
نصيحت گو،  نصيحت خواه،  رايزن،  مشورت كننده،  خصم، 

يادكننده  مسئول،  نيازمند،  سائل  كوچك،  بزرگ 
ذمه. اهل  هم كيشان،  بدكننده،  انسان، 

مطرح  رساله  اين  در  كه  را  حقوقى  از  برخى 
شده است يادآور مى شويم: 

بك  محيطه  حقوقًا  عزوجل  اهللا  ان  اعلم 
أو  سكنتها،  سكنه  أو  تحركتها  حركه  كل  فى 
قلبتها،  جاريه  أو  نزلتها،  منزله  أو  حلتها،  حال 
أو آله تصرفت فيها. فأكبر حقوق اهللا تبارك و 

هو  الذى  حقه  من  لنفسه  عليك  أوجب  ما  عليك  تعالى 
لنفسك  عليك  عزوجل  اهللا  أوجب  ما  ثم  الحقوق،  أصل 
فجعل  جوارحك،  اختالف  على  قدمك  إلى  قرنك  من 
حقًا  عليك  لسمعك  و  حقًا،  عليك  للسانك  جل  و  عز 
لرجلك  حقًا،  عليك  ليدك  و  حقًا،  عليك  لبصرك  و 
عليك  لفرجك  و  حقًا،  عليك  لبطنك  و  حقًا،  عليك 
ثم  األفعال،  تكون  بها  التى  السبع  الجوارح  فهذه  حقًا، 
لصالتك  فجعل  حقوقًا  عليك  ألفعالك  جل  و  عز  جعل 
عليك  لصدفنك  و  حقًا،  عليك  لصومك  و  حقًا،  عليك 

حقًا، و لهديك عليك حقًا، و ألفعلك عليك حقوقًا.
اولين حقى كه در اين رساله به آن پرداخته شده، حق 
را  حقوق  كلى  تقسيم  يك  در  فقهاء  است.  متعال  پروردگار 
امام  الناس.  حق  و  اهللا  حق  كرده اند:  تقسيم  قسم  دو  به 
با  حقوق  فرموده اند:  الوسيله  تحرير  كتاب  در  (ره)  خمينى 
الناس.  حقوق  و  اهللا  حقوق  قسمند:  دو  بر  دارند  كه  كثرتى 
فرد  براى  قانون گذار  را  آن  كه  است  حق  الناس»  «حق 
آن  پرتو  در  تا  است  داشته  مقرر  خاصى  افراد  يا  خاص 
آن  برابر  در  اهللا»  يابند. «حق  دست  منظور  منافع  به  حق، 
است.  جامعه  عمومى  حّق  آن،  از  مراد  و  است  قرارگرفته 

پس حقى كه قانون گذار در رابطه با كل جامعه اسالمى و 
امت مسلمان قانون گذارى كرده است اصطالحًا «حق اهللا» 
 .1 زيرا:  است؛  خداوند  حق،  صاحب  اولين  مى شود.  ناميده 
 .2 است؛  انسان  هستى بخش  و  آفريده  را  انسان  كه  اوست 
بازمى گردد. (چرا كه با  خداوند  حقوق  گرهم به  حقوق دى 
اداى هر حقى، حق خداوند نيز ادا مى شود)؛ 3. حق خداوند 
مى فرمايند:  (ع)  سجاد  امام  اوست.  نعمت هاى  تعداد  به 
سرچشمه  حقوق ديگران از آن  خداوند اصل است و  «حق 
را  خداوند  كه  باش  «آگاه  مى فرمايند:  مى گيرد». ونيز 
دايره  از  حالى  هيچ  در  و  فراگرفته  را  تو  كه  است  حقوقى 
خداوند  كه  نعمتى  هر  مقابل  در  نيستى».  خارج  او  حقوق 
مى كند.  پيدا  آنها  بر  حقى  مى كند  عطا  انسان ها  به  متعال 
بزرگ ترين حق خداوند بر ما عبادت و اطاعت است كه در 
قرارگرفته  آفرينش  يعنى  خداوند  نعمت  بزرگ ترين  مقابل 
تشرك  ال  تعبده  فإن  عليك:  االكبر  اهللا  حق  فأما  است. 
نفسه أن  باإلخالص جعل لك على  فإذا فعلت  شيئًا،  به 
(ع)  سجاد  امام  اآلخره.  و  الدنيا  امر  يكفيك 
كه  است  اين  خداوند  بزرگ تر  «حق  مى فرمايند: 
قرار  او  شريك  را  چيزى  و  كنى  عبادت  را  او 
اوست  است.  مطلق  ولّى  متعال،  خداوند  ندهى». 
همه چيز و هيچ نيست جز او. تمام هستى، مديون 
آن ذات مقدس است و هيچ كس از حيطة قدرت 
خويش  موالى  كه  است  بنده  بر  نيست.  خارج  او 
را به درستى بشناسد و در زندگى از دستورات او 
برنتابد. شكر نعمت ها و دورى از غفلت از ياد آن پاك ترين 

