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 -١ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل :

اینکه الله یکتا و بیرشیک را عبادت کنی و بندهی خاکسار و فروتنی
در برابر او باشی و از او فرمان بربی و از آنچه نهی فرموده ،بپرهیزی
و سخنش را تصدیق منایی .این ،عقیدهای واال ،ایامنی راستین و عملی
شایسته و مثربخش است :عقیدهای بر پایهی محبت و تعظیم که مثره
اش اخالص و وارستگی ،و پایبندی و استقامت بر کردار نیکوست.
 -2ﺣﻖ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﷺ:

گرامیداشت آن بزرگوار و حفظ احرتام و جایگاه رفیعش و نیز بزرگ
داشت شایستهی وی بهدور از افراط و تفریط.
 -3ﺣﻘﻮق واﻟﺪﯾﻦ :

احسان و نیکی به پدر و مادر در نحوهی سخن گفنت و نیز بهصورت
عملی با حامیت مالی و بدنی از آنان؛ و همچنین حرفشنوی از والدین
بهغیر از آنچه که نافرمانی الله تعالی باشد و یا در مواردی که اطاعت
از آنان به زیان تو منجر شود.
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 -4ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان :

• تربیت که عبارتست از پرورش دین و اخالق آنان؛ بهگونهای که در
زمینهی دین و اخالق ،وضعیت خوب و شایستهای داشته باشند.
• نفقه و تامین نیازهای مادی فرزندان بدون افراط و تفریط.
• فرق نگذاشنت در میان فرزندان از نظر عطا و بخشش.
 -5ﺷﺨﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان :

بدینسان که بهخوبی با خویشانش رابطه داشته باشد و از حامیت
اجتامعی ،جسمی و مالی آنان متناسب با قرابت و رشایط موجود دریغ
نکند.
 -6ﺣﻘﻮق زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

زن و شوهر با یکدیگر معارشت و رفتار پسندیدهای داشته باشند
و هر یک از زوجین بهسادگی و با طیب خاطر حق رشیک زندگی
اش را ادا کند .از جملهی حقوق همرس بر شوهرش این است که
نفقهی واجبش از جمله :خوراک ،لباس و مسکن و نیازهای متعارف
او را تامین کند و در میان همرسانش عدالت را رعایت مناید.
و از جملهی حقوق شوهر بر همرسش این است که از وی در
چارچوب اطاعت از ﷲ ،حرفشنوی داشته و نگهبان آبرو و ثروتش
باشد و از کارهایی که به روابط زناشویی و کامل کامجویی زن و
شوهر از یکدیگر لطمه میزند ،دوری مناید.
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 -7ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺮدم :

حقوق مردم بر زمامداران ،این است که :حاکامن امانتی را که الله
به آنها سپرده است ،بهدرستی ادا کنند؛ از جمله :خیرخواهی برای
شهروندان و پیشه کردن راه مومنان ،یعنی راه و روشی که مصالح
دنیا و آخرت مردم را تامین میکند.
و حقوق حاکامن بر مردم این است که انسان نسبت به ماموریت
ها و وظایفی که از سوی زمامدارانش دریافت میکند ،امانتدار و
خیرخواه باشد و چنانچه زمامداران دچار لغزش و غفلت شدند،
آنان را متذکر گردد و برایشان دعای اصالح مناید و در چارچوب
اطاعت از الله ،از آنان فرمان بربد و یاریگر آنان باشد.
 -8ﺣﻖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن :

احسان و نیکی به همسایه از طریق حامیت اجتامعی و مالی یا
خدمت کردن و فایده رساندن به او ،و خودداری از اذیت و آزار
زبانی و رفتاری وی.
• اگر همسایهی انسان ،خویشاوند و مسلامن باشد ،عالوه بر حق
همسایگی ،حق خویشاوندی و حق مسلامنی هم دارد.
• اگر همسایهی انسان ،مسلامن باشد؛ ولی خویشاوندش نباشد،
هم حق همسایگی دارد و هم حق خویشاوندی.
• و همسایهی غیرمسلامنی که خویشاوند انسان نیست ،حق
همسایگی دارد.
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 -9ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن :

از جمله :سالم کردن به مسلامنی که میشناسی یا منیشناسی .و نیز
اجابت کردن دعوتیاش .و چون درخواست نصیحیت کرد ،نصیحتش
کنی .وقتی عطسه زد و الحمدهلل گفت ،برایش دعا کنی و در جوابش
»یرحمک ﷲ« بگویی .چنانچه بیامر شد ،به عیادتش بروی و چون
وفات منود در تشییع جنازهاش حارض شوی .و از اذیت و آزار مسلامن
دوری کنی.
حقوق مسلامن بر سایر مسلامنان ،فراوان است؛ این مفهوم گسرتده
و فراگیر در فرمایش رسولﷲ ﷺ جای دارد که فرمودهاند:
»مسلامن ،برادر مسلامن است« .لذا به مقتضای این اخوت و برادری
میکوشد که به همکیش مسلامنش نفع و فایده برساند و از آنچه که
به مسلامن زیان میرساند ،دوری مناید.
 -10ﺣﻖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن :

بر زمامدار مسلامنان واجب است که در زمینهی جان و مال و آبروی
آنان طبق حکم اسالم عمل کند و در مسایلی که قایل به حرمت آن
هستند ،مجازاتها و مقررات را اجرا مناید .و از آنها حامیت کند و از
اذیت و آزار آنان بپرهیزد.
غیرمسلامنان در جامعهی اسالمی ،باید در پوشش و یا مظاهر
اجتامعی ،متفاوت از مسلامنان باشند و اجازه ندارند مظاهر دینی
خود از قبیل ناقوس و صلیب را در انظار عمومی به منایش بگذارند.
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