
رسالة الحقوق
لإلمام علي بن الحسني زين العابدين )ع(

هذه الرسالة لإلمام زين العابدين عيل بن الحسني )ع( املعروفة برسالة الحقوق، تعّد أّول 

رسالة قانونية جامعة دّونت عىل هذا النحو البنّي والجامع يف التاريخ البرشي، وهي من الذخائر 

النفيسة الذي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باإلنسان وحقوقه كلّها، وتشتمل عىل شبكة عالقات اإلنسان 

ما  اإلنسان وجميع  بني  والواجبات  الحقوق  وترسم حدود  ونفِسه ومجتمعه،  ربّه  مع  الثالثة، 

يحيط به من عامل الخلق.

تقدم رسالة الحقوق صورة كاملة وشاملة عن حقيقة الدين اإلسالمي ومتثل دائرة معارف 

إسالمية كبى من حيث تعدد جوانبها وتنوع مضامينها وهذا التنّوع والغنى الفكري أكسب هذه 

الرسالة موقعاً متميزاً يف الرتاث اإلسالمي.

محرر

ـ حقوق اهلل

أَْو  تََحرَّكْتََها،  َحَركَة  كـُلِّ  يِف  بَك  ُمِحيطًَة  ُحــــُقوقًا  َعلَيَْك  للِه  أَنَّ  اللُه  َرِحـــــَمَك  اْعلَــــْم 

َسَكـــــَنة َسَكْنتََها، أَْو َمْنزِلَة نَزَلْتََها، أَْو َجارَِحة قَلَّبْتََها َوآلٍَة ترََصَّفَْت بَها، بَْعُضَها أَكَْبُ ِمْن بَْعض.

ِه الَِّذي ُهَو أَْصُل الُْحُقوِق َوِمْنُه  َوأَكَْبُ ُحُقوِق اللِه َعلَيَْك َما أَْوَجبَُه لَِنْفِسِه تَبَارََك َوتََعاىَل ِمْن َحقِّ

َع. ثُمَّ أَْوَجبَُه َعلَيَْك لَِنْفِسَك ِمْن قَرْنَِك إىَل قََدِمَك َعىَل اِخِتالِف َجَوارِِحَك. تََفرَّ
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ا  َحقًّ َعلَيَْك  َولِيَِدَك  ا  َحقًّ َعلَيَْك  َولِلَِسانَِك  ا  َحقًّ َعلَيَْك  َولَِسْمِعَك  ا  َحقًّ َعلَيَْك  لِبَرَصَِك  فََجَعَل 

بَها  الَِّتي  بُْع  السَّ الَْجَواِرُح  فََهِذِه  ا،  َحقًّ َعلَيَْك  َولَِفْرِجَك  ا  َحقًّ َعلَيَْك  َولِبَطِْنَك  ا  َحقًّ َعلَيَْك  َولِِرْجلَِك 

ا َولَِصْوِمَك  تَُكوُن األَفَْعاُل. ثُمَّ َجَعَل َعزَّ َوَجلَّ ألَفَْعالَِك َعلَيَْك ُحُقوقًا فََجَعَل لَِصالتَِك َعلَيَْك َحقًّ

ا. ثُمَّ تَخُرُج الُْحُقوُق  ا َوألَفَعالَِك َعلَيَْك َحقًّ ا َولَِهْدِيَك َعلَيَْك َحقًّ ا َولَِصَدقَِتَك َعلَيَْك َحقًّ َعلَيَْك َحقًّ

ُحُقوُق  ثُمَّ  أمَِئَِّتَك  ُحُقوُق  َعلَيَْك  َوأَْوَجبَُها  َعلَيــَْك.  الَْواِجبــَِة  الُْحُقوِق  َذِوي  ِمْن  َغرْيَِك  إىَل  ِمْنَك 

ُحُقوٌق:  ِمْنَها  ُب  يَتََشعَّ ُحُقوق  فََهِذِه  َرِحِمَك.  ُحُقوُق  ُحُقوٌق  فََهِذِه  َرِحِمَك.  ُحُقوُق  ثُمَّ  َرِعيَِّتَك 

بالِْعلْــــــِم،  َسائِِسَك  ثُمَّ  ـــلْطَاِن  بالسُّ َسائِِســـَك  َحقُّ  َعلَيَْك  أَْوَجبَُها  ثاَلثٌَة  أمَِئَِّتَك  فَُحُقوُق 

َرِعيَِّتَك  َحقُّ  َعلَيَْك  أَْوَجبَُها  ثالثٌَة  َرِعيَِّتَك  َوُحُقوُق  إَماٌم.  َسائٍِس  َوكُلُّ  بالُْملِْك،  َسائِِسَك  َحقُّ  ثُمَّ 

ِمَن األَْزَواِج  بالُْملِْك  َرِعيَِّتَك  َوَحقُّ  الَْعالِِم،  َرِعيَُّة  الَْجاِهَل  فَإنَّ  بالِْعلِْم،  ثُمَّ َحقُّ رِعيَِّتَك  لْطَان،  بالسُّ

فَأَْوَجبَُها  الَْقرَابَِة  يِف  الرَِّحِم  اتَِّصاِل  بَقْدِر  ُمتَِّصلٌَة  كَِثريٌَة  َرِحِمَك  َوُحُقوُق  األمَْيَاِن.  ِمَن  َملَْكَت  َوَما 

ُل  َك ثُمَّ َحقُّ أَبيَك ثُمَّ َحقُّ َولَِدَك ثُمَّ َحقُّ أَِخيَك ثُـــــــمَّ األَقْرَُب فَاألَقْرَُب َواألَوَّ َعلَيْــَك َحقُّ أُمِّ

فَاألَوَُّل. ثُمَّ َحقُّ َمْوالَك الُْمْنِعِم َعلَيَْك، ثُمَّ َحقُّ َمْوالَك الَْجاِريَُة نِْعَمتَُك َعلَيِْه، ثُمَّ َحقُّ ِذي الَْمْعُروِف 

ثُمَّ َحقُّ َجارَِك،  ثُمَّ َحقُّ َجلِيِسَك،  إَماِمَك يِف َصالتَِك،  ثُمَّ َحقُّ  الِة،  بالصَّ ُمَؤذِّنَك  ثُمَّ َحقُّ  لََديَْك، 

يِكَك، ثُمَّ َحقُّ َمالَِك، ثُمَّ َحقُّ َغِرميَِك الَِّذي تُطَالِبُُه، ثُمَّ َحقُّ َغِرميَِك  ثُمَّ َحقُّ َصاِحبَك، ثُمَّ َحقُّ رَشِ

ِعي  ِعي َعلَيَْك، ثُمَّ َحقُّ َخْصِمَك الَِّذي تَدَّ الَِّذي يُطَالِبَُك، ثُمَّ َحقُّ َخلِيِطَك، ثُمَّ َحقُّ َخْصِمَك الُْمدَّ

ثُمَّ  لََك،  النَّاِصِح  ثُمَّ َحقُّ  ُمْستَْنِصِحَك،  ثُمَّ َحقُّ  َعلَيَْك،  الُْمِشريِ  ثُمَّ َحقُّ  ُمْستَِشريَِك،  ثُمَّ َحقُّ  َعلَيِْه، 

َحقُّ َمْن ُهَو أَكَْبُ ِمْنَك، ثُمَّ َحقُّ َمْن ُهَو أَْصَغُر ِمْنَك، ثُمَّ َحقُّ َسائِلَِك، ثُمَّ َحقُّ َمن َسأَلْتَُه، ثُمَّ َحقُّ 

َغرْيِ  أَْو  ِمْنُه  د  تََعمُّ َعْن  ِفْعل  أَْو  بَقْول  بَذلَِك  َمرَسَّة  أَْو  أَوِفْعل  بَقْول  َمَساَءٌة  يََديِْه  َعىَل  لََك  َمن َجَرى 

ِة، ثُمَّ الُْحُقوُق الَْجاِريَُة بَقْدِر ِعلَل األَْحَواِل  مَّ ًة ثُمَّ َحقُّ أَْهِل الذِّ ِمْنُه، ثُمَّ َحقُّ أَْهِل ِملَِّتَك َعامَّ د  تََعمُّ

َدُه.  َوترََصُِّف األَْسبَاب. فَطُوىَب لَِمْن أََعانَُه اللُه َعىَل قََضاِء َما أَْوَجَب َعلَيِْه ِمْن ُحُقوِقِه َوَوفََّقُه َوَسدَّ

أ ـ حق اهلل األكب

ا َحقُّ اللِه األَكَْبُ فَإنََّك تَْعبُُدُه ال ترُْشُِك بِه َشيْئاً، فَإَذا فََعلَْت َذلَِك بإخالص َجَعَل لََك َعىَل  فأَمَّ

نْيَا َواآلِخرَِة َويَْحَفَظ لََك َما تُِحبُّ ِمْنَهام.  نَْفِسِه أَْن يَكِفيََك أَْمَر الدُّ

رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين )ع(
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ب ـ حق النفس

ُه  ُه َوإىَل َسْمِعك َحقَّ ا َحقُّ نَْفِسَك َعلَيَْك فَأَْن تَْستَْوِفيََها يِف طَاَعِة اللِه فَتَُؤّدي إىَل لَِسانَِك َحقَّ َوأَمَّ

ُه َوتَْستَِعنَي  ُه َوإىَل فَْرِجَك َحقَّ َها َوإىَل بَطِْنَك َحقَّ َها َوإىَل رِْجلِك َحقَّ َوإىَل برََصَِك َحّقُه َوإىَل يَِدَك َحقَّ

باللِه َعىَل َذلِك. 

