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حق املسلم على املسلم

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين ،احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل
جيعل له عوجا ،احلمد هلل فاطر السماوات واألرض ،احلمد هلل رب كل شيء ومليكه ،وأشهد أن ال
إله إال هللا وحده ال شريك له ،الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفوا
اجملتب ،خري َمن وطئ الثرى ،صلى
أحد ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،النيب املصطفى ،والرسول َ
هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما كثريا إىل يوم الدين ،أما بعد:
شك أن للمسلم على أخيه املسلم حقوقا وواجبات ،فال بد للمسلم أن يقوم حبقوق أخيه املسلم،
فال َّ
وقد استخرجت بعض الفوائد واإلرشادات من حديث أيب هريرةَ رضي هللا عنه(( :حق املسلم على
املسلم ست)) ،أسأل هللا أن ينفع هبا املسلمني ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

[حق املسلم على املسلم]
جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :حق

املسلم على املسلم ست)) ،قيل :ما هن اي رسول هللا؟ قال(( :إذا لقيته فسلم عليه ،وإذا دعاك

فأجبه ،وإذا استنصحك فانصح له ،وإذا عطس فحمد هللا فسمته ،وإذا مرض فعده ،وإذا مات

فاتبعه)).
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((إذا لقيته فسلم عليه)):
من حق املسلم على املسلم أنه إذا لقيه فإنه يسلم عليه ،وصيغة السالم أبن يقول :السالم عليكم
يرد عليه أخوه املسلم ويقول :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته؛ فإن
ورمحة هللا وبركاته ،وأن َّ
املودة واأللفة واحملبة ،ولذلك جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال:
السالم جيلب َّ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت احابوا ،أوال

أدلكم على شيء إذا فعلتموه احاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)) ،فال شك أن إفشاء السالم عالمة
على احملبة بني املسلمني ،وال شك أن إفشاء السالم بني املسلمني واحملبة بينهم تغيظ الكفار ،بل
ترعبهم؛ فهم حياولون أن يفرقوا بني املسلمني يف معتقداهتم ،فيأتوهم آبراء ختالف عقيدهتم ،وأيتوهم
أبفكار ختالف الفكر السليم ،بل حىت يف أخالقهم وسلوكهم والعياذ ابهلل ،ولألسف اجنرف مع هذه
اآلراء واألفكار الضالَّة بعض شباب املسلمني ،فحصل بذلك الفرقة ،ولذلك هناان هللا عن الفرقة،
اّلل ََجيعا َوَال تَ َفَّرقوا ﴾ [آل عمران ،]103 :فمن أسباب حصول االجتماع
فقالَ ﴿ :و ْاعتَصموا حبَْبل َّ
واأللفة بني املسلمني إفشاء السالم ،وال شك أن فضلَه عظيم ،فإذا قال املسلم ألخيه املسلم :السالم

عليكم؛ انل إبذن هللا عشر حسنات ،وإن قال ألخيه املسلم :السالم عليكم ورمحة هللا؛ انل إبذن

هللا عشرين حسنة ،وإن قال ألخيه املسلم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته؛ انل إبذن هللا ثالثني
حسنة.

واألفضل للمسلم أن يسلم على أخيه املسلم ويقول :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وعلى أخيه
يرد عليه قائال :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وإن سلَّم وقال :السالم عليكم،
املسلم أن َّ
فاألفضل أن يرد ابلتحية كاملة ،ويقول :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أو يردها بقوله :وعليكم

السالم ،ولذلك قال تعاىل ﴿ :وإذا حييتم بتحية فحيوا ِبحسن من ها أو ردوها ﴾ [النساء:
.]86

فرد عليه بقولك :وعليكم ،هذا
وأما الكافر ،فال جيوز ابتداء السالم عليه ،وإن سلم عليك الكافر َّ
ما تيسر ذكره يف السالم وآدابه ،وهللا أعلم.

((وإذا دعاك فأجبه)):
من حق املسلم على أخيه املسلم أنه جييب دعوته إذا دعاه لوليمة عرس أو وليمة مناسبات أخرى؛
ألن من فوائد ذلك حصول االجتماع بني املسلمني ،وبه يصل املسلم أخاه املسلم ،خصوصا إن
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كان من ذوي أرحامه الذين جتب صلتهم ،فعلى املسلم أن جييب دعوة أخيه املسلم ،وأال يتهاون يف
ذلك ،ولذلك جاء يف صحيح البخاري عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما :أن رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم قال(( :إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأتا)).

