بسم اهلل الرحمن الرحیم
متن و ترجمه رساله حقوق امام سجاد علیه السالم
بدان كه خدا را بر تو حقوقى است كه تو را در هر جنبش و آرامش و هر جا باشى فرا گرفتهاند ،و در هر اندامى بچرخانى و هر
ابزارى بگردانى ،بعضى از حقوق بر بعضى بزرگترند .بزرگترين حقوقى كه خدا بر تو واجب كرده حق او است تبارك و تعالى كه
آن پايه همه حقوق است و همه از آن بازگرفته شوند ،آنگاه واجب نموده براى تو بر عهده تو از سر تا قدمت با اعضاى مختلفت
حقوقی را؛ براى ديدهات بر تو حقى است و براى گوشت بر تو حقى است؛ زبانت به تو حق دارد و دستت به تو حق دارد و پايت به
تو حق دارد و شكمت به تو حق دارد و فرجت به تو حق دارد ،اين هفت عضو تو است كه با آنها كار كنى .سپس خدا عز و جل
حقى هم براى هر كار تو بر تو قرار داده ،نمازت بر تو حقى دارد و روزهات بر تو حقى دارد و زكاتت بر تو حقى دارد و قربانیات
بر تو حقى دارد و كارهايت بر تو حقى دارند .سپس دائره حق از تو به ديگران رسد كه بر تو حق واجب دارند ،و واجبترين همه
اين حقوق بر تو حق پیشوايان تو است و سپس حقوق رعیتت و سپس حقوق خويشانت .اينها حقوقى است و حقوقى هم از آنها
منشعب گردد ،و حق پیشوايان كه بر تو است سه گونه است واجبترشان حق سلطانست كه تدبیر كار تو به دست اوست؛ سپس
حق آموزگار و سپس حق آقائى كه مالک تو است ،هر تدبیركننده و سرپرستى پیشوا است حقوق زير دست هم بر سه گونه است؛
حق زير دست حكومت تو و سپس حق شاگرد و دانشجوى تو زيرا نادان زير دست و رعیت دانا است ،و حق زير دستى كه صاحب
اختیار او هستى مانند زوجه و مملوك و حقوق خويشان فراوان است و پیوسته به اندازه پیوست رحم در خويشى ،واجبتر همه بر
تو حق مادر تو است و سپس حق پدر تو و سپس حق فرزندانت ،سپس حق برادرت ،سپس به ترتیب هر خويشى كه نزديکتر
است ،سپس حق آزادكننده و ولی نعمت تو ،سپس حق آزادشدهات كه ولی نعمت اوئى ،سپس حق هر كه به تو احسان كرده،
سپس حق اذانگوى نمازت ،سپس حق پیشنمازت ،سپس حق همنشین تو ،سپس حق همسايهات ،سپس حق شريكت سپس حق
مالت ،سپس حق بدهكارت ،سپس حق بستانكارت ،سپس حق رفیق معاشرت ،سپس حق مدعى بر تو ،سپس حق كسى كه به او
ادعا دارى ،سپس حق مشورت كننده با تو ،سپس حق آنكه با او مشورت كنى .سپس حق اندرزجويت ،سپس حق بزرگتر از تو،
سپس حق خردسالتر از تو ،سپس حق سائل از تو ،سپس حق كسى كه از او سؤال كنى ،سپس حق كسى كه به تو بدى كرده به
گفته يا كرده يا به شادى كردن علیه تو به گفتار يا كردار ،به تعمد يا غیر تعمد ،سپس حق همه همكیشانت ،سپس حق كفار ذمى،
سپس حقوقى كه در تغییر احوال و باسباب پديد آيند ،خوشا بر كسى كه خدايش يارى دهد تا هر حقى بر او واجب كرده ادا كند
و او را توفیق دهد و نگهدارد.
فَأَمَّا حقَّ اللََّهِ الْأَكْبر فَأَنََّک تَعْبُدُهُ لَا تشْرِكُ بِهِ شَیْئاً فَإِذَا فَعلْت ذَلِک بِإِخْلَاصٍ جعلَ لَک علَى نَفْسِهِ أَنْ يكْفِیک أَمْرَ الدَُّنْیا و الْآخِرَةِ و
يحْفَظَ لَک ما تحِبَُّ مِنْها
و أَمَّا حقَّ نَفْسِک علَیْک فَأَنْ تَسْتَوْفِیها فِی طَاعةِ اللََّهِ فَتؤَدَِّي إِلَى لِسانِک حقََّهُ و إِلَى سمْعِک حقََّهُ و إِلَى بصرِك حقََّهُ و إِلَى يدِك
حقََّها و إِلَى رِجْلِک حقََّها و إِلَى بطْنِک حقََّهُ و إِلَى فَرْجِک حقََّهُ و تَسْتَعِینَ بِاللََّهِ علَى ذَلِک و أَمَّا حقَّ اللَِّسانِ فَإِكْرَامُهُ عنِ الْخَنَى و
تَعْوِيدُهُ الْخَیْرَ و حمْلهُ علَى الْأَدبِ و إِجْمامُهُ إِلََّا لِموْضِعِ الْحاجةِ و الْمنْفَعةِ لِلدَِّينِ و الدَُّنْیا و إِعْفَاؤهُ عنِ الْفضولِ الشََّنِعةِ الْقَلِیلَةِ الْفَائِدةِ الََّتِی
لَا يُؤْمن ضَرَرُها مع قِلََّةِ عائِدتِها و يُعدَُّ شَاهِدُ الْعقْلِ و الدَّلِیل علَیْهِ و تَزَيَُّن الْعاقِلِ بِعقْلِهِ [و] حُسْن سِیرَتِهِ فِی لِسانِهِ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ الْعلِیَِّ
الْعظِیمِ

.۱اما حق بزرگتر خدا اين است كه او را بپرستى و چیزى را شريكش ندانى ،و چون از روى اخالص اين كار را كردى خدا در
عهده گرفته كه كار دنیا و آخرت تو را كفايت كند و آنچه از آن بخواهى برايت نگهدارد.
 .۲حق خودت بر تو اين است كه كامال او را در طاعت خدا بگمارى ،به زبانت حقش را بپردازى و به گوشت حقش را بپردازى و
به چشمت حقش را بپردازى و به دست خود حقش را بپردازى و به پايت حقش را بپردازى و حق شكمت را بپردازى و حق فرجت
را بپردازى ،و از خدا در اين كار يارى جويى.
 .۳حق زبانت اين است كه آن را از دشنام ارجمندتر بدانى و به سخن خوب عادتش بدهى و مؤدبش دارى و آن را در كام دارى
مگر در محل حاجت و براى سود دين و دنیا و آن را از پرگويى و ياوهسرايى كم فايده كه ايمنى از زيانش نیست و درآمدش كم
است معاف دارى ،زبان گواه خرد و دلیل بر آن شمرده شود و آراستگى مرد به زيور عقل خوشزبانى او است ،و هیچ جنبش و
توانايى نیست جز به او.
و أَمَّا حقَّ السَّمْعِ فَتَنْزِيهُهُ عنْ أَنْ تَجْعلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِک إِلََّا لِفوَّهةٍ كَرِيمةٍ تحْدِث فِی قَلْبِک خَیْراً أَوْ تَكْسِبُک خلقاً كَرِيماً فَإِنََّهُ بابُ
الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ يُؤَدَِّي إِلَیْهِ ضروبُ الْمعانِی علَى ما فِیها مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍَّ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ بصرِك فَغَضَّهُ عمَّا لَا يحِلَّ لَک و تَرْكُ ابْتِذَالِهِ إِلََّا لِموْضِعِ عِبْرَةٍ تَسْتَقْبِل بِها بصراً أَوْ تَسْتَفِیدُ بِها عِلْماً فَإِنََّ الْبصرَ بابُ الِاعْتِبارِ و
أَمَّا حقَّ رِجْلَیْک فَأَنْ لَا تَمْشِی بِهِما إِلَى ما لَا يحِلَّ لَک و لَا تَجْعلَها مطِیَّتَک فِی الطََّرِيقِ الْمُسْتَخِفََّةِ بِأَهْلِها فِیها فَإِنََّها حامِلَتک و سالِكَةٌ
بِک مسْلَک الدَِّينِ و السَّبْقِ لَک و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۴حق گوش پاك داشتن او است از اينكه راه دلت باشد مگر براى خبر خوبى كه در دلت خیر پديد كند يا خلق كريمت نصیب
كند زيرا گوش دروازه دل است ،هر نوع معنى خوب يا بدى را بآن میرساند .و ال قوة اال باللََّه العلى العظیم.
 .۵و اما حق چشمت اين است كه از هر چه روا نیست آن را بپوشانى و مبتذلش نسازى مگر براى محل عبرتآورى كه از آن بینا
شوى يا دانشى به دست آورى زيرا ديده وسیله عبرت است.
 .۶و اما حق دو پايت اين است كه با آنها بجايى كه روا نیست نروى و آنها را براهى كه باعث سبكى راهرو است نكشانى زيرا آنها
تو را حمل میكنند و تو را به راه دين میبرند و پیش میاندازند و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ يدِك فَأَنْ لَا تَبْسُطَها إِلَى ما لَا يحِلَّ لَک فَتَنَالَ بِما تَبْسُطها إِلَیْهِ مِنَ اللََّهِ الْعُقوبةَ فِی الْآجِلِ و مِنَ النََّاسِ بِلِسانِ اللََّائِمةِ فِی الْعاجِلِ
و لَا تَقْبِضَها مِمَّا افْتَرَض اللََّهُ علَیْها و لَكِنْ توقَِّرها بِهِ تَقْبِضها عنْ كَثِیرٍ مِمَّا لَا يحِلَّ لَها و تَبْسُطها بِكَثِیرٍ مِمَّا لَیْس علَیْها فَإِذَا هِی قَدْ عُقِلَتْ و
شرَِّفَتْ فِی الْعاجِلِ وجب لَها حُسْن الثََّوابِ مِنَ اللََّهِ فِی الْآجِلِ
و أَمَّا حقَّ بطْنِک فَأَنْ لَا تَجْعلَهُ وِعاءً لِقَلِیلٍ مِنَ الْحرَامِ و لَا لِكَثِیرٍ و أَنْ تَقْتَصِد لَهُ فِی الْحلَالِ و لَا تخْرِجهُ مِنْ حدَِّ التََّقْوِيةِ إِلَى حدَِّ التََّهْوِينِ
و ذَهابِ الْمُروَّةِ فَإِنََّ الشَِّبع الْمُنْتَهِی بِصاحِبِهِ إِلَى التَّخَمِ مكْسلَةٌ و مثْبطَةٌ و مقْطَعةٌ عنْ كلَِّ بِرٍَّ و كَرَمٍ و إِنََّ الرأي [الرَِّيَّ الْمُنْتَهِی بِصاحِبِهِ
إِلَى السَُّكْرِ مسْخَفَةٌ و مجْهلَةٌ و مذْهبةٌ لِلْمُروَّةِ و أَمَّا حقَّ فَرْجِک فَحِفْظهُ مِمَّا لَا يحِلَّ لَک و الِاسْتِعانَة علَیْهِ بِغَضَِّ الْبصرِ فَإِنََّهُ مِنْ أَعْونِ
الْأَعْوانِ و ضَبْطهُ إِذَا همَّ بِالْجُوعِ و الظََّمإِ و كَثْرَةِ ذِكْرِ الْموْتِ و التََّهدَُّدِ لِنَفْسِک بِاللََّهِ و التََّخْوِيفِ لَها بِهِ و بِاللََّهِ الْعِصْمة و التََّأْيِیدُ و لَا حوْلَ
و لَا قوَّةَ إِلََّا بِهِ ثمَّ حُقوق الْأَفْعالِ

 .۷و اما حق دست تو اين است كه آن را به ناروا دراز نكنى تا به دستاندازى بدان گرفتار عقوبت آخرت خدا شوى و گرفتار
سرزنش مردم در دنیا و آن را از كارى كه به تو واجب كرده نبندى ولى آن را احترام كنى به اينكه از محرمات بسیارش ببندى و
بسیارى از آنچه هم كه بر او واجب نیست به كار اندازى و چون دست تو در اين دنیا از حرام باز ايستاد و خود را شريف داشت يا
با عقل و شرافت بكار رفت در آخرت ثواب خوب دارد.