ج ـ حق اللسان 

َوإْجامَُمُه  اأَلَدب  َعىَل  َوَحْملُُه  الَْخرْيِ  َعىَل  الَْخَنى]]]] وتَْعِويُدُه  َعِن  فَإْكرَاُمُه  اللَّسان  َحقُّ  ا  َوأَمَّ

ِنَعِة الَْقلِيلَِة الَْفائَِدِة الَِّتي ال  نْيَا َوإْعَفاُؤُه َعِن الُْفُضول اُلشَّ يِن َوالدُّ إالّ لَِمْوِضعِ الَْحاَجِة َوالَْمْنَفَعِة لِلدِّ

لِيَل َعلَيْه َوتََزيُُّن الَْعاِقَل بَعْقلِِه ُحْسُن ِسريَتِِه  رَُها َمَع ِقلَِّة َعائَِدتَِها. َويَُعدُّ َشاِهَد الَْعْقِل َوالدَّ يُْؤَمُن رَضَ

َة إال باللِه الَْعيِلِّ الَْعِظيِم.  يِف لَِسانِِه. َوال قُوَّ

د ـ حق السمع 

قَلبَك  يِف  تُْحِدُث  كَِرميَة  لُِفوَهة  إال  قَلْبَك  إىَل  طَِريًقا  تَْجَعلَُه  أَْن  َعْن  فَتَْنِزيُهُه  ْمعِ  السَّ َحقُّ  ا  َوأَمَّ

ِفيَها  َخرْيًا أَوتَْكِسُب ُخلًُقا كَِرميًا فَإنَُّه بَاُب الَْكالِم إىَل الَْقلْب يَُؤدِّي إلَيِْه رُضُوُب الَْمَعايِن َعىَل َما 

َة إال باللِه.  . َوال قُوَّ ِمن َخرْي أَورَشِّ

هـ ـ حق البرص 

برََصًا  بَها  تَْستَْقبُل  ِعْبَة  لَِموِضعِ  إالّ  ابِْتَذالِِه  وتَرُْك  لََك  يَِحلُّ  ال  َعامَّ  ُه  فََغضُّ برََصَِك  َحقُّ  ا  َوأَمَّ

أَوتَْستَِفيُد بَها ِعلاًْم، فَإنَّ الْبَرَصَ بَاُب ااِلْعِتبَاِر. 

و ـ حق الرجلني 

الطَِّريِق  يِف  َمِطيَّتََك  تَْجَعلُْهاَم  َوال  لََك  يَِحلُّ  ال  َما  إىَل  بِهاَم  مَتيِْش  ال  فَأَْن  رِْجلَيَْك  َحقُّ  ا  َوأَمَّ

َة إال بالله.  بُْق لََك، َوال قُوَّ يِن َوالسَّ ِة بأَْهلَِها ِفيَها فَإنََّها َحاِملَتَُك َوَسالَِكٌة بَك َمْسلََك الدِّ الُْمْستَِخفَّ

[1]- الخنى: الفحش يف الكالم.

نصوص مستعادة
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ز ـ حق اليد

الُْعُقوبََة يِف  اللِه  ِمَن  إلَيِْه  تَبُْسطَُها  فَتََناَل مبَا  لََك  يَِحلُّ  َما ال  إىَل  تَبُْسطََها  فَأَْن ال  يَِدَك  ا َحقُّ  َوأَمَّ

اآلِجِل، َوِمَن النَّاِس بلَِساِن الالمِئَِة يِف الَْعـاِجِل، َوال تَْقبَضَها ِمامَّ افرَْتََض اللُه َعلَيَْها َولَِكْن تُوقّرََِها 

بَقبِْضَها َعْن كَِثري ِمامَّ يَِحلُّ لََها وبَْسِطَها إىَل كَِثري ِمامَّ لَيَس َعلَيَْها، فَإَذا ِهَي قَْد ُعِقلَْت َورُشِّفَْت يِف 

الَْعاِجِل َوَجَب لََها ُحْسُن الثََّواب يِف اآلِجِل. 

ح ـ حق البطن 

ا َحقُّ بَطِْنَك فَأَْن ال تَْجَعلَُه ِوَعاًء لَِقلِيل ِمَن الَْحرَاِم َوال لَِكِثري، َوأَْن تَْقتَِصَد لَُه يِف الَْحالِل َوال  َوأَمَّ

ِة، َوَضبْطُُه إَذا َهمَّ بالُْجوِع والظأم فَإنَّ  تُخِرَجُه ِمْن َحدِّ التَّْقِويَِة إىَل َحدِّ التَّْهِويِن]]]] َوَذَهاب الُْمُروَّ

بَْع الُْمْنتَِهي بَصاِحبِه إىَل التُّخِم َمْكَسلٌَة َوَمثْبَطٌَة َوَمْقطََعٌة َعْن كُلِّ برِّ َوكَرَم. َوإنَّ الري الُْمْنتَِهي  الشَّ

ِة.  ْكِر َمْسَخَفٌة َوَمْجَهلٌَة َوَمْذَهبٌَة لِلُْمُروَّ بَصاِحبِه إىَل السُّ

ط ـ حق الفرج 

أَْعَوِن  ِمْن  فَإنَُّه   - الْبَرَصِ  بَغضِّ  َعلَيِْه  َواالْسِتَعانَُة  لََك  يَِحلُّ  ال  ِمامَّ  فَِحْفظُُه  فَْرِجَك  َحـقُّ  ا  َوأَمَّ

ِد لَِنْفِسَك باللِه َوالتَّخِويِف لََها بِه، َوباللِه الِْعْصَمُة َوالتَّأِْييُد َوال  األَْعَواِن- َوكَرْثَُة ِذكِْر الَْموِت َوالتََّهدُّ

َة إال بِه. َحْوَل َوال قُوَّ

ـ حقوق األفعال

أ ـ حق الصالة

َعلِْمَت  فَإَذا  اللِه،  يََدِي  بنَْيَ  بَها  قَائٌِم  َوأَنََّك  اللِه  إىَل  ِوفَاَدٌة  أنَّها  تَْعلََم  فَأَْن  الِة  الصَّ َحقُّ  ا  فَأَمَّ

ِع  لِيِل الرَّاِغب الرَّاِهب الَْخائِِف الرَّاِجي الِْمْسِكنِي الُْمترََضِّ َذلَِك كُْنَت َخلِيًقا أَْن تَُقوَم ِفيَها َمَقاَم الذَّ

ُكوِن َواإلطْرَاِق َوُخُشوِع األَطْرَاِف َولنِِي الَْجَناَح َوُحْسِن الُْمَناَجاِة لَُه  الُْمَعظِِّم َمْن قَاَم بنَْيَ يََديِْه بالسُّ

َة  قُوَّ َوال  ُذنُوبَُك.  َواْستَهلََكتَْها  َخِطيئَتَُك  بِه  أََحاطَْت  الَِّتي  رَقَبَِتَك  فََكاِك  يِف  إلَيِْه  َوالطَّلَب  نَْفِسِه  يِف 

إال باللِه. 

َن اليشء: استخّف به. [1]- التهوين: االستخفاف. يقال: َهوَّ
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ب ـ حق الصوم 

َوفَْرِجَك  وبرََصَِك  َوَسْمِعَك  لَِسانَِك  َعىَل  اللُه  بَُه  رَضَ ِحَجاٌب  أَنَُّه  تَْعلََم  فَأَْن  ْوِم  الصَّ َحقُّ  ا  َوأَمَّ

ْوُم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر« فَإْن َسَكَنْت أَطْرَافُـَك  وبَطِْنَك لِيَْسرتََك بِه ِمن النَّاِر َوَهَكَذا َجاَء يِف الَْحديِث »الصَّ

َجَنبَاِت  وتَرْفَُع  ِحَجابَها  يِف  تَْضطَرُِب  تََركْتََها  أَنَْت  َوإْن  َمْحُجوبًا.  تَُكوَن  أَْن  َرَجْوَت  َحَجبَِتَها3  يِف 

التَِّقيَِّة للِه لَْم  الَْخارَِجِة َعْن َحدِّ  ِة  َوالُقوَّ ْهَوِة  اِعيـَِة لِلشَّ لََها بالنَّظْرَِة الدَّ لَيَْس  َما  فَتُطّلُِع إىَل  الِْحَجاب 

َة إال باللِه.  تَأَمْن أَْن تَخرَِق الِْحَجاَب َوتَخُرَج ِمْنُه. َوال قُوَّ

ج ـ حق احلج 

ا َحقُّ الَحّج فأَْن تَْعلََم أَنّه ِوفادٌة إىل َربَّك، وِفراٌر إليه من ُذنوبَك وفيِه قبوُل تَوبِتَك وقَضاُء  َوأَمَّ

الَفرِض الَّذي أوَجبَه الله َعليك]]]. 

