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كتاب

الحقوق والعالقات
في ضوء التربية اإلسالمية
د .خالد بن أحمد السعدي
إننا نعيش اليوم في مجتمع إسالمي تحكمه
مجموعة من العالقات بين أفراده ،وهذه العالقات
محكومة بحقوق وواجبات ،وينبغي علينا معرفتها
ً
وتعليمها للنشء؛ حتى يصبح املجتمع صالحا.

ً
أوال :حق هللا تعالى
يتربى الطفل لصغير على حب هللا تعالى
وتعظيمه ،ويسعى لتحسين عالقته وصلته باهلل،
فيأتي ما أمر ،ويجتنب ما نهى ،والتربية اإليمانية اليوم
وفي زمن العوملة لها دور كبير في الحفاظ على النشء،
ألنهم يراقبون هللا في السر والعلن ،فيتعاملون مع
التقانة الحديثة و االنفتاح الحاصل بما يرض ي هللا.
وسائل للتربية على حق هللا تعالى
فهم وتعلم آية الكرس ي
من الواجب على اآلباء تعليم أطفالهم آية الكرس ي لتضمنها
معاني األلوهية والربوبية ،واألسماء الحسنى هلل تعالى ،ونرغبهم
بحفظها بذكر فضلها وأهميتها ،وقد شهد هللا سبحانه بألوهيته،
وهو املتفرد باأللوهية الغني عن الخلق ،وكلهم فقير إليه ،ومن
حقوق هللا على عباده أ ن يدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته
العال.

استشعار عظمته وتقديره حق قدره
فعلى العباد أن يستشعروا عظمة هللا
سبحانه وتعالى ،ويفردوه بكل معاني العبودية،
وسورة اإلخالص تحوي معاني األلوهية
والعظمة هلل تعالى ،وهي تعدل ثلث القرآن،
فاهلل واحد أحد ال نظير له وال مثيل ،وأهل
العالم مفتقرون إليه ،ويلجؤون إليه لقضاء
حوائجه ،وهللا فرد ال والد له وال ولد.
توضيح العبادة وعظمها وخطر الشرك
وعظمه
والعبادة هي الطاعة مع الخضوع ،وقيل
معرفة هللا واإلقرار بوحدانيته ،وقيل الطاعة
املطلقة ،وقد جاء في القرآن والحديث ذكر
النهي عن الشرك بعد األمر بالعبادة؛ ألن الكفار كانوا يعبدون
هللا لكنهم كانوا يشركون معه غيره في العبادة.
تعلم األدب مع هللا
فيتعلم الفرد كيف يصون معامالته عن اإلثم والخطيئة،
وكيف يصون قلبه فال يلتفت إلى غير هللا ،وال تكون إرادته فيما
يغضب هللا.
لفت النظر إلى جميل صنع هللا
يتوجب على املربي إيقاظ الفطرة في قلوب املتربين،
وتعريفهم بنعم هللا ،وتعليمه مراقبة هللا في أقوالهم وأفعالهم،
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وتعويدهم على القيام بالفروض ،كما ينبغي تعليمه على عبادة
التأمل والتفكير في بديع خلق هللا ،ونربط بين هذه العبادة وبين
كتاب هللا ،كما أن الشعر اإلسالمي يصور بديع خلق هللا؛ لذا
على املربي أن يجعل طالبه يتذوقون معاني الشعر والتي تتحدث
عن بديع خلق هللا.
تعليم النشء األركان الخمسة واالهتمام بها
يتوجب علينا تعليم النشء أركان اإلسالم الخمسة،
ً
وتعليمهم مقاصد هذه األركان وتقريبها ألفهامهم ،فمثال الصالة
هي حلقة وصل بين العبد وربه ،وفيها اعتراف العبد بعبوديته
هلل ،وفي الزكاة نأخذ من أموال األغنياء فنعطيه للفقراء ،وهذا
يعلمهم مبادئ التكافل االجتماعي ،والصيام يعودهم على
الصبر.