 .۸و اما حق شكمت اين است كه آن را ظرف كم و يا بیش از حرام نكنى و از حالل هم به اندازهاش بدهى و از حد تقويت به حد
شكمخوارگى و بیمروتى نرسانى ،و هر گاه گرفتار گرسنگى و تشنگى شد او را ضبط كنى زيرا سیرى بى اندازه شكم را بیاشوبد
و كسالت آورد كه مايه باز ماندن و دور شدن از هر كار نیک و ارجمند است ،و نوشاباى كه صاحبش را مست سازد مايه
سبكسرى و نادانى كردن و بیمروتى است.
 .۹و اما حق فَرجت نگهدارى آنست از آنچه حالل نیست برايت و كمک گرفتن بر آنست به چشمپوشى از نامحرم؛ زيرا كه آن
بهتر ياور است ،و نیز با بسیار ياد مرگ كردن و خود را تهديد نمودن از خوف خدا ،و از خدا است عصمت و تأيید و جنبش و
توانى نیست جز به او.
فَأَمَّا حقَّ الصَّلَاةِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّها وِفَادةٌ إِلَى اللََّهِ و أَنََّک قَائِمٌ بِها بیْنَ يديِ اللََّهِ فَإِذَا علِمْت ذَلِک كنْت خَلِیقاً أَنْ تَقوم فِیها مقَام الذََّلِیلِ
الرََّاغِبِ الرََّاهِبِ الْخَائِفِ الرََّاجِی الْمِسْكِینِ الْمُتَضَرَِّعِ الْمُعظَِّمِ منْ قَام بیْنَ يديْهِ بِالسَُّكونِ و الْإِطْرَاقِ و خشوعِ الْأَطْرَافِ و لِینِ الْجنَاحِ و
حُسْنِ الْمُنَاجاةِ لَهُ فِی نَفْسِهِ و الطََّلَبِ إِلَیْهِ فِی فَكَاكِ رقَبتِک الََّتِی أَحاطَتْ بِها خَطِیئَتک و اسْتَهْلَكَتْها ذنوبُک و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ الصَّوْمِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّهُ حِجابٌ ضَرَبهُ اللََّهُ علَى لِسانِک و سمْعِک و بصرِك و فَرْجِک و بطْنِک لِیسْترَك بِهِ مِنَ النََّارِ و هكَذَا
جاء فِی الْحدِيثِ الصَّوْمُ جُنََّةٌ مِنَ النََّارِ فَإِنْ سكَنَتْ أَطْرَافک فِی حجبتِها رجوْت أَنْ تَكونَ محْجُوباً و إِنْ أَنْت تَرَكْتَها تَضْطَرِبُ فِی
حِجابِها و تَرْفَعُ جنَباتِ الْحِجابِ فَتَطََّلِعُ إِلَى ما لَیْس لَها بِالنََّظْرَةِ الدَّاعِیةِ لِلشََّهْوةِ و الْقوَّةِ الْخَارِجةِ عنْ حدَِّ التََّقِیَّةِ لِلََّهِ لَمْ يُؤْمنْ أَنْ تَخْرِقَ
الْحِجاب و تَخْرج مِنْهُ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ الصَّدقَةِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّها ذخْرك عِنْد ربَِّک و ودِيعتک الََّتِی لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِشْهادِ فَإِذَا
علِمْت ذَلِک كنْت بِما اسْتَوْدعْتَهُ سِرَّاً أَوْثَقَ بِما اسْتَوْدعْتَهُ علَانِیةً و كنْت جدِيراً أَنْ تَكونَ أَسْرَرْت إِلَیْهِ أَمْراً أَعْلَنْتَهُ و كَانَ الْأَمْر بیْنَک و
بیْنَهُ فِیها سِرَّاً علَى كلِ حالٍ و لَمْ يسْتَظْهِرْ علَیْهِ فِیما اسْتَوْدعْتَهُ مِنْها إِشْهاد الْأَسْماعِ و الْأَبْصارِ علَیْهِ بِها كَأَنََّها أَوْثَق فِی نَفْسِک و كَأَنََّک لَا
تَثِق بِهِ فِی تَأْدِيةِ ودِيعتِک إِلَیْک ثمَّ لَمْ تَمْتَنََّ بِها علَى أَحدٍ لِأَنََّها لَک فَإِذَا امْتَنَنْت بِها لَمْ تَأْمنْ أَنْ يكون [تَكونَ بِها مِثْلَ تَهْجِینِ حالِک
مِنْها إِلَى منْ منَنْت بِها علَیْهِ لِأَنََّ فِی ذَلِک دلِیلًا علَى أَنََّک لَمْ ترِدْ نَفْسک بِها و لَوْ أَردْت نَفْسک بِها لَمْ تَمْتَنََّ بِها علَى أَحدٍ و ال قوَّةَ إِلََّا
بِاللََّهِ
 .۱۱و اما حق نماز اين است كه بدانى نماز ورود به درگاه خدا است و تو در نماز برابر خدا میايستى و چون بدين عقیدهمند باشى
شايسته است كه چون بنده ذلیل در نماز بايستى كه راغب و راهب و خائف و امیدوار و گدا و زارى كن است و آنچه كه برابرش
ايستاده به وسیله آرامى و سربزيرى و خشوع اعضاء و فروتنى تعظیم میكند و از دل به خوبى با او راز میگويد و میخواهد كه
گردن او را از زير بار خطاها كه تو را فرا گرفتند و گناهانى كه بپرتگاه نابوديت كشاند آزاد كند ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۱۱و اما حق روزه آنست كه بدانى روزه پردهاي ست كه خدا بر زبان و گوش و چشم و فرج و شكمت افكند تا تو را از آتش
دوزخ حفظ كند و همچنین در حديث آمده كه «روزه سپري است از دوزخ» و اگر اعضايت در پس پرده آن آرامند امیدوارى كه

محفوظ شوى و اگر بگذارى در پرده خود پريشانى كنند و اطراف آن را به كنار زنى و بدانجا كه نبايد سركشى نگاه شهوتخیز و
پیروى خارج از حد خوددارى داشته باشى در امان نیستى كه پرده دريده شود و از آن به در شوى .و ال قوة اال باللََّه.
 .۱۲و اما حق صدقه اين است كه بدانى اين صدقه پسانداز تو است نزد پروردگارت و امانت بى نیاز از گواه تو است و چون بدين
عقیدهمند شوى بدان چه در نهانى بسپارى بیشتر اعتماد دارى تا به آنچه آشكار باشد و تو را سزد كه به خدا نهانى بسپارى هر چه را
خواهى عیان كنى و اين راز میان تو و او باشد در هر حال و در آنچه به او سپارى از گواهى گوشها و ديدهها علیه او پشتیبانى
نخواهى بحساب اينكه به اينها بیشتر اعتماد دارى نه به حساب اينكه در پرداخت سپرده به خدا اعتماد ندارى ،سپس به صدقه خود
بر احدى منت منه زيرا كه آن براى تو است و اگر بدان منت نهى در امان نیستى كه به روز همان كسى گرفتار شوى كه بدو منت
نهادى زيرا اين خود دلیل است كه تو آن را براى خود نخواستى و اگر براى خود میخواستى بر احدى بدان منت نمینهادى .و ال
قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ الْهدْيِ فَأَنْ تخْلِص بِها الْإِرادةَ إِلَى ربَِّک و التََّعرَّض لِرَحْمتِهِ و قَبُولِهِ و لَا ترِدْ عُیُونَ النََّاظِرِينَ دُونَهُ فَإِذَا كنْت كَذَلِک لَمْ تَكنْ
مُتَكَلَِّفاً و لَا مُتَصنَِّعاً و كنْت إِنََّما تَقْصِدُ إِلَى اللََّهِ و اعْلَمْ أَنََّ اللََّه يُرَادُ بِالْیسِیرِ و لَا يُرَادُ بِالْعسِیرِ كَما أَراد بِخَلْقِهِ التََّیْسِیرَ و لَمْ يُرِدْ بِهِمُ التََّعْسِیرَ
و كَذَلِک التََّذَلَّل أَوْلَى بِک مِنَ التََّدهْقنِ لِأَنََّ الْكلْفَةَ و الْمئونَةَ فِی الْمُتَدهْقِنِینَ فَأَمَّا التََّذَلَّل و التََّمسْكن فَلَا كلْفَةَ فِیهِما و لَا مئونَةَ علَیْهِما
لِأَنََّهُما الْخِلْقَة و هُما موْجُودانِ فِی الطََّبِیعةِ و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
ثمَّ حُقوق الْأَئِمَّةِ فَأَمَّا حقَّ سائِسِک بِالسَُّلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّک جُعِلْت لَهُ فِتْنَةً و أَنََّهُ مُبْتَلًى فِیک بِما جعلَهُ اللََّهُ لَهُ علَیْک مِنَ السَُّلْطَانِ و أَنْ
تخْلِص لَهُ فِی النََّصِیحةِ و أَنْ لَا تماحِكَهُ و قَدْ بُسِطَتْ يدُهُ علَیْک فَتَكونَ سبب هلَاكِ نَفْسِک و هلَاكِهِ و تَذَلََّلْ و تَلَطََّفْ لِإِعْطَائِهِ مِنَ
الرَِّضَى ما يكفَّهُ عنْک و لَا يُضِرَّ بِدِينِک و تَسْتَعِین علَیْهِ فِی ذَلِک بِاللََّهِ و لَا تعازَِّهِ و لَا تعانِدْهُ فَإِنََّک إِنْ فَعلْت ذَلِک عقَقْتَهُ و عقَقْت
نَفْسک فَعرََّضْتَها لِمكْروهِهِ و عرََّضْتَهُ لِلْهلَكَةِ فِیک و كنْت خَلِیقاً أَنْ تَكونَ مُعِیناً لَهُ علَى نَفْسِک و شَرِيكاً لَهُ فِیما أَتَى إِلَیْک و لَا قوَّةَ إِلََّا
بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ سائِسِک بِالْعِلْمِ فَالتََّعْظِیمُ لَهُ و التََّوْقِیر لِمجْلِسِهِ و حُسْن الِاسْتِماعِ إِلَیْهِ و الْإِقْبال علَیْهِ و الْمعُونَة لَهُ علَى نَفْسِک فِیما لَا غِنَى
بِک عنْهُ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنْ تفَرَِّغَ لَهُ عقْلَک و تحضَِّرَهُ فَهْمک و تذَكَِّی لَهُ قَلْبک و تجلَِّی لَهُ بصرَك بِتَرْكِ اللََّذََّاتِ و نَقْضِ الشََّهواتِ و أَنْ
تَعْلَم أَنََّک فِیما أَلْقَى رسُولهُ إِلَى منْ لَقِیک مِنْ أَهْلِ الْجهْلِ فَلَزِمک حُسْن التََّأْدِيةِ عنْهُ إِلَیْهِمْ و لَا تَخنْهُ فِی تَأْدِيةِ رِسالَتِهِ و الْقِیامِ بِها عنْهُ
إِذَا تَقَلََّدْتَها و لَا حوْلَ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۱۳حق قربانى اينست كه با قصد خالص براى پروردگارت باشد و تنها بمنظور رحمت او و قبول او باشد و براى جلب نظر مردم
نباشد ،و اگر چنین باشى خود فروش و ظاهر ساز نیستى و همانا قصد خدا را دارى ،و بدان كه با آنچه میسور است بايد خدا را
خواست نه بدان چه دشوار است چنانچه خدا هم بخلق خود تكلیف آسان كرده و تكلیف دشوار نكرده ،و همچنین فروتنى براى تو
اولى است از خودنمائى و خان منشى زيرا خانها هستند كه خود فروشى و پر خرجى میكنند و اما فروتنى و درويش مآبى نه كلفت
دارد و نه خرج زيرا موافق سرشت آفرينشند و در طبیعت مخلوقند .و ال قوة اال باللََّه.