لكن إن كان يف هذه الدعوة أو هذه املناسبة منكرات وحمرمات؛ من وجود األغاين واملوسيقا،
واالختالط بني الرجال والنساء  -نسأل هللا العافية  -وغري ذلك من احملرمات؛ فإنه حيرم على املسلم
َّ
الذهاب إليها؛ ألن املفسدة أعظم من املصلحة ،ولذلك تقول القاعدة عند العلماء" :درء املفاسد

مقدم على جلب املصاحل".
وإن كان يف هذه الدعوة ذوو أرحامه الذين جتب صلتهم ،فإنه خيصص يوما لزايرهتم ،بدال من صلتهم
يف هذه الدعوة اليت يوجد فيها منكرات.
أما إن كانت هذه الدعوة ليس فيها منكرات وال حمرمات ،وال أي شيء من هذا القبيل ،فعليك أن
تبادر ابإلجابة واحلضور إليها ،خصوصا إن كانت الدعوة وجها لوجه.
وأما إن انشغلت عن هذه الدعوة ،فعليك أن تعتذر من صاحب هذه الدعوة ،هذا ما تيسر ذكره
يف إجابة الدعوة وآداهبا ،وهللا أعلم.
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((وإذا استنصحك فانصح له)):
غشه؛ كمثل َمن أراد أن
من حق املسلم على أخيه املسلم أنه إذا أراد منه النصيحةَ أن ينصحه وال يَ َّ
يشرتي سيارة مث أتى إىل أخيه املسلم اخلبري يف السيارات وأنواعها ،مث يسأله ويطلب من أخيه
النصيحة ،كأن يقول :ما السيارة اجليدة يف االستخدام؟ وما شابه ذلك من األسئلة ،فعلى أخيه
يغشه ،فيخربه ابلنوع اجليد والسيارة اجليدة.
املسلم أن يعطيَه النصيحة وأال َّ
مثال آخر :رجل يريد أن يشرتي منزال ،وذهب إىل صاحب ذلك املنزل ،مث استنصحه يف هذا املنزل،
هل هو جيد للسكن وما شابه ذلك ،فعلى صاحب هذا املنزل أن خيربه ابحلقيقة ،وأال يغشه ،إن
كان جيدا للسكن فينصحه به ،وإن كان غري ذلك فعليه أن حيذره منه ،وأن يقول غري صاحل
للسكن.
ولألسف الشديد هناك َمن خيالف هذا الكالم فتجده يبيع على إخوته املسلمني ابلغش ،والعياذ
نصحهم ابلغش والعياذ ابهلل ،ومهه الوحيد هو أن حيصل على املال
ابهلل ،فإذا طلبوا منه النصيحة َ
سواء كان حالال أم حراما ،ولعل َمن يفعل هذا قليل.
فهناك من هو أهل للخري ،فإذا استنصحته نصحك ابلشيء الطيب ،ولعل َمن يفعل ذلك كثري،
وهلل احلمد واملنة ،فالنصيحة بني املسلمني مطلوبة؛ فبها يرفع اجلهل ويزهق الباطل ،ويظهر احلق ويهزم
الشر وينصر اخلري ،فال شك أن النصح لكل مسلم مطلوب ،ولذلك جاء يف صحيح البخاري عن
َجرير بن عبدهللا ،قال" :ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة،

والنصح لكل مسلم".
وكذلك على املسلم أن ينصح إخوته يف األمور الدينية ،فإذا وجد رجال ال يصلي نصحه ابلصالة،
وبني له أركاهنا وواجباهتا وسننها وفضلها ،وأهنا ركن من أركان اإلسالم ،وعليه أن يبني له عظيم خطر
َّ
تركها.
وبني له عظيم إهمها ،وغري ذلك.
وإن وجد مدخنا أو مدم َن مدرات نصحه عن ذلك َّ
فعلى على املسلم أن ينصح أخاه املسلم ابلشيء الطيب ،ولذلك جاء يف صحيح مسلم عن َتيم
َّ
الداري أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :الدين النصيحة)) ،قلنا :ملن؟ قال(( :هلل ،ولكتابه،
ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامتهم)) ،هذا ما تيسر ذكره ،وهللا أعلم.
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((وإذا عطس فحمد هللا فسمته)):
من حق املسلم على أخيه املسلم أنه إذا عطس فحمد هللا أن يشمته ،فإذا عطس املسلم وقال :احلمد هلل،
فعلى أخيه املسلم أن يقول له :يرمحك هللا ،وعليه أن يرد قائال :يهديكم هللا ويصلح ابلكم ،أو يقول:
يغفر هللا لنا ولكم.

وأان أعجب من بعض الناس حينما يعطس وال حيمد هللا ،أقول لك اي َمن تفعل هذا :إن العطاس نعمة

من هللا ،فعليك أن حتمد هللا ،وهللا سبحانه وتعاىل حيب العطاس ،ولذلك جاء يف صحيح البخاري عن
أيب هريرة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا حيب العطاس ،ويكره التثاؤب ،فإذا عطس
أحدكم ومحد هللا ،كان حقا على كل مسلم سعه أن يقول له :يرمحك هللا ،وأما التثاؤب ،فإمنا هو من
الشيطان ،فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع ،فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان)).

فعلى املسلم إذا عطس أن حيمد هللا ،وأن يرد عليه أخوه بقوله :يرمحك هللا ،وأن يرد بقوله :يهديكم هللا
ويصلح ابلكم ،أو يغفر هللا لنا ولكم ،ولذلك جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال (( :إذا عطس أحدكم فليقل :احلمد هلل ،وليقل له أخوه أو صاحبه:

يرمحك هللا ،فإذا قال له :يرمحك هللا ،فليقل :يهديكم هللا ويصلح ابلكم)).

