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 رساله حقوق امام سجاد علیه السالم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و اكبر حقوق اهلل علیك ما اوجبه لنفسه تبارك و تعالى من حقه الذي هو اصل 

ثم )ما( اوجبه علیك لنفسك من قرنك الى قدمك على اختالف  ؛الحقوق ومنه تفرع

  .جوارحك

ات مقدس به عنوان حق بزرگترين حقوق خداوند بر تو حقیست كه آن ذ :ترجمه

حقـي كه اصل حقوق است و از آن حقـوق  ؛خود رعايت آنرا برتو واجب نموده است

 اين كه ؛میباشد  ديـگر منتشر ومتفرع میشود و در درجه دوم حق خودت بر خودت

  .میشود شامل ترا پاي كف تا سر فرق از حقوق

ك حقا و لیديك فجعل لبصرك علیك حقا و لسمعك علیك حقا و للسانك علی

علیك حقا و لرجلك علیك حقا و لبطنك علیك حقا و لفرجك علیك حقا فهذه 

  .الجوارح السبع التى بها تكون االفعال

پس خداوند متعال بر تو واجب كرده رعايت حق چشمت و حق گوشت و  :ترجمه

كه اين اعضاي ؛حق زبانت و حق دستهايت و حق پايت و حق شكمت و حق عورتت را

سبب افعال و اعمال تو میباشد و از اين اعضا بعنوان وسیله اي براي  ؛ت گانههف

 رسیدن به امیال و آرزوهايت استفاده مینمائي 

ثم جعل عزوجل الفعالك علیك حقوقا فجعل لصالتك علیك حقا و لصومك علیك 

  حقا و لصدقتك علیك حقا و لهديك علیك حقا والفعالك علیك حقا
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د متعال از براي افعال و كردار تو نیز به عهده تو حقوقي را قرار سپس خداون :ترجمه

داد پس بر گردن تو گزاشت حـق نماز و حق روزه و حق صدقه و حق قرباني را و هم 

چنین ساير افعال و كارهائي كه از تو صادر میشود همه را بر عهدهء تو حقـوقي است 

 .كه از طرف خداي متعال جعل شده است

حقوق منك الى غیرك من ذى ) ذوى ( الحقوق الواجبة علیك و اوجبها ثم تخرج ال

  .علیك حق ائمتك ثم حقوق رعیتك ثم حقوق رحمك

آنگاه حقوقي را كه غیر تو برتو دارد از كساني كه داراي حقوق الزم و واجب  :ترجمه

پس   الرعايه برتو میباشند و خداوند آن حقوق و رعايت آنرا بر تو واجب نموده است

  .بعد حقوق زير دستان و بعد حقوق نزديكان میباشد ؛حق پیشوايان ؛واجب ترين آن

  .فهذه حقوق يتشعب منها حقوق

اين حقـوقي كه ذكر شد ريشه و اصل ساير حقوق است و تمام حقـها به  :ترجمه

 اين حقوق برگشته و از آن منتشر میشود 

ثم) حق ( سائسك  ؛بالسلطان حق سائسك ؛فحقوق ائمتك ثالثة اوجبها علیك

  .و كل سائس امام ؛ثم حق سائسك بالملك ؛بالعلم

پس حقوق پیشواياني كه خداوند برذمه توگزاشته است و رعايت آنرا واجب  :ترجمه

حق كسي كه پیشواي تو در حكومت است و بعد حق كسي ؛سه قسم است؛نموده است

پیشواي تو در مُلك است و هركسي  كه پیشواي تو در علم است و بعد حق كسي كه

  .كه ترا از جهتي اداره كند پیشواي تو به حساب مي آيد
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ثم حق رعیتك بالعلم  ؛حق رعیتك بالسلطان ؛و حقوق رعیتك ثالثة أوجبها علیك

  .و حق رعیتك بالملك من االزواج و ما ملكت من االيمان ؛فان الجاهل رعیة العالم

 تو سرپرستي تحـت  كساني كه به نحوي از انحاءحقـوق رعیت يا  :ترجمه

 ؛است نمـوده واجب تـو بر آنرا رعايـت خداوند كه  است قسم سه نیز قراردارند

 علم تو از كه كسي و دارد حقـي برتو دارد قرار تو حكومت و سیـطره تحـت كه كسي

  .است عالم رعیت جاهل كه زيرا دارد حقي برتو میگیرد فرا

 كساني  ت تكفـل تو قرار دارد مثل زني كه با او ازدواج نموده اي ياو كسي كه تح

 .دارند حقوقي برتو همه هستند تو مملوك كــه

فاوجبها علیك حق  ؛و حقوق رحمك كثیرة متصلة بقدر اتصال الرحم فى القرابة

  .ثم حق اخیك ثم االقرب فاالقرب و االول فاالول ؛ثم حق ولدك ؛ثم حق ابیك ؛امك

  باندازهء تعداد؛اما كساني رحم تو هستند؛ پس حقـوق آنان زياد است :ترجمه

  پدرت حق و مادرت حق است نموده واجـب تو بر خداونـد و انسان نزديكان و اقارب

 قريبتر  هركه پس ؛نزديكانت ساير حق بعد و خواهرت و برادر حق.و فرزندانت حـق و

 .ويت قرار دارداول در حقش رعايت و است تر مقدم است

ثم حق موالك الجارى نعمته علیك ) علیه نعمتك (  ؛ثم حق موالك المنعم علیك

ثم  ؛ثم حق امامك فى صالتك ؛ثم حق مؤذنك بالصالة ؛ثم حق ذى المعروف لديك

  .حق جلیسك

بعد حـق موال و ولي تست كه بر تو احسان میكند و بعد حـق غالم و  :ترجمه

به او احسان مینمائي و بعد حق كساني كه نسبت به تو احسان نوكرت هست كه تو 
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نموده اند وبعد حق اذان گوينده براي نماز و بعد حـق كسي كه امام تو در نماز است و 

 .بعد حـق كسي كه هم مجلس يا هم نشین تو میباشد

ثم حق غريمك  ؛ثم حق مالك ؛ثم حق شريكك ؛ثم حق صاحبك ؛ثم حق جارك

ثم حق خصمك المدعى  ؛ثم حق خلیطك ؛ثم حق غريمك الذى يطالبك ؛هالذى تطالب

  .ثم حق المشیر علیك ؛ثم حق مستشیرك ؛ثم حق خصمك الذى تدعى علیه ؛علیك

سپس حق همسايه و حق رفیق و حق شريك و حق مال و حق كسي كه به  :ترجمه

  باتو معاشرت دارد او قرض داده اي و حق كسیكه از او قرض گرفته اي و حق كسي كه

 كسي حق و میباشي او مدعي تو كه كسي حـق و  میباشد تو مدعي كه كسي حق و

  .خواهي مي مشورت او از تو كسیكه حق و خواهد مي مشورت تو از كه

ثم حق من هو  ؛ثم حق من هو اكبر منك ؛ثم حق الناصح لك ؛ثم حق مستنصحك

ثم حق من جرى لك على يديه مسائة  ؛هثم حق من سألت ؛ثم حق سائلك ؛اصغر منك

ثم حق اهل  ؛بقول او فعل او مسرّة بذلك بقول او فعل عن تعمد منه او غیر تعمد منه

ثم حق اهل الذمة ثم الحقوق الجارية بقدر علل االحوال و تصرف االسباب  ؛ملتك عامة

  .فطوبى لمن اعانه اهلل على قضاء ما اوجب علیه من حقوقه و وفقه و سدده

سپس حق كسیكه اورا راهنمائي نموده اي وحق كسي كه ترا راهنمائي  :ترجمه

 حـق و ؛است تر كوچك  كرده هست و حق كسیكه بزرگتر است و حق كسیكه

 كسیكه حق و ؛میخواهي چیزي او از تو كسیكه حق و میخواهد تو از چیزي كسیكه

اعـم از آنكه  ؛يا از روي خطا عمد روي از چه ؛است رسیده تو به او از خوبي يا بـدي

 حق و ؛عموم طـور به مسلمانها همه حق بعد ؛رفتار يا  آن خـوبي يا بدي گفتار باشد
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 و حادثه هر حقوق وبعد ؛نباشند مسلمانها با نبرد و جنگ حال در كـه مسلمانها غیر

  .افتد مي اتفاق و آيد مي پیش كه آمدي پیش

  اورا كمك نمايد بر انجام آنچه كه بر او واجبپس خوشا به حال كسیكه خداوند 

  .نمايد اش راهنمائي و دهد توفیقش و آن رعايت و حقوق از است كرده

 حق اهلل  -1

فـاذا فعلت ذلك باخالص  ؛فاما حق اهلل االكبر فانك تعبده ال تشرك به شیئا 

  .منهاجعــل لك على نفسه ان يكفیك امر الدنیا و االخرة و يحفظ لك ما تحب 

بر گردن تو آنست كه فقط بنده  ؛پس حق خداوند كه بزرگترين حـق است :ترجمه

پس وقتي كه چنین بودي و بنده مخلص  ؛او باشي و در عبادت و بندگي شرك نورزي

خداوند نیز بر خود واجب میكند كه دنیا و آخرت ترا كفايت نموده و آنچه را  ؛او شدي

  .اري براي تو حفظ نمايدكه از دنیا و آخرت دوست مید

 . حق انسان برخودش -2

 حقـه لسانـك الى فتـؤدى ؛اهلل طاعـة فى تستوفیها فأن علیك نفسك حق اما و 

 الى و حقهـا رجلك الـى و حقها يدك الى و حقه بصرك الى و حقه سمعك الى و

  .ذلك على باهلل تستعین و حقه فرجك الى و حقه بطنـك

 ؛ت بر خودت آنست كه از تمام قوه و نیروي خداداديتاما حق خود :ترجمه

پس ادا نمائي حق زبانت  ؛استفـاده كني و خودت را در مسیر طاعت خداوند قرار دهي
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را و حـق گوشت را وحق چشمت را و حق دستت را وحق پايت را و حق شكمت را و 

 .كني حق عورتت را و در اداي اين حقوق از خدا كمك بخواهي و به او اتكاء

 حقوق اعضا 

  .حق زبان -3

  و اما حـق اللسان فاكـرامه عـن الخنى و تعويـده على الخیـر و حمله على االدب

 الشنعة الفضـول عـن اعفائـه و الدنیا و  للدين المنفعة و الحاجة لموضع إال اجمامه و

الدلیل علیه و  و العقل شاهد بعد و عائدتها قلة مع ضررها يؤمن ال التى الفائدة القلیلة

