بنام خداوند یکتا

آئین زندگی یک مسلمان
آداب زندگی خصوصی

خورد و خوراک
 .1استفاده از خوراکی های حالل
 .2پرخوری نکردن و پیش از سیر شدن از خوراک دست کشیدن
 .3گوشت زیاد نخوردن
 .4صبحانه خوردن

خواب
 .5زود خوابیدن هنگام شب
 .6سحرگاه بیدار شدن
 .7پیش از طلوع َآفتاب نخوابیدن
 .8وقت خواب ذکر و یاد خدا گفتن

نظافت و پاکیزگی بدن
 .9استحمام و حفظ پاکیزگی بدن
.11

مسواک زدن

.11

استحمام

.12

پاکیزه نگاه داشتن ناخن ها

.13

مرتب نگاه داشتن موی سر

.14

حفظ پوست بدن(تدهین)

رفاه و زیبایی
.15

استفاده از مال و ثروت و نعمت را در زندگی خود ظاهر کردن

.16

فقر و نداری خود را از دیگران مخفی کردن

.17

آراسته و با زینت در برابر دیگران ظاهر شدن

.18

از پوشاک زیبا استفاده کردن

.19

از مَرکب و وسیله نقلیة خوب استفاده کردن

.21

تهیة خوراک خوب برای خانواده و بخصوص در میهمانی دادن ها

.21

در شرایط سخت اجتماعی با مردم عادی همسان بودن

.22

در نعمت های دنیای غرقه نشدن و از یاد خدا غافل نگشتن

.23

خودداری از اسراف و ریخت و پاش بی جا

.24

در بیرون لباس فااخر پوشایدن و در تنهاایی از لبااس هاای سااده و

زاهدانه استفاده کردن
.25

استفاده نکردن از لباس های انگشت نما و لباس مندرس

.26

عدم تشبّه زن به مرد و مرد به زن در پوشش

.27

استفاده از انگشترهای عقیق و فیروزه

.28

استفاده نکردن از انگشتر و وسایل زینتی طال توسط مردان

.29

داشتن کفش خوب و راحت

.31

داشتن حجاب و پوشش با عفاف برای زنان

.31

پوشیده نگاه داشتن زینت و زیور در خارج از منزل توسط زنان

.32

استفاده نکردن از عطر در کوچه و بازار از سوی خانم ها

.33

کوتاه نگاه داشتن محاسان و شاارب بارای ماردان و رنا

کاردن

موی سفید
.34

شانه کردن و رسیدگی به موی سر برای مردان

.35

کوتاه کردن ناخن برای مردان و بلند نگاه داشتن ناخن برای زنان

.36

استفاده زنان از زیور آالت حتی در سنین کهولت

.37

دوری از ژنده پوشی و با ظاهر فقیرانه زندگی کردن

.38

به کار بردن زیور آالت و آرایش چهره برای زناان بادون تبارج و

خودنمایی

مسکن
.39

داشتن منزل بزرگ

.41

خودداری از نقاشی منزل با تمثال موجودات دارای روح

.41

تمیز نگاه داشتن منزل و ورودی های آن

.42

ولیمه دادن برای خانه جدید

پاسداشت شخصیت انسانی خود
.43

از مال برای حفظ عزت و کرامت خود گذشتن و ثاروت را فادای

حفظ شخصیت خود کردن
.44

حفظ سربلندی و عزت نفس در برابر صاحبان ثروت و قدرت

.45

تواضع و فروتنی پیشه کردن

.46

در برابر افراد متکبر تواضع نکردن

.47

بر خورد با عزت و به دور از تواضع فقیران با ثروتمندان

.48

از شهرت و قدرت طلبی دوری کردن

.49

از ستایش صاحبان ثروت و قدرت دوری کردن

.51

دست نیاز بسوی مردم دراز نکاردن و بار مشاکالت زنادگی صابر

کردن
.51

اظهار فقر و نداری نکردن در هیچ حالی

.52

خود را از مردم بی نیاز دیدن

رفتار سنین کهولت
.53

آرزوی مرگ خود نداشتن

.54

وصیت کردن برای صرف یک سوم اموال در کارهای خیر

تفریح ،و نشاط
.55

چهرۀ دلنشین و بشاش ،و رفتار با نشاط داشتن

.56

بخشی از وقت روزانه را در فراغت و سر گرمی های لاذت بخاش

صرف کردن
.57

شادمانی های شر آفرین (مانند قمار و شراب  )...دوری کردن

.58

اهل شوخی و مزاح بودن

.59

اهل انس و الفت با دیگران بودن

.61

به سفر و تفرج رفتن

نیازهای غریزی
.61

سرکوب نکردن غرایز و فراهم کردن شرایط ازدواج از زمان بلوغ

.62

محدود کردن روابط جنسی به محیط زناشوئی

.63

کنترل کردن نفس در شرایطی که راه ارضای مشروع ممکن نیست

.64

خودداری از ایجاد و یا حضور در شرایط تحریک نامناسب جنسی

.65

حفظ عفاف از سوی زن و خودداری از تبرج و جلب توجه ماردان

و رفتار و گفتار تحریک آمیز
.66

پرهیز از روابط عاطفی و دوستانة فتنه انگیز با نامحرم

.67

کنترل نگاه به نامحرم

.68

نداشتن هر گونه تماس بدنی با نامحرم

.69

پوشیده نگاه داشتن اندام از سوی زنان به جز صورت و دستان

زندگی خانوادگی

رفتار در زندگی مشترک
.71

اولویت دادن به ایمان و اخالق در انتخاب همسر

.71

اولویت ندادن به زیبایی و ثروت

.72

دیدار قبل از ازدواج برای انتخاب همسر

.73

تأمین نیازهای مادی و معیشتی توسط مرد در حد رفاه خانواده

.74

فراهم کردن شرایط تامین نیاز غریزی برای همسر

.75

حفظ زیبایی و آراستگی در محیط منزل از سوی زن و مرد

.76

برخورد باز وبا گشاده روئی و بدون اخم با همسر

.77

فرزند دار شدن

رفتار با فرزندان
.78

ترجیح ندادن پسر بر دختر

.79

انتخاب اسم خوب برای فرزند

.81

تربیت صحیح فرزند در دوران کودکی

.81

تکریم و احترام به فرزند ،و انجام دادن قولهای به فرزند

.82

تامین نیاز عاطفی فرزند و بوسیدن او

.83

آموزش قرآن و معارف و احکام دین به فرزند

.84

تغذیه سالم فرزند

.85

تعلیم شغل و کار و اخالق اجتماعی به فرزند

زندگی اجتماعی

آداب سفر
.86

از فال بینی و اعتنا به نجوم برای تعیین زمان سفر دوری کردن

.87

سفر را با صدقه آغاز کردن و در زمان سوار شدن نام خدا بردن

.88

با دوستان خدا حافظی کردن

.89

مسافر را مشایعت کردن و برای او هنگام سوار شدن دعا کردن

.91

به تنهایی سفر نرفتن

.91

در طول سفر به خانواده نامه نوشتن

رفتار با همسفران
.92

پرسیدن نام همسفر

.93

پیش از جدا شدن از همسفر مقداری از راه را به احتارام او رفاتن و

سپس بازگشتن
.94

در سفر خود را با دلخواه همسفران همراه ساختن و مطابق میل آنها

رفتار کردن
.95

همسفران همدم و همدل انتخاب کردن

.96

با همسفران هم خرج شدن و خرج خود را جدا نکردن

.97

برای خدمت همسفران تالش و اهتمام کردن

.98

از مال خود برای همسفران خرج کردن

.99

در صورت مریض شدن همسافری در راه ،تاا بهباود همسافر صابر

کردن
.111

هنگام نیمه شب از سفر به منزل بازنگشتن

آداب دوستی
.111

داشتن دوستان زیاد

.112

انتخاب دوست خوب

.113

دیدار با دوستان در فاصلة کمتر از سه روز

.114

حمایت از دوست و کمک به او با مال و جان

.115

پاسداری از دوستی های صادقانه

.116

گذشت از لغزشهای دوست خوب

.117

پیشه کردن صداقت در دوستی

.118

دوری از دوستی با افراد نادان

.119

داشتن دست باالتر در دوستی

آداب معاشرت با مردم
.111

امانتداری

.111

راستی و وفای به عهد

.112

رفق و مالطفت و الفت داشتن با مردم

.113

همنشینی و مصاحبت با مردم عاقل و بزرگ منش

.114

مشورت نکردن با افراد پست و بی دین و بخیل

.115

سالم کردن به همه بخصوص به کودکان و فقیران

.116

زیبا و دلنشین سخن گفتن (اطابه کالم)

.117

احترام به سالمندان

.118

تسمیت عاطس گفتن

.119

در سخن دیگری وارد نشدن

.121

دیگران را با نام محترمانه صدا زدن

.121

خنده رو بودن و با روی گشاده و تبسم با دیگران برخورد کردن

.122

از خطای دیگران درگذشتن و عذر خواهی خطا کار را پذیرفتن

.123

خشم خود را ابراز نکردن

.124

پیش دیگران پا را دراز نکردن

.125

از مجادله و مراء خودداری کردن

.126

کناره نگرفتن از مردم و اهل معاشرت بودن

.127

هدیه دادن به یکدیگر

.128

به زبان آوردن عالقه

.129

دست دادن طوالنی(مصافحه)

.131

یکدیگر را در بغل گرفتن(معانقه)

.131

زیاد میهمانی و ضیافت دادن

.132

نشان دادن عالقه نسبت به همگان در گفتار و نگاه

.133

حسن مصاحبت با همگان در سفر و اظهار صمیمیت با همسفران

.134

حسن رابطه با همسایگان و دوری از اذیت و صبر به اذیت آنان

.135

اجتناب از در گوشی صحبت کردن و از هار حرکات آزار دهناده

برای دیگران
.136

رعایت اقتضای حال کم سن وساالن و عطوفت و مهربانی با آنان

.137

تواضع در رفتار و دوری از رفتار متکبرانه و تحقیر آمیز بادیگران

.138

با غنی و فقیر یکساان برخاورد کاردن و میاان ایان دو گاروه فارق

نگذاردن
.139

گشاده دست بودن و با سخاوت بودن نسبت به هم

.141

اطعام یتیمان و محبت به آنها

.141

دوری جستن از پیگیری لغزشهای دیگاران و چشام فارو بساتن از

آنها (نفی تجسس)
.142

باخویشان و بستگان پیوندی ویژه داشاتن و قطاع پیوناد نکاردن در

هیچ شرایطی
.143

تسلط بر خویشتن و تحمل زشتیهای دیگران

.144

کمک کردن بدیگران با رعایت کرامت آنان

.145

ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خود

.146

رعایت انصاف و نادیده نگرفتن حقوق دیگران در همة امور

رفتار با غیر همکیشان
.147

نیکی کردن نسبت به آنان و حمایت از حقوق آنان

.148

تساوی میان آنان و مسلمانان در برابر قانون

.149

احترام به هم پیمانها و قراردادهای منعقد شده با آناان هار چناد باه

ضرر مومنان
.151

مقدم نداشتن آنان بر مومنان در دوستی و مودت

.151

جلوگیری از تسلط آنها بر امور مسلمین

.152

آنها دوست خود در کنار مومنان قرار ندادن

.153

آنها را از جزئیات امور خود و دیگر مسلمانها مطلع نساختن

رفتار با نیازمندان
.154

پرداخت حقوق واجب نیازمندان

.155

بر عهده گرفتن اداره زندگی یک خانواده مستمند

.156

پرداخت صدقه توسط کودک و با دستان او

.157

زیاد صدقه دادن و پرداخت روزانه

.158

اهتمام خاص به پرداخت صدقه در ایام با فضیلت مثل شابهای قادر

و جمعه
.159

پرداخت صدقه به صورت مخفی؛ در صورت توقع بالء؛

.161

تامین غذای حیوانات به عنوان صدقه

.161

تامین مخارج اماکن مذهبی حتی کلیساها با پرداخت صدقه

.162

اولویت پرداخت صدقه به نزدیکان

.163

پرداخت صدقه از بهترین بخش اموال

.164

وجوب پرداخت صدقه به کسی که نیاز ضروری دارد

.165

اعطای صدقه به نیازمند پیش از آن که او درخواست کند

.166

مااومن را در مااال خااود شااریک دانسااتن و باارای او حااق مساااوی

دیدن(مواسات)
.167

مقدم داشتن رفع نیاز دیگران بر نیاز خود(ایثار)