بى همتا، از حداقل موارد اداى حق مى باشند. 
آيت اهللا يثربى در آغاز شرح بيان اين حق و رسيدن به 
مطلوب و مهم آن؛ يعنى حل و فصل همه كارهاى  نتيجه 
را  مطلب  دو  انسان هاست،  همه  مطلوب  كه  آخرت  و  دنيا 
كلمه  دوم  و  عبادت؛  كلمه  نخست:  آن:  و  مى كند  روشن 
و  اختيارى  عبادت  به  را  عبادت  انواع  وى  است.6  اخالص 
عبادت،  براى  را  انسان  انگيزه هاى  و  كرده  تقسيم  اجبارى 
براى  وى  برمى شمرد.  شكرگزارى  و  عقاب  از  ترس  طمع، 

اخالص آفاتى را هم چون عجب و ريا بيان مى دارد.
َطاَعِة  فِى  تَْستَْوفِيََها  فََأْن  َعَلْيَك  نَْفِسَك  َحّق  أَّما 
إِلَى  َو  َحّقُه  َسْمِعَك  إِلَى  َو  َحّقُه  لَِسانَِك  إِلَى  فَتَُؤّدَى  اهللاِّ 
بََصِرَك َحّقُه َو إِلَى يَِدَك حق ها َو إِلَى ِرْجِلَك حق ها َو 
إِلَى بَْطنَِك َحّقُه َو إِلَى فَْرِجَك َحّقُه َو تَْستَِعيَن بِاهللاِّ َعَلى 
به  را  او  كه  است  اين  تو  بر  خودت  نفس  حق  اما  و  َذلَِك؛ 
را  حقش  زبانت،  به  و  گمارى  خدا  فرمان بردارى  به  تمامى 
چشمت،  به  و  (بدهى)  را  حقش  خود،  گوش  به  و  بپردازى 
به  و  (واگذارى)  را  حقش  دستت،  به  و  (بسيارى)  را  حقش 
پايت، حقش را (بدهى) و به شكمت، حقش را (برسانى) و 
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خدا  از  حق)  (اداى  اين  بر  و  بپردازى  را  حقش  عورتت،  به 
جويى. يارى 

نفس  شناخت  ثمرات  به  بخش  اين  در  يثربى  آيت اهللا 
ارزشمند  امرى  را  نفس  معرفت  و  خودشناسى  و  مى پردازد 