 .۱۴و اما حق پیشواى حكومت بر تو اينست كه بدانى تو براى او وسیله آزمايش شدى و او هم بتو گرفتار است بخاطر تسلطى كه
خدايش بتو داده و بايد خیرخواه او باشى و با او در نیفتى زيرا كه بر تو نفوذ دارد و سبب هالك خود و او گردى و خوار شوى و
براى او فروتنى و نرمش كن تا آنجا كه رضايت او را باندازه اى كه زيانش بتو نرسد بدست آرى و زيان بدين تو نرسد و در اين
باره از خدا يارى جوئى و با او مبارزه و عناد نكنى زيرا اگر چنین كردى او را و خود را ناسپاسى كردى و خود را ببدى كشاندى و

او را هم از جهت خود بهالكت رساندى و تو سزاوارى كه كمک او شمرده شوى بر ضرر خود و شريک او باشى در هر چه با تو
كند ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۱۵و اما حق پدر علمى تو و استادت تعظیم او و احترام مجلس او است كه خوب باو گوش كنى و بدو رو كنى و باو يارى دهى
براى خودت تا آنچه را نیاز دارى بتو بیاموزد باينكه عقل خود را خاص او سازى و فهم و هوشت را باو پردازى و دل خود را بدو
دهى و خوب چشمت را باو اندازى بسبب ترك لذات و صرف نظر نمودن و كم كردن از شهوات .و بدان كه اين كه در هر چه بتو
آموزد بايد رسول او باشى و آن را بنادانان برسانى و بر تو الزم است كه اين رسالت را بخوبى از طرف او ادا كنى و در ادايش
خیانت نورزى و خوب بآن بپردازى كه عهده دار هستى ،و ال حول و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ سائِسِک بِالْمِلْکِ فَنَحْوٌ مِنْ سائِسِک بِالسَُّلْطَانِ إِلََّا أَنََّ هذَا يمْلِکُ ما لَا يمْلِكهُ ذَاك تَلْزَمُک طَاعتهُ فِیما دقََّ و جلََّ مِنْک إِلََّا أَنْ
تخْرِجک مِنْ وُجُوبِ حقَِّ اللََّهِ فَإِنََّ حقََّ اللََّهِ يحُول بیْنَک و بیْنَ حقَِّهِ و حُقوقِ الْخَلْقِ فَإِذَا قَضَیْتَهُ رجعْت إِلَى حقَِّهِ فَتَشَاغَلْت بِهِ و ال قوَّةَ
إِلََّا بِاللََّهِ
ثمَّ حُقوق الرََّعِیَّةِ فَأَمَّا حُقوق رعِیَّتِک بِالسَُّلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّک إِنََّما اسْتَرْعیْتَهُمْ بِفَضْلِ قوَّتِک علَیْهِمْ فَإِنََّهُ إِنََّما أَحلََّهُمْ محلََّ الرََّعِیَّةِ لَک
ضَعْفهُمْ و ذلَّهُمْ فَما أَوْلَى منْ كَفَاكَهُ ضَعْفهُ و ذلَّهُ حتََّى صیَّرَهُ لَک رعِیَّةً و صیَّرَ حُكْمک علَیْهِ نَافِذاً لَا يمْتَنِعُ مِنْک بِعِزََّةٍ و لَا قوَّةٍ و لَا
يسْتَنْصِر فِیما تَعاظَمهُ مِنْک إِلََّا بِاللََّهِ بِالرََّحْمةِ و الْحِیاطَةِ و الْأَنَاةِ و ما أَوْلَاك إِذَا عرَفْت ما أَعْطَاك اللََّهُ مِنْ فَضْلِ هذِهِ الْعِزََّةِ و الْقوَّةِ الََّتِی
قَهرْت بِها أَنْ تَكونَ لِلََّهِ شَاكِراً و منْ شَكَرَ اللََّه أَعْطَاهُ فِیما أَنْعم علَیْهِ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ رعِیَّتِک بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّ اللََّه قَدْ
جعلَک لَهُمْ قَیَِّماً فِیما آتَاك مِنَ الْعِلْمِ و ولََّاك مِنْ خِزَانَةِ الْحِكْمةِ فَإِنْ أَحْسنْت فِیما ولََّاك اللََّهُ مِنْ ذَلِک و قمْت بِهِ لَهُمْ مقَام الْخَازِنِ
الشََّفِیقِ النََّاصِحِ لِموْلَاهُ فِی عبِیدِهِ الصَّابِرِ الْمُحْتَسِبِ الََّذِي إِذَا رأَى ذَا حاجةٍ أَخْرَج لَهُ مِنَ الْأَمْوالِ الََّتِی فِی يديْهِ راشِداً و كنْت لِذَلِک آمِلًا
مُعْتَقِداً و إِلََّا كنْت لَهُ خَائِناً و لِخَلْقِهِ ظَالِماً و لِسلَبِهِ و غَیْرِهِ مُتَعرَِّضاً
 .۱۶و اما حق مالک تو بمانند حق همان پیشواى حكومت تو است جز اينكه مالک اختیار بیشترى نسبت بتو دارد و طاعت آقاى
مالک در هر كم و بیش بر تو الزمست مگر اينكه بخواهد تو را از حق واجب خدا بیرون برد و میان تو و حق خدا و حقوق خلق
حايل شود ،و چون حق خدا را ادا كنى نوبت حق مالک مى شود و بايد بدان مشغول باشى ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۱۷و اما حقوق رعیت تو در حكومت بر آنها اينست كه بدانى همانا تو با نیروى فزون خود آنها را زير رعیت گرفتى و همانا
ناتوانى و زبونیشان آنها را رعیت تو كرده پس چه سزاوار است كسى كه ضعف و ذلت او ترا بی نیاز ساخته از او كه او را رعیت و
زيردست تو ساخته و حكم تو را بر او نافذ كرده تا بعزت و نیروى خود در برابر تو نتواند ايستاد و بر آنچه اش از تو بزرگ و ناگوار
آيد جز [بخدا] بترحم و حمايت و صبر و انتظار يارى نجويد .و چه اندازه براى تو سزاوار است كه چون بفهمى چه چیز خدا بتو
داده از فزونى اين عزت و نیروئى كه بوسیله آن غلبه كردى بر ديگران كه براى خدا شكر كنى و هر كه شكر نعمت خدا كند باو
نعمت بیشترى عطا كند و ال قوة اال باللََّه.
 .۱۸و اما حق زير دست علمى و شاگردت اينست كه بدانى خدا بوسیله علمى كه بتو داده و خزانه حكمتى كه بتو سپرده تو را
سرپرست شاگردانت ساخته و اگر در اين سرپرستى كه خدايت داده خوب كار كنى و بجاى يک خزانه دار مهربان و خیرخواه
موال باشى نسبت ببنده هايش كه صابر و خدا خواه است وقتى نیازمندى بیند از اموالى كه بدست او است باو بدهد ،سرپرست
درستى باشى و خادم با ايمانى هستى و گر نه بخدا خائن و بخلقش ظالمى و متعرض سلب او (اين نعمت را از تو) و عزتش شدهاى.

