
 "من حقوق المسلم على أخيه" 

 طبة األولىالخ

ونعوذّباهللّمنّشرورّأنفسناّومنّّّّ،ليهونستعينهّونستغفرهّونتوبّإنحمدهّّالحمدّهللّّّّإنّ 

وأشهدّأنّالّإلهّّّ،منّيهدهّهللاّفالّمضلّلهّومنّيضللّفالّهاديّلهّّ،سيئاتّأعمالنا

صلىّهللاّعليهّوعلىّآلهّّّ،محمداّعبدهّورسولهّّوأشهدّأنّ ّّإالّهللاّوحدهّالّشريكّله

ّ،ّأماّبعدّ:ااّكثيرّ وأصحابهّومنّتبعهمّبإحسانّوسلمّتسليمّ 

ّمعاشرّالمسلمينّ:

ّمنّأعظمّم منّّّّهجّبمنّخاللّماّأّوّأنّنظ مّحياةّالمجتمعّالمسلمّنيّبهّاإلسالمّ اّعّ إن 

ّّ.علىّبعضّالمسلمينّتجبّلبعضّوقّ حق

هللاّّرضيّّّّ–منّحديثّالبراءّبنّعازبّّّّالصحيحينماّثبتّفيّّّّ:فمنّحقوقّالمسلم

ّهللِاّّ"قال:ّّأنهّّّّ–عنهّّ َعلَْيِهَّوَسلَّمََّّّصلَّىّّ-أََمَرَناَّرس ول  َوَنَهاَناَّعْنَّسْبع :ّّ-ّّهللاّ  ِّّبَسْبع ،ّ

ْقِسِم،ّ أََمَرَناِّبِعَياَدةِّاْلَمِريِض،َّوات َِباعِّاْلَجَناَزةِ،َّوتَْشِميِتّاْلعَاِطِس،َّوإِْبَراِرّاْلقََسِم،ّأَِوّاْلم 

ّ".َوَنْصِرّاْلَمْظل وِم،َّوإَِجاَبِةّالدَّاِعي،َّوإِْفَشاِءّالسَّاَلمِّ

،ّوتحبّلهّماّتحبّلنفسك،ّوتكرهّلهّّتنصحّلهّإذاّاستنصحكأنّّّّ:ومنّحقوقّالمسلم

ِّّّروىّمسلٌمّعن،ّفقدّّماّتكرهّلنفسك ّالدَّاِري  ّّّّ-ّعنهّّهللّارضيّّّّ–ّّتَِميم  ّالنَّبِيَّ َصلَّىّّّّ-أَنَّ

َعلَْيِهَّوَسلَّمَّ ِةّّّّ-ّّهللاّ  َِّوِلِكتَاِبِهَّوِلَرس وِلِهَّوِِلَِئمَّ ّالنَِّصيَحة «ّق ْلَنا:ِّلَمْن؟ّقَاَل:ّ»ّلِِلَّ ين  قَاَل:ّ»الد ِ

تِِهْم« ْسِلِميَنَّوَعامَّ ّّّّمسلمبخاريّّووروىّال،ّّاْلم  ِّّّ-ّعنهّّهللارضيّّّّ–َعْنّأَنَس  ّّّ-َعِنّالنَّبِي 

َعلَيّْ ِِّلَِخيِهَّماّّ–ِهَّوَسلََّمَّصلَّىّهللاّ  ّأََحد ك ْم،َّحتَّىّي ِحبَّ ّقَاَل:ّ»اَلّي ْؤِمن  ّ.ِلَنْفِسِه«ي ِحبُّ

أنّّووتحسنّإليهّبكلّماّتستطيع،ّّ،ّّحاجتهتسعىّفيّقضاءّّ:ّأنّّحقوقّالمسلمّّومن

ّالظلم،ّّنفَسهّومالَّهّّوتصونّعرضَّ ّدونهّوتنصرهورته،ّّوتسترّّعهّعن ّّوتناضل ،ّوتكف 

ِّعنّّمسلمّّبخاريّّوفقدّروىّالّّأذاكّعنه، َماّّ-ّْبَنّع َمَرَّّعْبَدّّللاَّ ّّّ-َّّرِضَيّّللاَّ َّعْنه  أَنَّ