د ـ حق الصدقة

َدقَِة فَأَْن تَْعلََم أنَّها ُذخرَُك ِعْنَد َربَك َوَوديَعتَُك الَِّتي ال تَْحتَاُج إىَل اإلْشَهاِد، فَإذا  ا َحقُّ الصَّ َوأَمَّ

رَْت  َعلِْمَت َذلِك كُْنَت مبَا اْستَوَدْعتَُه رِسًّا أَْوثَق مبَا اْستَْوَدْعتَُه َعالنِيًَة، َوكُْنَت َجِديرًا أَْن تَكوَن أرَْسَ

إلَيِْه أَْمرًا أَْعلَْنتَُه، َوكَاَن األَْمُر بَيَْنَك وبَيَْنُه ِفيَها رِسًّا َعىَل كُلِّ َحال َولَْم تَْستَظِْهْر َعلَيِْه ِفياَم اْستَْوَدْعتَُه 

تَأْديَِة  يِف  بِه  تِثُق  ال  كَأنََّك  ال  نَْفِسَك  يِف  أَْوثُق  كَأنََّها  بَها  َعلَيِْه  َواألَبَْصاِر  األَْساَمِع  بإْشَهاِد  ِمْنَها 

ِمثَْل  بَها  تَُكوَن  أَْن  تَأَْمْن  لَْم  بَها  اْمتََنْنَت  فَإذا  لََك  أََحد ألَنَّها  َعىَل  بَها  مَتنَْتَّ  لَْم  ثُمَّ  إلَيَْك،  َوديَعِتَك 

بَهـا،  نْفَسَك  تُرِْد  لَْم  أَنَّك  َدلِياًل َعىَل  َعلَيِْه أَلنَّ يِف ذلَِك  بَها  َمَنْنَت  َمْن  ِمْنَها إىَل  ]]] َحالَِك  تَْهـِجنيِ

َة إال باللِه.  َولَْو أَرَْدَت نْفَسَك بَها لَْم مَتنَْتَّ بَها َعىَل أََحد. َوال قُوَّ

هـ ـ حق اهلدي 

ُعيُوَن  تُِريَد  َوقَبُولِِه وال  لَِرْحَمِتِه  َوالتََّعرَُّض  َربَك  إىَل  اإلَراَدَة  بَها  تُخلَِص  فَأَْن  الَهْدِي  َحقُّ  ا  َوأمَّ

َا تَْقِصُد إىَل الله. َواْعلَْم  النَّاِظِريَن ُدونُه، فـَإَذا كُْنَت كََذلَِك لَْم تَُكْن ُمتََكلًِّفا وال ُمتََصنًِّعا َوكُْنَت إمنَّ

[1]- الحجبة: جمع حاجب.

[2]- التقبيح والتحقري.
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أَنَّ الله يُرَاُد بالْيَِسريِ َوال يُرَاُد بالَْعِسريِ كَاَم أََراَد بَخلِْقِه التَّيِْسرَي َولَْم يُرِْد بِهُم التَّْعِسرَي، َوكََذلَِك التََّذلُّل 

ُُّل َوالتََّمْسُكُن فاَل كُلَْفَة  التََّذلل ا  الُْمتََدْهِقِننَي. فَأمَّ التََّدْهُقِن]]] أَلنَّ الُْكلَْفَة َوالَْمؤونََة يِف  أَْوىَل بَك ِمن 

َة إال باللِه. ِفيِهاَم َوال َمؤونَة َعلَيِْهاَم ألَنَُّهاَم الِْخلَْقَة وُهاَم َموُجوَداِن يِف الطَّبيَعِة. َوال قُوَّ

ة:   ـ حقوق األئمَّ

أ ـ حق ساِئِسَك بالسلطان 

لَُه  اللُه  َجَعلَُه  ِفيَك مبَا  ُمبْتىًَل  وأنَُّه  ِفتَنة  لَُه  ُجِعلَْت  أنَّك  تَْعلََم  فَأَْن  لْطَاِن  بالسُّ َسائِِسَك  َحقُّ  ا  فأَمَّ

فَتَُكوَن  َعلَيَْك  يَُدُه  بُِسطَْت  مُتَاِحَكُه]]] َوقَْد  َوأاَل  النَِّصيَحِة  يِف  لَُه  تُخلَِص  َوأَْن  لْطَاِن  السُّ ِمَن  َعلَيَْك 

بديِنَك  يرَُضُّ  َعْنَك َوال  ُه  يَُكفُّ َما  الرَِّضا  ِمَن  َّْل وتَلَطَّْف إلِْعطَائِِه  نْفِسَك َوهالكِِه. وتََذلل َسبََب َهالِك 

وتَْستَِعنُي َعلَيِْه يِف ذلَِك باللِه. وال تَُعازَُّه]3] وال تَُعانَِدُه فَإنََّك إْن فََعلَْت ذلَِك َعَقْقتَُه]]] َوَعَقْقَت نَْفَسَك 

يًكا لَُه  فََعرَْضتََها لَِمكُروِهِه َوَعرَْضتَُه لِلَْهلََكِة ِفيَك َوكُْنَت َخلِيًقا أَْن تَُكوَن ُمِعيًنا لَُه َعىَل نْفِسَك َورَشِ

َة إال باللِه.  ِفياَم أىَت إلَيَْك. َوال قُوَّ

ب ـ حق سائسك بالعلم

ا َحقُّ َسائِِسَك بالِعلِْم فالتَّْعِظيُم لَُه والتَّْوِقرُي لَِمْجلِِسِه َوُحْســــُن االْســـِتاَمِع إليِه َواإلقْبَــاُل  وأَمَّ

ُه  َغ لَُه َعقلََك َوتُْحرِضَ َعلَيْه]5](ِ َوالَْمُعونُة لَُه َعىَل نْفِسَك ِفيَمــــا ال ِغَنى بَك َعْنُه ِمْن الِْعلِْم بأَْن تَُفرِّ

ِفياَم  أَنََّك  تَْعلَــَم  َوأَْن  الّشَهَواِت،  اِت َونْقص  اللّذَّ لَُه برََصََك برَتِْك  قَلْبََك وتَُجىلِّ  لَُه  فَْهَمـَك وتُزيَكِّ 

تَُخْنُه يِف  إلَيِْهْم، وال  َعْنُه  التَّأِْديَِة  ُحْسُن  فَلَزَِمَك  الَْجْهِل  أَْهِل  ِمْن  لَِقيََك  َمْن  إىَل  إلَيَْك رَُسولُُه  أَلَقى 

َة إال باللِه.  تَأِْديَِة رَِسـالَِتِه َوالِْقيَاِم بَها َعْنُه إذا تََقلَّْدتََها. َوال َحْوَل َوال قُوَّ

[1]- تدهقن أي صار دهقاناً وهورئيس القرية وزعيم الفالحني واملراد به ضد التمسكن والتذلل.

[2]- ال متاحكه: ال تخاصمه وال تنازعه.

[3]- ال تعازه: ال تعارضه يف العزة.

[4]- عققته: عصيَته وآذيته..

َث يف َمْجلِِسه أحداً  [5]- يف املكارم األخالق: وأال تَرَْفَع صوتََك عليِه وال تُجيَب أحداً يَْسألُه عن يَش ء حتى يكوَن هوالذي يُجيُب وال تُحدَّ

وال تَْغَتاَب ِعْنَده أحداً وأن تَْدَفَع عنه إذا ُذِكَر ِعنَدَك بُسوء وأن تَْسرُتَ ُعيوبَه وتُظِْهَر َمناِقَبُه وال تُجالَِس لَُه َعدَواً وال تُعادي له َولّياً، فإذا َفَعلَْت ذلَك 

َشِهَدْت لََك َمالئِكَُة اللّه بأنََّك َقَصْدتَه وتََعلَّْمَت ِعلَْمه للّه َجلَّ اْسُمه ال لِلنَّاِس.
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ج ـ  حق السائس بامللك

لُِكُه ذاَك،  لُِك َمــا ال ميَْ لْطَاِن إاّل أَنَّ هَذا ميَْ ا َحقُّ َسائِِسَك باملِلِْك]]] فََنْحٌو ِمْن َسائِِسَك بالسُّ وأمَّ

ِه  تَلْزُِمَك طَاَعتُُه ِفيَمـا َدقَّ َوَجلَّ ِمْنَك إالّ أَْن تُخِرَجَك ِمْن ُوُجـوب َحقِّ الله، ويَُحوَل بَيَنَك وبنَْيَ َحقِّ

َة إاّل باللِه. ِه]]] فَتََشاَغلَْت بِه. وال قُوَّ َوُحُقوِق الَخلِْق، فَإَذا قََضيْتَُه َرَجـْعَت إىَل َحقِّ

ـ حقوق الرعية:

أ ـ حق الرعية بالسلطان

ا  فَإنَُّه إمنََّ َعلَيِْهْم  تَِك  قُوَّ بَفْضِل  َعيْتَُهْم  اْسرتَْ ا  تَْعلََم]3] أَنََّك إمنََّ فَأَْن  لْطَاِن  بالسُّ َرِعيَِّتَك  ا ُحُقوُق  فأَمَّ

لََك  َُه  َصريَّ َحتَّى  َوُذلُُّه  َضْعُفُه  كََفاكَُه  َمْن  أَْوىَل  فََمـا  َوُذلُُّهْم،  َضْعُفُهْم  لََك  الرَِّعيَِّة  َمَحلَّ  أََحلَُّهــْم 

ِمْنَك  تََعاظََمــُه  ِفياَم  يَْستَْنرِصُ  ة َوال  قُوَّ بِعزَّة َوال  ِمْنــَك  مَيْتَِنُع  نَاِفذاً، ال  َعلَيِْه  َ ُحْكَمَك  َرِعيًَّة َوَصريَّ

فَْضِل هِذِه  ِمْن  الله  أَْعطَـاَك  َما  َعرَفَْت  إَذا  أَوالَك  َوَمـا  َوالِْحيَاطَِة]]] َواأَلناِة]5]،  بالرَّْحَمِة  )باللِه(  إال 

َعلَيِْه. وال  أَنَعَم  ِفياَم  أَْعطَاُه  الله  َوَمــْن َشَكَر  لِلِّه َشاكِراً،  تَُكوَن  أَْن  بَهــا  الَِّتي قََهرَْت  ِة  َوالُقوَّ الِْعزَِّة 

َة إال باللِه.  قُوَّ

ب ـ حق الرعية

ِمَن  آتاَك  لَُهْم ]6] ِفيَمـــــــا  َجَعلََك  قَْد  اللَه  أَنَّ  تَْعلَــَم  فَأَْن  بالِعلِْم  َرِعيَِّتَك  َحقُّ  ا  وأمَّ بالعلم 

الِْعلِْم َووالَّك ِمْن َخزَانِة الِْحْكَمِة، فَـــإْن أَْحَسْنَت]7] ِفيَمــــــا واّلَك اللُه ِمْن ذلَِك َوقُْمَت بِه لَُهْم 

ـابِر الُْمْحتَِسب الَِّذي إَذا رأَى ذا َحـاَجة  ِفيِق النَّـاِصِح لَِمـــوالُه يِف َعبيِدِه، الصَّ َمَقاَم الَخـاِزِن الشَّ

[1]- يف املكارم األخالق: فأن تُطيَعُه وال تَْعصَيُه إالَّ فيام يَسَخُط اللّه عز وجل فإنَّه ال طاَعَة لَِمخلوق يف َمعصَيِة الخالِِق.

