
٢٥/١٠/٢٠١٧ اقض عنا الدین  
 

سورة الرحمان مع اقضي عنا الدین؟ ما عالقة  
﴾٥﴿ لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ (ا 	

في شروقھما  أي ال یطغى أحدھما على اآلخر
َوالنَّْجُم (نفس المستوى أما  ،و،وفي اتزان اوغروبھم

 لبعضھما البعض.كل الیسا ندأي ﴾٦﴿ َوالشََّجُر یَْسُجدَانِ 
أَالَّ  ﴾٧﴿ السََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزانَ (یقوم بعملھ،

َواْألَْرَض َوَضعََھا ( ﴾٨﴿ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزانِ 
  ﴾١١﴿ فِیَھا فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اْألَْكَمامِ ﴾١٠﴿ ِلْألَنَامِ 

ن،كل شيء بدون رفع السماء ال یوجد میزا 
ذا المیزان متصل نام،وھبتوازن،واألرض وضعھا لأل

ل علیھا من هللا،واألرض وضعھا نحص قبالسماء،فالحقو
َخلََق (من الفاكھة والنخل ووضع فیھا الرزق نام لأل

ارِ  نَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن  ﴾١٤﴿ اْإلِ
ن نَّارٍ  اِرجٍ ِمّ تظھر رحمة هللا بالسورة في و  ﴾١٥﴿ مَّ

َربُّ اْلَمْشِرقَْیِن َوَربُّ (المتقابل كذلك  المیزان،ثم
َمَرَج (شرق وغرب ولكن ربھما واحد ﴾١٧﴿ اْلَمْغِربَْینِ 

﴾٢٠﴿ بَْینَُھَما بَْرَزٌخ الَّ یَْبِغیَانِ  ﴾١٩﴿ اْلبَْحَرْیِن یَْلتَِقیَانِ  	
لى ،ال المالح یطغي عخر مالحاحدھما عذب واآل 

القوي ،أي والعكس العذب،وال العذب یطغي علي المالح
القوى لى الضعیف ال یطغي عال یطغى على الضغیف،و

،والضعیف یطغى بأن یسكت عن ظلمھ فیجعل الظالم 



عیف من وراءه یزید في طغیانھ.أو أن یتكلم الض
م لما االب یظلمھا ال تقول شیئا وتخرجھ یغتابھ،مثال األ

السورة نري أن كل شيء ھذه في أناس آخرین ،من 
ك یجب أن نعرف المیزان لنقوم بالدنیا بمیزان،لذل

 بالحدود،والواجبات.
مع اسم هللا االول اآلخر  تأدیة الحقوق واذا ربطنا

ن وھي الظاھر الباطن،نتوسل إلیھ بأن یقضي عنا الدی
ولیس المال الحقوق،قبل ال أنام ھناك حقوق علي،

وبیننا وبین عباده،واقض عنا ،ن هللا یفقط،ھي بیننا وب
الحول والقوة،وال أستطیع قضاء  الدین فیھا تبرأ من

تیني باألسباب واآلخر یأ االول یأتیني الدین إال هللا
ھذه الحقوق.وأغننا من الفقر،أي عدم  ألقضي بالنتائج 

أعطنا الكفایة وأن تقضي لنا الحاجة وخلو الید،
حاجاتنا،اقض عنا الدین حاجات الناس التي بیدي،والفقر 

حقي یجب أن اعرف حقوقي علي الناس،قبل ان أطالب ب
حقوق الناس علي (لیبلوكم أیكم أحسن عمال) ما یجب 

لذلك ال ھم. واجبما ھو علي فعلھ،اتجاه الناس،وال افكر
افكر بحقي وانما ما الواجب علي في كل ما سبق.لذلك 

اقض عنا الدین واغننا من الفقر مع ان الناس تمشي 
 دیتب ان یفعلھ زوجي اتجاھي مثال.ان أبالعكس،ما یج

ستنامین قریرة العین في  الحقوق التي علیك
والدین والفقر ھمھما عظیم،ویوقعان وكذلك بالقبر.الدنیا،

الضرر،من علیھ الدین یصاب بالحزن ،ویتذلل 



عن الطاعات ،بسبب حقوق  ان كذلك للتثاقلیؤدیللناس،
توا البیوت من لك فأالناس،وحتي حاجاتنا من الناس.لذ

یرید الغنى ،فالباب أن أبدأ بنفسي،إن بدأت  أبوابھا،والكل
،فیعطوني حقي،أو حتى إن لم بھا وهللا سوف یغنیني

هللا یغنیني فال أحتاج لحقي منھم. یعطوني حقي،  
 وأنا ما ھو وصفي؟

أنا عبد،أو أمة،وأنت عبد هللا،وال یوجد أحد لھ حق علینا 
 مثل هللا سبحانھ وتعالي،العبد الذي ال یؤدي حقوق هللا،

یذھب s.مثل األبناء ال  ولكن لما تحصل لھ مشكلة
یسألون عنا،ولكن ان احتاجونا یسألون عنا.ونحن نتأثر 

ولكن هللا لیس كمثلھ شيء ال أحد لھ حقوق علینا مثل 
هللا،فھو القائم علینا بدون سؤال.وهللا یعامل العبید كلھم 

بأسمائھ،الكل مقصر بحق هللا،ولكنھ الرحمان الرحیم،ما 
ْزٍق َوَما أُِریدُ أَن یُْطِعُموِن مَ  ن ّرِ ا أُِریدُ ِمْنُھم ّمِ
الذاریات)٦٧( )	

 و في حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم:
 وما عباِده على هللاِ  َحقُّ  ما تَْدِري ھل!  جبلٍ  بنَ  معاذُ  (یا

 یعبدوه أن العبادِ  على هللاِ  َحقَّ  فإنَّ  ؟ هللاِ  على العبادِ  َحقُّ 
بَ  ال أن هللاِ  على العبادِ  وَحقَّ  ، شیئًا بھ یُْشِركوا ال و  یُعَذِّ

صححھ األلباني،،الراوي معاذ بن جبل)شیئًا بھ یُْشِركُ  ال َمن  

وھي حق هللا ورسولھ أولھا .من كل الحقوق التي لدینا 
إن أدیتھما البقرة،) ١٨٩(  ۚأَْبَوابَِھا ِمنْ  اْلبُیُوتَ  َوأْتُوا(أي 

حقوق الناس. أداء  هللا یعینني على  



 وسنبدأ مع حق هللا تعالى:
:من بھ بدون مشاھدةأي نصدق ونؤ:اإلیمان بھ :أوال   

الملحدین لم یعطوا هللا حقھ.: مثال اإلیمان بوجوده-١  
 بمعنى كل شيء ھناك ما یدل علیھ.

