
ية لابن عثيمين رحمه  لغة العر عة با شر رتها ا لخص ُحقوق دعت إليها الفطرة وقّرَ
  اهللا

ip²{]IrXn tXSp¶Xpw  

aXw AwKoIcn¨Xpamb ISaIÄ 
apl½Zp _v\p kzmenlpÂ Dsskao³   

لخص  

kw{Klw 

 

ية لابن عثيمين رحمه اهللا لغة العر عة با شر رتها ا   ُحقوق دعت إليها الفطرة وقّرَ

 ip²{]IrXn tXSp¶Xpw  

aXw AwKoIcn¨Xpamb ISaIÄ 

apl½Zp _v\p kzmenlpÂ Dsskao³   

 

 ـ حّقُ اهللا تعالى1

ره،  لا خاضعا له، ممتثلا لأ ون عبًدا متذ ك له، وت أن تعبده وحده لا شر
يماٌن بالحق، وعمل صالح مثمر،  قا بخبره، عقيدة مثلى، و صّدِ باً لنهيه،  مجت

 .والتعظيم، وثمرتها: الإخلاص والمثابرةعقيدة قوامها: المحبة 

 1þ AÃmlphnt\mSpÅ ISaIÄ 



AÃmlphn\v ]¦pImsc tNÀ¡msX \o Ahs\ am{Xw 
Bcm[n¡epw, Ah\v IosgmXp§nbh\mbn hn\bapÅ Hcp 
ASnabmIepw, Ahsâ IÂ]\Isf incÊmhln¡p¶h\pw, 
\ntcm[\§fnÂ \n¶v hn«p \nÂ¡p¶h\mIepw, t{iãamb hnizmk 
Imcy§fpw, kXyhnizmkhpw, ^ew \ÂIp¶ kÂIÀa§fpw (AS§nb) 
AÃmlphnsâ hmÀ¯Isf kXys¸Sp¯epw (\n\¡v _m[yXbmIp¶p). 
hnizmk¯nsâ ASn¯d kvt\lhpw, alXzs¸Sp¯epamWv, AXnsâ 
^ew: CJvemkzpw (BßmÀ°Xbpw), ØntcmÕmlhpw BWv. 

 

2 ّ  ملسو هيلع هللا ىلصـ حّق رسول ا

لائق به،  .من غير غلّوٍ ولا تقصير توقيره، واحترامه، وتعظيمه؛ الّتَعظيم ا

ر،  ور الماضية والمستقبَلة، وامتثال ما به أ وتصديقه فيما أخبر به من الأ
مل الهدي، والدفاع عن  واجتناب ما عنه نهى وزجر، والإيمان بأن هديه أ

عته وهديه  .شر

 2þ dkqÂ  tbmSpÅ ISaIÄ 

dkqÂ  sb BZcn¡epw _lpam\n¡epw AanXam¡tem 

Npcp¡ns¡«tem CÃmsX \_n  ¡v tbmPn¨ hn[w \_n  sb 
alXzs¸Sp¯epw, IgnªXpw hcm\ncn¡p¶Xpamb Imcy§fnÂ 
s]«Xmbn \_n  Adnbn¨ Imcy§sf kXys¸Sp¯epw, \_n  

IÂ]n¨ Imcy§Ä \S¸nem¡epw, \_n  hntcm[n¡pIbpw, AI¶v 

\nÂ¡m³ Adnbn¨Xpamb Imcy§fnÂ \n¶v hn«p \nÂ¡epw, \_n  

bpsS amÀ¤ZÀi\w Gähpw ]cn]qÀ®amsW¶v hnizkn¡epw, \_n  
bpsS aX\nba§tfbpw, amÀ¤ ZÀi\t¯bpw {]Xntcm[n¡pIbpw 
sN¿epw (ISabmWv). 