و أَمَّا حقَّ رعِیَّتِک بِمِلْکِ النَِّكَاحِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّ اللََّه جعلَها سكَناً و مُسْتَرَاحاً و أنْساً و واقِیةً و كَذَلِک كلَّ أَحدٍ مِنْكما يجِبُ أَنْ يحْمد اللََّه
علَى صاحِبِهِ و يعْلَم أَنََّ ذَلِک نِعْمةٌ مِنْهُ علَیْهِ و وجب أَنْ يُحْسِنَ صُحْبةَ نِعْمةِ اللََّهِ و يُكْرِمها و يرْفقَ بِها و إِنْ كَانَ حقَّک علَیْها أَغْلَظَ و
طَاعتک لَها أَلْزَم فِیما أَحْببْت و كَرِهْت ما لَمْ تَكنْ معْصِیةً فَإِنََّ لَها حقََّ الرََّحْمةِ و الْمُؤَانَسةِ و موْضِعُ السَُّكونِ إِلَیْها قَضَاءُ اللََّذََّةِ الََّتِی لَا بُدَّ
مِنْ قَضَائِها و ذَلِک عظِیمٌ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ رعِیَّتِک بِمِلْکِ الْیمِینِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّهُ خَلْق ربَِّک و لَحْمُک و دمُک و أَنََّک تَمْلِكهُ لَا أَنْت صنَعْتَهُ دُونَ اللََّهِ و لَا خَلَقْت لَهُ سمْعاً
و لَا بصراً و لَا أَجْرَيْت لَهُ رِزْقاً و لَكِنََّ اللََّه كَفَاك ذَلِک بِمنْ سخََّرَهُ لَک و ائْتَمنَک علَیْهِ و اسْتَوْدعک إِيَّاهُ لِتَحْفَظَهُ فِیهِ و تَسِیرَ فِیهِ بِسِیرَتِهِ
فَتطْعِمهُ مِمَّا تَأْكل و تلْبِسهُ مِمَّا تَلْبسُ و لَا تكَلَِّفَهُ ما لَا يُطِیق فَإِنْ كَرِهْتَهُ خَرَجْت إِلَى اللََّهِ مِنْهُ و اسْتَبْدلْت بِهِ و لَمْ تعذَِّبْ خَلْقَ اللََّهِ و ال قوَّةَ
إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ الرََّحِمِ فَحقَّ أمَِّک أَنْ تَعْلَم أَنََّها حملَتْک حیْث لَا يحْمِل أَحدٌ أَحداً و أَطْعمتْک مِنْ ثَمرَةِ قَلْبِها ما لَا يُطْعِمُ أَحدٌ أَحداً و
أَنََّها وقَتْک بِسمْعِها و بصرِها و يدِها و رِجْلِها و شَعْرِها و بشَرِها و جمِیعِ جوارِحِها مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِک فَرِحةً موبلة [مُؤَمَِّلَةً مُحْتَمِلَةً لِما فِیهِ
مكْروهُها و ألمه و ثقله و غمه [أَلَمُها و ثِقْلها و غَمَُّها حتََّى دفَعتْها عنْک يدُ الْقدْرةِ و أَخْرَجتْک إِلَى الْأَرْضِ فَرَضِیتْ أَنْ تَشْبع و تَجُوع
هِی و تَكْسُوك و تَعْرَى و ترْوِيک و تَظْمأَ و تظِلََّک و تَضْحى و تنَعَِّمک بِبُؤْسِها و تلَذَِّذَك بِالنََّوْمِ بِأَرقِها و كَانَ بطْنها لَک وِعاءً و
حِجْرها لَک حِواءً و ثَدْيُها لَک سِقَاءً و نَفْسُها لَک وِقَاءً تباشِر حرََّ الدَُّنْیا و برْدها لَک و دُونَک فَتَشْكرها علَى قَدْرِ ذَلِک و لَا تَقْدِرُ علَیْهِ
إِلََّا بِعوْنِ اللََّهِ و تَوْفِیقِهِ
 .۱۹و أما حق زير دست زناشوئى تو كه همسر تو است اينست كه بدانى خدا او را آرامش جان و راحت باش توان و انیس و
نگهدار تو ساخته و نیز هر كدام از شما زن و شوهر بايد بنعمت وجود همسرش حمد كند و بداند كه اين نعمت خدا است كه باو
داده ،و الزمست كه با نعمت خدا خوشرفتارى كند و آن را گرامى دارد و با او بسازد ،و گر چه حق تو بر زنت سختتر و طاعت
تو بر او الزمتر است نسبت بهر خواه و نخواه تو تا آنجا كه گناه نباشد ولى آن زن هم حق دلنوازى و انس و حفظ مقام آسايش در
دامن او را دارد براى كامیابى و لذتجوئى كه بايد انجام شود و اين خود حق بزرگى است .و ال قوة اال باللََّه.
 .۲۱و أما حق زير دستى كه مملوك است اينست كه بدانى او هم آفريده پروردگار تو است و گوشت و خون تو است و تو اختیار
دار او شدى نه اينكه در برابر خدا او را آفريدى و نه اينكه گوش و چشم باو دادى و نه اينكه روزى بخش او هستى ،بلكه خدا است
كه همه اينها را كفايت كرده براى كسى كه تو را بر او مسخر ساخته و تو را بر او امین كرده و او را بتو سپرده تا ويرا در باره او
مراعات كنى و بروش او باوى رفتار كنى ،پس بايد از هر چه خود میخورى بدو بخورانى و از هر چه پوشى بدو بپوشانى و باو
تكلیف بیش از توان او نكنى و اگرش نخواستى خود را از مسئولیت الهى نسبت باو بیرون برى و با ديگرى عوضش كنى و خلق
خدا را شكنجه و آزار نكنى ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۲۱و أما حق مادرت اينست كه بدانى او را در درون خود برداشته كه احدى احدى را در آنجا راه ندهد ،و از میوه دلش بتو
خورانیده كه احدى از آن بديگرى نخوراند ،و او است كه تو را با گوشش و چشمش و دستش و پايش و مويش و سراپايش و همه
اعضايش نگهدارى كرده و بدين فداكارى خرم و شاد و مواظب بوده و هر ناگوارى و دردى را و گرانى و غمى را تحمل كرده تا
دست قدرت او را از تو دفع نموده و تو را از او بر آورده تو را بروى زمین آورده و باز هم خوش بوده است كه تو سیر باشى و او
گرسنه و تو جامه پوشى و او برهنه باشد ،تو را سیراب كند و خود تشنه بماند ،تو را در سايه بدارد و خود زير آفتاب باشد و با
سختى كشیدن تو را بنعمت اندر سازد و با بیخوابى خود تو را بخواب كند ،شكمش ظرف وجود تو بوده و دامنش آسايشگاه تو و

پستانش مشک آب تو و جانش فداى تو و بخاطر تو و بحساب تو گرم و سرد روزگار را چشیده باين اندازه قدرش بدانى و اين را
نتوانى جز بیارى توفیق خدا.
و أَمَّا حقَّ أَبِیک فَتَعْلَمُ أَنََّهُ أَصْلک و أَنََّک فَرْعُهُ و أَنََّک لَوْلَاهُ لَمْ تَكنْ فَمهْما رأَيْت فِی نَفْسِک مِمَّا يُعْجِبُک فَاعْلَمْ أَنََّ أَباك أَصْل النَِّعْمةِ
علَیْک فِیهِ و احْمدِ اللََّه و اشْكرْهُ علَى قَدْرِ ذَلِک و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ ولَدِك فَتَعْلَمُ أَنََّهُ مِنْک و مُضَافٌ إِلَیْک فِی عاجِلِ الدَُّنْیا
بِخَیْرِهِ و شَرَِّهِ و أَنََّک مسْئولٌ عمَّا وُلَِّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدبِ و الدَّلَالَةِ علَى ربَِّهِ و الْمعُونَةِ لَهُ علَى طَاعتِهِ فِیک و فِی نَفْسِهِ فَمُثَابٌ علَى ذَلِک و
مُعاقَبٌ فَاعْملْ فِی أَمْرِهِ عملَ الْمُتَزَيَِّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ علَیْهِ فِی عاجِلِ الدَُّنْیا الْمُعذَِّرِ إِلَى ربَِّهِ فِیما بیْنَک و بیْنَهُ بِحُسْنِ الْقِیامِ علَیْهِ و الْأَخْذِ لَهُ
مِنْهُ و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ أَخِیک فَتَعْلَمُ أَنََّهُ يدُك الََّتِی تَبْسُطها و ظَهْرك الََّذِي تَلْتَجِی إِلَیْهِ و عِزَّك الََّذِي تَعْتَمِدُ علَیْهِ و قوَّتک الََّتِی تَصُول بِها فَلَا
تَتََّخِذْهُ سِلَاحاً علَى معْصِیةِ اللََّهِ و لَا عُدَّةً لِلظَّلْمِ بِخَلْقِ اللََّهِ و لَا تَدعْ نصْرَتَهُ علَى نَفْسِهِ و معُونَتَهُ علَى عدُوَِّهِ و الْحوْلَ بیْنَهُ و بیْنَ شَیاطِینِهِ و
تَأْدِيةَ النََّصِیحةِ إِلَیْهِ و الْإِقْبالَ علَیْهِ فِی اللََّهِ فَإِنِ انْقَاد لِرَبَِّهِ و أَحْسنَ الْإِجابةَ لَهُ و إِلََّا فَلْیكنِ اللََّهُ آثَرَ عِنْدك و أَكْرَم علَیْک مِنْهُ
 .۲۲و أما حق پدرت را بايد بدانى كه او بن تو است و تو شاخه او هستى و بدانى كه اگر او نبود تو نبودى ،پس هر زمانى در خود
چیزى ديدى كه خوشت آمد بدان كه از پدرت دارى و خدا را سپاسگزار و بهمان اندازه شكر كن ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۲۳و أما حق فرزندت بدان كه او از تو است و در اين دنیا بتو وابسته است خوب باشد يا بد و تو مسئولى از سرپرستى او با پرورش
خوب و رهنمائى او بپروردگارش و كمک او بطاعت وى در باره خودت و در باره خودش و بر عمل او ثواب برى و در صورت
تقصیر كیفر شوى پس در باره او كارى كن كه در دنیا حسن أثر داشته باشد و خود را بآن آراسته كنى و در نزد پروردگارش
نسبت باو معذور باشى بسبب سرپرستى خوبى كه از او كردى و نتیجه الهى كه از او گرفتى ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۲۴و أما حق برادرت بدان كه او دست تو است كه با آن كار میكنى و پشت تو است كه باو پناه میبرى و عزت تو است كه باو
اعتماد دارى و نیروى تو است كه با آن يورش برى ،مبادا او را ساز و برگ نافرمانى خدا بدانى و نیز وسیله ظلم بحق خدا ،و او را
در باره خودش يار باش و در برابر دشمنش كمک كار ،و میان او و شیاطینش حائل شو و حق اندرز او را بجاى آور و باو رو كن
براى رضاى خدا اگر منقاد پروردگارش شد و بخوبى از او پذيرا گرديد و گر نه خدا نزد تو مقدم باشد و از اويش گرامیتر بدار.
