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:األخوة واحلب يف اهلل. ١
ۡصلُِحوا  إِۡخَوة  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِنََّما ٹٱٹٱُّٱ

َ
َخَوۡيُكۡم  بَۡيَ فَأ

َ
َ َوٱتَُّقوا  أ َها١٠تُرََۡحُونَ لََعلَُّكمۡ ٱّللَّ يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ ِن قَۡوم  يَۡسَخرۡ ََل َءاَمُنوا  ٱَّلَّ  م 

ن يَُكونُوا  َعَسَٰٓ قَۡوم  
َ
اأ ِۡنُهمۡ َخۡۡيٗ ِن نَِسآء  َوََل م  ن يَُكنَّ َعَسَٰٓ ن َِسآء   م 

َ
اأ ِۡنُهنَّ  َخۡۡيٗ نُفَسُكمۡ تَۡلِمُزٓوا  َوََل م 

َ
َوََل َتَنابَُزوا  أ

ۡلَقَِٰب  
َ
يَمَِٰن  َبۡعدَ ٱۡلُفُسوُق ٱِِلۡسمُ بِۡئَس بِٱۡۡل َّمۡ َوَمن ٱۡۡلِ َٰٓئَِك َيُتۡب ل لَ و 

ُ
لُِمونَ فَأ َٰ َها١١ُهُم ٱلظَّ يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ َِن َكثِۡٗياٱۡجَتنُِبوا  َءاَمُنوا  ٱَّلَّ م 

ن ِ  ن ِ َبۡعَض إِنَّ ٱلظَّ ُسوا  َوََل إِثۡم   ٱلظَّ ُُيِبُّ َبۡعًضا  بَّۡعُضُكمَيۡغَتبَو ََل ََتَسَّ
َ
َحُدُكمۡ أ

َ
ن أ

َ
ُكَل أ

ۡ
ِخيهِ ََلۡمَ يَأ

َ
ۡهُتُموهُ  فََكرِ َمۡيٗتاأ

َ  َوٱتَُّقوا   َ إِنَّ ٱّللَّ الحجرات١٢َّتَوَّاب  رَِّحيم  ٱّللَّ

ِ ِِبَۡبلِ َوٱۡعَتِصُموا  ٹٱٹٱُّٱ قُوا   َوََل ََجِيٗعاٱّللَّ ِ نِۡعَمَت َوٱۡذُكُروا  َتَفرَّ ۡعَدآءٗ ُكنُتمۡ إِذۡ َعلَۡيُكمۡ ٱّللَّ
َ
لََّف أ

َ
ِ بَۡيَ  فَأ وب

ُكمۡ قُلُ
ۡصَبۡحُتم

َ
َٰٗنابِنِۡعَمتِهِۦٓ فَأ َٰ َوُكنُتمۡ إِۡخَو َِن ُحۡفَرة  َشَفا ََعَ نَقَذُكم ٱنلَّارِ  م 

َ
ِۡنَها  فَأ ُ َكَذَٰلَِك م  ِ ُ ُيَبي  ُكمۡ لََعلَّ َءاَيَٰتِهِۦلَُكمۡ ٱّللَّ

آل عمران١٠٣ََّتۡهَتُدونَ 

ُ إِنََّما َوِِلُُّكُم ٹٱٹٱُّٱ ِينَ َورَُسوُُلُۥٱّللَّ ِينَ َءاَمُنوا  َوٱَّلَّ ةَ يُقِيُموَن ٱَّلَّ لَوَٰ ةَ َوُيۡؤتُونَ ٱلصَّ َكوَٰ المائدةَّٱ٥َرَٰكُِعونَ وَُهمۡ ٱلزَّ



:أحاديث يف فضيلة احلب يف اهلل
صلى هللا-ِمْعُت َرُسوَل هللِا سَ : َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللُا َعْنُه َقالَ 

لِ  اْلَعرِش َيْوَم اَل ِظل  اْلُمَتَحابُّوَن ِفي هللِا، ِفي ظِ »: يقول-عليه وسلم  َهِداءِإال  ِظل ُه، َيْغِبُطُهْم ِبَمَكاِنهْم الن بُيوَن وَ  رواه ابن حبان وصححه « الشُّ
األلباني

صلى هللا -اَل َرُسوُل َّللا ِ قَ : َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي هللُا َعْنُهَما َقالَ 
« َأْوَثُق؟: -نُُّه َقاَل َأظُ -َأيُّ ُعَرى اإِليَماِن »: أَلِبي َذر ٍ -عليه وسلم 

ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقالَ : َقالَ  ، ي َّللا ِ، َواْلُمَعاَداُة ِفي َّللا ِ اْلُمَواالُة فِ »: َّللا 
ه الطبراني وحسنه األلبانيروا. «َواْلُحبُّ ِفي َّللا ِ، َواْلُبْغُض ِفي َّللا ِ 

، َعنْ  َأن  : َأِبيِه َرِضَي هللُا َعْنهُ َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن َأَنس اْلُجَهنيِ 
َطى هلِل َوَمَنَع هلِل، َمْن َأعْ »: َقالَ -صلى هللا عليه وسلم -َرُسوَل هللِا 

و داود رواه أب. «ْد اْسَتْكَمَل ِإْيَماَنهُ َوَأَحب  هلِل َوَأْبَغَض هلِل، َوَأْنَكَح هلِل، َفقَ 
وحسنه األلباني



:التعاون. 2
ِ َوَتَعاَونُوا  ََعَ ٹٱٹٱُّٱ ثۡمِ َوََل َتَعاَونُوا  ََعَ َوٱتلَّۡقَوىَٰ  ٱلِۡب  َ  تَُّقوا  َوٱَوٱۡلُعۡدَوَِٰن  ٱۡۡلِ ٱّللَّ