.168

رد نکردن سائل

.169

درخواست دعا از سائل پس از پرداخت صدقه

.171

اظهار فقر و نداری نکردن در هیچ حالی

.171

خود را از مردم بی نیاز دیدن

رفتار در مقابل مریضی و مصیبت
.172

صبر و تحمل در برابر مصیبت ها

.173

صبر بر مریضی خود و فرزندان را پای خادا حسااب کاردن و از او

اجر خواستن(احتساب)
.174

پنهان کردن درد و رنج مریضای پایش از خاوب شادن(مگر بارای

درمان)
.175

در مریضی زبان به شکوه نگشودن

رفتار با بیماران
.176

عیادت مریض

.177

هدیه بردن برای مریض

.178

کم نشستن در عیادت

.179

کمک به مریض در انجام کارهایش

.181

صدقه دادن برای بهبود مریض

.181

دعا کردن برای شفای مریض

رفتار با مصیبت دیده
.182

اظهار همدردی -تسلیت

رفتار با دشمنان
.183

فحش ندادن به دشمنان

.184

تعرض نکردن به زنان و کودکان آنها حتی در جن

.185

رعایت عدالت با دشمنان

ها

.186

رعایت پیمان و عهد باا دشامن حتای در شارایط برتاری نسابت باه

دشمن
.187
جن

پذیرش صلح با دشامن در صاورت وجاود فایاده و بای جهات بار
پافشاری نکردن

رفتار با حیوانات
.188

خودداری از شکار تفریحی و لهوی

.189

اذیت نکردن حیوانات ،نزدن و فحش ندادن به آنها

.191

اخته نکردن حیوانات سواری

.191

مدارا با مرکب در سفر و فشار نیاوردن بر آنها

.192

غذای خوب دادن به چهارپایان

.193

نگهداری کبوتر و خروس در منزل
در منزل

.194

نگهداری نکردن س

.195

هنگام غذا خوردن خود به حیوان هم غذا دادن

.196

ذبح نکردن حیوان خانگی که اهل خانه با آن انس گرفته داشته اند
ولگرد و حیوانات موذی

.197

قتل س

.198

نکشتن گربه و دیگر حیوانات غیر موذی

رفتار با طبیعت بی جان
.199

آباد کردن زمین ها

.211

جلوگیری از خشک شدن درختان سر سبز

.211

زندگی معنوی

زندگی معنوی

ارتباط با خدا
.212

به خدا محبت و عشق ورزیدن

.213

امید وار بودن به خدا و به او حسن ظن و اعتماد داشتن

.214

همة رحمت ها و نعمت ها را از او دیدن

.215

شکر گذاردن خدا

.216

همه چیز را از او به طور پیوسته و بادوام درخواست کردن

عبادت
.217

به عبادت عشق ورزیدن

.218

نشاط داشتن و کسل نبودن در حال عبادت
نبودن از انجام آن

.219

دوست داشتن عبادت و دلتن

.211

عدم اعجاب به کثرت عبادت و آن را کم شمردن

.211

میانه روی و رفق در عبادت و فشار نیاوردن به خود در عبادت زیاد

.212

اجتهاد و پیگیر بودن در انجام عبادات

.213

تداوم عبادت و رها نکردن عبادتی پیش از اتمام یک سال

.214

اخالص در عبادت و ریا و تظاهر نکردن

.215

عبادت را با حال خشوع و خضوع انجام دادن

.216

افزایش عبادت در ماه رمضان

.217

اهتمام ویژه باه آداب روز جمعاه مانناد غسال روز جمعاه ،زیاارت

اموات،شاااارکت در نماااااز جمعااااه ،پاااااکیزگی و آراسااااتگی در روز
جمعه،افزودن ذکر خدا در روز جمعه

نماز
.218

تکریم و گرامی داشتن نماز

.219

کودکان را از سن  6و  7سالگی به نماز تشویق کردن

.221

انجام به موقع و سر وقت نماز

.221

نماااز را بااا زیااور خواناادن ،و هنگااام نماااز عطاار زدن و لباااس زیبااا

پوشیدن
.222

اذان و اقامه گفتن برای هر نماز واجب

.223

نافله های مستحبی ویژۀ هر فریضه را بجا آوردن

.224

پس از نماز تعقیبات و بویژه تسبیحات حضرت زهرا س را گفتن

.225

نماز را با تانی و آرامش بجا آوردن و عجله نکردن

.226

پس از نماز سجدۀ شکر بجا آوردن و صورت بر خاک نهادن

.227

بجا آوردن نماز با جماعت

.228

در صف اول جماعت ایستادن

.229

زود مسجد را ترک نکردن

.231

جای ثابت در مسجد برای خود در نظر نگرفتن

.231

فقط در صورت عالقة مردم امامت کردن

.232

نماز را همیشه در مسجد بجا آوردن

.233

معطر و با لباس زیبا به مسجد وارد شدن

.234

مساجد را پاک و تمیز نگاه داشتن

.235

همیشه در منزل و مسجد اذان گفتن

تالوت قرآن
.236

فرا گرفتن قرآن

.237

تعلیم آن به فرزندان

.238

احترام و اکرام قرآن

.239

با سرعت قرآن نخواندن و تامل و تفکر کردن در معانی آیات

.241

کثرت تالوت بخصوص در ماه رمضان و در مدینه و مکه

.241

با صدای خوب و با حزن قرآن خواندن

.242

استماع قرآن و توجه به آن و سخن نگفتن در وقت قرائت قرآن

دعاء
.243

زیاد دعا کردن

.244

تکرار دعا برای یک خواسته

.245

برای خواسته های کوچک هم دعا کردن

.246

هم در حال آسایش و هم در سختی ها دعا کردن

.247

برای گشایش روزی خود دعا کردن

.248

برای دیگران دعا کردن

.249

برای مردگان دعا کردن

.251

هنگام دعا دست ها را باال بردن

.251

با توجه و از عمق دل دعا کردن

.252

با آرامش و بدون عجله دعا کردن

.253

اصرار و اِلحاح و خسته و مایوس نشدن در صورت تاخیر اجابت از

دعا
.254

قبل از دعا صدقه دادن و صلوات فرستادن

.255

در جمع دعا کردن و به دعای مومن آمین گفتن

.256

علیه مومنی دعا نکردن

.257

هنگام دعا کامال از کمک مردم ناامید بودن

.258

کشیدن دستان به صورت پس از دعا

یاد خدا
.259

در همه حال به یاد خدا بودن

.261

زمان برخاستن از هر جلسه و نشستی یاد خدا بر زبان آوردن

.261

در زمان غفلت مردم یاد خدا کردن

.262

در حال وسوسه های شیطانی خدا را یاد کردن

.263

با حمد و اساتغفار و تسابیح و تهلیال و تکبیار و صالوات یااد خادا

کردن

روزه
.264

سه روز در ماه روزه گرفتن

.265

ماه شعبان را روزه گرفتن

.266

سحری خوردن

.267

روزه مستحب را پوشیده داشتن

.268

باز کردن روزه در صورت دعوت مومن به خوردن غذا

.269

چشم و گوش و همه اعضای بادن را در حاال روزه از گنااه حفاظ

کردن

حج
.271

حج گذار را احترام کردن

.271

در اولین فرصت و بدون تاخیر به دیدار حاجی شتافتن

.272

پیاده رفتن به حج و تکرار حج

.273

در سفر حج به همسفران با مال و جان خدمت کردن

زندگی عالمانه

رفتار علم خواهانه
.274

تالش حقیقت جویانه برای شناخت حقیقت بدور از تعصب

.275

عالمان را گرامی داشتن

.276

ارج نهادن به علم نافع و دوری از علم بی ثمر

.277

عمل کردن به دانسته ها و عالم بی عمل نبودن

.278

تعلّم دستورات دینی مربوط به زندگی

.279

از غرور و تکبر علمی دوری کردن

.281

سخنان اهل دانش را شنیدن و بهترین را برگزیدن

.281

مقلدانه به سخنان اهل دانش گوش نکردن

وظایف دانشمندان
.282

دانش خود را کتمان نکردن و آن را میان دیگران نشر کردن

.283

با بدعت های دینی مبارزه کردن

.284

با جاهالن بردبار بودن و بی مهری آنان را ندیده گرفتن

.285

استادان خویش را برای همیشه بزرگ داشتن

.286

با تحکُّم و تحمیل و تکبر با دیگران برخورد نکردن

آداب تفکر و خردورزی
.287

اهل استماع و پرسش بودن

.288

در فکاار و رای اسااتبداد نداشااتن و باار فکاار پیشااین خااود تعصااب

نورزیدن
.289

فقط از علم و یقین پیروی کردن و به ظن و گمان بسنده نکردن

.291

آراء مشتبه را در امور دینی بدون اطمینان نپذیرفتن و احتیااط پیشاه

کردن
.291

اهل مشورت بودن

.292

دربارۀ آفرینش و رمز و راز آن و نیز مرگ و آیندۀ زندگی پیوسته

اندیشه کردن

زندگی اقتصادی

آداب کسب ثروت
.293

رعایت اعتدال در کسب ثروت و دوری از حرص زدن و یاا تنبلای

کردن
.294

در نظر داشتن انگیزه های انسانی و معنوی در کسب مال

.295

رعایت عدل و انصاف در معامالت

.296

دوری از کسااب هااای ناسااالم و فساااد انگیااز و ضاارر آفاارین باارای

دیگران
.297

اتّکال به خدا در کسب و به توان خود بسنده نکردن

.298

سخت نگرفتن با طرف معامله و اهل تسامح بودن

بهره برداری و مصرف ثروت
.299

خرج کردن مال برای رفاه خانواده و بخل نورزیدن

.311

انباشت نکردن بال استفادۀ ثروت

.311

اسراف و تبذیر نکردن در مصرف

.312

کمک به محرومان و مستمندان

.313

کمک به امور معنوی و دینی مثل ساخت و عمران مساجد

زندگی سیاسی

رفتار سیاسی مردم
.314

تبعیت از قوانین و عدم اخالل در نظم اجتماعی

.315

وفاداری به نظام سیاسی مشروع

.316

امر به معروف و نهی از منکر در مقابل حاکمان و دولتمردان

.317

خیرخواه بودن نسبت به حاکمان مشروع و کمک به آنها در انجاام

وظایفشان
.318

همراهی نکاردن باا باغیاان و اخاالل گاران و کماک باه حاکماان

مشروع در برابر آنان

پیوست :1
رفتار سیاسی دولتمردان
(بر گرفته از نامه امام علی ع به مالک اشتر -نهج البالغه نامه )11