ً
ثانيا :حق الرسول 

يسمع النشء من املربي اقتران أشهد أن ال إله إال هللا
ً
بقول وأشهد أن محمدا رسول هللا ،ويسمع من حوله ال يفتأ
يذكر الرسول ويصلي عليه ،فيعظم حب الرسول في نفسه.
تعليم اآليات التي تؤكد حق طاعته واتباع هديه
هناك آيات كثيرة في كتاب هللا تؤكد حق الرسول في الطاعة،
واتباع ما جاء به من عند هللا ،وينبغي على املربين تعليمها للنشء.
آيات محبة النبي  واتباعه
قال تعالى" :قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا"،
فاتباع النبي ومحبته شرط ملحبة هللا للعبد ،وال يكفي االدعاء
بحب الرسول ،إنما يجب تصديق القول باالتباع الفعلي والعملي
ألقوال الرسول وأفعاله.
آيات السمع والطاعة
وقد جاء في القرآن آيات كثيرة تحث على طاعة الرسول ،وتبين
أنها سبب في فالح وفوز أصحابها ،فالذي يجمع بين طاعة هللا
وطاعة الرسول يكون من الفائزين يوم القيامة ،وحق الطاعة
مشترك بين هللا ورسوله ،وهذه الطاعة هي املستلزمة لإليمان.
آيات الصالة على النبي
قال تعالى" :إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين
ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" ،وهذا يدعو على علو مكانة
الرسول عند هللا عز وجل ،وصالة هللا على رسوله تكون
بذكره والثناء عليه بين املالئكة ،أما صالة املالئكة على الرسول
فتكون بالثناء عليه والدعاء له ،ونحن نصلي عليه اقتداء باهلل
ومالئكته.
آيات اإليمان به وتوقيره وتعظيمه والقيام بحقوقه
ينبغي تعظيم الرسول واحترامه وتوقيره ،وقد كان الصحابة خير
قدوة في ذلك ،فقد كانوا يعظمون الرسول ويحترمونه أشد من
ً
تعظيم أصحاب امللوك مللوكهم ،فكانوا ال يرفعون صوتا فوق
صوته ،وال يعصون أمره ،ويسارعون إلى طاعته.
آيات األدب مع الرسول

جاءت سورة الحجرات بآداب ينبغي على املسلم التزامها مع
الرسول ،وعلى رأسها االلتزام بسنته ،ويكون ذلك باإلتيان بما
أمر به واجتناب ما نهى عنه ،ونهت اآليات عن رفع الصوت فوق
صوت النبي أثناء الحديث ،وحبه وهذا الحق تميز به النبي
عن غيره من األمة.
آيات شمولية األخذ منه  واالنتهاء عما نهى عنه
قال تعالى" :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب" ،وسبب ذلك أن
الرسول ال ينطق عن الهوى ،وال يصدر عنه أمر إال بوحي من
هللا ،وال ينهى في أمور الدين إال بوحي من هللا ،لذا وجبت طاعته.
األحاديث النبوية الشريفة املتعلقة باألدب مع الرسول
أحاديث حق الرسول بالطاعة واالتباع
عن أبي هريرة أنه سمع الرسول يقول" :من أطاعني
فقد أطاع هللا ،ومن عصاني فقد عص ى هللا" ،وهناك أحاديث
أخرى كثيرة في هذا الحق ،والذي يطيع الرسول تجب له الجنة.
أحاديث عدم رفع الصوت عنده 
عندما جاء وفد بني تميم إلى النبي اختلف أبو بكر
وعمر رض ي هللا عنهما ،وعلت أصواتهما عند النبي  فنزل قوله
تعالى" :يا أيها الذين ءامنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي" ،فما كان يسمع صوت عمر عند النبي بعد نزول هذه
اآلية.
أحاديث حب النبي 
ينبغي علينا تعليم النشء األحاديث التي جاءت في
حب النبي ،ومنها قول رسول هللا" :ال يؤمن عبد حتى أكون أحب
إليه من أهله وماله والناس أجمعين" ،ومن محبة النبي نصرته،
والدفاع عن سنته.
أحاديث الصالة عليه 
قال رسول هللا" :من صلى علي صالة واحدة ،صلى هللا
ُ
عليه عشرا" ،وصالة هللا على عباده رحمته به ومضاعفة الجور
لهم.
أحاديث العناية بحفظ وتعلم سنته 
ً
وقد كان الصحابة أشد الناس حرصا على مالزمة
الرسول وتدوين ما يقوله ،وحفظه ،وااللتزام به.
تربية النشء على تصديقه فيما أخبر
ينبغي تعليم النش تصديق الرسول فيما اخبر عنه
من أخبار األمم املاضية ،واألخبار الغيبية التي لم تحدث بعد،
فالرسول  ال ينطق عن الهوى.
الدفاع عن شريعته
ينبغي علينا تربية النشء على التصدي لكل من
يتعدى على الشريعة بمثل ما يتعدى به ،فغن كان يعتدي عليها
بلسانه فنرد عليه بنفس السالح ،وهكذا.
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االهتمام بالسيرة النبوية الشريفة وتعليمها
ينبغي على اآلباء واملربين تعليم النشء سيرة الرسول
محمد ،ويستعينون على ذلك بالرجوع إلى كتب السير،
فيبينون ألوالدهم كيف أن الرسول صبر على أذى من وقفوا في
وجه دعوته ،ولم ييأس من هدايتهم ،وكيف عفا عمن أساء إليه
ً
ً
منهم ،وكيف كان الرسول أبا وزوجا ،وكيف كان يعامل الصغير
والعجوز والضعيف.
وسائل في ترسيخ محبة النبي


