
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا وعلــى آلــه
وصحبــه ومــن وااله وبعــد فـــــ:
تحيــط باملســلم خمــس عالقــات ،لــكل عالقــة حقــوق
وواجبــات:
 .1عالقة املسلم بربه.
 .2عالقة املسلم بنفسه.
 .3عالقة املسلم بالجمادات.
 .4عالقة املسلم بالحيوانات البهيمة العجماوات.
 .5عالقة املسلم بغريه من البشر.
وبيانها فيما يلي:
 .1عالقة املسلم بربه.
وأعلى هذه العالقات وأهمها عالقته بربه.
وهــي قائمــة علــى غايــة املحبــة والخضــوع لــه ســبحانه،
وهــو حقيقــة العبــادة الــي خلــق لهــا.
ـاس ْاع ُبـ ُدوا َربَّ ُكـ ُـم الَّـ ِذي َخ َل َق ُكـ ْـم َوالَّ ِذيـ َـن ِمـ ْـن
{ يَــا أ َ ُّي َهــا ال َّنـ ُ
ـون}( .البقــرة.)12:
َق ْب ِل ُكـ ْـم َل َع َّل ُكـ ْـم تَتَّ ُقـ َ
ـت ا ْل ِجـ َّـن َو ْ ِالنْـ َـس إ َِّل ِل َي ْع ُب ـ ُدونَِ .مــا أ ُ ِري ـ ُد ِم ْن ُهـ ْـم
َ{و َمــا َخ َل ْقـ ُ
ــن ِر ْز ٍق َو َمــا أ ُ ِريــ ُد أ َْن يُ ْط ِع ُمــونِِ .إ َّن َّ
الــر َّز ُاق ُذو
للاَ ُه َــو َّ
ِم ْ
ــن}( .الذريــات.)85 -65:
ا ْل ُقــ َّو ِة ا ْل َ ِت ُ
{ ِإ َّن َّ
ــك
ون َذ ِل َ
للاَ ال يَ ْغ ِف ُــر أ َْن يُ ْش َــر َك بِــ ِه َويَ ْغ ِف ُــر َمــا ُد َ
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ـاء َو َمـ ْـن يُ ْش ـ ِر ْك ِبـ َّ
ـرى ِإثْم ـ ًا َع ِظيم ـ ًا }.
ـاللِ َف َق ـ ِد ا ْفـ َ َ
ِلَـ ْـن يَ َشـ ُ
(النســاء.)84:
 .2عالقة املسلم بنفسه.
وهــي قائمــة علــى مراقبــة النفــس ،والحــذر مــن الظلــم،
واالعتمــاد علــى هللا ،والرجــوع إليــه يف كل يشء:
{ ُقـ ْـل يَــا ِع َبــا ِد َي الَّ ِذيـ َـن أ َْسـ َـر ُفوا َع َلــى أَنْ ُف ِس ـ ِه ْم ال تَ ْق َن ُطــوا
للاِ ِإ َّن َّ
ــن َر ْح َمــةِ َّ
ــوب َج ِميعــ ًا ِإنَّــهُ ُه َــو
للاَ يَ ْغ ِف ُــر ال ُّذن ُ َ
ِم ْ
يــم } (الزمــر.)35:
ــور َّ
ا ْل َغ ُف ُ
الر ِح ُ
وأن النفــس واحــدة ،وتعرتيهــا أحــوال وصفــات؛ فتــارة
تكــون أمــارة بالســوء إال مــن رحــم{َ .و َمــا أُبَـ ِّـرئُ ن َ ْفـ ِـي ِإ َّن
ـور
ـارةٌ ب ُّ
ِالســو ِء إ َِّل َمــا َر ِحـ َـم َر ِّبــي ِإ َّن َر ِّبــي َغ ُفـ ٌ
ال َّن ْفـ َـس َل ََّمـ َ
يــم}( .يوســف.)35:
َر ِح ٌ
وتــارة تكــون لوامــة ،فتلــوم صاحبهــا إذا فعــل الطاعــة لــم
لــم يســتكثر ،وإذا فعــل املعصيــة ،لــم فعلهــا ،ولــم ال يتــوب
ويســتغفرَ { ،وال أ ُ ْق ِس ُــم بِال َّن ْف ِ
ــس ال َّل َّو َامــةِ}( .القيامــة.)2:
وتــارة تكــون آمنــة مطمئنــة؛ { يَــا أَيَّتُ َهــا ال َّن ْفـ ُـس ا ْل ُ ْط َم ِئ َّنـةُ}.