و أَمَّا حقَّ الْمُنْعِمِ علَیْک بِالْولَاءِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّهُ أَنْفَقَ فِیک مالَهُ و أَخْرَجک مِنْ ذلَِّ الرَِّقَِّ و وحْشَتِهِ إِلَى عِزَِّ الْحُرَِّيَّةِ و أنْسِها و أَطْلَقَک مِنْ
أَسْرِ الْملَكَةِ و فَکَّ عنْک حلَقَ الْعُبُودِيَّةِ و أَوْجدك رائِحةَ الْعِزَِّ و أَخْرَجک مِنْ سِجْنِ الْقَهْرِ و دفَع عنْک الْعُسْرَ و بسطَ لَک لِسانَ
الْإِنْصافِ و أَباحک الدَُّنْیا كلََّها فَملََّكَک نَفْسک و حلََّ أَسْرَك و فَرََّغَک لِعِبادةِ ربَِّک و احْتَملَ بِذَلِک التََّقْصِیرَ فِی مالِهِ فَتَعْلَم أَنََّهُ أَوْلَى
الْخَلْقِ بِک بعْد أولِی رحِمِک فِی حیاتِک و موْتِک و أَحقَّ الْخَلْقِ بِنَصْرِك و معُونَتِک و مُكَانَفَتِک فِی ذَاتِ اللََّهِ فَلَا تؤْثِرْ علَیْهِ نَفْسک
ما احْتَاج إِلَیْک أَبدا
و أَمَّا حقَّ موْلَاك الْجارِيةِ علَیْهِ نِعْمتک فَأَنْ تَعْلَم أَنََّ اللََّه جعلَک حامِیةً علَیْهِ و واقِیةً و نَاصِراً و معْقِلًا و جعلَهُ لَک وسِیلَةً و سبباً بیْنَک و
بیْنَهُ فَبِالْحرِيَِّ أَنْ يحْجُبک عنِ النََّارِ فَیكونَ فِی ذَلِک ثَوابُک مِنْهُ فِی الْآجِلِ و يحْكم لَک بِمِیرَاثِهِ فِی الْعاجِلِ إِذَا لَمْ يكنْ لَهُ رحِمٌ
مُكَافَاةً لِما أَنْفَقْتَهُ مِنْ مالِک علَیْهِ و قمْت بِهِ مِنْ حقَِّهِ بعْد إِنْفَاقِ مالِک فَإِنْ لَمْ تَخَفْهُ خِیف علَیْک أَنْ لَا يطِیب لَک مِیرَاثهُ و ال قوَّةَ إِلََّا
بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ ذِي الْمعْروفِ علَیْک فَأَنْ تَشْكرَهُ و تَذْكرَ معْروفَهُ و تَنْشرَ بِهِ الْقَالَةَ الْحسنَةَ و تخْلِص لَهُ الدَُّعاء فِیما بیْنَک و بیْنَ اللََّهِ

سُبْحانَهُ فَإِنََّک إِذَا فَعلْت ذَلِک كنْت قَدْ شَكَرْتَهُ سِرَّاً و علَانِیةً ثمَّ إِنْ أَمْكَنَک مُكَافَاتهُ بِالْفِعْلِ كَافَأْتَهُ و إِلََّا كنْت مُرْصِداً لَهُ مُوطَِّناً نَفْسک
علَیْها
 .۲۵و أما حق آقائى كه تو را آزاد كرده اينست كه بدانى مالش را در راهت خرج كرده و تو را از خوارى بندگى و وحشت آن
بعزت آزادى و آرامش آن رسانده و از اسیرى ملكیت آزادت كرده و حلقه هاى بندگى را از تو گشوده و نسیم عزت را برايت
پديد آورده و از زندان قهرت بدر آورده و جلو سختى تو را بسته و زبان عدالت را بر تو گشوده و همه دنیا را برايت مباح كرده و
تو را مالک خود نموده و از اسارت رها كرده و براى عبادت پروردگار فراغت بخشیده و متحمل كسر مال خود شده ،پس بدان كه
او پس از خويشاوندت از همه مردم بتو نزديكتر است در زندگى و مرگت و سزاوارترين مردم است بیارى و كمک و همكارى تو
در راه خدا ،پس تا او را نیازيست خود را بر او مقدم مدار.
 .۲۶و أما حق آزاد كرده تو اينست كه بدانى خدا تو را حمايت كن و ياور و پناهگاهش ساخته و او را وسیله و واسطه میان خودش
و تو نموده و سزا است كه تو را از دوزخ نجات دهد و اين ثواب در آخرت از او براى تو باشد و در دنیا هم میراث او را ببرى در
صورتى كه خويشاوندى ندارد در عوض اينكه مالت را خرج او كردى و بحق او قیام كردى پس از صرف مالت در آزادى او و
اگر مراعات او را نكنى بیم آن میرود كه میراثش بر تو گوارا نباشد ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۲۷و أما حق كسى كه به تو احسان كرده اينست كه او را شكر كنى و احسانش را ياد كنى و گفتار خیر در باره او منتشر كنى و
میان خود و خدا سبحانه برايش دعاء خالص بكنى زيرا چون اين كار را كردى او را در نهان و عیان قدردانى كردى و سپس اگرت
میسر شود باو عوض بدهى و گر نه در صدد آن باشى و خود را بر آن عازم كنى.
و أَمَّا حقَّ الْمُؤَذَِّنِ فَأَنْ تَعْلَم أَنََّهُ مُذَكَِّرك بِرَبَِّک و داعِیک إِلَى حظَِّک و أَفْضَل أَعْوانِک علَى قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الََّتِی افْتَرَضَها اللََّهُ علَیْک
فَتَشْكرَهُ علَى ذَلِک شكْرَك لِلْمُحْسِنِ إِلَیْک و إِنْ كنْت فِی بیْتِک مُتََّهماً لِذَلِک لَمْ تَكنْ لِلََّهِ فِی أَمْرِهِ مُتََّهِماً و علِمْت أَنََّهُ نِعْمةٌ مِنَ اللََّهِ
علَیْک لَا شَکَّ فِیها فَأَحْسِنْ صُحْبةَ نِعْمةِ اللََّهِ بِحمْدِ اللََّهِ علَیْها علَى كلَِّ حالٍ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ إِمامِک فِی صلَاتِک فَأَنْ تَعْلَم أَنََّهُ قَدْ تَقَلََّد السَِّفَارةَ فِیما بیْنَک و بیْنَ اللََّهِ و الْوِفَادةَ إِلَى ربَِّک و تَكَلََّم عنْک و لَمْ تَتَكَلََّمْ عنْهُ و
دعا لَک و لَمْ تَدْعُ لَهُ و طَلَب فِیک و لَمْ تَطْلبْ فِیهِ و كَفَاك همَّ الْمُقَامِ بیْنَ يديِ اللََّهِ و الْمسْأَلَةِ لَهُ فِیک و لَمْ تَكْفِهِ ذَلِک فَإِنْ كَانَ فِی
شَیْءٍ مِنْ ذَلِک تَقْصِیرٌ كَانَ بِهِ دُونَک و إِنْ كَانَ آثِماً لَمْ تَكنْ شَرِيكَهُ فِیهِ و لَمْيكنْ لَک علَیْهِ فَضْلٌ فَوقَى نَفْسک بِنَفْسِهِ و وقَى صلَاتَک
بِصلَاتِهِ فَتَشْكر لَهُ علَى ذَلِک و لَا حوْلَ و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ الْجلِیسِ فَأَنْ تلِینَ لَهُ كَنَفَک و تطِیب لَهُ جانِبک و تنْصِفَهُ فِی مجاواة
[مُجاراةِ اللََّفْظِ و لَا تغْرِقَ فِی نَزْعِ اللََّحْظِ إِذَا لَحظْت و تَقْصِد فِی اللََّفْظِ إِلَى إِفْهامِهِ إِذَا لَفَظْت و إِنْ كنْت الْجلِیس إِلَیْهِ كنْت فِی الْقِیامِ
عنْهُ بِالْخِیارِ و إِنْ كَانَ الْجالِس إِلَیْک كَانَ بِالْخِیارِ و لَا تَقوم إِلََّا بِإِذْنِهِ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۲۸و أما حق مؤذن اينست كه بدانى تو را بیاد پروردگارت مى آورد و ببهره ات دعوت میكند و بهترين كمک كاران تو است بر
انجام فريضه اى كه خدا بر تو واجب كرده و او را بر اين خدمت بمانند كسى كه بر تو احسان كرده قدردانى كنى ،تو اگر در كار
خود درون خانه ات بدو بدبینى نبايد در كار او كه براى خدا است بدبین باشى و بايد بدانى كه او بى ترديد يک نعمت خدا داده
است و با نعمت خدا خوشرفتارى كن و خدا را در هر حال بر آن حمد كن ،و ال قوة اال باللََّه.

 .۲۹و أما حق پیشنمازت اينست كه بدانى ايلچى میان تو و خدا است و نماينده تو است بدرگاه پروردگارت او از طرف تو سخنگو
است و تو از طرف او سخن نگوئى او برايت دعا كند و تو براى او دعا نكنى و او براى تو خواسته و تو براى او نخواستى ،و مهم
ايستادن برابر خدا و خواهش كردن از او را برايت كفايت كرده و تو براى او كارى نكردى اگر در اينها تقصیرى باشد بگردن او
است نه تو ،و اگر گناهى كند تو شريک او نیستى و او را بر تو برترى نیست او خود را سپر تو كرده و نمازش را سپر نماز تو كرده
و بايد براى اين قدرش را بدانى ،و ال حول و ال قوة اال باللََّه.