قراءة قصص صغار الصحابة وشبابهم الذين سارعوا في
االستجابة للرسول  والدفاع عنه.



تشجيع األبناء على حفظ أحاديث النبي  ،ورصد جوائز
تشجيعية لذلك.



تخصيص وقت للحديث عن سيرة النبي  ومغازيه.

أهم حقوق النبي
 )1اإليمان به.
 )2طاعته فيما أمر واالنتهاء عما نهى عنه وزجر.
 )3تصديقه في كل ما أخبر عنه.
 )4تعظيمه وتوقيره واألدب معه في حياته وبعد مماته.
 )5محبته أكثر من النفس واملال والولد.
 )6الدفاع عن سنته وتبليغ دعوته ورسالته.
 )7الصالة والسالم عليه وسؤال هللا له الوسيلة.

ً
ثالثا :حق الوالدين
إن أعظم حق للمخلوقين بعد النبي هو حق
الوالدين ،ألنهما سبب في وجود املرء بعد هللا.
التربية على تعلم آيات حق الوالدين واإلحسان إليهما
إن الواحد منا مطالب ببرهما واإلحسان إليهما على جميع
الوجوه ،وقد جاءت اآليات في كتاب هللا باألمر بالقيام بحقهما
بعد القيام بحق هللا ،فالعبد مأمور ببرهما واإلحسان إليهما
والدعاء لهما حيين وميتين ،وتعهدهما بالرعاية في الكبر كما
ً
تعهدها في الصغر ،وهذا ليس تفضال من األوالد بل رد لإلحسان،
كما أن املرء مأمور باإلنفاق عليهما ،ومنهي عن مجرد رفع
الصوت عليهما أو التأفف منهما ،وعلى املرء طاعتهما ما لم
يأمرها بمعصية.
آيات الوصية بهما ولو جاهدك في عقيدتك
َ َ َ َ َ ََٰ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ
َ
قال تعالى" :وِإن جاهداك على أن تش ِرك ِبي ما ليس لك ِب ِه
ً
ُّ ْ
ْ ََ ُ ْ َ َ
الدن َيا َم ْع ُروفا" ،هذا حال كان
اح ْب ُه َما ِفي
ِعل ٌم فال ت ِطع ُه َما وص ِ
الوالدين مشركين فال يسقط برهما ،بل العبد مأمور باإلحسان
إليهم ومصاحبتهم في املعروف ،وطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية
هللا ،وقد خص هللا األم بالذكر بعد ذكر الوالدين ،وسبب ذلك
أن األم تحمل طفلها في مشقة ،فمشقة الحمل والوحام ،وتضعه

