
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب 

 

اهلل:   أقايص األرض،    عباد  املسلمني ولو كان يف  له حقوق عىل  املسلم اإلسالم وجبت  أن يدخل  بمجرد 

هل أداها ألخيه ام قَّصر فيها، وهذه املسؤولية التي يستشعرها املسلم جتاه   وسُيسأل املسلم عن هذه احلقوق

له   ت  ، وهبذا يكون املجتمع مرتابطًا إذا اشتكى منه عضٌو تأمللريىض عنه اهلل تعاىلاحلقوق    لتأديةأخيه تدفعه  

ِهم  وتَ كام قال عليه الصالة والسالم )) باقي األعضاء ِمننَي يف َتَوادِّ ،َراُُحهم  َمَثُل املُؤ  َمَثُل اجلََسِد إَِذا   َوَتَعاُطِفهم 

ى َهِر واحلُمر ُر اجلََسِد بِالسر
ٌو َتَداَعى َلُه َسائِ َتَكى ِمن ُه ُعض       ((.اش 

بناء   عىل  اإلسالم  مرتابط، حرص   إخوة  جمتمع  مجيعا  املسلمني  أفراد  اإلسالم  تعاىل:    فجعل  اَم }قال  إِنر

ِمنُوَن   َوةٌ امل ُؤ  َبع ض  }وقال:  [10احلجرات: ]  {إِخ  لَِياُء  َأو  ُضُهم   َبع  ِمنَاُت  َوامل ُؤ  ِمنُوَن  عّلق  ،[71التوبة:]  {َوامل ُؤ  بل 

ال  ))    :النبي صىل اهلل عليه وسلم كامل اإليامن عىل كامل حمبتك ألخيك املسلم، قال عليه الصالة والسالم

بر َ 
ُُيِ َحّتى  َأَحُدُكم   ِمُن  ِسهِ ُيؤ  لِنَف  بُّ 

ُُيِ ما  عليه ،  ((ألخيِه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عمله  عمل  أول  كان  لذلك 

واألنصار،  املهاجرين  بني  مؤاخاته  هو  هجرته  بعد  إال    وسلم  قائمة  للمجتمع  تقوم  أن  يمكن  ال  ألنه 

املعام تنقلب  ما  فرسعان  دنيوية  مصالح  من  ذلك  غري  عىل  التعامل  أما  األخوة،  أساس  عىل  لة  بالتعامل 

 .باحلسنى إىل أسوأ املعامالت وذلك إذا زالت تلك املصلحة

 ولعنا نستعرض بعض احلقوق التي أوجبها اهلل عىل املسلمني فيام بني بعضهم البعض: 

قال عليه وسلم  لِِم )) :فقد جاء عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل صىل اهلل  امل ُس  َعىَل  لِِم  امل ُس  َحقُّ 

َتن َصحَ    ِستٌّ   اس  َوإَِذا  َفَأِجب ُه  َدَعاَك  َوإَِذا  َعَلي ِه  َفَسلِّم   َلِقيَتُه  )إَِذا  َقاَل  اهللرِ:  َرُسوَل  َيا  ُهنر  َما  َلهُ ِقيَل  َفان َصح   ،  َك 

ت هُ  هُ  ،َوإَِذا َعَطَس َفَحِمَد اهللرَ َفَسمِّ هُ َوإَِذا َماَت  ،َوإَِذا َمِرَض َفُعد  بِع   ))  .َفاتر

ِمن حق املسلم عىل املسلم أهنام إذا التِقيا أن يلقيا عىل بعضهام السالم ألن السالم )) ِقيَتُه َفَسلِّم  َعَلي هِ إَِذا لَ ((

ة واأللفة واملحبة، قال   ِمنُوا َحترى  )):صىل اهلل عليه وسلمجيلُب املودر ُتؤ  َواَل  ِمنُوا،  ُتؤ  َنرَة َحترى  اجل  ُخُلوَن  َتد  اَل 

ابُّ  َبي نَُكم  ََتَ اَلَم  َأف ُشوا السر ؟  اَبب ُتم  ََتَ َفَعل ُتُموُه  إَِذا   
 
ء َعىَل ََش  ُكم   َأُدلُّ َأَواَل  وال شك أن فضَله عظيٌم، فإذا    (، (وا، 

 ورُحة  عليكم السالم :  السالم عليكم؛ نال عرش حسنات، وإن قال ألخيه املسلم :قال املسلم ألخيه املسلم 



 

 

 .نال ثالثني حسنة  عليكم ورُحة اهلل وبركاته؛   السالم :املسلم اهلل؛ نال عرشين حسنة، وإن قال ألخيه          