یمان بربوبیتھ بأنھ ھو المالك الخالق المدبر اإل-٢أ
ویذل،وھو المحیي الممیت الرازق یعطي ویمنع ویعز 

أي أفعال هللا،حتى األقدار ھي قدرة  علي كل شيء قدیر.
ُ  َربَّكُمُ  إِنَّ (هللا،كن فیكون  َّzالسََّماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ا 

 یُْغِشي اْلعَْرِش  َعلَى اْستََوٰى  ثُمَّ  أَیَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواْألَْرضَ 
 َوالنُُّجومَ  َواْلقََمرَ  َوالشَّْمسَ  َحثِیثًا یَْطلُبُھُ  النََّھارَ  اللَّْیلَ 

َراتٍ  ُ  تَبَاَركَ   َۗواْألَْمرُ  اْلَخْلقُ  لَھُ  أَالَ   ۗبِأَْمِرهِ  ُمَسخَّ َّzَربُّ  ا 
كلھا أفعال هللا والشمس والقمر  .األعراف )54( اْلعَالَِمینَ 

،أال لھ الخلق واألمر وھذا معنى الرب أي  وتسخیرھم
 لیس أن یخلق وال یأمر،إنما یخلق ویأمر.

ھُ  َربَّكُمُ  إِنَّ (  ِستَّةِ  في َواألَرضَ  السَّماواتِ  َخلَقَ  الَّذي اللـَّ
 إِالّ  َشفیعٍ  ِمن ما األَمرَ  یُدَبِّرُ  العَرِش  َعلَى استَوى ثُمَّ  أَیّامٍ 
ھُ  ذِلكُمُ  إِذنِھِ  بَعدِ  ِمن  ﴾٣﴿تَذَكَّرونَ  أَفَال فَاعبُدوهُ  َربُّكُم اللـَّ
التربیة ھي الخلق واألمر،ما من  ،وویدبر األمریونس.

،ذلك هللا ربكم تعریف بتربیة هللاشفیع وال احد یتدخل 
الرب،فحق هللا ھنا االیمان بھ و بربوبیتھ.من حق هللا 

أؤمن مثال اإلیمان بھ.یجب االیمان بھ واال سیكون عاده 
 ألن والدي كذلك.



 .ونتعلق بھ،وآیةاالیمان بألوھیتھ ال معبود بحق إال هللا-٣
الكرسي ،وبدایة آل عمران (هللا ال إاله إال ھو الحي 

 القیوم) 
من غیر تعطیل وال تشبیھ  ھ وصفاتھیمان بأسمائاإل-٤

نؤمن بما قالھ هللا،مثال .وال تكییف وال تمثیلوال تحریف 
!!!!اسمك (ص)  ال  اسمك (س) وأقول  

ال بد من حق هللا أن نؤمن بأسمائھ وصفاتھ كما 
استوى هللا،نقول أن تحریف،لما جاءت،بدون تشبیھ و

أن s  وأؤمنیجب أن أصدق بدون تعقیید، على العرش،
ألن .أو أتخیل ذلك، وجھ،بدون الدخول في التفاصیل،

 ھناك فرق ضالة ضلت بھكذا أشیاء.
َوَمْن  (:أركان االیمانثانیا االیمان بكل ما أخبر بھ 

ِ قِیًال  َّzالنساء) ١٢٢(أَْصدَُق ِمَن ا 	

تبارك وتعالى عن الجنة والنار،والدجال یخبرنا  لما 
ما قالھ، فھذا حق بن والصراط،یجب أن نصدق ونؤم

هللا.نؤمن بھ وبكل ما أخبر بھ.حتي األوامر والنواھي 
 ٥،مثال من یقول لماذا نصلي لیست عبثا أو لھوا

 مرات؟؟؟،أو لماذا نصوم؟؟؟
النبي جاء في حدیث : كما ثالثا النصیحة � تعالي 

 الدینَ  إن_  النصیحةُ  الدینَ  إنصلى هللا علیھ وسلم(
 رسولَ  یا لَمن:  قالوا. النصیحةُ  الدینَ  إن_ النصیحةُ 

 المسلمین وألئمةِ  ولرسوِلھ ولكتابِھ �ِ :  قال ؟ هللاِ 
تِھم 	.وعامَّ



األلباني:  المحدث|  ھریرة أبو:  الراوي 	
صحیح حسن:  	

الخالص أي االنسان یكون مخلصا الشيء .النصیحة ھي 
عسل أي خلص من لنصح افs في عبادتھ،

.:الشوائب،الدین النصیحة أي إخالص العمل  
مثال من یقول ،القیام بالواجبات وترك المحرمات -١

 أصدق أوامر هللا،ولكنھ یشرب الخمر،أو ال یصلي
ھا شوائب.فأخلص نفسي من بمعنى العالقة ب

اإلیمان   فأنا لدي آمنت بھ،أؤمن وأعمل بما األھواء،و
شوآئب مثل العجز والكسل ،فأخرجھا . ولكن بھ  

االجتھاد بالتقرب الیھ بالنوافل واجتناب -٢
إن آمنت باs لن یقصر عملك على المكروھات.

لواجبات وانما تجتھدین بالنوافل.ا  
 علي كل محبوب بالقلب تقدیم محبة هللا -٣

ن ما طلب .مثال تعملین بمكان وتعملیاحروالجو
منك،ولكن الوالء غیر موجود،وھذه شوائب،مثال من 

كما جاء في (یجتھد بالعبادات ولكن القلب غیر ناصح،
 َوإِْخَوانُكُمْ  َوأَْبنَاُؤكُمْ  آبَاُؤكُمْ  َكانَ  إِن قُلْ سورة التوبة (

 َوتَِجاَرةٌ  اْقتََرْفتُُموَھا َوأَْمَوالٌ  َوَعِشیَرتُكُمْ  َوأَْزَواُجكُمْ 
نَ  إِلَْیكُم أََحبَّ  تَْرَضْونََھا َوَمَساِكنُ  َكَسادََھا تَْخَشْونَ   اzَِّ  ِمّ
ُ  یَأْتِيَ  َحتَّىٰ  فَتََربَُّصوا َسبِیِلھِ  فِي َوِجَھادٍ  َوَرسُوِلھِ  َّzا 

لدي حب معناه ھناك عمل ولكنھ لیس األ  )٢٤( ۗبِأَْمِرهِ 
ِلكَ ( ُ  أَنَزلَ  َما َكِرھُوا بِأَنَُّھمْ  ذَٰ َّzمحمد)٩( أَْعَمالَُھمْ  فَأَْحبَطَ  ا 