[2]- أي قضيت حق اللَّه فارجع إىل أداء حق مالكك.

تَِك فَيِجُب أْن تَعِدَل فيهم وتَكوَن لَهم كالوالِِد الرَّحيِم، وتَْغِفَر لَهم َجْهلَُهم وال  [3]- يف مكارم األخالق: أنَُّهم صاُروا َرعيَتَك لَِضْعِفِهم وُقوَّ

ِة عليِهم. تُعاِجلَُهم بالُعقوبَِة، وتشكر الله عزَّ وَجلَّ عيل ما آتاَك ِمَن الُقوَّ

[4]- الحياطة: الحفاظة والحامية والصيانة.

[5]- األناة: الوقار والحلم وأصله االنتظار.

[6]- هنا لعله قد سقطت كلمة »خازنا« من قلم النّساخ

[7]- يف املكارم األخالق: َفإْن أْحَسْنَت يف تعلُِّّم الناِس ولَم تَخرِْق بهم ولَم تَْضُجْر عليهم زاَدَك الله ِمْن َفضلِِه، وإْن أنت َمَنْعَت الناَس علَمَك 

أوَخرَْقَت بهم ِعْنَد طَلََبِهم الِعلَم ِمنَك كاَن حقاً عىل اللِّه عز وجل أن يَْسلَِبَك الِْعلَْم وبَهاَءُه ويَسُقَط ِمَن القلوب َمَحلََّك 

نصوص مستعادة



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب

311

]]] ُمْعتَِقداً َوإاّل كُْنَت لَُه َخائِناً  فأَخَرَج لَُه ِمَن األَْمَواِل الَِّتي يِف يََديِه كُْنَت َراِشداً، َوكُْنَت لــَِذلَِك آِمالً

َولَِخلِقِه ظَالاًِم َولَِسلْبِه َوِعزِِّه ُمتََعرِّضاً. 

ج ـ حق الزوجة 

َوَواِقيًة،  َوأُنْساً  َوُمْسرَتَاحاً  َسَكناً  َجـَعـلَـَهـا  اللََّه  أَنَّ  تَْعلََم  فَأَْن  الّنَكاِح  َرِعيَِّتَك مبِلِْك  َحقُّ  ـا  َوأمَّ

َعلَيِْه.  ِمْنُه  نِْعَمٌة  َذلَِك  أَنَّ  ويَْعلَـَم  َصاِحبِه،  َعىَل  اللََّه  يَْحَمَد  أَْن  يَِجُب  ِمْنُكاَم  َواِحد  كُلُّ  َوكََذلَِك 

أَْغلََظ]]] َوطَاَعتَُك  َعلَيَْها  َك  َوإْن كَاَن َحقُّ بَها  َويُْكرَِمَها ويَرْفََق  اللَِّه  نِْعَمِة  أَْن يُْحسَن ُصْحبََة  َوَوَجَب 

َوَمْوِضَع  َوالُْمَؤانََسِة،  الرَّحــَْمِة  َحقَّ  لََها  فإنَّ  َمْعِصيًة،  تَكْن  لَْم  َما  َوكَرِْهَت  أَْحببَْت  ِفياَم  أَلْزََم  بَها 

َة إال باللِه.  ِة الَِّتي ال بُدَّ ِمْن قََضائَِهــا َوَذلَِك َعِظيـٌم. َوال قُوَّ ُكوِن إلَيَها قََضاَء اللَّذَّ السُّ

د ـ حق الرعية بملك اليمني

ـَك  َوأَنَـّ َوَدُمــــَك  َولَْحُمــــَك  َربَك،  َخلُْق  أنَُه  تَْعلََم  فَأَْن  اليَِمنِي  مبِلِْك  َرِعيَِّتَك  َحقُّ  ا  َوأمَّ

اللََّه  َولَِكنَّ  ِرزْقًا  لَُه  أَْجَريَت  َوال  برََصًا  َوال  َسْمًعـا  لَُه  َخلَْقَت  َوال  اللَِّه  ُدوَن  َصَنْعتَُه  أنَْت  مَتْلُِكُه ال 

بِسريَتِِه  ِفيِه  وتَِسرَي  ِفيِه  لِتَْحَفظَُه  ــــاُه  إيَـّ َواْستَْوَدَعَك  َعلَيِْه  َوائْتََمَنَك  لََك  رَُه  َسخَّ ثُمَّ  َذلَِك،  كََفاَك 

فَتُطِْعَمُه ِمامَّ تَأْكُُل َوتُلْبَسُه ِمامَّ تَلْبَُس َوال تَُكلَِّفُه َمـا ال يُِطيُق، فَإْن كَرِْهَت)ُه( َخَرْجَت إىَل اللَِّه ِمْنُه 

َة إال باللِه. ْب َخلَْق اللَِّه َوال قُوَّ َواْستَبَْدلَْت بِه َولَـْم تَُعذِّ

ـ حقوّق الّرحم: 

أ ـ حق األم

َما  قَلْبها  ِمْن مَثَرَِة  َوأَطَْعَمتَك  أََحًدا  أََحٌد  يَْحِمُل  َحيُْث ال  أَنََّها َحَملَتَك  تَْعلََم  فَــأَْن  َك،  أُمِّ فََحقُّ 

ال يُطِْعُم أََحٌد أََحًدا، َوأَنََّها َوقَتَك بَسْمِعَهـا وبرََصَِهـا ويَِدَهــــا َورِْجلهـا َوَشْعرَِها وبرََشَِها َوَجِميعِ 

َجَوارِِحَهـا ُمْستَبرِشًَة بَذلَِك، فَِرَحــًة ُمَوابلًَة]3]، ُمْحتَِملًَة لَِمــا ِفيِه َمْكُروُههــا وأَلَُمهـــا وثِْقلُهـــا 

َها َحتَّى َدفََعتَها َعْنَك يَُد الـــُقْدرَِة َوأَخَرَجتَك إىَل األَرِض فَرَِضيَْت أَْن تَْشبَـَع وتجــُوُع ِهَي،  َوَغمُّ

[1]- اآلمل: خادم الرجل وعونه الذي يأمله.

[2]- يف مكارم األخالق: فإنَّ لَها َعلَْيَك أْن تَرَْحَمها أَلنَّها أسرُيَك وتُطِْعَمها وتَكُْسوها،ِفإذا َجِهلَْت َعَفْوَت َعْنها

[3]- موابلة: مواظبة
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ُذَك بالنَّْوِم بأَرَِقَها،  َمــَك ببُْؤِسَهــا، َوتُلَذِّ َوتَْكُسوَك َوتْعَرى، َوتُْرِويَك َوتَظأَْمُ، َوتُِظلَُّك وتَْضَحى، َوتَُنعِّ

َوكَاَن بَطُْنَها لََك ِوَعاًء، َوِحْجرَُهـــا لََك ِحَواًء]]]، وثَْديَُها لََك ِسَقاًء، ونَْفُسَهـــا لََك ِوقَــاًء، تُبَارِشُ 

نيَا وبردَهـا لََك َوُدونََك، فَتَْشُكرََها َعىَل قَْدِر َذلَِك َوال تَْقِدُر َعلَيِْه إالّ بَعوِن اللَِّه َوتَوِفيِقِه.  َحرَّ الدُّ

ب ـ حق األب 

ا َحقُّ أَبيَك فَتَْعلََم أنَُّه أَْصلَُك، َوأنََّك فَْرُعــُه، َوأَنََّك لَْوالُه لَْم تَُكْن. فََمْهَمـا َرأيَْت يِف نْفِسَك  َوأمَّ

َة  ِمامَّ يُْعِجبَُك فَاْعلَْم أَنَّ أَبَاَك أَْصُل النِّْعَمِة َعلَيَْك ِفيِه َواْحَمــِد اللََّه َواْشُكرُْه َعىَل قَْدِر َذلَِك َوال قُوَّ

إالّ باللِه. 