  .تزين العاقل بعقله حسن سیرته فى لسانه و ال قوة اال باهلل العلى العظیم

اما حق زبانت بر تو آنست كه از فحشا و منكرات دورش نگهداري و به  :ترجمه

گفتـن كلمات خوب و نافع عادتش دهي و وادارش كني كه با ادب وخوب سخن گويد 

در دهان منعش نمائي تا سكوت را رعايت كند مگر  و از زياد گفتن و بیخود چرخیدن

در جائي كه نیاز به تكلم باشد و نفعي براي دنیا و آخرت داشته باشد و نگزاري سخني 

كه فائده و نفعي ندارد و جز ضرر و زيان حاصلي در آن متصور نیست؛ از دهان تو 

زيرا كه  ؛لت داردخارج شــود بعد از آنكه عقل و نقل بر مضر بودن و بد بودن آن دال

زينت عاقل به عقلش در خوبي گفتار و درست سخن گفتن است و حول و قوه اي 

  .بزرگ خداوند قوه و حول  نیست مگر به

 حق گوش  -4
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و أما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إال لفوهة كريمة تحدث 

لى القلب يؤدى إلیه ضروب فــى قلبك خیراأو تكسب خلقا كريما فإنه باب الكالم إ

  .المعانى على ما فیها من خیر او شر و القوة اال باهلل

 قلب بهسوي راهي اينكه از كني وپاك منزه كه آنست تو بر گوش حق اما :ترجمه 

 يا ؛نمايد ايجاد خیري تو قلب در كه مفیدي و خوب مطالب شنیدن براي مگر باشد تو

يرا گوش دروازهء سخن به سوي قلب است و ز ؛گردد نیكي خلق كسب سبب آنكه

موجـــب انتقال انواع و اقسام معاني به قلب میباشد با تمــام خوبیها يا بديهاي كه 

  .در آن وجود دارد و قوت و قدرتي نیست مگر قوت و قدرت پروردگار

  .حق چشم -5

قبل و أما حق بصرك فغضه عما ال يحل لك و ترك ابتذاله إال لموضع عبرة تست

 بهــا بصرا أو تستفید بها علما فإن البصر باب اإلعتبار 

   

اما حق چشمت برتو آنست كه برگرداني آنرا از چیزي كه خداوند ترا از  :ترجمه

مگر در جائي كه  ؛ديدن آن منع نموده است و بیجهت بهر طرف و هر چیز نظر نكني

و يا علمي از آن استفاده موجـب پند و عبرتي باشد يا سبب بصیرت و بیداري گردد 

  .شود زيرا چشم دروازهء پند و عبرت گرفتن است

 حق پا  -6
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 التجعلهمــا و لــك اليحــل ما إلى بهما التمشى فأن رجلیك حــق أما و 

 الديـن مسلك بك سالكة و حاملتك فإنها فیها بأهلها المستخفة الطريق فى مطیتك

  .باهلل ال‘ القوة و لك السبــق و

اما حق پاهايت برتو آنست كه از آن به عنوان وسیله اي براي رفتن به طرف  :جمهتر

حرام استفاده نكني و پا را مركب در راهي كه سبب استخفاف و زبوني تو میشود قرار 

 سبقت و  زيرا كه اين دوپا ترا حمل میكنند و سیر میدهند در مسیر دين ؛ندهي

  .گر به قوت پرور دگارم نیست قوتي و خوب كارهاي در گرفتـن

 حق دست  -7

 إلیه تبسطها بما فتنال لك مااليحــل إلى التبسطهـا فأن يــدك حــق أما و 

 مما التقبضها و ؛العاجل فى الالئمة بلسان الناس من و اآلجل فى العقوبة اهلل مــن

ا الى بسطه و لها اليحل مما كثیر عـــن بقبضها توقرها لكن و  علیها؛ اهلل افتــرض

كثیـر مما لیس علیها؛ فاذا هى قد عقلت و شرفت فى العاجل وجب لها حسن الثواب 

 فى االجل 

اما حق دست بر تو آنست كه به سوي حرام دراز نشود زيرا سبب عقوبـت و  :ترجمه

و دستهايت را  ؛و عذاب خداوند در آخرت و مالمت و سرزنش مردم در دنیا خواهد بود

بلكه با استفادهء صحیح و  .ه خداوند بر آن واجب نموده استمنع نكني از چیزي ك

دستهايت را موقر و بزرگ نما به اين بیان كــه از تمام جیزهاي كه حرام  ؛مشروع

 ؛است دورش نگهداري و براي بدست آوردن آنچه كه مفید اسـت باز وآزادش گزاري

اش و اجر خداوند در پس درين صورت است كه مورد احترام ديگران در دنیا و پـاد

  .آخرت قرار خواهي گرفت
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  .حق شكم -8

و اما حق بطنك فان التجعله وعاء لقلیل من الحرام و ال لكثیر و ان تـقـتصد لـه 

فـى الحالل و التخرجه من حد التقوية الى حد التهوين و ذهاب المروة و ضبطه اذا 

تخم مكسلة و مثبطة و مقطعة هــم بالجوع والظمأ فان الشبع المنتهى بصاحبه الى ال

عن كل برّ و كرم و إن الرى المنتهى بصاحبه الى السكر مسخفـة و مجهلــة و 

  .مذهبـــة للمروة

  اما حقیكه شكمت برتودارد پس از آن به عنوان ظرفي براي جمع شدن :ترجمه

ـد ح نیز حالل هاي خوراكي در حتي بلكه ؛نكن استفاده زياد يا باشد كم چه حـرام

 پر بفكر وقت هیچ و كن استفاده خوراك از تقويت براي و كن رعايت كامال را  اعتـدال

 را انصاف و مروت و نباش ديگران گرفتن ناديده و حلقوم تا خودت شكـم كردن

  .نكن فراموش

زيرا كه نتیجهء پرخوري تنبلي و كسالت است و ترا از خیر و صالح و نیكوئي و 

چنانكه نتیجهء زياده روي در نوشیدن مايعات نیز  ؛میدارد انجام اعمال صالحه باز

  .سخافـت و جهالت و بي عقلي خواهد بود

  .حق عورت -9

فانه  ؛و اما حق فرجـك فحفظـه مما اليحـل لك و االستعانـة علیـه بغض البصـر

و  مـن اعون االعوان و كثرة ذكـر المـوت و التهـدد لنفسـك باهلل و التخويف لها بـه

  .باهلل العصمة و التأيید و الحول و القوة اال به
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عبارت است از حفظ آن از حرام و براي آنكه بتواني از  ؛اما حق عورت :ترجمه

چشمت را از حرام برگردان كه چشم بسیار كمك كننده است و ؛حـرام حفظش نمائي

و از خدا  هم چنین زياد به ياد مرگ باش و خودت را تهديد به عذاب خداوند كن

 كه زيرا كن كمك طلب او از و نما بلند  بترسان و دسـت نیاز به سوي خالق بي نیاز

  .خداوند قوهء و حول به مگر نیست  قوهء و حول

 حقوق افعال 

  .حق نماز -11

 علمت فإذا اهلل يدى بین بها قائم أنك و اهلل إلى وفادة أنها تعلم فأن  فأما حق الصالة

 ؛الراجى ؛الخائـف ؛الراهـب ؛الراغـب ؛ن تقوم فیها مقام الذلیـلأ خلیقا كنت ذلك

و خشــوع  ؛المعظـم مـن قام بین يديــــه بالسكون واإلطراق ؛المتضرع ؛المسكین

و حسن المناجاة له فى نفسه و الطلب إلیه فى فكاك رقبتك  ؛االطراف و لین الجناح

  .و ال قوة اال باهلل ؛كالتى احاطت به خطیئتك و استهلكتها ذنوب

اما حـق نمـاز پس بـدان كه آن حضور در محضرخـداونـد متعال است و  :ترجمه

 براي سزاوار شدي نكته اين متوجه وقتي پس  ؛تـو در برابر خداوند متعال ايستاده اي

 ونزديك تقرب به رغبت كه ذلیلي عبد مانند محضر اين در حاضرشوي كه آنست تو

يش را دارد و درحالیكه از او )به سبب گناهانت ( هراس داري بــه لطف موال به شدن

 در حضور  و كرم او امیدوارباش و بامسكنت و بیچارگي به تضرع و زاري بپرداز و

 جان و انس معبـود بـه كامل توجه و جان و جسم آرامش با ؛بدان بزرگ را او محضـر

اب و آتش تمنا كن زيرا كه گناهان و عذ از را آزاديت كرده بیچارگي اظهار و تواضع
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 نیست قـوتي و ؛اند برده نیستي و هالكت بسوي و اند كشیده بند در را تو  خطاها

  .متعال خداوند قوت بـه مگر

 حق روزه  -11

  بصرك و سمعك و لسانك على اهلل ضربه حجاب أنــه تعلم فأن الصوم حـق أما و 

الصوم  "و هكذا جاء فى الحـديث  ؛ارالن من بــه لیستـرك بطنـك و فرجك و

فإن سكنت اطرافـك فى حجبتها رجـوت أن تكون محجوبـا و  "جنــة من النـار 

إن أنت تركتها تضطرب فى حجابها و ترفع جنبات الحجاب فتطلع الى ما لیس لها 

بالنظرة الـداعیة للشهوة و القوة الخارجة عن حد التقیة هلل لم تأمن أن تخرق الحجاب 

  .تخرج منــه و ال قوة اال باهلل و

اما حق روزه پس بدان كه آن حجابیست كه خداوند متعال بین زبان و  :ترجمه

تا ترا از آتش و  ؛گـوش و چشم و عورت و شكم تو و آتش جهنم آويختـه است

 شده وارد وسلم واله علیه اهلل صلي رســول حضرت از چناچه ؛نمايد حفــظ  عذاب

پس اگر اعضا وجوارحت را با اين  "زه سپري در برابر آتش جهنم است رو " كه است

اما اگـر  .حجاب پوشانیدي امید وار باش كه از آتش و عذاب نیز در امان خواهي بود

اعضايت را مطلق العنان و آزاد گزاشتي و از اين حجاب استفاده نكردي يا آنرا كامال 

تعیین نموده بود تجاوز كردي؛ با  رعايت نكردي و از حدي كه خدا براي اعضايت

پس دراين صورت؛ از پاره  ؛نگاهاي شهوت انگیـز و بدون ترس از خداونـد و عذاب او

  .شدن حجاب و خروج از آن در امان مباش و هیچ قوتي نیست مگر به قوت خداوند

  .حق صدقه -12
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حتاج و أما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك و وديعتك التى ال ت

كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته عالنیة و  ؛إلىاإلشهاد فإذا علمت ذلك