ّّ ِ ه ،ّّّّ-َّّصلَّىّهللا َّعلَْيِهَّوَسلَّمَّّّ-َرس وَلّّللاَّ ي ْسِلم  َواَلّ هّ  ْسِلِمّاَلَّيْظِلم  وّالم  ْسِلم ّأَخ  قَاَل:ّ»الم 

جََّحاَجِةّّفِيَّّوَمْنَّكاَنّّ فِيَّحاَجِتِه،َّوَمْنّفَرَّ  ّ َعْنه ّّأَِخيِهَّكاَنّّللاَّ  ّ َجّّللاَّ ّك ْرَبة ،ّفَرَّ ْسِلم  َّعْنّم 

ّالِقَياَمِةّ« َيْوَم  ّ ّللاَّ اَّستََرهّ  ْسِلم  ّالِقَياَمِة،َّوَمْنَّستََرّم  َباِتَّيْوِم ّال،ّّوك ْرَبة ِّمْنّك ر  ّبخاريروى

وّّ ِّْبِنَّعْمر  َماّّّ-َعْنَّعْبِدّّللاَّ َعْنه   ّ ِّّّّ-َّّرِضَيّّللاَّ َعلَْيِهَّوَسلَّمَّّّ-َعِنّالنَّبِي  قَاَل:ّّّّ-َّّصلَّىّهللاّ 

وَنِّمْنّلِّ ْسِلم  ْسِلم َّمْنَّسِلَمّالم  ّ.«َساِنِهَّوَيِدهِّ»الم 

الّتزيدّّوأنّّّّ،هبغضهّأوّتحسدالّّت،ّوأنّّفالّتتكبرّعليه،ّّتتواضعّله:ّأنّّحقوقهّّومّن

َعْنّأَنَِسّْبِنّّّّمسلمٌّبخاريّوفقدّروىّال،ّّعلىّثالثةّأيامّ ّّقّبالدنيافيماّيتعلّّتههجرفيّّ

َّرس وَلّهللِاّّّّّ-هّّهللاّعّنرضيّّّّ–َّّماِلكّ  َعلَْيِهَّوَسلَّمَّّّ-أَنَّ قَاَل:ّ»اَلّتََباَغض وا،ّّّّ-َّّصلَّىّهللاّ 

ّأَْنّّ ْسِلم  ِّلم  ّإِْخَوان ا،َّواَلَّيِحلُّ وا،َّوك ون واِّعَباَدّهللِا َرَّّواَلّتََحاَسد وا،َّواَلّتََدابَر  فَْوَقَّّيْهج  أََخاهّ 

» ّّ.ثاََلث 

ّبحقوقهّّءّلهجيتّوّّ،طلقّالوجهّرقيقا ّمعهّّّّكونّتوأنّّحسن،ّّّّبخلقّ هّّخالقتومنها:ّأنّّ

ّبهّ.ّكحبّأنّيجاءّإلّيتبمثلّالذيّ

َعلَْيِهَّوَسلََّم:ّنهّّفقدّروىّالترمذيّوحسّ   ّ َِّصلَّىّّللاَّ ّّللاَّ ّقَاَل:ّقَاَلِّليَّرس ول  َعْنّأَبِيّذَر  

َّحسَّ ل ق  َها،َّوَخاِلِقّالنَّاَسِّبخ  َماّك ْنَت،َّوأَْتِبعِّالسَّي ِئَةَّالَحَسَنةَّتَْمح 
َِّحْيث  «»اتَِّقّّللاَّ ّّ،ن 



ّ ّّروىّمسلٌمّعنّو اّّّّ–رضيّهللاّعنهّّّّ–ّّأَبِيّذَر  ّّأيض  ّّأن  َّّعلَْيِهَّوَسلَّمََّصلَّىّهللا ّّّ-النَّبِيُّ

ّله:ّقالّّ– «ِمَنّ»اَلّتَْحِقَرنَّ َّطْلق  وِفَّشْيئ ا،َّولَْوّأَْنّتَْلقَىّأََخاَكِّبَوْجه  ّ.اْلَمْعر 