ج ـ حق الولد

َوأَنََّك َمْسؤوٌل  بَخرْيِِه َورَشِِّه،  الُدنْيَـا  َعاِجِل  إلَيَك يِف  َوُمَضاٌف  ِمْنَك  أنَُّه  فَتَْعلََم  َولَِدَك  ا َحقُّ  َوأمَّ

نْفِسِه،  َويِف  ِفيَك  َعىَل طَاَعِتِه  لَُه  َوالَْمُعونِة  َربــِه  َعىَل  َوالّداللَِة  ُحْسِن األََدب  ِمْن  ولِّيتَُه  ــــــا  َعمَّ

نْيَا،  الدُّ َعاِجِل  يِف  َعلَيِْه  أَثرِِه  بُحْسِن  الُْمتََزيِِّن  َعَمَل  أَْمرِِه  يِف  فَـاْعَمْل  َوُمَعاقٌَب،  ذلَِك  َعىَل  فَُمثاٌب 

َة إال باللِه.  الُْمْعِذِر إىَل َربِه ِفيَمـــــــا بَيَْنَك وبَيَْنُه بُحْسِن الِْقيَاِم َعلَيِْه َواألَخِذ لَُه ِمْنُه. َوال قُوَّ

د ـ حق األخ 

أَنُّه يَُدَك الَِّتي تَبُسطَُهــــــا، َوظَْهرَُك الَِّذي تَلْتَِجُئ إلَيــِه، َوِعزَُّك الَِّذي  َوأَّما َحقُّ أَِخيَك فَتَْعلَم 

ًة  ُعدَّ اللَِّه وال  َمــعــْصــِيـِة  عـــَىَل  ِسالًحا  تَتَِّخْذُه  فاَل  بَهـــا،  تَُصوُل  الَِّتي  تَُك  َوقُوَّ َعلَيِه،  تَْعتَِمُد 

َشيَاطينِه  وبنَْيَ  بَيَْنُه  َوالَْحْوَل  ِه  َعُدوِّ َعىَل  َوَمُعونِتِه  نْفِسـِه  َعىَل  نرُْصتَُه  تََدْع  وال  اللَِّه،  بَحــقِّ  لِلظُّلِْم 

اللُه  فَلْيَُكِن  َوإالّ  لَُه  َوأَْحَسَن اإلَجابََة  لَِربِه  انَقاَد  فَــإْن  اللَِّه  َعلَيِْه يِف  إلَيِه واإلقبَاِل  النَِّصيَحِة  وتَأْديَِة 

آثَر ِعْنَدَك َوأَكْرََم َعلَيَْك ِمْنُه]]].

[1]- الحواء: ما يحتوي اليشء من حوى اليشء إذا أحاط به.

َة إال باللِه«. [2]- يف بعض النسخ » َوال ُقوَّ
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ـ حقوق اآلخرين:

أـ حق املنعم عىل مواله

ُذلِّ  ِمن  َوأَخَرَجَك  َمالَـــُه،  ِفيَك  أَنَفَق  أَنُّه  تَْعلََم  بالْوالِء]]] فَــأَْن  َعلَيَْك  الُْمْنِعِم  َحقُّ  َوأَّمــا 

ِحلََق  َعْنَك  َوفَـــــكَّ  الِْملَْكِة،  أرَْسِ  ِمْن  َوأَطْلََقَك  وأُنِسهـــــا،  يِة  الُحرِّ ِعزِّ  إىَل  َوَوْحَشـِتِه  الرِِّق 

وبََسَط   ، الُْعرْسَ َعْنَك  َوَدفَــــَع  الَقْهِر،  ِسْجِن  ِمْن  َوأَخَرَجَك   ، الِْعزِّ َرائَِحة  َوأَْوَجَدَك  الُْعبُوِديَِّة]]]، 

لََك لَِسـاَن اإلنَْصاِف، َوأَبَاَحَك الُدنْيـا كُلََّها فََملََّكَك نْفَسـَك، َوَحلَّ أرَْسََك، َوفَرََّغَك لِِعبَاَدِة َربَك، 

َحيَاتَِك  َرِحِمَك يِف  أُويل  بَْعـــــَد  بَك  الَخلِْق  أَْوىَل  أَنُّه  فَتَْعلََم  َمالِِه،  يِف  التَّْقِصرَي  بَذلَِك  َواْحتََمَل 

َوَمْوتَِك، َوأََحقُّ الَخـلِْق بَنرْصَِك َوَمُعونَِتَك َوُمَكانَفِتَك يِف َذات اللَِّه، فاَل تُؤثِْر َعلَيِْه نْفَسَك َما اْحتَاَج 

إلَيَْك. 

ب ـ حق املوىل اجلارية عليه نعمتك 

ـــا َحقُّ َمْوالَك]3] الَْجاِريَِة َعلَيِْه نِْعَمتَُك فَأَْن تَْعلََم أَنَّ اللَه َجَعلََك َحــاِميًَة َعلَيِْه، َوَواِقيَـــًة  َوأَمَّ

بَيَْنَك َوبَيَْنُه فَبالَْحِريِّ أَْن يَْحُجبََك َعِن النَّـاِر فَيَُكوَن يِف  ونارِصًا َوَمْعِقالً، َوَجَعلَُه لََك َوِسيلًَة َوَسبَباً 

ِمْنُه يِف اآلِجِل، ويَْحُكُم لََك مبِريَاثِِه يِف الَْعاِجِل إَذا مل يَُكْن لَُه َرِحــٌم، ُمَكافَأًَة لَِمــا  َذلَِك ثََواٌب 

ِه ِخيَف َعلَيَْك  تَُقْم بَحقِّ لَْم  َمالَِك، فَإْن  إنَفاِق  بَْعَد  ـــِه  بِه ِمْن َحقِّ َمالَِك َعلَيْـــِه َوقُْمَت  ِمْن  أَنَفْقتَُه 

َة إال باللِه.  أاَل يَِطيَب لََك ِمريَاثُُه. َوال قُوَّ

ج ـ حق ذي املعروف 

َوأّما َحقُّ ِذي املَْعُروِف َعلَيَك فَــأَْن تَْشُكرَُه وتَْذكَُر َمْعُروفَُه وتَْنرُشَ لَُه الَْمَقـالََة الَْحَسَنَة، َوتُخلَِص 

َعـاَء ِفيَمـا بَيَنَك وبنَْيَ اللَِّه ُسبَْحانَُه، فَإنَّك إَذا فََعلَْت َذلَِك كُْنَت قَْد َشَكرْتَُه رِسّاً َوَعالنِيَـًة. ثُمَّ  لَُه الدُّ

إْن أَْمَكَن ُمَكافَأَتَُه بالِْفْعِل كَافَأتَُه وإالّ كُْنَت ُمرِْصداً لَُه ُموطِّناً نَْفَسَك َعلَيَْها. 

[1]- الوالء: النرصة وامللك واملحبة والصداقة والقرابة.

[2]- الحلق: جمع »حلقة«. ويجمع أيضا عىل حلق - بفتحتني عىل غري قياس.

ا َحقُّ َموالَك الَّذي أنَعمَت عليِه فأْن تَْعلََم أنَّ اللَّه عز وجل َجَعَل ِعتَقَك لٌَه َوسيلًَة إليِه وِحجاباً لََك ِمَن النَّار، وأنَّ  [3]- يف مكارم األخالق: وأمَّ

ثوابََك يف العاِجِل ِمرياثُُه إذا لَم يَكُْن لَه َرِحٌم ُمكاَفأًَة مبا أنَفْقَت ِمْن مالَِك، ويف اآلجِل الَجنََّة.
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د ـ حق املؤذن 

َعىَل  أَْعَوانَِك  َوأَفَْضُل  َحظَِّك  إىَل  َوَداِعـــــيَك  بَربَك  ُمَذكِّرَُك  أنُّه  تَْعلََم  فَأَْن  الُْمَؤذِِّن  َحقُّ  َوأّما 

قََضـاِء الَْفِريَضِة الَِّتي افرَتََضَها اللُه َعلَيَْك فَتَْشُكرَُه َعىَل َذلَِك ُشْكرََك لِلُْمْحِسِن إلَيَك. َوإْن كُْنَت يِف 

بَيِْتَك ُمْهتاَّمً لَِذلَِك لَْم تَُكْن للِه يِف أَْمرِِه ُمتَِّهمـاً َوَعلِْمَت أنَُّه نِْعَمٌة ِمن اللَِّه َعلَيَْك، ال َشكَّ ِفيَهــــا، 

َة إال باللِه.  فَـأَْحِسْن ُصْحبََة نِْعَمِة اللَِّه بَحْمِد اللَِّه َعلَيَْهـا َعىَل كُلِّ َحال. َوال قُوَّ

هـ ـ حق اإلمام يف الصالة

َوالِْوفَاَدَة  اللَِّه  بَيَْنَك وبنَْيَ  ِفيَمـا  َفارََة  السِّ تََقلََّد  قَْد  أنُّه  تَعلََم  فَــأَْن  إَماِمَك يِف َصالتَِك  َوأّما َحقُّ 

ـْم َعْنُه، َودَعا لََك َولَْم تَْدُع لَُه، َوطَلََب ِفيَك َولَـــْم تَطْلُْب ِفيِه،  إىَل َربَك، وتََكلََّم َعْنَك َولَْم تَتََكلَـّ

ء ِمْن َذلَِك  َوكََفاَك َهمَّ الَْمَقــاِم بنََي يدي اللِه َواملُسـاَءلََة لَُه ِفيَك َولَْم تَْكِفِه َذلَِك، فَـإْن كَاَن يِف يَشْ

يَكُه ِفيِه َولَْم يَُكْن لَُه َعلَيَك فَضٌل، فَوقَى نَْفَسَك  تَْقِصرٌي كَاَن بِه ُدونََك، َوإْن كَاَن آمِثـاً لَْم تَُكْن رَشِ