(الفجــر .)72:وعلــى اإلنســان أن يخــاف مقــام ربــه وينهــى
نفســه عــن هواهــا ،وينظــر مــا تهــواه فيخالفهــا و ال يتبعها،
ـام َر ِّب ـ ِه
ومــن أضــل ممــن اتبــع هــواه{َ .وأ ََّمــا َمـ ْـن َخـ َ
ـاف َم َقـ َ
َون َ َهــى ال َّن ْفـ َـس َعـ ِن ا ْل َهـ َـوى} (النازعـــات.)04:
 .3عالقــة املســلم بمــا حولــه مــن املخلوقــات الجامــدة
العظيمــة.
وهــي قائمــة علــى التفكــر يف داللتهــا علــى عظمــة هللا
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ووجــوده:
ون َّ
ون
للاَ ِق َيامـ ًا َوقُ ُعود ًا َو َع َلــى ُج ُنو ِب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُر َ
{الَّ ِذيـ َـن يَ ْذ ُكـ ُـر َ
ـت َه ـ َذا بَ ِ
اط ـ ًا
السـ َـم َاو ِات َو ْال َْر ِض َربَّ َنــا َمــا َخ َل ْقـ َ
ِف َخ ْلـ ِـق َّ
اب ال َّنــا ِر} (آل عمــران)191:
ُسـ ْـب َحان َ َك َف ِق َنــا َعـ َذ َ
 .4عالقته بالحيوانات العجماوات.
عالقتــه بالبهائــم مــن الحيــوان ،تقــوم علــى الرحمــة
واإلحســان ،وكــف أذى مــا يعتــدي منهــا ويفــرس.
ـول َّ ِ
ـال« :بَ ْي َن َمــا َر ُجـ ٌـل
للا  َقـ َ
َعـ ْـن أ َ ِبــي ُه َر ْيـ َـر َة  أ َ َّن َر ُسـ َ
يَ ْم ِ
ــش َف َو َج َــد ب ِْئ ًــرا َف َن َــز َل
ــي ب َِط ِر ٍ
يــق ْاشــتَ َّد َع َل ْيــ ِه ا ْل َع َط ُ
ـث يَـأ ْ ُك ُل الثَّـ َـرى ِمـ ْـن
ـب يَ ْل َهـ ُ
ِف َيهــا َف َشـ ِر َب ثُـ َّـم َخـ َـر َج َف ـ ِإ َذا َك ْلـ ٌ
ـب ِمـ ْـن ا ْل َع َطـ ِـش
ـال َّ
ا ْل َع َطـ ِـش َف َقـ َ
الر ُجـ ُـل لَ َقـ ْـد بَ َلـ َغ َهـ َذا ا ْل َك ْلـ َ
ِمثْـ ُـل الَّـ ِذي َك َان بَ َلـ َغ ِبــي َف َنـ َـز َل ا ْل ِب ْئـ َـر َف َمـ َـأَ ُخ َّفــهُ ثُـ َّـم أ َْم َسـ َكهُ
ــب َف َشــ َك َر َّ
للاُ َلــهُ َف َغ َف َــر َلــهُ َقا ُلــوا يَــا
ِب ِفيــ ِه َف َســ َقى ا ْل َك ْل َ
ـول َّ ِ
ـال ن َ َعـ ْـم ِف ُك ِّل َذ ِات
للا َو ِإ َّن لَ َنــا ِف ا ْل َب َها ِئـ ِـم أ َْجـ ًـرا َف َقـ َ
َر ُسـ َ
(((
َك ِب ـ ٍد َر ْط َب ـةٍ أ َْجـ ٌـر».
