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رسالة الحقوق لعلي بن الحسين )ع(

كتــب اإلمام علــي بــن الحســين المتوفــى عــام 95 للهجــرة هــذه الرســالة فــي مطلــع القــرن الثامــن للميــالد 
فــي الثلــث األخيــر مــن القــرن الهجــري األول. وهــي علــى حــّد علمنــا أول رســالة تحمــل االســم بمفهــوم 
العصــر، وأول محاولــة ال تتمســك بمفهــوم الحقــوق ببعــده الســلبي. فكلمــة حــق، كمــا هــو معــروف، دخلــت 
الثقافــات البشــرية لتحصــر الحــق فــي جنــس أو فئــة أو جماعــة قربــى أو مجموعــة اعتقاديــة أو مواطنــة. وبهــذا 
المعنــى، تــم التمييــز مثــاًل، بيــن الرجــل والمرأة والقريــب والغريــب والمواطــن واألجنبــي والمؤمــن والكافــر 
ــوء  ــي ونش ــر األورب ــر التنوي ــع عص ــق م ــد تراف ــق ق ــي للح ــوم اإليجاب ــائد أن المفه ــاد الس ــخ. وكان االعتق ال
ــة مــن  ــة التــي أعــادت لــكل إنســان مســلمات يفتــرض أن يتمتــع بهــا باعتبارهــا هب مفهــوم الحقــوق الطبيعي
اللــه أو الطبيعــة. إال أن الدراســات الحديثــة لمفهــوم الحقــوق علــى الصعيــد العالمــي بينــت أن هــذا المفهــوم 
قــد ســبق الحضــارة األوربيــة وأخــذ أشــكااًل متعــددة، بعضهــا كان نتــاج صــراع مباشــر بيــن المعرفــة الحكميــة 
والمعرفــة الدينيــة، وبعضهــا كان فــي محــاوالت التوفيــق بينهمــا. وإن كانــت حقــوق اإلنســان، علــى األقــل 
فــي قراءتهــا الفرنســية قــد طبعــت بالصــراع بيــن الكنيســة ورواد التنويــر والــذي تــم التعبيــر عنــه بصــراع بيــن 
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حــق اللــه وحقــوق اإلنســان، فــإن الطابــع الشــامل لإلســالم قــد خلــق حالــة تداخــل بينهمــا أبلــغ مــا تعبــر 
عنــه هــذه الرســالة التــي تدمــج فــي نــص واحــد حقــوق اللــه واألفعــال المرتبطــة بهــا )مــن عبــادة وطاعــة( 
وحقــوق النــاس فــي قــراءة تفصــل بيــن حــق الحاكــم وحــق المحكــوم وتوضيــح العالقــة بيــن أفــراد األســرة. 
فــي تذكيــر بمــا يجــب علــى األفــراد مــن حقــوق. أي أن قــراءة مــا لــك تأتــي مــن إدراك مــا عليــك. وأهميــة 
الرســالة اليــوم تنبــع مــن القــراءة التاريخيــة لهــا ال القــراءة اإليديولوجيــة. فهــي ابنــة زمــان ومــكان وصراعــات 
حيــة ومخاضــات أوليــة ســبقت مــدارس الفقــه الجعفريــة والســنية وعاشــت فــي حقبــة والدة مفهــوم التعاقــد 
اإلســالمي ســواء أكان ذلــك فــي مســتويات مــا عــرف باألمــة أو فــي مســتوى العالقــة بيــن الحاكــم والرعيــة. 
مــع محاولــة تنظيــم لعالقــات األفــراد مــن أحــرار وملــك يميــن، مســلمين وغيــر مســلمين، نســاء. والعقــد فــي 

الثقافــة األوربيــة كان األب المباشــر لمفهــوم دولــة القانــون.
المهــم فــي »رســالة الحقــوق« أواًل، هــو محاولــة تحديــد العالقــة بيــن حــق اللــه وحــق اإلنســان مــن منظور 
ــا فــي مختلــف المــدارس العقالنيــة  متماســك ومتكامــل ال مــن منظــور صراعــي، األمــر الــذي نجــده الحًق
والصوفيــة، وفــي العالقــة بيــن مفهــوم اإلنســان الكامــل والحــق اإللهــي. وثانًيــا: هــو أنهــا أتــت بعــد معركــة 
كربــالء، وكل مــا تركتــه هــذه التراجيديــا مــن تأثيــر عميــق فــي معانــي التضحيــة والدفــاع عــن المثــل فــي وجــه 
الطغيــان، والمبــادئ فــي وجــه موازيــن القــوى المختلــة، والعدالــة فــي وجــه قــوة الســلطان. وبهــذا المعنــى 
نجــد النــص محاولــة لتهدئــة الثــورة ومطالبــة بتجنــب المخاصمــة والنــزاع، ودعــوة لبنــاء الحكــم الصالــح فــي 
روح ذاك العصــر ومعطياتــه. وفيمــا يلــي نــص الرســالة كاملــة عــن كتــاب: »تحــف العقــول عــن آل الرســول« 
للمحّقــق أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحرانــي )الحلبــي( مــن أعــالم القــرن الرابــع 

الهجــري، صفحــة 184.
  هيثم مناع

رسالة الحقوق لعلي بن الحسين )ع(

اعلــم رحمــك اللــه أن للــه عليــك حقوًقــا محيطــة لــك فــي كل حركــة تحركتهــا، أو ســكنة ســكنتها أو منزلــة 
نزلتهــا، أو جارحــة قلبتهــا وآلــة تصرفــت بها:

بعضهــا أكبــر مــن بعــض وأكبــر حقــوق اللــه عليــك مــا أوجبــه لنفســه تبــارك وتعالــى مــن حقــه الــذي هــو 
أصــل الحقــوق ومنــه تفــرع ثــم أوجبــه عليــك لنفســك مــن قرنــك إلــى قدمــك علــى اختــالف جوارحــك، 
فجعــل لبصــرك عليــك حًقــا ولســمعك عليــك حًقــا وللســانك عليــك حًقــا وليديــك عليــك حًقــا ولرجلــك 
عليــك حًقــا ولبطنــك عليــك حًقــا ولفرجــك عليــك حًقــا، فهــذه الجــوارح الســبع التــي بهــا تكــون األفعــال.