ّّّّ–هللاّعنهّّرضيّّّّ–مروّّبنّعوروىّمسلمّعنّعبدهللاّّ هللاّصلىّّّّ–ولّهللاّّرسأن 

ّالَِّذيَّّوْلَيأِْتّإِلَىّالنَّاِسّ»ّقال:ّ–عليهّوسلمّ ّ«ّ.ي ْؤتَىّإِلَْيهِّأَْنّي ِحبُّ

ّقرآنّوالسنة.اشتملّعليهاّالّوّّ،دعاّإليهاّاإلسالممنّالحقوقّالتيّّذلكّوغيّر

والحكمة.ّّّّإياكمّبماّفيهماّمنّاآلياتآنّوالسنة،ّونفعنيّّولقرباركّهللاّليّولكمّفيّا

ّ؛ّإنهّهوّالغفورّالرحيمّ.فاستغفروه،ّرّهللاّليّولكمأقولّماّسمعتمّوأستغف

ّ

 الخطبة الثانية 

ّوعلىّىّهللاّوسل ّالحمدّهللّربّالعالمين،ّوصل آلهّوصحبهّأجمعين،ّّمّعلىّنبي ناّمحمد 

ّأماّبعدّ:

ّمعاشرّالمسلمينّ:

ّزيادةرحمةّالصبيان،ّولمسلمينّبعضهمّلبعضهم:ّّعلىّاتيّتجبّّحقوقّالالمنّّّّوإنّ 

ّوالكبارّوذويّالهيئات.ّالمشايختوقيرّ

ّّّّفعن ِّّّ-هللاّعنهّّرضيّّّّ–اْبِنَّعبَّاس  ّّللاَّ قَاَلَّرس ول  َوَسلَّمَّّّ-ّّقَاَل:ّ َعلَْيِهّ  ّ :ّ-َّّصلَّىّّللاَّ

وقال:ّ"صحيحّعلىّّّّ،رواهّالحاكّمّّ«َصِغيَرَنا،َّوي َوق ِْرَّكِبيَرَنايَْرَحْمّّ»لَْيَسِّمنَّاَّمْنّلَْمّّ

ّّ.شرطّمسلم"

ّالحاكمّّ اّّوروى َعْنه ّّّ-ّّأَبِيّه َرْيَرةَّوصححهّعنّّأيض   ّ ِّّّّ-َّّرِضَيّّللاَّ َّرس وَلّّللاَّ َصلَّىّّّ-أَنَّ

َعلَْيِهَّوَسلَّمَّ َّكِبيِرَناّفَلَْيَسِّمنَّا«يَْرَحْمّ»َمْنّلَْمّّقَاَل:ّ-ّهللاّ  ّ.َصِغيَرَناَّويَْعِرْفَّحقَّ

وِنّْبِنّأَبِيَّشِبيبّ وروىّأبوّداودّعَّ َّعاِئَشةَّّّْنَّمْيم  ّّّّأَنَّ َوَمرَّ ِكْسَرةّ  ِّبَهاَّسائٌِلّفَأَْعَطْتهّ  َمرَّ

ّّ ِ ّّللاَّ قَاَلَّرس ول  فَقَالَْت:ّ ذَِلَكّ فِيّ لََهاّ فَِقيَلّ فَأََكَلّ فَأَْقعََدْتهّ  َوَهْيئَةٌّ ِثَياٌبّ َعلَْيِهّ ٌلّ ّّ-بَِهاَّرج 

ْمّ«أَْنِزل واّّ:ّ»-َّّّعلَْيِهَّوَسلَّمََّصلَّىّهللا ّ ّّلىّإعطاءّكل ِّ:ّحٌثّعوفيّالحديثّّالنَّاَسَّمَناِزلَه 

ّالعلماءّواِلولياءو،ّّّحقّهذيّحقّ  ّالشيبةّّ،تعظيم ّأشبههّّ،وإكرامّذي ّالكبيرّوما ّ.وإجالل

سلمّمنّإجاللّهللاّتعالى،ّّذيّالشيبةّالمّّإكرامَّّّ–يهّوسلمّّىّهللاّعلصلّّ–قدّعد ّالنبيّّّو