ـال«َ :مــا ِمـ ْـن
ـي  َقـ َ
َعـ ْـن أ َنَـ ِـس ْب ـ ِن َما ِلـ ٍـك َ عــن ال َّنـ ِ ِّ
ُم ْسـ ِل ٍم َغـ َـر َس َغ ْر ًســا َفـأ َ َك َل ِم ْنــهُ ِإنْ َســا ٌن أ َْو َدابَّـةٌ إ َِّل َك َان لَــهُ
(((
ِب ـ ِه َص َدقَ ـةٌ».
ـالِ :ث ْنتَــا ِن َح ِف ْظتُ ُه َمــا َعـ ْـن َر ُســولِ
َعـ ْـن َشـ َّدا ِد ْبـ ِن أ َْو ٍس  قَـ َ
ــالِ « :إ َّن َّ
َّ ِ
ش ٍء
ــب ْال ِْح َس َ
للا  َق َ
للاَ َكتَ َ
ــان َع َلــى ُك ِّل َ ْ
ـح
َفـ ِإ َذا قَتَ ْلتُـ ْـم َفأ َ ْح ِسـ ُنوا ا ْل ِقتْ َلــةَ َو ِإ َذا َذبَ ْحتُـ ْـم َفأ َ ْح ِسـ ُنوا ال َّذ ْبـ َ
((( أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم،5663 ،
ومسلم،كتاب السالم ،باب فضل ساقى البهائم املحرتمة وإطعامها.5996 ،.
((( أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم ،5666،ومسلم،
كتاب املساقاة،باب فضل الغرس والزرع.1552 ،
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ِيحتَــهُ».
َو ْل ُي ِح ـ َّد أ ََح ُد ُكـ ْـم َش ـ ْف َرتَهُ َف ْلـ ُ ِ
ـر ْح َذب َ
 .5عالقة املسلم مع غريه من الناس.

(((

بني اإلسالم أن الناس على نوعني:
مؤمنني وكافرين.
فنظــم عالقتــه مــع الكافريــن؛ فالكافــر الحربــي الــذي ليــس
ـون ِبـ َّ
ـاللِ
بيننــا وبينــه عهــد و ال أمــان { :قَا ِت ُلــوا الَّ ِذيـ َـن ال يُ ْؤ ِم ُنـ َ
ــون َمــا َح َّــر َم َّ
للاُ َو َر ُســولُهُ َوال
َوال بِا ْل َي ْــو ِم ْال ِخــ ِر َوال يُ َح ِّر ُم َ
ـاب َحـ َّـى يُ ْع ُطــوا
يَ ِدي ُنـ َ
ـون ِديـ َـن ا ْل َحـ ِّـق ِمـ َـن الَّ ِذيـ َـن أُوتُــوا ا ْل ِكتَـ َ
ون}( .التوبــة.)92:
ا ْل ِج ْزيَــةَ َعـ ْـن يَـ ٍد َو ُهـ ْـم َص ِاغـ ُـر َ
ــن ا ْل ُك َّفــا ِر
يــن يَ ُلون َ ُك ْــم ِم َ
يــن َآم ُنــوا قَا ِت ُلــوا الَّ ِذ َ
{يَــا أَيُّ َهــا الَّ ِذ َ
َو ْل َي ِجــ ُدوا ِفي ُك ْــم ِغ ْل َظــ ًة َو ْاع َل ُمــوا أ َ َّن َّ
ــن}.
