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 د/ ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي   الشيخ مقدمة  

ميحرلا نمحرلا هللا مسبم

 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على عبده ورسوله األمني

ألخينا   املذمومة"  اخلصال  يف  حديثا  أربعني  ذكر  يف  املنظومة  "الدرر  قرأت كتاب:  فقد  وبعد، 
 .إبراهيم بن أمحد املكي هياليل املغريب حفظه هللا وسدد خطاهالشيخ/ 

فألفيته كتااب مفيدا حمررا قد مجع فيه مؤلفه مجلًة صاحلًة من األحاديث الصحيحة اليت تكلمت 
 .عن املناهي الشرعية؛ السيما املنتشرة اليوم بني أكثر املسلمني

التعليقات العلمية والتحذيرات الشرعية  وتزداد أمهية الكتاب أيًضا: مبا ضمنه املؤلف من بعض  
 ه.مما يشجع على قراءته واالستفادة منه، وهللا حسيب 

وعليه فإين أوصي نفسي وعموم املسلمني ـ السيما طالب العلم ـ أبن يقرؤوه ويدرسوه يف خاصة 
 .أنفسهم، ففيه فوائد كثرية ودرر علمية

إبراهيم   هياليل املغريب لكل خري، وأن جيعل أعمالنا  كما أسأل هللا تعاىل أن يوفق أخاان الشيخ 
يينا على السنة ومييتنا عليها، إنه ويل ذلك والقادر عليه  . وأعماله خالصة لوجهه الكرمي، وأن ُيح

 

 وكتبه

 الشيخ د/ ذايب بن سعد آل محدان الغامدي 

 .الطائف املأنوس 

 (١٤٤٢ذو احلجة/ /١٥)
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 الحيالي ليث الحسني  عبد هللا    أبو الشيخ  مقدمة  
م

ميحرلا نمحرلا هللا مسبم
م

حمم  وحبيبنا  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وسيد    د احلمد  املتقني  إمام 
   أمجعني. األولني واآلخرين وعلى آله وصحبه 

اطلع   بعد: أما   املنظومة    تفقد  الدرر  اخلصال    نيأربع ذكر  يف  على كتاب  يف  حديثا 
املغريب وفقه   إبراهيم هياليل  الشيخ  مجع  فقد    اانفع   ووجدته كتااب  هللا، املذمومة ألخينا 

وذكر فيها تبيان معاين    الشرع، أربعني حديثا يف ذكر الصفات املذمومة واليت حذر منها  
أن جتنب هذه الصفات من    كوال ش  وبعلمه، نفع هللا به    مبسطة، بعض األلفاظ بصورة  

فجزاه هللا خريا على هذا اجلمع الطيب النافع    ملسلم، نتبه إليها امور اليت جيب أن ياأل
   العلم. لطالب 

وصلى هللا على سيدان حممد    احلكيم، اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم  
 .أمجعنيوعلى آله وصحبه 

 
 
 

 وكتبه  
 ة  خادم الكتاب والسن

 أبو عبد هللا ليث احلسين احليايل  
 1442/ذو القعدة/ 26
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 يحرلا نمحرلا هللا مسبم

 

هحْم  -تعاىل-قال   : }ايا أايُـّهاا الَِّذينا آمانحوا الا ياْسخاْر قاوٌم مِ ن قـاْوٍم عاساى أان ياكحونحوا خارْيًا مِ نـْ
هحنَّ واالا تـاْلِمزحوا أانفحساكحْم واالا تـاناابـازحوا اِبأْلاْلقااِب   واالا ِنسااء مِ ن نِ سااء عاساى أان ياكحنَّ خارْيًا مِ نـْ

ميااِن{ )بِْئسا ااِلْسمح ا  ( سورة احلجرات،  11ْلفحسحوقح بـاْعدا اْْلِ
 

 ( سورة احلجرات،  12: }واالا جتااسَّسحوا واالا يـاْغتاب بَـّْعضحكحم بـاْعًضا{ ) -تعاىل -وقال 
 

واَتاحونحوْا  -تعاىل-وقال   واالرَّسحولا  اّلل ا  َتاحونحوْا  الا  آمانحوْا  الَِّذينا  أايُـّهاا  }ايا  واأانتحْم  :  ِتكحْم  أامااانا
 ( سورة األنفال27تـاْعلامحونا{ ) 

 

)-تعاىل -قال   يـحْفِلححونا{  الا  اْلكاِذبا  اّللِ   عالاى  يـاْفَتاحونا  الَِّذينا  }ِإنَّ  سورة  116:   )
 النحل، 

 

الدُّنـْياا  -تعاىل-وقال    يف  لحِعنحوا  اْلمحْؤِمنااِت  ِت  اْلغااِفالا اْلمحْحصانااِت  يـاْرمحونا  الَِّذينا  }ِإنَّ   :
 ( سورة النور. 23وااآْلِخراِة واَلاحْم عاذااٌب عاِظيٌم{ )

 

 ماْن آمانا ِبِه : }واالا تـاْقعحدحوْا ِبكحلِ  ِصرااٍط تحوِعدحونا واتاصحدُّونا عان ساِبيِل اّلل ِ -تعاىل   -قال   
غحوَنااا ِعواًجا{ )   ( سورة األعراف، 86واتـابـْ
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 مقدمة صاحب الكتاب 

 يحرلا نمحرلا هللا مسبم
الرزاق، احلمد هلل   نيب    اآلفاق، ميأل  محدا كثريا    الكرمي  على  والسالم  الرمحة،  والصالة 

 األخالق. ليتمم مكارم  املبعوث

 أما بعد: 

أئمتنا األعالم   بلغه  فشيئا  منا  واستنادا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص )نضر هللا امرأ مسع  فسريا على َنج 
 وابن ماجة وأمحد يف مسنده.  .( رواه الَتمذيكما مسع، فرب مبلغ أوعى من سامع

)أ أيديكم كتايب  بني  املنظومة قدم  أربعني    الدرر  ذكر  املذمومة يف  اخلصال  (. حديثا يف 
الشرع  والذي   عنها  َنى  اليت  املذمومة  اخلصال  بعض  فيه  على  ذكرت  اقتصرت  وقد 

أحدمها  مار  ذك أو  الصحيحني  يف  خمتصرمع  ،  ورد  وتعليق  املقل  شرح  جهد  وهذا   .
 .  لوعليه اْلتكا

به   ينفع  أن  أسأل  وله    املسلمني، وهللا  لنا  يضع  وأن  الكرمي  لوجهه  جيعله خالصا  وأن 
 خلقه، وأن يهدينا ألحسن األخالق. القبول بني 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وصل اللهم وسلم على 

 كتبه:

  املغريب إبراهيم بن أمحد بن املكي هياليل
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 احلديث األول  
 

 

ِلماًة، واقـحْلتح    النَّيب  ملسو هيلع هللا ىلص  قاالا قال:      عاْبِد اّللَِّ عاْن   قاالا النَّيبُّ صالَّى اّللَّح   أحْخراى؛كا
  أاانا " ماْن مااتا واهحوا ياْدعحو ِمْن دحوِن اّللَِّ ِندًّا داخالا النَّارا ". واقـحْلتح    واسالَّما:عالاْيِه  

 ماْن مااتا واهحوا الا ياْدعحو ّلِلَِّ ِندًّا داخالا اجلْانَّةا. 