َوَال یَأْتُوَن الصََّالةَ إِالَّ َوھُْم كَُسالَٰى َوَال وفي سورة التوبة (
)٥٤یُنِفقُوَن إِالَّ َوھُْم َكاِرھُوَن ( )		

مثال أعتقد أنني لما ) مع هللا،العالقة لیست خارجیة فقط،
 ،والنصیحةیمان بذلك صلیت أدیت حق هللا،یجب اإل

هللا.s،وتقدیم محبة   
.حق هللا أن یكون خالصا  العبادة خالصة لوجھ هللا -٤

 لوجھ هللا.
أي قبل العبادات التعجیل  :رابعا التعجیل بالتوبة

ابِیَن (كما جاء في سورة البقرة بالتوبة، َ یُِحبُّ التَّوَّ َّzإِنَّ ا
وھذه اآلیة جاءت بعد آیة ) ٢٢٢َویُِحبُّ اْلُمتََطِھِّریَن (

وتبین لنا كیف .المحیض،واعتزال النساء في المحیض
زن المرأة حین تنتھي من المحیض تسارع بالتطھر 

 (كذلك علینا المسارعة بالتوبة.
تسارع وال  وبالنسبة للنساء ھناك من تنتھي من،

أم  كي ال تخرب تسریحتھا!!!أجل حفلة أو من بالتطھر
اإلسراع بالتوبة ھذا ھ من الحج،یؤجل التوبة بعد رجوع

 تَْغِفرْ  لَّمْ  َوِإن أَنفَُسنَا َظلَْمنَا َربَّنَا االَ آدم (فعل حق هللا،كما 
  األعراف )٢٣( اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  لَنَكُونَنَّ  َوتَْرَحْمنَا لَنَا

وتدخل بالنصیحة :المحافظة على أركان اإلسالمخامسا 
 s،والقیام بالواجبات.

یكفر  صلوات بالیوم واللیل،فالصالة حق هللا خمس -١
هللا بھن الخطایا،ویرفع الدرجات،ویصلح القلوب 

،بمعنى إذا صالة لم أصلیھا وتذكرت أصلیھا واألحوال 



لما دخل وقت صالة وكذلك من أقول ضاع الوقت،فال 
لما أرادت أخرت صالتھا ،ودورة،والالظھر ما علیھا 

لیھا.الصالة جاءت الدورة فھذا دین ع  
.رة من مالكیزكاة یس -٢  
وھو رمضان وأداء صیام شھر واحد بالسنة. -٣

ألننا ال نعلم الدین دینھ،أھم من صیام شوال،فال نؤجل 
 ماذا سیحصل؟؟

بالعمر لمن استطاع لھ سبیال. ةحج البیت  مرة واحد -٤  
َواْلعَْصِر ( كما جاء في سورة العصر:سادسا: الصبر

نَساَن ١﴿ ﴾ إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا ٢لَِفي ُخْسٍر ﴿﴾ إِنَّ اْإلِ
ْبِر ﴿ اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ ﴾٣الصَّ 	

 بمعنى من ال یصبر علي األوامر والنواھي،واألقدار  
اللھم أعنا على ذكرك (،وفي الدعاء فھو في خسر 

ادتك.فنحن عبد ،ویجب أن نصبر وشكرك وحسن عب
  ى كل شيء)عل

 (لذلكأن نستطیع أن نوفي حق هللا، وطبعا مستحیل
َ َما اْستََطْعتُم َّzفنحن ، التغابن)١٦( ◌ْ فَاتَّقُوا ا s نحتاج

 لیقضي عنا دیننا،ألننا مھما عملنا لن نوفي هللا حقھ.
ال أعني ما أقول أحب هللا،وأنا مثال :سابعا: الصدق معھ

 أقول،فال أقوم بما أمرني بھ.
َ َحقَّ تُقَاتِِھ (ثامنا: التقوى َّzیَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا ا

آل عمران)١٠٢( 	



ونحن نعتقد أن حق الناس التقوي،مثال اسكتي ال 
اتبع .بمعني ألن (س) ستحضر.وحق التقوى تتكلمین 

نتقي هللا بكالمنا،وحرماتنا وتفكیرنا النھ الھوى ،و
وال یخفى علیھ شيء .،ویعلم حالنا،یسمعنا ویرانا  

:تاسعا: التوكل علیھ  
)	 ِھ َغیُب السَّماواِت َواألَرِض  َوإِلَیِھ یُرَجُع األَمُر كُلُّھُ  َوِللـَّ

فَاعبُدهُ َوتََوكَّل َعلَیِھ َوما َربَُّك بِغافٍِل َعّما تَعَملوَن 
ھود﴾١٢٣﴿  
علیھ حق التوكل لرزقكم كما یرزق  لو توكلتم 

وزن یرزق الطیر؟ ال حساب بنكي،وال مخ الطیر،وكیف
خالي،تغدو خماصا،ال یوجد مخزون  للطعام،بطونھا 

ھا أخذت طعام ببطنھا،وترجع بطانا أي ملیانة،فقط أن
 باألسباب وسعت .

 ولكنھا صفر بقلوبنا،وكذلك ال ألسباب باكذلك نحن نأخذ 
 نقف إال علي باب هللا.

لیس أیاما :طول الوقت،وعلي دینھ عاشرا: االستقامة
أي الثبات علي الدین.،وأیام  

ومستحیل أن نؤدي حق هللا،عكس حق الناس أسھل،لكن 
إن أقمنا بحقھ. بشرط ھنا نسأل هللا أن یؤدي عنا دیوننا،  

:نراه في سورة حق الرسول صلى هللا علیھ وسلمثم 
 فَْوقَ  أَْصَواتَُكمْ  تَْرفَُعوا َال  آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَاالحجرات(

 لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  َكَجْھرِ  بِاْلقَْولِ  لَھُ  تَْجَھُروا َوَال  النَّبِيِّ  َصْوتِ 
2) 2( تَْشُعُرونَ  َال  َوأَنتُمْ  أَْعَمالُُكمْ  تَْحبَطَ  أَن )  



 على كالمھ،حتىأن ال یقدم أي  ) حق النبي،أول
 بالمسجد النبوي ال نرفع أصواتنا.

من أركان االیمان االیمان  اإلیمان الصادق بھ:ركن -١
بالرسل،فمنؤمن بأنھ رسول هللا وكل ما یخبرنا بھ،وھو 

 الصادق المصدوق وكل ما یقولھ حق،
(ما أتاكم  وجوب طاعتھ والحذر من معصیتھ -٢

) حقھ طاعتھ الرسول فخذوه،وما نھاكم عنھ فانتھوا
ھذا سنھ أو أنھم قالوا  یورد في السلف  ملوفیما آتانا.