از نظر اولياى دين مى داند.7
َعَلى  تَْعِويُدُه  َو  الَْخنَا  َعِن  فَِإْكَراُمُه  الّلَساِن  َحّق  أَّما  َو 
الَْخْيِر َو َحْمُلُه َعَلى اْألََدِب َو إِْجَماُمُه إِّال لَِمْوِضِع الَْحاَجِة 
الّشنَِعِة  الُْفُضوِل  َعِن  إِْعَفاُؤُه  َو  الّدنْيَا  َو  لِلّديِن  الَْمْنَفَعِة  َو 
َو  َعائَِدتَِها  قِّلِة  َمَع  َضَرُرَها  يُْؤَمُن  َال  الّتِى  الَْفائَِدِة  الَْقِليَلِة 
بَِعْقِلِه  الَْعاقِِل  تََزيُّن  َو  َعَلْيِه  الّدلِيَل  َو  الَْعْقِل  َشاِهَد  يَُعّد 
الَْعِظيم؛  الَْعِلّى  بِاهللاِّ  إِّال  قُّوَة  ال  َو  لَِسانِِه  فِى  ِسيَرتِِه  ُحْسُن 
و اما حق زبان اين است كه آن را از دشنام گويى گرامى تر 
وادارش  ادب  بر  و  دهى  عادتش  گفتارى  نكو  به  و  دارى 
كنى و در كامش نگهدارى مگر به جاى نياز و سودبخشى 
براى دين و دنيا، و آن را از زياده گويى مبتذل كم فايده كه 
با كم سوديش از زيانش نيز ايمنى نيست، بازدارى، (زبان) 

گواه خرد و دليل بر آن است و آراستگى خردمند 
به خرد خوش رفتارى او در حق زبان خود باشد؛ 
جز  نيرويى  العظيم (هيچ  العلى  باهللا  اال  قوه  ال  و 

به خداوند واالى بزرگ نيست).
حق  بزرگ ترين  بيان  از  بعد  (ع)  سجاد  امام 
مى كند  بيان  را  جوارح  و  اعضا  حقوق  خداوند، 
حقيقت  در  اوست.  حق،  صاحب  نزديك ترين  كه 
شده  واقع  مملوك  و  مالك  حق  بين  انسان 

از  و  خداست)  مملوك  (انسان،  خدا  حق  طرفى  از  است. 
طرفى حق اعضاى بدن (انسان، مالك اعضاى بدن است). 
خداوند براى هر يك از اعضا، حقوقى را تعيين كرده است 
و  اوست  سعادت  موجب  كند  مراعات  را  آن ها  هركس  كه 
خواهند  شهادت  او  برعليه  آخرت  در  نكند  مراعات  هركس 

داد.
پاك سازى   .1 (ع):  سجاد  امام  ديدگاه  از  زبان  حقوق 
نمودن  پاك  و  بازداشتن  زبان  حّق  فرمودند:  (ع)  امام  زبان 
آن از فحش و زشت گويى است. از وظايف مهم زبان است 
كه بين افراد، رابطه برقرار كند اما مادامى كه انسان، حّق 
وظيفه  شايسته انجام  طور  هم به  نكند زبان  اول آن را ادا 
نخواهد كرد و در نتيجه موجب بروز روابط سرد و اختالف 
بين افراد مى شود. 2. به سازى زبان حّق زبان، عادت دادن 
گفتن  سخن  مؤدبانه  به  كردنش  وادار  و  گويى  نيك  به  آن 
سومين  بى فايده.  و  بى مورد  سخنان  از  خوددارى   .3 است؛ 
و  لزوم  و  نياز  مقدار  به  مگر  آن  نمودن  ساكت  زبان،  حّق 
كه  زائد  حرف هاى  از  آن  بازداشتن  و  دنيا،  و  دين  منفعت 
سودش كم و ضررش محتمل است، مى باشد. بناى اسالم 
بر اعتدال و ميانه روى است. اعتدال در سخن هم پسنديدة 

اسالم است. فرد مؤمن و مسلمان بايد از حرف بى مورد و 
است،  بيشتر  ضررش  يا  ندارد  سود  اصًال  كه  جا  بى  شوخى 
و  خوب  عدالت،  درجاى  خوب  سخن  پس  كند.  خوددارى 
ضرورى است اما غير آن خالى از اشكال نيست. زياده گويى 
هم عمر انسان را ضايع مى كند و هم مجال فكر كردن را 
بر  را  سعادت  راه  مى تواند  تفكر،  درحالى كه  مى گيرد.  او  از 
بدزبانى  مصاديق  به  بخش  اين  در  نگارنده  كند.  باز  انسان 