ــا  ــك حًق ــك علي ــا ولصوم ــك حًق ــك علي ــل لصالت ــا، فجع ــك حقوًق ــك علي ــل ألفعال ــز وج ــل ع ــم جع  ث
ولصدقتــك عليــك حًقــا ولهديــك عليــك حًقــا وألفعالــك عليــك حًقــا ثــم تخــرج الحقــوق منــك إلــى غيــرك 
ــم حقــوق رحمــك،  ــم حقــوق رعيتــك ث ــا أئمتــك ث ــة عليــك وأوجبهــا عليــك حًق مــن ذي الحقــوق الواجب

فهــذه حقــوق يتشــعب منهــا حقــوق فحقــوق أئمتــك ثالثــة أوجبهــا عليــك:
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 حــق سائســك بالســلطان ثــم سائســك بالعلــم، ثــم حــق سائســك بالملــك وكل ســائس )الســائس: القائــم 
ــر لــه( إمــام وحقــوق رعيتــك ثالثــة أوجبهــا عليــك حــق رعيتــك بالســلطان، ثــم حــق رعيتــك  بأمــر والمدب
ــة العالــم وحــق رعيتــك بالملــك مــن األزواج ومــا ملكــت مــن اإليمــان وحقــوق  بالعلــم فــإن الجاهــل رعي
رحمــك كثيــرة متصلــة بقــدر اتصــال الرحــم فــي القرابــة. فأوجبهــا عليــك حــق أمــك، ثــم حــق أبيــك، ثــم 
حــق ولــدك، ثــم حــق أخيــك ثــم األقــرب فاألقــرب واألول فــاألول، ثــم حــق مــوالك المنعــم عليــك، ثــم حــق 
مــوالك الجــاري نعمتــه عليــك، ثــم حــق ذي المعــروف لديــك و ثــم حــق مؤذنــك بالصــالة، ثــم حــق إمامــك 
فــي صالتــك، ثــم حــق جليســك، ثــم حــق جــارك و ثــم حــق صاحبــك ثــم حــق شــريكك ثــم حــق مالــك، 
ثــم حــق غريمــك الــذي يطالبــك و ثــم حــق خليطــك، ثــم حــق خصمــك المدعــي عليــك، ثــم حــق خصمــك 
الــذي تدعــي عليــه، ثــم حــق مستشــيرك، ثــم حــق المشــير عليــك و ثــم حــق مســتنصحك، ثــم حــق الناصــح 
لــك، ثــم حــق مــن هــو أكبــر منــك، ثــم حــق مــن هــو أصغــر منــك، ثــم حــق ســائلك، ثــم حــق مــن ســألته، 
ثــم حــق مــن جــرى لــك علــى يديــه مســاءة بقــول أو فعــل أو مســرة بذلــك بقــول أو فعــل عــن تعمــد منــه أو 
غيــر تعمــد منــه، ثــم حــق أهــل ملتــك عامــة، ثــم حــق أهــل الذمــة وثــم الحقــوق الجاريــة بقــدر علــل األحــوال 

وتصــرف األســباب، فطوبــى لمــن أعانــه اللــه علــى قضــاء مــا أو جــب عليــه مــن حقوقــه ووفقــه وســدده.
1 - فأمــا حــق اللــه األكبــر فإنــك تعبــده ال تشــرك بــه شــيًئا، فــإذا فعلــت ذلــك بإخــالص جعــل لــك علــى 

نفســه أن يكفيــك أمــر الدنيــا واآلخــرة ويحفــظ لــك مــا تحــب منهــا.
2 - وأمــا حــق نفســك عليــك فــأن تســتوفيها فــي طاعــة اللــه، فتــؤدي إلــى لســانك حقــه وإلــى ســمعك 
حقــه وإلــى بصــرك حقــه وإلــى يــدك حقهــا، وغلــى رجلــك حقهــا، وإلــى بطنــك حقــه، وإلــى فرجــك حقــه، 

وتســتعين باللــه علــى ذلــك.
ــامه إال  ــى األدب وإجس ــه عل ــر وحمل ــى الخي ــده عل ــى وتعوي ــن الخن ــه ع ــان فإكرام ــق اللس ــا ح 3 - وأم
ــن  ــي ال يؤم ــدة الت ــة الفائ ــنعة القليل ــول الش ــن الفض ــاؤه ع ــا وإعف ــن والدني ــة للدي ــة والمنفع ــع الحاج لموض
ضررهــا مــع قلــة عائدتهــا وبعــد شــاهد العقــل والدليــل عليــه وتزيــن العاقــل بعقلــه حســن ســيرته فــي لســانه، 

ــم. ــي العظي ــه العل ــوة إال بالل وال ق
ــى قلبــك إال لفوهــة كريمــة تحــدث فــي قلبــك  ــا إل ــه طريًق 4 - وأمــا حــق الســمع فتنزيهــه عــن أن تجعل
خيــًرا أو تكســب خلًقــا كريمــا ً فإنــه بــاب الــكالم إلــى القلــب يــؤدي إليــه ضــروب المعانــي علــى مــا فيهــا 

مــن خيــر أو شــر، وال قــوة إلــى باللــه.
5 - وأمــا حــق بصــرك فغضــه عمــا ال يحــل لــك وتــرك ابتذالــه إال لموضــع عبــرة تســتقبل بهــا بصــًرا أو 

تســتفيد بهــا علًمــا، فــإن البصــر بــاب االعتبــار.
ــق  ــي الطري ــك ف ــا مطيت ــك وال تجعلهم ــل ل ــاال يح ــى م ــا إل ــي بهم ــأن ال تمش ــك ف ــق رجلي ــا ح 6 - وأم

ــه. ــوة إال بالل ــك، وال ق ــبق ل ــن والس ــلك الدي ــك مس ــالكة ب ــك وس ــا حاملت ــا فإنه ــا فيه ــتخفة بأهله المس
7 - وأمــا حــق يــدك فــأن ال تبســطها إلــى مــاال يحــل لــك فتنــال بمــا تبســطها إليــه مــن اللــه العقوبــة باألجل 
ومــن النــاس بلســان الالئمــة فــي العاجــل، وال تقبضهــا ممــا افتــرض اللــه عليهــا، ولكــن توقرهــا بقبضهــا عــن 
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كثيــر ممــا ال يحــل لهــا وبســطها إلــى كثيــر ممــا ليــس عليهــا، فــإذا هــي قــد عقلــت وشــرفت فــي العاجــل 
وجــب لهــا حســن الثــواب فــي األجــل.