على قدر االستطاعة،مثال من یقول سنھ فال فرض،إنما 
نعملھ.الصحابة یقومون بھ على قدر االستطاعة، كره 

النبي كثرة السؤال وقیل وقال،مثال من یقال لھ مكروه 
ن یجعل لماذا ال أعملھ؟ هللا قادر على أ یعملھ ،ویقول

.لم یقل ممنوع وإنما حرام وحالل ولكنھ اختبار
ول مكروه.مكروه،مثال الصوت العالي نق  

ومن (بما شرع: ال ابتدع،أتوقف .إال أن ال نعبد هللا  -٣
لنبي ل أحب امثال من یقو غب عن سنتي فلیس مني)ر

ال نبتدع في أ،یجب ولكني أقرأ سورة یاسین كل صباح
ول أن النبي لم یتمم ما قمن یفعل ذلك وكأنھ یالدین.و

یطبق اآلیة (الیوم أتممت لكم دینكم)  ولمأمره هللا بھ،
وبدعة خلق القرآن،في عھد العباسیین،ثقافة لفلسفة من 

الغرب، وتمسك بھ الخلیفة ورفضھ آحمد بن حنبل 
ثم جاء خلیفة بعده وحصلت وسجن وعذب لسنوات.

مرة ثانیة عن ل مناظرة وحضرھا ابن حنبل ولما سئ



بعد  ؟وخلق القرآن قال ھل خفي علي النبي أنھ مخلوق
أطلق سراحھھذه المناظرة  

سجود  دال نزید أذكار وعبادات وعقائد،مثل یوج لذلك
صالة الشكر.كل البدع مردود علیھا.الشكر ولیس   

محبتھ واحترامھ وتوقیره ونصرتھ.فوق كل  -٤
المحاب،وأكثرمن أنفسنا،ووالدینا وأبناءنا.وكیف نحب 

 من ال نراه؟ أن نقرأ عن سیرتھ،ھذا حقھ أن نحبھ.
الصالة علیھ صلي هللا علیھ وسلم،أول ما نسمع  -٥

َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن  محمد نصلي علیھ،ھذا حقھ.( َّzإِنَّ ا
َعلَى النَّبِيِّ ۚ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِھ َوَسِلُّموا 

،األحزاب) ٥٦تَْسِلیًما (  

إني أُكثُِر الصالةَ  لُت یا رسوَل ِهللا !وفي الحدیث (ق
؟ فقال : ما شئَت، قلت  صالتي من لك أجعلُ  علیك، فكم

ما شئَت، فإن زدَت فھو خیٌر لك، قلُت 	: قال : الربَع ؟
	!	: النصَف ؟ ما شئَت، فإن زدَت فھو خیٌر لك، 	: قال

ما شئَت، فإن زدَت فھو خیٌر 	: قال قلت : فالثُّلُثَْیِن ؟
	:	لك، قلتُ  ؟ كلَّھا صالتي لك أجعلُ  	!	 	: قال

ویَُكفَُّر لك ذنبَك ھمَّك، تُْكفَى إذًا 	
،إسناده حسن 	 		:	المصدر	| األلباني

		
 



بما حكم: اختلفنا في أي شيء التحاكم إلیھ والرضا  -٦
یمین أفضل نتحاكم إلیھ ،وكیف فعل؟ مثال النوم على ال

 أو الیسار؟
فِیَما َشَجَر بَْینَُھْم ثُمَّ  فََال َوَربَِّك َال یُْؤِمنُوَن َحتَّٰى یَُحِكُّموكَ (

ا قََضْیَت َویَُسِلُّموا تَْسِلیًما  مَّ َال یَِجدُوا فِي أَنفُِسِھْم َحَرًجا ِمّ
) النساء٦٥( ) 
إنزالھ مكانتھ بال غلو وال تقصیر،التي أعطاھا هللا  -٧

عبد هللا ورسولھ،ولیس كما أطرت النصارى عیسى ابن 
ذا من الغلو وندخل یرفع النبي كثیرا وھ ل منامریم،مث

.من یذھب للمسجد في الشرك،نمدحھ كثیرا أكثر من هللا
 النبوي ویتوسلون بھ وھذا من الغلو،ویبكون .في حقھ 

عن طریق مثال بلغوا عني وال آیة، :نشر دعوتھ -٨
 المسجات 

.اأال ینادى باسمھ،كما ال ننادي الوالدین باسمھ -٩  
 حقوق الوالدین:

 إِّما إِحسانًا َوبِالواِلدَینِ  إِیّاهُ  إِالّ  تَعبُدوا أَالّ  َربُّكَ  َوقَضى( 
 أُفٍّ  لَُھما تَقُل فَال ِكالھُما أَو أََحدُھُما الِكبَرَ  ِعندَكَ  یَبلُغَنَّ 

 لَُھما َواخِفض﴾ ٢٣﴿ َكریًما قَوالً  لَُھما َوقُل تَنَھرھُما َوال
حَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجناحَ   َربَّیاني َكما ارَحمُھما َربِّ  َوقُل الرَّ

اإلسراء ﴾٢٤﴿ َصغیًرا  

حقھم عظیم وال یسمى حق إنما بر،معناھا أعلى من ف
معامالتك للناس.بالوالدین إحسانا ،لم یقل أحسنوا وإنما 

نعاملھم بكافة أنواع االحسان البدني ،فباالسم ذكرھم 



والمالي،ویتأكد أكثر عند الكبر (إما بلغن عندك الكبر) 
ء مثل كثرة نسیانھم ألن عند الكبر ستحصل أشیا
)أُفٍّ  لَُھما تَقُل فَال( -١،فنتأفف ونضجر منھم لذلك   

 فنمتنع عن  ) ؟(لماذا قلت ھكذامثال  )تَنَھرھُما َوال( -٢
 لَُھما َوقُلالتحلیة ( تأتي  التخلیةوبعد الحدة في الكالم .

 قاالs تعالى قولوا لھم   ا) للناس﴾ ٢٣﴿ َكریًما قَوالً 
 لَُھما َواخِفضو( قول كریم ، للوالدین  حسنى ،ولكن ھنا

حَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجناحَ  ال أستعلي وأقول ال تعرفون ف ،الرَّ
أنتم ال تعرفون أو شیئا،أو ما ھذه األشیاء التي تضعونھا،

) أو ﴾٢٤﴿ َصغیًرا َربَّیاني َكما ارَحمُھما َربِّ  َوقُل شیئا،(
بأنھ  أن یأخذھا لمكان،ویتعذر تطلب من ابنھاأم 

من ال خیر بھ بوالدیھ ،ال خیر بھ في زوجتھ  مشغول!!!
زوجھا وتحرص  لزوجة یجب أن تعین زو أبنائھ.لذلك ا

 على بر والدیھ ألنھ حقھما مقدم علي حقھا.
كل ما االحسان إلیھما قوال وفعال بالمال والبدن. -١

سواء مال أو أي شيء آخر  فیھ، باستطاعتك مساعدتھم
،ال أتقدم ا أمشي معھم ال أبخل علیھم ولم

المال من االبن یجب أال  ا،إذا طلب ،وأساعدھم علیھم،
.بخل علیھماأ  

امتثال أمرھما بدون معصیة هللا وفي غیر ما فیھ  -٢
ب إطاعتھم إال ما كان بمعصیة أي أمر یجضرر علیك.