پرداخته و رواياتى را در تأييد سخنان خود مى آورد.8
تشكيل  او  ظاهرى  اوصاف  را  فرد  واقعى  شخصيت 
و  اوست  شخصيت  مبين  انديشه ها،  و  افكار  بلكه  نمى دهد، 
وسيع  قدر  آن  زبان  كار  ميدان  مى كند.  آشكار  را  آن  زبان، 
اسفل  يا  و  عليّين  اعلى  به  را  انسان  مى تواند  كه  است 
السافلين برساند. پس سخن گزافى نيست اگر بگوييم زبان 
فحش  دروغ،  است.  انسان  بدن  عضو  بدترين  و  بهترين 
سخنان  سخن چينى،  مسخره،  و  استهزاء  غيبت،  دشنام،  و 
لهوى،  آواز  و  غنا  سر،  افشاى  كننده،  گمراه  و  بدآموز 
شرعى،  حّد  از  خارج  مزاح  مجادله،  عيب جويى، 
زنا  (نسبت  قذف  بى فايده،  و  بى مورد  سخنان 
دروغين،  وعده  شايعه سازى،  افراد)،  به  لوط  يا 
و  مدح  بدعت،  واقع،  خالف  و  باطل  بر  شهادت 

ستايش بى جا، ذم بى جهت، نفاق.
«زبان  مى فرمايند:  (ع)  العابدين  زين  امام 
حاضر  اعضايش  تمام  بر  بامداد  هر  آدميزاد 
مى گويند:  هستيد؟  چگونه  مى گويد:  و  مى شود 
خداوند  خاطر  به   مى گويند:  و  خوبيم  كنى  رها  را  ما  تو  اگر 
عقاب  و  ثواب  تو  سبب  به  ما  كه  چرا  بگيريد  نظر  در  را  ما 

مى بيند.  عذاب  اعضا  ساير  از  بيشتر  زبان،  مى بينيم». 
َطِريقًا  تَْجَعَلُه  أَْن  َعْن  فَتَْنِزيُهُه  الّسْمِع  َحّق  أَّما  َو 
أَْو  َخْيراً  قَْلبَِك  فِى  تُْحِدُث  َكِريَمٍة  لُِفّوَهٍة  إِّال  قَْلبَِك  إِلَى 
يَُؤّدى  الَْقْلِب  إِلَى  الَْكَالِم  بَاُب  فَِإنُّه  َكِريمًا  ُخُلقًا  تَْكِسُب 
ال  َو  َشرٍّ  أَْو  َخْيٍر  ِمْن  فِيَها  َما  َعَلى  الَْمَعانِى  ُضُروُب  إِلَْيِه 
چيز  هر  از  كه  است  اين  گوش  حق  اما  و  بِاّهللا؛  إِّال  قُّوَة 
چنان پاكش دارى كه آن را راهى به دل خودسازى (و آن 
دلت  در  كه  خوبى  سخن  (شنيدن)  براى  مگر  نگشايى)  را 
زيرا  كنى،  كسب  بدان  وااليى  اخالق  يا  آورد  پديد  خيرى 
گوش دروازه سخن به سوى دل است كه معانى گوناگونى 
قوه  ال  و  مى رساند؛  آن  به  است  شر  يا  خير  متضمن  كه  را 

اال باهللا. (و نيرويى جز به خدا نيست)
امام سجاد (ع) فرمودند: حّق گوش اين است كه آن را 
راه دست قرار ندهى مگر براى سخن و خبر مفيدى كه در 
نيكويى  و  زيبا  اخالق  آن،  در  يا  و  آورد  پديد  خيرى  دست 
سخن  هر  و  است  دل  دروازه  گوش،  كه  چرا  كند،  ايجاد 
شنيدن  غيبت،  مى رساند. شنيدن  آن  به  را  بدى  يا  خوب 
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سخنان  به  دادن  اهميت  و  دادن  گوش  سمع،  استراق  غنا، 
دروغ و شايعه، گوش دادن به سخنان بى فايده.