َ إِنَّ  المائدة٢ََّشِديُد ٱۡلعَِقاِب ٱّللَّ

ِه وُل َّللا  َصل ى هللُا َعَليْ َقاَل رس: عن النُّْعَماِن بِن بِشيٍر رضي َّللا  عنهما َقالَ 
ِهْم وَتَراُحِمهِ : "وَسل م َذا اْشَتَكى ْم وَتعاُطِفِهْم، َمَثُل اْلَجَسِد إِ مَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِ 

.متفٌق عليه" ىِمْنُه ُعْضٌو َتداَعى لُه ساِئُر اْلجسِد بالسَهِر واْلُحم  
:  ل ى هللُا َعَلْيِه وَسل مَقاَل َرُسول َّللا  َص : عن َأبي موسى رضي َّللا  عنه َقالَ 

.فق عليهمت. َوَشب َك َبْيَن َأَصاِبِعه" ا  اْلُمْؤمُن لْلُمْؤِمن َكاْلُبْنَياِن َيشدُّ بْعُضُه َبْعض"
ُث َعِن الن ِبي ِ َسِمْعُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد الس  : َعْن َأِبي َحاِزم َقالَ  ، ُيَحدِ  -اِعِديِ 

 ِمَن ْيَماِن ِبَمْنِزَلِة الر ْأسِ ِإن  اْلُمْؤِمَن ِمْن َأْهِل اإلِ »: َقالَ -صلى هللا عليه وسلم 
حمد رواه أ« ُم اْلَجَسُد ِلَما ِفي الر ْأسِ اْلَجَسِد، َيْأَلُم اْلُمْؤِمُن أَلْهِل اإِلْيَماِن َكَما َيْألَ 

وصححه األلباني



:أداء حقوق املسلم وهي كثرية. 3
حقُّ اْلُمْسلِم َعَلى اْلُمْسِلمِ : "م َقالَ عن َأبي هريرة رضي َّللا  عنه َأن  رسول ال ه َصل ى هللُا َعَلْيِه وَسل  

الِم، َوِعَياَدُة اْلمِريَض، واتِ َباُع اْلجَناِئِز، وِإجابة الد  : خمٌس  .هُمت َفٌق علي"عوِة، وَتشِميت الْعاِطِس َردُّ الس 
اْسَتْنَصَحكَ عاَك َفَأجْبُه، َوِإَذا ِإذا لِقيَتُه فسلِ م علْيِه، وِإَذا دَ : حق اْلُمْسلِم ِست  ": وفي رواية لمسلمٍ 

ْتهُ  ".َوِإَذا ماَت فاْتبعُه َوِإَذا مِرَض َفُعْدُه،. َفاْنصْح لُه، وِإذا عَطس فحِمد َّللا  َفَشمِ 
ْو َمْنُدوب ا ي َتْرُكُه َوَيُكوُن ِفْعُلُه إم ا َواِجب ا أَ َأن ُه اَل َيْنَبغِ ( َحقُّ اْلُمْسِلمِ : )َواْلُمَراُد ِبَقْوِلهِ »:قال الشوكاني 

ا ِباْلَواِجِب ال ِذي اَل َيْنَبِغي َتْرُكُه، َويَ  ا َشِبيه  د  اْسِتْعَماِل اِب ُكوُن اْسِتْعَماُلُه ِفي اْلَمْعَنَيْيِن ِمْن بَ َنْدب ا ُمَؤك 
، َوكَ اْلُمْشَتَرِك ِفي َمْعَنَيْيِه، َفِإن  اْلَحق  ُيْسَتْعَمُل ِفي َمْعنَ  َذا ُيْسَتْعَمُل ِفي ى اْلَواِجِب، َكَذا َذَكَرُه اْبُن اأْلَْعَراِبيِ 

ْدِق َوَغْيِر َذِلَك وَ  ِزِم َوَمْعَنى الصِ  ْلُحْرَمُة اْلُمَراُد ِباْلَحقِ  ُهَنا ا: َقاَل اْبُن َبط الٍ َمْعَنى الث اِبِت َوَمْعَنى الال 
ْحَبةُ  «نيل األوطار»انتهى من « .َوالصُّ

ل ى هللُا َعَلْيِه وَسل م َأمرنا رسوُل َّللا  َص : عن َأبي ُعمارة اْلبراِء بِن عازٍب رضي َّللا  عنهما َقالَ 
، س، َوِإْبراِر اْلُمْقِسِم، وَنْصِر المْظُلومِ َأمرَنا ِبِعيادة اْلمِريِض، َواتِ َباِع اْلجنازِة، وَتْشِميِت اْلعاطِ : ِبسْبعٍ 

المِ  اِعي، وِإْفشاِء الس  ِة، وَعِن َوَنهاَنا َعْن خواِتيَم َأْو َتختُّمٍ . َوِإجاَبِة الد  بالذ هِب، َوعْن ُشْرٍب بالَفض 
، َوَعْن ُلْبِس الَحِريِر َواإِلْسَتبْ  يِ  يَباجِ المياِثِر الُحْمِر، َوَعِن اْلَقسِ  .ُمت َفٌق عليه. َرِق َوالدِ 

ْبِع اأُلولِ : وفي روايةٍ  الِة ِفي الس  ا، َوِهَي اٍة قْبَل اأَلِلِف، َوَثاء ُمَثل َثة بْعَدهَ ُمَثن  بَياء"المياِثرِ ."وِإْنَشاِد الض 
ُرِج وُكوِر جْمُع َمْيِثرٍة، َوِهي َشْيٌء يت َخُذ ِمْن حِريٍر َوُيْحَشى ُقْطنا  َأْو غَ  ْيَرُه وُيْجعُل ِفي السُّ