8 - وأمــا حــق بطنــك فــأن ال تجعلــه وعــاء لقليــل مــن الحــرام وال لكثيــر وأن تقتصــد لــه فــي الحــالل وال 
تخرجــه مــن حــد التقويــة إلــى حــد التهويــن وذهــاب المــروة وضبطــه إذا هــم بالجــوع والظمــأ فــإن الشــبع 
المنتهــي بصاحبــه إلــى التخــم مكســلة ومثبطــة ومقطعــة عــن كل بــر وكــرم. وإن الــري المنتهــي بصاحبــه إلــى 

الســكر مســخفة ومجهلــة ومذهبــة للمــروة.
9 - وأمــا حــق فرجــك فحفظــه ممــا ال يحــل لــك واالســتعانة عليــه بغــض البصــر، فإنــه مــن أعــون األعوان 
وكثــرة ذكــر المــوت والتهــدد لنفســك باللــه والتخويــف لهابــه، وباللــه العصمــة والتأييــد، وال حــول وال قــوة 

إال بــه.
 ثم حقوق األفعال

10 - فأمــا حــق الصــالة فــأن تعلــم أنهــا وفــادة إلــى اللــه وأنــك قائــم بهــا بيــن يــدي اللــه فــإذا علمــت ذلك 
كنــت خليًقــا أن تقــوم مقــام الذليــل، الراغــب، الراهــب، الخائــف، الراجــي، المســكين، المتضــرع، المعظــم 
مــن قــام بيــن يديــه بالســكون واإلطــراق، وخشــوع األطــراف وليــن الجنــاح، وحســن المناجــاة لــه فــي نفســه 

والطلــب إليــه فــي فــكاك ورقبتــك التــي أحاطــت بهــا خطيئتــك واســتهلكتها ذنوبــك، وال قــوة إال باللــه.
ــه اللــه علــى لســانك وســمعك وبصــرك وفرجــك  ــه حجــاب ضرب 11 - وأمــا حــق الصــوم فــأن تعلــم أن
وبطنــك ليســترك بــه مــن النــار. وهكــذا جــاء فــي الحديــث: )الصــوم جنــة مــن النــار( فــإن ســكنت أطرافــك 
فــي حجبتهــا رجــوت أن تكــون محجوًبــا وإن أنــت تركتهــا تضطــرب فــي حجابهــا وترفــع جنبــات الحجــاب 
فتطلــع إلــى مــا ليــس لهــا بالنظــرة الداعيــة للشــهوة والقــوة الخارجــة عــن حــد التقيــة للــه لــم تأمــن أن تخــرق 

الحجــاب وتخــرج منــه، وال قــوة إال باللــه.
12 - وأمــا حــق الصدقــة فــأن تعلــم أنهــا ذخــرك عنــد ربــك ووديعتــك التــي ال تحتــاج إلــى اإلشــهاد )ال 
يحتــاج يــوم القيامــة إلــى اإلشــهاد لمــا ورد فــي الخبــر مــن أن الصدقــة أول مــا تقــع فــي يــد اللــه تعالــى قبــل 
أن تقــع فــي يــد الســائل(. فــإذا علمــت ذلــك كنــت بمــا اســتودعته ســًرا أوثــق بمــا اســتودعته عالنيــة وكنــت 
جديــًرا أن تكــون أســررت إليــه أمــًرا أعلنتــه وكان األمــر بينــك وبينــه فيهــا ســرا علــى كل حــال. ولــم تســتظهر 
عليــه فيمــا اســتودعته منهــا )بــــ( بإشــهاد األســماع واألبصــار عليــه بهــا كأنهــا أوثــق فــي نفســك ال كأنــك ال 
تثــق بــه فــي تأديــة وديعتــك إليــك، ثــم لــم تمتــن بهــا علــى أحــد ألنهــا لــك فــإذا امتننــت بهــا لــم تأمــن أن 
تكــون بهــا مثــل تهجيــن حالــك منهــا إلــى مــن مننــت عليــه ألن فــي ذلــك دليــاًل علــى أنــك لــم تــرد نفســك 

بهــا ولــو أردت نفســك بهــا لــم تمتــن بهــا علــى أحــد، وال قــوة إلــى باللــه.
13 - وأمــا حــق الهــدى فــأن تخلــص بهــا اإلرادة إلــى ربــك والتعــرض لرحمتــه وقبولــه وال تريــد عيــون 
الناظريــن دونــه، فــإذا كنــت كذلــك لــم تكــن متكلًفــا وال متصنعــا وكنــت إنمــا تقصــد إلــى اللــه. واعلــم أن 
اللــه يــراد باليســير وال يــراد بالعســير، كمــا أراد بخلقــه التيســير ولــم يــرد بهــم التعســير، وكذلــك التذلــل أولــى 
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بــك مــن التدهقــن ألن الكلفــة والمؤونــة فــي المتدهقنيــن فأمــا التذلــل والتمســكن فــال كلفــة فيهمــا وال مؤونة 
عليهمــا ألنهمــا الخلقــة وهمــا موجــودان فــي الطبيعــة، وال قــوة إلــى باللــه.

