رسالہ حقوق
حضرت امام علی بن الحسین(ع)
مترجم :موالنا نثار احمد زین پوری
ایران کلچر ہاوس ۸۱ ،تلک مارگ نئی دہلی
فہرست

پیش لفظ
زیر نظر رسالہ  ۸۴۳۱سال قبل شیعوں کے چوتھے امام ،حضرت علی ابن الحسین ،ملقب بہ سجاد
(ع) کے ذریعے تحریر کیا گیا۔ یہ مختصر مگر گرانقدر رسالہ آپ کی شخصیت سے متعلق جملہ
فضائل و کماالت کا عکاس ہے۔ امام زین العابدین (ع) نے مد نظر رسالہ میں انسانی سیر و سلوک
کی راہیں اور بشری تہذیب و ثقافت کے مبانی کو ایسے اصولوں پر استوار کر کے پیش کیا ہے جو
انسانوں کے قلبی سکون اور اسے ہر قسم کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھنے کی
ضمانت ہے۔ آپ نے انسانی زندگی کے جملہ احوال و کوائف پر مشتمل اپنی عمیق اور آفاقی بصیرت
کے ذریعے ایسے حقوق کا ذکر کیا ہے جن سے سماج کے ہر فرد میں احساس ذمہد اری پیدا کیا جا
سکے اور لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایک قانون و ضابہ کے تحت انسانی
تعلقات کو بہتر بنا سکیں۔
امام سجاد (ع) نے اپنے دور کی تمام تر زحمات کے باوجود جہاں دعاؤں پر مشتمل ایک جامع اور
مفید رسالہ’’ صحیفہ کاملہ‘‘ دنیا والوں کے حوالے کیا وہیں مدنظر رسالہ کو بھی جہان بشریت کو
سونپا۔ امید ہے کہ زیر نظر رسالہ کے ہندی اور اردو نسخہ کی طباعت جو کہ ایران کلچر ہاوس نئی
دہلی کی طرف سے اور مجمع جہانی اہل بیت(ع) کے تعاون سے ترجمہ کے بعد منظر عام پر آ رہا
ہے ہم سب کے لیے مشعل راہ ثابت ہو گا۔
علی فوالدی
رایزن فرہنگی سفارت اسالمی جمہوریہ ایران ،نئی دہلی

رسالۃ علیہ السالم المعروفۃ برسالۃ الحقوق
جان لو کہ تمہارے اوپر بزرگ و برتر خدا کے کچھ حقوق ہیں خواہ انہیں تم حرکت و جنبش میں
انجام دو یا سکون و آرام میں ،اس منزل میں جس میں تم اترے ہو ،یا اس عضو کے ساتھ جس کو تم
نے بدال ہے یا ان اقدار کے ساتھ جس کو بروئے کار الئے ہو ان حقوق میں سے بعض ،بعض حقوق
سے بڑے ہیں۔
تمہارے اوپر خدا کے بڑے حقوق وہ ہیں جو اس نے اپنے لیے تمہارے اوپر واجب کئے ہیں۔ اس
کے بعد بدن کے اعضا کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سے پیر تک کے لیے کچھ حقوق واجب کیے
ہیں کچھ حقوق تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کے ہیں ،اور تمہارے اوپر کچھ حقوق تمہارے کان کے
ہیں ،تمہارے اوپر کچھ حقوق تمہاری زبان کے ہیں ،تمہارے اوپر کچھ حقوق تمہارے ہاتھ کے ہیں،
تمہارے اوپر کچھ حقوق تمہارے پیر کے ہیں ،تمہارے اوپر کچھ حقوق تمہارے شکم کے ہیں
تمہارے اوپر کچھ حقوق تمہاری شرمگاہ کے ہیں یہ سات اعضا ہیں کہ جن سے اعمال انجام پذیر
ہوتے ہیں۔
اس کے بعد خداوند عالم نے تمہارے اوپر تمہارے اعمال و افعال کے حقوق رکھے ہیں چنانچہ
تمہاری نماز ،روزے اور تمہاری ٰ
زکوۃ کا تمہارے اوپر حق ہے اور دیکھو تمہارے کاموں کے بھی
تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔
اب تم اپنے جسم و جان سے باہر بکلو اور جن کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کی طرف جاؤ۔ ان
حقوق میں سے واجب ترین حق تمہارے ائمہ کا ہے اس کے بعد تمہاری رعیت اور تمہارے رشتہ
داروں کا ہے ،پھر انہیں حقوق سے دوسرے حقوق کے سوتے پھوٹتے ہیں۔
تمہارے اوپر تمہارے ائمہ کے تین حق ہیں ،پھر ان میں سے تمہارے اوپر واجب ترین حق اس
شخص کا ہے جو تمہارے اوپر سیاسی غلبہ و برتری رکھتا ہے اور جس کے ہاتھ میں تمہارے امور
کی باگ ڈور ہوتی ہے اور اس کے بعد اس شخص کا حق ہے کہ جس کے اختیار میں تمہارا علمی
نظم و نسق ہوتا ہے پھر اس شخص کا حق ہے کہ جس کے اختیار میں ملکی نظام ہے اور ہر نظم و
نسق امام کے اختیار میں ہے۔
تمہارے اوپر تمہارے ما تحتوں کے بھی تین حقوق ہیں ،ان میں سے واجب ترین حق اس کا ہے جو
تمہارے زیر تسلط ہے پھر ان لوگوں کا حق ہے جو تمہارے علم کے زیر تسلط ہیں بیشک جاہل عالم
کی رعیت ہے پھر ان کا حق ہے جو ملکیت کے لحاظ سے تمہارے زیر تسلط ہیں جیسے عورتون،
غالموں اور کنیزوں کا حق۔
عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق تمہارے اوپر بہت زیادہ ہیں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی
متصل ہیں جتنا تمہارے اور ان کے درمیان ،رحم میں قربت ہے۔ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا واجب
ترین حق ہے ،پھر تمہارے باپ کا حق ہے اس کے بعد اوالد کا حق ہے۔ پھر تمہارے بھائی کا حق
ہے جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی حق ہے۔ جو اول ہے وہی اول ہے۔
اس کے بعد تمہارے آزاد کرنے والے اور تمہارے ولی نعمت کا حق ہے پھر اس موال کا حق ہے
جس کی نعمتیں ابھی تک جاری ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا حق ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ نیک