:قصة جرير البجلي يف النصح لكل مسلم
ِة َدا َأُبو َعْبِد هللِا ِإَلى اْلُكَناسَ غَ : َقالَ :  َعْن إبراهيم بن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللا ِ البجلي، َقالَ 
َوابُّ تَ ِلَيْبَتاَع ِمْنَها َداب ة ، َوَغَدا َمْول ى َلُه َفَوَقَف ِفي نَ  وِق، َفَجَعَلِت الد  ُمرُّ َعَلْيِه، اِحَيِة السُّ

اَلُه، َفَأْعَطى َفاْشَتِر َذِلَك اْلَفَرَس، َفاْنَطَلَق َموْ ِلَمْواَلُه اْنَطِلقْ : َفَمر  ِبِه َفَرٌس َفَأْعَجَبُه، َفَقالَ 
 َأْن َيِبيَعُه، ِبيَعُه َفَماَكَسُه، َفَأَبى َصاِحُبهُ َصاِحَبُه ِبِه َثاَلَثِماَئِة ِدْرَهٍم، َفَأَبى َصاِحُبُه َأْن يَ 

وِق؟ َقالَ َهْل َلَك َأْن َتْنَطِلَق ِإَلى َصاِحٍب َلَنا َناِحَيَة ال: َفَقالَ  َلْيِه، َفَقاَل اَل ُأَباِلي َفاْنَطَلَقا إِ : سُّ
 َذِلَك، َقاَل ِدْرَهٍم َفَأَبى، َوَذَكَر َأن ُه َخْيٌر ِمنْ َأنِ ي َأْعَطْيُت َهَذا ِبَفَرِسِه َثاَلَثِماَئةِ : َلُه َمْواَلهُ 

َتِبيُعُه اَل َفَرُسَك َخْيٌر ِمْن َذِلكَ : ن ا، َقالَ َصَدَق َأْصَلَحَك هللُا َفَتَرى َذِلَك َثمَ : َصاِحُب اْلَفَرسِ 
ُجُل َأْقَبَل عَ ِبَخْمِسمئٍة َحت ى َبَلَغ َسْبَعِماَئِة ِدْرَهٍم َأْو َثَماَنمائ َلى َمْواَلُه، ٍة، َفَلم ا َأْن َذَهَب الر 

َتْشَتِريَها، َفِجْئَت َجَبْتِني َداب ُة َرُجٍل، َفَأْرَسْلُتكَ َوْيَحَك اْنَطَلْقَت ِلَتْبَتاَع ِلي َداب ة ، َفَأعْ : َفَقاَل َلهُ 
َصل ى هللُا َباَيْعُت َرُسوَل هللاِ »ا َتَرى، َوَقْد َما َتَرى مَ : ِبَرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِميَن َيُقوُدُه َوُهَو َيُقولُ 

ي في الكبيررواه الطبران« َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى النُّْصِح ِلُكلِ  ُمْسِلمٍ 



:من احلقوق العامة قضاء حوائج املسلمني
َياَرُسولَ : َفَقالَ -صلى هللا عليه وسلم -َأن  َرُجال َجاَء ِإَلى الن ِبي ِ : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللُا َعُنَهما

ليه صلى هللا ع-ى َّللا ِ؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللا ِ َأيُّ الن اِس َأَحبُّ ِإَلى َّللا ِ؟ َوَأيُّ اأَلْعَماِل َأَحبُّ ِإلَ ، َّللا ِ 
ُروٌر ُتْدِخُلُه َأَحبُّ اأَلْعَماِل ِإَلى َّللا ِ َتَعاَلى سُ وَ ، َأَحبُّ الن اِس ِإَلى َّللا ِ َتَعاَلى َأْنَفُعُهْم ِللن اِس »: -وسلم 

ا َأْو َتْقِضي َعْنُه َديْ ، َأْو َتَكِشُف َعْنُه ُكْرَبة  ، َعَلى ُمْسِلٍم  ا، ن  َي َمَع َوأَلْن َأْمِش ، َأْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوع 
َمَن وَ ، َشْهر ا -َيْعِني َمْسِجَد اْلَمِديَنِة -َأِخ ِفي َحاَجٍة َأَحبُّ ِإَلي  ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا اْلَمْسِجدِ 

ُ َعْوَرَتُه  َقْلَبُه َرَجاء  ْو َشاَء َأْن ُيْمِضَيُه َأْمَضاُه َمأَل َّللا ُ َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه َولَ ، َكف  َغَضَبُه َسَتَر َّللا 
ُ َقَدَمُه َيْوَم تَ َوَمْن َمَشى َمَع َأِخيِه ِفي َحاَجٍة َحت ى ُيْثبِ ، َيْوَم اْلِقَياَمِة  َوِإن  ]ُزوُل اأَلْقَداِم َتَها َلُه َأْثَبَت َّللا 

اه الطبراني وحسنه األلبانيرو «ُسو ء اْلُخُلِق َلُيْفِسُد اْلَعَمَل َكَما ُيْفِسُد اْلَخل  اْلَعَسل
َأيُّ اأَلْعَماِل : -لى هللا عليه وسلم ص-ُسِئَل َرُسوُل هللِا : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َعْنُه َقالَ 

رواه ابن . «ِضي َلُه َدْينا ، َأْو ُتْطِعْمُه َخْبزا  َأْن ُتْدِخَل َعَلى َأِخْيَك اْلُمْؤِمن ُسُرورا ، َأْو َتقْ »: َأْفَضُل؟ َقالَ 
أبي الدنيا وحسنه األلباني

َمْن َأَعاَن : " -ليه وسلم صلى هللا ع-َقاَل َرُسوُل هللِا : َقالَ -رضي هللا عنهما -َعْن اْبِن ُعَمَر 
هاني رواه األصب" َقَدَمْيِه َيْوَم َتُزوُل اأْلَْقَداِم َثب َت هللاُ ، َأَخاُه اْلُمْسِلَم َعَلى َحاَجٍة َحت ى ُيْثِبَتَها َلُه 