كنت جـديراً أن تكون أسررت إلیه أمرا أعلنته و كان األمر بینك و بینه فیها سرا على 

  كل حال و و لم تستظهر علیه فیما استودعته منها بإشهاد األسماع و األبصار علیه بها

ثم لم تمتن بها  ؛ال كأنك ال تثق به فى تأدية وديعتك إلیك ؛سكنف فى أوثق كأنها

على أحد ألنها لك فإذا امتننت بها لم تأمن أن تكون بها مثل تهجین حالك منها إلى 

 لو و  ألن فى ذلك دلیــالً على أنــك لم تـرد نفسك بها؛ ؛مــن مننت بها علیه

  .ة اال باهللالقو و احد على بها تمتن لم بهـــا نفسك اردت

اما حق صدقه پس بدان كه آن ذخیره تست در نزد پروردگار؛ و امانتي از  :ترجمه

  به ؛پس و قتي متوجه اين جهت شدي ؛تـو نزد خداوند متعال كه نیاز به شاهد ندارد

 مطمئن بیشتر گزاري مي امانت به خداوند نزد ديگران اطالع بدون و مخفیانه كه آنچه

  .را كه به طور علني و آشكار آنچه تا بـاش

بنا براين سزاوار براي تو آنست؛ هرچیزي را كه به عنوان امانت نزد خداوند 

 و نمائي داري خود ديگران اخبار و  میگزاري به صورت مخفیانه بگزاري و از اعالن آن

ه ب بايد تو و ؛ندهي قرار امانتت شاهد را چشمها و گوشها و؛باشد خدايت و تو بین فقط

نه اينكه فكر كني اگر  ؛امانـت بدون شاهد و اطالع ديگران بیشتر مطمئن باشي

  .شاهدي نباشد او امانت ترا به تو بر نمي گرداند

 خودت نه گر و  هرگز با دادن صدقه بركسي منت نگزار زيرا كه صدقه از تو میباشد

 ؛ت گزاشتنمن صورت در آنكه براي اي داده قرار خودت تحقیر و توهین مورد را

خـودت را از آن اراده نكرده اي و اگر اين كار را براي خودت انجام میدادي كس 

  .ديگري را مورد منت قرار نمیدادي و قوتي نیست مگر به قوت خداوند متعال
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  .حق قرباني -13

 ال و  قبولـه و لرحمته التعـرض و ربك إلى أإلرادة بها تخلص فأن  ؛وأما حـق الهدى

یون الناظرين دونه؛ فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا و ال متصنعا و كنت إنما ع تريد
 أراد كما  ؛واعلـم أن اهلل يـراد بـالیسیر و ال يـراد بالعسیـر .تقصـد الى اهلل

 مـن بـك أولى التذلل كذلك و التعسیر بهـم يـرد لم و التیسیر بخـلقــه
فأما التذلل و التمسكن فال  تدهـقـنینالم فى المؤونـة و  الكلفـة ألن التـدهقـن

و القوة إال  ؛كلفة فیهمـا و ال مـؤونة علیهما ألنهما الخلقة و هما موجودان فى الطبیعة
  .باهلل

اما حق قرباني آنست كه هديه اي براي خداي متعال باشد و رحمت و قبول  :ترجمه

پس وقتیكه با اين ؛ااو را در نظر داشته باشي نه ديدن و تعريف نمودن ديگران ر

قرباني را انجام دهي؛ تكلف و زحمتي براي تو نخواهد داشت زيرا فقط ؛خلوص در نیت

وبدان كه خداوند قصد میشود با آسان گرفتن و نه با ؛خدا در آن قصد شده است و بس

  سخت گرفتن بر خود و ديگران چنانكه خود خداوند نیز بر بندگان خود آسان گرفته

  .آنان سخت نگرفته است بر هرگـز و

و سزاوار براي تو در وقت قربان كردن اظهار تذلل و بیچارگي در پیشگاه خداوند 

 است 

 حقوق رهبران

  .حق رهبر سیاسي -14
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فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت لــه فتنة و أنــه مبتلى فیك 

نصیحة و أن ال تماحكه و بـما جعله اهلل له علیك من السلطان و أن تخلص له فى ال

و تذلل و تلطف  ؛قــد بسطت يده علیك فتكون سبب هالك نفسك و هالكــه

ما يكفك عنــك و ال يضر بــدينك و تستعین علیه فى ذلك  إلعطائـه من الرضى

بـاهلل وال تعازّه وال تعانــده فانك ان فعلت ذلك عققته وعققت نفسك فعرضتها 

ك و كنت خلیقا ان تكون معینا له على نفسك و شريكا لمكروهه و عرضته للهلكة فی

 له فیما أتى الیك و ال قوة اال باهلل 

اما حق كسیكه امور سیاسي ترا رهبري میكنـد؛ پس بدان كه تو براي او  :ترجمه

فتنه و امتحان هستي و او به خاطر سلطهء كه بر تو دارد به اين امتحان مبتلي شده 

زيرا كه  ؛حت كن و از در معارضه و مخالفت با او وارد مشواو را مخلصانه نصی .است

 آن قبـول اگر  بذل و بخشش اورا ؛اينكار تو سبب نابودي خودت و او خواهد شد

 دينیت امور براي استفاده بخشش ازين میتواني بلكه كند نمي وارد دينت بـه ضرري

و در حكومتش معارضه و ا با و ؛بپزير تواضع و گشاده جبین با و تكبر بدون؛نمائي

 و كینه ايجاد و  دوستي رابطهء قطع او با تو دشمني  معانده نــكن زيرا نتیجهء

 بزند ضرر تو به كه اي نموده وادار را او ات معارضه با كه هستي تو وايـن ؛است عداوت

  او شريك و معین و ياور تو حالیكه در گرداند دچار نابودي و هالكت بـه  را خودش و

اب مي شوي در آنچه كه او نسبت به تو مرتكب شده است و قوتي نیست مگر به حس

  .قوت خداوند

  .حق استاد ) رهبر علمي ( -15

فأما حـق سائسك بالعلـم فالتعظیـم لـه و التوقیـر لمجلسه و حسن االستمـاع 

لـم الع من عنه بك غنى ال فیما نفسـك على له المعـونـة و علیه اإلقبـال و  الیـه
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 بترك  بصرك له تجلى و  بأن تفـرغ له عقلك و تحضره فهمك و تذكى له ) قلبك (

 اهل من لقیك من إلى رسوله( إلیك) ألقى فیما انك تعلم أن و الشهوات نقص و اللذات

 عنـه بها القیام و رسالته تأدية فى تخنه ال و إلیهم عنه التأدية حسن فلزمك الجهل

  .وّة اال باهللالق و حول وال تقلدتها إذا

اما حق كسیكه ترا تعلیم مي دهد بر تو آنست كه در تعظیم و تكريم و  :ترجمه

احترام او كوتاهي نكرده؛ محضر و مجلس اورا بزرگ شماري و به نحو احسن به گفتـار 

 .او در حال درس گوش فرا دهي و با پیشاني باز ازگفتارش و درسش استقبال كني

آموزش تو موفق باشد تو خود نیز استاد را در ايـن امر كمك كـن براي آنكه بتواند در 

 و  ذهنت را كامال آماده كن ؛بـه اين بیان كه در حال درس و شنیدن سخنان استاد

 خاطراتت و بگردان پاك میشنوي آنچه پذيرش براي را دلت و قلب و باش داشته دقت

  .كر نكنف شهواني امور و لذايذ به كرده فراموش حال آن در را

و بدان كه تو از طرف معلم و استاد رسالت داري تا آنچه را كه از او مي آموزي به 

غیر خودت منتقل نمائي و بايد همانطور كه شنیده اي به ديگران انتقال دهي و چیزي 

  .از آن كم يا به آن اضافه نكني و قوتي نیست مگر به خداوند متعال

  .حق مالك -16

الملك فنحو من سائسك بالسلطان إال أن هذا يملك ما ال يملكه وأما حق سائسك ب

ذاك تلزمك طاعته فیما دق و جل منك إال أن تخرجك من وجوب حق اهلل و يحول 

بینك و بین حقه و حقوق الخلق؛ فإذا قضیته رجعت إلى حقه فتشاغلت به و ال قوة اال 

 باهلل. 
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ي است كه بر تو حكومـت پس مثل حق كس ؛اما حق كسي كه مالك تست :ترجمه

دارد مگر با اين تفاوت كه مالك چیزي را مالك است كه سلطان و حاكم مالك آن 

نیست ! پس بر تو الزم است كه مالك را در امور كوچك و بزرگ اطاعت نمائي تا وقتي 

كه اطاعت از او منافات با اطاعت و فرمانبرداري خداي متعال نداشته باشد و حق 

 ؛و و حق خدا و حقوق ديگر بندگان خدا حايل و پرده نكرده باشدخودش را بین تـ

 را مالكت حق و گرد بر ؛نمودي ادا را خدا بندگان ديگر و خدا حقوق  پس هر وقت كه

  .كن ادا

 حقوق زير دستان

  .حق رعیت -17

فأما حقوق رعیتك بالسلطان فأن تعلم أنك إنما استرعیتهم بفضل قوتك علیهم 

ضعفهم و ذلهم فما اولى مــن كفاكه ضعفه و ذله  ؛احلهم محل الرعیـة لك فإنــه إنما

 ال و  حتى صیره لك رعیة و صیر حكمك علیه نافذا؛ اليمتنع منك بعزة و ال قوة

 عرفت إذا أوالك وما واألناة والحیاطة بالرحمة( باهلل) إال منك تعاظمه فیما يستنصر

التى قهـرت بهـا أن تكـون هلل شاكرا و مـن  القوة و العزة هذه فضل من اهلل ماأعطاك

  .و ال قوة إال باهلل ؛شكر اهلل أعطاه فیما أنعم علیه

اي كسیكه بر مردم حكومت مي كني و زمام امور آنها را بدست گرفته اي  :ترجمه

بدان كه  .بدان كه رعیت را بر گردن تو حقوقي است كه ملزم به رعايت آن میباشي

پس بهتر آنست كـه كفايت و ؛ها ناشي از قوت تو و ضعف ايشان استحكومت تو بر آن

و حكم ترا بر او ؛رعايت كني كسي را كه ضعف و ناتوانیش اورا رعیت تو ساخته است
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نافذ گردانیده است و نمي تواند كه با تو به مخالفت پـردازد و براي استیفاي حقش 