سلوک کیا ہے۔ پھر اس موذن کا حق ہے جو تمہیں آواز اذان سے نماز کی طرف متوجہ کرتا ہے اس
کے بعد پیشنماز کا حق ہے ،پھر تمہارے ہم نشین کا حق ہے اس کے بعد تمہارے شریک کا حق ہے
اس کے بعد تمہارے ہمسفر و ہمراہ کا حق ہے پھر تمہارے مقروض کا حق ہے ،پھر تمہارے رفیق
ٰ
دعوی کیا ہے اس کے بعد
کا حق ہے ،اس کے بعد تمہارے دشمن کا حق ہے جس نے تمہارے خالق
اس شخص کا حق ہے جو تمہیں مشورہ دیتا ہے اور پھر اس شخص کا حق ہے جو تم سے وعظ و
نصیحت کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔
اس کے بعد اس کا حق ہے جو تم سے بڑا ہپے پھر اس کا حق ہے جو تم سے چھوٹا ہے پھر تم سے
سوال کرنے والے کا حق ہے ،اس کے بعد اس شخص کا حق ہے جس سے تم سوال کرتے ہو۔ پھر
اس کا حق ہے جس پر تمہاری طرف سے زیادتی و بدسلوکی ہوئی ہے خواہ قول و فعل کا اس نے
مذاق اڑایا ہو ،جان بوجھ کر ایسا کیا ہو یا غفلت کی وجہ سے۔ پھر تمہارے اوپر تمہارے ہم مذہب
لوگوں کا حق ہے اس کے بعد تمہارے اوپر اس کافر ذمی کا حق ہے جو اسالم کی پناہ میں زندگی
بسر کر رہا ہے۔ پھر وہ حقوق ہیں جو زندگی کے اسباب بدلنے سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا خوش
نصیب ہے جو شخص جو کی خدا نے ان حقوق کی ادائیگی میں مدد کی جو اس پر واجب کئے تھے
اور اس سلسلہ میں اس کی توفیق دی اور اسے ثابت قدم رکھا۔
حقوق ہللا

۸؛ خدا کا حق
خدا کا حق جو کہ تمام حقوق سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس
کا شریک قرار نہ دو۔ جب تم خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرو گے تو خدا نے بھی اپنے اوپر
الزم کر لیا ہے کہ وہ دنیوی اور اخروی چیزوں میں تمہاری کفایت کرے اور تمہارے لیے تمہاری
محبوب و پسندیدہ چیزوں کو محفوظ رکھے۔