ثم حقوق األئمة

14 - فأمــا حــق سائســك بالســلطان فــأن تعلــم أنــك جعلــت لــه فتنــة وأنــه مبتلــى فيــك بمــا جعلــه اللــه 
لــه عليــك مــن الســلطان وأن تخلــص لــه فــي النصيحــة وأال تماحكــه )ال تماحكــه: ال تخاصمــه وال تنازعــه( 
وقــد بســطت يــده عليــك فتكــون ســبب هــالك نفســك وهالكــه. وتذلــل وتلطــف إلعطائــه مــن الرضــى مــا 
يكفــه عنــك وال يضــر بدينــك وتســتعين عليــه فــي ذلــك باللــه. وال تعــازه )ال تعــازه: ال تعارضــه فــي العــزة( 
وال تعانــده، فإنــك إن فعلــت ذلــك عققتــه وعققــت نفســك فعرضتهــا لمكروهــه وعرضتــه للهلكــة فيــك وكنت 

خليًقــا أن تكــون معينًــا لــه علــى نفســك وشــريًكا لــه فيمــا أتــى إليــك، وال قــوة إلــى باللــه.
15 - وأمــا حــق سائســك بالعلــم فالتعظيــم لــه والتوقيــر لمجلســه وحســن االســتماع إليــه واإلقبــال عليــه 
والمعونــة لــه علــى نفســك فيمــا ال غنــى بــك عنــه مــن العلــم بــأن تفــرغ لــه عقلــك وتحضــره فهمــك وتذكــي 
لــه )قلبــك( وتجلــي لــه بصــرك بتــرك اللــذات ونقــص الشــهوات وأن تعلــم أنــك فيمــا ألقــى )إليــك( رســوله 
إلــى مــن لقيــك مــن أهــل الجهــل فلزمــك حســن التأديــة عنــه إليهــم وال تخنــه فــي تأديــة رســالته والقيــام بهــا 

عنــه إذا تقلدتهــا، وال حــول وال قــوة إال باللــه.
ــه ذاك  ــاال يملك ــك م ــذا يمل ــلطان إال أن ه ــك بالس ــن سائس ــو م ــك فنح ــك بالمل ــق سائس ــا ح 16 - وأم
ــه  ــن حق ــك وبي ــول بين ــه، ويح ــق الل ــوب ح ــن وج ــك م ــك إال أن تخرج ــل من ــا دق وج ــه فيم ــك طاعت تلزم
ــكك(  ــق مال ــى ح ــع إل ــه فارج ــق الل ــت ح ــه )أي إذا قضي ــى حق ــت إل ــه رجع ــإذا قضيت ــق، ف ــوق الخل حق

ــه. ــى بالل ــوة إل ــه، وال ق ــاغلت ب فتش
 ثم حقوق الرعية

 17 - فأمــا حقــوق رعيتــك بالســلطان فــأن تعلــم أنــك إنمــا اســترعيتهم بفضــل قوتــك عليهــم فإنــه إنمــا 

ــة  ــك رعي ــره ل ــى صي ــه حت ــه وذل ــه ضعف ــن كفاك ــى م ــا أول ــم، فم ــك ضعفهــم وذله ــة ل ــل الرعي ــم مح أحله
ــه(  ــك إال )بالل ــه من ــا تعاظم ــتنصر قيم ــوة وال يس ــزة وال ق ــك بع ــع من ــًذا، ال يتمن ــه ناف ــك علي ــر حكم وصي
بالرحمــة والحياطــة واألنــاة )الحياطــة: الحفاظــة والحمايــة والصيانــة، األنــاة كقنــاة الوقــار والحلــم وأصلــه 
االنتظــار(، ومــا أوالك إذا عرفــت مــا أعطــاك اللــه مــن فضــل هــذه العــزة والقــوة التــي قهــرت بهــا تكــون للــه 

شــاكًرا، ومــن شــكر اللــه أعطــاه فيمــا أنعــم عليــه، وال قــوة إال باللــه.
18 - وأمــا حــق رعيتــك بالعلــم، فــأن تعلــم أن اللــه قــد جعلــك لهــم فيمــا آتــاك مــن العمــل، ووالك مــن 
خزانــة الحكمــة، فــإن أحســنت فيمــا والك اللــه مــن ذلــك وقمــت بــه لهــم مقــام الخــازن الشــفيق، الناصــح 
لمــواله فــي عبيــده، الصابــر المحتســب الــذي إذا رأى ذا حاجــة أخــرج لــه مــن األمــوال التــي فــي يديــه كنــت 
ــا  ــه خائن ــت ل ــه(، وإال كن ــذي يأمل ــه ال ــل وعون ــادم الرج ــل: خ ــًدا )األم ــاًل معتق ــك أم ــت لذل ــدا، وكن راش

ولخلقــه ظالمــا ولســلبه وعــزة متعرًضــا.
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ــة،  ــا وواقي ــتراًحا وأنًس ــكنًا ومس ــا س ــه جعله ــم أن الل ــأن تعل ــكاح، ف ــك الن ــك بمل ــق رعيت ــا ح 19 - وأم
ــب  ــه ووج ــه علي ــة من ــك نعم ــم أن ذل ــه ويعل ــى صاحب ــه عل ــد الل ــب أن يحم ــا يج ــد منكم ــك كل واح وكذل
ــة نعمــة اللــه ويكرمهــا ويرفــق بهــا وإن كان حقــك عليهــا أغلــظ وطاعتــك بهــا ألــزم فيمــا  أن يحســن صحب
ــاء  ــا قض ــكون إليه ــع الس ــة وموض ــة والمؤانس ــق الرحم ــا ح ــإن له ــة، ف ــن معصي ــم تك ــت مال ــت وكره أحبب

ــه. ــوة إال بالل ــول وال ق ــم، وال ح ــك عظي ــا وذل ــن قضائه ــد م ــي الب ــذة الت الل
20 - وأمــا حــق رعيتــك بملــك اليميــن فــأن تعلــم أنــه خلــق ربــك ولحمــك ودمــك وأنــك تملكــه ال أنــت 
صنعتــه دون اللــه وال خلقــت لــه ســمعا وال بصــرا وال أجريــت لــه رزًقــا، ولكــن اللــه كفــاك ذلــك بمــن ســخره 
لــك وائتمنــك عليــه واســتودعك إيــاه لتحفظــه فيــه وتســير فيــه بســيرته فتطعمــه ممــا تــأكل وتلبســه ممــا تلبــس 
وال تكلفــه مــاال يطيــق، فــإن كرهتـــ )ــــه( خرجــت إلــى اللــه منــه واســتبدلت بــه ولــم تعــذب خلــق اللــه وال 