 .۳۱و أما حق همنشین اينست كه او را بخوبى بپذيرى و با او خوشامد بگوئى و در گفتگو با او بانصاف رفتار كنى و يكباره ديده از
او برنگیرى و قصدت از گفتن با او فهماندن او باشد و اگر تو رفتى و همنشین او شدى مختارى كه هر گاه نمیخواهى برخیزى و
اگر او آمده بر تو نشسته اختیار با او است و از جا برنخیز جز باجازه او ،و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ الْجارِ فَحِفْظهُ غَائِباً و كَرَامتهُ شَاهِداً و نصْرَتهُ و معُونَتهُ فِی الْحالَیْنِ جمِیعاً لَا تَتَبَّعْ لَهُ عوْرةً و لَا تَبْحثْ لَهُ عنْ سوْأَةٍ لِتَعْرِفَها فَإِنْ
عرَفْتَها مِنْهُ مِنْ غَیْرِ إِرادةٍ مِنْک و لَا تَكَلَّفٍ كنْت لِما علِمْت حِصْناً حصِیناً و سِتْراً ستِیراً لَوْ بحثَتِ الْأَسِنََّة عنْهُ ضَمِیراً لَمْ تَتََّصِلْ إِلَیْهِ
لِانْطِوائِهِ علَیْهِ لَا تَسْتَمِعْ علَیْهِ مِنْ حیْث لَا يعْلَمُ لَا تسْلِمْهُ عِنْد شَدِيدةٍ و لَا تَحْسُدْهُ عِنْد نِعْمةٍ تقِیلهُ عثْرَتَهُ و تَغْفِر زلََّتَهُ و لَا تَذْخَرْ حِلْمک عنْهُ
إِذَا جهِلَ علَیْک و لَا تَخْرجْ أَنْ تَكونَ سِلْماً لَهُ تَردَُّ عنْهُ لِسانَ الشََّتِیمةِ و تبْطِل فِیهِ كَیْد حامِلِ النََّصِیحةِ و تعاشِرهُ مُعاشَرَةً كَرِيمةً و لَا حوْلَ
و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ الصَّاحِبِ فَأَنْ تَصْحبهُ بِالْفَضْلِ ما وجدْت إِلَیْهِ سبِیلًا و إِلََّا فَلَا أَقَلََّ مِنَ الْإِنْصافِ و أَنْ تكْرِمهُ كَما يُكْرِمُک و تَحْفَظَهُ كَما
يحْفَظک و لَا يسْبِقَک فِیما بیْنَک و بیْنَهُ إِلَى مكْرمةٍ فَإِنْ سبقَک كَافَأْتَهُ و لَا تقَصَِّرَ بِهِ عمَّا يسْتَحِقَّ مِنَ الْمودَّةِ تلْزِمْ نَفْسک نَصِیحتَهُ و
حِیاطَتَهُ و مُعاضَدتَهُ علَى طَاعةِ ربَِّهِ و معُونَتَهُ علَى نَفْسِهِ فِیما يهُمَُّ بِهِ مِنْ معْصِیةِ ربَِّهِ ثمَّ تَكون علَیْهِ رحْمةً و لَا تَكون علَیْهِ عذَاباً و ال قوَّةَ إِلََّا
بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ الشََّرِيکِ فَإِنْ غَاب كَفَیْتَهُ و إِنْ حضَرَ ساويْتَهُ لَا تَعْزِمْ علَى حُكْمِک دُونَ حُكْمِهِ و لَا تَعْملْ بِرَأْيِک دُونَ مُنَاظَرَتِهِ تَحْفَظ
علَیْهِ مالَهُ و تَنْفِی عنْهُ خِیانَتَهُ فِیما عزََّ أَوْ هانَ فَإِنََّهُ بلَغَنَا أَنََّ يد اللََّهِ علَى الشََّرِيكَیْنِ ما لَمْ يتَخَاونَا و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۳۱و أما حق همسايه حفظ او است هر گاه در خانه نباشد و احترام او است در حضور و يارى و كمک باو است در هر حال عیبى
از او وارسى نكن و از بدى او كاوش منما كه بفهمى و اگر بدى او را فهمیدى بى قصد و رنج بايد براى آنچه فهمیدى چون قلعه
محكمى باشى و چون پرده ضخیمى تا اگر نیزه ها دلى را براى يافتنش بشكافند بدان نرسند كه بر آن پیچیده است ،از آنجا كه
نداند بسخن او گوش مگیر ،در سختى او را وامگذار و در نعمت بر او حسد مبر ،از لغزشش در گذر و از گناهش صرف نظر كن و
اگر بر تو نادانى كرد بردبارى كن و بمسالمت با او رفتار كن و زبان دشنام را از او بگردان .و اگر ناصحى با او دغلى كرد
جلوگیرى كن و با او بخوبى معاشرت كن ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۳۲و أما حق رفیق و همصحبتت اينست كه تا توانى باو احسان كنى و اگر نتوانى ال اقل با انصاف باشى و او را باندازه اى كه
احترامت میكند احترام كنى و چنانت كه نگه مى دارد نگاهش بدارى ،و در هیچ كرمى بر تو پیشدستى نكند و اگر پیشدستى كرد
باو عوض بدهى و تا آنجا كه شايدش در دوستى او كوتاهى مكنى ،بر خود الزم دانى كه خیر خواه و نگهدار و پشت و پناه او
باشى در طاعت پروردگار او و كمک او بر خودش در اينكه قصد نافرمانى پروردگارش را نكند سپس بر او رحمت باشى و عذاب
نباشى ،و ال قوة اال باللََّه.

 .۳۳و أما حق شريک اگر غايب باشد كار او را بكنى و اگر حاضر است با او برابر كار كنى و بنظر و رأى خود بدون مشورت او
تصمیم نگیرى و مالش را نگهدارى و در آن كم يا بیش خیانت نكنى زيرا بما رسیده است كه دست خدا بر سر هر دو شريک است
تا بهم خیانت نكرده اند ،و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ الْمالِ فَأَنْ لَا تَأْخذَهُ إِلََّا مِنْ حِلَِّهِ و لَا تنْفِقَهُ إِلََّا فِی حِلَِّهِ و لَا تحرَِّفَهُ عنْ مواضِعِهِ و لَا تَصْرِفَهُ عنْ حقَائِقِهِ و لَا تَجْعلَهُ إِذَا كَانَ مِنَ
اللََّهِ إِلََّا إِلَیْهِ و سبباً إِلَى اللََّهِ و لَا تؤْثِرَ بِهِ علَى نَفْسِک منْ لَعلََّهُ لَا يحْمدُك و بِالْحرِيَِّ أَنْ لَا يُحْسِنَ خِلَافَتَک فِی تَرِكَتِک و لَا يعْملَ فِیهِ
بِطَاعةِ ربَِّک فَتَكونَ مُعِیناً لَهُ علَى ذَلِک أَوْ بِما أَحْدثَ فِی مالِک أَحْسنَ نَظَراً لِنَفْسِهِ فَیعْمل بِطَاعةِ ربَِّهِ فَیذْهبُ بِالْغَنِیمةِ و تَبُوءُ بِالْإِثْمِ و
الْحسْرَةِ و النََّدامةِ مع التََّبِعةِ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ الْغَرِيمِ الطََّالِبِ لَک فَإِنْ كنْت مُوسِراً أَوْفَیْتَهُ و كَفَیْتَهُ و أَغْنَیْتَهُ و لَمْ تَردَّهُ و تَمْطلْهُ فَإِنََّ رسُولَ اللََّهِ ص قَالَ مطْل الْغَنِیَِّ ظلْمٌ و إِنْ
كنْت مُعْسِراً أَرْضَیْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ و طَلَبْت إِلَیْهِ طَلَباً جمِیلًا و رددْتَهُ عنْ نَفْسِک ردّاً لَطِیفاً و لَمْ تَجْمعْ علَیْهِ ذَهاب مالِهِ و سُوء مُعاملَتِهِ فَإِنََّ
ذَلِک لؤْمٌ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ الْخَلِیطِ فَأَنْ لَا تَغرََّهُ و لَا تَغشََّهُ و لَا تَكْذِبهُ و لَا تغْفِلَهُ و لَا تَخْدعهُ و لَا تَعْملَ فِی انْتِقَاضِهِ عملَ الْعدُوَِّ
الََّذِي لَا يبْقَى علَى صاحِبِهِ و إِنِ اطْمأَنََّ إِلَیْک اسْتَقْصیْت لَهُ علَى نَفْسِک و علِمْت أَنََّ غَبْنَ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۳۴و أما حق مال و دارائى اينست كه آن را نگیرى مگر از راه حالل ،و صرف نكنى مگر در جاى حالل ،و بیجا خرج نكنى و از
راه درست آن را بجاى ديگر نبرى ،و چون خدا داده آن را جز براه خدا و آنچه وسیله راه خدا است بكار نبرى ،و بكسى كه بسا
قدر دانى از تو نكند با نیاز خودت ندهى ،و سزا است كه در باره آن ترك طاعت خدا نكنى تا بجاى تو میراث بماند براى ديگران،
و كمک بوارث كنى كه از تو آن را بهتر منظور دارد ،در طاعت خدا بمصرف رساند ،و غنیمت را او ببرد ،بار گناه و افسوس و
پشیمانى و عقوبت بدوش تو بماند ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۳۵و أما حق بستانكار تو اينست كه اگر دارى باو بپردازى و كارش را راه بیندازى و غنى و بی نیازش كنى و او را ندوانى و معطل
نكنى زيرا رسول خدا (ص) فرموده نپرداختن توانگر بدهكارى خود را ستم است ،و اگر ندارى او را بخوشزبانى خشنود كنى و از
او بآرامى مهلت بخواهى و او را بخوشى از خود برگردانى و با اينكه مالش را بردى با او بد رفتارى نكنى زيرا اين پستى است ،و ال
قوة اال باللََّه.