َسَن ِمن َها َأو  ُردُّوَها} :قال تعاىل  َفَحيُّوا بَِأح 
   [86 النساء:] {َوإَِذا ُحيِّيُتم  بَِتِحيرة 

مَ  السالم عىل  يكون؟وهذا  َعَلي ِه    ن  اهللُ  َصىلر  النربِير  َسَأَل  َرُجاًل  َأنر  َعن ُهاَم،  اهللرُ  َريِضَ  و  ر  َعم  ب ِن  اهللرِ  َعب ِد  َعن  

؟   ٌ اَلِم َخري  ِرف   ُتط ِعمُ  :َقاَل َوَسلرَم: َأيُّ اإِلس  اَلَم َعىَل َمن  َعَرف َت َوَمن  ََل  َتع  َرُأ السر  ((. الطرَعاَم، َوَتق 

 :َقاَل َرُسوُل اهللرِ َصىلر اهللرُ َعَلي ِه َوَسلرمَ   :َقاَل عنه  كون السالم مع ابتسامة: َعن  َأيِب َذرٍّ ريض اهلل  وال تنس أن ي

ِه َأِخيَك َصَدَقةٌ )) ُمَك يِف َوج   (( َتَبسُّ

َفَأِجب هُ )) َدَعاَك  وليمة    ((:َوإَِذا  أو  لوليمة عرس  دعاه  إذا  أنه جييب دعوته  املسلم  أخيه  املسلم عىل  ِمن حق 

  عن عبدف وأال يتهاون يف ذلك،    إن كان من ذوي أرحاِمه الذين جتُب صلتهم،  أخرى؛ خصوًصامناسبات  

قال وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  عنهام:  اهلل  ريض  عمر  بن  ُدعِ ))  :اهلل  إِ   َي إَِذا  َولِيَمِة َأَحُدُكم   ال  ىَل 

 . عىل أال يكون يف تلك الوليمة ماال يرىض عنه اهلل تعاىل ((َفل ُيِجب  

َتن َصَحَك َفان َصح  َلهُ ))  ما ينفعه وجيلب له اخلري ويبعد    ونصحه يكون يف شؤون دينه ودنياه، وكلِ   ((َوإَِذا اس 

َعب ِد اهللرِ ريض اهلل عنه،  ف  األذى، عنه   ِن  ب  إَِقاِم  :َقاَل َعن  َجِريِر  َم َعىَل  ُت َرُسوَل اهللرِ َصىلر اهللُ َعَلي ِه َوَسلر ))َباَيع 

)) لِم  ِح لُِكلِّ ُمس  َكاِة، َوالنُّص   الزر
ِ
اَلِة، َوإِيَتاء ، ومما ُيز بالقلب أن غالب املسلمني يتناصحون ألجل الدنيا الصر

ِ إِنر  }  :ال يتناصحون مع أن اهلل قال ويزعمون أن ها من كامل حمبتهم لبعض لكنهم يف أمور الدين   َوال َعَّص 

  ِ ْب  ا بِالصر َقِّ َوَتَواَصو  ا بِاحل  احِلَاِت َوَتَواَصو  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصر ن َساَن َلِفي ُخرس   إِالر الر ِ  [3-1]العَّص/{اإل 

ت هُ )) َفَسمِّ اهللرَ  َفَحِمَد  َعَطَس  وقال،  ((َوإَِذا  عطس  هلل،  :فإذا  له احلمد  يقول  أن  املسلم  أخيه  يرُحك  :فعىل 

 .يغفر اهلل لنا ولكم  :أو يقول ََيديكم اهلل وُيصلح باَلكم، :وعليه أن يرد قائاًل  اهلل،

بُّ ))  :عن أيب هريرة، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال وال يزهدن أحدنا باحلمد بعد العطاس، ف
إنر اهلل ُُيِ

العطاس[ ]كا  الُعَطاَس  من  يتطريون  اجلاهلية  أهل  َتَعاىَل ن  اهلل  َوَُحَِد  َأَحُدُكم   َعَطَس  َفإَذا  الترَثاُؤَب،  َرُه  َوَيك   ،

ِمَن   ُهَو  اَم  َفإنر الترَثاُؤُب  ا  َوَأمر اهللُ،  َُحَُك  َير  َلُه:  َيُقوَل  أن   َسِمَعُه  لِم   ُمس  ُكلِّ  َعىَل  َحّقًا  ي َطاِن،َكاَن  َتَثاء  الشر َب  َفإَذا 