.319

رحمت و محبت به مردم باید در قلب و عمق جاان حاکماان جاای

گرفته باشد؛ این رحمت باید نسبت باه همکیشاان و غیار مسالمانان عاام و
فراگیر باشد
.311

حاکم باید در برابر عصیان و خطای مردم ،روش عفو و گذشات و

سماحت پیش گیرد

.311

با وجود راه گریزی از اعمال خشونت و تندی نباید حاکمان به این

کار دست یازند
.312

اظهار تکبر و غرور حاکمان ،تشبه بار عظمات کبریاائی خداوناد و

نتیجهاش ذلت و زبونی آنان است
.313

حاکم باید میان هماه ماردم باه انصااف و یکساانی و عادم تبعایض

رفتار کند؛ زیرا عدم رعایت مساوات ظلم اسات و خداوناد خصام کسای
است که بر بندگان ظلم روا دارد
.314

حاکمان باید بیشاتر توجاه و تمایلشاان باه عاماه ماردم باشاد ناه باه

خواص و برگزیدگان و مرفهین و قدرتمندان
.315

حاکمان باید اسرار مردم را پوشیده بدارند و فاش کنندگان عیاوب

مردم را از خود برانند
.316

حاکمان باید دل خود را نسبت به آحااد ماردم صااف کنناد و جاز

مهر و عطوفت از آنان در دل نداشته باشند
.317

حاکمان باید از انتخاب مشاورانی کاه دارای خصالتهای ناشایسات

مانند بخل و ترس و حرصاناد خاودداری کنناد زیارا ایان خصالتهاای
ناپسند بدون تردید در تصمیمات و اقدامات و اظهار نظرهاای آناان ما ثر
خواهد بود
.318

حاکمان نباید به دلیل احساس نیاز به تجربه و توانایی عناصری کاه

با رژیمهاای فاساد گذشاته همکااری داشاتهاناد ،از آناان در اداره کشاور
استفاده کنند زیرا ایشان هیچ گاه حاکم صالح را خودی نمیدانناد و باا او
احساس نزدیکی و صمیمیت نمیکنند؛ آناان باا بیگانگاان بیشاتر احسااس
صمیمیت میکنند تا با عناصر صالح و م من

.319

نزدیکترین مشاوران به حاکم باید کسی باشد که بیش از دیگران

حقایق تلخ و ناخوشایند را برای او به صراحت بازگو مایکناد و کمتار از
دیگران در انجام خواسته های ناصاحیح حااکم کاه از هاوای نفاس ا و ناه
مصلحت او ا نشأت گرفته با وی همکاری میکند
.321

حاکم باید بیشترین رابطه خویش را با انسانهای درست و پرهیزکار

و اهل تقوی برقرار کند
.321

حاکم باید اطرافیان خود را عادت دهاد کاه او را تملاق نگویناد و

ستایش زیاد نکنند و او را نسبت به انجاام کارهاای خاوب و یاا نسابت باه
انجام ندادن کارهای نادرست ،زیاده از حد تمجید نکنند
.322

حاکم باید مراقب باشد که نیکوکااران و زشات کااران را همساان

نبیند که این روش اهل خیر و نیکی را نومید و بدکاران را جری و جساور
میسازد
.323

احسان حاکم بر مردم و کم کردن فشار مالیات بر آناان ،محبات و

خوشبینی او نسبت به مردم را بیشتر میکند و رابطهای خاوب میاان آناان
برقرار میکند
.324

حاکم باید آداب اجتماعی شایسته ای را کاه در کشاور و در میاان

مردم رواج دارد پاسداری و تقویت کند و از پایهگذاری و تقویات آداب
ناصحیح خودداری کند
.325

حاااکم در اداره کشااور و حاال مشااکالت آن از علاام و دانااش

اندیشمندان کمک بگیرد و با اهل علام و داناش ارتبااطی دقیاق و دائمای
برقرار کند
.326

حاکم باید به درستی ویژگی های تماام اقشاار جامعاه را بشناساد و

حقوق هر یک را آن چنانکه در اسالم سفارش شده رعایت نماید

.327

بزرگترین موفقیت حاکمان ،برقراری عدالت در شهرها و پیادایش

دوستی و صمیمیت در میان تودۀ مردم (نسبت به حاکمان) است
.328

شاارط خیرخااواهی و همراهاای مااردم بااا حاکمااان آن اساات کااه از

مسائل مربوط به حکومات و حاکماان بایاطاالع نباشاند و روش و شایوۀ
حاکمان را درست و قابل قباول بپندارناد و تحمال آن را بار خاود دشاوار
نبینند
.329

حاکمان بایاد یکساره ماردم خاویش را ساتایش کنناد و کارهاای

برجسته و سخت آنها را نام ببرند و تقدیر نمایند
.331

نباید مقام و منزلت باالی کسی موجب شود که حاکم کار ارزناده

او را بیشتر بستاید و یا شأن اجتماعی پائین کسی باعث شود کار پار ارزش
او کمتر ارج نهاده شود و نباید کار نیک کسی باه پاای دیگاری گذاشاته
شود
.331

حاکم باید در هر تصمیمی که درستی آن را نمیشناسد ،از کتااب

خداوند و سنت پیامبر راهنمایی بخواهد و به جای سلیقه و دلخواه خاود و
دیگران ،از آیات محکم قرآن و روش و گفتار روشن پیامبر (ص) پیروی
کند
.332

حاکم باید کار قضاوت را به برترین و شایستهترین انسانها بسپارد و

خود بر قضاوت آنان نظارت کند
.333

حاکم باید حقوق مکفی به قضاوت پرداخت کند تا آنجا که هایچ

مشکلی در معیشت نداشته باشند
.334

قضااات بایااد از امنیاات شااغلی و اعتبااار و منزلاات اجتماااعی واال

برخوردار باشند تا در مقابل فشارهایی که بار آناان وارد مایشاود قادرت
ایستادگی کامل داشته باشند

.335

حاکم باید مدیران کشور را با معیار توانایی و صالحیت و براسااس

اختباااار و موفقیااات در آزماااایش و از اهااال تجرباااه و حیااااء و از میاااان
خانوادههای صالح و باسابقه دینداری انتخاب کند
.336

انتخاب مدیران براساس دوساتی و مناافع شخصای هام خیانات در

امانتی است که به آنان سپرده شده و هم ظلم بر مردمی است کاه افارادی
ناصالح بر آنان گمارده میشوند
.337

زندگی مادیران بایاد باه نحاو شایساتهای اداره شاود تاا آناان را از

خیانت در بیتالمال بینیاز سازد و توانشان را برای کار افزایش دهد
.338

باید بر کار مدیران و مسئوالن ناظرانی پاک و مورد اعتماد گمارده

شوند که پنهانی بر درستی کارشان و بر مهربانی آنان با مردم نظارت کنند
.339

در صااورت شااهادت همااه ناااظران باار خیاناات کساای از ماادیران و

مس الن ،حاکم باید در کیفر وی کوتاهی نکرده و او را به جرم خیاانتش
در ذلت افکند و نن
.341

خیانت را بر گردنش بیاویزد

باید توجه حاکماان بایش از گارفتن مالیاات ،باه آباادانی کشاور و

سرزمین ها باشد و مراعات سبکی مالیات و رفق بار رعیات را بکنناد زیارا
بدون آبادانی کشور ،گرفتن مالیات کشور را ویران میکند
.341

حاکم باید بر امور تجاارت و بازرگاانی نظاارت کناد و باا اعماال

نظارت و کنترل بر این بخش ،از احتکاار و ساایر عوامال رشاد بایرویاه
قیمتها جلوگیری کند
.342

رساایدگی بااه امااور محرومااان و مسااتمندان و ناتوانااان جامعااه از

مهمترین مسئولیتهای حاکم است حاکم باید بخشای از بیات الماال را
برای رفع نیاز این قشر اختصاص دهد

.343

انجام کارهای بزرگ در کشور به هیچ وجه عذر و بهانه برای کام

توجهی به رفع محرومیت از این قشر نیست
.344

حاکم باید شخصاً وقتی را برای رسیدگی به امور کسانی که بارای

حل مشکالت خود به وی مراجعه میکنند مشخص کند دیداری عماومی
را برای این کار با حضور خود و مسئوالن ذیربط باه طاور مانظم ترتیاب
دهد و در آن دیدار ،خود با تواضع بنشیند تاا هار صااحب حااجتی بتواناد
بدون هیچ واهمه و ترس و لکنت زبانی خواسته اش را اظهار کند
.345

اگر کسی در اظهار حاجت خود تندی کارد بایاد حااکم آن را باا

تواضع تحمل کند و آنگاه خواسته های ممکن آناان را باا شایرینی عملای
سازد و نسبت به خواستههای ناممکن با خوشرویی و زیباایی عاذرخواهی
کند
.346

حاکم باید بهترین وقت خود را به عبادت خداوند اختصاص دهد

.347

حاکم باید نمازهای جماعت و جمعه را امامت کند و در انجاام آن

حال مردان و زنان ناتوان را رعایت کند و نماز را طوالنی نسازد
.348

حاکم نباید حضورش در میان مردم کم و رابطهاش با مردم انادک

باشد نتیجه کاهش حضاور وی از یاک ساو ،کام شادن اطاالع حااکم از
اوضاع کشور و وضعیت مردم و از طرف دیگر ،ضاعف آگااهی ماردم از
امور حکومت است
.349

حاکم بایاد نسابت باه دساتانادازی نزدیکاان و بساتگان خاود باه

بیتالمال و ترجیح منافع شخصای و اعماال تبعایض نسابت باه دیگاران از
سوی آنان نگران باشد و با برخورد قاطع خود ،این گونه رفتار غیر عادالنه
را ریشه کن سازد

.351

حاکم پس از پیمان صلح با دشمن باید تمام نیروی خویش را برای

زیر نظر داشتن دشمن به کار گیرد و لحظهای بدبینی خود به دشامن را باه
خوش بینی مبدل نکند و از احتمال نیرن

دشمن هیچ گاه غافال نشاود و

حزم و احتیاط را رها نکند
.351

حاکم باید از ریختن خونی بناحق برحاذر باشاد زیارا هایچ کااری

بیش از خون بناحق ریخته کیفر ندارد
.352

عالقاه باه سااتایش و تملاق ،بهتاارین فرصات شاایطان بارای نااابودی

کارهای نیک نیکوکاران است پس حاکم باید از آن بپرهیزد
.353

مناات نهااادن بااه مااردم بااه خاااطر خاادمتی کااه حاااکم بااه آنااان

میکند؛بزرگ دیدن کارهایی که در کشور انجام میدهد و وفا نکردن به
وعدههایی که به مردم میدهد ،سه آفتی است که حااکم بایاد خاود را از
آنها دور نگاه دارد
.354

حاااکم بایااد از اینکااه از امکانااات و شاارایطی کااه همگااان در آن

مساوی هستند به طور ویاژه و اختصاصای اساتفاده کناد و خاود را در آن
امتیاز بخشد خودداری کند.