قــوة إال باللــه.
أما حق الرحم

21 - فحــق أمــك أن تعلــم أنهــا حملتــك حيــث ال يحمــل أحــد أحــدا، وأطعمتــك مــن ثمــرة قلبهــا مــاال 
ــع جوارحهــا  يطعــم أحــد أحــدا، وأنهــا وقتــك بســمعها وبصرهــا ويدهــا ورجلهــا وشــعرها وبشــرها وجمي
مستبشــرة بذلــك، فرحــة، موبلــة، محتملــة لمــا فيــه مكروههــا وألمهــا وثقلهــا وغمهــا حتــى دفعتهــا عنــك يــد 
القــدرة وأخرجتــك إلــى األرض فرضيــت أن تشــبع وتجــوع هــي وتكســوك وتعــرى وترويــك وتظمــأ تظلــك 
وتضحــي وتنعــك ببؤســها، وتلــذذك بالنــوم بأرقهــا وكان بطنهــا لــك وعــاًء وحجرهــا لــك حــواًء وثديهــا لــك 
ســقاء ونفســها لــك وقــاًء، تباشــر حــر الدنيــا وبردهــا لــك ودونــك، فتشــكرها علــى قــدر ذلــك وال تقــدر عليــه 

إال بعــون اللــه وتوفيقــه.
ــه أصلــك وأنــك فرعــه وأنــك لــواله لــم تكــن فمهمــا رأيــت فــي  22 - وأمــا حــق أبيــك فيــك فتعلــم أن
نفســك ممــا يعجبــك فاعلــم أن أبــاك أصــل النعمــة عليــك فيــه وأحمــد اللــه واشــكره علــى قــدر ذلــك، وال 

قــوة إلــى باللــه.
23 - وأمــا حــق ولــدك فتعلــم أنــه منــك ومضــاف إليــك فــي عاجــل الدنيــا بخيــره وشــره وأنــك مســؤول 
عمــا وليتــه مــن حســن األدب والداللــة علــى ربــه والمعونــة لــه علــى طاعتــك فيــك وفــي نفســه فمثــاب علــى 
ذلــك ومعاقــب، فاعمــل فــي أمــره عمــل المتزنيــن بحســن أثــره عليــه فــي عاجــل الدنيــا، المعــذر إلــى ربــه 

فيمــا بينــك وبينــه بحســن القيــام عليــه واألخــذ لــه منــه، وال قــوة إال باللــه.
24 - وأمــا حــق أخيــك فتعلــم أنــه يــدك التــي تبســطها وظهــرك الــذي تلتجــئ إليــه وعــزك الــذي تعتمــد 
عليــه وقوتــك التــي تصــول بهــا فــال تتخــذه ســالًحا علــى معصيــة اللــه وال عــدة للظلــم بحــق اللــه، وال تــدع 
نصرتــه علــى نفســه ومعونتــه علــى عــدوه والحــول بينــه وبيــن شــياطينه وتأديــة النصيحــة إليــه واإلقبــال عليــه 

فــي اللــه، فــأن انقــاد لربــه وأحســن اإلجابــة لــه وإال فليكــن اللــه آثــر عنــدك وأكــرم عليــك منــه.
25 - وأمــا حــق المنعــم عليــك بالــوالء )الــوالء: بالفتــح النصــرة والملــك والمحبــة والصداقــة والقرابــة( 
فــإن تعلــم أنــه أنفــق فيــك مالــه وأخرجــك مــن ذل الــرق ووحشــته إلــى عــز الحريــة وأنســها وأطلقــك مــن 
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وثائق:
رسالة الحقوق لعلي بن الحسين )ع(

أســر الملكــة وفــك عنــك حلــق العبوديــة، وأوجــدك رائحــة العــز، وأخرجــك مــن ســجن القهــر ودفــع عنــك 
العســر، وبســط لــك لســان اإلنصــاف وأباحــك الدنيــا كلهــا فملــكك نفســك وحــل أســرك وفرغــك لعبــادة 
ــك  ــي حيات ــك ف ــي رحم ــك بعد أول ــق ب ــى الخل ــه أول ــم أن ــه، فتعل ــي مال ــر ف ــك التقصي ــل بذل ــك واحتم رب
وموتــك وأحــق الخلــق بنصــرك ومعونتــك ومكانفتــك فــي ذات اللــه )المكانفــة: المعاونــة(، فــال تؤثــر عليــه 

نفســك مــا احتــاج إليــك.
26 - وأمــا حــق مــوالك الجاريــة عليــه نعمتــك فــأن تعلــم أن اللــه جعلــك حاميــة عليــه وواقيــة وناصــًرا 
ومعقــاًل وجعلــه لــك وســيلة وســبًبا بينــك وبينــه، فبالحــري أن يحجبــك عــن النــار فيكــون فــي ذلــك ثــواب 
منــه فــي األجــل ويحكــم لــك بميراثــه فــي العاجــل إذا لــم يكــن لــه رحــم مكافــأة لمــا أنفقتــه مــن مالــك عليــه 
وقمــت بــه مــن حقــه بعــد إنفــاق مالــك، فــإن لــم تخفــه خيــف عليــك أال يطيــب لــك ميراثــه، وال قــوة إال 

باللــه.
27 - وأمــا حــق ذي المعــروف عليــك فــأن تشــكره وتذكــر معروفــه وتنشــر لــه المقالــة الحســنة وتخلــص 
لــه الدعــاء فيمــا بينــك وبيــن اللــه ســبحانه، فإنــك إذا فعلــت ذلــك كنــت قــد شــكرته ســرا وعالنيــة. ثــم إن 
أمكــن مكافأتــه بالفعــل كافأتــه وإال كنــت مرصــًدا لــه موطنـًـا نفســك عليهــا )الضميــر: فــي عليهــا يرجــع إلــى 

المكافــأة، أي ترصــد وتراقــب وتهيــئ نفســك علــى المكافــأة فــي وقتهــا(.
28 - وأمــا حــق المــؤذن فــأن تعلــم أنــه مذكــرك بربــك وداعيــك إلــى حظــك وأفضــل أعوانــك علــى قضــاء 
الفريضــة التــي افترضهــا اللــه عليــك فتشــكره علــى ذلــك شــكرك للمحســن إليــك وإن كنــت فــي بيتــك متهمــا 
لذلــك لــم تكــن للــه فــي أمــره متهمــا وعلمــت أنــه نعمــة مــن اللــه عليــك ال شــك فيهــا فأحســن صحبــة نعمــة 