وحسنه األلباني



:التنفيس عن املسلممن احلقوق العامة 
ْن َنف َس مَ »: ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصل  : عْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقالَ 

ْنَيا، َنف َس  َيْوِم هللُا َعْنُه ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب الدُّ
رَ  َر َعَلى ُمْعِسٍر، َيس  ْنَيا َواْل اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيس  ِخَرِة، هللُا َعَلْيِه ِفي الدُّ
ْنيَ  ْلَعْبِد َما ا َواْلِخَرِة، َوهللُا ِفي َعْوِن اَوَمْن َسَتَر ُمْسِلم ا، َسَتَرُه هللُا ِفي الدُّ

ا،َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطرِ  ا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلم  َل يق  َسه 
ا ِإَلى اْلَجن ِة، َوَما اْجَتمَ  هللِا، َع َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوتِ هللُا َلُه ِبِه َطِريق 

كِ َبْيَنهُ َوَيَتَداَرُسوَنهُ َيْتُلوَن ِكَتاَب هللِا،  يَنُة، ْم، ِإال  َنَزَلْت َعَلْيِهِم الس 
ْتُهُم اْلَماَلِئكَ  ْحَمُة َوَحف  ُه، َوَمْن َبط َأ ُة، َوَذَكَرُهُم هللُا ِفيَمْن ِعْندَ َوَغِشَيْتُهُم الر 

لمرواه مس« ِبِه َعَمُلُه، َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبهُ 



:الشفاعة للمسلممن احلقوق العامة 
ُۥَحَسَنٗة يَُكن َشَفََٰعةً يَۡشَفعۡ ن مَّ ٹٱٹٱُّٱ ِۡنَها  نَِصيب  ُلَّ َوَمنم 

ُۥ َسي َِئٗة يَُكن َشَفََٰعةٗ يَۡشَفعۡ  ِۡنَها  كِۡفل  ُلَّ ُ َوََكَن م  َٰ ٱّللَّ ِ ََعَ
ء  َشۡ ُك 

قِيٗتا النساء٨٥َّمُّ
 الن بي  َصل ى َكانَ : عن َأبي موسى اأَلشعري رضي َّللا  عنه َقالَ 

: الَ ْقَبَل َعَلى ُجلساِئِه َفقَ هللُا َعَلْيِه وَسل م ِإَذا َأَتاُه طاِلُب حاجٍة أَ 
وفي " ان َنِبيِ ِه َما َأحب  اْشَفُعوا ُتؤَجُروا وَيْقِضي َّللا  َعَلى ِلس"

.ُمت َفٌق َعَليهِ ". َشاءَ َما:"رواية
( واتؤجر . )توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل( اشفعوا)

يكن لكم مثل أجر قضاء حاجته



:املسلمنيلصلح بنيامن احلقوق العامة 
ِن َخۡۡيَ ۞َلَّ ٹٱٹٱُّٱ َُٰهمۡ ِِف َكثِۡي  م  َۡوى َمَر بَِصَدقَة  َمنۡ إَِلَّ َّنَّ

َ
وۡ أ

َ
وۡ َمۡعُروف  أ

َ
أ

َٰلَِك َيۡفَعۡل َوَمن ٱنلَّاِس  بَۡيَ إِۡصَلَٰح   ِ َمۡرَضاتِ ٱبۡتَِغآءَ َذ ۡجًراتِيهِ نُؤۡ فََسۡوَف ٱّللَّ
َ
أ

النساء ١١٤ََّعِظيٗما
 َصل ى هللُا َعَلْيِه َقاَل َرُسوُل َّللا  : عن َأبي هريرة رضي َّللا  عنه َقالَ 

ْمُس ٌة ُكل  يْوٍم َتْطُلُع ِفيِه اُكلُّ ُسالمى ِمَن الن اِس َعَلْيِه َصَدقَ ": وَسل م :  لش 
جُ  ْيَها، َأْو َل ِفي َداب ِتِه َفتْحِمُلُه َعلَ َتْعِدُل بْين االْثَنْيِن َصدَقٌة، َوُتِعيُن الر 
ٍة ُة الط يبُة صدَقٌة، وبُكلِ  َخْطوَ َتْرَفُع َلُه َعَلْيَها َمَتاعُه َصدَقٌة، َواْلَكِلمَ 

الِة َصدَقٌة، َوُتِميُط اأَلَذى َفٌق ُمت  " َعِن الط ِريِق َصَدَقةٌ َتْمِشيَها ِإَلى الص 
.َعَليهِ 

.َعْدلِ َبْيَنُهَما ِبالْ ُتْصلحُ "َبْيَنُهَماومعنى َتْعِدُل "



:ترك أذية املسلم. 4
ِينَ ٹٱٹٱُّٱ َما بَِغۡۡيِ َوٱلُۡمۡؤِمَنَٰتِ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ يُۡؤُذونَ َوٱَّلَّ
بِيٗناِإَوثٗۡماُبۡهَتَٰٗناٱۡحَتَملُوا  َفَقِد ٱۡكتََسُبوا   ٥٨َّمُّ
األحزاب

ُ َعْنُهَما، َعِن اَعْن َعْبِد َّللا ِ ْبِن َعْمٍرو َرِضيَ  لن ِبيِ   َّللا 
الُمْسِلُم َمْن َسِلَم »:َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َقالَ 

ا الُمَهاِجُر َمْن َهَجَر مَ الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، وَ 
ُ َعْنهُ  مرواه البخاري ومسل«  َنَهى َّللا 



