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انتشار المحبة.إظھار سماحة االسالم.

الرقي الحضاري.اإلقبال على الطاعة.

تحقیق السعادة.محبة هللا.





النھي عن الضرر.

إلفادة العموم فتشمل كل أنواع الضرر.



الخوف والقلق واالضطراب النفسي.
نفور الناس منھ وقطع العالقات معھ.

غیر مقصود.
انعدام الثقة بینھما وكثرة المشاكل.

العاقل ال یضر نفسھ وال یضر غیره.



برنامج حمایة.كشف أسرار الناس.

تنظیم الوقت.تضیع الوقت.

العالج والصحبةاالنحراف والمرض.
الصالحة.



یصلى وھو جالس.

التیمم.

یقصر ویجمع.



االعتداء على الزوجة ومنعھا حقوقھا.

حرمان أحد الوالدین من رؤیة ابنھ والتحریض على عقوقھ.



أن تكون الوصیة لوارث أو زیادة عن الثلث.



أن یأخذوا ما طلبوا
أن یقولوا أن الرسول صلى هللا علیھ وسلم بخیل ولم یعطھم طلبھم

األول.
ألن كالمھم أنھ بخیل یترتب علیھ ھالكھم و أضرار كبیرة

نختار األنسب واألقل ضرراً.



حتى ال تسبب ضرراً للناس.موافق.

ألن فیھ ضرر لآلخرین.غیر موافق.

ألنھ رفع الضرر عن زمیلھ.موافق.

ألن فیھ ضرر لآلخرین.غیر موافق.



أطلب الفاتورة/اإلعالن عن سعر
السلعة وإرجاع واستبدال السلع

إذا كانت معیبة

اإلعالن عن سعر المنتج او الخدمة
قبول استرجاع السلعة الغیر موافقة لشرط العقد
االلتزام بعملیات اإلصالح حسب شھادة الضمان



حفظ الحقوق ومن الضرر عن البائع والمشتري.

لما لھ من آثار سلبیة صحیة واجتماعیة واقتصادیة
وتنمویة .



( المحاضرات / النشرات/خطبة الجمعة.....

االبتعاد عنھ ونصح اآلخرین باالبتعاد



الرقي الحضاري.محبة الناس وثقتھم فیھ.

الشعور بالسعادة.تقدیم القدوة الحسنة.



الحاق اإلنسان مفسدة بغیره مع أنھ لم یضره.
الحاق االنسان مفسدة بمن اضر بھ.

األجر والثواب - احترام الناس - القدوة الحسنة.

األمن واألمان - حفظ الحقوق- الشعور بالسعادة.

ال أضر نفسي وال اآلخرین.
الموازنة قبل اتخاذ القرار.



ال تضر أحداً لم یضرك .

ال تضر أحداً حتى لو أضرك .

ال ضرر.

ال ضرار.



ألن فیھ ضرر بمن لم یضره.

حرصاً على تماسك المجتمع وتآلف القلوب وتحقیق السعادة.