في مشقة ،ورغم التعب الذي تالقيه فإنها تحب صغيرها أشد
الحب وتحنو عليه.
التربية على فضل برالوالدين في الحديث الشريف
عندما سئل رسول هللا أي األعمال أحب إلى هللا قال:
"الصالة على وقتها" ،فسئل ثم أي فقال" :بر الوالدين" ،فسئل
ثم أي فقال" :الجهاد في سبيل هللا" ،وينبغي تربية األبناء على
هذه األحاديث.
أحاديث عظم فضل رضا الوالدين
قال رسول هللا" :رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب
في سخط الوالد".
ً
أحاديث فضل إدراك األبوين كبارا
قال رسول هللا"َ :ر ِغ َم َأ ْن ُف ُه ُث َّم َر ِغ َم َأ ْن ُف ُه ُث َّم َر ِغ َم َأ ْن ُف ُه" ِقيلَ:
َ
ْ َ
َ
َ ْ َ ُ َ َّ
اَّلل؟ َق َ
ال"َ :م ْن أ ْد َر َك َو ِال َد ْي ِه ِع ْن َد ال ِك َب ِر أ َح َد ُه َما أ ْو
من يا َرسول ِ
َ ُ َ
ُ ْ َ
ِكل ْي ِه َما ث َّم ل ْم َي ْدخ ِل ال َج َّنة"
حديث أبر البر بالوالدين
َ
َ
ْ
قال رسول هللاْ :
الر ُج ُل َأ ْه َل ُودِّ
َ
َ
َ
ِّ
"إن ِم ْن أب ِّر البر أن ي ِصل َّ
ِ
ِ ِِ
َ
َ ِّ
أ ِب ِيه َب ْعد أ ْن ُي ِولي" ،فمن برهما اإلحسان إلى من يحبون.
التربية على تقديم بر األم
قدمت األم على األب ثالث مرات في الحديث املشهور عن
رسول هللا ،والسبب أن األم تنفرد بثالثة أشياء ،وهي:
صعوبة الحمل ،وصعوبة الوضع ،وصعوبة الرضاعة ،ثم
تشارك األب في التربية.
بعض األحاديث التي ينبغي إسماعها للمتربي
َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َل َّ َ َّ َّ
اَّللُ
اَّلل صلى
عن مع ِاوية ب ِن ج ِاه َمة ،عن أ ِب ِيه ،قال :أتيت رسو ِ
ََ
ْ
َ
ُْ
َ
َّ َ َ
َعل ْي ِه َو َسل َم أ ْست ِش ُير ُه ِفي ال ِج َه ِاد ،ف َقال" :أل َك َو ِال َد ِان؟" قل ُت:
َ
ََْ َ َ ْ
َ ْ َ َ
ال" :ال َز ْم ُه َما ف ِإ َّن ال َج َّنة ت ْح َت أ ْر ُج ِل ِه َما".
نعم ،ق
َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ
قال رسول هللا" :من سره أن يبسط له ِفي ِرز ِق ِه أو ينسأ له ِفي أث ِر ِه
َْ
فل َي ِص ْل َر ِح َم ُه".
أقوال السلف في الحث على فضيلة برالوالدين
عن عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال" :رضا الرب في رضا الوالد ،وسخط الرب في سخط
الوالد".
قال مكحول" :بر الوالدين كفارة للكبائر".
ً
قال كعب األحبار" :إن هللا ليعجل هالك العبد إذا كان عاقا
لوالديه ليعجل له العذاب ،وإن هللا ليزيد في عمر العبد إذا كان
ً
ً
ً
بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا".
ثمرات برالوالدين
 .1هو أكبر أسباب كسب الثواب ،وتحصيل الحسنات،
وتكفير السيئات.
 .2أقرب الطرق املوصلة إلى هللا ،والفوز بجنته ورضاه.
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 .3جعل هللا رضاه في رضاهما ،وسخطه في سخطهما.
أثرالقدوة واملمارسة والتوجيه في صناعة البر
للقدوة الصالحة أكبر األثر في تعميق مفهوم البر
لدى األبناء ،فاملحاضرات النظرية ال تكفي ،بل إن بر املربين
آلبائهما أمام أبنائهما يغني عن ساعات من محاضرات البر.