:أحاديث يف حرمة أذية املسلمني
و الُمْسِلُم َأخُ ": ْيِه وَسل م َقالَ عن ابن عمر رضي َّللا  عنهما َأن  َرُسوَل َّللا  َصل ى هللُا َعلَ 

ُ ِفي حاجِتِه، وَمْن فَ الُمْسِلِم، ال يْظِلُمه، َواَل ُيْسِلمُه، مْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأخِ  ر ج يِه َكاَن َّللا 
ُ عْنُه ِبَها ُكْرَبة  ِمْن كُ  ا  َسَترُه َرِب يْوَم اْلِقياَمِة، وَمْن َسَتَر ُمْسِلمعْن ُمْسِلٍم ُكْربة  َفر َج َّللا 

ُ َيْوم اْلِقَياَمةِ  .متفٌق َعَليهِ " َّللا 
وا ال َتحاسدُ ":  َعَلْيِه وَسل مَقاَل رسوُل َّللا  َصل ى هللاُ : وعن َأبي هريرَة رضي َّللا  عنه َقالَ 

ْم َعَلى بْيِع بْعٍض، وُكوُنوا ِعباَد َّللا  َواَل تناجُشوا َواَل َتباَغُضوا َواَل َتدابُروا َواَل يِبْع بْعُضكُ 
يُر ِإَلى الت ْقَوى َهاُهنا وُيِش . اَل َيْخُذُلهُ الُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلم اَل َيظِلُمه َوال َيْحِقُرُه وَ . ِإْخوانا  

رِ  َأْن َيحْ اْمِريءٍ َصْدرِِه َثاَلَث مر اٍت ِبحْسِب  َلى ُكل  اْلُمْسِلِم عَ . ِقر َأخاُه الُمْسِلمَ ِمَن الش 
.رواه مسلم" اْلُمْسِلِم حراٌم دُمُه وماُلُه وِعْرُضهُ 

وِق ونْحوِه، َواَل َرْغبَة َله ِفي يِزيَد ِفي َثمِن سْلعٍة ُيَناِدي َعَلْيَها ِفي السُّ َأنْ "الن َجش"
ُه َأْن ُيعِرض عِن اإِلْنساِن ويْهُجرَ ": والت داُبرُ ."حرامٌ ِشرائَها َبْل يْقِصد َأْن َيُغر  َغْيرُه، وَهذا 

ُبرِ  يِء ال ِذي وراَء الظْهر والدُّ . ويجعَلُه َكالش 



:حب اخلري للمسلم. 5
ِينَ ٹٱٹٱُّٱ ارَ َتَبوَُّءو َوٱَّلَّ يَمَٰنَ ٱدلَّ ِهمۡ إَِِلۡ َهاَجَر َمنۡ ُُيِبُّوَن َقۡبلِِهمۡ ِمن َوٱۡۡلِ

ٓ َحاَجٗة ُصُدورِهِمۡ َوََل ََيُِدوَن ِِف  ا ِمَّ وتُوا  م 
ُ
َٰٓ َوُيۡؤثُِرونَ أ نُفِسِهمۡ ََعَ

َ
َن كَ َولَوۡ أ

َٰٓئَِك َنۡفِسهِۦَوَمن يُوَق ُشحَّ َخَصاَصة   بِِهمۡ  لَ و 
ُ
الحشر٩َُّهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

نفسهم ، على حاجة أالمحاويجيقدمون : ، أي شديدة ال يجدون ما يسدهاحاجة:يعني ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة : ) وقوله 
بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلكويبدءون

ال ": َلْيِه وَسل م َقالَ عن َأنٍس رضي َّللا  عنه عن الن بي  َصل ى هللُا عَ 
.متفٌق عليه" ِلَنْفِسهِ ُيْؤِمُن َأحُدُكْم حت ى ُيِحب  أَلِخيِه َما ُيِحبُّ 

.َحتَّى ُيِحبَّ ِلَأِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه ِمَن اْلَخْيِر: َأْي
ي َكَلاِمِهْم ُمْسَتِفيٌض ِف-َعَلى َمْعَنى َنْفِي اْلَكَماِل َعْنُه -َكَماُل اْلِإمَياِن، َوَنْفُي اْسِم الشَّْيِء : اْلُمَراُد ِبالنَّْفِي: قال ابن حجر

يَقِة  َوَمْعَنى اْلَحِق" َلا َيْبُلُغ َعْبٌد َحِقيَقَة اْلِإمَياِن : " َوَقْد َصرََّح اْبُن ِحبَّاَن ِباْلُمَراِد، َوَلْفُظُه، ُفَلاٌن َلْيَس ِبِإْنَساٍن : َكَقْوِلِهْم، 
.  اْلَكَماُل: ُهَنا

ِءْيَوِمَن اْلِإمَياِن َأْيًضا َأْن ُيْبِغَض ِلَأِخيِه َما ُيْبِغُض ِلَنْفِسِه ِمَن الشَّرِّ، َوَلْم َيْذُكْرُه ِلَأنَّ ُحبَّ الشَّ: َقاَل اْلِكْرَماِنيُّ(: َفاِئَدٌة)
.ُمْسَتْلِزٌم ِلُبْغِض َنِقيِضِه، َفَتَرَك التَّْنِصيَص َعَلْيِه اْكِتَفاًء



:قصة يف اإليثار
ْقُت اْنَطلَ : َرِحَمُه هللُا َقالَ َعْن َأِبي اْلَجهم ْبِن ُحَذيَفَة اْلَعَدِوي  
ء َي َشن ة ِمْن َماِء َوِإَناَيْوَم اْلَيرُموِك َأْطُلُب اْبَن َعمِ ي، َوَمعِ 