للاَ َم َــع ا ْلُتَّ ِق َ
(التوبــة.)321:
ّأمــا الكافــر غــر الحربــي ،أو الكافــر الحربــي املعاهــد
والــذيم وصاحــب األمــان فيقــول هللا يف حقــه { :ال يَ ْن َها ُكـ ُـم
َّ
يــن َل ْــم يُ َقا ِت ُلو ُك ْــم ِف ال ِّديــ ِن َو َل ْــم يُ ْخ ِر ُجو ُك ْــم
للاُ َعــ ِن الَّ ِذ َ
ــطوا ِإلَ ْي ِه ْــم ِإ َّن َّ
ــب
للاَ يُ ِح ُّ
ــن ِديَا ِر ُك ْــم أ َْن تَ َ ُّب ُ
وه ْــم َوتُ ْق ِس ُ
ِم ْ
ا ْل ُ ْق ِس ِ
ــط َني}( .املمتحنــة.)8:
وعـ ْـن َع ْبـ ِد َّ
ـال«َ :مـ ْـن
َ
ـي  قَـ َ
للاِ ْبـ ِن َع ْمـ ٍرو َ عــن ال َّنـ ِ ِّ
يح َهــا
ــل ن َ ْف ًســا ُم َع َاه ًــدا َل ْــم يَــ ِر ْح َرا ِئ َحــةَ ا ْل َج َّنــةِ َو ِإ َّن ِر َ
َقتَ َ
(((
ـن َع ًامــا».
لَ ُي َ
ـر ِة أ َْربَ ِعـ َ
وج ـ ُد ِمـ ْـن َم ِسـ َ
ـان
وقــال ســبحانه عــن الوالديــن املشــركنيَ { :و َو َّص ْي َنــا ْالنْ َسـ َ
((( أخرجه مسلم ،كتاب الصيد والذبائح ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد
الشفرة.5167 ،
((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب ال ِّديَ ِ
ات ،بَاب ِإثْ ِم َم ْن قَتَ َل ِذ ِّم ًّيا ب َِغ ِ ْي ُج ْر ٍم.6914 ،
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ــك
ــس لَ َ
ب َِوا ِل َد ْيــ ِه ُح ْســن ًا َوإ ِْن َج َاه َــد َ
اك ِلتُ ْشــ ِر َك بِــي َمــا لَ ْي َ
ِب ـ ِه ِع ْلـ ٌـم َفــا تُ ِط ْع ُه َمــا ِإ َلـ َّـي َم ْر ِج ُع ُكـ ْـم َفأُن َ ِّب ُئ ُكـ ْـم ب َِمــا ُك ْنتُـ ْـم
ــون}( .العنكبــوت.)8:
تَ ْع َم ُل َ
ـك ِبـ ِه ِع ْلـ ٌـم
اك َع َلــى أ َْن تُ ْشـ ِر َك ِبــي َمــا لَ ْيـ َـس لَـ َ
{ َوإ ِْن َج َاهـ َـد َ
ِيل َمـ ْـن
َفــا تُ ِط ْع ُه َمــا َو َصا ِح ْب ُه َمــا ِف ال ُّدنْ َيــا َم ْع ُروفـ ًا َواتَّ ِبـ ْـع َسـب َ
ـون}.
ـاب ِإ َلـ َّـي ثُـ َّـم ِإ َلـ َّـي َم ْر ِج ُع ُكـ ْـم َفأُن َ ِّب ُئ ُكـ ْـم ب َِمــا ُك ْنتُـ ْـم تَ ْع َم ُلـ َ
أ َنَـ َ
(لقمــان.)51:
ّأمــا املؤمنــون؛ فجــاء يف الشــرع تنظيــم العالقــة معهــم
ـن أ ََخ َو ْي ُكـ ْـم َواتَّ ُقــوا َّ
{ ِإن َّ َمــا ا ْل ُ ْؤ ِم ُنـ َ
ـون ِإ ْخـ َـوةٌ َفأ َ ْص ِل ُحــوا بَـ ْ َ
للاَ
ــون}( .الحجــرات .)01:فوصــف عالقــة
َل َع َّل ُك ْــم تُ ْر َح ُم َ
ـي
املؤمنــن بعضهــم
َ
ـوس َ عــن ال َّنـ ِ ِّ
ببعض،عـ ْـن أ َ ِبــي ُمـ َ
ـال« :ا ْل ُ ْؤ ِمـ ُـن ِل ْل ُم ْؤ ِمـ ِن َكا ْل ُب ْن َيــا ِن يَ ُشـ ُّد بَ ْع ُضــهُ بَ ْع ًضــا ثُـ َّـم
 َقـ َ
ِ ِ (((
ـن أ ََصا ِبع ـه».