ً
رابعا :حقوق اإلخوة واألخوات

إن أقرب الناس بعد الوالدين إلى املرء إخوته
ً
وأخواته ،وقد أوجب اإلسالم لإلخوة حقوقا على بعضهم.
حق احترام اإلخوة واألخوات والنصرة واإلعانة
ينبغي أن تقوم العالقة بين اإلخوة واألخوات الذين يعيشون
تحت سقف واحد ،ويمضون مع بعضهم ساعات كثيرة على
االحترام والتقدير ،وعليهم نصرة وإعانة بعضهم ،ومثال ذلك
طلب نبي هللا موس ى من هللا أن يشد عضده بأخيه.
حق اإلخوة واألخوات في الصفح والتلطف
واألصل على اإلخوة التلطف والصفح وعدم الغضب  ،وفي
القرآن قصة نبي هللا يوسف عندما كظم غضبه مما فعلوا
وقالوا ،وعندما جاء بأهله إلى مصر لم يذكر إلقاء إخوته له
بالجب ،ودخوله السجن ،وهذا من تمام عفوه وصفحه عنهم.
حق اإلخوة واألخوات في حل املشكالت واإلصالح
على املربين التعامل بحذر مع املشاكل التي تحصل
ً
بين اإلخوة ،وعدم التهاون فيها خصوصا إذا توافر في البيت
عامل يساعد على إشعال الغيرة والحسد بينهم.
التنبيه على الخسارة العظمى في خسارة اإلخوة
وفي خسارة اإلخوة خسارة عظيمة ال تعوض ،فابني
آدم خسر أحدهما أخاه وما زال إلى اليوم يحمل إثم خسارته.
وصل اإلخوة واألخوات ولو كانوا جائرين
فلإلخوة واألخوات حق الزيارة حتى لو كانوا مقصرين
أو جائرين.
عدم إرعابهم أو تخويفهم
ً
فال يجوز إرعابهم حتى لو كان مزاحا.
التوجه إلى االهتمام بتربية األخ األكبر إلصالح البقية
يتوجب على األهل االهتمام بتربية االبن األكبر؛ ألنه
سيكون قدوة إلخوته األصغر منه ،فهم سيقلدونه في تصرفاته
وأقواله ،وينبغي غرس قيمة احترام الكبير في نفوس الصغار
ً
حتى يكون أثر محاكاتهم للكبار أشد تأثيرا.
توجيهات ورؤى وحقائق في براإلخوة واألخوات
ومن هذه التوجيهات التي كتبها الدكتور عدنان باحارث:


أهمية تقوية أواصر املحبة والتآلف بين اإلخوة واألخوات.



إيجاد جو من الوئام واأللفة بين اإلخوة واألخوات ،وتدريبهم
على أنماط السلوك االجتماعي اإليجابي.



نزع الغيرة من قلب األخ األكبر بتحبيبه بأخيه املولود
القادم ،وإعطاء الكبير حقه من االهتمام والرعاية.




حرص اآلباء على معاملة األبناء دون تفرقة أو تمييز.
ً
الحرص على لعب األطفال الجماعي ،خصوصا في مرحلة
الطفولة.



توعية األبناء بمعاني األخوة في هللا عندما يصلون سن
التمييز.



تهيئة وخلق ظروف تجعل األبناء يشتاقون لبعضهم.