۲؛ نفس کا حق
تمہارے نفس کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے بھرپور طریقہ سے راہ خدا میں مشغول رکھو اگر تم نے
ایسا کیا تو گویا تم نے اپنی زبان کا حق ،اپنے کان کا حق ،اپنی آنکھ ،ہاتھ ،پاوں اور شکم و شرمگاہ
کا حق ادا کر دیا اور دیکھو ان کے حقوق کی ادائیگی میں خدا سے مدد طلب کرتے رہو۔

۴؛ زبان کا حق
زبان کا حق یہ ہے کہ اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھو اور اسے نیک و شائستہ بات کہنے کا
عادی بناؤ اسے با ادب بناؤ اسے ضرور اور دین و دنیا کے فائدے کے عالوہ بندہی رکھو اور زیادہ
چلنے ،بے فائدہ بولنے سے روکو کہ تم اس کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو اور اس کا فائدہ کم ہے،

زبان عقل کا گواہ اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے اور عقلمند کا عقل کے زیر سے آراستہ ہونا
اس کی خوش بیانی ہے ،مدد تو بس خدائے بزرگ و برتر ہی کی طرف سے ہے۔

۳؛ کان کا حق
کان کا حق یہ ہے کہ تم اسے( ہر چیز کے لیے) اپنے دل کا راستہ بننے سے دور رکھو ،ہاں اسے
اس بہترین بات کے لیے دل کا راستہ بناو جو تمہارے دل میں پیدا ہوجو تمہیں بہترین اخالق سے
آراستہ کرتے کیونکہ کان دل کا راستہ ہے اور وہ بہترین معافی کو درک کرتا ہے کان دل تک خیر
یا شر کو پہنچاتا ہے اور طاقت و قوت صرف خدا کی ہے۔
۵؛ آنکھ کا حق
آنکھ کا حق تم پر یہ ہے کہ اس کو اس چیز سے بند کر لو جو تمہارے لیے حالل و روا نہیں ہے اور
آنکھ سے وہی دیکھو جس سے عبرت ہو اور جس سے تم بینا ہو جاو جہاں سے تم کوئی علم حاصل
کر سکو کیونکہ آنکھ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
۶؛ پیر کا حق
تمہارے پیروں کا حق یہ ہے کہ ان سے اس چیز کی طرف نہ جاو جو تمہارے لیے حالل نہیں ہے
اور انہیں اس راستہ کے لیے اپنی سواری نہ بناو جو چلنے والے کی سبکی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ
وہ تمہیں اٹھاتے ہیں اور دین کا طرف لے جاتے ہیں اور تمہارے آگے بڑھنے کا سبب ہوتے ہیں اور
خدا کے عالوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔
۷؛ ہاتھ کا حق
ہاتھ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اسے اس چیز کی طرف نہ بڑھاؤ جو تمہارے لیے حالل نہیں ہے
(کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو) آخرت میں خدا کے عقاب میں مبتال ہو گے اور دنیا میں بھی لوگوں
کی مالمت سے محفوظ نہیں رہو گے اور اسے اس چیز سے نہ روکو جو خدا نے اس پر واجب کی
ہے اور اس کا احترام اس طرح کرو کہ ان سے بہت سے ایسے کام انجام نہ دو جو اس کے لیے
حالل نہیں ہیں اور ان کو ان چیزوں کے لیے کھولو جن میں ان کا نقصان نہیں ہے پھر اگر اس دنیا
میں ہاتھ حرام سے باز رہے یا عقل و شرافت سے کام لیا تو آکرت میں ان کے لیے ثواب ہے۔
شکم کا حق
تمہارے شکم کا حق یہ ہے کہ اسے قلیل و کثیر حرام کا ظرف نہ بناو بلکہ حالل میں سے بھی اسے
اس کے اندازہ کے مطابق دو اسے تقویت کی حد سے نکال کر شکم سیری اور بے مروتی کی حد
تک نہ پہنچاؤ اور جب وہ بھوک و پیاس میں مبتال ہو تو اسے قابو میں رکھو کیونکہ شکم سیری،
سستی و کسالت کا باعث ہوتی ہے اور ہرنیک و مستحسن کام کی انجام دہی ہے (انسان کو) باز
رکھتی ہےاور جو مشروب اپنے پینے والے کو مست کر دے وہ اس کی سبکی ،نادانی اور بے
مرورتی کا سبب ہوتا ہے۔