َش ـ َّب َك بَـ ْ َ
ـول َّ ِ
للا :
ـال َر ُسـ ُ
عــن ال ُّن ْع َمــان ْبـ َـن بَ ِشـ ٍر  يَ ُقـ ُ
ـولَ :قـ َ
اح ِم ِه ْــم َوتَ َوا ِّد ِه ْــم َوتَ َع ُاط ِف ِه ْــم َك َمثَــلِ
ــن ِف تَ َر ُ
«تَ َــرى ا ْل ُ ْؤ ِم ِن َ
ِالسـ َـه ِر
ا ْل َج َسـ ِد ِإ َذا ْاشــتَ َكى ُع ْضـ ًـوا تَـ َـد َاع َلــهُ َســا ِئ ُر َج َسـ ِد ِه ب َّ
(((
َوا ْل ُحـ َّـى».
ـول َّ ِ
ـول:
للا  يَ ُقـ ُ
ـالَ :سـ ِم ْع ُت َر ُسـ َ
عــن أبــي ُه َر ْيـ َـر َة َ قـ َ
السـ َـا ِم َو ِع َي َاد ُة ا ْل َ ِر ِيض
«ح ُّق ا ْل ُ ْسـ ِل ِم َع َلى ا ْل ُ ْسـ ِل ِم َخ ْم ٌس َر ُّد َّ
َ
(((
يت ا ْل َع ِ
اط ِس».
َواتِّ َبــا ُع ا ْل َج َنا ِئـ ِز َوإ َِجابَـةُ ال َّد ْعـ َـو ِة َوتَ ْشـ ِم ُ
((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب ا َلْ َدبِ بَاب تَ َع ُاو ِن ا ُل ْ ْؤ ِم ِن َني بَ ْع ِض ِه ْم بَ ْع ًضا،6026 ،
ومسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم،
.2585
ِ
((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب ا َلْ َدبِ بَاب َر ْح َمة ال َّن ِاس َوا ْل َب َها ِئ ِم ،6011 ،ومسلم،
كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.2586 ،
((( أخرجه البخاري،كتاب الجنائز ،بَاب ا َلْ ْم ِر بِاتِّ َب ِاع ا ْل َج َنا ِئ ِز ،1240 ،ومسلم،
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ـول َّ ِ
للا 
ويف روايــة ملســلمَ :عـ ْـن أ َ ِبــي ُه َر ْيـ َـر َة  أ َ َّن َر ُسـ َ
ــن
ــق ا ْل ُ ْســ ِل ِم َع َلــى ا ْل ُ ْســ ِل ِم ِس ٌّ
«ح ُّ
يــلَ :مــا ُه َّ
ــالَ :
قَ َ
ــتِ .ق َ
ـول َّ ِ
ـاك
ـالِ :إ َذا لَ ِقيتَــهُ َف َس ـل ِّْم َع َل ْي ـ ِه َو ِإ َذا َد َعـ َ
للا؟ َقـ َ
يَــا َر ُسـ َ
ـح َلــهُ َو ِإ َذا َع َطـ َـس َف َح ِمـ َـد َّ
َفأ َ ِج ْبــهُ َو ِإ َذا ْاســتَ ْن َص َح َك َفانْ َصـ ْ
للاَ
(((
ـات َفاتَّ ِب ْعــهُ».