ً
خامسا :حقوق األقارب والرحم
األرحام هو اسم جامع لكل القرابات من الرجال
والنساء ،من غير فرق بين املحرم وغيره.
صلة الرحم والثناء عليها في كتاب هللا
قال تعالى" :والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب" ،امتدح هللا هؤالء
الذين يصلون ما أمر هللا بوصله من بر بالوالدين ،وإحسان إلى
الجار ،وصلة لذى القربى ،وهم ال يتجرؤون على معصية هللا
ً
خوفا من عقابه ،وخشية له.
آيات بصيغة األمر بصلة الرحم
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
اإلحس ِان وِإيت ِاء ِذي
قال تعالى"ِ :إن اَّلل يأمر ِبالعد ِل و ِ
ْ ُ َْٰ َ َ ْ َ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ
نكر َو ْال َب ْغي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُكمْ
القربى وينهى ع ِن الفحش ِاء وامل
ِ
ِ
َت َذ َّك ُر َ
ون" ،وقال تعالى"َ :وآت َذا ْال ُق ْرَب ٰى َح َّق ُه َو ْامل ْسك َين َو ْابنَ
ِ
ِ ِ
َ ُ ِّ َ
َّ
الس ِب ِيل َوال ت َب ِذ ْر ت ْب ِذ ًيرا " ،وهذه اآليات تأمر بنص صريح
باإلحسان إلى األقارب واألرحام وصلتهم.
آيات بصيغة التحذير من قطيعة الرحم
َ
َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ
ْ
ُ
قال تعالى" :ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإن توليتم أن تف ِسدوا ِفي
َْ
األ ْرض َو ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َح َام ُك ْم * ُأ َٰولئ َك َّالذ َ
ين َل َع َن ُه ُم َّ ُ
اَّلل َف َأ َ
ص َّم ُه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َأ ْع َم ٰى َأ ْب َ
ص َار ُه ْم " ،في اآليات تحذير شديد من اإلفساد في األرض
بترك طاعة هللا ،وإتيان الشرور واملعاص ي وقطيعة الرحم،
وهؤالء كان جزاؤهم لعنة هللا وطردهم من رحمته.
صلة الرحم في السنة النبوية الشريفة
َ َ َ ُ ٌ َ َّ ِّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َّ
جاء رجل ِإلى الن ِب ِي صلى اَّلل علي ِه وسلم  ،فقال  :دل ِني
َع َلى َع َمل َأ ْع َم ُل ُه ُي ْدنيني م َن ْال َج َّنة َ ،و ُي َب ُ
َ َّ
النار َ ،ق َ
ال " :
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
اعد ِني ِمن ِ
َّ َ َ
َّ َ َ ُ
َت ْع ُب ُد َّ َ
اَّللَ ،ال ُت ْشر ُك ب ِه َش ْي ًئاَ ،و ُت ِق ُ
الزكاة،
الصالةَ ،وت ْؤ ِتي
يم
ِ ِ
َ
ََ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُل َّ
َ
ص َّلى َّ ُ
اَّلل َ
اَّلل َع َلي ِهْ
وت ِص ُل ذا َر ِح ِمك "  ،فلما أدبر  ،قال رسو ِ
ُ
َ ْ َ
َّ
َ
َو َسل َم ِ " :إ ْن ت َم َّس َك ِب َما أ ِم َر ِب ِه َ ،دخ َل ال َج َّنة " ،وهذا حديث
عظيم يدل على أهمية صلة الرحم.
التعريف بآثار قطيعة الرحم في السنة النبوية الشريفة
َّ
قال رسول هللاَّ : 
بالعرش ،تقو ُل:
"الر ِح ُم ُمعلقة
ِ
َ
َ
ص َل ُه ُ
ص َلني َو َ
من َو َ
هللا ،ومن قطعني قط َع ُه هللا" ،فصلة هللا بعبده
تكون برحمته واللطف به ،والعطف واإلحسان عليه ،وقطيعة
الرحمة معصية كبيرة،
فعلى املربين ترغيب النشء في صلة الرحم ،حتى لو
بادروا هم بالقطيعة ،وتحذيرهم من مغبة قطيعتها التي توجب
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غضب هللا ،وبيان بركة صلة الرحم في حياة العبد من توفيق
ورزق ،ودفع للبالء ،وزيادة في العمر.
من مقوالت علماء األمة في صلة الرحم
قال عمر بن الخطاب" :ليس الوصل أن تصل من
وصلك ،ذلك القصاص ،ولكن الوصل أن تصل من قطعك".
وسائل للتربية على صلة الرحم



عيادته إذا مرض والدعاء هلل.



زيارته في هللا ،ومهاداته في املواسم واملناسبات.

الزيارات الرسمية بين األقارب ،مثل :الوالئم ،الدعوات،



تهنئته باألعياد واملناسبات.

العقيقة ،وفيها يلتقي الصغار والكبار ويحدث التعارف



عدم تخويفه وإلقاء الرعب في قلبه.



وتنشأ األلفة بينهم.


بر األقارب باملال ،والهدية ،واملعروف ،ورد السالم.



القدوة الحسنة فيكون األب واألم خير مثل ألبنائهم في
صلة األرحام.
وهنا بعض األساليب التي تنمي صلة الرحم:



اصطحاب األبناء إلى زيارات األقارب ،مع الحرص على
تذكيرهم بفضلها.