 ( رواه البخاري)

 

 

     
 

 

الند هو املنادد، أي: املناظر واملماثل ولو يف صفة من الصفات و )ند الشيء( نظريه  
ولو يف صفة من الصفات، وال ميكن أن يكون املخلوق مماثاًل للخالق يف وجوه شىت، 

قد   أنه  وإمنا  يعتقد  أن  يلزم  وال  يفعله،  الذي  الفعل  يف  له  مماثاًل  جيعله  املشرك  يكون 
 منادد هلل، بل إذا جعل له شيئاً مما جيب هلل فقد جعله نداً 

 (20ج -5ص-)شرح فتح اجمليد للغنيمان
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 احلديث الثاني 

 

هحرايـْرا   نْ ع ملسو هيلع هللا ىلص  أانَّ     ةأايب  اّللَِّ  اّللَّح    راسحولا  قاالحوا:  اْلِغيباةح؟«  ماا  أاتاْدرحونا   : قاالا
: ِذْكرحكا أاخااكا مباا ياْكراهح   وراسحولحهح أاْعلامح، قاالا

تاهح،   ِقيلا: بـْ : ِإْن كاانا ِفيِه ماا تـاقحولح فـاقاِد اْغتـا ؟ قاالا أافـاراأاْيتا ِإْن كاانا يف أاِخي ماا أاقحولح
ْ ياكحْن فيه فـاقاْد باا   تَّهح. وِإْن َلا

 .(ْخراجاهح محْسِلمٌ )أ

     
 

قال النووي: )يقال: بتاه بفتح اَلاء خمففة. قلتا فيه البهتان، وهو الباطل، والغيبة ذكر 
 اْلنسان يف غيبته مبا يكره، وأصل البهت أن يقال له الباطل يف وجهه، ومها حرامان( 

 (142/ 16شرح النووي على مسلم )  [4356

أخيك   نقصان  الغري  تفهيم  فيه  ألن  حرم؛  إمنا  ابللسان  الذكر  أن  )اعلم  الغزايل:  قال 
واْلمياء والغمز  وتعريفه مبا يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول واْلشارة  

 الغيبة وهو حرام(واَلمز والكتابة واحلركة وكل ما يفهم املقصود فهو داخل يف 

 ( 144/ 3[ ))إحياء علوم الدين(( )6617]
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 احلديث الثالث 

 

؛  أيب هريرة عن  : راسحولح اّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصقال  قالا

عالاى  بـاْعضحكحْم  ياِبْع  والا  ابـارحوا،  تادا والا  تـابااغاضحوا،  والا  تـانااجاشحوا،  والا  َتاااسادحوا،  الا 
والا   ياْظِلمحهح،  الا  اْلمحْسِلِم،  أاخحو  اْلمحْسِلمح  ِإْخواااًن،  اّللَِّ  ِعباادا  وكحونحوا  بـاْعٍض،  بـاْيِع 

هااهحناا   التـَّْقواى  ُياِْقرحهح،  والا  ثا  ويح -َياْذحلحهح،  ثاالا صاْدرِِه  ِإىلا  ِباْسِب   -مرات  ِشريح 
اْمِرٍئ ِمنا الشَّرِ  أاْن ُياِْقرا أاخااهح اْلمحْسِلما، كحلُّ اْلمحْسِلِم عالاى اْلمحْسِلِم حارااٌم: دامحهح،  

 وماالحهح، وِعْرضحهح. 

 ( أاْخراجاهح محْسِلم)

     
 

املسلم( )يعين يكفي املؤمن من الشرِ  أن  قوله: )ِبسب امرئ من الشر أن ُيقر أخاه  
ُيقر أخاه املسلم، وهذا تعظيم الحتقار املسلم، وأنه شرٌّ عظيم، لو َل أيت اْلنسان  
من الشر إال هذا؛ لكان كافًيا، فال َتقرن أخاك املسلم، ال يف خلقته، وال يف ثيابه، وال  

يك عظيم، فعليك أن يف كالمه، وال يف خلقه، وال غري ذلك، أخوك املسلم حقه عل
 َتَتمه وأن توقره، وأما احتقاره فإنه حمرم، وال ُيل لك أن َتتقره،( 

 6/260) ))شرح رايض الصاحلني(( البن عثيمني [5744]
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 احلديث الرابع 

 

:  واأايب هحرايـْراةا،، أايب ساِعيٍد اخْلحْدِري ِ عاْن    عالاْيِه واسالَّما:قاالا راسحولح اّللَِّ صالَّى اّللَّح قااالا
ءح ِردااؤحهح. فاماْن يـحناازِعحيِن  عذبته.اْلِعزُّ ِإزاارحهح، وااْلِكْْبِايا  

( )رواه مسلم   

     
 
 

ينازعين    رداؤه، والكْبايء    إزاره،   )العز  وسلم: قوله صلى هللا عليه   هكذا    عذبته(فمن 
يف مجيع   للعلم    ورداؤه(  )إزاره   يف: فالضمري    النسخ، هو  تعاىل  هللا  إىل  وفيه   به، يعود 

يتخلق    »: ومعىن " ينازعين    أعذبه، ومن ينازعين ذلك    تعاىل: قال هللا    تقديره: حمذوف  
 بتحرميه. وهذا وعيد شديد يف الكْب مصرح  املشارك، بذلك فيصري يف معىن 

 10مسلم( جفتح املنعم شرح صحيح  116/ص 5811ح)

 قال العالمة ابن ابز رمحه هللا 

نفساه ال   َيحالِ قا  أن  له  ينبغي  بل  والعظمة،  الكْبايء  يف  ربَّه  يحنازع  أن  للمؤمن  جيوز 
التَّشبه   وعدم  النفس،  واستصغار  الكالم،  وطيب  ابلتواضع،  اهدها  وجيح ابلتواضع، 

 ابجلبَّارين. 
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ث اخلامس ي احلد   

 
يـْفاةا عاْن   .  منام ويف رواية )قتات(: الا ياْدخحلح اجلْانَّةا قاالا راسحولح اّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: قاالا  ححذا

 )رواه مسلم(
 

 

     
 

 

 

 

 قال الشيخ العالمة ابن ابز رمحه هللا  

هذا من ابب الوعيد، للتهديد من النمامة، ال يدخل اجلنة منام، من ابب التهديد وهو  
خريا عظيما،  موحد مسلم، إذا كان مسلم موحد هذا رجى دخول اجلنة، هذا يرجى َلا  

ما،   وقتا  النار  يدخل  وأن  ما،  وقتا  اجلنة  من  مينع  أن  منها  َيشى  املعصية  هذه  لكن 
َلم   غفر  هللا  شاء  إن  هللا،  مشيئة  َتت  املعاصي  أهل  فإن  املعاصي،  أهل  كسائر 
النار على قدر معاصيهم مدة من   وأدخلهم اجلنة من أول وهلة، وإن شاء عذبم يف 

 لتمحيص َيرجهم هللا من النار إىل اجلنة، الزمن، مث بعد التطهري وا
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 احلديث السادس 

 

: ِمنا  أان راسحول اّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص  عنهما:رضي هللا عبد هللا بن عمرو بن العاص  عن قاالا
ْيِه؟!   ، وهاْل ياْشتحمح الرَّجحلح واِلدا ْيِه، قالوا: ايا رسولا اّللَّ بائِِر: شاْتمح الرَّجِل واِلدا اْلكا

: ناعْم،  .ياسحبُّ أااب الرَّجحِل، فياسحب  أاابه، وياسحبُّ أحمَّهح، فـاياسحب  أحمَّهح قاالا  

( متفٌق عالايهِ )   

 

     

 
 

 

ا احلْاِديثح أاْصٌل يف سادِ  الذَّرااِئِع. وايـحْؤخاذح ِمْنهح أانَّهح إْن آلا أاْمرحهح إىلا حمحارَّ  ٍم  قاالا اْبنح باطَّاٍل: هاذا
عالاْيِه   الَِّذينا  حارحما  تاسحبُّوا  }واال   : تـاعااىلا قـاْوله  دالَّ  واعالاْيِه  اْلمححارَّما،  يـاْقِصْد   ْ َلا ِإْن  وا اْلِفْعلح 