  .ن قوت و قدرتي نداردعلیه تو قیام نمايد و فرمانت را سر پیچي كند چو

  .چنانكه براي رهائیش از تو نمي تواند به كسي اتكاء كند مگر به خداوند متعال

 ناموس و مال و جان حفاظت براي و  پس نسبت به رعیت رحیم و مهربان باش

 و كن تالش آنها آرامش و آسايش براي ؛نباش غافـل لحظهء آنان از حمايت و رعیـت

با ايشان برخورد نما و بايد بداني كه تو به فضل خداوند و لطف او  بردباري و حلم با

حكومـت را به دست آورده اي پس خدا را شكرگزار باش؛ زيرا كسیكه شاكر باشد 

  .خداوند نعمت بیشتري به عطا مي كند و قوتي نیست مگر به قوت خداوند

  .حق متعلم بر استاد يا حق جاهل برعالم -18

و  ؛فأن تعلم أن اهلل قـد جعلك لهم فیما آتاك مـن العلم ؛العلموأما حق رعیتك ب

فإن أحسنت فیما والك اهلل من ذلك و قمت بـه لهم مقام  ؛والك من خزانة الحكمـة

الصابر المحتسب الذى إذا رأى ذا حاجة  ؛الناصح لمواله فى عبیده ؛الخازن الشفیق

و كنت لذلك آمال معتقدا وإال كنت له  ؛أخرج له من االموال التى فى يديه كنت راشدا

  .خائنا و لخلقه ظالما و لسلبه و عزه متعرضا

اما حق جاهل برعالم يا متعلم برمعلم آنست كه بداند خداوند متعال اورا  :ترجمه

امام و راهنما قرار داده است به جهت علمي كه به او عطا نموده است وكلید خزانه 

پس اگر با آنها كه نمي دانند احسان و نیكي نمود و از  ؛تحكمت را به دست او داده اس

علمي كه خداوند به او عطا نموده با مهرباني به آنها آموخت و در نصیحت و راهنمائي 

از خزانهء ؛آنان بـا صبر و حوصلـه قدم برداشت؛ و براي نجات جامعه از جهـل و ناداني
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ايـن عالم ومعلم هدايت شده و  ؛ردعلمي كه خدا در اختیار او گزاشته است انفاق ك

  .خدمتكار جامعه انساني است ؛هدايت گر است و از روي اعتقاد و ايمان

خیانتكار  ؛اما اگر از آنچه مي داند انفاق نكند و علم خود را از ديگران دريغ بدارد

  .بوده و نسبت به خلق خداوند ظالم محسوب مي گردد

  .حق زن بر شوهر -19

ـق رعیتك بملك النكاح فـأن تعلـم إن اهلل جعلهـا سكنـا و مستراحـا و و أما ح

و كذلك كل واحد منكما يجب ان يحمد اهلل على صاحبه و يعلم أن  ؛انسـا و واقیة

ذلك نعمــة منه علیه و وجب ان يحسن صحبة نعمة اهلل و يكرمها و يرفــق بها و إن 

فإن  ؛احببت و كرهت ما لم تكن معصیة كان حقك علیها اغلظ و طاعتك بها الزم فیما

لها حق الرحمة و المؤانسة و موضع السكون إلیها قضاء اللذة التى البد من قضائها و 

  .و ال قوة اال باهلل ؛ذلك عظیم

اما حق كسي كه به جهت ازدواج رعیت تـو حساب مي شـود؛ بر تو آنست  :ترجمه

را تسكین دهنده و آرامش بخشنده و كه بداني؛ خداوند متعال قرار داده است او

نگهدارنده و انیس براي تو؛ پس بر هردو نفر شما واجب است كه قدر اين مصاحبت را 

زيرا كه ايـن نعمت از  ؛بدانید و از خداوند متعال به خاطر اين نعمت تشكر نمائید

و با ناحیـه اوست و واجب است كه با نعمت خداوند بديده تكريم و احترام نگاه شـود 

  .مهرباني و لطف و خوشروئي با آن برخورد نمائید

گرچه كه شوهر را بر زن حق بزرگیست و اطاعت زن از شوهرش واجب است تا 

اما زن نیز بر شوهر حقوقي دارد كه بايد رعايت  ؛وقتي در آن معصیت خداوند نباشد

  .و همدم باشدنمايـد پس بر شوهر است كه با همسر خويش مهربان بوده و با او انیس 
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 اين حق كه  زيرا به خاطر لذتي كه از زندگي با زن خويش میبرد بر او واجب است

  .متعال خداوند قوت به مگر نیست قوتي و باشد مي بزرگي حق حق اين و كند ادا لذت

 حق مملوك )خدمتكار(  -21

و أما حق رعیتك بملك الیمین فأن تعلم أنه خلق ربك و لحمك و دمك و أنك 

تملكه ال أنت صنعته دون اهلل و ال خلقت له سمعا و ال بصرا و ال أجريت له رزقا؛ و لكن 

اهلل كفاك ذلك بمـن سخـره لك وائتمنـك علیه واستودعـك اياه لتحفظـه فیـه و 

فان  ؛تسیر فیـه بسیرته فتطعمه مما تأكل و تلبسه مما تلبس و ال تكلفه ما ال يطیق

  .وال قوة اال باهلل ؛نه واستبدلت به ولم تعذب خلق اهللكرهت)ـه( خرجت إلى اهلل م

اما حق مملوك )غالم وكنیز(بر تو آنست كه بداني او مخلوق پروردگار تست  :ترجمه

و گوشت و خون تو حساب مي شود و تو مالك او هستي نه سازنده او و نه آفريننـده 

ین قرار داده و اورا امانتي در بلكه خداوند ترا ام؛گوش و چشم او و نه روزي دهنده او

  .نزد تو گزاشته است كه حفظ و صیانت از او به عهده تو مي باشد

از آنچه خودت ؛پس همانطوريكه خداوند با تو رفتار میكند تو با او رفتار كن

میخوري به او بخوران و آنچه خودت میپوشي به او بپوشان و او را به آنچه كه باالتر از 

آزادش كن و يا با  ؛اگر از او خوشت نمي آيد ؛میباشد تكلیف نكن تـوان و قدرتش

و چون از او خوشت نمي آيد؛ مخلوق  ؛استبدال و تبديل نمودن خودت و اورا راحت نما

  .خداوند را مورد آزار و اذيت قرار نده و قوتي نیست مگر به قوت پرودگار توانا

 حقوق ارحام واقارب 

  .حق مادر -21
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و أطعمتك من ثمرة قلبها  ؛أن تعلم أنها حملتك حیث ال يحمل احد احدا فحق امك

مـا ال يطعم احد احدا؛ وأنها وقتك بسمعها و بصرها و يدها و رجلها وشعرها و بشرها 

وجمیع جوارحها مستبشرة بذلك؛ فرحة؛ موبلة؛ محتملة لما فیه مكروهها وألمها و 

أخرجتـك الى االرض فرضیت أن تشبع ثقلها وغمها؛حتى دفعتها عنـك يدالقـدرة و

و تجوع هى وتكسوك وتعرى وترويك وتظمأ وتظلك وتضحى وتنعمك ببؤسها 

وتلذذك بالنوم بأرقها وكان بطنها لك وعاءاً وحجرها لك حواءاً وثديها لك ثقاءاً 

فتشكرها على قدر ذلك  ؛ونفسها لك وقاءاً؛ تباشر حرالدنیا وبردها لك و دونك

  .ال بعون اهلل و توفیقهوالتقدر علیه ا

اما حق مادر برتو آنست كه بداني او حمل كرده است ترا نه ماه طوريكه  :ترجمه

هیچ كس حاضر نیست اين چنین ديگري را حمل كند و به تو شیره جانش را خورانده 

با  ؛است قسمي كه هیچ كس ديگر حاضر نیست اينكار را انجام دهد و با تمام وجود

پوست بدنش و جمیع اعضا و جوارحش ترا  ؛مويش ؛پايش ؛دستش ؛گوشش چشمش

حمايت و مواظبت نموده است و اينكار را از روي شوق و عشق انجام داده و رنج و درد 

تا وقتي كه خـداي  ؛و غم و گرفتاري دوران بارداري را به خاطر تو تحمل نموده است

  .متعال ترا از عالم رحم به عالم خارج انتقال داد

برهنه بماند و تو لباس ؛پس اين مادر بود كه حاضر بود گرسنه بماند و توسیر باشي

در آفتاب بنشیند تا تو در سايه او آرام  ؛تشنه بماند و تو سیراب باشي ؛داشته باشي

ناراحتي را تحمل كند تا تو در نعمت و آسايش به زندگي ادامـه داده و  ؛استراحت كني

  .نوازش او به خواب راحت و استراحت لذيذ دست يابي رشد نمائي و در اثر
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شكم او خانهء تو و آغوش او گهواره تو و سینه او سیراب كننده تو و خود او حافظ و 

سردي و گرمي دنیا را تحمل میكرد؛ تا تو در آسايش و ناز و نعمت  ؛نگهدارنده تو بود

  .زندگي كني

اي تو زحمت كشیده است؛ و نمي تواني از پس شكر گزار مادر باش به اندازهء كه بر

 .او قدر داني نمائي مگر به عنايت و توفیق خداوند متعال

  .حق پدر -22

فمهما  ؛وأما حق أبیك فتعلـم أنـه أصلك و أنـك فرعـه و أنـك لواله لم تكـن

رأيت فى نفسك مما يعجبك؛ فاعلم أن أباك أصل النعمة علیك فیه واحمدهلل و 

  .قـدر ذلك وال قوة اال باهللاشكره على 

اما حق پدرت بر تو آنست كه بداني او اصل و ريشه تست؛ و تو فرع و شاخه  :ترجمه

پس هر وقت در خودت چیزي مي بیني كه موجـب  ؛او هستي؛ و اگر او نبود تو نبودي

متوجه باش كه پدرت اصل و اساس آن نعمت است و  ؛پیدا شدن غرور در تو مي گردد

ند را به خاطر اين نعمت بزرگ ستايش كن و از او تشكر كن به اندازهء نعمتي كـه خداو

  .به تو ارزاني نموده است و قوتي نیست مگر به قوت خداوند متعال

 حق فرزند بر پدر و مادر-23

حق فرزند تو آنست كه بداني او از توست و در اين جهان در نیك و بد خويش 

ه پرورش دادن خوب و راهنمايي كردن او به راه وابسته توست و با تو نسبت ب

پروردگارش و ياري رساندن به او در اطاعت خداوند هم درباره خودت و هم حق او 

مسئول هستي و بر اساس اين مسئولیت پاداش میگیري و كیفر میبیني پس در كار 



رساله حقوق امام سجاد علیه السالمترجمه   
 

23 
 

فرزند همچون كسي عمل كن كه كارش را در اين دنیا به حسن اثر خويش آراسته 

كند و تو به سبب حسن رابطه میان خود و او و سرپرستي خوبي كه از او كرده اي و می

نتیجه الهي كه از او گرفته اي نزد پروردگار خويش معذور باشي و قوتي نیست مگر 

 قوت خداوند متعال.

