
 حق المسلم على المسلم

عن النبي  -رضي هللا عنھما  -عن عبدهللا بن عمرو بن العاص حدیث: المقدمة: 
قال: ((المسلم من سِلم المسلمون من لسانھ ویده،  -صلى هللا علیھ وسلم  -

متفق علیھ مھاجر من ھَجر ما نھى هللا عنھ))وال  
 

ھذا الحدیث شامل لجمیع المسلمین من األزواج واألوالد والقرائب  -
	والجیران والمسلمین عامة 

یجب علینا أن ننظر اذا  جملةأو كتابة أي  من سلم: قبل النطق بأي كلمة -
	تجرح مشاعرھم. سھذه الكلمة 

ومن األسباب التي تؤدي الى أذیت الغیر المجامالت والتثقیل على  -
 تعبانةرید أن تنفع أوالدھا بأخذھم الى مكان وھي النفس مثال: األم ت

  .وھي ذاھبة بھم بالمن واألذى فتجرحھم
 

 أنواع حق المسلم: 
	فرض عین (واجب على جمیع المسلمین)   .1
فرض كفایة (ال یوجب على الجمیع إذا فعلھا شخص واحد وإذا لم یفعلھا  .2

	أحد الجمیع یؤثم)
	واجب  .3
	ُمستحب  .4

 

 حقوق المسلمین

 
	وھو واجب كفایة  -رد السالم  .1

 
 الحاالت: 

إذا الشخص دخل الغرفة ولم یكن ھناك اال شخص واحد، واجب علیھ  -
	رد السالم ولو كان یصلي یرد علیھ برفع الید. 



إذا الشخص دخل مجلسا وكان فیھ جمع من الناس، فرض كفایة  -
لشخص واحد على األقل أن یرد السالم علیھ وإذا لم یرد علیھ أحد منھم 

	كلھم آثمین. 
	ابتداء السالم سنة ُمؤكدة   -

	
	وھو فرض كفایة  –عیادة المریض  .2

 
 الحاالت: 

	قل شخص واحداالإذا مرض أحد المسلمین، یجب أن یزوره على  -
للمریض، عدم زیارتھ  ان آداب عیادة المریض، القول الحسن والرقیوم -

	في أوقات االستراحة، عدم التطویل علیھ بالزیارة. 
 ولعیادة المریض فضائل كثیرة  -

	
	إجابة الدعوة  .3

 
 أنواع الدعوة: 

I.  واجب اال لعذر شرعي  –ولیمة عرس 
II.  ُمستحب  –غیر ولیمة عرس	
 

	الحاالت: 
	لیست من حقوق المسلمین  العامة الدعوة -

	
	وھو فرض كفایة  –تشییع الجنائز  .4

  
 الحاالت: 

	 لیس للنساء بل للرجال -
	

	وھو فرض عین  –تَشمیت العاطس  .5
 

 الحاالت: 
الشرط أن یقول الحمدq وعلى الجمیع الذین یسمعونھ أن یقولوا  -

	"یرحمك هللا" 
	



	واجب كفایة  –نُصحھ إذا استنصحھ  .6
 
	
	
 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