 [ 108ياْدعحونا ِمْن دحوِن اّللَِّ فـاياسحبُّوا اّللَّا عاْدًوا ِبغارْيِ ِعْلٍم{ ]األنعام:  

 2_سبل السالم للصنعاين( ج 635/ص 1373)ح
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 احلديث السابع 

 

ْعتح    حارثة ْبنا واْهٍب اخْلحزااِعيَّ،عن   : مسِا :   النَّيبَّ صالَّى اّللَّح عالاْيِه واسالَّما قاالا  يـاقحولح
أاالا   ابـارَّهح،  ألا اّللَِّ  عالاى  أاْقساما  لاْو  محتاضاعِ ٍف،  ضاِعيٍف  اجلْانَِّة؟ كحلُّ  أبِاْهِل  أحْخِْبحكحْم  أاالا 

 محْستاْكِْب. تحلٍ  جاوَّاظٍ كحلُّ عح   النَّاِر؟أحْخِْبحكحْم أبِاْهِل 

 )متفق عليه( 

 

     
 
الفظ 7035] وقيل:  املوعظة.  عن  اجلايف  وقيل:  اخلصومة.  الشديد  قيل:  العتل:   ]

الغليظ   وقيل:  اآلمث  الفاحش  العتل  وقيل:  الكافر.  هنا  وهو  شيء  من كل  الشديد 
اجلموع   وقيل:  والبطن.  العنق  العظيم  السمني  وقيل:  القصري العنيف،  وقيل:  املنوع. 

 (663/ 8البطني. ))فتح الباري(( البن حجر )

[ اجلواظ: قيل: الكثري اللحم املختال يف مشيه. وقيل: هو األكحول. وقيل:  7036]
 الفاجر. وقيل: اجلواظ: الفظ الغليظ.  

 (. 663/ 8))فتح الباري(( البن حجر ) 
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 احلديث الثامن 

 

هللا  عن   هللا  قال    قال:  عبد  الصِ دق    عليكم  ملسو هيلع هللا ىلص:رسول  فإنَّ  ابلصِ دق، 
ويتحرَّى   يصدق،  الرَّجل  يزال  وما  اجلنَّة،  إىل  يهدي  الْبَّ  وإنَّ  الْبِ ،  إىل  يهدي 
كم والكذب، فإنَّ الكذب يهدي إىل   يًقا، وإايَّ الصِ دق حىت يحْكتاب عند هللا صدِ 

الرَّ  يزال  وما  النَّار،  إىل  يهدي  الفحجحور  وإنَّ  ويتحرَّى الفحجحور،  يكذب،  جل 
 . الكذب حىت يحْكتاب عند هللا كذَّاابً 

ومسلم واللفظ له[ البخاري]رواه   

 

     
 

أنَّ   ُيتمل  الْبِ ،  مع  فإنَّه  عليه،  وداوموا  الزموه  أي:  ابلصِ دق،  )عليكم  املناويُّ:  قال 
وإايكم   اجلنة  يحْدِخالن  العبادة  مع  الصِ دق  أي:  اجلنَّة.  يف  ومها  العبادة،  به  املراد 
الطَّاعة،  عن  اخلروج  أي:  الفحجحور،  مع  فإنَّه  فيه.  الوقوع  واحذروا  اجتنبوه  والكذب، 

 النَّار، يحْدِخالن انر جهنَّم(  ومها يف 

  (4/343) ))فيض القدير(( [6756]
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 احلديث التاسع 

 

ماْسعحود  عاْن   بن  هللِا  النَّيبُّ    :قاالا   عاْبِد  لاطاما    : ملسو هيلع هللا ىلص  -قاالا  ماْن  ِمنَّا  لاْيسا   "
ْعواى اجلْااِهلايَّةِ  ، واداعاا ِبدا  ." اخْلحدحودا، واشاقَّ اجْلحيحوبا

 (رواه البخاري ومسلم)

 

 

       
 

 

 قال العالمة ابن ابز رمحه هللا 

اخلدود(   )لطم  والتحذير، ومعىن  الشديد  الوعيد  من ابب  هذا  منا(  )ليس  هذا وعيد 
قريبه، مات أبوه أو أخوه أو زوجته أو حنو ذلك، ال جيوز له لطم  عند املصيبة إذا مات  

فعل   شاء  وما  هللا  قدر  راجعون،  إليه  وإان  هلل  إان  يقول:  بل  اجليوب  شق  وال  اخلدود 
واحلمد هلل، يرضى ويسلم وُيتسب ويصْب، وال جيوز له اجلزع فيشق اجليب أو يضرب  

 زع ومن النياحة احملرمةاخلد أو ينتف الشعر كل هذا ال جيوز، هذا من اجل
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 احلديث العاشر 

 
 

هريرة  عن هللا    قال:أنَّه        أيب  رسول  ثالًًث،    ملسو هيلع هللا ىلص:قال  لكم  يرضى  هللا  إنَّ 
تعتصموا  به شيًئا، وأن  تعبدوه وال تشركوا  أن  لكم  ثالًًث، فريضى  لكم  ويكره 
وإضاعة  السؤال،  وكثرة  وقال،  قيل  لكم  ويكره  تفرَّقوا،  وال  مجيًعا  هللا  ِببل 

 . املال

 مسلم[]رواه 

     
متعلقاته،    السعدي:   قاالا  وذكر  هلل،  الرضى  إثبات  وذكر  فيه  منه.  الكراهة  وإثبات 

مصلحتهم،   فيه  ما  َلم  يرضى  عباده،  على  من كرمه  جالله  جل  هللا  فإن  متعلقاهتا؛ 
وسعادهتم يف العاجل واآلجل. وذلك ابلقيام بعبادة هللا وحده ال شريك له، وإخالص  
والباطنة،  الظاهرة  اْلسالم  وشرائع  وأصوله،  اْلميان  بعقائد  الناس  يقوم  أبن  له  الدين 

ألعمال الصاحلة، واألخالق الزاكية. كل ذلك خالصاً هلل موافقاً ملرضاته. على سنة  واب
به   فيقوموا  عباده.  وبني  بينه  الوصلة  هو  الذي  دينه  وهو  هللا،  ِببل  ويعتصموا  نبيه. 
وال  َيذله،  يظلمه، وال  ال  املسلم،  أخو  "املسلم  والتقوى  الْب  على  متعاونني  جمتمعني 

 يكون حمباً له مصافياً، وأخاً معاوانً. يكذبه، وال ُيقره" بل 

 (بجة قلوب األبرار للسعدي  128/ص91ح)
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 احلديث احلادي عشر 

 

:  ق      ةأايب هحرايـْرا عاْن   ِإذاا حادَّثا  قاالا راسحولح اّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصالا ٌث:  اْلمحنااِفِق ثاالا : آياةح 
، وِإذاا  ، وِإذاا وعادا أاْخلافا  خاانا.  أؤمتنكاذابا

 ( محتـَّفاٌق عالاْيهِ )
 

 

     
 

 

 
 اْلمام ابن ابز رمحه هللا قال 

نبتعد عنها يقول    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   : آية  ملسو هيلع هللا ىلصأخْب عن املنافقني خبصال ليحذران منها حىت 
املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان ُيذران من إخالف  
من خصال   وأَنا  األمانة،  اخليانة يف  واألخبار، ومن  احلديث  الكذب يف  الوعد، ومن 

 . هاأهل النفاق نعوذ ابهلل فيجب احلذر من
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 احلديث الثاني عشر 

 

:  رضي هللا عنه  داْبِن ماْسعحو  عانِ  : ِسباابح اْلمحْسِلِم  قاالا راسحولح اّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصقاالا
 فحسحوٌق، وِقتاالحهح كحْفٌر.  