) حتى وإن كانوا كفار نحسن الیھم ولكن ال هللا
اركھم  نشمثال إن كانوا كفارا النطیعھم.ل



بأعیادھم،والھدایا،ولكن حتى وإن قالوا ال تصلین ال 
توازن وأال تطغوا وھذا الأطیعھم ولكن ال أغضب منھم.

تعدى الحدود معھم وأقل األدب،مثال في المیزان.ال أ
سورة یوسف ھي راودتھ ولكنھ لم یتجاوز الحد،فالمیزان 

مطلوب،(وفي غیر ما فیھ ضرر علیك) مثل أشیاء 
أمروك أن تطلق زوجتك،بدون سبب،ال إذا تعجیزیة 
 تطیعھم.

ال عصبیة ب: (وقل لھما قوال كریما) تلین لھما القول -٣
 والصوت منخفض.

الزیارة العائلیة :نبتسم في وجوھھم،تبسط لھما الوجھ -٤
،الكل والتي تكون مرة باالسبوع نزورھم ولكن لألسف 

أو لما األبناء ،ینشغل في موبایلھ،نسأل هللا العافیة 
یضعون عندھم األحفاد ویسافرون ،أو یذھبون 

احسان منھم،ولو  فھذا خذوا األبناءأإذا الوالدین  ،للسوق
م في المطبخ واالبناء أو األ من حقھم.فھذا خذوھم ألم  ی

.أو نضحك مع أصدقاءنا ومع جالسین ھذا من العقوق
كل ما سبق من العقوق.الوالدین ال نتكلم .  

:علي حسب في ھناك من ا بالوجھ الالئقخدمتھم -٥
 یحب خدمتھم بطریقة معینة،

(كم مرضنا ال تتضجر منھما عند المرض والكبر. -٦
وسھروا علینا،واستیاءھم ،(واخفض لھما جناح الذل من 
الرحمة) قیل الحدھم صف أباك قال ال أستطع فعیني ال 

نجد الشرق ففي تقع بعینھ.ولوجود اختالط الثقافات،



الكبیر بشكل كبیر،والغرب  رجل كبیر بالباص   احترام
وال كرسي لھ.ولألسف ھذه العادة تأتینا في 

نسأل هللا أن یقضي عنا الدین.مجتمعاتنا.  
:حق األوالد  

األوالد أمانة في عنق اآلباء   
 آتَْینَا َولَقَدْ (البنھلقمان  أحسن وصیة لألبناء ما ذكره 

ھِ  اْشكُرْ  أَنِ  اْلِحْكَمةَ  لُْقَمانَ   یَْشكُرُ  فَِإنََّما یَْشكُرْ  َوَمن ِللـَّ
ھَ  فَِإنَّ  َكفَرَ  َوَمن ِلنَْفِسھِ   قَالَ  َوإِذْ ﴾ ١٢﴿ َحِمیدٌ  َغنِيٌّ  اللـَّ
ھِ  تُْشِركْ  الَ  بُنَيَّ  یَا یَِعظُھُ  َوھُوَ  ِالْبنِھِ  لُْقَمانُ   الِشّْركَ  إِنَّ  بِاللـَّ
ْینَا﴾ ١٣﴿ َعِظیمٌ  لَظُْلمٌ  نَسانَ  َوَوصَّ ھُ  َحَملَتْھُ  بَِواِلدَْیھِ  اْإلِ  أُمُّ
 ِلي اْشكُرْ  أَنِ  َعاَمْینِ  فِي َوفَِصالُھُ  َوْھنٍ  َعلَى َوْھنًا

 أَن َعلَى َجاَھدَاكَ  َوإِن﴾ ١٤﴿ اْلَمِصیرُ  إِلَيَّ  َوِلَواِلدَْیكَ 
 َوَصاِحْبُھَما تُِطْعُھَما فَالَ  ِعْلمٌ  بِھِ  لَكَ  لَْیسَ  َما بِي تُْشِركَ 

 إِلَيَّ  ثُمَّ  إِلَيَّ  أَنَابَ  َمنْ  َسبِیلَ  َواتَّبِعْ  ُروفًاَمعْ  الدُّْنیَا فِي
 إِن إِنََّھا بُنَيَّ  یَا﴾ ١٥﴿ تَْعَملُونَ  كُنتُمْ  بَِما فَأُنَبِّئُكُم َمْرِجعُكُمْ 

نْ  َحبَّةٍ  ِمثْقَالَ  تَكُ   فِي أَوْ  َصْخَرةٍ  فِي فَتَكُن َخْردَلٍ  ِمّ
ھُ  بَِھا یَأْتِ  اْألَْرِض  فِي أَوْ  السََّماَواتِ  ھَ  إِنَّ  اللـَّ  لَِطیفٌ  اللـَّ

 َواْنھَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوأُْمرْ  الصََّالةَ  أَقِمِ  بُنَيَّ  یَا﴾ ١٦﴿ َخبِیرٌ 
 َعْزمِ  ِمنْ  ذَِلكَ  إِنَّ  أََصابَكَ  َما َعلَى َواْصبِرْ  اْلُمنَكرِ  َعنِ 

 فِي تَْمِش  َوالَ  ِللنَّاِس  َخدَّكَ  تَُصِعّرْ  َوالَ ﴾ ١٧﴿ اْألُُمورِ 
ھَ  إِنَّ  َمَرًحا اْألَْرِض  ﴾ ١٨﴿ فَُخورٍ  ُمْختَالٍ  كُلَّ  یُِحبُّ  الَ  اللـَّ
 أَنَكرَ  إِنَّ  َصْوتِكَ  ِمن َواْغُضضْ  َمْشیِكَ  فِي َواْقِصدْ 

لقمان﴾١٩﴿ اْلَحِمیرِ  لََصْوتُ  اْألَْصَواتِ   



 
 
 

التي ذكرھا في  ترتیب األولویات وتبین حكمتھ في  
بآخر ما قالھ،ال ترفع  لو كانت لنا لبدأنا وصیتھ،و