اللــه بحمــد اللــه علــى كل حــال، وال قــوة إال باللــه.
29 - وأمــا حــق إمامــك فــي صالتــك فــأن تعلــم أنــه قــد تقلــد الســفارة فيمــا بينــك وبيــن اللــه والوفــاة إلــى 
ربــك وتكلــم عنــك ولــم تتكلــم عنــه ودعــا لــك ولــم تــدع لــه وطلــب فيــك ولــم تطلــب فيــه وكفــاك هــم 
المقــام بيــن يــدي اللــه والمســاءلة لــه فيــك. ولــم تكفــه ذلــك فــإن كان فــي شــيء مــن ذلــك تقصيــر كان بــه 
دونــك وإن كان آثًمــا لــم تكــن شــريكه فيــه ولــم يكــن لــك عليــه فضــل، فوقــي نفســك بنفســه ورقــي صالتــك 

بصالتــه، فتشــكر لــه علــى ذلــك وال حــول وال قــوة إال باللــه.
30 - وأمــا حــق الجليــس فــأن تليــن لــه كنفــك )الكنــف: الجانــب والظــل( وتطيــب لــه جانبــك وتنصفــه 
فــي مجــاراة اللفــظ وال تغــرق فــي نــزع اللحــظ إذا لحظــت وتقصــد فــي اللفــظ إلــى إفهامــه إذا لفظــت وإن 
كنــت الجليــس إليــه كنــت فــي القيــام عنــه بالخيــار وإن كان الجالــس إليــك كان بالخيــار وال تقــوم إال بإذنــه 

وال قــوة إال باللــه.
ــا )المــراد  ــن جميًع ــه فــي الحالي ــه ومعونت ــه شــاهًدا ونصرت ــا وكرامت 31 - وأمــا حــق الجــار فحفظــه غائًب
بالحاليــن: الشــهود والغيــاب(، وال تتبــع لــه عــورة وال تبحــث لــه عــن ســوء)ة( لتعرفهــا، فــإن عرفتهــا منــه 
عــن غيــر إرادة منــك وال تكلــف، كنــت لمــا علمــت حصنًــا حصينــا وســترا ســتيًرا، ولــو بحثــت األســنة عنــه 
ــديدة وال  ــد ش ــلمه عن ــم، ال تس ــث ال يعل ــن حي ــه م ــتمع علي ــه. ال تس ــه علي ــه النطوائ ــل إلي ــم تتص ــرا ًل ضمي
تحســده عنــد نعمــة، تقيــل عثرتــه وتغفــر زلتــه، وال تدخــر حلمــك عنــه إذا جهــل عليــك وال تخــرج أن تكــون 
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ســلما لــه، تــرد عنــه لســان الشــتيمة وتبطــل فيــه كيــد حامــل النصيحــة وتعاشــره معاشــرة كريمــة، وال حــول 
وال قــوة إال باللــه.

ــه ســبياًل وإال فــال أقــل مــن اإلنصــاف  ــه بالفضــل مــا وجــدت إلي 32 - وأمــا حــق الصاحــب فــأن تصحب
وأن تكرمــه كمــا يكرمــك وتحفظــه كمــا يحفظــك وال يســبقك فيمــا بينــك وبينــه إلــى مكرمــة، فــإن ســبقك 
كافأتــه وال تقصــر بــه عمــا يســتحق مــن المــودة. تلــزم نفســك نصيحتــه وحياطتــه ومعاضدتــه علــى طاعــة ربــه 
ــا،  ومعونتــه علــى نفســه فيمــا ال يهــم بــه، مــن معصيــة ربــه، ثــم تكون )عليــه( رحمــة وال تكــون عليــه عذاًب

وال قــوة إال باللــه.
33 - وأمــا حــق الشــريك فــإن غــاب كفيتــه وإن حضــر ســاويته وال تعــزم علــى حكمــك دون حكمــه وال 
تعمــل برأيــك دون مناظراتــه وتحفــظ عليــه مالــه وتنفــي عنــه خيانتــه فيمــا عــز أو هــان فــإن بلغنــا »أن يــد اللــه 

علــى الشــريكين مــا لــم يتخاونــا« وال قــوة إال باللــه.
ــه وال  ــن مواضع ــه ع ــه وال يحرف ــي حل ــه إال ف ــه وال تنفق ــن حل ــذه إال م ــأن ال تأخ ــال ف ــق الم ــا ح 34 - وأم
تصرفــه عــن حقائقــه وال تجعلــه إذا كان مــن اللــه إال إليــه وســببا إلــى اللــه. وال تؤثــر بــه علــى نفســك مــن لعلــه 
ال يحميــك وبالحــري أال يحســن خالفتــه فــي تــركك وال يعمــل فيــه بطاعــة ربــك فتكــون معينــا لــه علــى ذلــك 
وبمــا أحــدث فــي مالــك أحســن نظــرا لنفســه فيعمــل بطاعــة ربــه فيذهــب بالغنيمــة وتبــوء باإلثــم والحســرة 
والندامــة مــع التبعــة )التبعــة: مــا يترتــب علــى الفعــل مــن الشــر وقــد يســتعمل فــي الخيــر( وال قــوة إال باللــه.