والدين3  ـ حقوق ا



رهما في  ك بالإحسان إليهما قولًا وفعلا بالمال والبدن، وتمتثل أ تبرهما، وذ
  .غير معصية اهللا، و غير ما فيه ضرر عليك

 
3þ amXm]nXm¡tfmSpÅ _m[yXIÄ  

\o AhÀ cv t]À¡pw ]pWyw sN¿Â. icocw sImpw k¼¯v 
sImpw hm¡mepw {]hr¯nbmepw AhÀ¡v cv t]À¡pw \³a 
sN¿emWv AXv. AÃmlphns\ [n¡cn¡p¶ Imcy¯neÃmsXbpw, 
\n\¡v t{Zmlw CÃm¯ Imcy§fnepw DÅ AhcpsS IÂ]\Isf \o 
\S¸m¡epw (_m[yXmbmWv). 

 ـ حّقُ الأولاد4

ية؛ وهي ت1 ونوا على جانب ـ التر نمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى ي
ك  كبير من ذ

 ـ أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير2

 ـ ألا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات3

4þ a¡tfmSpÅ _m[yXIÄ 

1þ XÀ_nb¯v \ÂIÂ: a¡Ä hepXmIp¶Xv hsc AhcpsS 
lrZb§fnÂ aXhpw kz`mh Imcy§fpw hfÀ¯ns¡mp hcemWv AXv.  

2þ ]nipt¡m [qÀt¯m CÃmsX \Ã \ne¡v AhÀ¡mbn Nnehgn¡Â.  

3þ k½m\§fpw aäpw \ÂIpt¼mÄ AhcnÂ HcmÄ¡v asämcmtf¡mÄ 
]cnKW\ \ÂImXncn¡Â. 

  ـ حقوق الأقارب5



به بالمعروف؛ ببذل الجاه، والنفع البدني، والنفع المالي بحسب  أن يصل قر
 .حاجةما تتطلبه قوة القرابة وال

5þ _Ôp¡tfmSpÅ ISaIÄ 

\³a sNbvXpw, imcocnIamb D]Imc§Ä sNbvXpw, Bhiyhpw, 
_Ô¯nsâ ZrVXbpw ]cnKWn¨v km¼¯nI klmbw \ÂInbpw HcmÄ 
Xsâ _Ôphnt\mSv _Ôw tNÀ¡Â. 

زوجين6  ـ حّق ا

ل سماحة  واجب له ب ن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف وأن يبذل الحق ا
َ
أ

ّره   .لبذله ولا مماطلةوسهولة من غير ت

شراب  زوجة على زوجها: أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام وا من حقوق ا
زوجات ك، والعدل ببن ا ن وتوابع ذ كسوة والمس  .وا

، وأن تحفظه في  ّ زوج على زوجته: أن تطيعه في غير معصية ا من حقوق ا
 .سره وماله، وألا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع

6þ CWIÄ X½nepÅ ISaIÄ 

AhÀ cv t]cpw \Ã \ne¡v ]ckv]cw _Ôs¸Sepw, 
\nÀ_Ôamb ISaIÄ FÃm AenthmsSbpw AXv \S¸nem¡m³ 
\nÀ_Ôw ]nSn¡msX Ffp¸t¯msSbpw \o«nsh¡msXbpw sN¿Â 
_m[yXbmWv.  

`À¯mhn\v `mcytbmSpÅ ISaIfnÂ s]«XmWv: `£Ww, shÅw, hkv{Xw, 
Xmak Øew XpS§nb Imcy§fnÂ AhfpsS Nnehv hln¡Â. 

`mcy¡v `À¯mhnt\mSpÅ ISaIfnÂ s]«XmWv: AÃmlphns\ 
[n¡cn¡p¶ Imcy¯nsemgnsI `À¯mhns\ A\pkcn¡epw, Ahsâ 
clkyhpw, k¼¯pw kwc£n¡epw, k¼¯v ]mgm¡p¶ H¶pw AhÄ 
sN¿mXncn¡epw. 