وكم مرتبا في مالبسك من زجل  ،من أجل الناس،صوتك
 الناس!!!!
 )اْلِحْكَمةَ  لُْقَمانَ  آتَْینَا َولَقَدْ ((یقول  تبارك وتعالي ذلك اللھ

ي كل شيء بمكانھ سوف یأخذ وقت ولكنأ  
ھِ  اْشكُرْ  أَنِ  ◌َ ( أدي  ھو بدایة ھذه الحكمة،ف ) على ِللـَّ

هللا،لذلك هللا یسر لھ.حق هللا وشكر   
یاولد،أو یا كذا،ھنا یا  أو یا بنت قول) عكس من یبُنَيَّ  یَا(

أي كالمھ بھ شدة  ،بني،یا بنتي،أي جزء مني.وھو یعظھ
وعظة موال ألعلى لألصغر،ولكنھ موعظة ألنھ من ا

تكون مع الترغیب والترھیب،أي لما نتكلم ال یكون 
ب.وأول شيء بالترغیب والترھیأوامر ونواھي وإنما 

بحق هللا علیھم هللا  بین لھ حق هللا،وإذا عرفنا األبناء 
ْینَا( مبھوبقل ھسیعرفھم بحق الوالدین،وهللا سیضع  َوَوصَّ

نَسانَ  وهللا أوال ،  ) أي علمي أبناءك حق هللابَِواِلدَْیھِ  اْإلِ
.ثم (إن الشرك لظلم عظیم) سیعلمھم حق الوالدین

بفطرتھ،یحب العدل مثل لما والطفل ال یحب الظلم ھذا 
أمرھم ننحن بدایة . ،وخد حقیبة أمھ،یحس بالظلمأحد یأ

ثم بین لھ من حذره ال تشرك باs، لقمان بدایة بالصالة،



 َحبَّةٍ  ِمثْقَالَ  تَكُ  إِن إِنََّھا بُنَيَّ  یَا ( وما ھي أفعالھھو هللا
نْ   فِي أَوْ  السََّماَواتِ  فِي أَوْ  َصْخَرةٍ  فِي فَتَكُن َخْردَلٍ  ِمّ

ھُ  بَِھا یَأْتِ  اْألَْرِض  ھَ  إِنَّ  اللـَّ ) إي إذا ١٦﴿ َخبِیرٌ  لَِطیفٌ  اللـَّ
رض أو السماء هللا فقط ھو القادر شیئا بباطن األأردت 

لیس  أمك وال أبوك،لو حبة من لك،وعلى أن یحضرھا 
ثم ذكر أسماء هللا ، خردل وآتیھ بحبھ من الخردل،

بلطف،ولیس كما یعتقدون ،كل شيء یأتیك اللطیف أي 
باللطف،وخبیر ألنھ یعلم بالحبة بكبسة زر،یأتیك األبناء 

ثم بعد حق هللا،أقم الصالة وامر بالمعروف .نتائج األشیاء
وانھ عن المنكر،بمعنى یكون داعیة یبین إذا الشيء 

.حسن وینھى عن الخطأ   
: بنتي زعالنھ ضایقوھا في )أََصابَكَ  َما َعلَى َواْصبِرْ (

درسة،أخبرھا أن تصبر على ما أصابھا،أو ال أحب الم
ان  ھذه المدرسة فنقول لھ اصبر على ما أصابك،ال

اذھب وأغیر الصف ،ألنني إن غیرتھ سأعودھا على أال 
تصبر على أي شيء ووأي شيء ال یعجبھا ستسرع 

ستطیع تغییر زوجھا،فلما یكبر یتعود بتغییره،و غدا لن أ
نكون في زحمة الطري  الشكوى،مثال عدمعلى الصبر و

في السیارة فأشرح لھم عن  في زحمة الطریق.
 إِنَّ  م ن صبرنا سیتعلمون منا،ونشجعھالصبر.ونحن إ

أي أخبره بأنھ سیصبح ) ﴾١٧﴿ اْألُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذَِلكَ 
) ولم ِللنَّاِس  َخدَّكَ  تَُصِعّرْ  َوالَ عن االخالق(حدثھ ثم  قویا.

ال تتجاھلھم وتستعلي علیھم،مثال  یقل ال تتكبر،بمعنى



(س) من الناس  من ینصح أبناءه ال تسوي لھ سالفة،
أي ال تمشي بفخر  َمَرًحا اْألَْرِض  فِي تَْمِش  َوالَ  (مثال.

أنا ال أحب أو ماذا یقول ألنني وتكبر علي الناس ،ولیس 
ھَ  إِنَّ ألن (وإنما  ،أو الناس ال تحب ذلك الناس عنك  اللـَّ

 فِي َواْقِصدْ وأخیرا ()١٨﴿ فَُخورٍ  ُمْختَالٍ  كُلَّ  یُِحبُّ  الَ 
أي  )َصْوتِكَ  ِمن َواْغُضضْ  (باتزان،تمشي أي ) َمْشیِكَ 

 لََصْوتُ  اْألَْصَواتِ  أَنَكرَ  إِنَّ اخفض صوتك لماذا؟ ألن 
مار واحد تخیلي مجموعة،تخیلي ولیس ح﴾١٩﴿ اْلَحِمیرِ 

 ١٣-١٢مجموعة من األوالد  تتراوح أعمارھم بین ١٢
مزعج.سیكون سنة ویصرخون صوتھم   

وھذه اآلیة فقط منھج للتربیة،وكي یسھل الفھم نرى 
االستعانة بالصور كحبج الخردل،والحمار.فنتعلم إذا ما 

 أردنا أن نعلمھم شیئا أن نستعین بالصور .
كما شرحنا سابقا واألخالقیة. الدینیة تربیتھم التربیة -١

 في سورة لقمان.
بدون إسراف م ومشربھم والملبس.بمأكلھ االھتمام -٢

األولویة مع أن  ،ونحن نعتقد أن المأكل والمشرب ھما
ھذه رعایة المأكل والمشرب،ربیة ھي األولویة.تال

ونحن نركز علیھا ثم ،ا متقوم بھ تستطیع أن  الخادمة
!!!نتعب وال نستطیع التركیز على التربیة  

نكلمھ عن هللا  ،دائماتغذیة قلوبھم بالعلم واإلیمان-٣
.والرسول كما نعطیھم الطعام  



 ،یفسدھم علیھم بالمعروف من غیر إسراف  اإلنفاق -٤
،أعلمھم التوازن.وال أحرمھم بالمرة مأحرمھ أقصر وأو

 االعتدال مطلوب.
،ال أقول ال یفضل أحدا على أحد في العطایا والھبات -٥

لھ صیر نفس أخوك أو ابن عمك،وال أبین حبي ألحدھم 
،یجب  أو یذھب قلبي للحنون فیھم علياآلخر، علي

العقاب ال یكون باھانة أو أشھر بھ وال نظلمھم.المساواة،
  .كلمات سلبیة كذاب سراقأو أوجھ لھم أو اغتابھم..