 ( همحتـَّفاٌق عالايْ )
 

     
 

 قال الشيخ إبن عثيمني رمحه هللا 

القتل كفرا  هذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر ألنه جعل السب فسوقا وجعل  
املقاتلة جعلها كفرا فعلى هذا إذا سب املسلم أخاه صار هذا الساب فاسقا ال تقبل 
شهادته وال جيعل له والية وال على بنته ال يزوج وال ابنته ألنه صار فاسقا وال يصح أن  
يكون إماما للمسلمني، واليصح أن يكون مؤذان هكذا قال كثري من العلماء رمحهم هللا  

ملسائل هذه خالف لكن املهم أن من سب أخاه فإنه يفسق أما من قاتله  ويف بعض ا
فإنه يكفر إن استحل املقاتلة بغري حق فهو كافر كفرا خمرجا عن امللة وإن َل يستحلها  

 . ولكن َلوى يف نفسه فإن يكون كافرا لكنه كفر ال َيرج من امللة 

 ( 219ص-6ج -)شرح رايض الصاحلني 
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 احلديث الثالث عشر 

 

هريرة  عن عنه،    أيب  هللا  النَّيب  رضي  الظَّنَّ   قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن  فإنَّ  والظَّنَّ؛  كم  إايَّ
تباغضوا، وال   وال  احلديث، وال َتسَّسوا، وال جتسَّسوا، وال َتاسدوا،  أكذب 

 إخوااًن. تدابروا، وكونوا عباد هللا 

 ومسلم[ البخاريرواه ]

 
     

 

 

 
أن   املؤمنني  )فعلى  السعدي:  وال  قال  متباغضني  غري  متصافِ ني  متحابِ ني،  يكونوا 

يتكْبَّ   ال  ودنياهم،  دينهم  قوام  با  اليت  الكليَّة  ملصاحلهم  مجيعهم  يسعون  متعادين، 
 شريف على وضيع، وال ُيتقر أحٌد منهم أحًدا(

 (185[ ))بجة قلوب األبرار(( )ص 4668]
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 احلديث الرابع عشر 

 

إنَّ أبغض الرجال إىل هللا  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  قالت:رضي هللا عنها،  عائشةعن 
 .األلدُّ اخلصم

ومسلم[ البخاري]رواه   
 

 

     
 

وجوهها،   عن  با  والتعريج  ابحلقوق،  املطل  على  حاماًل  اللدد  )ملا كان  املهلب:  قال 
هللا   بغضة  ذلك  فاعل  استحقَّ  أهلها؛  وظلم  مستحقيها،  عن  با  عقابه( والليِ    وأليم 

 (259/ 8[ ))شرح صحيح البخاري(( البن بطال )4969]

وقال النووي: )واأللدُّ: شديد اخلصومة، مأخوذ من لديدي الوادي، ومها جانباه؛ ألنَّه  
ابخلصومة،  احلاذق  فهو  اخلصم  وأما  آخر،  جانب  يف  أخذ  ِبجة  عليه  احتجَّ  كلما 

   إثبات ابطل(. واملذموم هو اخلصومة ابلباطل يف رفع حقٍ ، أو 

 (219/ 16[ ))شرح النووي على مسلم(( )4970]
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 احلديث اخلامس عشر 
 

 فقال: َيحْداع يف البيوع،    أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلصللنَّيبِ   ، أنَّ رجاًل ذكر      عبد هللا بن عمرعن  
 . إذا ابيعت فقل: ال ِخالبة

( متفق عليه)  

     
ال    النَّوويُّ: قال   بة: )معىن  خاِديعاة،    ِخالا يلزمين    أي: ال  ال  أو  خاِديعيت،  لك  َتلُّ  ال 

 خديعتك( 

 (177/ 10[ ))شرح النَّووي على مسلم(( )5481] 

 قال ابن عثيمني:  

ولكن   البيع،  يف  َيدع  الذي  اْلنسان  تصرف  جيوز  أنه  منها:  فوائد  احلديث  هذا  يف 
 .يشَتط لنفسه أنه ال خالبة 

 .البيع فهو سفيه، ومعلوم أن السفيه ُيجز عليه فإن قال قائل: إذا كان َيدع يف 

فيقال: نعم، احلجر عليه هو األصل، لكن أحياانً ال يصْب عن البيع والشراء، فهذا إذا  
أنه خمدوع فله   تصرف يشَتط لنفسه فيقول: "ال خالبة"، فإذا قال: ال خالبة فظهر 

 .الفسخ

 ( كتاب فتح ذي اجلالل واْلكرام بشرح بلوغ املرام  -  8ص)
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 احلديث السادس عشر 

 

مانح جاارحهح  ملسو هيلع هللا ىلصراسحولا اّللَِّ أانَّ   أيب هريرة عن  : " الا ياْدخحلح اجلْانَّةا ماْن الا أيْا قاالا
 .بـاواائِقاهح 

 )رواه مسلم(

     
 

 .بوائق: مجع ابئقة وتعين الشر واألذى والظلم

 :قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا

على َترمي العدوان على اجلار؛ سواء كان ذلك ابلقول أو ابلفعل، أما ابلقول فأن  يف هذا دليل   
التلفزيون أو غريمها مما يسمع فيزعج   أو  الراديو  يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون 
اجلريان، فإن هذا ال ُيل له، *حىت لو فتحه على كتاب هللا وهو مما يزعج اجلريان بصوته فإنه  

 .هم*، وال ُيل له أن يفعل ذلكمعتد علي

 ) 178/ 3رايض الصاحلني حشر  (

)ال يدخل اجلنة( قد أتوََّلا العلماء، معناها: ال يدخل   ملسو هيلع هللا ىلصقال اْلمام ابن ابز رمحه هللا يف قوله  
الرسول   ابلكلية؛ ألنَّ  يدخلها  لن  أنه  فليس معناها  يتوب،  أو: حىت  الدَّاخلني،  أول  اجلنةا، مع 

رجهم هللا من النار    ري أخْبان أنَّ املوحد يدخل اجلنةا، وأن أهل السيئات قد يحعذَّبون مث بعد التَّطه َيح
د يحعفى عنهم فاملعاصي َتت الشرك، َتت املشيئة، قد يدخلون النار ويحعذَّبون مث  إىل اجلنة، وق

 يغفر هللا َلم، فيحخرجهم من النار. 
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 احلديث السابع عشر 
 

: ماْن َتاالَّم ِبحلٍم َل يـاراه كحلِ فا  قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنيبِ   رضي هللا عنهما عن    ابن عباسعن  
أن يـاْعِقد بني شاِعرياتانْي، ولن يـاْفعالا، ومن استاماعا إىل حديِث قوٍم وهم له كارهون  

،    -أو يافرُّون منه    - صحبَّ يف أحذحنه اآلنحكح يوم القيامة، وماْن صاوَّرا صحوراًة عحذِ با
فحخا فيها، ولاْيسا   .بنافخٍ وكحلِ فا أن يـانـْ

 ( يالبخار رواه )
 

     
 

 ذيبا  يعقد بني شعريتني: تعجيزا أو تع

 اآلنك: ابملد وضم النون وَتفيف الكاف وهو الرصاص املذاب 

 واملستحيل.املراد ابلنفخ يف الصورة: إحياؤها وهو من ابب التعجيز 

 :(4/197) "قول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف "شرح رايض الصاحلنيي