 حق برادر-24

اما حق برادرت آنست كه دست و بازوي قدرت تو و پشت و پناه تو میباشد و باعث 

 -دشمن به–ه متكي به او هستي و نیرو و توان تو میباشد كه بدان وسیله توست ك

 و كني استفاده اسلحه بعنوان خدا معصیت راه در او از مبادا پس میبري حمله

 در او ياري و كمك دهي قرار خدا حق كردن پايمال و ظلم راه در ابزاري همچنین

ترك مكن با اين همه اگر او  را دشمن مقابل در وي از پشتیباني و نفس هواي مقابل

مطیع امر پروردگارش بود و دستور را بخوبي پذيرا بود چه بهتر و اگرنه بايد خداون 

 نزد تو مقدم بر او و عزيزتر از او باشد...

 حقوق نیكوكار 

  .حق كسي كه بر تو احسان نموده است -25

وأخرجك من ذل ؛فأن تعلم انه انفـق فیك ماله ؛وأما حق المنعم علیك بالوالء

 حلق عنك فك و  الـرق و وحشته إلىعز الحرية و انسها وأطلقك من اسر الملكة

 و  االسر؛ عنك دفـع و القهـر؛ سجـن من أخـرجك و ؛العز رائحة وأوجـدك العبودية

ا فملكك نفسك و حل اسرك و فرغك كله الدنیا اباحك و االنصاف لسان لك بسط

فتعلم انه اولى الخلق بك بعد اولى  ؛لعبادة ربك و احتمل بذلك التقصیر فى ماله
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رحمك فى حیاتـك و موتـك و احـق الخلـق بنصرك و معونتـك و مكانفتـك فى 

  .الیك احتاج ما نفسك علیه تؤثـر فال  ذات اهلل؛

   

ده است به خاطر دوستي يا ملك يا قرابت اما حق كسي كه ترا كمك نمو :ترجمه

..... بر تو آنست كه بـداني او از مالش گزشته و با صرف مـال ترا؛ از ذلت بندگي و .و

بردگي ديگران و وحشت آن نجات داده است و مزه آزادي و آسايش را به تو چشانیده 

از نمـوده و بوي و زنجیرهاي بـردگي را از تـو ب؛است و ترا از اسارت ديگران رهانیده

او ترا از زندان قهر و جبر بیرون  .خوش عزت و آزادي را به مشام تو رسانیده است

آورده و عسر حرج و سختي را از تو دور نموده و با خوشي و خوشروئي و زبان انصاف 

با تو سخن گفته و تمام دنیا را ) به جهت احساني كه نموده است ( به تو بخشیده است 

البال ساخته كه به عبادت پروردگارت پردازي و در اين راستا ضرر مالي را و ترا فارغ 

  .تقبل و تحمل نموده است

بدان كه او نزديك ترين مخلوق خداوند است نسبت به تو بعد از پدر و مادر و برادر 

و خواهرت و سزاوارتر از ديگران است كه در مواقع لزوم به كمك او بشتابي و به خاطر 

ساني كه براي تو نموده است ياريش نمائي و خودت را هیچ وقت در اموري خـدا و اح

  .كه مورد نیاز اوست مقدم ننمائي

 حق آزاد كرده -26

  و أما حق موالك الجارية علیه نعمتك فأن تعلم أن اهلل جعلك حامیة علیه و واقیة

بك عن النار يحج أن فبالحرى ؛بینه و بینك وسببا وسیلة لك وجعله معقال و ناصرا و

فیكون فى ذلك ثواب منه فى اآلجل و يحكم لك بمیراثه فى العاجل اذا لم يكن له 
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رحم مكافأة لماأنفقته من مالك علیه وقمت به من حقه بعد إنفاق مالك فإن لم تخفه 

  .و ال قوة اال باهلل ؛خیف علیك أن ال يطیب علیك میراثه

اي ـ به خاطر دوستي يا ملك يا  اما حق كسي كه تو به او كمك كرده :ترجمه

قرابـت ـ پس بدان كه خداوند ترا نگهدارنده و ياري كننده و حامي و آزاد كننـدهء او 

  .متعال خداوند به تو  تقرب سبب و وسیله  قــرار داده است و او را

اگر چناچه تو به او كمك نمائي خداوند در آخرت ترا از آتش جهنم دور خواهد 

نیا )اگر شخص مذكور وارثي نداشته باشد( میراثش به تـو تعلق خواهـد نمـود و در د

 گرفت و 

از جاي ديگر بر مال  ؛خداونـد متعال ؛اگر ارثي از او باقي نماند يا وارث داشته باشد

و دارائي تـو مي افزايد و اين بـه جهت پاداشي كه خداوند براي تو در نظر گرفته 

  .است

  .وند متعالو قوتي نیست مگر بخدا

 حق كسیكه كار خوبي براي تو نموده است  -27

وأما حق ذى المعروف علیك فأن تشكره و تذكر معروفه و تنشر له المقالة الحسنة 

وتخلص له الدعاء فیما بینك وبین اهلل سبحانه؛ فإنك إذا فعلت ذلك كنت شكرته سرا 

 رصدا له موطنا نفسك علیها ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته وإال كنت م ؛وعالنیة

آن است كه از او تشكر  ؛اما حق كسیكه براي تو كار خوبي انجام داده است :ترجمه

و سپاس گزاري نموده خوبیش را فراموش نكني؛و خوبیش را منتشر نمائي و در حق او 

كه اگر چنین نمودي؛ در ظاهر و پنهان شكر گزاري نموده اي و اگر  ؛مخلصانه دعا كني
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 متـوجه نیست كمك  تواني خوبي او را با خوبي جبران نما و چناچه او فعال نیازمندمی

  .نمائي اقدام مشكلش رفع براي فورا كرد پیدا مشكلي اگر تا باش مراقب و

 حقوق نماز جماعت 

 حق مؤذن  -28

وأما حق المؤذن فأن تعلم أنه مذكرك بربك و داعیك إلى حظك و أفضل أعوانك 

ريضةالتى افترضها اهلل علیك؛ فتشكره على ذلك شكرك للمحسن على قضاء الف

إلیك وإن كنت فى بیتك متهما لذلك لم تكن هلل فى أمـره متهما و علمت أنـه نعمة 

من اهلل علیك ال شك فیها فأحسن صحبة نعمة اهلل بحمد اهلل علیها على كل حال وال 

  .قوة اال باهلل

و مومنان را متوجه وقت نماز مي سازد؛آنست اما حق كسیكه اذان میگويد  :ترجمه

اذان گو به ياد آورنده خداوند در دلها و دعوت كننده تو بـه سوي سود و ؛كه بداني

او بهترين ياري كننده بر انجام فريضه ايست كه خداوند بر تو واجب ؛فايده مي باشد

ر در دل نسبت به و اگ ؛پس بايد از او به خاطر اين كار نیكش تشكر كني ؛نموده است

در اين قضیه بايـد خوشبین بوده و اورا بـه چیزي  ؛بعضي از كارهاي او بدبین هستي

متهـم نكني كه او نعمتي از نعمتهاي خداوند است؛ و با نعمت خداونـد بايد برخوردي 

 نیكو و شايسته داشته و شكر گزار پروردگار خويش باشي

 .حق امام جماعت -29

ى صالتك فأن تعلم أنه قد تقلدالسفارة فیما بینك وبین اهلل ف إمامك حق وأما 

والوفادة إلى ربك و تكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدع له وطلب فیك ولم 
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تطلب فیه و كفاك هـم المقـام بین يـدى اهلل والمساءلة لـه فیك ولم تكفه ذلك فإن 

م تكن شـريكـه فیـه ولـم كان فى شئ من ذلك تقصیر كان به دونك وإن كان آثما ل

يكـن لك علیه فضل فوقى نفسك بنفسـه و وقى صالتك بصالته؛ فتشكر له على 

  .ذلك والحـول وال قوة اال باهلل

پس بايد بداني كه او سفارت  ؛اما حق كسیكه امام تو در نمازت مي باشد :ترجمه

ن آن خداونـد مي بین تو و.خدايت را به عهده گرفته است و در میهمانیي كه میزبا

او از طرف تو سخن میگويد و تو از طرف او سخن نمي گوئي و او براي تو دعا مي  ؛باشد

كند و تو براي او دعا نمي كني و او براي تو میخواهد و تو براي او نمي خواهي و اوست 

  .كـه كفايت مي كند ترا در اين حضور در برابر خداوند و تو او را كفايت نمي كني

او مقصر است نه تو و اگـر مرتكب  ؛اگر در انجام اين اعمال تقصیري باشدحال 

  .گناهي شود تو شريك او حساب نمي شوي و تو را بر او فضل و برتري نخواهد بود

وچون حفظ مي كني خودت را در پناه او و حفظ مي كني نمازت را در پناه نماز او 

ه براي تو انجام مي دهد از او تشكر و به خاطر خدمتي ك؛پس او را سپاس گزار باش

  .و قوتي نیست مگر به خداوند متعال ؛كن

 حقوق دوستي و ارتباط 

  .حق هم نشین -31

وأما حق الجلیس فأن تلین له كنفـك و تطیـب له جانبك وتنصفـه فى مجاراة 

  اللفظ و ال تغرق فى نـزع اللحظ إذا لحظت وتقصـد فى اللفظ إلى إفهامـه إذا لفظت
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 بالخیار كان إلیك الجالس كان وإن بالخیار عنه القیام فى كنت إلیه الجلیس كنت وإن

 و باذنه اال تقوم وال

  .ال قوة إال باهلل

اما حق هم مجلس و هم نشین بر تو آنست كه با كمـال خوشروئي پزيراي  :ترجمه

او هم سخن او شده و با تواضع و طیب خاطر از او استقبال نمائي و اجازه دهي كه 

از نگاهاي متكبرانه و تحقیر آموز كه با گوشه چشم  ؛گويد و تو متكلم وحده نباشي

صورت مي گیرد پرهیز كن و وقتي سخن میگوئي قسمي سخن بگو كه او بفهمد و اگر 

اختیار با خـودت هست كه هـر وقت بخواهي تركش كني و  ؛تـو بر او وارد شده اي

اختیار با خودش هست كه بخواهد مجالست با ترا ترك  ؛اگر او بر تو وارد شده است

  .نمايد

كه مجالست او ؛اما تو بدون اجازهء او ) در صورتي كه او وارد بر تو باشد ( حق نداري

  .را ترك نمائي

  .حق همسايه -31

وأما حق الجار فحفظه غائبا و كرامته شاهدا و نصرته و معونته فى الحالین جمیعا ال 

عورة وال تبحث له سوء)ة( لتعرفها؛ فإن عرفتها منه عن غیر إرادة منك وال  تتبع له

كنت لما علمت حصنا حصینا وسترا ستیرا؛ لوبحثت االسنة عنه ضمیرا لم  ؛تكلف

ال تسلمه عند شديدة وال  .ال تستمع علیه من حیث ال يعلم .تتصل إلیه إل نطوائه علیه

وال تدخر حلمك عنه إذا جهل علیك  .فر زلتهتقیـل عثرته وتغ .تحسده عنــد نعمة

وال تخرج أن تكون سلما له ترد عنه لسان الشتیمة وتبطل فیه كید حامل النصیحة و 

  .و ال حول وال قوة اال باهلل ؛تعاشره معاشرة كريمة
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اما حق همسايه پس بر تو واجب است كه حافظ منافـع او در غیابش و  :ترجمه