مكافأة األبناء إذا أحسنوا التصرف أثناء زيارة األقارب.



توجبه األبناء إلى إحسان النية في عالقتهم وتعاملهم مع
األقارب واألرحام.



التواصل مع األقارب عن طريق الهاتف ،وتعويد األبناء
فعل ذلك؛ حتى ال تنقطع حبال املودة.



تدريب األبناء على كتابة الرسائل ألقاربهم.

ً
سادسا :حقوق األصدقاء والصحبة

ُ
إن اإلنسان السوي يكون اجتماعيا بطبعه ،ويسعى
لتكوين العالقات الجيدة مع أقرانه في مراحله العمرية ،ويتوجب
على األهل تعليم أبنائهم على الحقوق املترتبة على الصحبة،
ومخالطة الناس ،وللصديق املسلم حقوق من وجهين :األول
ً
ً
كونه مسلما ،والثاني ونه صديقا ،ومنها:


ستر عورته ومغفرة زلته.



قبول معذرته والذب عنه في غيبته.



إجابة دعوته وقبول هديته.



مكافأة صلته وشكر نعمته.



قضاء حاجته ،والشفاعة له في مسألته.



نصره على ظامله ،وكفه عن ظلم غيره.



دوام البشر وبذل املعروف لهم.



نشر محاسنهم وستر معايبهم.



دعوته بأحب األسماء إليه.



نصحه بالسر ،وعدم نصحه في مأل من الناس.



الدعاء له بالخير والصالح في حياته ،وبعد مماته.
ً
أن يكون وفيا له فيتعهد أهله بالرعاية وقضاء
حوائجهم بعد وفاته.

ً
سابعا :حقوق الجار
أكد اإلسالم على حقوق الجار ورعاها ،والجوار هو
املالصقة في السكن أو نحوه كالبستان أو الحانوت.
األمر الرباني باإلحسان إلى الجار
ً
قال تعال" :واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا
ً
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واملساكين والجار ذي
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما
ملكت أيمانكم" ،وقد أمر هللا باإلحسان إلى الجار بعد أمره
ً
بالعبادة وبر الوادين ،تأكيدا على حق الجار ،وللجار القريب
حقان ،حق القرابة وحق الجوار ،وكلما كان الجار أقرب كلما
كان حقه أكبر ،وحق الجار إكرامه وزيارته والدعاء له.
األمر النبوي في إكرام الجار
قال رسول هللا" :ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى
ظننت أنه سيورثه" ،وهذا دليل على عظم حق الجار في اإلسالم،
ً
فمن شدة وجوب اإلحسان عليه يوشك أن يصبح وارثا ،وقد
كان الرسول يوص ي أصحابه بتعاهد جيرانهم واإلحسان إليهم،
وكان هو خير قدوة في ذلك.
مقوالت علماء األمة املربين في حقوق الجار
يقول ابن قدامة املقدس ي" :واعلم أنه ليس حق الجوار كف
األذى فقط ،بل احتمال األذى والرفق ،وابتداء الخير ،وأن يبدأ
جاره بالسالم ،وال يطيل معه الكالم ،ويعوده في مرضه ،ويعزيه
في املصيبة".
كان ثوبان يقول" :ما من جار يظلم جاره ويقهره؛ حتى يحمله
على أن يخرج من منزله إال هلك".
ومن جميل ما جاء في شعر العرب قول عنترة الشاعر الجاهلي:
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي***حتى يواري جارتي مثواها
تربية املتربين على حسن الجوار
وتكون التربية بالقدوة الحسنة مع التلقين الشفهي
والنصح ،فيعامل األهل جيرانهم بكل خير وإحسان ويعلمون
أوالدهم على ذلك بمناسبة وبغير مناسبة ،ويخبروهم عن خلق
الرسول مع جيرانه ،وكيف احتمل أذى من آذاه وصبر عليه،

ً
ً
فينشأ الطفل اجتماعيا وخلوقا يحسن إلى جيرانه ،ويكف أذاه
عنهم ،ويصبر على أذاهم ويقابله بالرفق واللين.
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سعيد بن املسيب يسأله عن ش يء حتى يستأذنه كما