َف َسـ ِّـمتْهُ َو ِإ َذا َم ـ ِر َض َف ُعـ ْـدهُ َو ِإ َذا َمـ َ
وعلم املسلم أن يحفظ عالقة األخوة.
ــول َّ
ــالِ « :إيَّا ُك ْــم
َ
للاِ  قَ َ
ــن أَبِــي ُه َر ْي َــرةَ  أ َ َّن َر ُس َ
وع ْ
ــن أ َ ْكــ َذ ُب ا ْل َح ِد ِ
يــث َو َل تَ َح َّس ُســوا َو َل
ــن َفــ ِإ َّن َّ
َو َّ
الظ َّ
الظ َّ
تَ َج َّس ُســوا َو َل تَ َنا َف ُســوا َو َل تَ َح َاســ ُدوا َو َل تَ َبا َغ ُضــوا َو َل
(((
ــاد َّ
للاِ ِإ ْخ َوانًــا».
تَ َدابَ ُــروا َو ُكونُــوا ِع َب َ
ـول
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ويف لفــظ ملســلمَ :عـ ْـن أ َ ِبــي ُه َر ْيـ َـرةَ  قَـ َ
َّ ِ
اج ُشــوا َو َل تَ َبا َغ ُضوا َو َل تَ َدابَ ُروا
واو َل تَ َن َ
للا «َ :ل تَ َح َاسـ ُد َ
ـاد َّ ِ
للا ِإ ْخ َوانًــا
َو َل يَ ِبـ ْـع بَ ْع ُض ُكـ ْـم َع َلــى بَ ْيـ ِع بَ ْعـ ٍـض َو ُكونُــوا ِع َبـ َ
ا ْل ُ ْس ـ ِل ُم أ َ ُخــو ا ْل ُ ْس ـ ِل ِم َل يَ ْظ ِل ُمــهُ َو َل يَ ْخ ُذلُــهُ َو َل يَ ْح ِقـ ُـرهُِ .إ َّن
َّ
للاَ َل يَ ْن ُظـ ُـر ِإ َلــى أ َْج َســا ِد ُك ْم َو َل ِإ َلــى ُص َو ِر ُكـ ْـم َو َل ِكـ ْـن يَ ْن ُظـ ُـر
ـار ِبأ َ َصا ِب ِع ـ ِه ِإلَــى َصـ ْـد ِر ِه .التَّ ْقـ َـوى َه ُاه َنــا
ِإلَــى قُ ُلو ِب ُكـ ْـم َوأ ََشـ َ
ـر ِإلَــى َصـ ْـد ِر ِه ثَـ َـا َث َمـ َّـر ٍ
الشـ ِّـر
ات ب َِح ْســبِ ْام ـ ِر ٍئ ِمـ ْـن َّ
َويُ ِشـ ُ
أ َْن يَ ْح ِقـ َـر أ ََخــاهُ ا ْل ُ ْسـ ِل َم ُك ُّل ا ْل ُ ْسـ ِل ِم َع َلــى ا ْل ُ ْسـ ِل ِم َحـ َـرامٌ َد ُمــهُ
(((
َو َمالُــهُ َو ِع ْر ُضــهُ».
كتاب السالم ،باب من حق املسلم للمسلم رد السالم.2162 ،
((( أخرجه مسلم ،كتاب السالم ،باب من حق املسلم للمسلم رد السالم.2162 ،
((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب ا َلْ َدبِ ،بَاب َما يُ ْن َهى َع ْن التَّ َح ُاس ِد َوالتَّ َدابُ ِر َوقَ ْو ِل ِه تَ َعالَى:
َ{و ِم ْن َش ِّر َح ِاس ٍد ِإ َذا َح َس َد} ،6064 ،ومسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تحريم
الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها.2563 ،
((( أخرجه مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب باب تحريم ظلم املسلم وخذله
واحتقاره ودمه وعرضه وماله.2564 ،
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ــن َما ِل ٍ
ــول َّ ِ
ــال«َ :ل
للا  قَ َ
ــك  أ َ َّن َر ُس َ
ــس ْب ُ
وعــن أ َن َ ُ
ـاد َّ ِ
للا ِإ ْخ َوانًــا
تَ َبا َغ ُضــوا َو َل تَ َح َاسـ ُدوا َو َل تَ َدابَـ ُـروا َو ُكونُــوا ِع َبـ َ
ٍ (((
َو َل يَ ِحـ ُّل ِل ُ ْسـ ِل ٍم أ َْن يَ ْه ُجـ َـر أ ََخــاهُ َفـ ْـو َق ثَ َلثَـةِ أَيَّــام».