وقال:  "وقول   الرؤاي،  يف  مان كذب  يعين:  يره(؛  َل  ِبلم  َتلَّم  )مان  وسلم:  عليه  النيب صلى هللا 
رأيت يف املنام كذا وكذا، وهو كاذب، فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بني شعريتني، واملعلوم أن  
يحعذب  يزال  ال  ولكنه  يستطيع،  ال  فإنه  شعريتني  بني  يعقد  أن  حاول  مهما  حاول  لو  اْلنسان 

بينهما، وهذا وعيد يدل على أن التحلُّم ِبلٍم َل يره اْلنسان من كبائر  و  يقال: ال بد أن تعقد 
 الذنوب". 
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 احلديث الثامن عشر 

 
 

ذو سلطان   ثالثة:أهل اجلنة    ملسو هيلع هللا ىلص:رسول هللا  قال    قال:    عياض بن محار  عن
ومسلم،   قرب  ذي  لكلِ   القلب  رقيق  رحيم  ورجل  موفق،  متصدق  مقسط 

الضعيف الذي ال زبر له، الذين    مخسة:وعفيف متعفف ذو عيال، وأهل النار  
فيكم تبع، ال يبغون أهاًل وال مااًل، واخلائن الذي ال َيفى له طمع وإن دقَّ إال 

إال وهو َيادعك ع أهلك ومالك، وذكر  خانه، ورجل ال يصبح وال ميسي  ن 
 . الفحاش والشنظري:البخل أو الكذب، 

 ( مسلمرواه )
     

طمع له  َيفى  ال  الذي  واخلائن  القاري:  دقَّ   -قال  يف    -وإن  إغراق  هو  خانه(  إال 
إىل   احتاج  ولو  الطَّمع،  عن  يتعدَّى  ال  أنه  واملعىن  له،  اتبعة  واخليانة  الطَّمع،  وصف 

 اخليانة، وَلذا قال احلسن البصري: الطَّمع فساد الدين والورع صالحه( 

 ( 3108/ 7مشكاة املصابيح(.  )[ )مرقاة املفاتيح شرح 6036]

يف   وفسره  بينهما،  النون  وإسكان  املعجمتني  والظاء  الشني  فبكسر  )الشنظري(  وأما 
 احلديث أبنه الفحاش، وهو السيئ اخللق.  

 )املنهاج شرح صحيح مسلم(
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 احلديث التاسع عشر 
 

 

هللا  أن    جابر  عن   يوم    قال:ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ظلمات  الظلم  فإنَّ  الظلم؛  اتقوا 
أن   على  محلهم  قبلكم؛  من كان  أهلك  الشحَّ  فإنَّ  الشحَّ؛  واتقوا  القيامة، 

 . سفكوا دماءهم، واستحلُّوا حمارمهم

 ]رواه مسلم[
 

     
 

 

من كان   أهلك  الشحَّ  فإنَّ  الشحَّ،  )واتقوا  عليه وسلم:  )قوله صلى هللا  النووي:  قال 
القاضي: ُيتمل أنَّ هذا اَلالك هو اَلالك الذي أخْب عنهم به يف الدنيا  قبلكم(. قال  

أنه   وُيتمل  أظهر،  الثاين  وهذا  اآلخرة،  هالك  أنَّه  وُيتمل  دماءهم،  سفكوا  أبَنم 
 أهلكهم يف الدنيا واآلخرة( 

 (134/ 16[ ))شرح النووي على مسلم(( )4583]

الظ العدل شوك  يتتبع مبنقاش  َل  من  القيم:  أبن  ما ال  قال  أثر  التصرف  أيدي  من  لم 
 يؤمن تعديه إىل القلب

 ( 762/ 3[ ))بدائع الفوائد(( )6116]
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 احلديث العشرون 

 
 

ْرهاِم وااْلقاِطيفاِة قاالا يب ملسو هيلع هللا ىلص  الن، عاِن      أايب هحرايـْراةا عاْن   ينااِر واالدِ  : " تاِعسا عاْبدح الدِ 
 ْ ِإْن َلا ، وا ْ يـاْرضا وااخْلاِميصاِة، ِإْن أحْعِطيا راِضيا  ." يـحْعطا َلا

 )رواه البخاري( 

     
 

 

على   انكب  مهملة  سني  بعدها  وتفتح  املهملة  العني  وكسر  الفوقية  بفتح  قوله)تعس( 
وجهه أو بعد أو هلك أو شقي )عبد الدينار و( عبد )الدرهم و( عبد )القطيفة( بفتح 
القاف وكسر الطاء دًثر )و( عبد )اخلميصة(. بفتح اخلاء املعجمة وكسر امليم كساء  

يعين   وخطوط  أعالم  له  مرب ع  يف  أسود  عمله كله  وصار  استبعده  قد  ذلك  طلب  إن 
طلبها كالعبادة َلا فهو جماز عن حرصه عليه وَتمله الذل ألجله )إن أعطي( بضم أوله  
وكسر ًثلثه أي إن أعطي ما له عمل )رضي( عن خالقه )وإن َل يعط َل يرض( مبا قدر  

الدعاء عليه ابلتعس ألنه أوقف عمله  أنه عبد يف طلب ذلك فوجب  على    له فصح 
 متاع الدنيا الفاين وترك النعيم الباقي. 

 10/ 5لشرح صحيح البخاري( ج  إرشاد الساري 86/ص 2886ح )
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 احلديث احلادي والعشرون 

 

  القيامة:قال هللا: ثالثة أان خصمهم يوم    قال:ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  ،عن      أيب هريرةعن  
أجريًا  استأجر  ورجل  مثنه،  أكل  مث  حرًّا  ابع  ورجل  غدر،  مث  يب  أعطى  رجل 

 .فاستوىف منه، وَل يعط أجره

 [ البخاري]رواه  
 

     
 

 
 

 قال املهلب: قوله: ))أعطى يب مث غدر(( يريد: نقض عهًدا عاهده عليه.

 (. 345/ 6[ ))شرح صحيح البخاري(( البن بطال )6366]

))مث غدر((. أي: نقض العهد الذي عاهد عليه؛ ألنَّه جعل هللا  وقال املناوي: )... 
 كفياًل له فيما لزمه من وفاء ما أعطى، والكفيل خصم املكفول به للمكفول له(

 ( 315/ 3[ ))فيض القدير(( )6367]
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 احلديث الثاني والعشرون 

 
 

ال يدخل    قال:،  النَّيب صلى هللا عليه وسلم، عن      دعبد هللا بن مسعو عن  
إنَّ الرَّجل ُيبُّ أن يكون   رجل:فقال    اجلنَّة من كان يف قلبه مثقال ذرَّة من كْب

ونعله حسنة   اجلمال،    قال:ثوبه حسًنا،  اّللا مجيل ُيبُّ  احلقِ     الكْب:إنَّ  بطر 
  .النَّاس غمطو 

 (رواه مسلم)

 

 

     
 
 

 

الِكْْب بطر احلق وغمط الناس. فبطر  قال ابن القيم: )فسر النَّيب الِكْْب بضده فقال:   
( الناس: احتقارهم، 3احلق: رده، وجحده، والدفع يف صدره، كدفع الصائل. وغمط ) 

 وازدراؤهم. ومىت احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم وجحدها واستهان با( 

 (318/ 2[ ))مدارج السالكني(( )7034]
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 احلديث الثالث والعشرون 

 
 

كفى ابملرء كذاًب أن ُيدِ ث بكلِ     :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال  قال:    أيب هريرة عن  
 . ما مسع