نگارنده در اين بخش، در شرح اين عبارات، از بخشى 
از خطبه متقين در نهج البالغه شاهد مى آورد: امام على (ع) 
اين  جمله  از  هستند؛  خصوصياتى  داراى  متقين  فرمودند: 
كه: «وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم ... » گوش خود 

را به روى سرچشمه هاى علوم و انديشه باز مى گذارند.9
تَْرُك  َو  لََك  يَِحّل  َال  َعّما  فََغّضُه  بََصِرَك  َحّق  أَّما  َو 
بَِها  تَْستَِفيُد  أَْو  بََصراً  بَِها  تَْستَْقبُِل  ِعْبَرٍة  لَِمْوِضِع  إِّال  ابْتَِذالِِه 

اِالْعتِبَار. بَاُب  الْبََصَر  فَِإّن  ِعْلمًا 
امام چهارم (ع) مى فرمايند: حّق چشمت اين است كه 
فرو  نيست  حالل  تو  بر  كه  چيزى  به  كردن  نگاه  از  را  آن 
بگيرى  عبرت  كه  درجايى  مگر  نسازى  رها  را  آن  و  پوشى 
و به سبب آن بصيرت و بينايى و يا علم و دانش به دست 

آورى چرا كه ديده، وسيله عبرت آموزى است.
براى  را  مسئوليت هايى  بخش  اين  در  يثربى  اهللا  آيت 

نگاه  از  پرهيز  از:  عبارتند  كه  مى شمرد  بر  چشم 
حرام، عبرت آموزى و دانش اندوزى.01

بِِهَما  تَْمِشَى  َال  فََأْن  ِرْجَلْيَك  َحّق  ّما  أَ َو 
إِلَى َما َال يَِحّل لََك َو َال تَْجَعَلُهَما َمِطيّتََك فِى 
َحاِمَلتَُك  فَِإنَّها  فِيَها  بَِأْهِلَها  الُْمْستَِخّفِة  الّطِريِق 
َو  لََك  الّسْبِق  َو  الّديِن  َمْسَلَك  بَِك  َسالَِكٌة  َو 
است  اين  پايت  دو  حق  اما  و  بِاّهللا؛  إِّال  قُّوَة  ال 
كه با آن ها جز به سوى آنچه بر تو حالل است 

كه  راهى  به  سپارى  گام  در  خود  مركب  را  آن ها  و  نروى 
باركش  پا  زيرا  نسازى،  است  خويش  رهسپار  خواركننده 
(پيكر) توست و تو را در راه دين مى برد و پيش مى اندازد؛ 

و ال قوه اال باهللا. (و نيرويى جز به خداوند نيست)
 َو أَّما َحّق يَِدَك فََأْن َال تَْبُسَطَها إِلَى َما َال يَِحّل لََك 
َو  اْألََجِل  فِى  الُْعُقوبََة  اهللاِّ  ِمَن  إِلَْيِه  تَْبُسُطَها  ما  به  فَتَنَاَل 
ِمّما  تَْقبَِضَها  َال  َو  الَْعاِجِل  فِى  الّالئَِمِة  لساِن  به  النّاِس  ِمَن 
ِمّما  َكثِيٍر  َعْن  بَِقْبِضَها  تَُوقَّرَها  لَِكْن  َو  َعَلْيَها  اهللاُّ  اْفتََرَض 
قَْد  ِهَى  فَِإَذا  َعَلْيَها  لَْيَس  ِمّما  َكثِيٍر  إِلَى  بسطها  َو  لََها  يَِحّل 
ُعِقَلْت َو ُشّرفَْت فِى الَْعاِجِل َوَجَب لََها ُحْسُن الثَّواِب فِى 
اْآلِجِل؛ و اما حق دستت اين است كه آن را بر چيزى كه 
بر  درازى  دست  سبب  به  تا  نكنى  دراز  نيست  حالل  تو  بر 
جهان  اين  در  و  شوى  خدا  مجازات  دچار  آخرت،  در  حرام، 
كه  چيزهايى  از  را  آن  و  آيى،  گرفتار  مردم  سرزنش  به  نيز 
فرو  با  را  آن  ولى  نبندى،  فرو  كرده  واجب  آن  بر  خداوند 
و  است  مباح  برايش  (حتى)  كه  چيزها  بسيارى  از  بستن 
واجب  آن  بر  كه  مواردى  از  بسيارى  در  آن  داشتن  گشاده 
چون  و  افزاى،  در  شكوهى  است)،  مستحب  (ولى  نيست 
دست تو در اين جهان بر (حرام) بسته ماند و (به حالل و 