پیوست 2
وظایف استادان و معلمان
(از کتاب مُنیه المرید -تالیف شهید ثانی)

.355

پذیرفتن سخن و نظر صحیح پس از فهمیدن نادرستی نظر خاود در

حین تدریس

.356

با تامل کافی به پرسش های پاسخ دادن

.357

عدم اقدام به تدریس پیش از تسلط کامل بر موضوع درس

.358

عمل کردن به دانسته ها و علومی که متصادی آماوزش آنهاا شاده

ایم
.359

تحمیل نکردن دیدگاه هاا و نظارات علمای خاود در کاالس و در

مباحثات علمی
.361

دریغ نداشتن دانش خود و خودداری نکردن از تعلیم در جایی کاه

منفعتی عاید نمی سازد.
.361

در برابر به انحراف رفتن متعلم در مسیر علمی و یا زندگی احساس

مسوولیت پدرانه کردن
.362

متواضعانه برخورد کردن با متعلمان

.363

رعایت حسن خُلق و با چهره باز در کالس حاضر شدن

.364

رعایت وقار استادی و لباس سبک نپوشیدن

.365

متکبرانه ننشستن

.366

نیت خود را خاالص کاردن و بارای مناافع دنیاایی و شاهرت درس

نگفتن
.367

رعایت شارایط متعلماان در توضایح (بیحوصالگی و یاا پرچاانگی

نکردن در بحث)
.368

عاادم تبعاایض میااان متعلمااان در پاسااخ گفااتن بااه سواالتشااان و در

تشویق ها
.369

عکس العمل منفی نشان نادادن در برابار ساوال بیجاا و کام ارزش

متعلم
.371

پذیرفتن نظر و یا ایراد درست متعلم

.371

کم اعتبار نساختن دانش های دیگر در نظر متعلمان

.372

ناراحت نشدن از انتخاب استاد دیگر از سوی متعلم

.373

تشویق کردن متعلمان شایسته از نظر علم و اخالق

.374

پیجویی علت ضعف درسی متعلم و تالش برای رفع آن

.375

رعایت ادب در کلمات و تعبیرات

.376

برخورد مالیم و نرم در مقابل سخن تند متعلم و عکس العمل نشان

ندادن
.377

گوش دادن به پرسش ها و سخنان متعلمان

.378

سالم کردن به حاضران هنگام ورود

.379

نام و یاد خدا هنگام ورود به کالس و هنگام آغاز کردن درس

.381

کم حوصلگی نکردن در برابر پرسش کننده ای که نمی تواند نظار

خود را به سرعت و سهولت بیان کناد (بلکاه بجاای آن کاه بگویاد نمای
فهمم چه می گویی! به او کمک کند و بگوید آیا منظورت این است؟)
.381

در مقابل سوالی که پاسخش را نمی داند صریحا بگوید نمی دانم

.382

اگر پیش از پایان درس نادرساتی ساخنی کاه پایش از آن گفتاه را

فهمید در همان جلسه نادرستی سخن خود را اعالم کند.

پیوست 3
رساله حقوق امام سجاد ع:
اعْلَمْ رَحِمَکَ اللَّهُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَیْکَ حُقُوقاً مُحِیطَةً بِکَ؛ فَبِکُلِّ حَرَکَةٍ تَحَرَّکْتَهَاا
أَوْ سَکَنَةٍ سَکَنْتَهَا أَوْ مَنْزِلَةٍ نَزَلْتَهَاا أَوْ جَارِحَاةٍ قَلَبْتَهَاا أَوْ آلَاةٍ تَصَارَّفْتَ بِهَاا
علیک حقوق} بَعْضُهَا أَکْبَرُ مِنْ بَعْضٍ.

حق خداوند
 .1فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ فَأَنَّکَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ بِإِخْلَاصٍ
جَعَلَ لَکَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ یَکْفِیَکَ أَمْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَۀِ وَ یَحْفَظَ لَکَ مَا تُحِبُّ
مِنْهَا.

حق تن و اعضای بدن ما
حق هر فرد بر خودش:
 .2وَ أَمَّا حَقُّ نَفْسِکَ عَلَیْکَ فَأَنْ تَسْتَوْفِیَهَا فِی طَاعَاةِ اللَّاهِ فَتُا َدیَ َِلَاى لِسَاانِکَ
ح َّقهَاا َو َِلَاى
ک َ
حقَّا ُه َو َِلَاى یَا ِد َ
ک َ
ح َّق ُه َو َِلَاى َبصَا ِر َ
ک َ
ح َّق ُه َو َِلَى َس ْم ِع َ
َ
رِجْلِکَ حَقَّهَا وَ َِلَى بَطْنِکَ حَقَّهُ وَ َِلَى فَرْجِکَ حَقَّاهُ وَ تَسْاتَعِینُ بِاللَّاهِ عَلَاى
ذَلِکَ
حق زبان:
 .3وَ أَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِکْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِیدُهُ عَلَى الْخَیْرِ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ
وَ َِجْمَامُهُ َِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ الْمَنْفَعَةِ لِلدینِ وَ الدُّنْیَا وَ َِعْفَاؤُهُ مِنَ الْفُضُاولِ
الشَّنِعَةِ الْقَلِیلَةِ الْفَائِدَۀِ الَّتِی لَا یُ ْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلَّةِ عَائِدَتِهَا وَ بُعْدِ شَاهِدِ الْعَقْالِ

وَ الدَّلِیلِ عَلَیْهِ وَ تَزَیُّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِیرَتِهِ فِی لِسَانِهِ وَ لَاا قُاوَّۀَ َِلَّاا بِاللَّاهِ
الْعَلِی الْعَظِیمِ
حق گوش:
 .4وَ أَمَّا حَقُّ السَّمْعِ فَتَنْزِیهُهُ [عَنْ] أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِیقاً َِلَى قَلْبِکَ َِلَّا لِفَوْهَاةٍ کَرِیمَاةٍ
تُحْدِثُ فِی قَلْبِکَ خَیْراً أَوْ تُکْسِبُ خُلُقاً کَرِیماً فَإِنَّهُ بَابُ الْکَلَاامِ َِلَاى الْقَلْابِ
یُ َدَّى بِهِ ضُرُوبُ الْمَعَانِی عَلَى مَا فِیهَا مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق چشم:
 .5وَ أَمَّا حَقُّ بَصَرِکَ فَغَضُّهُ عَمَّا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ تَرْکُ ابْتِذَالِهِ َِلَّاا لِمَوْضِاعِ عِبْارَۀٍ
تَسْتَقْبِلُ بِهَا بَصَراً أَوْ تَعْتَقِدُ بِهَا عِلْماً فَإِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الِاعْتِبَارِ
حق پا:
 .6وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلِکَ فَأَنْ لَا تَمْشِیَ بِهَا َِلَى مَا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهَا مَطِیَّتَاکَ
فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِأَهْلِهَا فِیهَا فَإِنَّهَا حَامِلَتُکَ وَ سَالِکَةٌ بِکَ مَسْلَکَ الدینِ
وَ السَّبَقِ لَکَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق دستان:
 .7وَ أَمَّا حَقُّ یَدِکَ فَأَنْ لَا تَبْسُطَهَا َِلَى مَا لَا یَحِلُّ لَکَ [فَتَنَاالَ] بِمَاا تَبْسُاطُهَا َِلَیْاهِ
ل َو لَاا
س ِب ِلسَاا ِن اللَّا ِئمَا ِة فِای ا ْلعَاجِا ِ
ن النَّاا ِ
ل َو مِا َ
ن ( َیدِ) ا ْل ُعقُو َب ِة فِای الْآجِا ِ
ِم ْ
تَقْبِضَهَا مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ تُوَقِّرَهَا بِقَبْضِهَا عَنْ کَثِیارٍ مِمَّاا لَاا یَحِالُّ
ت فِای
ت َو شُا ِر َف ْ
ی قَا ْد ُع ِقلَا ْ
س َع َل ْیهَاا فَا ِإذَا هِا َ
َلهَا َو َت ْب ُس َطهَا َِلَى َکثِی ٍر ِممَّا َل ْی َ
الْعَاجِلِ وَجَبَ لَهَا حُسْنُ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ فِی الْآجِلِ
حق شکم:

 .8وَ أَمَّا حَقُّ بَطْنِکَ فَأَنْ لَا تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِقَلِیلٍ مِنَ الْحَرَامِ وَ لَا لِکَثِیرٍ وَ أَنْ تَقْتَصِارَ
لَهُ فِی الْحَلَالِ وَ لَا تُخْرِجَهُ مِنْ حَد التَّقْوِیَةِ َِلَى حَد التَّهْوِینِ وَ ذَهَاابِ الْمُارُوَّۀِ
وَ ضَبْطُهُ َِذَا هَمَّ بِالْجُوعِ وَ الظَّمَإِ فَاإِنَّ الشِّابَعَ الْمُنْتَهِایَ بِصَااحِبِهِ [َِلَاى الاتَّخَمِ]
مَکْسَلَةٌ وَ مَثْبَطَةٌ وَ مَقْطَعَةٌ عَنْ کُلِّ بِرٍّ وَ کَرَمٍ وَ أَنَّ الرِّیَّ الْمُنْتَهِیَ بِصَاحِبِهِ َِلَاى
السُّکْرِ مَسْخَفَةٌ وَ مَجْهَلَةٌ وَ مَذْهَبَةٌ لِلْمُرُوَّۀِ
حق غریزۀ جنسی
 .9وَ أَمَّا حَقُّ فَرْجِکَ فَحِفْظُهُ مِمَّا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ الِاسْتِعَانَةُ عَلَیْهِ بِغَض الْبَصَرِ فَإِنَّاهُ
مِنْ أَعْوَنِ الْأَعْوَانِ وَ کَثْرَۀِ ذِکْرِ الْمَوْتِ وَ التَّهَادُّدِ لِنَفْسِاکَ بِاللَّاهِ وَ التَّخْوِیافِ
لَهَا بِهِ وَ بِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَ التَّأْیِیدُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِهِ.