َة إال باللِه.  بَنْفسـِِه، َوَوقَى صـاَلتََك بَصالتِِه، فَتَْشُكَر لَُه َعىَل ذلَِك. وال َحْوَل وال قُوَّ

و ـ حق اجلليس

ُمَجاَراِة  يِف  َوتُْنِصَفُه  َجانِبََك،  لَُه  َوتُِطيَب  كََنَفَك]]]،  لَُه  تُلِنَي  فَأَْن  الَجلِيِس  َحقُّ  َوأّمــــا 

اللَّْفِظ]]] وال تُْغرِق]3] يِف نَْزِع اللَّْحــِظ إَذا لََحظَْت وتَْقُصَد يِف اللَّْفِظ إىَل إفَْهـاِمِه إَذا لََفظَْت. َوإْن 

بالِخيَاِر. وال  كَاَن  إلَيَك  الَجالَِس  كَاَن  َوإْن  بالِْخيَاِر  َعْنُه  الِْقيَـــاِم  يِف  كُْنَت  إلَيِْه  الَْجلِيـــَس  كُْنَت 

َة إال باللِه.  تَُقوُم إال بــإْذنِِه]]] َوال قُوَّ

ز ـ حق اجلار 

َجِميعــاً.]5] ال  الَحـالنَِي  يِف  َوَمُعونتُُه  ونرُْصَتُُه  َشاِهًدا  َوكَرَاَمتُُه  َغائِباً  فَِحْفظُُه  الَجاِر  َحقُّ  َوأّمــا 

ِمْنَك َوال  إَراَدة  َغرْيِ  ِمْنُه َعْن  لِتَْعرِفََهــا، فَإْن َعرَفْتََهــــــا  لَُه َعْن َسْوَء)ة(  لَُه َعْورًَة وال تَبَحْث  تَتَّبْع 

[1]- الكنف: الجانب والظل.

[2]- يقال » تجاروا يف الحديث« أي جرى كل واحد مع صاحبه ومنه مجاراة من ال عقل له أي الخوض معه يف الكالم.

[3]- ال تغرق: ال تبالغ يف أمره

[4]- يف مكارم األخالق: وتَنيس زاَلَّتَُه وتَْحَفَظ َخرياتَه إالََّ َخرياً

[5]- املراد بالحالني: الشهود والغياب.

نصوص مستعادة
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لَْم  َضِمريًا  َعْنُه  األَِسنَُّة  بََحثِت  لَْو  َســـِتريًا،  َوِسرْتًا  َحِصينـــاً  ِحْصنـــاً  َعلِْمَت  لَِمـا  كُْنَت  تََكلُّف 

وال  َشــديَدة،  ِعْنَد  تَُسلِّْمُه  ال  يَْعلَـُم.  ال  َحيُْث  ِمْن  َعلَيِه  تَْســتَِمْع  ال  َعلَيِه.  النِطَوائِِه  إلَيْه  تَتَِّصْل 

وال  َعلَيْـــَك،  َجِهَل  إَذا  َعْنُه  ِحلَْمَك  ِخْر  تَدَّ وال  زَلَّتَــُه.  وتَْغِفر  َعرْثَتُه  تُِقيُل  نِْعَمة.  ِعْنــَد  تَْحُسْدُه 

َوتَُعـارِشَُه  النَِّصيَحِة،  َحـــاِمِل  كَيَْد  ِفيِه  َوتُبِْطُل  ِتيَمِة،  الشَّ لَِساَن  َعنُه  تَرُدُّ  لَُه.  ُسلَّاًم  تَُكوَن  أَْن  تَخُرْج 

َة إال باللِه.  ُمَعارَشًَة كَِرميًَة. َوال َحْوَل َوال قُوَّ

ح ـ حق الصاحب 

اِحب فَأَْن تَْصَحبَُه بالَفضِل َمـا َوَجْدَت إلَيِه َسبيالً وإال فاَل أَقَلَّ ِمَن اإلنَصــاِف،  َوأمـّا َحقُّ الصَّ

َوأَْن تُْكرَِمُه كَاَم يـُْكرُِمَك، َوتـْحَفظَــُه كَاَم يـَْحَفظَُك، وال يَْسبَقَك ِفيَمــا بَيَنَك وبَيَنُه إىَل مـَْكرََمة، 

َوِحيَـاطَتَُه  نِصيَحتَُه  نْفَسَك  تُلْزُِم  ِة.  الَْمَودَّ ِمَن  يَْستَِحقُّ  َعامَّ  بِه  تَُقرصِّ  وال  كَافَـــأتَُه.  َسبََقَك  فَــإْن 

َوُمَعاَضدتَُه َعىَل طَاَعِة َربِه َوَمُعونتَُه َعىَل نَْفِسِه ِفيَمــا ال يَُهمُّ بِه ِمْن َمْعِصيِة َربِه، ثُمَّ تَُكوُن )َعلَيِْه( 

َة إال باللِه. َرْحَمًة وال تَُكوُن َعلَيِه َعَذاباً. وال قُوَّ

ط ـ حق الرشيك

ُدوَن  ُحْكِمَك  َعىَل  تَْعزِْم  وال  سـاويْتَُه،  َحرَضَ  َوإْن  كََفيْتَـــُه،  َغاَب  فَإْن  يِك،  ِ الرشَّ َحقُّ  َوأّمــا 

َعزَّ  ِفيَمـا  ِخيَانتَُه  َعْنُه  َوتْنِفي  َمالَُه  َعلَيِْه  وتَْحَفُظ  ُمنــــاظَرَتِه،  ُدوَن  بَرأْيَك  تَعَمــْل  َوال  ُحْكِمـــِه، 

َة إال باللِه.  يـَكنْيِ َمـا لَْم يَتَخاَونا«. وال قُوَّ ِ أَوَهاَن فَإنَُّه بَلََغَنا أَنَّ »يََد اللِه َعىَل الرشَّ

ي ـ حق املال 

َعْن  تَُحرِّفْــــُه  َوال  ِحلِِّه،  يِف  إالّ  تُْنِفَقُه  وال  ِحلِِّه،  ِمْن  إالّ  تَأُْخَذُه  ال  فَأَْن  املَاِل،  َحقُّ  َوأّما 

وال  اللَِّه.  إىَل  َوَسبَباً  إلَيِه  إالّ  اللَِّه  ِمَن  كَاَن  إذا  تَْجَعلُْه  وال  َحَقـائِِقِه،  َعْن  ترَْصِفَُه  وال  َمـــَواِضِعِه، 

تَرِكَِتَك]]] وال  يِف  ِخالفَتَـُه  يُْحِسَن  ال  أَْن  َوبالَْحِريِّ  يَْحَمُدَك،  ال  لََعلَُّه  َمْن  نْفسَك  َعىَل  بِه  تُـــؤثَِر 

لَِنْفِسِه،  ُمِعيًنا لَُه َعىَل ذلَِك أَومبَـا أَْحَدَث يِف َمالَِك أَْحَسَن نَظَرًا  ِفيِه بطَـــاَعِة ربَك فَتَُكوَن  يَْعَمُل 

كة: اليشء املرتوك أي تركة املّيت. [1]- أي مرياثك، والرتَِّ

رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين )ع(



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

316

َة إال باللِه.  فَيَْعَمَل بطَاَعِة َربِه فَيَْذَهَب بالَْغِنيَمِة وتَبُوَء باإلثِم َوالَْحرْسَِة َوالنََّداَمِة َمَع التَّبَعِة.]]] َوال قُوَّ

ك ـ حق الغريم الطالب

طُلُْه  اً أَوفَيتَُه َوكََفيتَُه َوأَْغَنيتَُه َولَـــــْم ترُْدْدُه ومتَْ َوأّما َحقُّ الَغِريِم الطَّالِب لََك،]]] فَإْن كُْنَت ُمورِسً

أَرَْضيتَـــُه  ُمْعرِسًا  كُْنَت  َوإْن  ظُلْـٌم«.  الَغِنيَّ  »َمـطَُل   - قَاَل   - َوآلِِه  َعلَيِْه  اللُه  اللَِّه َصىلَّ  رَُسوَل  فَإنَّ 

ا لَِطيًفا، َولَْم تَْجَمَع َعلَيِْه ذَهاَب َمالِِه  بُحْسِن الَقْوِل َوطَلَبَت إلَيِه طَلَباً َجـِميالً َورََددتَُه َعْن نْفِسَك ردًّ

َة إالّ باللِه.  َوُسوَء ُمَعاَملَِتِه فَإنَّ ذلَِك لؤٌم. وال قُوَّ

ل ـ حق اخلليط 

تَعَمْل  وال  تَخـَدَعُه  وال  لَُه  تَُغفِّ وال  تَُكِذبَُه  وال  تَُغّشـُه  وال  تَُغرّه  ال  الَخلِيِط]3] فَأَْن  َحقُّ  َوأّمـا 

َعىَل  لَُه  اْستَْقَصيَت  إلَيَك  اطأَْمَنَّ  َوإِن  َصاِحبِه  َعىَل  يُبِقي  ال  الَِّذي  الَْعُدوِّ  َعَمَل  انِتَقـــاِضِه  يِف 

َة إال باللِه.  بًا. وال قُوَّ ِسِل ِرِ نْفِسـَك]]]َوَعلِْمَت أَنَّ َغنْبَ الُْمْسرتَْ

ـ حق اخلصم: 

أـ حق اخلصم املدعي عليك

ِتِه  ُحجَّ يِف  تنَفِسخ  لَْم  َحّقــاً  َعلَيَك  ِعي  يَدَّ َما  كَاَن  فَإْن  َعلَيَْك،  ِعي  املُدَّ الَخْصِم  َحقُّ  َوأّما 

لَُه  ـــاِهَد  والشَّ َعلَيَْها  والَحـــاكَِم  لَُه  نْفِسَك  َخْصـَم  َوكُْنَت  َدْعَوتِِه  إبطَـاِل  يِف  تَعَمْل  َولَْم 

رَفَْقَت  بَـاِطالً  ِعيِه  يَدَّ َمـــا  كَاَن  َوإْن  َعلَيَْك،  اللَِّه  حقُّ  ذلَِك  فَــإنَّ  ُهوِد،  الشُّ َشَهاَدِة  ُدوَن  ِه  بَحقِّ

الَْكالِم  َحْشَو  َوأَلَْقيَْت  اللِه  بِذكِْر  َعنَك  تُه  ِحدَّ َت  بِديِنه]6] َوكَرَسْ ْعتَُه ]5] ونـــــاَشدتُه  َوَروَّ بِه 

[1]- التبعة: ما يرتتب عىل الفعل من الرّش وقد يستعمل يف الخري.