شرمگاہ کا حق
تمہارے اوپر تمہاری شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ اسے اس چیز سے محفوظ رکھو جو تمہارے لیے
حالل نہیں ہے اور اس سلسلے میں تم آنکھ کو بند کر کے مدد حاصل کرو کہ یہ بترین مددگار
ہے۔دوسرے موت کو یاد کر کے اور اپنے نفس کو خود خدا سے ڈرا کر مدد حاصل کرو اور اس
سلسلے میں عصمت و تحفظ اور تائید خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کی طاقت و قوت
کے عالوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔

ثم حقوق االفعال
۸۱؛ حق نماز
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تمہیں خدا کے حضور میں پہنچاتی ہے اور نماز میں تم خدا کے
سامنے کھڑے ہوتے ہو جب تم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاو کہ تم خدا کے سامنے ہو تو تمہیں
اس طرح کھڑا ہونا چاہیے جس طرح ذلیل ،عاجز ،مشتاق ،حیران و خوف زدہ ،امیدوار ،محتاج،
گریہ و زاری کرنے واال کھڑا ہوتا ہے اور جس کے سامنے تم کھڑے ہو اس کی عظمت کو
سمجھتے ہوئے ساکن ،سرجھکائے اعضا کے خشوع و فروتنی کے ساتھ اس کی عظمت کا لحاظ
رکھو اور اپنے دل میں اس سے بہترین طریقہ مناجات و دعا کے ذریعہ اپنی گردن کو ان خطاؤن
سے آزاد کرنے کی التماس کرو جو اس کا احاطہ کئے ہوئے ہیں ان گناہوں کی بخشش کے لیے دعا
کرو اور کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے خدا کے۔
۸۸؛ روزہ کا حق
روزہ کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک پردہ ہے جو خدا نے تمہاری زبان،
تمہارے کان ،تمہاری آنکھ ،تمہاری شرمگاہ اور تمہارے پیٹ پر ڈال دیا ہے کہ اس کے ذریعے
تمہیں آگ سے بچائے پھر اگر تم نے روزہ نہ رکھا (یا چھوڑ دیا) تو تم نے اپنے اوپر پڑے ہوئے
خدا کے پردہ کو چاک کر ڈاال ،اسی طرح حدیث میں بھی بیان ہوا ہے روزہ جہنم سے بچنے کے
لیے تمہاری زرہ ہے۔ اگر اس پردہ سے تمہارے اعضا و جوارح کو آرام ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ
ہے کہ تمہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ تم پردے میں ہو اور اگر تم نے اس پردہ کا پاس و لحاظ نہ کیا تو
اتم نے اس کے پردے میں خلل و رخنہ ڈال دیا اور جب تم نے پردہ اٹھایا تو تمہاری نگاہ اس چیز کو
دیکھے گی کہ جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے وہ شہوت کو بھڑکانے والی ہے وہ تمہیں خدا کی
پناہ سے نکال دے گی۔ اور جہاں پردہ چاک ہو جائے اور تم اس سے باہر نکل جاو ت وہاں تمہیں
خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے قوت و طاقت خدا ہی کی ہے۔
۸۲؛ حج کا حق
حج کا حق یہ ہے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف ایک سفر اور تمہارا
اپنے گناہوں سے اس کی طرف فرار ہے حج کے وسیلہ سے تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے اور تم اس
عمل کے ذریعے اس واجب کو انجام دیتے ہو جس کو خدا نے تم پر الزم قرار دیا ہے۔