ْجَهُه ْن اْلَماِء َوَمَسْحُت ِبِه وَ ِإْن َكاَن ِبِه َرَماٌق َسَقْيُتُه مِ : َفُقلتُ 
ا َرُجٌل َك َفَأَشاَر َأْن َنَعْم َفِإذَ َأْسِقيَ : ، َفُقلتُ َيْنِشغُ َفِإَذا َأَنا ِبِه 

اُم ْبُن َق ِإَليِه َفِإَذا ُهَو ِهشَ آه َفَأَشاَر اْبُن َعمِ ي َأْن َأْنَطلِ : َيُقولُ 
 َفَسِمَع َأْسِقَيكَ : ُتُه َفُقْلتُ اْلَعاِص َأُخو َعْمِرو ْبُن اْلَعاِص، َفَأَتيْ 

ُه َفِإَذا َق ِبِه ِإَليِه، َفِجْئتُ آه َفَأَشاَر ِهَشاٌم َأْن َأْنِطلِ : آَخر َيُقولُ 
َأَتْيُت ِإَذا ُهَو َقْد َماْت، ُثم  ُهَو َقْد َماْت، ُثم  َرَجْعُت ِإَلى ِهَشاٍم فَ 

المباركالجهاد البن. اْبَن َعمِ ي َفِإَذا ُهَو َقْد َماتَ 



:  نصرة املسلم. 6
ِينَ إنَّ ٹٱٹٱُّٱ َٰلِِهمۡ َوَجََٰهُدوا  َءاَمُنوا  وََهاَجُروا  ٱَّلَّ ۡمَو

َ
نُفِسِهمۡ بِأ

َ
ِل ِِف َسبِيَوأ

 ِ ِينَ ٱّللَّ ٓوا  َءاَووا  َوٱَّلَّ نَََصُ َٰٓئَِك وَّ لَ و 
ُ
ۡوِِلَآءُ َبۡعُضُهمۡ أ

َ
ِينَ َبۡعض   أ َولَمۡ ا  َءاَمُنوَوٱَّلَّ

ِن  ِن َوَلََٰيتِِهمُيَهاِجُروا  َما لَُكم م  ء  م  َٰ َشۡ وُكمۡ ِإَوِن ُيَهاِجُروا   َحّتَّ ِِف ٱۡستَنََصُ
ِينِ  َٰ إَِلَّ ٱنلََّۡصُ َفَعلَۡيُكمُ ٱدل  ِيَثَٰق   َوَبۡيَنُهمبَۡيَنُكمۡ قَۡوم  ََعَ ُ م  ِ َوٱّللَّ َتۡعَملُونَ َما ب
ِينَ ٧٢بَِصۡي   ۡوِِلَآءُ َبۡعُضُهمۡ َكَفُروا  َوٱَّلَّ

َ
 ِِف ة  فِۡتنَ تَُكن َتۡفَعلُوهُ إَِلَّ َبۡعض   أ

ۡرِض 
َ
األنفال٧٣ََّوفََساد  َكبِۡي  ٱۡۡل

ۡوِِلَآءُ َبۡعُضُهمۡ َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ٹٱٹٱُّٱ
َ
ُمُرونَ َبۡعض   أ

ۡ
يَأ

ةَ َوُيقِيُموَن ٱلُۡمنَكرِ َعِن َوَيۡنَهۡونَ بِٱلَۡمۡعُروِف  لَوَٰ ةَ َوُيۡؤتُونَ ٱلصَّ َكوَٰ ِطيُعوَن َويُ ٱلزَّ
 َ ۥٓ  ٱّللَّ َٰٓئَِك َورَُسوَُلُ لَ و 

ُ
ُ  َسَۡيََۡحُُهمُ أ َ إِنَّ ٱّللَّ التوبة٧١ََّعزِيٌز َحِكيم  ٱّللَّ



قال رسول : اَل َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه قَ 
ْو اْنُصْر أََخاَك َظاِلماً أَ ": َّللاه َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلهم

 ً اَن  أَْنصرهُ إَِذا كَ يَا َرُسول َّللاه : فقَاَل َرُجل  " َمْظلُوما
ْيَف أَْنُصُرهُ؟ َمظلُوماً أََرأَْيَت إِْن َكاَن َظاِلماً كَ 

"  ْصُرهْ الظُّْلِم فَِإنه ذِلك نَ أَْو تَْمنعُهُ ِمنَ تَْحُجُزهُ :"قَالَ 
.رواه البخاري
َطانِِه الهِذيَعلَى َشيْ فنصره ظالما يكون : قال العلماء

.ي تُْطِغيهِ أَْو َعلَى نَْفِسِه الهتِ , يُْغِويِه 



:قصة نصرة املعتصم المرأة
وم َفبلغ  هاشمية أمراةك َوَأن َوقتل وسبى َومثل، َوبلغ المعتصم َذلِ ريطرةخرج نوفيل ملك الر 

وم ار ِفي ُجَماَدى ِمْنَها، ، َفَنَهَض من وقته َوجمع العساكر َوسَ وامعتصماه: صاحت ِفي َأيدي الر 
ْساَلم،وبلغه َأن عمورية عين الن ْصَراِني ة وأشرف ِعْندهم من اْلُقْسَطْنِطي ِني ة َوَما اعترضت ِفي اإلِْ

اَلح وحياض  هر َبينه َوَبين طرطوس َوغير َذِلك َوَسار على ناأْلدمفتجهز ِبَما لم يْعَهد من السِ 
وم وأحرقوا َحت ى وصلو  ا ِإَلى عمورية فنصبوا َيْوم َوفرق عسكره َثاَلث فرق، فخربوا ِباَلد الر 

ور وهجموها ونهبوا َوسبوا، َوأَ المناجيق ْبِي واألسرى وفتحوا بالمنجنيق ثغرة ِفي السُّ ْقبُلوا ِبالس 
ا ِإَلى المعتصم من كل ِجَهة، َوأمر بعمورية فهدمت وأحرقت، َوبعد مَقامه َخْمسَ  ة َوخمسين َيْوم 