حقوق کارهای ما بر گردن ما
ثُمَّ حُقُوقُ الْأَفْعَالِ
حق نماز
.11

فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاۀِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَۀٌ َِلَاى اللَّاهِ وَ أَنَّاکَ قَاائِمه بِهَاا بَایْنَ

ل
خلِیقا ًا َأ ْن َتقُاو َم فِیهَاا َمقَاا َم ا ْل َعبْا ِد الا َّذلِی ِ
ت َ
ک ُکنْا َ
ت َذ ِل َ
یَدَیِ ال َّل ِه َف ِإذَا َع ِل ْم َ
الرَّاغِبِ الرَّاهِبِ الْخَائِفِ الرَّاجِی الْمِسْکِینِ الْمُتَضَارِّعِ الْمُعَظِّامِ مَانْ قَاامَ بَایْنَ
یَدَیْهِ بِالسُّکُونِ وَ الْإِطْرَاقِ وَ خُشُوعِ الْأَطْرَافِ وَ لِینِ الْجَنَاحِ وَ حُسْنِ الْمُنَاجَااۀِ
لَهُ فِی نَفْسِهِ وَ الطَّلَبِ َِلَیْهِ فِی فَکَاکِ رَقَبَتِکَ الَّتِی أَحَاطَاتْ بِهَاا خَطِیئَتُاکَ وَ
اسْتَهْلَکَتْهَا ذُنُوبُکَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق روزه
.11

وَ أَمَّا حَقُّ الصَّوْمِ فَأَنْ تَعْلَامَ أَنَّاهُ حِجَاابه ضَارَبَهُ اللَّاهُ عَلَاى لِسَاانِکَ وَ

سَمْعِکَ وَ بَصَرِکَ وَ فَرْجِکَ وَ بَطْنِکَ لِیَسْتُرَکَ بِهِ مِانَ النَّاارِ وَ هَکَاذَا جَااءَ

فِی الْحَدِیثِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَإِنْ سَکَنَتْ أَطْرَافُکَ فِی حَجَبَتِهَا رَجَاوْتَ
أَنْ تَکُونَ مَحْجُوباً وَ َِنْ أَنْتَ تَرَکْتَهَا تَضْطَرِبُ فِای حِجَابِهَاا وَ تَرْفَاعُ جَنَبَااتِ
الْحِجَابِ فَتَطَّلِعُ َِلَى مَا لَیْسَ لَهَا بِالنَّظْرَۀِ الدَّاعِیَةِ لِلشَّهْوَۀِ وَ الْقُوَّۀِ الْخَارِجَةِ عَانْ
حَد التَّقِیَّةِ لِلَّهِ لَمْ تَأْمَنْ أَنْ تَخْرِقَ [الْحِجَابَ] وَ تَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق صدقه و کارهای خیر
.12

وَ أَمَّا حَقُّ الصَّدَقَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا ذُخْرُکَ عِنْدَ رَبکَ وَ وَدِیعَتُکَ الَّتِای

لَا تَحْتَاجُ َِلَى الْإِشْهَادِ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِکَ کُنْتَ بِمَا اسْاتَوْدَعْتَهُ سِارّاً أَوْثَاقَ بِمَاا
اسْتَوْدَعْتَهُ عَلَانِیَةً وَ کُنْتَ جَدِیراً أَنْ تَکُونَ أَسْارَرْتَ َِلَیْاهِ أَمْاراً أَعْلَنْتَاهُ وَ کَاانَ
الْأَمْرُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فِیهَا سِرّاً عَلَى کُلِّ حَالٍ وَ لَمْ تَسْتَظْهِرْ عَلَیْهِ فِیمَاا اسْاتَوْدَعْتَهُ
مِنْهَا َِشْهَادَ الْأَسْمَاعِ وَ الْأَبْصَارِ عَلَیْهِ بِهَا کَأَنَّهَا أَوْثَقُ فِی نَفْسِاکَ لَاا کَأَنَّاکَ لَاا
تَثِقُ بِهِ فِی تَأْدِیَةِ وَدِیعَتِکَ َِلَیْکَ ثُمَّ لَمْ تَمْتَنَّ بِهَا عَلَى أَحَاد لِأَنَّهَاا لَاکَ فَاإِذَا
امْتَنَنْتَ بِهَا لَمْ تَأْمَنْ أَنْ تَکُونَ بِهَا مِثْلَ تَهْجِینِ حَالِکَ مِنْهَا َِلَى مَنْ مَنَنْاتَ بِهَاا
عَلَیْهِ لِأَنَّ فِی ذَلِکَ دَلِیلًا عَلَى أَنَّکَ لَمْ تُرِدْ نَفْسَکَ بِهَا وَ لَوْ أَرَدْتَ نَفْسَکَ بِهَا
لَمْ تَمْتَنَّ بِهَا عَلَى أَحَد وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق قربانی در راه خدا
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ض
ک َو ال َّتعَا ُّر َ
ص ِبهَاا الْا ِإرَا َد َۀ َِلَاى رَبا َ
خلِا َ
ی فَا َأ ْن ُت ْ
ق ا ْلهَا ْد ِ
َو َأمَّا حَا ُّ

لِرَحْمَتِهِ وَ قَبُولِهِ وَ لَا تُرِیدَ عُیُونَ النَّاظِرِینَ دُونَهُ فَإِذَا کُنْتَ کَاذَلِکَ لَامْ تَکُانْ
مُتَکَلِّفاً وَ لَا مُتَصَنِّعاً وَ کُنْتَ َِنَّمَا تَقْصِدُ َِلَى اللَّهِ
وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یُرَادُ بِالْیَسِیرِ وَ لَا یُرَادُ بِالْعَسِیرِ کَمَا أَرَادَ بِخَلْقِهِ التَیْسِیرَ وَ لَمْ یُرِدْ
بِهِمُ التَّعْسِیرَ وَ کَذَلِکَ التَّذَلُّلُ أَوْلَى بِکَ مِنَ التَّدَهْقُنِ لِاأَنَّ الْکُلْفَاةَ وَ الْمَئُونَاةَ
ن َفلَاا ُک ْلفَا َة فِی ِهمَاا َو لَاا َمئُونَا َة َع َل ْی ِهمَاا
ک ُ
ل َو ال َّت َمسْا ُ
ن َف َأمَّا ال َّت َذ ُّل ُ
فِی ا ْل ُم َت َد ْه ِقنِی َ
لِأَنَّهُمَا الْخِلْقَةُ وَ هُمَا مَوْجُودَانِ فِی الطَّبِیعَةِ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ

حقوق هادیان و راهبران
ثُمَّ حُقُوقُ الْأَئِمَّةِ
حق رهبران سیاسی
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فَأَمَّا حَقُّ سَائِسِکَ بِالسُّلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّکَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَ أَنَّهُ مُبْتَلًى

فِیکَ بِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ [لَهُ] عَلَیْکَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَنْ تُخْلِصَ لَاهُ فِای النَّصِایحَةِ وَ
أَنْ لَا تُمَاحِکَهُ وَ قَدْ بُسِطَتْ یَدُهُ عَلَیْکَ فَتَکُونَ سَبَبَ هَلَاکِ نَفْسِکَ وَ هَلَاکِهِ
وَ تَذَلَّلْ وَ تَلَطَّفْ لِإِعْطَائِهِ مِنَ الرِّضَى مَاا یَکُفُّاهُ عَنْاکَ وَ لَاا یُضِارُّ بِادِینِکَ وَ
تَسْتَعِینُ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ بِاللَّهِ وَ لَا تُعَاادِهِ وَ لَاا تُعَانِادْهُ فَإِنَّاکَ َِنْ فَعَلْاتَ ذَلِاکَ
عَقَقْتَهُ وَ عَقَقْتَ نَفْسَکَ فَعَرَّضْتَهَا لِمَکْرُوهِهِ وَ عَرَّضْتَهُ لِلْهَلَکَةِ فِیاکَ وَ کُنْاتَ
خَلِیقاً أَنْ تَکُونَ مُعِیناً لَهُ عَلَى نَفْسِکَ وَ شَرِیکاً لَهُ فِیمَا أَتَى َِلَیْکَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّاا
بِاللَّهِ
حق راهبران علمی
وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِکَ بِالْعِلْمِ فَالتَّعْظِیمُ لَهُ وَ التَّاوْقِیرُ لِمَجْلِسِاهِ وَ حُسْانُ الِاسْاتِمَاعِ
َِلَیْهِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَیْهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِکَ فِیمَا لَا غِنَى بِکَ عَنْاهُ مِانَ الْعِلْامِ
بِأَنْ تُفَرِّغَ لَهُ عَقْلَاکَ وَ تُحَضِّارَهُ فَهْمَاکَ وَ تُاذَکِّیَ لَاهُ [قَلْبَاکَ] وَ تُجَلِّایَ لَاهُ
بَصَرَکَ بِتَرْکِ اللَّذَّاتِ وَ نَقْصِ الشَّهَوَاتِ وَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّکَ فِیمَا أَلْقَاى َِلَیْاکَ
رَسُولُهُ َِلَى مَنْ لَقِیَکَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ فَلَزِمَکَ حُسْنُ التَّأْدِیَةِ عَنْهُ َِلَایْهِمْ وَ لَاا
تَخُنْهُ فِی تَأْدِیَةِ رِسَالَتِهِ وَ الْقِیَامِ بِهَا عَنْهُ َِذَا تَقَلَّدْتَهَا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ

حقوق سایرمردمان
ثُمَ حُقُوقُ الرَّعِیَّةِ
حقوق افراد تحت فرمان
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فَأَمَّا حُقُوقُ رَعِیَّتِکَ بِالسُّلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّکَ َِنَّمَا اسْاتَرْعَیْتَهُمْ بِفَضْالِ

قُوَّتِکَ عَلَیْهِمْ فَإِنَّهُ َِنَّمَا أَحَلَّهُمْ مَحَلَّ الرَّعِیَّةِ لَکَ ضَعْفُهُمْ وَ ذُلُّهُامْ فَمَاا أَوْلَاى
مَنْ کَفَاکَهُ ضَعْفُهُ وَ ذُلُّهُ حَتَّى صَیَّرَهُ لَکَ رَعِیَّةً وَ صَیَّرَ حُکْمَکَ عَلَیْهِ نَافِاذاً لَاا
یَمْتَنِعُ مِنْکَ بِعِزَّۀٍ وَ لَا قُوَّۀٍ وَ لَا یَسْتَنْصِرُ فِیمَا تَعَاظَمَهُ مِنْکَ َِلَّا بِاللَّهِ بِالرَّحْمَاةِ وَ
الْحِیَاطَةِ وَ الْأَنَاۀِ وَ مَا أَوْلَاکَ َِذَا عَرَفْتَ مَا أَعْطَاکَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هَاذِهِ الْعِازَّۀِ
وَ الْقُوَّۀِ الَّتِی قَهَرْتَ بِهَا أَنْ تَکُونَ لِلَّهِ شَاکِراً وَ مَنْ شَکَرَ اللَّهَ أَعْطَاهُ فِیمَاا أَنْعَامَ
عَلَیْهِ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق افراد تحت تعلیم
.16

م فِیمَاا
ک َلهُا ْ
ج َعلَا َ
م َأ َّن اللَّا َه قَا ْد َ
م فَا َأ ْن َت ْعلَا َ
ک بِاا ْل ِع ْل ِ
ق َر ِع َّی ِت َ
ح ُّ
َو َأمَّا َ

آتَاکَ مِنَ الْعِلْمِ وَ وَلَّاکَ مِنْ خِزَانَةِ الْحِکْمَةِ فَإِنْ أَحْسَانْتَ فِیمَاا وَلَّااکَ اللَّاهُ
مِنْ ذَلِکَ وَ قُمْتَ بِهِ لَهُامْ مَقَاامَ الْخَاازِنِ الشَّافِیقِ النَّاصِاحِ لِمَوْلَااهُ فِای عَبِیادِهِ
الصَّابِرِ الْمُحْتَسِبِ الَّذِی َِذَا رَأَى ذَا حَاجَةٍ أَخْرَجَ لَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِی فِی یَدَیْهِ
[کُنْتَ] رَاشِداً وَ کُنْتَ لِذَلِکَ آمِلًا مُعْتَقِداً وَ َِلَّا کُنْتَ لَهُ خَائِناً وَ لِخَلْقِهِ ظَالِمااً
وَ لِسَلَبِهِ وَ عِزِّهِ مُتَعَرِّضاً
حق همسر
.17

وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِمِلْکِ النِّکَاحِ فَاأَنْ تَعْلَامَ أَنَّ اللَّاهَ جَعَلَهَاا سَاکَناً وَ

مُسْتَرَاحاً وَ أُنْساً وَ وَاقِیَةً وَ کَذَلِکَ کُالُّ وَاحِاد مِنْکُمَاا یَجِابُ أَنْ یَحْمَادَ اللَّاهَ
عَلَى صَاحِبِهِ وَ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ نِعْمَةٌ مِنْهُ عَلَیْهِ وَ وَجَبَ أَنْ یُحْسِنَ صُحْبَةَ نِعْمَاةِ
اللَّهِ وَ یُکْرِمَهَا وَ یَرْفَقَ بِهَا وَ َِنْ کَانَ حَقُّکَ عَلَیْهَا أَغْلَظَ وَ طَاعَتُکَ بِهَاا أَلْازَمَ
فِیمَا أَحَبَّتْ وَ کَرِهَتْ (مَا لَمْ تَکُنْ) مَعْصِیَةً فَإِنَّ لَهَا حَقَّ الرَّحْمَةِ وَ الْمُ َانَسَاةِ وَ
مَوْضِعَ السُّکُونِ َِلَیْهَا قَضَاءَ اللَّذَّۀِ الَّتِی لَا بُدَّ مِانْ قَضَاائِهَا وَ ذَلِاکَ عَظِایمه وَ لَاا
قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ

حق مادر
.18

فَحَقُّ أُماکَ أَنْ تَعْلَامَ أَنَّهَاا حَمَلَتْاکَ حَیْاثُ لَاا یَحْمِالُ أَحَاده أَحَاداً وَ
ک ِبسَا ْم ِعهَا َو
م َأحَا هد َأحَاد ًا َو َأ َّنهَاا َو َقتْا َ
ن َث َم َر ِۀ َق ْل ِبهَا مَاا لَاا ُی ْطعِا ُ
ک ِم ْ
َأ ْط َع َم ْت َ

بَصَارِهَا وَ یَادِهَا وَ رِجْلِهَااا وَ شَاعْرِهَا وَ بَشَارِهَا وَ جَمِیاعِ جَوَارِحِهَااا مُسْتَبْشِ ارَۀً
بِذَلِکَ فَرِحَةً مُ َملَةً مُحْتَمِلَةً لِمَا فِیهِ مَکْرُوهُهَا وَ أَلَمُهَا وَ ثِقْلُهَاا وَ غَمُّهَاا حَتَّاى
دَفَعَتْهَا عَنْکَ یَدُ الْقُدْرَۀِ وَ أُخْرِجْتَ َِلَى الْأَرْضِ فَرَضِایَتْ أَنْ تَشْابَعَ وَ تَجُاوعَ
هِیَ وَ تَکْسُوَکَ وَ تَعْرَى وَ تُرْوِیَکَ وَ تَظْمَأَ وَ تُظِلَّاکَ وَ تَضْاحَى وَ تُنَعمَاکَ
بِبُ ْسِهَا وَ تُلَذِّذَکَ بِالنَّوْمِ بِأَرَقِهَا وَ کَانَ بَطْنُهَا لَکَ وِعَاءً وَ حُجْرُهَا لَکَ حِاوَاءً
وَ ثَدْیُهَا لَکَ سِقَاءً وَ نَفْسُهَا لَکَ وِقَاءً تُبَاشِرُ حَرَّ الدُّنْیَا وَ بَرْدَهَا لَکَ وَ دُونَکَ
فَتَشْکُرُهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِکَ وَ لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ َِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِیقِهِ
حق پدر
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وَ أَمَّا حَقُّ أَبِیکَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ أَصْالُکَ وَ أَنَّاکَ فَرْعُاهُ وَ أَنَّاکَ لَوْلَااهُ لَامْ

تَکُنْ فَمَهْمَا رَأَیْتَ فِی نَفْسِکَ مِمَّا یُعْجِبُاکَ فَااعْلَمْ أَنَّ أَبَااکَ أَصْالُ النِّعْمَاةِ
عَلَیْکَ فِیهِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ اشْکُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِکَ [وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ]
حق فرزند
.21

وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافه َِلَیْکَ فِای عَاجِالِ الادُّنْیَا
بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ َِلَى رَباهِ وَ

الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِیکَ وَ فِی نَفْسِهِ فَمُثَابه عَلَى ذَلِکَ وَ مُعَاقَابه فَاعْمَالْ
فِی أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَینِ یَحْسُنْ أَثَرُهُ عَلَیْهِ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا الْمُعَذِّرُ َِلَى رَبهِ فِیمَا
بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ بِحُسْنِ الْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ الْأَخْذِ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق برادر
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وَ أَمَّا حَقُّ أَخِیکَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ یَدُکَ الَّتِی تَبْسُطُهَا وَ ظَهْرُکَ الَّذِی تَلْجَاأُ

َِلَیْهِ وَ عِزُّکَ الَّذِی تَعْتَمِدُ عَلَیْهِ وَ قُوَّتُکَ الَّتِی تَصُولُ بِهَا وَ لَاا تَتَّخِاذْهُ سِالَاحاً
عَلَى مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ لَا عُدَّۀً لِلظُّلْامِ بِحَاقِّ اللَّاهِ وَ لَاا تَادَعْ نُصْارَتَهُ عَلَاى نَفْسِاهِ وَ
مَعُونَتَهُ عَلَى عَدُوهِ وَ الْحَوْلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَیَاطِینِهِ وَ تَأْدِیَةَ النَّصِیحَةِ َِلَیْهِ وَ الْإِقْبَالَ
عَلَیْهِ فِی اللَّهِ فَإِنِ انْقَادَ لِرَبهِ وَ أَحْسَنَ الْإِجَابَةَ لَهُ وَ َِلَّا فَلْیَکُنِ اللَّهُ آثَرَ عِنْدَکَ وَ
أَکْرَمَ عَلَیْکَ مِنْهُ
حق کسانی که به ما نیکی کرده اند
.22

وَ أَمَّا حَقُّ ذِی الْمَعْرُوفِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَشْکُرَهُ وَ تَذْکُرَ مَعْرُوفَاهُ وَ تَنْشُارَ

لَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ وَ تُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّکَ َِذَا
ل
ن ُمکَا َف َأتُا ُه بِا ْل ِفعْا ِ
م َِ ْن َأ ْمکَا َ
ک ْر َت ُه سِا ّر ًا َو َعلَا ِنیَا ًة ثُا َّ
ت َق ْد شَا َ
ک ُک ْن َ
ت َذ ِل َ
َف َع ْل َ
کَافَأْتَهُ وَ َِلَّا کُنْتَ مَرْصَداً لَهُ مُوَطِّناً نَفْسَکَ عَلَیْهَا
حق مُوذِّن و امام جماعت مسجد
.23

ک َِلَاى
ک َو دَاعِیا َ
ک ِبرَبا َ
م َأنَّا ُه مُا َذ ِّک ُر َ
ق ا ْلمُا َ ِّذ ِن فَا َأ ْن َت ْعلَا َ
وَ أَمَّا حَ ُّ

حَظِّکَ مُتَّهَماً لِذَلِکَ لَمْ تَکُنْ لِلَّهِ فِی أَمْرِهِ مُتَّهَماً وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ نِعْمَاةٌ مِانَ اللَّاهِ
عَلَیْکَ لَا شَکَّ فِیهَا فَأَحْسِنْ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا عَلَى کُلِّ حَاالٍ
وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
.24

وَ أَمَّا حَقُّ َِمَامِکَ فِی صَلَاتِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّاهُ قَادْ تَقَلَّادَ السافَارَۀَ فِیمَاا

بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ الْوِفَادَۀَ َِلَى رَبکَ وَ تَکَلَّمَ عَنْکَ وَ لَمْ تَاتَکَلَّمْ عَنْاهُ وَ دَعَاا
لَکَ وَ لَمْ تَدْعُ لَهُ وَ طَلَبَ فِیکَ وَ لَمْ تَطْلُابْ فِیاهِ وَ کَفَااکَ هَامَّ الْمُقَاامِ بَایْنَ
یَدَیِ اللَّهِ وَ الْمُسَاءَلَةِ لَهُ فِیکَ وَ لَمْ تَکْفِهِ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ فِی شَیْء مِنْ ذَلِاکَ
تَقْصِیرٌ کَانَ بِهِ دُونَکَ وَ َِنْ کَانَ آثِماً لَمْ تَکُنْ شَرِیکَهُ فِیاهِ وَ لَامْ یَکُانْ لَاکَ

عَلَیْهِ فَضْلٌ فَوَقَى نَفْسَکَ بِنَفْسِهِ وَ وَقَى صَلَاتَکَ بِصَلَاتِهِ فَتَشْکُرَ لَهُ عَلَى ذَلِاکَ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق هم صحبت و همنشین در یک مجلس
ک َو
ب لَا ُه جَا ِنبَا َ
ک َو ُتطِیا َ
ن لَا ُه َک َنفَا َ
س فَا َأ ْن ُتلِای َ
جلِای ِ
ق ا ْل َ
ح ُّ
َو [ َأمَّا] َ

.25

تُنْصِفَهُ فِی مُجَارَاۀِ اللَّفْظِ وَ لَا تُغْرِقَ [فِی] نَزْعِ اللَّحْظِ َِذَا لَحَظْتَ وَ تَقْصِدَ فِای
اللَّفْظِ َِلَى َِفْهَامِهِ َِذَا لَفَظْتَ وَ َِنْ کُنْتَ الْجَلِیسَ َِلَیْاهِ کُنْاتَ فِای الْقِیَاامِ عَنْاهُ
بِالْخِیَارِ وَ َِنْ کَانَ الْجَالِسَ َِلَیْکَ کَانَ بِالْخِیَارِ وَ لَا تَقُومَ َِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّاا
بِاللَّهِ
حق همسایه
.26

وَ أَمَّا حَقُّ الْجَارِ فَحِفْظُهُ غَائِباً وَ کَرَامَتُهُ شَاهِداً وَ نُصْرَتُهُ وَ مَعُونَتُاهُ فِای