 .۳۶و أما حق معاشر با تو اينست كه او را نفريبى و با او دغلى نكنى و باو دروغ نگوئى و غافلش نسازى و گولش نزنى و براى او
كارشكنى نكنى مانند دشمنى كه براى طرف خود مالحظه اى ندارد ،و اگر بتو اعتماد كرد هر چه توانى براى او بكوشى ،و بدانى
كه مغبون كردن كسى كه بتو اعتماد كرده مانند ربا است ،و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِی علَیْک فَإِنْ كَانَ ما يدَّعِی علَیْک حقَّاً لَمْ تَنْفَسِخْ فِی حُجَّتِهِ و لَمْ تَعْملْ فِی إِبْطَالِ دعْوتِهِ و كنْت خَصْم
نَفْسِک لَهُ و الْحاكِم علَیْها و الشََّاهِد لَهُ بِحقَِّهِ دُونَ شَهادةِ الشَّهُودِ و إِنْ كَانَ ما يدَّعِیهِ باطِلًا رفَقْت بِهِ و روَّعْتَهُ و نَاشَدْتَهُ بِدِينِهِ و كَسرْت
حِدَّتَهُ عنْک بِذِكْرِ اللََّهِ و أَلْقَیْت حشْو الْكَلَامِ و لَفْظَةَ السَُّوءِ الََّذِي لَا يردَُّ عنْک عادِيةَ عدُوَِّك بلْ تَبُوءُ بِإِثْمِهِ و بِهِ يشْحذ علَیْک سیْف
عداوتِهِ لِأَنََّ لَفْظَةَ السَُّوءِ تَبْعث الشََّرََّ و الْخَیْر مقْمعةٌ لِلشََّرَِّ و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ الْخَصْمِ الْمُدَّعى علَیْهِ فَإِنْ كَانَ ما تَدَّعِیهِ حقَّاً أَجْملْت فِی مُقَاولَتِهِ بِمخْرَجِ الدَّعْوى فَإِنََّ لِلدَّعْوى غِلْظَةً فِی سمْعِ الْمُدَّعى علَیْهِ و
قَصدْت قَصْد حُجَّتِک بِالرَِّفْقِ و أَمْهلِ الْمُهْلَةِ و أَبْینِ الْبیانِ و أَلْطَفِ اللَّطْفِ و لَمْ تَتَشَاغَلْ عنْ حُجَّتِک بِمُنَازعتِهِ بِالْقِیلِ و الْقَالِ فَتَذْهب

عنْک حُجَّتک و لَا يكونَ لَک فِی ذَلِک دركٌ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ الْمُسْتَشِیرِ فَإِنْ حضَرَك لَهُ وجْهُ رأْيٍ جهدْت لَهُ فِی النََّصِیحةِ
و أَشَرْت علَیْهِ بِما تَعْلَمُ أَنََّک لَوْ كنْت مكَانَهُ عمِلْت بِهِ و ذَلِک لِیكنْ مِنْک فِی رحْمةٍ و لِینٍ فَإِنََّ اللَِّینَ يُونِسُ الْوحْشَةَ و إِنََّ الْغِلَظَ يُوحِشُ
مِنْ موْضِعِ الْأنْسِ و إِنْ لَمْ يحْضرْك لَهُ رأْيٌ و عرَفْت لَهُ منْ تَثِق بِرَأْيِهِ و تَرْضَى بِهِ لِنَفْسِک دلَلْتَهُ علَیْهِ و أَرْشَدْتَهُ إِلَیْهِ فَكنْت لَمْتَأْلهُ خَیْراً
و لَمْ تَدَّخِرْهُ نصْحاً و لَا حوْلَ و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۳۷و أما حق طرفى كه بتو ادعائى دارد اينست كه اگر درست میگويد دلیل او را نقض نكنى و دعوت او را ابطال نكنى ،و با
خودت طرف شوى و براى او حكم كنى و بى شهادت شهود گواه او باشى زيرا كه اين حق خدا است بر تو ،و اگر ادعاى او باطل
است با او نرمش كنى و او را بترسانى و بدينش قسم بدهى :و با تذكر بخدا از تندى او بكاهى و پر و ناروا نگوئى كه تجاوز دشمن
را از تو برنگرداند بلكه بگناه او گرفتار شوى و شمشیر دشمنى او باين سبب بر تو تیز گردد زيرا سخن بد شرانگیز است و سخن
خوب شر برانداز است ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۳۸و أما حق طرفى كه باو دعوى دارى اينست كه اگر آنچه ادعا میكنى درست است در گفتگوى براى خروج از دعوى آرام
باشى زيرا ادعا در گوش طرف كوبندگى دارد و دلیل خود را با نرمش باو بفهمانى با مهلت و بیان روشن و لطف كامل ،و بسبب
ستیزگى او با قیل و قال دست از دلیل خود برندارى تا دلیلت از دستت برود و جبران آن را نتوانى كرد ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۳۹و أما حق كسى كه با تو مشورت كند اينست كه اگر نظر روشنى در كار او دارى در نصیحت او بكوشى ،و هر چه دانى باو
بفهمانى و بگوئى كه اگر بجاى او بودى آن را بكار میبستى ،و اين براى آنست كه از طرف تو مورد مهر و نرمش باشد زيرا نرمش
وحشت را ببرد و سختگیرى انس را بوحشت كشاند ،و اگر نتوانى باو نظرى بدهى ولى كسى را بشناسى كه اعتماد برأى او دارى
و براى مشورت خودت او را میپسندى وى را بدان رهنمائى كنى و ارشاد نمائى ،و در باره او كوتاهى نكنى و از نصیحت او كم
نگذارى و ال حول و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ الْمُشِیرِ علَیْک فَلَا تَتََّهِمْهُ فِیما يُوافِقک علَیْهِ مِنْ رأْيِهِ إِذَا أَشَار علَیْک فَإِنََّما هِی الْآراءُ و تَصرَّفُ النََّاسِ فِیها و اخْتِلَافهُمْ فَكنْ
علَیْهِ فِی رأْيِهِ بِالْخِیارِ إِذَا اتََّهمْت رأْيهُ فَأَمَّا تهمتهُ فَلَا تَجُوزُ لَک إِذَا كَانَ عِنْدك مِمَّنْ يسْتَحِقَّ الْمُشَاورةَ و لَا تَدعْ شكْرَهُ علَى ما بدا لَک
مِنْ إِشْخَاصِ رأْيِهِ و حُسْنِ وجْهِ مشورتِهِ فَإِذَا وافَقَک حمِدْت اللََّه و قَبِلْت ذَلِک مِنْ أَخِیک بِالشَّكْرِ و الْإِرْصادِ بِالْمُكَافَاةِ فِی مِثْلِها إِنْ
فَزِع إِلَیْک و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ الْمُسْتَنْصِحِ فَإِنََّ حقََّهُ أَنْ تؤَدَِّي إِلَیْهِ النََّصِیحةَ علَى الْحقَِّ الََّذِي تَرَى لَهُ أَنْ يحْمِلَ و يخْرج الْمخْرَج الََّذِي يلِین علَى مسامِعِهِ و
تكَلَِّمهُ مِنَ الْكَلَامِ بِما يُطِیقهُ عقْلهُ فَإِنََّ لِكلَِّ عقْلٍ طیقة [طَبقَةً مِنَ الْكَلَامِ يعْرِفهُ و يُجِیبُهُ و لْیكنْ مذْهبُک الرََّحْمةَ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و أَمَّا
حقَّ النََّاصِحِ فَأَنْ تلِینَ لَهُ جنَاحک ثمَّ تَشْرَئِبَّ لَهُ قَلْبک و تَفْتَح لَهُ سمْعک حتََّى تَفْهم عنْهُ نَصِیحتَهُ ثمَّ تَنْظرَ فِیها فَإِنْ كَانَ وُفَِّقَ فِیها
لِلصَّوابِ حمِدْت اللََّه علَى ذَلِک و قَبِلْت مِنْهُ و عرَفْت لَهُ نَصِیحتَهُ و إِنْ لَمْ يكنْ وُفَِّقَ لَها فِیها رحِمْتَهُ و لَمْ تَتََّهِمْهُ و علِمْت أَنََّهُ لَمْ يأْلک
نصْحاً إِلََّا أَنََّهُ أَخْطَأَ إِلََّا أَنْ يكونَ عِنْدك مُسْتَحِقَّاً لِلتَّهمةِ فَلَا تَعْنِی بِشَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِ علَى كلَِّ حالٍ و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۴۱و أما حق كسى كه بتو مشورتى دهد اينست كه او را در رأى ناموافقى كه بتو دهد متهم نسازى وقتى بدان تو را اشاره كند زيرا
در مرحله نظريات مردم جور بجورند و اختالف دارند و اگر در رأى او بدبینى دارى مختارى ولى نبايدش متهم سازى در صورتى
كه أهل مشورت است و براى اينكه بتو نظر داده و بخوبى وارد شور شده بايد از او تشكر كنى ،و اگر بدلخواه تو رأى داد خدا را
حمد كن و آن را از برادرت قدردانى كن ،و در مقام باش كه اگر روزى با تو مشورت كرد باو پاداش بدهى ،و ال قوة اال باللََّه.

 .۴۱و أما حق كسى كه از تو نصیحتى جويد اينست كه باندازه استحقاقش و تحملش باو اندرز دهى و از راهى وارد سخن شوى كه
بگوشش خوش آيد ،و باندازه عقلش با او سخن گوئى زيرا هر عقلى را يک نحو سخن بايد كه آن را بفهمد و درك كند و بايد
روشت مهربانى باشد ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۴۲و أما حق ناصح اينست كه نسبت باو تواضع كنى باو دل بدهى و گوش فرا دارى تا اندرز او را بفهمى ،و سپس در آن تأمل
كنى و اگر درست گفته خدا را بر آن حمد كنى و از او بپذيرى ،و نصیحت او را قدر بدانى ،و اگر درست نگفته باو مهربان باشى و
او را متهم نسازى و بدانى كه در خیر خواهى تو كوتاهى نكرده جز اينكه خطا كرده مگر اينكه در نظر تو مستحق تهمت باشد كه
بهیچ سخن او اعتناء مكن در هر حال ،و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ الْكَبِیرِ فَإِنََّ حقََّهُ تَوْقِیر سِنَِّهِ و إِجْلَال إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ فِی الْإِسْلَامِ بِتَقْدِيمِهِ فِیهِ و تَرْكُ مُقَابلَتِهِ عِنْد الْخِصامِ لَا
تَسْبِقهُ إِلَى طَرِيقٍ و لَا تَؤمَُّهُ فِی طَرِيقٍ و لَا تَسْتَجْهِلهُ و إِنْ جهِلَ علَیْک تَحمَّلْت و أَكْرَمْتَهُ بِحقَِّ إِسْلَامِهِ مع سِنَِّهِ فَإِنََّما حقَّ السَِّنَِّ بِقَدْرِ
الْإِسْلَامِ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
و أَمَّا حقَّ الصَّغِیرِ فَرَحْمتهُ و تَثْقِیفهُ و تَعْلِیمُهُ و الْعفْوُ عنْهُ و السَّتْر علَیْهِ و الرَِّفْق بِهِ و الْمعُونَة لَهُ و السَّتْر علَى جرَائِرِ حداثَتِهِ فَإِنََّهُ سببٌ لِلتََّوْبةِ
و الْمُداراة لَهُ و تَرْكُ مُماحكَتِهِ فَإِنََّ ذَلِک أَدْنَى لِرشْدِهِ و أَمَّا حقَّ السَّائِلِ فَإِعْطَاؤهُ إِذَا تهبأت [تَهیَّأَتْ صدقَةٌ و قَدرْت علَى سدَِّ حاجتِهِ و
الدَُّعاءُ لَهُ فِیما نَزَلَ بِهِ و الْمُعاونَة لَهُ علَى طَلِبتِهِ و إِنْ شَكَكْت فِی صِدْقِهِ و سبقَتْ إِلَیْهِ التَّهمة لَهُ لَمْ تَعْزِمْ علَى ذَلِک و لَمْ تَأْمنْ أَنْ يكونَ
مِنْ كَیْدِ الشََّیْطَانِ أَراد أَنْ يصُدَّك عنْ حظَِّک و يحُولَ بیْنَک و بیْنَ التََّقَرَّبِ إِلَى ربَِّک و تَرَكْتَهُ بِستْرِهِ و رددْتَهُ ردّاً جمِیلًا و إِنْ غَلَبتْ
نَفْسُک فِی أَمْرِهِ و أَعْطَیْتَهُ علَى ما عرَض فِی نَفْسِک مِنْهُ فَإِنََّ ذلِک مِنْ عزْمِ الْأمُورِ
 .۴۳و أما حق كبیر اينست كه سن او را احترام كنى و اسالمش را تجلیل نمائى اگر از أهل فضیلت در اسالم باشد باينكه او را مقدم
دانى ،و با او طرفیت نكنى و در راه جلو او نروى و از او پیش نیفتى و باو نادانى نكنى و اگر بتو نادانى كرد تحمل كنى و او را
گرامى دارى براى حق مسلمانى و سن او ،زيرا حق سن باندازه مسلمانیست ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۴۴و أما حق خردسال مهرورزى باو است ،و پرورش و آموزش و گذشت از او ،و پرده پوشى و نرمش با او ،و كمک او و پرده
پوشى خطاهاى كودكى او زيرا آن سبب توبه است ،و مدارا كردن با او و تحريک نكردن او زيرا كه اين برشد او نزديكتر است.