ابن الورديتاريخ.الثغورارتحل َراجعا ِإَلى 
:قال الشاعر عمر أبو ريشة

أمتي كم غصة دامية         خنقت نجوى عالك في فمي
تسمعي نوح الحزانى تطربي     تنظري دمع اليتامى تبسمي

انطلقت             ملء أفواه الصبايا اليتموامعتصماهرب 
المست أسماعهم لكنها           لم تالمس نخوة المعتصم



:السرت على املسلم. 7
ِينَ إِنَّ ٹٱٹٱُّٱ ن تَِشيَع ٱَّلَّ

َ
ِ ِِف ٱۡلَفَِٰحَشةُ ُُيِبُّوَن أ ينَ ٱَّلَّ

ِِلم  ِِف لَُهمۡ َءاَمُنوا  
َ
ۡنَياَعَذاٌب أ ِ  ٱدلُّ ُ َوٱٓأۡلِخَرة نَيۡعلَمُ َوٱّللَّ

َ
ََل ُتمۡ َوأ

النور١٩ََّتۡعلَُمونَ 

اَل َرُسوُل هللِا صلى قَ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنه َقالَ 
ْنَيا َتَرُه هللُا ِفي الدُّ سَ ، َمْن َسَتَر ُمْسِلم ا " : هللا عليه وسلم

رواه البخاري ومسلم" َواْلِخَرِة 



: التزاور يف اهلل. 8
ال  َأن  َرجُ يِ  صلى هللُا عليه وسلم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َعْنُه َعِن الن بِ 

َتى َعَلْيِه َلى َمْدَرَجِتِه َمَلكا ، َفَلم ا أَ َزاَر َأخا  َلُه في َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد هلُل عَ 
 ِمْن َهْل َلَك َعَلْيهِ : قالَ . ْرَيةِ ُأِريُد َأخا  ِلي في هِذِه اْلقَ : َأْيَن ُتِريُد؟ قالَ : قالَ 

َلْيَك َفِإنِ ي َرُسوُل هللِا إِ : قالَ . هللاِ اَل، َغْيَر َأنِ ي ُأِحبُُّه في: ِنْعَمٍة َتُربَُّها؟ قال
.سلمرواه م. ِإن  هللَا َقْد َأَحب َك كما َأْحَبْبَتُه ِفيهِ 

.هي الطريق: بفتح الميم والراءِ [ المدرجة]
.أي تقوم بها، وتسعى في صالحها[: تربها: قوله]

اِمِت َرِضَي هللُا َعْنُه قالَ  ْعُت َرُسوَل هللِا صلى هللُا عليه َسمِ : َعْن ُعَباَدَة ْبِن الص 
ِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيُقولُ  ْت ْت َمَحب ِتي ِلْلُمَتَحابِ يَن ِفي  َحق  : وسلم َيْأُثُر َعْن َربِ  ، َوَحق 
ْت َمَحب ِتي ، َوَحق  ْت َمَحب  ِلْلُمَتَزاِوِرينَ َمَحب ِتي ِلْلُمَتَواِصِليَن ِفي  ِلْلُمَتَباِذِلينَ ِتي ِفي  ، َوَحق 

رواه أحمد وصححه األلباني. ِفي  



:ماإلقبال على ضعفة املسلمني واإلحسان إليه. 9
ِينَ َتۡطُردِ َوََل ٹٱٹٱُّٱ ۥ  يُرِيُدوَن َوٱۡلَعِش ِ بِٱۡلَغَدوَٰةِ َربَُّهم يَۡدُعونَ ٱَّلَّ ِن ِمنۡ َعلَۡيَك َما وَۡجَهُه ء  َشۡ ِحَسابِِهم م 

ِن َعلَۡيِهمِحَسابَِك ِمنۡ َوَما  ء  م  لِِميَ َفَتۡطُرَدُهمۡ َشۡ َٰ األنعام٥٢ََّفَتُكوَن ِمَن ٱلظَّ
ا ٹٱٹٱُّٱ مَّ

َ
ا ٩فَََل َتۡقَهرۡ ٱِۡلَتِيمَ فَأ مَّ

َ
آئَِل َوأ الضحى١٠َّفَََل َتۡنَهرۡ ٱلسَّ

َلى الَنبيِ  َصل ى هللُا َعَلْيهِ مر  رُجٌل عَ : عن َأبي العباِس سهِل بِن سعٍد الساِعِديِ  رضي َّللا  عنه َقالَ 
ِإْن ْن َأْشراِف الن اِس َهَذا َوَّللا ِ َحري  َرُجٌل مِ : َفَقالَ "َما َرَأُيَك ِفي َهَذا؟ : "وَسل م فقاَل لرُجٍل ِعْندُه جالسٍ 

عَ   آخُر، َفَقاَل ل ى هللُا َعَلْيِه وَسل م، ُثم  َمر  َرُجلٌ َفَسَكَت رسوُل َّللا  َص . َخَطب َأْن ُيْنَكَح َوِإْن َشَفع َأْن ُيَشف 
َيا رسوَل َّللا  َهَذا َرُجٌل ِمْن ُفَقَراءِ : الَ َفقَ "رُأُيَك ِفي َهَذا؟ َما:"وَسل مَلُه رسوُل َّللا  َصل ى هللُا َعَلْيِه 

َع، َوِإْن َقاَل َأْن اَل ُيْسمع ِلَقوْ اْلُمْسِلِميَن، هَذا حري  ِإْن خَطب َأْن ال ُيْنَكَح، َوِإْن َشَفع َأْن ال يُ  َفَقاَل . ِلهِ َشف 
.متفٌق َعَليهِ "ْثَل هَذا َخْيٌر مْن ِملِء اأَلْرِض مِ َهَذا:"وَسل مَرُسول َّللا  َصل ى هللُا َعَلْيِه 