رعية7 ولاة وا  ـ حقوق ا

وا بالأمانة التي حملهم اهللا إياها  ولاة: أن يقو رعية على ا زمهم حقوق ا وأ
كفيل بمصالح  م ا سير بها على النهج القو لرعية وا القيام بها من النصح 

يل المؤمنين ك باتباع س  .الدنيا والآخرة، وذ

ورهم،  سان من أ رعية فهي: النصح لهم فيما يتولاه الإ ولاة على ا حقوق ا
رهم في وا عن الحق، وامتثال أ غير  وتذكيرهم إذا غفلوا، والدعاء لهم إذا ما

ساعدتهم  .معصية اهللا، و

7þ `cWm[nImcnIfpw {]PIfpw X½nepÅ ISaIÄ  

`cWm[nImcnIÄ¡v {]PItfmSpÅ ISaIÄ:  

`cWm[nImcnIÄ AÃmlp Ahsc hln¸n¨Xmb Aam\¯v 
\nÀÆln¡p¶hcmbncn¡Ww. {]PItfmSpÅ KpWImw£bpw, 
AX\pkcn¨v Zp³bmhntâbpw ]ctemI¯ntâbpw \³aIÄ 
kwc£n¡p¶Xpw t\cmb ]mXbneqsS k©cn¡epaS§nb B 
Aam\¯v A\pkcn¨v \ne sImÅÂ AÃmlp AhÀ¡v 
\nÀ_Ôam¡nbncn¡p¶p. hnizmknIfpsS ]mX ]n´pScemWv AXv. 

{]PIÄ¡v `cWm[nImcnItfmSpÅ ISaIÄ: 

P\§fpsS Imcy§Ä¡mbn Hcp a\pjy³ `cWw 
GsäSp¡p¶XnÂ AhtcmSv KpWImw£bpÅhcmbncn¡Â, AhÀ 
A{i²cmbmÂ Ahsc HmÀan¸n¡epw, kXy¯nÂ \n¶v sXänt¸mbmÂ 
AhÀ¡v thn {]mÀ°n¡epw, AÃmlphns\ [n¡cn¡p¶ 
hnjb¯nsemgnsIbpÅ Imcy§fnÂ AhcpsS IÂ]\ \ndthäepw, 
Ahsc klmbn¡epw (AhtcmSpÅ _m[yXbmWv). 

 

 

 



 ـ حق الجيران8

ب منك في المنزل، يحسن إليه بما استطاع من المال والجاه  الجار: هو القر
ّف عنه الأذى  .القو والفعلي والنفع، و

سلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، 1 سب وهو  با منك في ال ـ إن كان قر
 .وحق القرابة، وحق الإسلام

سب فله حقان: حق الجوار، وحق 2 ب في ال س بقر سلما ول ـ إن كان 
 الإسلام

سلما فله حقان: حق الجوار، وحق القرابة3 س  با ول ك إن كان قر ذ  ـ و

سلم فله حق واحد: حق الجوارـ إن كان بعي4  دا غير 

8þ AbÂ¡mtcmSpÅ ISaIÄ 

AbÂhmkn: \nsâ hoSv sImv \nt¶mSv ASp¯v 
\nÂ¡p¶h\mWv AbÂhmkn. k¼¯v, Øm\w, D]Imcw 
XpS§nbhbmÂ Ignhnsâ ]camh[n Ah\nte¡v \³a sN¿Ww. 
hm¡mepw, {]hr¯nbmepapÅ D]{Zh§Ä Ah\nÂ \n¶v XSbpIbpw 
thWw.  

1þ AbÂhmkn apkvenapw, \nsâ IpSpw_¯nÂ s]«h\pambn \nt¶mSv 
ASp¯mbmÂ Ah\v aq¶v _m[yXIfpv: AbÂ]¡ _m[yX, 
_Ô¯nepÅ _m[yX, Ckvemansâ _m[yX. 