[2]- الغريم: الدائن ويطلق أيضا عىل املديون.

[3]- الخليط: املخالط كالنديم والرشيك والجليس ونحوها.

[4]- استقىص يف املسألة: بلغ الغاية.

[5]- روعته: أفزعته

[6]- ناشدته بدينه: حلّفته وطلبته به.
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َولََغطَُه]]] الَِّذي ال يَرُدُّ َعْنَك َعــاديََة]]] َعُدوَِّك بَْل تبُوُء بإمِثِه َوبِه يَْشَحُذ َعلَيَْك َسيَف َعَداَوتِِه]3] أَلنَّ 

َة إال باللِه.  . َوال قُوَّ ِّ . َوالَخرْيُ ُمْقِمَعٌة لِلرشَّ َّ وِء تَبَعُث الرشَّ لَْفظََة السُّ

ب ـ حق اخلصم املدعى عليه

ا أَْجَملَْت يِف ُمَقـــــاَولَِتِه]]]مَبخَرِج  ِعيِه َحقًّ َعى َعلَيِه فَإْن كَاَن َمـــا تدَّ َوأّمــــــا َحقُّ الَخْصِم الُْمدَّ

بالرِّفِْق  ِتَك  ُحجَّ قَْصَد  َوقََصـــْدَت  َعلَيِه.  َعى  الُْمدَّ َســــْمعِ  يِف  ِغلْظًَة  ْعَوى  لِلدَّ فَإّن  ْعَوى،  الدَّ

بالِقيِل  مبُنازََعِتِه  ِتَك  ُحجَّ َعْن  تَتَشـــاَغْل  ولَْم  اللُّطِْف  َوألطَِف  الْبَيَـــــــاِن  َوأبنِْي  الُْمْهلَِة  َوأَْمَهِل 

َة إال باللِه.  تَُك وال يَُكوَن لََك يِف َذلَِك َدرٌْك. وال قُوَّ َوالَقــاِل فَتَذَهْب َعْنَك ُحجَّ

ج ـ حق املستشري

مبَا  َعلَيِه  َوأرََشَْت  النَِّصيَحـِة،  يِف  لَُه  َجَهْدَت  َرأْي  َوْجُه  لَُه  َحرَضََك  فَإْن  املُْستَِشريِ،  َحقُّ  َوأّمـا 

تَْعلَُم أَنََّك لَْو كُْنَت َمَكانُه َعِملَْت بِه، َوَذلَِك لِيَُكْن ِمْنَك يِف َرْحَمة َولنِي، فَإنَّ اللِّنَي يُْؤنُِس الَْوْحَشَة 

بِه  َوترىَْض  بَرأِيِه  تِثُق  َمْن  لَُه  َوَعرَفَْت  َرأٌي  لَُه  لَْم يَْحرُضَْك  َوإْن  يُوِحُش َموِضَع األنِْس.  الِْغلَْظ  َوإنَّ 

َة  قُوَّ َحْوَل وال  نُْصحاً. وال  ِخرُْه  تَدَّ َخريًا]5] َولَْم  تَـألُُه  لَْم  فَُكْنَت  إلَيِْه،  َوأَرَْشدتَُه  َعلَيِْه  َدللَلْتَُه  لَِنْفِسَك 

إال باللِه. 

د ـ حق املشري 

َا  َوأّمــا َحقُّ املُِشريِ َعلَيَْك فاَل تتَِّهْمُه ِفياَم ال يُواِفُقَك َعلَيِه ِمْن َرأِْيِه إذا أََشــــــاَر َعلَيَْك فَإمنَّ

ِهَي اآلَراُء َوترَصُُّف النَّــــاِس ِفيَهـا َواخِتالفُُهْم. فَُكْن َعلَيِه يِف َرأِيِه بالِخيَاِر إذا اتَّهْمَت َرأْيَُه، فَأَّما 

ْن يَْستَِحقُّ الُْمَشاَورََة]6]. َوال تََدْع ُشْكرَُه َعىَل َمـا بََدا لََك ِمن  تُْهمتُُه فاَل تَُجوُز لََك إَذا كَاَن ِعْندَك ِممَّ

ـْكِر  اللََّه َوقَبلَْت ذلَِك ِمن أَِخيَك بالشُّ َوافََقَك َحِمدَت  َرأِْيِه َوُحْسِن َوْجِه َمُشورَتِِه، فَإذا  إْشـخاِص 

[1]- اللغط: كالم فيه جلبة واختالط وال يتبني.

[2]- عادية عدّوك: حّدته وغضبه،وعادية الّسم: رضره

[3]- يشحذ عليك أي يغضب، وأصله من شحذ السكني ونحوه: أَحّده.

[4]- املقاولة: املجادلة واملباحثة.

[5]- مل تأله: مل تقرصه من أال يألو.

[6]- أي إذا استشار هومنك.

رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين )ع(



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

318

َة إال باللِه.  واإلرَْصاِد بالُْمَكافَأَِة يِف ِمثلَِهـــــا إْن فَِزَع إلَيَْك.]]] َوال قُوَّ

هـ ـ حق املستنصح

يْحِمُل  أنُّه  لَُه  تََرى  الَِّذي  الَحقِّ  َعىَل  النَِّصيَحَة  إلَيِه  تَُؤدَِّي  أَْن  ُه  َحقَّ فَإنَّ  املُْستَنِصِح  َحقُّ  َوأّمــا 

يُِطيُقُه َعقلُُه، فَإنَّ لُِكلِّ َعْقل  الَِّذي يَلنُي َعىَل َمســاِمِعِه، وتَُكلَِّمُه ِمَن الَْكالِم مبَا  َوتخُرَج املَخَرَج 

َة إال باللِه.  طَبَقـــًة ِمَن الَْكالِم يَْعرِفُــُه ويَْجتَِنبُُه، َولْيَُكْن َمذَهبَُك الرَّْحَمـــَة. وال قُوَّ

و ـ حق الناصح 

حتَّى  َســــْمَعَك  لَُه  قَلبََك0]َوتْفتََح  لَُه  ترشأب  ثُمَّ  َجَناَحَك  لَُه  تُلِنَي  فَأَْن  النَّاِصِح  َحقُّ  َوأّمــا 

َواب َحِمْدَت اللََّه َعىَل َذلَِك َوقَبلَْت  تَْفَهَم َعنُه نِصيَحتَُه، ثُمَّ تْنظَُر ِفيَهـــــا، فَإْن كَاَن ُوفَّقِ ِفيَها لِلصَّ

يألَُك  لَْم  أَنَُّه  َوَعلِْمَت  تتَِّهْمُه  َولَْم  َرِحْمتَُه  ِفيَها  لََها  ُوفَّقِ  يَُكْن  لَْم  َوإْن  نَِصيَحتَُه،  لَُه  َوَعرَفَْت  ِمْنــُه 

]]] بيشء ِمْن أَْمرِِه َعىَل كُلِّ  ا لِلتُّْهَمِة فال تَْعبَـــــأْ أنَُّه أَخطَـأَ إال أَْن يَُكوَن ِعْنَدَك ُمْستَِحقًّ نُْصًحا إال 

َة إال باللِه.  َحال. وال قُوَّ

ز ـ حق الكبري

اإلْسالِم  يِف  الَْفضِل  أَْهِل  ِمْن  كَاَن  إَذا  إْسالِمِه  َوإْجالُل  ِسنِِّه  تَوِقرُي  ُه  َحقَّ فَإنَّ  الكبريِ  َحقُّ  َوأّما 

طـِريق]3] وال  يِف  ُه  تَُؤمَّ وال  طَِريق،  إىَل  تَْسبْقُه  وال  الِْخَصـــاِم  ِعْنَد  ُمَقابَلَِتِه  وتَرِْك  ِفيِه  بتَْقِدميِِه 

بَقْدِر  نِّ  السِّ َحقُّ  فَإمّنَـا  ِسنِِّه  َمَع  إْسالِمِه  بَحقِّ  َوأَكْرَمتَُه  لَْت  تَحمَّ َعلَيَْك  َجِهَل  َوإْن  تَْســـتَْجِهلُْه. 

َة إال باللِه.  اإلْسالِم. وال قُوَّ

ح ـ حق الصغري

رُت َعلَـــيِه َوالرِّفُْق بِه َوامَلُعونَُة لــَُه  ِغريِ فَرَْحمتُُه وتَثِقيُفُه]]] وتَْعلِيُمُه َوالَعْفُو َعْنُه َوالسِّ َوأّمـــا َحقُّ الصَّ

رتُ َعىَل َجرَائِِر َحَداثِتِه فَإنُّه َسبٌَب لِلتَّوبَِة َوالُْمَدارَاُة لَــُه وتَرُْك ُماَمَحَكِتِه، فَإنَّ ذَلَِك أَدىن لِرُْشِدِه.  َوالسِّ

[1]- ارشأّب: مّد عنقه لينظره. واملراد أن تسقي قلبك من نصحه.