وبني كيف تكون العالقة باملسلم صاحب املعصية:
ـي
فهــو يحبــه لطاعتــه؛ َعـ ْـن أ َنَـ ِـس ْبـ ِن َما ِلـ ٍـك َ عــن ال َّنـ ِ ِّ
ـال« :ثَـ َـا ٌث َمـ ْـن ُكـ َّـن ِفي ـ ِه َو َجـ َـد َحـ َـا َو َة ْال َِيمــا ِن أ َْن
 قَـ َ
ـون َّ
ـب ا ْلَـ ْـر َء
ـب ِإ َل ْيـ ِه ِم َّمــا ِسـ َـو ُاه َما َوأ َْن يُ ِحـ َّ
للاُ َو َر ُســو ُلهُ أ ََحـ َّ
يَ ُكـ َ
ـود ِف ا ْل ُك ْفـ ِر َك َمــا يَ ْكـ َـرهُ أ َْن
َل يُ ِح ُّبــهُ إ َِّل ِ َّلِ َوأ َْن يَ ْكـ َـرهَ أ َْن يَ ُعـ َ
(((
يُ ْقـ َذ َف ِف ال َّنــا ِر».
ويكرهــه ملعصيتــه؛ عــن ابــن عبــاس  ،مرفوعـ ًا« :أوثــق
عــرى اإليمــان :املــواالة يف هللا واملعــاداة يف هللا والحــب يف هللا
(((
و البغــض يف هللا عــز و جــل».
ـي
وينــا صحــه فيمــا هــو فيــهَ ،عـ ْـن تَ ِميـ ٍـم الـ َّدا ِر ِّي  أ َ َّن ال َّنـ ِ َّ
ــال ِ َّلِ َو ِل ِكتَابِــ ِه
ــن قَ َ
 قَ َ
يــن ال َّن ِص َ
ــال« :ال ِّد ُ
يحــةُ قُ ْل َنــا ِل َ ْ
َو ِل َر ُســو ِل ِه َو ِلَ ِئ َّمــةِ ا ْل ُ ْســ ِل ِم َني َو َع َّام ِت ِه ْــم» ((1(.وإن رأى نفــع
الهجــر معــه ،ليــرك معصيتــه هجــره!

عالقات

تحيط بالمسلم
للشيخ أ.د .محمد بن عمر بازمول

حفظه هللا ورعاه

والحمد هلل رب العاملني
((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب ا َلْ َدبِ  ،بَاب َما يُ ْن َهى َع ْن التَّ َح ُاس ِد َوالتَّ َدابُ ِر َوقَ ْو ِل ِه تَ َعالَى
َ{و ِم ْن َش ِّر َح ِاس ٍد ِإ َذا َح َس َد}،6065 .ومسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تحريم
التحاسد والتباغض والتدابر.2558،
ِ
ِ
((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب ا ِ ْل َيمانِ ،بَاب َحلَ َوة ا ْل َيمانِ 16،ومسلم ،كتاب اإليمان،
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حالوة اإليمان.43 ،
((( أخرجه الطرباني يف املعجم الكبري 11537 ،11/215 :وصححه األلباني.
الصحيحة .)1728( ،)998( :
( ((1أخرجه مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أن الدين النصيحة.55 ،
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جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
 1436هـ