2þ C\n Ah³ apkvenamWv, \nsâ IpSpw_¯nÂ s]« _ÔphÃ F¦nÂ 
Aht\mSv cv ISaIfpv: AbÂ]¡ _m[yX, Ckvemansâ _m[yX. 

3þ C\n AbÂhmkn _ÔphmWv, F¶mÂ apkvenw AÃ F¦nÂ cv 
ISaIfpv: AbÂ]¡ _m[yX, _Ô¯nsâ _m[yX.  

4þ C\n Ah³ _Ôphpw apkvenapw AÃ F¦nÂ Hcp ISabpv: 
AbÂ]¡ _m[yX BWXv. 



 ـ حقوق المسلمين عموما9

ذا عطس فحمد  نصحك فانصحه، و ذا اس ذا دعاك فأجبه، و سلام، و منها ا
ذا مات فاتبعه رض فعده، و ذا  ف الأذى عنهاهللا فشّمته، و  .، و

ون المعنى الجامع لها هو  ن أن ي م حقوق المسلم على المسلم كثيرة، و
فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن » المسلم أخو المسلمملسو هيلع هللا ىلص «قوله 

  .يتحرى له الخير كله، وأن يجتنب كل ما يضره
9þ apkveowIÄ ]ckv]capÅ ISaIÄ 

AXnÂ s]«XmWv kemw ]dbÂ, £Wn¨mÂ £Ww kzoIcn¡Â, 
D]tZiw tXSnbmÂ D]tZin¡Â, Xp½pIbpw AÃmlphns\ 
kvXpXn¡pIbpw sNbvXmÂ Ah\v thn {]mÀ°n¡Â, Ah³ 
tcmKnbmbmÂ Ahs\ kµÀin¡Â, Ah\nÂ \n¶v D]{Zh§Ä \o¡w 
sN¿Â.  

Hcp apkvenan\v asämcp apkvenant\mSpÅ _m[yXIÄ [mcmfamWv, 
AXnsâ ka{Kamb AÀ°w "Hcp apkvenw asämcp apkvenansâ 
ktlmZc\mWv' F¶ \_n  bpsS hm¡nÂ DÄs¡mÅp¶p. \nÝbw 
Cu kmtlmZcy¯nsâ DÅS¡w Ft¸mÄ Ah³ \nÀÆln¡p¶pthm 
At¸mÄ Ah³ Ah\v FÃm \³aIfpw sN¿m\pw, Ah\v t{Zmlw 
Dm¡p¶ FÃmw AIäm\pw {ian¡pw. 

 ـ حق غير المسلمين10

م الإسلام في النفس  م فيهم بح ر المسلمين أن يح يجب على و أ
جب عليه  مه، و والمال والعرض، وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحر

ف الأذى عنهم   .حمايتهم و



ئا منكرا في  لباس، وألا يظهروا ش جب أن يتميزوا عن المسلمين في ا و
صليب ئا من شعائر دينهم؛ كالناقوس، وا  .الإسلام، أو ش

10þ Aapkv eowItfmSpÅ ISaIÄ 

apkvenw `cWm[nImcnIÄ AhcnÂ hyàn, k¼¯v, A`nam\w 
F¶nXymZn Imcy§fnÂ CkvemanIambn hn[n \S¸m¡Ww. AhÀ 
\njn²sa¶v hnizkn¡p¶ Imcy§fnÂ AhcpsS taÂ in£mhn[nIÄ 
\S¸nem¡pIbpw thWw, Ahsc kwc£n¡epw, AhcnÂ \n¶v 
D]{Zh§Ä XSbepw `cWm[nImcn¡v \nÀ_ÔamWv. 

AhÀ thjw sImv apkveowIfnÂ \n¶v thÀXncnhpmhWw. 
AhÀ CkvemanI hncp²amb H¶pw Xs¶tbm, AsÃ¦nÂ Ipcntim, 
aWntbm t]msebpÅ AhcpsS aX NnÓ§tfm shfnhm¡cpXv. 