 ]رواه مسلم[

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

يبينه فهو أحد   ابن اجلوزي: )فيه أتويالن، أحدها: أن يروي ما يعلمه كذاًب، وال  قال 
مسموع   ليس كلُّ  ألنَّه  يكذب؛  أن  املرء  ِبسب  املعىن  يكون  أنَّ  والثاين:  الكاذبني، 

 به، فينبغي َتديث الناس مبا َتتمله عقوَلم(يصدق 

 ( 340/ 1[ ))كشف املشكل من حديث الصحيحني(( )7115]
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 احلديث الرابع والعشرون 
 
 

النَّيبَّ  مسعت    قال:    مسعت سعًدا  قالت:   -رضي هللا عنها    -عائشة    عن 
 .ال يكيد أهل املدينة أحٌد إالَّ امناع كما ينماع امللح يف املاء :يقول ملسو هيلع هللا ىلص

 ومسلم[ البخاري]رواه 

 

     
 

 

ال يدخلها مبكيدة، وال ميكن   أي:  )ال يكيد أهل املدينة أحٌد( وقوله:  املهالَّب: قال 
 عورهتم  يطلب فيها غرَّهتم، ويفَتس 

 إالَّ ذاب كما يذوب امللح يف املاء(  )  : امناع( أي )إالَّ  وقوله: 

 (549/ 4[ ))شرح صحيح البخاري(( البن بطال )7350]

وقال العيين: )أنَّ الذي يكيد أهل املدينة يذيبه هللا تعاىل يف النَّار ذوب الرصاص، وال  
 يستحقُّ هذا ذاك العذاب إالَّ عن ارتكابه إمثًا عظيًما( 

 (241/ 10)[ ))عمدة القاري(( 7351]
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 احلديث اخلامس والعشرون 

 
 

من صلَّى صالتنا، واستقبل    :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال    قال:      أنس بن مالكعن   
قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك املسلم الذي له ذمة هللا وذمة رسوله، فال َتفروا  

 .هللا يف ذمته

 [ البخاري]رواه 

 
 

     
 

ال تغدروا مبن له عهد من هللا ورسوله،   أي: )فال َتفروا هللا يف ذمته(    رجب:قال ابن  
 فال تفوا له ابلضمان، بل أوفوا له ابلعهد(  

 .(3/58) ((البن رجب ))فتح الباري [7419]

ودمه،   ماله،  من  حقِ ه  يف  تتعرَّضوا  وال  عهده،  يف  هللا  َتونوا  ال  )أي:  القاري:  قال 
 وعرضه، أو الضمري للمسلم أي: فال تنقضوا عهد هللا(

 (1/28) ))مرقاة املفاتيح(( [7420]
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 احلديث السادس والعشرون 
 

  
يسِ را   فقال:بعثه ومعاًذا إىل اليمن  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ أنَّ   أيب موسى األشعريعن 

 .وال تعسِ را، وبشِ را وال تـحنـافِ را، وتطاوعا وال َتتلفا

 .[ومسلم البخاري]رواه 

 

     
 

 

هو معىن الثَّاين، ِمن ابب املقابلة املعنويَّة؛ ألنَّ احلقيقيَّة    (: الطِ ييبُّ قال ابن حجر: )قال  
أن يقال: بشِ را وال تنذرا وآنسا وال تنفِ را، فجمع بينهما ليعمَّ الِبشاارة والنِ ذارة والتَّأنيس  

بلفظ  و   -وهو األصل    -والتـَّْنِفري، قلت: ويظهر يل أنَّ النُّكتة يف اْلتيان بلفظ الِبشاارة  
زم    -التـَّْنِفري   لإلشارة إىل أنَّ اْلنذار    -على العكس    -وأتى ابلذي بعده    -وهو الالَّ

فاى مطلًقا، خبالف التـَّْنِفري: فاكتفى مبا يلزم عنه اْلنذار، وهو التـَّْنِفري، فكأنَّه قيل:   ال يـحنـْ
 إن أنذرمت فليكن بغري تنفري( 

 (61/ 8)(( البن حجر [ ))فتح الباري4866] 
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 احلديث السابع والعشرون 

 
 

: ،اّللَِّ عاْبِد   عانْ  ًثً  ملسو هيلع هللا ىلص:راسحولح اّللَِّ قاالا  قاالا  ." هالاكا اْلمحتـاناطِ عحونا ". قااَلااا ثاالا

()رواه مسلم  

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مةح ابنح عثيمنيا   :- رمحه هللا  -قال العالَّ

 .اَلالك: ضد البقاء، يعين أَنم تلفوا وخسروا

 واملتنطعون: هم املتشددون يف أمورهم الدينية والدنيوية، 

 ( 222  –  218/  2»شرح رايض الصاحلني البن عثيمني« )
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 احلديث الثامن والعشرون 
 

 

:  راسحولا اّللَِّ صالَّى اّللَّح عالاْيِه واسالَّما أانَّ      هحرايـْراةا أايب  عاْن   يٍق    قاالا باِغي ِلِصدِ  الا يـانـْ
 .أاْن ياكحونا لاعَّاانً 

 )رواه مسلم(

 

     
 

 
 

الصدق   الكثري  وهو  فعيل:  صديق:   )" لعاان  يكون  أن  لصديق  ينبغي  ال   " )قوله: 
واللعان: الكثري اللعن.   -رضي هللا عنه    -والتصديق، كما قد تقرر يف صفة أيب بكر  

صادقا يف أقواله وأفعاله مصدقا مبعىن اللعنة الشرعية، ومعىن هذا احلديث: أن من كان  
الشرعية، فقد دعا  اللعنة  لعن من ال يستحق  إذا  اللعن من خلقه، ألنه  َل تكن كثرة 

 عليه أبن يبعد من رمحة هللا وجنته، ويدخل يف انره وسخطه 

 7/ 6)املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم( ج  578ص / 2503ح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أربعون حديثا في الخصال المذمومة

 

 

 

36 

والعشرون احلديث التاسع    
 

 

ِن    :اللَّعَّانانْيِ قاالحوا" اتَـّقحوا    :قاالا   ملسو هيلع هللا ىلص  راسحولا اّللَِّ أانَّ      أايب هحرايـْراةا عاْن   واماا اللَّعَّاانا
؟ ايا راسحولا  : اّللَِّ  ." " الَِّذي يـاتاخالَّى يف طارِيِق النَّاِس، أاْو يف ِظلِ ِهمْ  قاالا

 )رواه مسلم(

 
 

     
 

املراد ابلالعنني األمرين اجلالبني للعن احلاملني الناس    اخلطايب: قال اْلمام أبو سليمان  
والداعيني   فعلهما شتم    إليه، عليه  من  أن  الناس    ولعن، وذلك  عادة  فلما    لعنه، يعين 

واملالعن    امللعون، وقد يكون الالعن مبعىن   قال:   إليهما. صارا سببا لذلك أضيف اللعن  
عليه      اللعن. مواضع   هللا  صلى  قوله  "    وسلم: وأما  الناس  طريق  يف  يتخلى  الذي   "

فمعناه يتغوط يف موضع مير به الناس وما َنى عنه يف الظل والطريق ملا فيه من إيذاء  
 .أعلم وهللا  واستقذاره. املسلمني بتنجيس من مير به ونتنه 

 18/ 3شرح النووي على مسلم( ج  503/ص 269ح)
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 احلديث الثالثون 

 
 