الْحَالَیْنِ جَمِیعاً لَا تَتَبَّعْ لَهُ عَوْرَۀً وَ لَا تَبْحَثْ لَهُ عَنْ سَاوْأَۀٍ لِتَعْرِفَهَاا فَاإِنْ عَرَفْتَهَاا
مِنْهُ مِنْ غَیْرِ َِرَادَۀٍ مِنْکَ وَ لَا تَکَلُّف کُنْتَ لِمَا عَلِمْتَ حِصْاناً حَصِایناً وَ سِاتْراً
سَتِیراً لَوْ بَحَثَتِ الْأَسِنَّةُ عَنْهُ ضَمِیراً لَمْ تَصِلْ َِلَیْهِ لِانْطِوَائِهِ عَلَیْاهِ لَاا تَسَّامَّعْ عَلَیْاهِ
مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ لَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَدِیدَۀٍ وَ لَا تَحْسُدْهُ عِنْدَ نِعْمَةٍ تُقِیالُ عَثْرَتَاهُ وَ
تَغْفِرُ زَلَّتَهُ وَ لَا تَدَّخِرْ حِلْمَکَ عَنْاهُ َِذَا جَهِالَ عَلَیْاکَ وَ لَاا تَخْارُجْ أَنْ تَکُاونَ
سِلْماً لَهُ تَرُدُّ عَنْهُ لِسَانَ الشَّتِیمَةِ وَ تُبْطِالُ فِیاهِ کَیْادَ حَامِالِ النَّصِایحَةِ وَ تُعَاشِارُهُ
مُعَاشَرَۀً کَرِیمَةً وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق همراه و همسفر
.27

وَ أَمَّا حَقُّ الصَّاحِبِ فَأَنْ تَصْحَبَهُ بِالْفَضْلِ مَا وَجَدْتَ َِلَیْهِ سَبِیلًا وَ َِلَّا فَلَا

أَقَلَّ مِنَ الْإِنْصَافِ وَ أَنْ تُکْرِمَهُ کَمَا یُکْرِمُکَ وَ تَحْفَظَاهُ کَمَاا یَحْفَظُاکَ وَ لَاا
یَسْبِقَکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ َِلَى مَکْرُمَةٍ فَإِنْ سَبَقَکَ کَافَأْتَهُ وَ لَا تَقْصِدَ بِاهِ عَمَّاا

یَسْتَحِقُّ مِنَ الْمَوَدَّۀِ تُلْزِمُ نَفْسَکَ نَصِیحَتَهُ وَ حِیَاطَتَاهُ وَ مُعَاضَادَتَهُ عَلَاى طَاعَاةِ
رَبهِ وَ مَعُونَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِیمَا لَا یَهُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ رَبهِ ثُمَّ تَکُونُ [عَلَیْهِ] رَحْمَاةً
وَ لَا تَکُونُ عَلَیْهِ عَذَاباً وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق شریک
.28

وَ أَمَّا حَقُّ الشَّرِیکِ فَإِنْ غَابَ کَفَیْتَاهُ وَ َِنْ حَضَارَ سَااوَیْتَهُ وَ لَاا تَعْازِمْ

عَلَى حُکْمِکَ دُونَ حُکْمِهِ وَ لَا تَعْمَلْ بِرَأْیِاکَ دُونَ مُنَاظَرَتِاهِ وَ تَحْفَاظُ عَلَیْاهِ
مَالَهُ وَ تَنْفِی عَنْهُ خِیَانَتَهُ فِیمَا عَزَّ أَوْ هَانَ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ یَدَ اللَّهِ عَلَى الشَّرِیکَیْنِ مَا
لَمْ یَتَخَاوَنَا وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق مال
.29

وَ أَمَّا حَقُّ الْمَالِ فَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ َِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ لَا تُنْفِقَهُ َِلَّا فِای حِلِّاهِ وَ لَاا

تُحَرِّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ وَ لَا تَجْعَلَهُ َِذَا کَاانَ مِانَ اللَّاهِ َِلَّاا
َِلَیْهِ وَ سَبَباً َِلَى اللَّهِ وَ لَا تُ ْثِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِکَ مَنْ لَعَلَّهُ لَا یَحْمَدُکَ وَ بِاالْحَرِی
أَنْ لَا یُحْسِنَ خِلَافَتَهُ فِی تَرِکَتِکَ وَ لَا یَعْمَلَ فِیهِ بِطَاعَةِ رَبکَ فَتَکُونَ مُعِینااً لَاهُ
عَلَى ذَلِکَ وَ بِمَا أَحْدَثَ فِی مَالِکَ أَحْسَانَ نَظَاراً لِنَفْسِاهِ فَیَعْمَالَ بِطَاعَاةِ رَباهِ
فَیَذْهَبَ بِالْغَنِیمَةِ وَ تَبُوءَ بِالْإِثْمِ وَ الْحَسْرَۀِ وَ النَّدَامَةِ مَعَ التَّبِعَةِ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق طلبکار
.31

وَ أَمَّا حَقُّ الْغَرِیمِ الطَّالِبِ لَاکَ فَاإِنْ کُنْاتَ مُوسِاراً أَوْفَیْتَاهُ وَ کَفَیْتَاهُ وَ

أَغْنَیْتَهُ وَ لَمْ تَرْدُدْهُ وَ تَمْطُلْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّاهِ ص قَاالَ مَطْالُ الْغَنِایِ ظُلْامه وَ َِنْ
کُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَیْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ وَ طَلَبْاتَ َِلَیْاهِ طَلَبااً جَمِیلًاا وَ رَدَدْتَاهُ عَانْ
نَفْسِکَ رَدّاً لَطِیفاً وَ لَمْ تَجْمَعْ عَلَیْهِ ذَهَابَ مَالِهِ وَ سُوءَ مُعَامَلَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لُا ْمه
وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ

حق همکار
.31

وَ أَمَّا حَقُّ الْخَلِیطِ فَأَنْ لَا تَغُرَّهُ وَ لَا تَغُشَّهُ وَ لَاا تُکَذِّبَاهُ وَ لَاا تُغْفِلَاهُ وَ لَاا

تَخْدَعَهُ وَ لَا تَعْمَلَ فِی انْتِقَاضِهِ عَمَلَ الْعَدُو الَّذِی لَا یُبْقِای عَلَاى صَااحِبِهِ وَ َِنِ
اطْمَأَنَّ َِلَیْکَ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ عَلَى نَفْسِکَ وَ عَلِمْتَ أَنَّ غَبْنَ الْمُسْتَرْسِالِ رِبًاا [وَ
لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ]
حق کسی که ادّعایی علیه ما دارد
.32

وَ أَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِی عَلَیْکَ فَإِنْ کَانَ مَا یَدَّعِی عَلَیْکَ حَقّااً لَامْ

تَنْفَسِخْ فِی حُجَّتِهِ وَ لَمْ تَعْمَلْ فِی َِبْطَالِ دَعْوَتِهِ وَ کُنْتَ خَصْامَ نَفْسِاکَ لَاهُ وَ
الْحَاکِمَ عَلَیْهَا وَ الشَّاهِدَ لَهُ بِحَقِّاهِ دُونَ شَاهَادَۀِ الشُّاهُودِ فَاإِنَّ ذَلِاکَ حَاقُّ اللَّاهِ
عَلَیْکَ وَ َِنْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ بَاطِلًا رَفَقْتَ بِهِ وَ رَدَعْتَهُ وَ نَاشَدْتَهُ بِدِینِهِ وَ کَسَرْتَ
حِدَّتَهُ عَنْکَ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ أَلْقَیْتَ حَشْاوَ الْکَلَاامِ وَ لَغْطَاهُ الَّاذِی لَاا یَارُدُّ عَنْاکَ
عَادِیَةَ عَدُوکَ بَلْ تَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ بِهِ یَشْاحَذُ عَلَیْاکَ سَایْفَ عَدَاوَتِاهِ لِاأَنَّ لَفْظَاةَ
السُّوءِ تَبْعَثُ الشَّرَّ وَ الْخَیْرُ مَقْمَعَةٌ لِلشَّرِّ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق کسی که ادعایی علیه او داریم
.33

وَ أَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ کَانَ مَا تَدَّعِیهِ حَقّااً أَجْمَلْاتَ فِای
ج الا َّد ْعوَى فَا ِإ َّن لِلا َّد ْعوَى ِغ ْلظَا ًة فِای سَا ْم ِع ا ْلمُا َّدعَى َع َلیْا ِه َو
ُمقَا َو َل ِت ِه ِب َمخْا َر ِ

قَصَدْتَ قَصْدَ حُجَّتِکَ بِالرِّفْقِ وَ أَمْهَلِ الْمُهْلَةِ وَ أَبْیَنِ الْبَیَانِ وَ أَلْطَفِ اللُّطْفِ وَ
لَمْ تَتَشَاغَلْ عَنْ حُجَّتِکَ بِمُنَازَعَتِهِ بِالْقِیلِ وَ الْقَالِ فَتُذْهِبَ عَنْکَ حُجَّتَکَ وَ لَا
یَکُونَ لَکَ فِی ذَلِکَ دَرَکه وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق کسی که با ما مشورت می کند

.34

ت لَا ُه فِای
جهَا ْد َ
ی َ
ک لَا ُه َوجْا ُه َر ْأ ٍ
حضَا َر َ
ق ا ْل ُم ْس َتشِای ِر فَا ِإ ْن َ
وَ أَمَّا حَا ُّ
ک
ت بِا ِه َو َذلِا َ
ت َمکَانَا ُه َع ِملْا َ
ک لَا ْو ُکنْا َ
م َأنَّا َ
ت َِ َل ْی ِه ِبمَا َت ْع َل ُ
ح ِة َو َأ َش ْر َ
ال َّنصِی َ

لِیَکُنْ مِنْکَ فِی رَحْمَةٍ وَ لِینٍ فَإِنَّ اللِّینَ یُ ْنِسَ الْوَحْشَاةَ وَ َِنَّ الْغِلَاظَ یُاوحِشُ
مَوْضِعَ الْأُنْسِ وَ َِنْ لَمْ یَحْضُرْکَ لَهُ رَأْیه وَ عَرَفْتَ لَهُ مَنْ تَثِقُ بِرَأْیِهِ وَ تَرْضَاى
بِهِ لِنَفْسِکَ دَلَلْتَهُ عَلَیْهِ وَ أَرْشَدْتَهُ َِلَیْهِ فَکُنْتَ لَمْ تَأْلُهُ خَیْراً وَ لَمْ تَادَّخِرْهُ نُصْاحاً
وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق مشورت دهنده به ما
.35

وَ أَمَّا حَقُّ الْمُشِیرِ َِلَیْکَ فَلَا تَتَّهِمْهُ بِمَا یُوقِفُکَ عَلَیْهِ مِنْ رَأْیِهِ َِذَا أَشَاارَ

عَلَیْکَ فَإِنَّمَا هِیَ الْآرَاءُ وَ تَصَرُّفُ النَّاسِ فِیهَا وَ اخْتِلَافُهُمْ فَکُنْ عَلَیْهِ فِی رَأْیِاهِ
ن
ک ِممَّا ْ
ک َِذَا کَاا َن ِعنْا َد َ
ت َر ْأ َی ُه َف َأمَّا ُت َه َمتُا ُه َفلَاا َتجُاو ُز لَا َ
خیَا ِر َِذَا ا َّت َه ْم َ
بِا ْل ِ
ص َر ْأیِا ِه َو
ن َِشْاخَا ِ
ک مِا ْ
ک َر ُه َعلَاى مَاا بَادَا لَا َ
ق ا ْل ُمشَا َو َر َۀ َو لَا َت َد ْع ُش ْ
ح ُّ
َی ْس َت ِ
حُسْنِ مَشُورَتِهِ فَإِذَا وَافَقَکَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَ قَبِلْتَ ذَلِکَ مِنْ أَخِیکَ بِالشُّکْرِ وَ
الْإِرْصَادِ بِالْمُکَافَأَۀِ فِی مِثْلِهَا َِنْ فَزَعَ َِلَیْکَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق کسی که می خواهیم او را نصیحت کنیم
.36