مستحب) شرف افزود (و كريم و بخشنده شد) پاداش نيك 
در سراى باقى بر آن واجب آيد.   

تجاوز  زمين،  روى  در  فساد  و  خدا  با  محاربه  سرقت، 
و  امضا  آن ها،  به  اذيت  و  آزار  رساندن  و  ديگران  اموال  به 
دروغ  و  باطل  بر  شهادت  همان  كه  ناحق  انگشت نگارى 
آالت  نواختن  آن،  آالت  و  ابزار  ساختن  و  قماربازى  است، 
لهو و لعب و توليد ابزار آن، نوشتن مطالب و مقاالت فاسد 
متهم  و  غيرواقع  و  دروغ  مطالب  نوشتن  كننده،  گمراه  و 

بى گناهان. كردن 
َو أَّما َحّق بَْطنَِك فََأْن َال تَْجَعَلُه ِوَعاًء لَِقِليٍل ِمَن الَْحَراِم 
َو َال لَِكثِيٍر َو أَْن تَْقتَِصَد لَُه فِى الَْحَالِل َو َال تُْخِرَجُه ِمْن َحّد 
التّْقِويَِة إِلَى َحّد التّْهِويِن َو َذَهاِب الُْمُرّوِة َو َضْبُطُه إَِذا َهّم 
التَّخِم  إِلَى  بَِصاِحبِِه  الُْمْنتَِهَى  الّشبََع  فَِإّن  الّظَمِإ  َو  بِالُْجوِع 
الّرّى  إِّن  َو  َكَرٍم  َو  بِرٍّ  ُكّل  َعْن  َمْقَطَعٌة  َو  َمْثبََطٌة  َو  َمْكَسَلٌة 
َمْذَهبٌَة  َو  َمْجَهَلٌة  َو  َمْسَخَفٌة  الّسْكِر  إِلَى  بَِصاِحبِِه  الُْمْنتَِهَى 
لِْلُمُرّوة؛ و اما حق شكمت اين است كه آن را ظرف كم و 
بيش از حرام نسازى و از حالل هم به اندازه اش 
شكم خوارگى  مرز  به  نيروبخشى  حد  از  و  دهى 
گرفتار  گاه  هر  و  نكشانى  مردانگى اش  فقدان  و 
زيرا  نگهدارى؛  را  آن  شد  تشنگى  و  گرسنگى 
كه  كشاند  شدن  تخامه  به  را  پرخواره  پرخورى 
هر  از  شدن  دور  و  ماندن  باز  مايه  و  افزا  تنبلى 
كار خير و كريمانه است، و نوشيدنى كه نوشنده 
را به مستى رساند مايه خوارى و نادان سازى و از 

است.   مردانگى  برنده  بين 
اين  شكم  «حق  مى فرمايند:  (ع)  العابدين  زين  امام 
زياد  چه  و  باشد  كم  چه  حرام  غذاى  محّل  را  آن  كه  است 
نه  كنى  ميانه روى  حالل  غذاى  خوردن  در  و  قرارندهى 
بى مروتى  و  خوارى  مايه  كه  دار  نگه  گرسنه  و  خالى  چنان 
شود و نه چنان پرخورى كن كه ماية سنگينى و كسالت و 

