
Islamic Online Studies - IOS 

www.iostudies.in 1 

الصالحينشرح رياض   

 

  شرح باب تعظيم حرمات المسلمين من كتاب رياض الصالحين 

 

ُ َعلَي ِه َوَسلهَم :  أَبِي هَُري َرةَ  َعن   ِ َصلهى َّللاه قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِلِم،  " ِلُم أَُخو ال ُمس  ِذبُهُ، َوَلَ  ال ُمس  ذُلُهُ  ََل يَُخونُهُ، َوََل يَك  ، ُكلُّ   يَخ 

ُضهُ، َوَمالُهُ، َوَدُمهُ، التهق   ِلِم َحَراٌم ؛ ِعر  ِلِم َعلَى ال ُمس  َوى ال ُمس 

ِلَم  تَِقَر أََخاهُ ال ُمس  ِرٍئ ِمَن الشهر ِ أَن  يَح  ِب ام  َهاهُنَا، بَِحس 

 ".)ترمذي( 

 

ُ َعلَي ِه َوَسلهَم : "  ِ َصلهى َّللاه َعن  أَبِي هَُري َرةَ ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه

وا ، َوََل ََل تََحاَسُدوا، َوََل تَنَاَجُشوا ، َوََل تَبَاَغُضوا، َوََل تََدابَرُ 

ِلُم  َوانًا، ال ُمس  ِ إِخ  يَبِع  بَع ُضُكم  َعلَى بَي عِ بَع ٍض، َوُكونُوا ِعبَاَد َّللاه

ِقُرهُ، التهق َوى َهاهُنَا   ذُلُهُ ، َوََل يَح  ِلُمهُ، َوََل يَخ  ِلِم ؛ ََل يَظ  أَُخو ال ُمس 

اٍت  – ِرِه ثَََلَث َمره ِرئٍ  –َويُِشيُر إِلَى َصد  ِب ام  ِمَن الشهر ِ أَن    بَِحس 

ِلِم َحَراٌم ؛ َدُمهُ، َوَمالُهُ،   ِلِم َعلَى ال ُمس  ِلَم، ُكلُّ ال ُمس  ِقَر أََخاهُ ال ُمس  يَح 

ُضهُ ".   َوِعر 

 )مسلم(
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ِمُن أََحُدُكم   ُ َعلَي ِه َوَسلهَم قَاَل : " ََل يُؤ  ِ َصلهى َّللاه َعن  أَنٍَس َعِن النهبِي 

  َما يُِحبُّ ِلنَف ِسِه ". )بخاري(َحتهى يُِحبه ِِلَِخيهِ 

ُ َعلَي ِه  ِ َصلهى َّللاه ُ َعن هُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه َعن  أَنٍَس َرِضَي َّللاه

لُوًما ". فَقَاَل َرُجٌل : يَا   َوَسلهَم : " ان ُصر  أََخاَك َظاِلًما أَو  َمظ 

لُوًما، أَ  ِ، أَن ُصُرهُ إِذَا َكاَن َمظ  فََرأَي َت إِذَا َكاَن َظاِلًما َكي َف  َرُسوَل َّللاه

ُجُزهُ  نَعُهُ  –أَن ُصُرهُ ؟ قَاَل : " تَح  ِمَن الظُّل ِم ؛ فَإِنه ذَِلَك   –أَو  تَم 

ُرهُ ". )بخاري(  نَص 

 

ِ َصلهى   ُ َعن هُ قَاَل : َسِمع ُت َرُسوَل َّللاه عن أَبي هَُري َرةَ َرِضَي َّللاه

ُ َعلَي ِه َوَسلهَم يَ  ٌس : َردُّ  َّللاه ِلِم َخم  ِلِم َعلَى ال ُمس  قُوُل : " َحقُّ ال ُمس 

َوةِ،  السهََلِم، َوِعيَاَدةُ ال َمِريِض، َوات ِبَاعُ ال َجنَائِِز، َوإَِجابَةُ الدهع 

ِميُت ال عَاِطِس ".   َوتَش 

)بخاري(   
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