ً
ثامنا :حقوق املعلمين واملربين
كان الرسول محمد  خير معلم للعاملين ،وخير
قدوة للمربين من بعده ،والنشء يحتاج إلى من يعلمه ويوجهه
ويرشده عن طريق املدارس النظامية وغير النظامية ،وهم
يتعلمون األشياء سواء بطريقة مقصودة أو غير مقصودة،
ولذلك فمن الواجب عليهم معرفة حقوق املعلم الذي يبذل لهم
وقته وجهده ،لتربيته وإلخراج أحسن ما فيهم.
بيان فضل العالم على الجاهل في كتاب هللا
قال تعالى" :قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال
يعلمون إنما يتذكر أولوا األلباب" ،فقد فاضل هللا سبحانه في
كتابه بين العالم والجاهل ،ورفع منزلة العالم على منزلة
الجاهل ،ألنه بالعلم تتحقق املقاصد الدنيوية واألخروية ،فال
تصح عبادة دون العلم بصفتها وشروطها وأركانها ،وكذلك أمور
الدنيا ال تستقيم إذا لم نكن على علم بها.
األحاديث في التأكيد في حق أهل العلم
ِّ
جاء في األثر أحاديث كثيرة تجل العلماء وتحذر من
ِّ
مغبة التقصير في حقهم ،قال رسول هللا" :ليس منا من لم يجل
كبيرنا ،ويرحم صغيرنا ،ويعرف لعاملنا حقه" ،وحق العالم
احترامه وطاعته فيما أمر ما لم يكن في معصية.
أدب صغار الصحابة وشبابهم مع علمائهم
كان أبناء الصحابة يحفظون ويتعلمون على يدي
رسول هللا ،وكان يمنعهم من الحديث أثناء مجالس العلم
ً
ً
احتراما ملن هم أكبر سنا ،وكان السلف ينصحون أبناءهم بالتزام
أدب املجالس مع العلماء.
أقوال السلف في األدب مع العلماء
ُ
 قال الشافعي" :كنت أصفح الورق بين يدي مالك صفحا
ً
رقيقا؛ هيبة له؛ لئال يسمع وقعها".


قال الربيع" :وهللا ما اجترأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر

عن عبد الرحمن األسلمي قال" :ما كان إنسان يجترئ على
يستأذن األمير".



أقوال املربين في حب توقير العلماء
يقول الدكتور عدنان باحارث" :إن مسؤولية األب في إيجاد
هذا الحب والتوقير للعلماء في نفوس األوالد أمر في غاية
األهمية ،ويكون ذلك بذكر فضائل العلماء عند هللا".



ويقول الدكتور عبد هللا علوان" :من الحقوق االجتماعية
الهامة التي يجب أن ينتبه لها املربون ،ويذكروا بها ويلحوا
على تربية الولد على احترام املعلم ،وتوقيره".
حقوق املعلمين واملربين



النظر إليه بعين اإلجالل.



تعظيم حرمته ،ورد غيبته ،والغضب لها ،ومعرفة حقه،
وعدم نسيان فضله.



الدعاء له مدة حياته ،ورعاية أهله وذريته بعد وفاته،
وزيارة قبره واالستغفار له.



أن يصبر على جفوته أو سوء خلقه.



شكره على توجيهه وإرشاده ونصحه.



الجلوس بين يديه جلسة األدب بتواضع وإصغاء.
ً
إذا سمع منه شيئا قد سبق سماعه منه أو من غيره ،أو



حفظه؛ فيصغي إليه وكأنه ال يعلم عنه إال منه.


الدخول عليه كامل الهيئة.



صاف.
الجلوس عنده وقلبه فارغ من الشواغل ،وذهنه ٍ



أن يستفهم منه بأدب ولطف ،وال يقطع عليه وسط
الحديث وال يغالبه.

إلي هيبة له".


ً
قال الشافعي" :قيل لسفيان بن عيينة إن أقواما يأتونك من

أقطار األرض تغضب عليهم ،يوشك أن يذهبوا أو يتركوك،
ً
فقال للقائل :هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء
خلقي".


عن الشعبي قال" :أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت،
فقال :أتمسك لي وأنت ابن عم رسول هللا؟ فقال :إن هكذا
نصنع بالعلماء".
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