[2]- فال تعبأ: ال تثقل.

[3]- أي ال تتقّدمه.

[4]- ثقَّف الولد: هّذبه وعلّمه.
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ط ـ حق السائل

َعاُء لَُه ِفيَمـا نزََل بِه،  نَت ِصْدقَُه َوقََدرَْت َعىَل َسدِّ َحاَجِتِه، َوالدُّ ائِِل فَإْعطَاُؤُه إذا تَيَقَّ َوأّما َحقُّ السَّ

َوالُْمَعاَونُة لَُه َعىَل طَلِبَِتِه، َوإن َشَكْكَت يِف ِصْدِقِه َوَسبَْقَت إلَيِه التُّْهَمَة لَُه َولَْم تَْعزِْم َعىَل َذلَِك لَْم 

َك َعِن َحظَِّك ويَُحوَل بَيَْنَك وبنََي التََّقرُّب إىَل َربَك  يْطَاِن أََراَد أَْن يَُصدَّ تَأَْمْن أَْن يَُكوَن ِمْن كَيِْد الشَّ

فرََتَكْتَــُه بِسرتِِه َورََددتَُه رَدًّا َجــِميالً. َوإْن َغلَبَت نْفَسـَك يِف أَْمرِه َوأَْعطَيتَُه َعىَل َمـــــا َعرََض يِف 

نْفِسَك ِمْنُه، فإنَّ ذلَِك ِمْن َعزِْم األُُموِر. 

ي ـ حق املسؤول 

ْكِر لَُه َواملَْعرِفَِة لَِفْضلِِه َوطَلَِب  ُه إْن أَْعطَى قُبَل ِمْنُه َمــا أَْعطَى بالشُّ َوأّمــا َحقُّ املَسؤوِل فََحقُّ

يِف  التَّرثِيُب  لَيَْس  َوأَْن  َمَنَع  )َف(َمالَُه  َمِنَع  إْن  أنَُّه  َواْعلَْم   . الظَّنَّ بِه  َوأَْحَسْن  َمنِعِه،  يِف  الُْعْذِر  َوْجِه 

اٌر.  َمــالِه،]]] َوإْن كَاَن ظَالاِمً فَإنَّ اإلنَساَن لَظلُوٌم كَفَّ

ك ـ حق من رسك اهلل به وعىل يديه

َدَها لََك َحِمْدَت اللَه أَّوالً ثُـــمَّ َشَكرْتَُه  َوأّما َحقُّ َمْن رَسََّك اللُه بِه َوعىَل يََديِه، فَــــإْن كَاَن تََعمَّ

َوإْن  الُْمَكافَأََة،  لَُه  َوأَرَْصــْدَت  االبِْتَداِء  فَْضِل  َعىَل  َوكَافَأتَُه  الَجزَاِء  َمْوِضــعِ  يِف  بَقْدرِه  ذلَِك  َعىَل 

َدَك بَها وأَْحبَبَت هذا إذ كَاَن َسبَباً ِمْن  َدَها َحِمْدَت اللَه َوَشَكرتَُه وَعلِْمَت أنَُّه ِمْنُه، تََوحَّ لَْم يَُكْن تََعمَّ

َوإْن  كَانْت  َما  َحيُث  بََركٌَة  النَِّعِم  أَْسبَاَب  فإنَّ  بَْعَد ذلَِك َخريًا،  َوتْرُجولَُه  َعلَيَْك  اللِه  نَِعـــِم  أَْسبَاب 

َة إال باللِه.  َد. وال قُوَّ كَاَن لَْم يَتََعمَّ

ل ـ حق من ساءك القضاء عىل يديه بقول أوفعل

أَْوىَل  الَعْفُو  كَاَن  َدَها  تََعمَّ كَاَن  فَإْن  ِفْعل  أَْو  بَقْول  يََديِه  َعىَل  الَقَضاُء  َساَءَك  َمْن  َحقُّ  َوأّمــــــا 

بَك لاَِم ِفيِه لَُه ِمن الَقْمعِ َوُحْسِن األََدب َمَع كَِثريِ أَْمثالِِه ِمَن الَخلِْق، فإنَّ اللَه يَُقوُل ﴿َولََمِن انترََصَ 

يف  ويَبغوَن  النَّاَس  يظْلِموَن  الَّذين  َعىل  الّسبيُل  إمنَّا  َسبيٍل.  ِمْن  َعلَيِْهْم  َما  فَأُولِئَك  ظُلِْمِه  بَْعـــَد 

، أُولِئَك لُهم َعذاٌب ألِيٌم. َوملَْن َصَبَ َوَغَفَر إنَّ ذلَِك لََِمْن َعزِْم األُُمور﴾ َوقَــاَل  األرِْض بَغريِ الَحقِّ

[1]- الترثيب: التوبيخ واملالمة.
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يِف  ابِرين﴾ َهـذا  لِلصَّ َخرْيٌ  لَُهَو  َصَبْتُْم  َولنَِئْ  به  ُعوِقبتُْم  َمـا  فََعاِقبُوا مبِثِل  َعاقَبْتُْم  ﴿َوإْن  َوَجلَّ َعزَّ 

ــد َعىَل َخطَــــأ.  ِد االنِتَصاِر ِمْنُه فَتَُكوَن قَْد كَافَأتَُه يِف تََعمُّ الَْعْمِد فَإْن لَْم يَُكْن َعْمًدا لَْم تَظْلِْمُه بتََعمُّ

َة إال باللِه.  َورَِفْقَت بِه َورََددتَُه بأَلْطَِف َما تْقِدُر َعلَيِْه. وال قُوَّ

م ـ حق أهل ملتك عامة

الَمِة َونرْشُ َجَنــاِح الرَّْحَمِة َوالرِّفُْق مبُِسيِئهـْم َوتأَلُُّفُهْم  ًة فَإْضاَمُر السَّ َوأّمــا َحقُّ أَْهِل ِملَِّتَك َعامَّ

كَفَّ  إذا  إلَيَك  إْحُسانُه  نْفِسِه  إىَل  إْحَسانُه  فَإنَّ  َوإلَيَْك،  نْفِسِه  إىَل  ُمْحِسِنِهْم  َوُشْكُر  َواْسِتْصالُحُهْم 

بُنرْصَتَِك  َوانرُصُْهْم َجِميعـاً  بَدْعَوتَِك  ِهْم َجِميًعا  نْفَسُه فََعمِّ َوَحبََس َعنَك  َوكََفاَك َمؤونتَُه  أَذاُه  َعْنَك 

َوأَْوَسـطَُهْم  الَْولَِد  مبَْنزِلَِة  َوَصِغريَُهْم  الَْوالِــِد  مبَْنزِلَِة  كَبريَُهْم  َمَنـازِلَُهْم،  ِمْنَك  َجِميعــاً  َوأَنزَلتَُهْم 

مبَْنزِلَِة األَِخ. فََمـْن أَتـاَك تََعاَهْدتَه بلُطْف َوَرْحَمة. َوِصْل أََخاَك مبَا يَِجُب لأِلَِخ َعىَل أَِخيِه. 

ن ـ حق أهل الذمة 

َجَعَل  مبَا  َوتَِفي  اللُه،  قَِبَل  َما  ِمْنُهْم  تَقبََل  أَْن  ِفيِهـــــْم  فَالُحْكُم  ِة  مَّ الذِّ أَْهِل  َحقُّ  َوأّمــا 

ِفيِهْم  َوتْحُكَم  َعلَيِْه  َوأُْجبُِوا  أَنُْفِسِهـْم  ِمْن  طَلبُوا  ِفياَم  إلَيِه  َوتِكلُُهْم  َوَعْهِدِه  ِتِه  ِذمَّ ِمْن  لَُهْم  اللُه 

َوبنْيَ  بَيَنَك  َولْيَُكْن  ُمَعاَملَة  ِمْن  )َوبيَْنهْم(  بَيَْنَك  َجَرى  ِفياَم  نْفِسَك  َعىَل  بِه  اللُه  َحَكَم  مبَــا 

َحائٌِل   - َوآلِِه  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ   - اللَِّه  رَُسوِل  َوَعْهِد  بَعْهـِدِه  َوالَْوفَاِء  اللَِّه  ِة  ِذمَّ رَِعايَِة  ِمْن  ظُلِْمِهْم 

باللِه. إال  َة  قُوَّ وال  َحْوَل  وال  اللََّه.  فَاتَِّق  َخْصَمُه«  كُْنُت  ُمَعاِهـــًدا  ظَلََم  »َمْن  قَاَل  أنَُّه  بَلََغَنا   فَإنَُّه 

رَِعايَتَُها  َعلَيَْك  يَِجُب  األَْحـــَواِل،  ِمن  َحال  يِف  ِمْنَهـا  تَخُرْج  ال  بَك  ُمِحيطًا  ا  َحقًّ َخْمُسوَن  فَهِذِه 

َة إال باللِه َوالَْحْمُد للِه  َوالَْعَمُل يِف تَأِْديَِتَها َواالْسِتَعانَُة باللِه َجلَّ ثََناُؤُه َعىَل َذلَِك. َوال َحْوَل َوال قُوَّ

رَب الَعالَِمنَي.

نصوص مستعادة