ُه َما  در َتَطاَع،أَحُدُكم  َفل رَيُ ي َطانُ   اس                                                                                                                .((َفإنر أَحَدُكم  إَِذا َتَثاءَب َضِحَك ِمن ُه الشر

هُ )) ي عزيمة    ا ذهىل أخيه املسلم أنه إذا مِرض ُيعوده ويزوره؛ ألن  ِمن حق املسلم ع،  ((َوإَِذا َمِرَض َفُعد  ُيقوِّ

لذنوبه وخطاياه، تكفري  يصيبه  ما  وأن  الصْب،  اهلل قد جاء  و  املريض عىل  قال رسول  قال:  هريرة،  أيب   عن 

: طِب َت، ))   :وسلم صىل اهلل عليه 
ِ
اَمء  ِمَن السر

َنرةِ َمن  َعاَد َمِريًضا، َناَدى ُمنَاد  أ َت ِمَن اجل   َوَطاَب مَم َشاَك، َوَتَبور



 

 

                                                                                                                                               إن كان املريض من ذوي أرحاِمه وتتحتم الزيارة، ((َمن ِزاًل           

هُ   َوإَِذا )) بِع  َ ،  ((َماَت َفاتر ها حتى  عليها، ويتبعُ   ِمن حق املسلم عىل أخيه املسلم أن يتبع جنازته إذا مات وُيصّلِّ

قالفتدفن،   وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  أن  هريرة  أيب  ،  )) :عن  تَِسابًا  َواح  إيامنًا  م  
لِ ُمس  َجنَاَزَة  َبَع  اتر َمِن 

ُأُحد  ، َومَ َوَكاَن َمَعُه َحترى   ِمث ُل  ِ ُكلُّ ِقرَياط   ِر بِقرياَطني  جُع ِمَن األَج  َير  ُه  َفإنر نَِها ،  َدف  ن   ُيَصىلر َعَلي َها َوُيفَرَغ ِمن  

ِجُع بِقرَياط   ُه َير  َفَن ، َفإنر  .  ((َصىلر َعَلي َها ، ُثمر َرَجَع َقب َل أن  ُتد 

هكذا أمرنا ربنا وسنر لنا نبينا صىل اهلل عليه   ،ته مظلومًا أو ظاملًا(())نَّص :ومن حق املسلم عىل أخيه املسلم

َرى َفقَ }قال تعاىل:   وسلم، ُخ  ا َعىَل األ  َداُُهَ ُحوا َبي نَُهاَم َفإِن  َبَغت  إِح 
لِ َتَتُلوا َفَأص  ِمننَِي اق  اتُِلوا  َوإِن  َطائَِفَتاِن ِمَن امل ُؤ 

َحترى   َتب ِغي  ي 
تِ ِس الر امل ُق  بُّ 

ُُيِ اهللرَ  إِنر  ِسُطوا  َوَأق  ِل  َعد  بِال  َبي نَُهاَم  ُحوا 
لِ َفَأص  َفاَءت   َفإِن   اهللرِ  ِر  َأم  إِىَل    { طنِيَ َتِفيَء 

َوَسلرمَ ، و[9   احلجرات] َعَلي ِه  اهللُ  َصىلر  َقاَل َرُسوُل اهللرِ  َقاَل:  َعن ُه،  َريِضَ اهللرُ  َأَنس   أَ ))   :َعن   َأو   ان َُّص   َظاملًِا  َخاَك 

ُه َظاملًِا؟    َمظ ُلوًما ُه َمظ ُلوًما، َفَكي َف َنن َُّصُ هِ   َتأ ُخذُ  :َقاَل ، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللرِ، َهَذا َنن َُّصُ َق َيَدي  قال َصىلر  ((، وَفو 

لِِم الَ َيظ لُِمُه َوالَ )) :َوَسلرمَ اهللُ َعَلي ِه  لُِم َأُخو املُس  لُِمهُ املُس     ((.ُيس 

َلَعلرُكم     إنام املؤمنون}تعاىل:  قال    (،املتخاصمني(  إصالح ما بني)) ُقوا اهللرَ  َواتر ُكم   َأَخَوي   َ َبني  ُحوا 
لِ َفَأص  َوٌة  إِخ 

َُحُون و{ َ ُتر  عليه  ،  اهلل  صىل  اهلل  رسول  اَلِة )) :وسلم قال  َوالصر َياِم  الصِّ َدَرَجِة  ِمن   بَِأف َضَل  ُكم   ِْبُ ُأخ  َأاَل 