۸۴؛ صدقے کا حق
صدقہ کا حق ،تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارا ذخیرہ اور امانت ہے
کہ جس کے لیے گواہ النے کی ضرورت نہیں ہے اور جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو جو صدقہ تم
مخفی طور پر دو گے اس سے تم اس صدقہ کی بہ نسبت زیادہ مطمئن رہو گے جو تم کھلم کھال
دیتے ہو۔ تمہارے شایان یہی ہے کہ جو تم نے آشکارا طور پر کیا ہے اب اسے چھپا کر انجام دو،
بہر حال تم اس طرح صدقہ دو کہ اسے نہ کان سنیں اور نہ آنکھیں دیکھیں بلکہ سر بستہ طور پر دو
اور تمہیں اس پر یہ اعتماد رہے کہ وہ تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا اس شخص کی مانند نہ ہو جاو
کہ جو صدقہ کے واپس لوٹنے پر اعتماد نہیں رکھتا ہے۔
پھر اپنے صدقے کے ذریعے کسی پر احسان نہ جتاو کیونکہ وہ تمہارا ہی ہے اگر اس پر احسان
جتاو گے تو تم محفوظ نہیں رہو گے۔ بلکہ اسی بد حالی میں مبتال ہو گے جس میں وہ شخص مبتال
ہے جس پر تم نے احسان جتایا ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے یہ نہیں چاہا کہ وہ مال
تمہارا رہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے باقی رہے تو کسی پر احسان نہ جتاتے طاقت
صرف خدا کی ہے ۔
۸۳؛ قربانی کا حق
قربانی کا حق یہ ہے کہ تم اسے اپنے پروردگار کے لیے خالص کرو اور اسے اس کی رحمت و
قبولیت کے لیے پیش کرو لوگوں کے کھانے کے لیے نہیں ،اگر تم اس طرح قربانی کرو گے تو
خود کو زحمت میں نہیں ڈالو گے اور نہ تکلف کرو گے کیونکہ اس سے تمہارا مقصد قربانی ہے۔
جان لو کہ تم خداوند عالم بارگاہ میں آسانی سے باریاب ہو گے اور زحمت و مشقت کی ضرورت
نہیں ہوگی جیسا کہ خدا نے بندوں کی تکلیف کو آسان کر دیا ہے انہیں سختی میں مبتال نہیں کرنا
چاہا۔
اسی طرح اس کی بارگاہ میں تمہارا فروتنی و انکساری کرنا تمہارے لیے تکبر کرنے سے بہتر ہے
کیونکہ کلفت و مشقت ،جاہ و منصب کے بھوکے لوگوں کے لیے ہے لیکن فروتنی اور درویش
منشی میں نہ تو کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی خرچ ،کیونکہ ی فطرت و سرشت کے مطابق ہے
اور طبیعت میں موجود ہے اور طاقت و قوت صرف خدا کی ہے۔
حکمرانوں کے حقوق
۸۵؛ حاکم کا حق
پیشوائے حکومت کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے لیے آزمائش و امتحان کا سبب قرار دئے گئے ہو
اور اس کا جا تسلط تم ہے وہ بھی اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ لہذا اس کی بات کو تم خلوص کے
ساتھ سنو اور اس سے اس وقت جھگڑا نہ کرو جب وہ تمہارے اوپر تسلط رکھتا ہو کہ اس صورت
میں تم اپنیا ور اس کی ہالکت کا سبب بنو گے اس کے ساتھ اتنی نرمی اور فروتنی سے پیش آو کہ
اس کی رضا حاصل کر لو تاکہ وہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور اس سلسلے میں تم
خدا سے مدد طلب کرو اس پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو اور اس سے دشمنی نہ کرو
اگر ایسا کرو گے تو اسے بھی نقصان پہنچاو گے اور خود کو بھی ،اسے اپنی طرف سے متنفر کرو

گے اور اسے معرض ہالکت میں پہنچاو گے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ضرر میں اس کے
معاون ہو جاو اور وہ جو بھی تمہارے ساتھ کرے اس کے شریک ہو جاو۔ اور خدا کے عالوہ کوئی
طاقت و قوت نہیں ہے۔
۸۶؛ استاد کا حق
تمہارے اوپر معلم و استاد کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو اور اس کی درسگاہ کا احترام کرو
اور اس کے درس کو غور سے سنو اور ہمہ تن گوش رہو ،اس کی مدد کرو تاکہ وہ تمہیں اس چیز
کی تعلیم دے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں تم اپنی عقل کو آمادہ کرو اور اپنے فہم و
شعور اور دل کو اس کے سپرد کر دو اور لذتوں کو چھوڑ کر اور خواہشوں گھٹا کر اپنی نظر کو
اس پر مرکوز کر دو۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو چیز وہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اس میں تم اس
کے قاصد ہو چنانچہ تمہارے اوپر الزم ہے کہ اس چیز کی تم دوسروں کو تعلیم دو اور اس فرض
کو تم بخوبی ادا کرو اور اس کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہ کرو اور جس چیز کو تم نے اپنے ذمہ
لیا ہے اس پر عمل کرو اور طاقت و قوت صرف خدا کی طرف سے ہے۔

