حق المسلم على المسلم

الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين وال عدوان اال على الظالمين واشهد ان ال اله اال هللا وحده ال
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى اله وصحبه صالة وسالما دائمين
متالزمين إلى يوم الدين وبعد:

ِ
فقد روى االمام مسلم بسنده َع ْن أَِبي ُه َرْي َرَة ،أ َّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم
َن َرُس َ
ول هللا َ
ِ
ِ ِ
ِ
الِ« :إ َذا َل ِقيتَ ُه َف َسلِ ْم َعَل ْي ِهَ ،وإِ َذا
ول هللا؟َ ،ق َ
يلَ :ما ُه َّن َيا َرُس َ
َعَلى اْل ُم ْسل ِم ست» ق َ
ِ
ِ
ات َفاتَِّب ْع ُه»
ص ْح َل ُهَ ،وإِ َذا َع َ
ض َف ُع ْدهُ َوإِ َذا َم َ
ط َس َف َحم َد هللاَ َف َسم ْت ُهَ ،وإِ َذا َم ِر َ
ْ
ص َح َك َف ْان َ
استَ ْن َ
فهذا الحديث يوضح فيه نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم الحقوق التي ينبغى على كل امرئ مسلم
الَ « :ح ُّق اْل ُم ْسلِ ِم
َق َ
اك َفأ ِ
َج ْب ُهَ ،وإِ َذا
َد َع َ

أن يقوم بها تجاه أخيه المسلم.
أول هذه الحقوق أن تسلم عليه إذا لقيته بتحية اإلسالم (السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته) فهي

التحية المباركة التي اختارها هللا لنا يقول تعالى {َفِإ َذا َد َخْلتُ ْم ُبُيوتًا َف َسلِ ُموا َعَلى أ َْنُف ِس ُك ْم تَ ِحَّي ًة ِم ْن ِع ْنِد
َّللاِ م َبارَك ًة َ ِ
يق َّالِذ َ َّ
َّه ْم ِإَلى اْل َجَّن ِة ُزَم ًار
{وِس َ
َّ ُ َ
ين اتَق ْوا َرب ُ
طي َب ًة } [النور ]61 :وهي تحية المالئكة قال تعالى َ
ِِ
ِ
ِ
َّ ِ
ين } [الزمر]73 :
وها َخالد َ
ال َل ُه ْم َخ َزَنتُ َها َس َال ٌم َعَل ْي ُك ْم ط ْبتُ ْم َف ْاد ُخُل َ
اء َ
وها َوُفت َح ْت أ َْب َو ُاب َها َوَق َ
َحتى إ َذا َج ُ

َّ
وتحية أهل الجنة يقول هللا تعالى عن أهل الجنة {دعو ِ
الله َّم وتَ ِحيَّتُهم ِفيها س َالم و ِ
آخ ُر
َ َْ ُ
اه ْم ف َ
يها ُس ْب َح َان َك ُ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
ِِ
ِ
اهم أ ِ
ين ([ })10يونس ]10 :وأفضل صيغ السالم وأكملها أن تقول السالم
َن اْل َح ْمُد َّّلِل َر ِب اْل َعاَلم َ
َد ْع َو ُ ْ
عليكم ورحمة هللا وبركاته رواه أبو داود فقد جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقال  :السالم

عليكم َّ ،
(ع ْشٌر) [يعني عشر حسنات] ثم
فرد عليه  ،ثم جلس  ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم َ :
فرد عليه فجلس  ،فقال ِ :
جاء آخر  ،فقال  :السالم عليكم ورحمة هللا َّ ،
(ع ْش ُرو َن) ثم جاء آخر ،

فقال  :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،فرد عليه فجلس  ،فقال ( :ثَالَثُو َن)  .رواه أبو داود .ولهذا
ال ينبغي للمسلم أن يستبدل هذه التحية المباركة بغيرها.