 وإذا ذھبنا لسورة المطففین (
ومن ھم ھؤالء المطففین؟ ﴾١﴿ َوْیٌل ِلّْلُمَطِفِّفینَ  	

حالھم؟  ماویخسرون المیزان، نالذی ھم   
َوإِذَا  ﴾٢﴿ الَِّذیَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُونَ (

َزنُوھُْم یُْخِسُرونَ  خذون حقھم .یأزي  ﴾٣﴿ َكالُوھُْم أَو وَّ
اآلخرین  حقوقویبخسون  كامال ویخسرون  

والد،إن أعطتي ابناءك حقوقھم األبالنسبة للوالدین و
صلوات ربي  سیعطونك حقوقك،لما جاء الرجل للنبي

یشتكي ان ابنھ عاق والنبي لم یحكم إال وسالمھ علیھ 
صالحة،ولم بعدما تحقق،فأجاب الولد النھ لم یختار لھ ام 

ا.یعطھ اسما حسن  
 حقوق األقارب:

 األخ والعم والخال وأوالدھما
رحم بالمعروف ببذل الجاه والمال والبدنلصلة ا 	

 



قَاَل:  -رضى هللا عنھ  -َوَعْن ُجبَْیِر ْبِن ُمْطِعٍم حدیث: 
 ِ َال یَْدُخُل اَْلَجنَّةَ { -وسلم  صلى هللا علیھ -قَاَل َرسُوُل اَ�َّ

 . )1914ُمتَّفٌَق َعلَْیِھ ( } یَْعِني: قَاِطَع َرِحٍم. قَاِطعٌ 
 

 إن هللا " :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حدیث: 
تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منھم قامت الرحم، 

نعم أما  :ھذا مقام العائذ بك من القطیعة، قال :فقالت
 :قالت ؟ترضین أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك

قال رسول هللا صلى هللا علیھ  فذلك لك، ثم :بلى، قال
فھل عسیتم إن تولیتم أن ( :اقرءوا إن شئتم " :وسلم 

أولئك الذین  .تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم
 :محمد[ )لعنھم هللا فأصمھم وأعمى أبصارھم

	).)متفق علیھ(( ] 22،32
 

:حق الزوجین   
:المعاشرة بالمعروف-١  
بذل الحق الواحب بكل سماحة كال الزوجین ی و-٢

مثال حقوق زوجي أعطیھ إیاھا بسھولة  وسھولة،
وسماحة،ألن ھناك من یعطي ولكن بصعوبة.وكذلك 
الزوج بالنسبة للحقوق المالیة بسھولة وسماحة،وفي 

عاشروھن بالمعروف  قسورة البقرة حتى بالطال
تسریح بإحسان ،حتى الرجل ووسرحوھن بالمعروف، 

ن طلق المراة بدون دخول علیھا بالمعروف یكتب لھا ا



نصف المھر أو یعفو ان استطاع كل المھر كي ال یكسر 
قلبھا.ونحن یجب أن نركز على حق الزوج،ونطلب 

 حقوق الناس من هللا.
 یبذل الحق الواجب بكل سماحة وسھولة

:حق الزوجة  
ألن الرجال قوامون بما فضل بعضھم :حقوق مالیة -١

.،الرجل یصرف مالیا وھذا ھو الصح،مع بأن  باإلنفاق
فمالھا یكون خالص بأیامنا صایر یشترط أنھا تعمل.

 لھا،وال یأخذ منھ.
-المھر-أ  

النفقة-ب  
على الموسع قدره ،وكل ما سبق مكان  ال:السكنى-ج

 والمقتر قدره.
خرج مع العدل بین الزوجات ، -أ:الحقوق الغیر مالیة -٢

سافر  رج مع الثانیة كذلك،األولى للغداء ،یجب أن یخ
ال أن یأخذھا لعمان مالیزیا نفس الشي الثانیة ل معھا 
كذلك وال تمیلوا كل المیل فتذروھا كالمعلقةمثال  

تطلب حقھا من هللا. حقھا  وإذا ال یعطیھا زوجھا  
،االستقاللیة ،في السكنى،والنفقةالعدل بین الزوجات-ب

ن الببوت أسرار،في السكن أل  
:ال إھانة،ال ظلم أو ضرب،رفقا بالمعروفالمعاشرة -ج

واستوصوا بالنساء خیرا،كما قصة عمر،.بالقواریر  



،ال بالكالم عدم االإضرار بالزوجة-ح
ومثال یتركھا ویھملھا فیؤذیھا ،وبالعالقة،واالستھزاءأ

 عاطفیا.
وھو أعظم من حق الزوجة حق الزوج  

ھا ل،ال ) وإذا قال إال بمعصیة هللا أمره  الطاعة في -١
اخلعي حواجبك ال تطیعھ،أو انتفي حواجبك،أو مثال 

وفي طاعتھا لزوجھا بركة. عملیة تجمیل ال تطیعھ.  
: إذا كان موجود وتریدین صیام تمكین االستمتاع -٢

قصة موسى في .النافلة،فال تصومین وزوجك حاضر
 موسى یا قَوِمكَ  َعن أَعَجلَكَ  َوماسورة طھ عن المیقات (

ھو كان یجب أن یكون أي لماذا تركتھم وراءك؟﴾٨٣﴿
أراد أن یكون لوحده ،قال  لكنھ مع أھلھ وبني إسرائیل و

وفماذا حصل؟  أوالء على أثري حقوق تركھا وراءه
أضلھم السامري،بمعنى كان المفروض أن یأتي 

معھم،وھو أراد الخلوة،أحیانا بالحرم وآخذ 
(فرجع  األطفال،تصلین صحیح ولكن ھناك مسئولیة،ثم

موسى لقومھ غضبان أسفا) لما أجعل حق الزوج وراء 
 ظھري تحصل أشیاء فتن مثال 

:صدیقتك ال یحب ه الزوج دخولھیكر نعدم اإلذن لم -٣
دخولھا المنزل ال تحضرینھا،فال داعي الن یبدي 

 األسباب.
:ن البیت بغیر إذنھمعدم الخروج -٤  



تي : حقھ تأدیب الزوجة،والالالتأدیب عند النشور-٥
تخافون نشوزھن ال تطیع الزوج ،فعضوھن واھجروھن 