مستى گردد كه از هر كار خير و نيك بازدارد». 
برخى  حقوق  به  بدن،  اعضاى  حقوق  از  پس  (ع)  امام 
اهميت  حائز  نكته  اين  به  توجه  مى پردازند.  عبادى  اعمال 
دارند.  واقع  عالم  در  تجسمى  ما،  اعمال  تمامى  كه  است 
بلكه  ذى حق اند  افراد،  ساير  مقابل  در  افراد  تنها  نه  يعنى 
اعمال و رفتار، نيز از حقوقى برخوردارند كه سعادت ما در 
مى باشد.  شايسته  به نحو  حقوق،  اين  اداى  گرو  در  دنيا  اين 

اين حقوق عبارتند از حّق: نماز، حج، روزه، صدقه و...
فََأّما َحّق الّصَالِة فََأْن تَْعَلَم أَنَّها ِوفَاَدٌة إِلَى اهللاِّ َو أَنَّك 
أَْن  َخِليقًا  ُكْنَت  َذلَِك  َعِلْمَت  فَِإَذا  اهللاِّ  يََدِى  بَْيَن  بَِها  قَائٌِم 
الّراِجى  الَْخائِِف  الّراِهِب  الّراِغِب  الّذلِيِل  َمَقاَم  فِيَها  تَُقوَم 
بِالّسُكوِن  يََدْيِه  بَْيَن  قَاَم  َمْن  الُْمَعّظِم  الُْمتََضّرِع  الِْمْسِكيِن 
ُحْسِن  َو  الَْجنَاِح  لِيِن  َو  ْطَراِف  اْألَ ُخُشوِع  َو  اْإلِْطَراِق  َو 
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الُْمنَاَجاِة لَُه فِى نَْفِسِه َو الّطَلِب إِلَْيِه فِى فََكاِك َرقَبَتَِك الّتِى 
إِّال  قُّوَة  ال  َو  ُذنُوبَُك  اْستَْهَلَكْتَها  َو  َخِطيئَتَُك  بِِه  أََحاَطْت 
بِاّهللا؛ و اما حق نماز اين است كه بدانى نماز روى آوردن به 
چون  پس  ايستاده اى،  خداوند  برابر  در  تو  و  خداست  درگاه 
پارساى  دلداده  زبون  چون  كه  شايد  را  تو  دانستى  را  اين 
كه  بايستى  نماز  در  كننده اى  زارى  بيچاره  اميدوار  ترسان 
اندام ها  سرسپردگى  و  زيرى  به  سر  و  گيرى  آرام   با  (بنده) 
را  آنكه  وجود،  تمام  به  خاكسارى)  (و  فروتنى  و  نرمى  و 
به  او  درگاه  به  دل  از  و  مى دارد  بزرگ  ايستاده  برابرش 
خوبى راز و نياز مى كند و (تو) از او مى خواهى كه گردنت 
به  كه  گناهانى  و  گرفته اند  فرايت  كه  خطاهايى  قيد  از  را 
(و  باهللا.  اال  قوه  ال  و  سازد؛  رها  مى كشاند  نابوديت  پرتگاه 

نيرويى جز به خدا نيست)
جايگاه  درباره  مفصل  بخش، به صورت  نگارنده در اين 
با  نماز  مقدمات  نماز،  شرايط  و  آداب  آن،  اهميت  و  نماز 

توجه به آيات متعدد قرآنى مى پردازد.11
ِحَجاٌب  أَنُّه  تَْعَلَم  فََأْن  الّصْوِم  َحّق  أَّما  َو 
بََصِرَك  َو  َسْمِعَك  َو  لَِسانَِك  َعَلى  اهللاُّ  َضَربَُه 
َو  النّاِر  ِمَن  بِِه  لِيَْستَُرَك  بَْطنَِك  َو  فَْرِجَك  َو 
النّاِر-  الّصْوُم ُجنٌّة ِمَن  الَْحِديِث  َهَكَذا َجاَء فِى 
أَْن  َرَجْوَت  َحَجبَتَِها  فِى  أَْطَرافَُك  َسَكنَْت  فَِإْن 
فِى  تَْضَطِرُب  تََرْكتََها  أَنَْت  إِْن  َو  َمْحُجوبًا  تَُكوَن 
إِلَى  فَتَّطِلُع  الِْحَجاِب  َجنَبَاِت  تَْرفَُع  َو  حجاب ها 
الُْقّوِة  َو  لِلّشْهَوِة  الّداِعيَِة  بِالنّْظَرِة  لََها  لَْيَس  َما 