َدَقِة؟ َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ.   ِ َقاَل: َوَفَسادُ َذاِت    َقاَل: َصاَلُح َوالصر َبني  َالَِقةُ   ال  ِ ِهَي احل  َبنيِّ ، وجاء يف ((َذاِت ال 

 َ  ِهَي احل 
ِ
َبنيِّ يَن(( رواية ))َوَفَساُد َذاِت ال  لُِق الدِّ َر َوَلكِنرَها ََت  ع  ُق الشر

لِ    .الَِقُة الَ َأُقوُل ََت 

َض الظرنِّ إِث مٌ }قال تعاىل:  ،  ))حسن الظن به(( رًيا ِمَن الظرنِّ إِنر َبع 
َتنُِبوا َكثِ ِذيَن آَمنُوا اج  َا الر . ولو تيقنت {َيا َأَيُّ

لصالح ما أمكن، دخل رجل عىل االمام الشافعي يف ، وأن َتمل قوله وفعله عىل ا منه سوء فعليك النصح

قوة   مرضه نقلك اهلل من ضعف إىل  يا إمام ]والضعف هو املرض فكأنه يقول  له: قوى اهلل ضعفك  فقال 

. فقال اهلل  ومن مرض إىل صحة[، فقال له اإلمام الشافعي مداعبًا: تدعو عّل!! فقال واهلل يا إمام ما قصدُت 

 كالمك إال عىل الظن احلسن.  قصدَت ما ُحلُت الشافعي واهلل لو 

صىل اهلل   الفسق، قالفال جيوز للمسلم أن يصف أخاه املسلم بالكفر ولو كان ظاهره  ، ((رميه بالكفر ))عدم

ِر، َأو  َقاَل: َعُدو اهللِ، َوَلي َس َكَذلَِك إاِلر َحاَر َعَلي هِ )) :عليه وسلم  (( َوَمن  َدَعا َرُجاًل بالُكف 

ر  َفُهَو َكَقت لِهِ وقال: )) ِمنًا بُِكف  ِمنًا َفُهَو َكَقت لِِه، َوَمن  َقَذَف ُمؤ   . (( َوَمن  َلَعَن ُمؤ 

 



 

 

 

إِىَل   :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم    ، قال (( حرمة لعنه)) نَُة  َشي ئًا، َصعَدِت اللرع  َلَعَن  إَِذا  الَعب َد  ،))إنر 
ِ
امء   السر

 
ِ
امء السر أب واُب  َلُق  إِىَل    ُدوهَنَا،  َفُتغ  بُِط  ََت  ِض،ُثمر  أب واهُبَا    األر  َلُق  َيمينًا    ُدوهَنا،َفُتغ  َتأُخُذ  جَتِد     َوِشامالً،ُثمر  ََل   َفإذا 

اًل    ُلِعَن،َمَساغًا َرَجَعت  إِىَل الرِذي   سلمة بن األكوع ريض  وعن   وإالر َرَجَعت  إِىَل َقائِلَِها((  لِذلَِك،فإن  َكاَن أه 

 الكبائر(( إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من   قال: ))كنا اهلل عنه

لاَِمِن بَِسي َفي ِهاَم َفَقَتَل  (( حرمة قتاله إال بحق ((  َتَقى امل ُس  ا َصاِحَبِه : قال عليه الصالة والسالم: ))إَِذا ال  َأَحُدُُهَ

ُتوُل ِِف النراِر((  َقاتُِل َوامل َق  ُه َكاَن َفال  ُتوِل؟ َقاَل : إِنر َباُل امل َق  َقاتِِل َفاَم  ال  َهَذا َباُل  : ))َيا َرُسوَل اهللرِ  ، وجاء يف رواية 

   .(( َحِريًصا َعىَل َقت ِل َصاِحبِهِ 

إىل ربه تعاملم)) ُقُلوِب   :((وسلمىل اهلل عليه  قال ص ((،  ه بظاهره ونكل رسيرته  َب َعن   ُأَنقِّ َأن   َمر   ُأؤ  ََل   نِّى 
إِ

ُبُطوهَنُم   َأُشقر  النبي صىل اهلل قال:  عن سعيد بن املسيِّب  ((  النراِس َوالَ  كتب إيلر بعض إخواين من أصحاب 

خرجت من امرئ  مسلم  وال تظنن بكلمة     عليه وسلم: أن ضع أمر أخيك عىل أحسنه ما َل يأتك ما يغلُبك

 اًل. حممرشًا وأنت جتُد هلا يف اخلري  

أسأل اهلل أن َيسلَل سخيمة قلوبنا وأن جيعلنا إخوة متحابني إنه ويل َذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن  

 احلمد هلل رب العاملني. 