وأما قوله :يغفر هللا لنا ولكم ،فقد ورد يف سنن أيب داود عن هالل بن يساف ،قال :كنا مع سامل بن عبيد
فعطَس رجل من القوم ،فقال :السالم عليكم ،فقال سامل :وعليك وعلى أمك ،مث قال بعد :لعلك وجدت
مما قلت لك ،قال :لوددت أنك مل تذكر أمي خبري وال بشر ،قال :إمنا قلت لك كما قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،إان بَْينا حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ،فقال :السالم

عليكم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وعليك وعلى أمك)) ،مث قال(( :إذا عطس أحدكم

فليحمد هللا)) ،قال :فذكر بعض احملامد(( ،وليقل له من عنده :يرمحك هللا ولريد  -يعين عليهم :-
شمت؛ ألنه مل حيمد هللا ،وهلذا جاء يف
حيمد هللا ،فإنه ال ي َّ
يغفر هللا لنا ولكم)) ،فإذا عطس املسلم ومل َ

فشمت أحدمها
صحيح مسلم عن أنس بن مالك ،قال :عطس عند النيب صلى هللا عليه وسلم رجالنَّ ،

ومل يشمت اآلخر ،فقال الذي مل يشمته :عطس فالن فشمته ،وعطست أان فلم تشمتين ،قال(( :إن هذا

محد هللا ،وإنك مل احمد هللا)) ،وإن عطس فلم حيمد هللا ،فاألفضل أن يذكر ويقال له :امحَد هللا ،هذا ما

تيسر ذكره ،وهللا أعلم.
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((وإذا مرض فعده)):
من حق املسلم على أخيه املسلم أنه إذا مرض يعوده ويزوره؛ ألن من فوائد زايرة املريض أنه يقوي
سيتعاف ،وأن ما يصيبه تكفري لذنوبه وخطاايه ،وال شك
عزمية املريض على الصرب ،وأنه إن شاء هللا
َ
أن زايرة املريض فضلها عظيم ،وهلذا جاء يف سنن ابن ماجه عن أيب هريرة ،قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :من عاد مريضا اندى مناد من السماء :طبت وطاب ممشاك ،وتبوأت

من اجلنة منزال)).
فاملسلم عليه أن حيرص على زايرة املريض خصوصا إن كان املريض من ذوي أرحامه ،فزايرة املريض
فضلها عظيم ،والزايرة  -اي أحبيت يف هللا  -هلا آداب؛ ومنها:
وقت راحة للمريض لكيال يشق ذلك على
 -1أن يكون وقت الزايرة وقتا مناسبا؛ حبيث ال يكون َ
املريض.
يرفع من معنوايت املريض؛ حبيث إنك تقول له :إنك طيب ومتحسن ،وإن شاء
 -2على الزائر أن َ
هللا ستشفى ،وأن ما يصيبك كفارة لذنوبك وخطاايك ،وهكذا ،خبالف َمن أييت املريض ويزيده مرضا
فوق مرضه ،والعياذ ابهلل ،أبن يقول :إنك مريض وحالتك سيئة جدا ،وحتتاج إىل العالج وإال
ستموت ،وما شابه ذلك من الكالم السيئ ،فال ينبغي للمسلم أن يقول مثل هذا الكالم ،وإمنا يرفع
من معنوايته كما ذكرت آنفا.
 -3وللنساء فوق هذه اآلداب آداب أخرى ،ومن اآلداب اليت ينبغي للنساء األخذ هبا هو أن
خيرجن إىل املستشفى غري متزينات وال متربجات وال متعطرات؛ ألن ذلك ال جيوز ،ولألسف الشديد
نالحظ من بعض فتيات املسلمني  -هداهن هللا  -حينما يذهنب إىل املستشفى كأهنن ذاهبات إىل
وليمة عرس ،متعطرات متربجات والعياذ ابهلل ،فهذا الفعل ال جيوز ،هذا ما تيسر ذكره يف زايرة
املريض وآداهبا ،وهللا أعلم.
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((وإذا مات فاتبعه)):
من حق املسلم على أخيه املسلم أن يتبع جنازته إذا مات ويصلي عليها ،ويتبعها حىت تدفن ،فال
شك أن الصالة على امليت فضلها عظيم ،وإن تبعتها حىت تدفَن كان فضلها أعظم ،وهلذا جاء يف

صحيح البخاري عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من اتبع جنازة مسلم،

إمياان واحتسااب ،وكان معه حىت يصلى عليها ويفرغ من دفنها ،فإنه يرجع من األجر بقرياطني،

كل قرياط مثل أحد ،ومن صلى عليها مث رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط))؛ هذا ما تيسر
ذكره ،وهللا أعلم.

اخلامتة :هذا ما تيسر ذكره من إرشادات وتوجيهات ،أسأل هللا أن ينفع هبا املسلمني ،وأن جيعلنا
من أهل الفردوس األعلى ،الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون.

فإن كان من صواب فمن الواحد املنان ،وإن كان من خطأ فمين ومن الشيطان ،وهللا ورسوله

بريئان.

هذا وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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