 .۴۵و أما حق سائل اينست كه اگر صدقه آماده دارى باو بدهى ،و نیاز او را بر طرف كنى و براى رفع فقر او دعاء كنى ،و بخواست
او كمک كنى ،و اگر در صدق او شک كنى و او را متهم بدانى ولى بدان يقین ندارى بسا كه شیطان برايت دامى نهاده و میخواهد
تو را از بهره ات باز دارد ،میان تو و تقرب به پروردگارت حايل شود .او را بحال خود واگذار و بخوشى جواب كن و اگر هم با
اين حال باو چیزى بدهى كار بجائى است.
و أَمَّا حقَّ الْمسْئولِ إِنْ أَعْطَى فَاقْبلْ مِنْهُ ما أَعْطَى بِالشَّكْرِ لَهُ و الْمعْرِفَةِ لِفَضْلِهِ و اطْلبْ وجْه الْعُذْرِ فِی منْعِهِ و أَحْسِنْ بِهِ الظََّنََّ و اعْلَمْ أَنََّهُ إِنْ
منَع مالَهُ منَع و أَنْ لَیْس التََّثْرِيبُ فِی مالِهِ و إِنْ كَانَ ظَالِماً ف إِنََّ الْإِنْسانَ لَظَلومٌ كَفََّارٌ
و أَمَّا حقَّ منْ سرََّك اللََّهُ بِهِ و علَى يديْهِ فَإِنْ كَانَ تَعمَّدها لَک حمِدْت اللََّه أَوَّلًا ثمَّ شَكَرْتَهُ علَى ذَلِک بِقَدْرِهِ فِی موْضِعِ الْجزَاءِ و كَافَأْتَهُ
علَى فَضْلِ الِابْتِداءِ و أَرْصدْت لَهُ الْمُكَافَاةَ و إِنْ لَمْ يكنْ تَعمَّدها حمِدْت اللََّه و شَكَرْتَهُ و علِمْت أَنََّهُ مِنْهُ تَوحَّدك بِها و أَحْببْت هذَا إِذْ
كَانَ سبباً مِنْ أَسْبابِ نِعمِ اللََّهِ علَیْک و تَرْجُو لَهُ بعْد ذَلِک خَیْراً فَإِنََّ أَسْباب النَِّعمِ برَكَةٌ حیْث ما كَانَتْ و إِنْ كَانَ لَمْ يتَعمَّدْ و لَا قوَّةَ إِلََّا

بِاللََّهِ و أَمَّا حقَّ منْ ساءك الْقَضَاءُ علَى يديْهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَإِنْ كَانَ تَعمَّدها كَانَ الْعفْوُ أَوْلَى بِک لِما فِیهِ لَهُ مِنَ الْقَمْعِ و حُسْنِ الْأَدبِ مع
كَبِیرِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِنََّ اللََّه يقول و لَمنِ انْتَصرَ بعْد ظلْمِهِ فَأولئِک ما علَیْهِمْ مِنْ سبِیلٍ إِلَى قَوْلِهِ لَمِنْ عزْمِ الْأمُورِ و قَالَ عزََّ و جلََّ و إِنْ
عاقَبْتمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتمْ بِهِ و لَئِنْ صبرْتمْ لَهُو خَیْرٌ لِلصَّابِرِينَ هذَا فِی الْعمْدِ فَإِنْ لَمْ يكنْ عمْداً لَمْ تَظْلِمْهُ بِتَعمَُّدِ الِانْتِصارِ مِنْهُ فَتَكونَ
قَدْ كَافَأْتَهُ فِی تَعمَُّدٍ علَى خَطَاءٍ و رفَقْت بِهِ و رددْتَهُ بِأَلْطَفِ ما تَقْدِرُ علَیْهِ و ال قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ
 .۴۶و أما حق كسى كه از او چیزى خواهند اينست كه اگر چیزى داد با تشكر ازو پذيرفته شود و قدردانى گردد ،و اگر نداد او را
بخوشى معذور دار و باو خوشبین باش و بدان كه اگر دريغ كرد مال خود را دريغ كرده ،و نسبت بمال خود مالمتى ندارد و اگر چه
ظالم باشد زيرا انسان ظلوم كفار است.
 .۴۷و أما حق كسى كه وسیله شادى تو شده اينست كه اگر مقصود او شادى تو بوده خدا را حمد كنى و او را شكر كنى باندازه اى
كه سزد ،و او را پاداش بدهى و در مقام عوض باو باشى ،و اگر مقصود او نبوده خدا را حمد كنى و شكر كنى و بدانى كه از اوست
و او مايه شادى تو شده و او را بعنوان اينكه يكى از اسباب نعمت خدا براى تو شده دوست بدارى ،و خیر او را بخواهى زيرا اسباب
نعمت ها بركت است هر جا باشند و اگر چه او قصد نداشته باشد ،و ال قوة اال باللََّه.
 .۴۸و أما حق كسى كه از قضا بتو بدى كرده اينست كه اگر عمدى كرده بهتر است از او درگذرى تا كدورت ريشه كن شود ،و با
اين گونه مردم بادب رفتار كرده باشى زيرا خدا میفرمايد :و هر آينه كسى كه باو ستم شده و انتقام جويد مسئولیتى ندارد تا آنجا كه
اين از كارهاى پا بر جا و درست است و خدا عز و جل فرموده :اگر كیفر داديد بهمان اندازه باشد كه زخم خورديد ،و اگر صبر
كنید و بگذريد براى صابران بهتر است ،اين در عمد است ،و اگر بدى او تعمد نباشد با تعمد در انتقام باو ستم مكن تا او را عمدا
ببدى عوض داده باشى بر كار خطا و با او تا توانى نرمى و مالطفت كنى ،و ال قوة اال باللََّه.
و أَمَّا حقَّ أَهْلِ بیْتِک عامَّةً فَإِضْمارُ السَّلَامةِ و نَشْر جنَاحِ الرََّحْمةِ و الرَِّفْق بِمُسِیئِهِمْ و تَأَلَّفهُمْ و اسْتِصْلَاحُهُمْ و شكْر مُحْسِنِهِمْ إِلَى نَفْسِهِ و
إِلَیْک فَإِنََّ إِحْسانَهُ إِلَى نَفْسِهِ إِحْسانهُ إِلَیْک إِذَا كَفَّ عنْک أَذَاهُ و كَفَاك مئونَتَهُ و حبس عنْک نَفْسهُ فَعُمَّهُمْ جمِیعاً بِدعْوتِک و انْصُرْهُمْ
جمِیعاً بِنصْرَتِک و أَنْزِلْهُمْ جمِیعاً مِنْک منَازِلَهُمْ كَبِیرَهُمْ بِمنْزِلَةِ الْوالِدِ و صغِیرَهُمْ بِمنْزِلَةِ الْولَدِ و أَوْسطَهُمْ بِمنْزِلَةِ الْأَخِ فَمنْ أَتَاك
تَعاهدْتَهُ بِلطْفٍ و رحْمةٍ و صِلْ أَخَاك بِما يجِبُ لِلْأَخِ علَى أَخِیهِ
و أَمَّا حقَّ أَهْلِ الذَِّمَّةِ فَالْحُكْمُ فِیهِمْ أَنْ تَقْبلَ مِنْهُمْ ما قَبِلَ اللََّهُ و تَفِی بِما جعلَ اللََّهُ لَهُمْ مِنْ ذِمَّتِهِ و عهْدِهِ و تكَلَِّمهُمْ إِلَیْهِ فِیما طلِبُوا مِنْ
أَنْفسِهِمْ و أجْبِروا علَیْهِ و تَحْكم فِیهِمْ بِما حكَم اللََّهُ بِهِ علَى نَفْسِک فِیما جرَى بیْنَک و بیْنَهُمْ مِنْ مُعاملَةٍ و لْیكنْ بیْنَک و بیْنَ ظلْمِهِمْ مِنْ
رِعايةِ ذِمَّةِ اللََّهِ و الْوفَاءِ بِعهْدِهِ و عهْدِ رسُولِهِ ص حائِلٌ فَإِنََّهُ بلَغَنَا أَنََّهُ قَالَ منْ ظَلَم مُعاهداً كنْتُ خَصْمهُ فَاتََّقِ اللََّه و لَا حوْلَ و لَا قوَّةَ إِلََّا
بِاللََّهِ فَهذِهِ خَمْسُونَ حقَّاً مُحِیطَةً بِک لَا تَخْرجْ مِنْها فِی حالٍ مِنَ الْأَحْوالِ يجِبُ علَیْک رِعايتها و الْعمل فِی تَأْدِيتِها و الِاسْتِعانَة بِاللََّهِ جلََّ
ثَنَاؤهُ علَى ذَلِک و لَا حوْلَ و لَا قوَّةَ إِلََّا بِاللََّهِ و الْحمْدُ لِلََّهِ ربَِّ الْعالَمِین
 .۴۹و أما حق أهل ملت تو بطور عموم حسن نیت و مهربانى بهمه و نرمش با كردارشان و تألیف قلب و اصالح آنها است و تشكر از
خوشكردارشان بخودش و تو ،زيرا بخودش هم كه خوبى كند بتو كرده چون از آزار تو خوددارى نموده ،و زحمت بتو نداده و
خودش را حفظ كرده پس براى همه دعا كن و همه را يارى كن و از هر كدام نسبت بخود مقامى منظور دار بزرگتر را پدر خود
بدان و خرد سال را فرزند و میانه حال را چون برادر و هر كدام نزد تو آمدند با لطف و رحمت از آنها دلجوئى كن و با برادرت
بحقوق برادرى رفتار كن.

 .۵۱و أما حق أهل ذمه حكمش اينست كه از آنها بپذيرى آنچه را خدا پذيرفته ،و آن ذمه و عهدى كه خدا براى آنها مقرر داشته
بآن وفادار باشى و آنها را بدان حواله كنى در آنچه خواهند و بدان مجبورند و در معامله با آنها بحكم خدا عمل كنى و بمراعات
اينكه در پناه اسالمند و براى وفاء بعهد خدا و رسولش بآنها ستم نكنى زيرا بما رسیده كه فرمود :هر كه بمعاهدى ستم كند من
طرف او و خصم او باشم ،از خدا بپرهیز ،و ال حول و ال قوة اال باللََّه .اين پنجاه حق است در گردنت كه در هیچ حال از آنها جدا
نتوانى بود و الزمست بر تو رعايت آنها و كوشش براى اداى آنها و استعانت از خدا جل ثناؤه بر اين كار و ال حول و ال قوة اال باللََّه
و الحمد للََّه رب العالمین