35 - وأمــا حــق الغريــم الطالــب لــك )الغريــم: الدائــن ويطلــق أيًضــا علــى الديــون. وفــي بعــض النســخ 
)الغريــم المطالــب لــك( فــإن كنــت موســًرا أوفيتــه وكفيتــه وأغنيتــه ولــم تــرده وتمطلــه )المطــل: التســويف 
والتعلــل فــي أداء الحــق وتأخيــره عــن وقتــه( فــإن رســول اللــه )ص( قــال: »مطــل الغنــي ظلــم« وإن كنــت 
معســًرا أرضيتــه بحســن القــول وطلبــت إليــه طلًبــا جميــاًل ورددتــه عــن نفســك رًدا لطيًفــا ولــم تجمــع عليــه 

ذهــاب مالــه وســوء معاملتــه، فــإن ذلــك لــزم، وال قــوة إال باللــه.
36 - وأمــا حــق الخليــط )الخليــط: المخالــط كالنديــم والشــريك والجليــس ونحوهــا( فــأن ال تغــدره وال 
تغشــه وال تكذبــه وال تغفلــه وال تخدعــه وال تعمــل فــي انتقاضــه عمــل العــدو الــذي ال يبقــي علــى صاحبــه 

وإن اطمــأن إليــك اســتقصيت لــه علــى نفســك وعلمــت أن غبــن المسترســل ربــا، وال قــوة إال باللــه.
ــا لــم تنفســخ فــي حجتــه ولــم  37 - وأمــا حــق الخصــم المدعــي عليــك فــإن كان مــا يدعــي عليــك حًق
تعمــل فــي إبطــال دعوتــه وكنــت خصــم نفســك لــه والحاكــم عليهــا والشــاهد لــه بحقــه دون شــهادة الشــهود. 
فــإن ذلــك حــق اللــه عليــك وإن كان مــا يدعيــه باطــاًل رفقــت بــه وروعتــه وناشــدته بدينــه )روعــه: أفزعــه، 
وناشــدته بدينــه: حلفتــه وطلبتــه بــه( وكســرت حدتــه عنــك بذكــر اللــه وألقيــت حشــو الــكالم ولغطــه الــذي 
ال يــرد عنــك عاديــة عــدوك )اللغــط: كالم فيــه جلبــة واختــالط وال يتبيــن، وعاديــة عــدوك أي حدتــه وغضبــه، 
ــوء  ــل تب ــة الســم: ضــرره ويشــحذ عليــك أي يغضــب وأصلــه مــن شــحذ الســكين ونحــوه: أحــده( ب وعادي
بإثمــه وبــه يشــحذ عليــك عداوتــه، ألن لفظــه الســوء تبعــث الشــر. والخيــر مقمعــة للشــر، وال حــول وال قــوة 

إال باللــه.
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وثائق:
رسالة الحقوق لعلي بن الحسين )ع(

38 - وأمــا حــق الخصــم المدعــي عليــه فــإن كان مــا تدعيــه حًقــا أجملــت فــي مقاولتــه بمخــرج الدعــوى 
)المقاولــة: المجادلــة والمباحثــة(، فــإن للدعــوى غلطــة فــي ســمع المدعــي عليــه وقصــدت قصــد حجتــك 
بالرفــق وأمهــل المهلــة وأبيــن البيــان وألطــف اللطــف ولــم تتشــاغل عــن حجتــك بمنازعتــه بالقيــل والقــال 

فتذهــب عنــك حجتــك وال يكــون لــك فــي ذلــك درك، وال قــوة إال باللــه.
39 - وأمــا حــق المستشــير فــإن حضــرك لــه وجــه رأي جهــدت لــه فــي النصيحــة وأشــرت عليــه بمــا تعلــم 
أنــك لــو كنــت مكانــه عملــت بــه وذلــك ليكــن منــك رحمــة وليــن، فــإن الليــن يؤنــس الوحشــة وأن الغلــط 
ــه  ــه لنفســك دللت ــه وترضــى ب ــه مــن تثــق برأي ــه رأي وعرفــت ل يوحــش موضــع األنــس وإن لــم يحضــرك ل
ــم تدخــره نصًحــا، وال  ــو( ول ــم تقصــر مــن أال يأل ــه: ل ــم تأل ــًرا )ل ــه خي ــم تأل ــه، فكنــت ل ــه وأرشــدته إلي علي

حــول وال قــوة إال باللــه.
40 - وأمــا حــق المشــير عليــك فــال تتهمــه فيمــا يوافقــك عليــه مــن رأيــه إذا أشــار عليــك فإنمــا هــي اآلراء 
وتصــرف النــاس فيهــا واختالفهــم. فكــن عليــه فــي رأيــه بالخيــار إذا اتهمــت رأيــه، فأمــا تهمتــه فــال تجــوز 
لــك إذا كان عنــدك ممــن يســتحق المشــاورة، وال تــدع شــكره علــى مــا بــدا لــك مــن أشــخاص رأيــه وحســن 
وجــه ومشــورته، فــإذا وافقــك حمــدت اللــه وقبلــت ذلــك مــن أخيــه بالشــكر واالرصــاد بالمكافــأة فــي مثلهــا 

إن فــزع إليــك، وال قــوة إال باللــه.
41 - وأمــا حــق المســتنصح فــإن حقــه أن تــؤدي إليــه النصيحــة علــى الحــق الــذي تــرى لــه أنــه يحمــل 
ويخــرج المخــرج الــذي يليــن علــى مســامعه، وتكلمــه مــن الــكالم بمــا يطيقــه عقلــه، فــإن لــكل عقــل طبقــة 

مــن الــكالم يعرفــه ويجنبــه، وليكــن مذهبــك الرحمــة، وال حــول وال قــوة إال باللــه.
42 - وأمــا حــق الناصــح فــأن تليــن لــه جناحــك ثــم تشــرأب لــه قلبــك )اشــرأب للشــيء: مــد عنقــه لينظــره 
والمــراد أن تســقي قلبــك مــن نصــح( وتفتــح لــه ســمعك حتــى تفهــم عنــه نصيحتــه، ثــم تنظــر فيهــا، فــإن كان 
وفــق فيهــا للصــواب حمــدت اللــه علــى ذلــك وقبلــت منــه وعرفــت لــه نصيحتــه، وإن لــم يكــن وفــق لهــا 
فيهــا رحمتــه ولــم تتهمــه وعلمــت أنــه لــم يألــك نصًحــا إال أنــه أخطــأ. إال أن يكــون عنــدك مســتحًقا للتهمــة 

فــال تعبــأ بشــيء مــن أمــره علــى كل حــال، وال قــوة إال باللــه.
ــالم  ــي إس ــل ف ــل الفض ــن أه ــالمه إذا كان م ــالل إس ــنه وإج ــر س ــه توقي ــإن حق ــر ف ــق الكبي ــا ح 43 - وأم
ــتجهله وإن  ــق وال تس ــي طري ــه ف ــق وال تؤم ــى طري ــبقه إل ــام وال تس ــد الخص ــه عن ــرك مقابلت ــه وت ــه في بتقديم
جهــل عليــك تحملــت وأكرمتــه بحــق إســالمه مــع ســنه فإنمــا حــق الســن بقــدر اإلســالم، وال قــوة إال باللــه.