: ايا  احلْاكاِم السُّلاِمي ِ محعااِوياةا ْبِن  عاْن   : قـحْلتح ، أحمحورًا كحنَّا ناْصنـاعحهاا يف راسحولا اّللَِّ ، قاالا
نـاتاطاريَّح.  : كحنَّا  قـحْلتح  : قاالا اْلكحهَّانا  أتاْتحوا  فاالا   "  : قاالا اْلكحهَّانا.  َناِْت  اجلْااِهِليَِّة؛ كحنَّا 

دحهح أاحادحكحْم يف نـا  : " ذااكا شاْيٌء جيِا  " ْفِسِه، فاالا ياصحدَّنَّكحمْ قاالا

 )رواه مسلم(
 

 

     
 
 

 طري وحنوه  ابل  نتشاءم أي: قوله )كنا نتطري(  

من    ينشأ  وهم  هذا  يعين:  يصدنكم(؛  فال  نفسه،  يف  أحدحكم  جيده  )ذاك شيء  قوله: 
، وإمنا هو شيء يسوِ له الشيطان ويحزينه،  نفوسهم ليس له أتثري يف اجتالب نفع أو ضرٍ 

 يعملوا بقضيته؛ ليجرَّهم بذلك إىل اعتقاد مؤثر غري هللا تعاىل. حىت 

 .(777ـ صـ2)مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ـ جـ 
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 احلديث احلادي والثالثون 
 

 

:   ابن عباس  عاِن   " ماْن مساَّعا مساَّعا    :واسالَّما راسحولح اّللَِّ صالَّى اّللَّح عالاْيِه  قاالا    قاالا
 راءى هللا به"  واماْن رااءاىاّللَّح ِبِه، 

 (رواه مسلم)

 
 

     
 

قال العلماء:  قوله صلى هللا عليه وسلم: )من مسع مسع هللا به، ومن راءى راءى هللا به(  
به يوم   الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خريه مسع هللا  معناه: من راءى بعمله ومسعه 

 القيامة الناس وفضحه، 

 )شرح النووي على مسلم(

له  فوسوس  فيه  نيته  وصحت  فعاًل  أراد  إذا  املعىن:  تعاىل:  هللا  رمحه  األثري  ابن  قال 
 الشيطان فقال: إنك تريد بذا الرايء، فال مينعه ذلك عن فعله. 

 (286/ 5)لنهاية يف غريب احلديث واألثر  
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 احلديث الثاني والثالثون 
 

 

:أاْوِصيِن    :ملسو هيلع هللا ىلصِللنَّيبِ   أانَّ راجحاًل قاالا      أايب هحرايـْراةا  عْن   " الا تـاْغضاْب ". فـارادَّدا    قاالا
:ِمراارًا،   .ضبالا تـاغْ  قاالا

 )رواه البخاري( 

 

     
 
 

قال اخلطايب: معىن قوله: " ال تغضب ": اجتنب أسباب الغضب وال تتعرض ملا جيلبه،  
 . يتأتى النهي عنه وأما نفس الغضب فال  

 ( 520/ 10[ ))فتح الباري(( البن حجر )6519]

الدنيا   خري  تغضب((.  ))ال  قوله:  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  )مجع  التني:  ابن  وقال 
واآلخرة؛ ألنَّ الغاضاب يؤول إىل التقاطع ومنع الرفق، ورمبا آل إىل أن يؤذي املغضوب  

 عليه، فينتقص ذلك من الدين(

 ( 520/ 10الباري(( البن حجر )[ ))فتح 6520]
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 احلديث الثالث والثالثون 

 

:  راسحولا اّللَِّ صالَّى اّللَّح عالاْيِه واسالَّما أانَّ      جحْندابٍ عاْن   : " أانَّ راجحاًل    حادَّثا   قاالا
تـاعااىلا   اّللَّا  واِإنَّ  ٍن.  ِلفحالا اّللَّح  يـاْغِفرح  الا  :وااّللَِّ  أاْن الا   قاالا عالايَّ  يـاتاأاىلَّ  الَِّذي  ذاا  ماْن 

ٍن؛أاْغِفرا  ٍن، واأاْحباْطتح عامالاكا " ِلفحالا  أو كما قال.فاِإين ِ قاْد غافاْرتح ِلفحالا

 (رواه مسلم)

     
 ابز رمحه هللا  ابنال اْلمام  ق

هذا معناه التحذير من التأيل على هللا، واْلقدام عليه، وأنه ال يفعل كذا وال يفعل كذا، وهللا ال  
يغفر هللا لفالن، وهللا ال يدخله اجلنة، وهللا ال يوفق وحنو ذلك، هذا منكر ال جيوز، ليس عندك  

من أخطاره، ألن اللسان  علم من هللا، وليس عندك حق عليه، فالواجب حفظ اللسان واحلذر  
خطره عظيم، قد يتكلم اْلنسان بكلمة من سخط هللا ال يلقي َلا اباًل يزل با يف النار أبعد ما 
بني املشرق واملغرب نسأل هللا العافية كما جاء يف احلديث، وهذا من هذا الباب، ولو ساء ظنك  

أخاف عليه، اللهم اهده،  به، ولو كان صاحب معاصي، ال تقل هذا الكالم، قل: أخشى عليه،  
أنه ما يدخله اجلنة وال يغفر له، هذا غلط منك، إن   أما أن تقسم على هللا  له ابَلداية،  تدعو 
ربك حكيم عليم، قد يغفر هللا له، قد يتوب هللا عليه وأنت ال تدري، احلاصل أن هذا من ظلم  

قص يف التوحيد، نقص  اللسان، ومن جور اللسان، ومن خطر اللسان، فالواجب احلذر، وهذا ن
   يف اْلميان.

 يف اْلقسام على هللا(  ءابب ما جا 71-)شرح كتاب التوحيد البن ابز
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 احلديث الرابع والثالثون 

 

دح ِمْن شارِ  النَّاِس يـاْوما اْلِقيااماِة ِعْندا    : ملسو هيلع هللا ىلصقاالا النَّيبُّ  قاالا :      أايب هحرايـْراةا  عاْن   " جتِا
ِء ِبواْجٍه ".   ِء ِبواْجٍه، واهاؤحالا ِت هاؤحالا  اّللَِّ ذاا اْلواْجهانْيِ، الَِّذي أيْا

 (رواه البخاري ومسلم)
 

 

 

 

     
 

 
 

(: )ِشرار الناس سببه ظاهر ألنه نفاق حمض،  296-16قال النووي يف شرح مسلم )
وكذب وخداع، وَتيل على اطالعه على أسرار الطائفتني وهو الذي أيِت كل طائفة مبا  

 يرضيها، ويحظهر َلا أنه منها يف خري أو شر، وهي مداهنة حمرمة(. 

 ( 296-16)شرح النووي على مسلم( )
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 احلديث اخلامس والثالثون 
 

هحرايـْراةا عاْن   :    أايب  عالاْيِه  قاالا    قاالا اّللَّح  صالَّى  اّللَِّ  يف   واسالَّما:راسحولح  نـاتااِن  اثـْ  "
يِ ِت ".  كحْفٌر:النَّاِس مهحاا ِبِْم    الطَّْعنح يف النَّساِب، واالنِ يااحاةح عالاى اْلما

 ( رواه مسلم) 
 

 

     
 
 

 
والنياحة    النسب، الطعن يف    كفر: يف الناس مها بم    )اثنتان   وسلم: قوله صلى هللا عليه  

 اجلاهلية. مها من أعمال الكفار وأخالق    معناه: أصحها أن    أقوال، وفيه    امليت(على  
 أعلم.  والنياحة. وهللا ويف هذا احلديث تغليظ َترمي الطعن يف النسب 

 5/ 1( ج 57/ 2_ شرح النووي على مسلم)
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 احلديث السادس والثالثون 

 

:  راسحولا اّللَِّ صالَّى اّللَّح عالاْيِه واسالَّما أانَّ    ،     هحرايـْراةا أايب  عاْن   " الا يـاْنظحرح اّللَّح    قاالا
 يـاْوما اْلِقيااماِة ِإىلا ماْن جارَّ ِإزااراهح باطاًرا ". 