ورش باشي؛ و در هردو حال )حضور و غیاب (يار و مددگار او حافظ كرامت او در حض

باشي براي يافتن عیبهاي او تجسس نكن و اگر ناخود آگاه و بـدون قصد متوجه عیبي 

چون دژ محكم و پردهء زخیمي باش وعیب او را بپوشان طوريكـه هیچ  ؛در او شدي

  .كس به هیچ عنوان متوجه آن عیب از ناحیهء تو نشود

فتاري تنهايش نگزار و اگر خداوند به او نعمتي عطا كرد حسد نورز؛ در گر

اگر گاهي از روي ناداني حركت نادرستي  ؛لغزشهايش را ببخش و از خطاهايش درگزر

نسبت بـه تو انجام داد با حلم وبردباري برخورد كن و همیشه با او در صلح و صفا 

  .باش

از  ؛عیبهاي او را اينجا و آنجا نقل نمايندمگزار ديگران او را بد گويند و بديها و 

 باور داد نسبت او به را  خیانت به او ممانعت كن و اگر كسي حرف بدي يا سخن زشتي

 خداوند به مگر نیست قوتي و .باش داشته انساني و نیكو معاشرت ات همسايه با .نكن

  .متعال

  .حق هم صحبت -32

ضـل ماوجـدت إلیـه سبیـال وإال فـال وأما حــق الصـاحب فأن تصحبـه بالف

أقــل مـــن اال نصاف وأن تكرمه كما يكرمك و تحفظه كما يحفظك وال يسبقك 

 .المودة من يستحق عما به والتقصر كافأته سبقك فإن مكرمة إلى بینه و  فیما بینك

 ال فیما نفسه على ومعــونته ربه طاعة على ومعاضدته حیاطته و نصیحته نفسك تلزم

  .و ال قوة اال باهلل .يهم به من معصیة ربه ثم تكون )علیه( رحمة وال تكون علیه عذابا
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اما حق رفیق و هم صحبت بر تو آنست كه اگر علم و كمالي داري و  :ترجمه

میـتواني با او قسمي صحبت كني كه از تو استفاده كند و بیاموزد پس صحبت كن 

استفاده كني و احترامش را نگه دار همانطوريكه وگرنه اجازه بده او صحبت كند تا تو 

  .دوست داري او احترام ترا حفظ كند

كوشش كن كه در كارهاي نیك و رساندن فائده همیشه پیش قدم باشي و اگر او 

پیشي گرفت و نفعي به تو رساند تو هم به بهترين وجه تالفي كن و در دوستي و 

دان كه اورا نصیحت كني و در گرفتاريها و بر خودت الزم ب ؛محبت با او كوتاهي نكن

مگـر اينكه ؛بالها از او به قدر توان محافظت نمائي و در تمام موارد يار و ياور او باش

میل بـه طرف معصیت و گناه نمايد كه در اين صورت بايد اورا باز داري و براي او 

  .نـه عذاب و نقمت و نیست قوتي مگر به خداوند متعال ؛رحمت باش

  .حق شريك -33

وأما حق الشريك فإن غاب كفیته وإن حضرساويته وال تعزم على حكمك دون 

حكمه وال تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ علیه ماله وتنفى عنه خیانته فیما عز أو 

  .وال قوة اال باهلل "أن يد اهلل على الشريكین ما لم يتخاونا  "هـان فإنه بلغنا 

ك آنست كه در غیابش كفايتش كني و در حضورش خود را با اما حق شري :ترجمه

او مساوي حساب نمائي و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیري و به نظر خود 

حافظ مالش باشي؛ و از خیانت به او در امور بزرگ و  .بدون مشورهء با او عمل نكني

كاء است؛ تا دست خداوند با شر "كوچك پرهیز نمائي زيرا كه به ما رسیده است 

  .و قوتي نیست مگر به خداوند متعال "وقتیكه به هم ديگر خیانت نكنند 
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  .حق مال -34

 يحـرفه ال و  حله فى إال تنفقـه ال و  و أما حــق المال فأن ال تأخذه إال من حله

  اهلل إلى وسببا إلیه إال اهلل من كان إذا والتجعله حقائقه عن تصرفه ال و مواضعه عــن

ال تؤثر به على نفسك من لعله ال يحمدك وبالحرى أن ال يحسن خالفته فى تركك  و

 أحسن مالك فى أحـدث وبما  وال يعمل فیه بطاعة ربك فتكـون معینـا له على ذلك

 مع والندامة والحسرة باالثم تبوء و بالغنیمة فیذهب ربه بطاعة فیعمل لنفسه نظــرا

  .باهلل اال قوة ال و التبعة

اما حق مال ودارائي به گردن تو آنست كـه از حالل كسب نمـوده و بـه  :ترجمه

حالل مصرف كني و از آن استفادهء صحیح نمائي كه خیـر دنیا و آخرت را بـه دنبال 

وقتي آنچه داري از آن خداوند است پس آنرا وسیله و سبب تقرب بـه  .داشته باشد

ت حساب نكن كه براي ترقیات مادي خداونـد قرار ده و مالت را عزيز تر از جان

ومعنـويت از آن استفاده نكني؛ و در نتیجـه آنرا براي كسي بگزاري كه هرگز به فكر 

استفادهء غلط وحــرام نمايد و تو در اين  ؛تو نباشد و از مال تو كه به او رسیده است

و  و اگر استفادهء صحیح و درست نمايد پس سود؛كار شريك جرم او محسوب گردي

فائده از آن او باشد و گناه و حیرت و ندامت و عذاب آخرت از آن تو و قوتي نیست 

  .مگر به خداوند متعال

  .حق طلبكار -35

وأما حـق الغـريم الطالب لك فإن كنت موسرا أوفیته وأغنیته ولم تـرده وتمطله 

و إن كنت  "مطل الغنى ظلم  " :فإن رسـول اهلل صلى اهلل علیـه والـه وسلم قال
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معسرا أرضیته بحسن القول وطلبت إلیه طلبا جمیال ورددته عن نفسك ردا لطیفا ولم 

  .تجمع علیه ذهاب ماله وسوء معاملته فإن ذلك لؤم وال قوة اال باهلل

اما حق كسیكه به توقرض داده است و موعد پرداخت آن رسیده  :ترجمه

معطلي بپرداز و بیجهت مال  آنست كه اگرتوان پرداخت قرض را داري؛بدون؛است

مردم را نزد خود نگه ندار و اگر از تو قرض خود را مي خواهد جواب رد به او نده زيرا 

و ؛تعلل در اداي قـرض " :كه حضرت محمد مصطفي صلي اهلل علیه واله وسلم فرمود

و اگر توان پرداخت آنرا نداري با عذر خواهي و  ؛"تاخیـر در پرداخت آن ظلم است 

طلب تمديد وقت قرض رضايت صاحب مال را بدست آور و با تشكر و تقدير او را از 

نـه اينكه هم قرضش را نپردازي و هم فحش و دشنام نثارش  ؛خودت راضي بساز

 .و قوتي نیست مگر به خداوند متعال ؛كه نشانهء پستي تـو خواهد بود؛نمائي

 حق معاشر.  -36

ال تغشه وال تكذبه وال تغفله وال تخدعـه وال تعمـل وأما حق الخلیط فأن ال تغره و

وإن اطمأن إلیك استقصیت له على  ؛فى إنتفاضه عمل العدو الذى ال يبقى على صاحبه

  .وال قوة اال باهلل ؛نفسك و علمت أن غبن المسترسل ربا

اما حق كسیكه با تو معاشرت دارد آنست كه ضرري به او وارد نساخته و از  :ترجمه

سخنش را تكذيب نكرده و اغفالش نكني و از خدعه و نیرنگ  ؛یانت به اجتناب نمائيخ

او را ؛چون دشمنان با او برخورد نكرده و اگر به تو اعتماد نمود ؛نسبت به پرهیز نمائي

برخودت مقدم بداري و بدان كه ضرر رساندن به خاطر منافع خودت به كسیكه؛ بتو 

  .لمداد مي شود و قوتي نیست مگر به خداوند متعالربا ق ؛اعتمـاد نمـوده است

 حقوق خصومت 
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  .حق مدعي -37

وأما حـق الخصم المدعى علیك فإن كان ما يدعى علیك حقا لم تنفسخ فى 

 والشاهد  علیها والحاكم  له نفسك خصم كنت و ؛دعوته ابطال فى تعمل لم و  حجتـه

 علیك و إن كان ما يدعیـه باطال اهلل حـق ذلك فإن ؛الشهود شهادة دون بحقه له

رفقت بـه و روعته و ناشدته بدينه و كسرت حدته بذكر اهلل و ألقیت حشو الكالم 

ولغطه الذى ال يردعنك عادية عدوك بل تبوء باثمه وبه يشحذعلیك سیف عداوته 

  .الن لفظة السوء تبعث الشر والخیر مقمعة للشر وال قوة اال باهلل

سیكه علیه تو اقامهء دعوي نموده و خصم تو حساب میشود؛ اما حق ك :ترجمه

در پي بي اعتبار  ؛آنست كه اگر در دعوايش علیه تو صادق است و حق به طرف اوست

زيرا با  ؛كردن حجت و دلیلش نباش و بـراي باطل نمـودن دعوايش تالش نكن

بودن طرف  براي آنكه وجدانت حكم به حق ؛وجدانت بلكه با خودت دشمني كرده اي

مقابلت مینمايد و خودت بهترين شاهد و گواه هستي بر اينكه حق به طرف خصمت 

پس حق را بدون چون و چرا بپزير كه پزيرفتن حق يكي از حقوق خداوند  ؛هست

  .متعال بر عهـدهء بندگان مي باشد

هر مذهب و او را از خـدا بترسان و از ؛با او مدارا كن ؛اما اگر در دعوايش كاذب است

و ديني كه پیروي مي كند برايش دلیل بیاور تا متوجه زشتي كارش شود و با ياد آوري 

از سخنان منافي ادب و اخالق پرهیز  .عذاب قیامت و مرگ او را از راه باطل برحذر دار

 انگیخته بر موجب و نموده تر تیز را تیغش و بیشتـر را دشمـن دشمنیي زيرا ؛ كن

 به مگر نیست قوتي و كند مي نابود را شر ؛ اما سخن خـوب شد؛ خواهد شر شدن

  .متعال خداوند
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  .حق مدعي علیه -38