44 - وأمــا حــق الصغيــر فرحمتــه وتثقيفــه وتعليمــه والعفــو عنــه والســتر عليــه والرفــق بــه والمعونــة لــه 
والســتر علــى جرائــر حداثتــه فإنــه ســبب للتوبــة، والمــداراة لــه وتــرك مماحكتــه فــإن ذلــك أدنــى لرشــده.

45 - وأمــا حــق الســائل فإعطــاؤه إذا تهيــأت صدقــة وقــدرت علــى ســد حاجتــه والدعــاء لــه فيمــا نــزل بــه 
والمعاونــة لــه علــى طلبتــه وإن شــككت فــي صدقــه وســبقت إليــه التهمــة لــه ولــم تعــزم علــى ذلــك لــم تأمــن 
ــه  ــن التقــرب إلــى ربــك وتركت ــد الشــيطان أراد أن يصــدك عــن حظــك ويحــول بينــك وبي أن يكــون مــن كي
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بســتره ورددتــه رًدا جميــاًل. وإن غلبــت نفســك فــي أمــره وأعطيتــه علــى مــا عــرض فــي نفســك منــه، فــإن 
ذلــك مــن عــزم األمــور.

ــه وطلــب  ــة لفضل ــه والمعرف ــه مــا أعطــى بالشــكر ل ــل من 46 - وأمــا حــق المســؤول فحقــه إن أعطــى قب
ــه  ــع وأن ليــس التثريــب فــي مال ــه( من ــع )فمال ــه إن من ــه الظــن. وأعلــم ان وجــه العــذر فــي منعــه وأحســن ب

ــار. ــوم كف ــان لظل ــإن اإلنس ــا ف ــة( وإن كان ظالًم ــخ والمالم ــب: التوبي )التثري
ــه، فــإن كان تعمدهــا لــك حمــدت اللــه أواًل ثــم شــكرته  ــه وعلــى يدي 47 - وأمــا حــق مــن ســرك اللــه ب
علــى ذلــك بقــدره فــي موضــع الجــزاء وكافأتــه علــى فضــل االبتــداء وأرصــدت لــه المكافــأة وأن لــم يكــن 
تعمدهــا حمــدت اللــه وشــكرته وعلمــت أنــه منــه، توحــدك بهــا وأحببــت هــذا إذا كان ســبًبا مــن أســباب نعــم 
اللــه عليــك وترجــو لــه بعــد ذلــك خيــًرا، فــإن أســباب النعــم بركــة حيــث مــا كانــت وإن كان لــم يعتمــد، وال 

قــوة إال باللــه.
48 - وأمــا حــق مــن ســاءك القضــاء علــى يديــه بقــول أو فعــل فــإن كان تعمدهــا كان العفــو أولــى بــك لمــا 
فيــه لــه مــن القمــع وحســن األدب مــع كثيــر أمثالــه مــن الخلــق، فــإن اللــه يقــول »ولمــن انتصــر بعــد ظلمــه 
فأولئــك مــا عليهــم مــن ســبيل – إلــى قولــه-: مــن عــزم األمــور« )ســورة الشــورى آيــة41( وقــال عــز وجــل: 
»وإن عاقبتــم فعاقبــوا بمثــل مــا عوقبتــم بــه ولئــن صبرتــم لهــو خيــر للصابريــن« )ســورة النحــل آيــة 126(. 
هــذا فــي العمــد فــإن لــم يكــن عمــًدا لــم تظلمــه بتعمــد االنتصــار منــه فتكــون قــد كافأتــه فــي تعمــد علــى 

خطــأ، ورفقــت بــه ورددتــه بألطــف مــا تقــدر عيــه، وال قــوة إال باللــه.
ــيئهم وتآلفهم  ــق بمس ــة والرف ــاح الرحم ــر جن ــالمة ونش ــار الس ــة فإضم ــك عام ــل ملت ــق أه ــا ح 49 - وأم
ــه  ــإن إحســانه إليــك إذا كــف عنــك أذاه وكفــاك مؤنت ــى نفســه وإليــك ف واســتصالحهم وشــكر محســنهم إل
وحبــس عنــك نفســه فهمهــم جميعــا بدعوتــك وانصرهــم جميعــا بنصرتــك وأنزلتهــم جميًعــا منــك منازلهــم، 
ــف  ــه بلط ــاك تعاهدت ــن أت ــة األخ. فم ــطهم بمنزل ــد وأوس ــة الول ــم بمنزل ــد وصغيره ــة الوال ــم بمنزل كبيره

ورحمــة. وصــل أخــاك بمــا يجــب لــألخ علــى أخيــه.
50 - وأمــا حــق أهــل الذمــة فالحكــم فيهــم أن تقبــل منهــم مــا قبــل اللــه وتفــي بمــا جعــل اللــه لهــم مــن 
ذمتــه وعهــده وتكلهــم إليــه فيمــا طلبــوا مــن أنفســهم وأجبــروا عليــه وتحكــم فيهــم بمــا حكــم اللــه بــه علــى 
نفســك فيمــا جــرى بينك)وبينهــم( مــن معاملــة، وليكــن بينــك وبيــن ظلمهــم مــن رعايــة ذمــة اللــه والوفــاء 
ــت  ــًدا كن ــم معاه ــن ظل ــال: »م ــه ق ــا أن ــه بلغن ــل فإن ــه حائ ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــد رس ــده وعه بعه

خصمــه« فاتــق اللــه، وال حــول وال قــوة إال باللــه.
 فهــذه خمســون حًقــا محيًطــا بــك ال تخــرج منهــا فــي حــال مــن األحــوال يجــب عليــك رعايتهــا والعمــل 
فــي تأديتهــا واالســتعانة باللــه جــل ثنــاؤه على ذلــك، وال حــول وال قــوة إال باللــه، والحمــد للــه رب العالمين.
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