الِْحَجاَب  تَْخِرَق  أَْن  تَْأَمْن  لَْم  ِهللاِّ  التِّقيِّة  َحّد  َعْن  الَْخاِرَجِة 
است  اين  روزه  حق  اما  و  بِاهللاِّ  إِّال  قُّوَة  ال  َو  ِمْنُه  تَْخُرَج  َو 
گوش  و  زبان  بر  خداوند  كه  است  پرده اى  روزه  بدانى  كه 
آتش  از  را  تو  بدان،  تا  افكنده  شكمت  و  عورت  و  چشم  و 
سپرى  «روزه،  است:  آمده  حديث  در  همچنين  و  بپوشاند؛ 
پرده  آن  در  را  اندام هايت  اگر  پس  است.»  دوزخ  برابر  در 
محفوظ  كه  شوى  اميدوار  پوشانى)،  در  بدان  (و  دارى  آرام 
آشفتگى  خود  پرده  در  كه  كردى  رها  را  آن ها  اگر  و  بمانى 
بلند  را  پرده  آن  اطراف  خود  تو  و  نمايند)  تجاوز  (و  كنند 
كنى و بدانچه نبايد نگريست به نظر شهوت انگيز سركشى 
در  آرى،  بر  سر  خدا  پرهيزكارى  مرز  از  خارج  نيرويى  به  و 
امان نيستى كه آن پرده دريده شود و از آن برون افتى؛ و 

ال قوه اال باهللا (نيرويى جز به خدا نيست).
همه  است،  پيدا  (ع)  سجاد  امام  بيان  از  كه  آن طور 
همان  است،  متصور  روزه  براى  كه  منغعتى  و  حيثيت 
و  اعضا  همه  به  نسبت  تقوا  ملكه  و  مصونيت  ايجاد  جنبه 

جوارح انسان است، چرا كه هريك از اين اعضضا و جوارح 
به نحوى در معرض تحديد قرار دارند.

كه  كسى  نفسه»  دواعى  ملك  و  هواه  غلب  من  «فاز 
زمام تمايالت خود را به دست گرفت و مهار كرد، رستگار 
تمسك  نبوى  حديث  به  (ع)  سجاد  امام  اين رو  از  است. 
فرموده اند كه پيامبر (ص) فرمودند: «الصوم جّنه من الّنار» 

روزه سپر آتش است.21
به طور  انسانى  جامعه  وارد  (ع)  امام  رساله  ادامه  در 
خاص مى شوند و حقوق ظريف و مهمى را مطرح مى نمايند 
مى كرد.  توجه  آن ها  به  كسى  كمتر  شايد  دوران،  درآن  كه 
عبد،  موال،  والدين،  همسر،  رعيت،  حّق  قبيل  از  حقوقى 

اهل ذمه و... 

خاتمه:
است.  گشته  تنظيم  نصيرزاده،  قاسم  توسط  كتاب،  اين 
شركت  كتاب،  مطالب  جمع آورى  از  را  خود  انگيزه  ايشان 
از  سرشار  كه  يثربى  آيت اهللا  روزانه  جلسات  در 
مرحله  دانستند.  بود  اخالقى  و  فقهى  محتواى 
نوارهاى  محتواى  نگارش  شامل  كار،  اول 
دوم،  مرحله  و  است  معارف  راديو  در  پخش شده 
كه  است  روايت  و  آيات  مآخذ  و  منابع  استخراج 

است. گرفته  انجام  ايشان  توسط 
در  (ع)  سجاد  امام  حقوق  رساله  متن 
مرجع  اما  است،  شده  نقل  فراوانى  كتاب هاى 

است. العقول  تحف  شريف  كتاب  كتاب،  نگارنده 
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