وأما حـق الخصم المدعى علیه فـإن كان ماتدعیـه حقـا أجمـلت فى مقاولتـه 

فإن للدعوى غلطة فى سمع المدعى علیـه و قصدت قصـد حجتك  ؛بمخرج الدعوى

البیان وألطف اللطف ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالـرفق و أمهل المهلة وأبین 

  .بالقیـل والقال فتذهب عنك حجتك وال يكون لك فى ذلك درك وال قوة اال باهلل

اما حـق كسي كه تـو علیه او اقامهء دعوي نمـوده اي بر تو آنست؛ كه اگر  :ترجمه

تا راهي براي در دعوايت برحق و صادق هستي با او به خوبي و مهرباني سخن بگو 

زيرا كلمهء دعوي و شكايت كلمهء خوبي  ؛حـل و فصل دعوي و خصومت پیدا شود

پس حجت و برهانت را با رفق  ؛نیست و خصم تو از شنیدن اين كلمه ناراحت مي شود

  .و مـدارا براي او بازگو كن و اگر نیاز به فكر كردن داشت به او مهلت بده تا فكر كند

 حقوق مشاوره 

  .حق كسیكه از تو مشورت میخواهد -39

وأما حـق المستشیر فإن حضرك له وجه رأى جهـدت له فى النصیحة وأشرت 

 ؛لین و رحمـة فى منك لیكن ذلك و  علیه بما تعلم انك لـوكنت مكانـه عملت بـه

 رأى له يحضرك لم وإن االنس موضع يوحش الغلظ وإن الوحشة يؤنس اللین فإن

أيه وترضى به لنفسك؛ دللته علیه و أرشدته الیه فكنت لم تأله بر تثق من له وعرفت

  .وال قوة اال باهلل ؛خیرا و لم تدخره نصحا

 كه  پس اگر نظر خوبي داري ؛اما حق كسیكه از تو مشورت مي خواهد :ترجمه

 او پاي پیش را راهي و نكن كوتاهي او راهنمائي و نصیحت در؛باشد مفید او بـراي
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گر خودت جاي او بودي همان راه را مي رفتي و با نرمي و خـوش زباني با او ا كه بگزار

صحبت كن زيرا نرم سخن گفتن و مهرباني وحشت و ترس را تبديل به انس و الفت 

مي كند در حالیكه غلظت و تندي انس و محبت را مبدل بترس و وحشت مي سازد و 

كسي را مي شناختي كه خود به او اگر چیزي به ذهنت نرسید تا او را راهنمائي كني و 

اعتماد داشته و حاضر بودي به راي و نظرش عمل كني او را بسوي همان شخص 

راهنمائي كن و در اين صورت است كه در مشورت دادن كوتاهي ننموده اي و راه 

  .صحیـح و درست را از او پنهان نداشته اي و قوتي نیست مگر به خداوند متعال

  .را متوجه حق خودت بگردان با بیاني واضح او

براي آنكه سبب بي ارزش شدن حجت و  ؛از قیل و قال و جار و جنجال بپرهیز

  .برهانت شده اجر و پاداش ترا ضايع میگرداند و قوتي نیست مگر به خداوند متعال

  .حق كسیكه از او مشورت میخواهي -41

 فانما  رأيه اذا اشار علیك أما حق المشیر علیك فال تتهمه فیما يوافقك علیه من

 اتهمت اذا بالخیار رأيـه فى علیه فكـن اختالفهم و فیها الناس وتصرف اآلراء هى

 شكره تدع وال ؛المشاورة يستحق ممن عندك كان إذا لك تجوز فال تهمته فاما رأيـه

 و اهلل حمدت وافقـك فاذا ؛مشورته وجــه حسن و رأيه إشخاص من لك بدا ما على

  .ذلك من أخیه بالشكر واالرصاد بالمكافأة فى مثلها ان فزع الیك وال قوة اال باهلل قبلت

 در اگـر كـه آنست تو بر خواهي مي مشورت او از كه كسیكه حق اما :ترجمه  

 آراء كـه زيرا نكني متهم خیانت به را او ؛توبود خواستهء مطابق او نظر ؛دادن مشورت

ت و اختالف آنان در آراء و نظريات امريست متداول و اس مختلف مردم بین انظار و

  .معمول
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و چنانچـه نظـر او  ؛البته تو كامال اختیار داري كه نظر او را قبـول نمائي يا رد كني

اما خود او را ؛را مطابق صواب نديدي میتواني اصل نظر را متهم كني و ناصواب بخواني

  .ي و به همین جهت به او مراجعه نموديچون تو او را اهل مشورت میدانست ؛هرگز

اگر نظرش را عمل نمودي و به آنچه میخواستي رسیدي پس او را تشكر نموده و 

تو  ؛خـدا را سپاس گزار باش و اگر روزي او به تو مراجعه كند و از تو مشورت بخواهد

وتي نیز احسان نموده و او را به طور صحیح و به دور از خیانت راهنمائي كن و قـ

  .نیست مگر به خداوند متعال

 حقوق نصیحت 

  .حق نصیحت شونده -41

وأما حق المستنصح فإن حقه أن تؤدى إلیـه النصیحة على الحـق الذى ترى لـه 

 ؛أنه يحمل ويخرج المخرج الذى يلین على مسامعه و تكلمه من الكالم بما يطیقه عقله

 . لیكن مذهبك الرحمة وال قوة اال باهللفإن لكل عقل طبقة من الكالم يعرفه ويجتنبه و

اما حق كسیكه نصیحتش میكني يا از تو خواسته است كه نصیحتش كني  :ترجمه

بر تو آنست كه: او را صحیح و به حق نصیحت نمائي و چیزي بگوئي كه او بتواند به آن 

ـور و قسمي با او سخن بگوي كه در خ ؛عمل كند و از حد توان و قدرتش بیرون نباشد

فهم و درك او باشد زيرا كه همه از نظر تعقل و فكر در يك حد نیستند بلكه هر 

و ؛انساني داراي مرتبه اي از عقل مي باشد و روشت در حال نصیحت كردن نـرم

  .گفتارت نیـز دوستانه باشد و قوتي نیست مگر به خداوند متعال

  .حق نصیحت كننده -42
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ناحك ثم تشرئب له قلبك وتفتح له سمعك حتى وأما حق الناصح فأن تلین له ج

 و ذلك على اهلل حمدت للصواب فیها وفق كان فإن  تفهـم عنه نصیحته ثم تنظر فیها

 أنه وعلمت تتهمه ولم رحمته  فیها لها وفق يكن لم وإن نصیحته له وعرفت منه قبلت

 أمره من بشئ  بأتع فال للتهمة مستحقا عندك يكون أن إال ؛أخطأ أنه إال نصحا يألك لم

  .باهلل اال قوة ال و ؛حال كل على

اما حق كسیكه كه ترا نصیحت مي كند آنست كـه در برابر او متواضع باشي  :ترجمه

و گـوشت را در اختیار او قرار دهي تا ؛و با شنیدن نصیحتهايش قلبت را سیـراب كني

كن چنانچـه نصايحش را بعد از شنیدن در گفتار او تفكر  ؛هرچه میگويد متوجه شوي

و چنانچـه  ؛درست و صواب ديدي بپزير؛ و خداوند را بـه خاطر اين نعمت شاكر باش

ضمن تشكر با مهرباني از كنارش بگزر و او را متهم نكن زيرا كه  ؛آنرا نا صواب يافتي

مگر اينكه او را از ؛میداني او قصد نصیحت داشت نه چیز ديگر اما اشتبـاه كـرده است

در اين صورت به نصیحت او  ؛بل مي شناسي و میداني كه او آدم خیر خواهي نیستق

  .اعتناء و اعتماد نكن

 حقوق اخالقي و اجتماعي 

  .حق بزرگترها -43

 الفضل أهل من كان إذا اسالمه إجالل و  و أما حـق الكبیـر فإن حقـه توقیـر سنه

صام وال تسبقـه إلى طريـق وال تؤمه الخ عند مقابلته ترك و فیه بتقديمه االسالم فى

فى طريـق وال تستجهلـه وإن جهـل علیك تحملت وأكرمته بحـق اسالمـه مـع 

  .سنه فانما حق السن بقدر االسالم وال قوة اال باهلل
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اما حق بزرگتر بر تو آنست كه او را به خاطر سنش احترام نمائي و چنانچـه  :ترجمه

مورد تكريم و تجلیلش قرار دهي و بر خود مقـدم داري و فضل و سابقه در اسالم دارد 

اگر با تو به منازعه پرداخت با او مقابله نكني و اگر در راهي همراه بوديد؛ از او سبقت 

جهلش را به رخش ؛نگیري و پیش روي او حركت نكني و چنانچه به مطلبي جاهل بود

الم و سنش گزشت كني؛ زيرا نكشي و اگر او ترا جاهل خواند تحمل نموده به خاطر اس

  .حق سن باندازهء حق سابقه در اسالم است و قوتي نیست مگر به خداوند متعال

  .حق كوچكترها -44

وأما حق الصغیر فرحمته و تثقیفه و تعلیمه و العفوعنه و السترعلیه و الرفق به و 

ترك مماحكته فإن المعونة له والسترعلى جرائر حداثته فإنه سبب للتوبة والمداراة له و

  .ذلك أدنى لرشده

اما حق كوچكتر بر بزرگتر آنست كـه نسبت بـه او مهربان بوده در تربیت و  :ترجمه

با او بـه مدارا  ؛خطاهايش را ناديده گرفته عیبش را بـر او بپوشاند ؛تعلیم او بكوشد

واني؛ و چون بـه خاطر حداثت سن و ج ؛رفتار نموده و در مشكالت كمكش نمايد

مستور نگه دارد زيرا كه سبب توبه او خواهد  ؛اعمال و حركات نا بخردانهء از او سرزند

  .شـد و با او نزاع و مخاصمه نكند كه مانع رشد او مي شود

  .حق كسیكه از تو كمك مي خواهد -45

وأما حق السائل فإعطائه اذا تهیأت صدقة وقدرت على صد حاجته والدعاء لـه فیما 

به والمعاونة له على طلبته وإن شككت فى صدقه و سبقت إلیه التهمة لـه و لم نزل 

 و  تعزم على ذلك لم تأمن أن يكون من كید الشیطان أراد أن يصدك عن حظك
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 غلبت وإن جمیال ردا ورددته بستره تركته و ربك الى التقرب بین و بینك يحول