ّرسولّهللاّّّ–رضيّهللاّعنهّّّ–وحسنهّاِللبانيّعنّأبيّموسىّّّروىّأبوّداودفقدّ أن 

ّالمسلم«.الشيبةّمنّإجاللّهللاّإكرامّذيّّقال:ّ»إنّ ّ–صلىّهللاّعليهّوسلمّّ–

إ منّصورّ ّ ي ّّّكرامهوإن  ّّقدّ أنّ ّّم غيره اعلىّ والشرابّفيّ والطعامّ والسواكّ لكالمّ

ّّّ-أتواّالنبيّّّثالثة ّّأنّ فقدّثبتّفيّالصحيحينّّ،ّنجلسواّمتساوّياّإذّوالمشيّونحوّذلك

فأرادّأخوّالقتيلّأنّيتكلمّوكانّّّّ،ليتكلمواّمعهّفيّقضيةّقتل؛ّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّّ

وثبتّفيّالصحيحنّّّّّ،«َكب ِرَّكب ِر»ّّّ-ّّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ-فقالّلهّالنبيّّّّ،أصغرهم

اّّ ّّقالّ:أنهّّّّ–ّّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ-عنّالنبيّّّّ-هللاّعنهماّّرضيّّّّّ–عنّابنّعمرّّأيض 

أرانيّفيّالمنامّأتسوكّبسواك،ّفجذبنيّرجالن،ّأحدهماّأكبرّمنّاآلخر،ّفناولتّّ»

ّّّّ،«السواكّاِلصغرّمنهما،ّفقيلّلي:َّكب ِرّ،ّفدفعتهّإلىّاِلكبر وأخرجّأبوّيعلىّبسند 



اه ّأنّ ّّقو  َّّّّرس ولَّّّابنّحجر  ِ َوَسلَّمَّّّ-ّللاَّ َعلَْيِهّ  ّ اْبَدء واّ»ّّ:قَالَّّّ،إِذَاَّسقَىّّكانّّ-َّّصلَّىّّللاَّ

ّّ.«ِباْلَكِبيرِّ

لقولهّّّّبرة؛إذاّاستوواّفيّباقيّالخصالّالمعتفيّاإلمامةّّعلىّغيرهّّقدمّّي ّّّالكبيرَّّّأنّ كماّّ

ّّ.عليهّمتفقٌّّّ«وليؤمكمّأكبركم»ّّ:-ّصلىّهللاّعليهّوسلمّ-

ّبالصهذاّوصلواّوسلمواّرحمكمّهللاّعلىّّ ّأمركمّهللا فقالّسبحانه:ّّالةّوالسالمّعليه،ّّمن

ّهللاّومالئكتهّيصلونّع ا(،ّّ)إن  لىّالنبيّياّأيهاّالذينّآمنواّصلواّعليهّوسلمواّتسليم 

ّوسلمّعليهّياّربّالعالمين،ّوارضّاللهمّعنّصحابةّّ أجمعين،ّوعنّّّّنبيكفاللهمّصل 

ّمعهمّبرحمتكّياّأرحمّالراحمينّ.ّّالتابعينّوعنا

رّأعداءّالدين. ّاللهمّأعزّاإلسالمّوانصرّالمسلمين،ّوأذلّالشركّوالمشركين،ّودم 

ّانصرّجنودناّالمرابطينّعلىّالحدودّوالثغورّوفيّالداخلّياّقويّياّعزيزّ.اللهمّ

اّفيّرضاك،ّّ اللهمّوفقّوالةّأمورناّبتوفيقك،ّوأيدهمّبتأييدك،ّواجعلّعملهمّصالح 

ربّّ ياّ عليهّ وتعينهمّ الخيرّ علىّ تدلهمّ التيّ الناصحةّ الصالحةّ البطانةّ لهمّ وهي ئّ

ّالعالمين.

ّيّاآلخرةّحسنة،ّوقناّعذابّالنار.ربناّآتناّفيّالدنياّحسنة ،ّوف

ّربناّتقبلّمن ا؛ّإنكّأنتّالسميعّالعليم،ّوتبّعلينا؛ّإنكّأنتّالتوابّالرحيمّ.

ّوالحمدّهللّربّالعالمينّ.
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