.الفاءِ بفتح"َشَفعَ :"هوقول. َأْي حِقيقٌ : ُهَو بفتِح الحاِء وكسر الراِء وتشديد الياءِ " َحِريُّ :"قوله

اِعي َعَلى اأَلْرَمَلِة »: - عليه وسلم صلى هللا-َقاَل الن ِبيُّ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َعْنُه َقالَ  الس 
رواه البخاري «اِئم الن َهارَواْلِمْسِكين َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل هللِا، َأْو اْلَقاِئم الل ِيل اْلَص 



:الدعاء للمسلم. ١0
نَُّهۥفَٱۡعلَمۡ ٹٱٹٱُّٱ

َ
َٰهَ ََلٓ أ ُ إَِلَّ إَِل ۢنبَِك َوٱۡسَتۡغفِرۡ ٱّللَّ َولِۡلُمۡؤِمنِيَ َِّلَ

ُ َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت   َُٰكمۡ ُمَتَقلََّبُكمۡ َيۡعلَمُ َوٱّللَّ محمد١٩ََّوَمۡثَوى
ِ ٹٱٹٱُّٱ يَّ ِِل ٱۡغفِرۡ رَّب  َٰدِلَ َولِۡلُمۡؤِمنِيَ ُمۡؤِمٗناَبۡيِّتَ َولَِمن َدَخَل َولَِو
لِِميَ َوََل تَزِدِ َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت   َٰ نوح٢٨َّإَِلَّ َتَباَرَۢاٱلظَّ

اِمِت رضي هللا عنه َقالَ  اَل َرُسوُل هللِا صلى هللا قَ : َعْن ُعَباَدَة ْبِن الص 
لِ  َكَتَب هللُا َلُه ِبكُ ، ِمَناِت َمِن اْسَتْغَفَر ِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمؤْ : " عليه وسلم لشاميين وحسنه رواه الطبراني في مسند ا" ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة َحَسَنة  

األلباني
-َقاَل َرُسوُل هللِا : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن 

رواه " َظْهِر اْلَغْيِب اَل ُيَردُّ ُدَعاُء اأْلَِخ أِلَِخيِه بِ : " -صلى هللُا عليه وسل م 
البزار وصححه األلباني



:فضل دعاء األخ ألخيه
ْرَداِء َوَكاَنْت -َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َصْفَواَن  :  الَ قَ -َتْحَتُه اْبَنُة َأِبي الد 

اَم ) ْرَداِء ، َقِدْمُت الش  ،َفَلْم َأِجْدُه ، ِفي َمْنِزِلِه -رضي هللا عنه-َفَأَتْيُت َأَبا الد 
ْرَداِء َفَقاَلْت   َلَنا ِبَخْيٍر َفاْدُع هللاَ : َقاَلْت ، َنَعْم : َم؟ َفُقْلتُ َأُتِريُد اْلَحج  اْلَعا: َوَوَجْدُت ُأم  الد 

:َكاَن َيُقولُ -صلى هللُا عليه وسل م -َفِإن  الن ِبي  ، 
ُن َعَلى ِعْنَد َرأِسِه َمَلٌك ُيَؤم ِ ، ْسَتَجاَبةٌ َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب مُ " 

ُل ِبهِ َقاَل اْلَمَلُك اْلمُ ، ُدَعاِئِه ُكل َما َدَعا أِلَِخيِه ِبَخْيٍر  في َوَلَك ِبِمْثٍل و ، آِميَن : َوك 
وِق : َقالَ ، "َوَلَك ِبِمْثِلِه : رواية ْرَداِء فَ ، َفَخَرْجُت ِإَلى السُّ ِلي ِمْثَل َفَقالَ ، َلِقيُت َأَبا الد 

ظر صحيح مسلم وسنن ابن ان–صلى هللُا عليه وسل م -َذِلَك َيْرِويِه َعْن الن ِبيِ  
ماجه ومسند أحمد

َوَلْم ، ِبَأْن َدَعا َلُه ِبَقْلِبِه ِحيَنِئٍذ َأْو ِبِلَساِنِه ، َوِإْن َكاَن َحاِضًرا َمَعُه ، ِفي َغْيَبِة اْلَمْدُعوِّ َلُه َعْنُه : َأْي
عون املعبود  . َيْسَمْعُه

َيْدُعو ، َوَكاَن َبْعُض السََّلِف ِإَذا َأَراَد َأْن َيْدُعَو ِلَنْفِسِه ، َأْعَطى اهلُل َلَك ِبِمْثِل َما َسَأْلَت ِلَأِخيك : َأْي
د  عون املعبو. َفَيُكوَن َأْعَوَن ِلِلاْسِتَجاَبِة، ِلَيْدُعَو َلُه اْلَمَلُك ِبِمْثِلَها ، ِلَأِخيِه اْلُمْسِلِم ِبِتْلَك الدَّْعَوة 







جنممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
ٱٱَّمهجههنمنخنحن

ْجِلٍس  َعَلْيِه َوَسل َم َيُقوُم ِمْن مَ َقل َما َكاَن َرُسوُل َّللا ِ َصل ى َّللا ُ : عن ابن ُعَمَر، َقالَ 
َعَواِت أِلَْصَحاِبهِ  »:َحت ى َيْدُعَو ِبَهُؤاَلِء الد 

تَكَ، وَمِنَ نَّاللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَ

تَنَا، وَاجْعَلْهُ يْ يَاليَقِنيِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْ

يالوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِ
«ادِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَ 

رواه الترمذي وحسنه األلباني