 (رواه البخاري ومسلم)

 
     

 

 

قال عياض: جاء يف الرواية " بطرا " بفتح الطاء على املصدر وبكسرها على احلال من  
جر " أي: جره تكْبا وطغياان، وأصل البطر: الطغيان عند النعمة، واستعمل  فاعل "  

مبعىن التكْب. ويستنبط من سياق األحاديث أن التقييد ابجلر خرج للغالب، وأن البطر  
ابمللبوس   قصد  من  أن  األدلة  من  جيتمع  والذي  ثوبه،  مشر  ملن  ولو  مذموم  والتبخَت 

ا شاكرا عليها غري حمتقر ملن ليس له مثله ال احلسن إظهار نعمة هللا عليه مستحضرا َل
 .يضره ما لبس من املباحات، ولو كان يف غاية النفاسة 

 13/ 10البخاري( ج شرح صحيح  فتح الباري _ 270/ص 5451ح)
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 احلديث السابع والثالثون 

 

عابَّاسٍ عاِن   هحماا    اْبِن  عانـْ اّللَّح  : راِضيا  صالَّى  لاعانا    قاالا اّللَِّ  واسالَّما راسحولح  عالاْيِه    اّللَّح 
 .اْلمحتاشابِ ِهنيا ِمنا الر ِجااِل اِبلنِ سااِء، وااْلمحتاشابِ هااِت ِمنا النِ سااِء اِبلر ِجاالِ 

 )رواه البخاري( 
 

     

 
عليه وسلم    )لعنقوله:   املعىن: ال جيوز    املتشبهني(رسول هللا صلى هللا  الطْبي:  قال 

للرجال التشبه ابلنساء يف اللباس والزينة اليت َتتص ابلنساء وال العكس. قلت: وكذا  
بلد، فرب قوم ال   اللباس فتختلف ابختالف عادة كل  فأما هيئة  الكالم واملشي،  يف 

وأما  يفَتق زي نسائهم من رجاَلم يف اللبس، لكن ميتاز النساء ابالحتجاب واالستتار،  
أصل   من  ذلك  من كان  وأما  ذلك،  تعمد  مبن  فمختص  واملشي  ابلكالم  التشبه  ذم 
خلقته فإمنا يؤمر بتكلف تركه واْلدمان على ذلك ابلتدريج، فإن َل يفعل ومتادى دخله 
لفظ   من  واضح  هذا  وأخذ  به،  الرضا  على  يدل  ما  منه  بدا  إن  سيما  وال  الذم، 

 . املتشبهني

 13/ 10ج  (شرح صحيح البخاري الباري فتح _345/ 5546ح)
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 احلديث الثامن والثالثون 

 

ثاٌة الا يحكالِ محهحمح اّللَّح    النَّيبِ  صالَّى اّللَّح عالاْيِه واسالَّما ، عاِن    أايب ذارٍ   عن   قاالا " ثاالا
اٌب أاِليٌم " يِهْم، واَلاحْم عاذا :يـاْوما اْلِقيااماِة، واالا يـاْنظحرح ِإلاْيِهْم، واالا يـحزاكِ  فـاقاراأاهاا راسحولح  قاالا

ثا ِمراارًا. قاالا أابحو   خاِسرحوا، ماْن هحْم ايا  خاابحوا، وا   ذارٍ :اّللَِّ صالَّى اّللَّح عالاْيِه واسالَّما ثاالا
؟راسحولا  : اّللَِّ  وااْلمانَّانح، وااْلمحنـافِ قح ِسْلعاتاهح اِبحلْاِلِف اْلكااِذِب ".  اْلمحْسِبلح،" قاالا

 (رواه مسلم)

     
 قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا:   

إثبات   مع   ، عليهم  غضبه  إىل  إشارة  يحكلمهم  وال  إليهم  هللا  ينظر  ال  النظر  معىن 
والتَّكليم، لو أنه ينظر ويتكلم ملا عْبَّ بذلك، لكن النظر نظران: نظر حمبٍَّة ورضا، ونظر  
يحكلمه عن غضٍب،   أخاه عن حمبٍَّة، وقد  التَّكليم؛ قد يكلم اْلنسانح  غضٍب، وهكذا 
فأشار ابآلية الكرمية أنَّ هللا جلَّ وعال يغضب على أولئك الذين خالفوا أمره فال ينظر  

نظر غضٍب، ونظر  إلي بل  فيه خرٌي َلم،  نظر  فيه خرٌي َلم، وال  يحكلمهم كالًما  هم وال 
يوم   يكلم  أنه  معلوٌم  سبحانه  وهو  التَّكليم،  وهكذا  العذاب،  ويحوجب  عليهم،  سخٍط 
وينظر   ترمجان،   بينهما  ليس  ربُّه  إال سيحكلِ مه  أحٍد  من  منكم  ما  اخللق:  القيامة مجيع 

 ق به  وكالم يليق به ، ال يحشابه خلقه. مجيع اخللق، لكن نظر يلي

 )فتاوى ابن ابز( 
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 احلديث التاسع والثالثون 

 

 عند  الناس  أشر ِ   ِمن   : إنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  قال:  قال      اخلدري  سعيد  أيب  عن
 .سرَّها ينشر مث إليه، وتفضي امرأته، إىل يفضي الرجل القيامة، يوم منزلة هللا

 )رواه مسلم(

 

 

 

     
 

 

 

)املناوي  قال   ومقدماته،  اجلماع،   من   يكتم  أن  حقُّه   ما   يبثُّ   أي :  سرَّها  ينشر  مث : 
  ذلك   تفاصيل  ووصف  االستمتاع،   من  الزوجني  بني  جيري   ما  إفشاء  فيحرم  ولواحقه، 

 (فعل أو بقول

 ( 538/ 2)  -رالقدي   فيض -4407)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أربعون حديثا في الخصال المذمومة

 

 

 

47 

 احلديث األربعون 

 
شيًئا قطُّ بيده، وال    ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قالت: ما ضرب    عائشة رضي هللا عنهاعن  

نِيل منه شيء قطُّ، فينتقم   امرأة، وال خادًما، إالَّ أن جياهد يف سبيل هللا، وما 
تاهك شيء ِمن حمارم هللا، فينتقم هلل عزَّ وجلَّ.  ِمن صاحبه، إال أن يـحنـْ

 .]رواه مسلم[

 

 

    
 

 قال علي القاري: )وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(  

أي:  هللا(  ححْرماة  تاهك  يـحنـْ أن  )إالَّ  حظِ ها،  ألجل  أي:  لنفسه،  أحًدا  غاضب  ما  أي: 
انتهاك   تلك احلحْرماة، مثَّ  فيعاقب حينئذ لغرض آخر، أي بسبب  فينتقم أي:  يـحْرتاكاب، 

 ن انتهك حمارم هللا، أي: فعل ما حرَّم هللا فعله عليه(  احلحرمة تناوَلا مبا ال ُيلُّ، يقال: فال

 ( 3716/ 9القاري ) ي[ )مرقاة املفاتيح( للمال عل4496]

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أربعون حديثا في الخصال المذمومة

 

 

 

48 

 
 
 
 

                   

 

 تم الكتاب بتوفيق من هللا بتاريخ: 
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 ربه كتبه الفقير إلى رحمة 

 المغربي  ليإبراهيم بن أحمد بن المكي هيل 
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