  .ذلك من عزم االمور فإن منه نفسك فى عرض ما على وأعطیته مره فى نفسـك

اما حق كسیكه از تو كمك مي خواهـد آنست كه اگـر در قدرت و توانت  :ترجمه

اگر صدقهء آماده  ؛هست براي رفع نیازش اقدام نموده و حاجتش را برآورده سازي

چنانچه در صدق  ؛داري به او عطا نموده و براي رفع گرفتاريش در حقش دعا كن

دلت پیدا شد و گمان بردي كه دروغ مي گويد پس به اين  گفتارش شك و ترديد در

اين شك و گمـان از وسوسه هاي  ؛شك وگمان اعتناء ننموده و بدان كه بعید نیست

شیطان باشد كـه مي خواهد ترا از اين ثواب محروم نموده و مانع تقرب تو به 

  .پروردگارت شود

ه خوارش كني با سخنان زيبا و محترمانه و بدون آنك ؛پس اگر چیزي به او ندادي

  .نرم كه او را آزرده خاطر نسازد جوابش كن

چنانچه بر شكت غالب آمدي و علي رغم آنچه در دلت گزشته است كمكش نمودي 

  .بدان كه اين از كارهاي مهم و قابل اطمینان است

  .حق كسیكه تو از او كمك میخواهي -46

نه ما اعطى بالشكر له و المعرفة لفضلـه و وأما حق المسئول فحقه إن اعطى قبل م

طلب وجه العذر فى منعه وأحسن به الظن واعلم أنه إن منع ) فماله( منع وأن لیس 

  .وإن كان ظالما فإن االنسان لظلوم كفار ؛التثريب فى ماله

اما حق كسیكه از او كمك خواسته اي پس حق او آنستكه؛ اگر چیزي تـرا  :ترجمه

 عطا 
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تشكر و سپاس و قدر داني بپزيري و اگر نخواست كمكت كند نسبت به او كرد با 

گمان بد پیدا نكن بلكه برايش عذري در ذهنت جستجو نموده و منعش را حمـل بر 

ازمال خودش به تو ؛آن كـن و حسن ظن داشته باش و بدان كه اگر او ترا منع كرده

مالمت و سرزنش  ؛ي نمیدهدنداده است و كسي را به خاطر اينكه مالش را به ديگر

و اگر با اين كارش ظلم نموده است؛ پس انسان بسیار ظالم و كفران كنندهء  ؛نمي كنند

  .نعمتهاي خداوند متعال است

  .حق كسیكه سبب خوشحالي تو شده است -47

وأما حق من سرّك اهلل به وعلى يديه؛ فإن كان تعمدها لك حمدت اهلل اوال ثم 

بقـدره فى موضع الجزاء و كافأته على فضل االبتداء وأرصدت له شكرته على ذلك 

توحّّـدك بها  ؛المكافأة و إن لم يكن تعمدها حمدت اهلل و شكرته وعلمت أنه منه

وأحببت هذا إذا كان سببا من أسباب نعم اهلل علیك وترجوله بعد ذلك خیرا فإن 

  .وة اال باهللأسباب النعم بركة حیث ماكانت و إن كان لم يعتمد وال ق

اما حـق كسیكه خداوند او را سبب سـرور و خوشحـالي تـو قـرار داده  :ترجمه

است پس اگر با آگاهي و خواسته خودش ترا مسرور نموده است خداوند را ستايش 

 ؛نمـوده و بعد از حمد و ثناي الهي از آن شخص به اندازهء ارزش كارش قـدر داني كن

مراقب باش تا تو ؛او از آنجهت است كه اول اقدام نموده استزيرا كه كه برتري عمل 

  .نیز در او سبب سرور و خوشحالیش شوي

 بدان و باش سپاسگزار را خـداي  ؛و اگر ناخود آگاه و بدون قصد سبب شده است

 كـه را شخصي و ؛است داده اختصاص آن بـه ترا كه اوست ناحیهء از نعمت اين كـه
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ست دوست بدار چون سببي از اسباب نعمتهـاي خداونـد است ا شده تو سرور سبب

 و براي 

اگرچه بـدون ؛او طلب خیر كن زيرا كه اسباب نعمت هرجا باشد مايهء بركت است

  .قصد باشد و قوتي نیست مگر به خداوند متعال

  .حقي كسیكه بسبب او نكبتي به تو رسیده است -48

ول او فعل فإن كان تعمدها كان العفـو اولى وأما حق من ساءك القضاء على يديه بق

بك لما فیـه له مـن القمع و حسن االدب مع كثیر أمثالـه مـن الخلـق فإن اهلل 

 عَزْمِ مِـنْ  :)وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ ـ الى قوله ـ :يقـول

) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُـوا بِمِثْلِ مَا عـُوقِبْتُمْ بِـهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُـمْ  :عـزّوجـل قال و( الْأُمُورِ

فإن لم يكن عمدا لم تظلمه بتعمد اال نتصار منه  ؛لَهُـوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِينَ( هذا فى العمد

 ورفقت به ورددته بألطف ما تقدرعلیه وال قوة اال ؛فتكون قد كافأته فى تعمد على خطأ

  .باهلل

سبب نكبت و گرفتاري تو شده ؛اما حق كسیكه بخاطر گفتار يا رفتارش :ترجمه

است آنستكه اگر از روي عمد و آگاهي بتو ضرر رسانیده است بهتر آنست كه او را 

ببخشي زيرا عفو موجب مي شود كه از اين كار در آينده دست بر دارد و با خلق خدا 

 كـه كسي و)   :نمايد زيرا خداونـد متعال مي فرمايـدمودبانه و بدون آزار برخورد 

 كه است كساني بر مجازات و ايراد؛نیست او بر ايرادي طلبد، ياري شدن  مظلوم از بعد

 عـذاب آنان براي دارند مي روا ظلم حــق نا به زمین در و كنند مي ستم مردم بر

از كارهاي پر ارزش است  اين؛كنند عفو و شكیبائي كه كساني اما ؛است ناكي درد

) و هرگاه خواستید مجازات كنید؛ تنها به  :و هم چنین مي فرمايـد .[ (41/43]شوري 
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مقـداري كه بـه شما تعدي شده كیفر دهید ! و اگـر شكیبائي كنیـد اين كار براي 

  .[ (126شكیبايان بهتر است ]نحـل 

  .اين در صورتي است كه عمدي در كار باشد

ضرري كه به تو رسیده است غیر عمدي بوده باشد؛از ستم بر او به نیت  اما اگر

انتقام پرهیز كن تا ضرر عمدي به كسي كه از روي خطا مرتكب عملي شده است 

بلكه با او به رفق و مدارا رفتار كن؛ و خطايش را با مهرباني و لطفي كـه در  .نرساني

  .ند متعالوقوتي نیست مگر به خداو ؛توان داري پاسخ بده

  .حق همه مسلمانان به طور عموم -49

وأما حـق اهل ملتك عامة فإضمار السالمة ونشر جناح الرحمة والـرفق بمسیئهم و 

وتألفهم واستصالحهم وشكرمحسنهم إلى نفسه وإلیك فإن احسانه الى نفسه احسان 

إلیك إذا كف عنك أذاه و كفاك مؤونتـه و حبس عنك نفسه فعمهم جمیعا 

 كبیرهـم ؛منازلهـم منك جمیعـا وأنزلتهـم بنصرتـك جمیعا انصرهم و  عوتـكبد

 تعاهدته أتاك فمن ؛االخ بمنزلة أوسطهم و الولد بمنزلة صغیرهم و الوالـد بمنزلـة

  .أخیه على لألخ يجب بما أخاك وصل ؛ رحمة و بلطف

ان كدورتي اما حق همهء مسلمانان بر تو آنست كه در دل نسبت به آن :ترجمه

نداشته باشي و بالهاي مهرباني و لطفت را بر سر خطاكاران ايشان بیفشاني و به جهت 

اصالح و ايجاد الفت بیـن آنها و خـود بكوشي و شكـر و سپاست را از نیكـوكاران 

كساني كه احسان و نیكي آنها براي خــود شان و بـراي  ؛آنها دريـغ نداري

خود شان احسان بتو نیز هست وقتیكه آزاري بتـو  زيرا كه احسان آنها به؛تست
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نرسانند و تـرا گرفتار دفع آن آزار نكنند و خود را از آسیب رساندن بتو دور نگه 

  .دارند

پس براي همهء مسلمانان دعا كن و به ياري همـهء آنها بشتاب و همـه را در 

  .مراتبي كه دارند مورد عنايت و تكريم قرار ده

  .مسلماناني كه در حال جنگ با مسلمانان نباشندحق غیر  -51

وأما حق اهل الذمة فالحكم فیهم أن تقبل منهم ما قبل اهلل وتفى بما جعل اهلل لهم 

من ذمته وعهده وتكلهم الیه فیما طلبوا من أنفسهم وأجبروا علیه وتحكم فیهم بما 

ن بینك وبین حكم اهلل به على نفسك فیما جرى بینك )وبینهم( من معاملة ولیك

ظلمهم من رعاية ذمة اهلل والوفاء بعهده وعهد رسول اهلل صلى اهلل علیه واله حائل فانه 

  .فاتق اهلل و ال حول وال قوة اال باهلل "من ظلم معاهدا فأنا خصمه  " :بلغنا أنه قال

و در هر حال جنگ با مسلمانها هم ؛اما حق كسانیكه مسلمان نیستند :ترجمه

آنست كه بپزيري از آنان  ؛شرايط زندگي در مملكت اسالمي را پزيرفته اند نیستنـد و

چیزي را كه خدا پزيرفته است و وفا كني بـه عهـد و پیماني كه بین آنها و دولت 

اسالمي منعقـد شده است و مزاحم آنان در آنچه كه از خود شان میخواهند و به آنچه 

آنها همانگونه كه خداوند بر تو حكم  وحكم كن در؛كه مجبور به آن هستند نشوي

  و حائل و پرده قرار بـده ؛در آنچه واقع مي شود بین تو وآنها از معامله؛نموده است

 از زيرا  ؛را خدا رسول و خدا عهد به وفا و خداوند پیمان آنها به ظلم  بین و خـود بین

كسیكـه كافـرذمي و  :فرمود كه است رسیده بما سلم و اله و علیـه اهلل صلي پیامبر

پس تقواي الهي را پیشه كن و  .معاهد را مورد ظلـم قرار دهد من خصم او خواهم بود

  .قوتي نیست مگر به خداوند متعال
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فهذه خمسون حقا محیطا بك ال تخرج منها فى حال من اال حوال يجب علیك 

وال حول و ال قوة اال رعايتها والعمل فى تأديتها واال ستعانة باهلل جل ثنائه على ذلك 

 باهلل والحمد هلل رب العالمین 

اين پنجاه حقي است كه تر احاطه كرده است و از اين حقوق در هیچ حالي  :ترجمه

برتو واجب است رعايت اين حقوق و تالش براي اداي آن و  ؛از احوال خارج نیستي

قوتي مگر به  و نیست ؛طلب مساعدت و كمك از خداوند متعال بر رعايت اين حقوق

  .خداونـد متعال و حمد و سپاس مخصوص آن ذات مقدس است

 


