
بسم اهللا الرمحن الرحيم
صلوا على النبي الحبیب 

وزیدوا افضل 
صلى اهللا عليه (الصلوات

)وسالم



تعظیم حرمات المؤمنین وبیان حقوقھم
  رضي اهللا( عن  أبي ھریرة•

صلى اهللا (قال رسول هللا:قال)عنه
ال تحاسدوا وال ):((عليه وسلم

تناجشوا وال تباغضوا وال 
تدابروا وال یبع بعضكم على بیع 

  بعض



المسلم .وكونوا عباد هللا اخوانا 
أخو المسلم ال یظلمھ وال یخذلھ 

التقوى ھاھنا . وال یحقره
ویشیر الى صدره ثالث .

  .مرات



بحسب امرئ من الشر أن 
كل المسلم .یحقر أخاه المسلم

على المسلم حرام دمھ ومالھ 
)).وعرضھ



تزیدوا في ثمن :تناجشوا*
.السلعھ لخداع الغیر

یعادي بعضكم :تدابروا*
.بعضا ویقاطعھ



:تحریم الحسد*
ان یتمنى المرء زوال النعمھ عن :الحسد•

ویسعى في الوقت ذاتھ الى نقل . المحسود
صلى هللا علیھ (وقد نھى رسول.ذلك لنفسھ

لما .عن حسد االنسان الخیھ االنسان) وسلم
للحسد من اثار سیئھ على الحاسد نفسھ 

فھو ینشر البغضاء .والمحیطین بھ من الناس
فیحقد الناس .والحقد والكراھیھ في المجتمع

.على الحاسد ویعادونھ



والحسد من صفات المنافقین •
الذین ال یحتملون .وضعفاء االیمان

أن یروا نعمھ هللا على 
والحاسد یعد ساخطا على .اخوانھم

قضاء هللا تعالى في تفضیل بعض 
وكارھا لراحة .عباده على بعض

اخیھ المسلم الذي ال ضرر منھ 
وقد یتمنى االنسان ان یكون . علیھ

.عنده مثل ما عند غیره من النعم



فال .من غیر ان یتمنى زوالھا عن غیره•
وانما ھو الغبطھ كما .یعد ھذا من الحسد

وتسمیھ رسول هللا . سماھا اھل العلم
ذلك حسدا من باب )صلى هللا علیھ وسلم(

فقد روى االمام البخاري عنھ .االستعاره
ال حسد ((انھ قال)صلى هللا علیھ وسلم(

رجل اتاه هللا ماال فسلط .اال في اثنتین
ورجل اتاه هللا .على ھلكتھ في الحق 

)).الحكمھ فھو یقضي بھا ویعلمھا



:النھي عن التناجش في البیع والشراء*

فقد .عن الحسد) صلى هللا علیھ وسلم(وكما نھى النبي•
فنھى عن .ویؤذي االخرین.نھى عن كل ما یوغر الصدر

ال بقصد .وذلك بالزیاده في ثمن السلعھ.النجش
ویثیر الرغبھ في شرائھا عند .وانما لیرفع ثمنھا.الشراء

لما فیھ من خداع .فھو نوع من البیع المحرم.االخرین
واحتیال وتغریر یلحق االذى والضرر 

من غش فلیس ):(صلى هللا علیھ وسلم(قال.بالمشترین
).مني



:النھي عن التباغض*
حرم هللا تعالى على المؤمنین كل ما یؤدي الى وقوع •

العداوه والبغضاء امراض تفسد االمھ وتضعفھا 
انما (قال تعالى.وتفتح ابواب الشر وسبل الشیطان 

یرید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه والبغضاء في 
الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر هللا وعن الصلوه 

ومن االعمال التي تؤدي الى ). فھل انتم منتھون
البغضاء واشعال نار الفتنھ وتعبئھ النفوس باالحقاد 

والضغائن الغیبھ والنمیمھ فھي من اعظم الذنوب 
.عند هللا تعالى



صلى (مر النبي:فقد روى ابن عباس قال•
بحائط من حیطان المدینھ )هللا علیھ وسلم

او مكة فسمع صوت انسانین یعذبان في 
صلى هللا علیھ (فقال النبي.قبورھا 

ثم .یعذبان وما یعذبان في كبیر):((وسلم
كان احدھما ال یستتر من .بلى:قال
)).وكان االخر یمشي بالنمیمة.بولھ



:النھي عن التدابر*
فال .والتدابر ھو التقاطع وھجران المسلم اخاه•

مخالفا بذلك .وال یلقي علیھ السالم.یتكلم معھ
توجیھات االسالم التي تحث على التواصل بین 
المسلمین والتزاور والمحبة والتراحم والتعاطف 

صلى (وفي حدیث اخر نھى رسول هللا . بینھم
ال یحل لمسلم :((عن الھجران فقال)هللا علیھ وسلم

یلتقیان فیصد ھذا .ان یھجر اخاه فوق ثالث
)).وخیرھما الذي یبدأ بالسالم.ویصد ھذا



وینبغي االشاره ھنا الى ان التقاطع المنھي •
عنھ والذي ال یزید على ثالثة ایام متعلق 

كالغضب الناتج عن سوء .باألمور الدنیویھ
اما .او من الغش في البیع او نحوھا.المعاملھ

المقاطعھ ألجل الدین كمقاطعھ اھل البدع 
فھي واجبھ عقابا لھم وتأدیبا وبعدا .واألھواء

اذا لم یرتدعوا . عن الوقوع في االثام
.بالنصح والحوار



:النھي عن بیع االنسان على بیع اخیھ*
كان یقول .حرم االسالم بیع االنسان على بیع اخیھ•

افسخ ھذا البیع وأنا ابیعك مثلھ :احدھم للمشتري
بھذا السعر او ارخص .بأرخص منھ او احسن منھ

افسخھ وأنا اشتریھ :او ان یقول للبائع. 
وجاء النھي عن ھذا النوع من التعامل .بأغلى

ألنھ یؤدي الى المشاحنھ والنزاع المفضي الى .
.الكراھیة وزرع االحقاد في النفوس