وَ أَمَّا حَقُّ الْمُسْتَنْصِحِ فَإِنَّ حَقَّاهُ أَنْ تُا َدیَ َِلَیْاهِ النَّصِایحَةَ عَلَاى الْحَاقِّ

الَّذِی تَرَى لَهُ أَنَّهُ یَحْمِلُ وَ یَخْرُجُ الْمَخْرَجَ الَّذِی یَلِینُ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ تُکَلِّمَاهُ
مِنَ الْکَلَامِ بِمَا یُطِیقُهُ عَقْلُهُ فَإِنَّ لِکُلِّ عَقْلٍ طَبَقَةً مِنَ الْکَلَاامِ یَعْرِفُاهُ وَ یَجْتَنِبُاهُ وَ
لْیَکُنْ مَذْهَبُکَ الرَّحْمَةَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق نصیحت کنندۀ ما
.37

وَ أَمَّا حَقُّ النَّاصِحِ فَأَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَکَ ثُمَّ تَشْرَئِبَّ لَهُ قَلْبَکَ وَ تَفْاتَحَ

لَهُ سَمْعَکَ حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ نَصِیحَتَهُ ثُمَّ تَنْظُرَ فِیهَا فَإِنْ کَانَ وُفِّقَ فِیهَا لِلصَّاوَابِ

حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِکَ وَ قَبِلْتَ مِنْهُ وَ عَرَفْتَ لَهُ نَصِیحَتَهُ وَ َِنْ لَمْ یَکُنْ وُفِّقَ لَهَاا
فِیهَا رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَامْ یَأْلُاکَ نُصْاحاً َِلَّاا أَنَّاهُ أَخْطَاأَ َِلَّاا أَنْ
یَکُونَ عِنْدَکَ مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْبَأْ بِشَیْء مِنْ أَمْرِهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ وَ لَا قُاوَّۀَ
َِلَّا بِاللَّهِ
حق بزرگترها
.38

وَ أَمَّا حَقُّ الْکَبِیرِ فَإِنَّ حَقَّهُ تَوْقِیرُ سِانِّهِ وَ َِجْلَاالُ َِسْالَامِهِ َِذَا کَاانَ مِانْ

أَهْلِ الْفَضْلِ فِی الْإِسْلَامِ بِتَقْدِیمِهِ فِیهِ وَ تَرْکُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَ لَاا تَسْابِقْهُ
َِلَى طَرِیقٍ وَ لَا تَ ُمَّهُ فِی طَرِیقٍ وَ لَا تَسْاتَجْهِلْهُ وَ َِنْ جَهِالَ عَلَیْاکَ تَحَمَّلْاتَ وَ
أَکْرَمْتَهُ بِحَقِّ َِسْلَامِهِ مَعَ سِنِّهِ فَإِنَّمَا حَقُّ السنِّ بِقَدْرِ الْإِسْلَامِ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق کوچکترها
.39

وَ أَمَّا حَقُّ الصَّغِیرِ فَرَحْمَتُهُ وَ تَثْقِیفُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّتْرُ عَلَیْاهِ

ب لِل َّت ْوبَا ِة َو
حدَا َثتِا ِه َف ِإنَّا ُه سَا َب ه
جرَائِا ِر َ
وَ الرِّفْقُ بِهِ وَ الْمَعُونَاةُ لَا ُه َو السَّا ْت ُر َعلَاى َ
الْمُدَارَاۀُ لَهُ وَ تَرْکُ مُمَاحَکَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى لِرُشْدِهِ
حق نیازمندی که از ما کمک می خواهد
.41

وَ أَمَّا حَاقُّ السَّاائِلِ فَإِعْطَااؤُهُ َِذَا تَهَیَّاأَتْ صَادَقَةٌ وَ قَادَرْتَ عَلَاى سَاد
ت فِای
ک َ
ک ْ
ج ِت ِه َو ال ُّدعَا ُء َل ُه فِیمَا نَا َز َل بِا ِه َو ا ْل ُمعَا َونَا ُة َعلَاى َط ِل َبتِا ِه َو َِ ْن شَا َ
حَا َ

صِدْقِهِ وَ سَبَقَتْ َِلَیْهِ التُّهَمَةُ لَهُ وَ لَمْ تَعْزِمْ عَلَى ذَلِکَ وَ لَمْ تَأْمَنْ أَنْ یَکُونَ مِانْ
کَیْدِ الشَّیْطَانِ أَرَادَ أَنْ یَصُدَّکَ عَنْ حَظِّکَ وَ یَحُولَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ التَّقَرُّبِ َِلَى
رَبکَ تَرَکْتَهُ بِسَتْرِهِ وَ رَدَدْتَهُ رَدّاً جَمِیلًا وَ َِنْ غَلَبْتَ نَفْسَکَ فِی أَمْرِهِ وَ أَعْطَیْتَهُ
عَلَى مَا عَرَضَ فِی نَفْسِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
حق کسی که از او درخواست کمک کرده ایم

.41

وَ أَمَّا حَقُّ الْمَسْئُولِ فَحَقُّهُ َِنْ أَعْطَى قُبِلَ مِنْاهُ مَاا أَعْطَاى بِالشُّاکْرِ لَاهُ وَ

الْمَعْرِفَةِ لِفَضْلِهِ وَ طَلَبِ وَجْهِ الْعُذْرِ فِی مَنْعِهِ وَ أَحْسِنْ بِهِ الظَّنَّ وَ اعْلَامْ أَنَّاهُ َِنْ
مَنَعَ مَالَهُ مَنَعَ وَ أَنْ لَیْسَ التَّثْرِیبُ فِی مَالِهِ وَ َِنْ کَانَ ظَالِماً فَإِنَّ الْإِنْسَاانَ لَظَلُاومه
کَفَّاره
حق هر کسی که به ما خوبی کرده
.42

ک اللَّا ُه بِا ِه َو َعلَاى َی َدیْا ِه فَا ِإ ْن کَاا َن َت َعمَّا َدهَا لَاکَ
ن َس َّر َ
ق َم ْ
ح ُّ
َو َأمَّا َ

حَمِدْتَ اللَّهَ أَوَّلًا ثُمَّ شَکَرْتَهُ عَلَى ذَلِکَ بِقَدْرِهِ فِای مَوْضِاعِ الْجَازَاءِ وَ کَافَأْتَاهُ
عَلَى فَضْلِ الِابْتِدَاءِ وَ أَرْصَدْتَ لَهُ الْمُکَافَأَۀَ وَ َِنْ لَمْ یَکُنْ تَعَمَّدُهَا حَمِدْتَ اللَّهَ
وَ شَکَرْتَهُ وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْهُ تَوَحَّدَکَ بِهَاا وَ أَحْبَبْاتَ هَاذَا َِذَا کَاانَ سَابَباً مِانْ
أَسْبَابِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ تَرْجُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ خَیْراً فَاإِنَّ أَسْابَابَ الانِّعَمِ بَرَکَاةٌ
حَیْثُ مَا کَانَتْ وَ َِنْ کَانَ لَمْ یَعْمِدْ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق کسی که به ما بدی کرده است
.43

ل فَا ِإ ْن کَاا َن
ک ا ْل َقضَاا َء َعلَاى َی َدیْا ِه ِبقَا ْو ٍل َأ ْو ِفعْا ٍ
ن سَا َء َل َ
ق َم ْ
ح ُّ
َو َأمَّا َ

تَعَمَّدَهَا کَانَ الْعَفْوُ أَوْلَى بِکَ لِمَا فِیهِ لَهُ مِنَ الْقَمْعِ وَ حُسْانِ الْاأَدَبِ مَاعَ کَثِیارِ
أَمْثَالِهِ مِنَ الْخُلُقِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ
سَبِیلٍ َِلَى قَوْلِهِ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ َِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ماا
عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ هَذَا فِی الْعَمْدِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَمْداً
لَمْ تَظْلِمْهُ بِتَعَمُّدِ الِانْتِصَارِ مِنْهُ فَتَکُونَ قَدْ کَافَأْتَهُ فِی تَعَمُّد عَلَى خَطَإٍ وَ رَفَقْاتَ
بِهِ وَ رَدَدْتَهُ بِأَلْطَفِ مَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ
حق هر شهروند مسلمان

.44

وَ أَمَّا حَقُّ مِلَّتِکَ عَامَّةً فَإِضْمَارُ السَّلَامَةِ وَ نَشْرُ جَنَاحِ الرَّحْمَاةِ وَ الرِّفْاقُ

بِمُسِیئِهِمْ وَ تَأَلُّفُهُمْ وَ اسْتِصْلَاحُهُمْ وَ شُکْرُ مُحْسِنِهِمْ َِلَاى نَفْسِاهِ وَ َِلَیْاکَ فَاإِنَّ
ک َمئُو َنتَا ُه َو
ک َأذَا ُه َو َکفَاا َ
ف ِمنْا َ
ک َِذَا کَا َّ
حسَاا ُن ُه َِ َلیْا َ
َِحْسَانَهُ َِلَ ى َن ْفسِا ِه َِ ْ
حَبَسَ عَنْکَ نَفْسَهُ وَ فَعُمَّهُمْ جَمِیعاً بِدَعْوَتِکَ وَ انْصُرْهُمْ جَمِیعاً بِنُصْارَتِکَ وَ
أَنْزِلْهُمْ جَمِیعاً مِنْکَ مَنَازِلَهُمْ کَبِیرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ وَ صَغِیرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ
أَوْسَطَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ فَمَنْ أَتَاکَ تَعَاهَدْهُ بِلُطْف وَ رَحْمَةٍ وَ صِلْ أَخَااکَ بِمَاا
یَجِبُ لِلْأَخِ عَلَى أَخِیهِ
حق شهروندان غیر مسلمان
.45

وَ أَمَّا حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَالْحُکْمُ فِیهِمْ أَنْ تَقْبَلَ فِیهِمْ مَا قَبِالَ اللَّاهُ وَ تَفِایَ

بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ذِمَّتِهِ وَ عَهْدِهِ وَ تَکِلَهُمْ َِلَیْهِ فِیمَاا طُلِبُاوا مِانْ أَنْفُسِاهِمْ وَ
أُجْبِرُوا عَلَیْهِ وَ تَحْکُمَ فِیهِمْ بِمَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى نَفْسِکَ فِیمَاا جَارَى بَیْنَاکَ
[وَ بَیْنَهُمْ] مِنْ مُعَامَلَةٍ وَ لْیَکُنْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ظُلْمِهِمْ مِنْ رِعَایَةِ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ الْوَفَااءِ
ت
م ُمعَاهَاد ًا ُکنْا ُ
ن َظلَا َ
ل َف ِإنَّا ُه َب َل َغنَاا َأنَّا ُه قَاا َل مَا ْ
ِب َع ْه ِد ِه َو َع ْه ِد َرسُو ِل ِه ص حَا ِئ ٌ
خَصْمَهُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ َِلَّا بِاللَّهِ.