الحق الثانى :إجابة الدعوة :فإذا دعاك إلى وليمة عرس أو غيرها فيجب عليك أن تجيب الدعوة

بشرط أن ال يكون فيها محرمات ,وإجابة الدعوة مما يشرح صدر أخيك المسلم ويدخل السعادة على

ِ
قلبه وقد جاء في الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ وأَح ُّب األ ْ ِ
ور تُْد ِخُل ُه
َع َمال ِإَلى هللا ُس ُر ٌ
َ َ
َعَلى ُم ْسلِ ٍم ] رواه الطبراني
الحق الثالث :نصحه وارشاده في أمر دينه ودنياه فالنصح بالخير هو سنة األنبياء وهدي الصالحين

وقد ذكر هللا تعالى أن نوحا عليه السالم قال لقومه {أُبلِغ ُكم ِرس َ ِ
َّللاِ َما
َعَل ُم ِم َن َّ
ص ُح َل ُك ْم َوأ ْ
االت َربِي َوأ َْن َ
َُ ْ َ
َال تَ ْعَل ُمو َن} [األعراف ]62 :والنصح بالخير من الصدقات الجارية التي تستمر حتى بعد وفاة اإلنسان
يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ من دل على خير فله مثل أجر فاعله] رواه مسلم

ِ َّ
َِّ
ال:
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
الحق الرابع تشميت العاطس بأن يدعو له كما ورد في الحديث أن النب ِي َ
ِِ
َخوه أَو ص ِ
احُب ُه َ :ي ْرحم َك َّ ِ
ال َل ُه َي ْر َح ُم َك
" ِإ َذا َع َ
ط َس أ َ
َّللاُ َ ،فإ َذا َق َ
َُ
َحُد ُك ْم َفْل َيُق ْل  :اْل َح ْمُد َّّلِل َ ،وْل َيُق ْل َل ُه أ ُ ُ ْ َ
صلِ ُح َباَل ُك ْم " رواه البخاري
يك ُم َّ
َّ
َّللاُ َفْل َيُق ْل َ :ي ْهِد ُ
َّللاُ َوُي ْ
والحق الخامس عيادة المريض فإذا مرض أخوك المسلم يجب عليك زيارته الن ذلك له ثواب عظيم

مسلما غدوة إال صلى عليه
عند هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :-ما من مسلم يعود
ً
سبعون ألف ملك حتى يمسي ،وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ،وكان له
يضا نادى مناد من
خريف – بستان  -في الجنة" رواه الترمذي ,وفي الحديث اآلخر [ من عاد مر ً
السماء  :طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزال ] رواه ابن ماجه
وينبغي لمن زار مريضا أن يخفف في الزيارة وأن يدعو له وأن يعطيه األمل في الشفاء وأن يذكره
بثواب الصبر على المرض وما أعده هللا للصابرين
الحق السادس اتباع الجنائز فإن فضلها يعم الحي والميت فأما الميت فيقول رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ( ما من رجل ميت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون باهلل شيئا إال شفعهم هللا فيه )

َرَواهُ ُمسلِ ٌم .وفي حديث آخر (من صلى عليه ثالثة صفوف فقد أوجب) َرَواهُ ُأبو َد ُاود ,أي أوجب هللا
له الجنة ,وأما فضلها لألحياء فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من شهد الجنازة حتى ي َّ
صلى
ُ
َ
شهدها حتى تُدَف َن فله قيراطان)) ،قيل :وما القيراطان؟ قال(( :مثل الجبَلين
ومن َ
عليها فله قيراطَ ،
العظيمين((
هذه الحقوق الست المذكورة في الحيث وغيرها من الحقوق التي ذكرها النبي صلى هللا عليه وسلم في

أحاديث أخرى مثل نصرة المظلوم ومساعدة الضعيف والسعي في قضاء حوائج المسلمين يجمعها
كلها آية واحدة في كتاب هللا تعالى وهي { ِإَّن َما اْل ُم ْؤ ِمُنو َن ِإ ْخ َوةٌ } [الحجرات]10 :
ف األخوة هي عنوان العالقة بين المسلمين بعضهم البعض وأسال هللا دوام المحبة واألخوة بين المسلمين.
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