 في المضاجع 
على حسب و:ھو أحق بالخدمة خدمة الزوجة لزوجھا -٥

عن الحضر.البادیة تختلف   
المعاشرة بالمعروف-٦  

  حقوق الرعاة والرعیة
الرعیة:الحاكم أو رعیتھ) (كلكم راع وكلكم مسئول عن 

الزوج،األب المسئول أو من لھ السلطة قد یكون 
.والرعاة ھم الذین یتولن أمور المسلمین مثل حاكم 

 الدولة،أو المسئول الوزیر
 حقوق الرعیة.ما علي الرئیس للرعیة؟

اخالص النیة s،بان القصد في تدبیراتھم هللا،إنما  -١
اخالص النیة s،الراعي یجب أن یكون في خدمة 

 الرعیة،مثل ذي القونین.
ي ال وأعراضھم:أ وأموالھم عدم الظلم في دمائھم-٢

یستغل السلطة ویظلم من دونھ،في الدماء أو االموال 
.بغیر حق یاخذھا  

عدم استعمال السلطة الھوائھم،لصالحھم.-٣  
المساواة بین الرعیة في إقامة الحق،لو فاطمة بنت  -٤

 محمد سرقت لقطعت یدھا.
 حقوق الرعاة

للرعاة؟ نحن الرعیة ماذا نفعل لھمو  



ھم،عالقة خالصة من الشوائب ،الوالء النصح ل -١
.والمحبة لھم،والنصح لھم  

تذكیرھم إن غفلوا بدون تشھیر.مثال یوسف لم یشھر  -٢
 بامرأة العزیز،ومن األصغر لالكبر تكون أكثر بأدب.

مر مال عن الحق ال لدعاء لھم إذا مالوا: إذا ولي األا -٣
مل إنما الدعاء لھم.النبي لم یع ،مظاھرات وتشھیر بھم

 مظاھرات على قریش،وكذلك موسى مع بنو إسرائیل 
ال نثیر الفتن والمشاكل.ف،   
امتثال أمرھم في غیر معصیة هللا:قفلوا طریق ال  -٤

عدم الخرج علي الحكام،المسلم ال ولماذا ھكذا؟أتشكى 
علیھ شبر  وال نخرجیخرج عنھم،ال أطیعھم بعدم صالة.

ي المجتمعات .جدا مھم فمثل لماذا ھذا القانون؟ وھذا   
إعانتھم في أمورھم:بتصرفك ورقیك تعیننھم في -٥

 أمورھم
عدم نشر عیوبھم بوسائل االتصال..سمعنا وأطعنا -٦  

 حق المعلم
أن یكون التلمیذ مطیعا .وأن یستأذن في كل أمر  -١

 یرید فعلھ.ونراه في سورة الكھف مع موسى والخضر:
أن یكون مھذبا حین یسأل المعلم -٢  
یفھم ا ال یسأل الطلبة فھذا من عدم األدب بل  إذا لم-٣

 یطلب بأدب اإلعادة من المدرس.
عدم مقاطعة المعلم عند الحدیث،وھذا من األدب،وھذا -٤

 من حقھ اكمال الحدیث ،إن قطع الحدیث تقل البركة،



أن ینصت للمعلم إذا حدثھ،وأن یقبل علیھ بوجھھ. -٥  
ال یرفع الصوت عنده. -٦  
ھ:من علمنا یجب أال ننسى أال ینسى فضل -٧

 فضلھ،واحتمال لم نعطھم حقھم
یكثر الدعاء لھ حال حیاتھ ومماتھ -٨  
أال یذكره إال بخیر. -٩  

أن یدافع عنھ إذا اغتابھ أحد-١٠  
حترامالتوقیر واال -١١  
أن یشكر معلمھ ویصبر علیھ -١٢  
عدم تعمد احراجھ باالسئلة -١٣  
أال یجادلھ -١٤  
األسئلة.أال یرھقھ بكثرة  -١٥  
أال ینادیھ باسمھ-١٦  
ال یذكر فتوى أو معلم آخر -١٧  

 حق المتعلم
یقصد بتعلیمھ وجھ هللا -١  
یحب لھم ما یحب لنفسھ -٢  
یعتني بمصالح الطالب ویعاملھ بما یعامل أعز أبناءه.-٣  
ال یبخل علیھ بعلم -٤  
ال یظھر للطلبة تفضیل أحد على أحد -٥  
یحسن الثناء خیر ویتودد لطالبھ ویذكر غائبھم ب-٦

فیتشجعوا على العلمعلیھم،  
یستعلم عن أسمائھم واخبارھم-٧  



یسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبھم -٨  
یتفقد غائبھم-٩  

ع الطالب ویلین لھمالتواضع  -١٠  
)القریب منيوالجار ھو حق الجیران (  

االحسان الیھ بما استطاع بالمال والجاه والنفع -١  
تقدیم الھدایا لھم في المناسبات،الھدایا لھا  -٢

.نرسل الطعاموتأثیر،  
یكف األذى القولي والفعلي . -٣  

 حقوق المسلمین
السالم،ابتداء السالم سنة،ولكن رده حق.إذا رد  -١

 السالم مجموعة سقط عن الباقي
إذا دعاك أجبتھ،على حسب احتفاالت حرام ال  -٢

 نذھب.
اذا استنصحك فانصحھ -٣  
تشمیت العاطس فرض عین على كل واحد  -٤  
عیادات المریض مع مراعاة الحال.حسب أوقات  -٥

الزیارةوال نطیل الجلوس،وفرض كفایة مجموعھ راحت 
 فسقط عن الباقي

إذا مات فاتبعھ-٦  
كف االذى عنھ:-٧  
ال تباغضوا حق كل مسلم ومسلمھ عدم -٨

 أالویده ،واألذیة،والمسلم من سلم المسلمون من لسانھ 
،فیأخذون ) للذین آمنوا  أكرھھم (ال تجعل في قلوبنا غال



بمواقف السیارات آخذ مكان حقھم یوم القیامة،مثال 
 موقفین لسیارتي!!!

 أو نرمي العلكة عاألرض،ھذا یؤذي الناس.
ال تدابروا -٩  

:كل المسلم علي المسلم حرام دمھ ومالھ لمھال یظ-١٠
 وعرضھ

عنھ ،یتركھ وال یدافعال یخذلھ -١١  
بحسب امريء من الشر أن یحقر أخاه  ال یحقره -١٢

علینا بدعاء )اللھم اقض عنا الدین واغننا  المسلم لذلك 
 من الفقر)

 حق غیر المسلمین
من أعلن الحرب ھذا عدو،وھناك كفار مستأمنون جاءوا 

دولة ،ثم المعاھدین بین عقود فال نؤذیھم للدولھ على 
وحقھم:ودولھ غیر مسلمة. مسلمة  

حق الحمایة-١  
كف األذى عنھم. -٢  
	


