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 املقدمة 
تَ غحِفرُُه َونَ ُعوُذ ِِبّلِلِه ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيِ ئَ  َتِعينُُه َوَنسح َد ّلِِلِه ََنحَمُدُه َوَنسح َمح اِت َأعحَمالَِنا َمنح  إِن اْلح

ُ َفال ُمِضله لَُه َوَمنح ُيضحِللح َفال هَ  ِدِه اّلِله َدُه ال َشرِيَك لَُه  يَ هح ُ َوحح َهُد َأنح ال إِلََه ِإال اّلِله اِدَي لَُه َوَأشح
 َوَأنه ُمَُمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه:

فإن خري اْلديث كالم هللا وخري اهلدي هدي ُممد   صلى هللا عليه وآهلو سلم   وشر األمور  
 النار. ُمداثهتا و كل ُمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة يف 

فهذه رسالة صغرية اْلجم، كثرية الفوائد، حوت أربعا وأربعني حديثا خمرجة يف الصحيحني أو  
أحدمها، متعلقة يف أمور املنهيات وبعض احملرمات اليت ال يستغين عنها املسلم من معرفتها، 

ومسيتها: ) التنبيهات املهمات أربعون حديثا يف املنهيات(، وقد اخرتت هذه األحاديث،  
لصحتها وألمهية مواضيعها، وشدة اْلاجة إليها، وأْلقتها بعض التعليقات املأخوذة من  

 املوسوعة اْلديثية يف موقع الدرر السنية.
وأسأل هللا العظيم مبنه وكرمه أن جيعلها خالصة لوجه الكرمي انفعة لعباده، إنه مسيع قريب جميب  

 الدعوات، واْلمدهلل رب العاملني. 
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 األولاحلديث 
 النَّهُي عن أْكِل حلحِم احلُُمِر األهليَّةِ 

 
 

:   رضي هللا عنهعحِن اْبِن ُعمحرح   قحالح
 « (1)   عحْن أحْكِل حُلُوِم احلُُمِر األحْهِليَّةِ   صلى هللا عليه وسلم»َنححى النَِّبُّ 

 
 
 
 

 

  (1940ومسلم )  (4218( رواه البخاري رقم )(1

سِلمنَي والَيهوِد،  َوَقعتح َغزوُة َخيرَبَ يف السهنِة السهابِعِة ِمَن حرم أكل ْلموم اْلمر األهلية يف غزة اخليرب أليت 
ُ
َ امل اهِلجرِة بنيح

دينِة )
َ
كم( ِجهَة الشهماِل على َطريِق الشهاِم، وقدح ََتَمهَع الَيهوُد هبا، فأراَد    153وكانت َخيرَبُ َقريًة َيسُكُنها الَيهوُد، تَبُعُد عِن امل

دينَة ِمن َشر ِهم
َ
   .النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم أنح يُ َؤمِ َن امل

حنَي   ويف هذه الَغزوِة بعحَد أنح َدَخلوا الَقريَة أصاَب الصهحابُة َرضَي هللاُ عنهم ُُحُرًا أهليهًة، وهي اليت َيسَتعِمُلها األهايل ِمَن الَفاله
إذحٍن ِمَن النهيبِ  صلهى هللاُ  يف ِخدمِة الزِ راعِة، وَيرَكبوََنا، فأَخَذ الصهحابُة ما َوَقَع حتحَت أيِديهم ِمن تلك اَْلمرِي َفطََبخوها ُدوَن 

فناَدى: إنه هللاَ وَرسوَله   -وهو أبو طَلحَة زَيُد بُن َسهلٍ -عليه وسلهَم، وُدوَن ِعلحِمه، ولِكنح َلمها َعِلَم بذلك أَمَر ُمنادًًي 
، فأكَفؤوا الُقدوَر واألوايَن اليت فيها اللهحُم، يَنَهياِنكم عن ُْلوِم اْلُُمِر األهليهِة، فاسَتجاَب الصهحابُة على الَفوحِر هِلذا النههيِ 

ِر النهيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم، ومل ََيُكلوا ِمن ُْلوِم اْلُُمِر األهلي ، أو قُِلبتح مبا فيها؛ امِتثااًل أِلمح  .ِة َشيًئا فأُميَلتح
ِل َْلِم اْلُُمِر األهليهةِ     .ويف اَْلديِث: النههُي عن أكح
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 احلديث الثان 
ُكُل   اللَّْحمح النَّهُي عن أكِل حُلوِم كلِ  ححيواٍن َيح

 
:   رضي هللا عنهعحْن أحِب ث حْعلحبحةح اخلُشحِنِ   قحالح  

ٍب ِمنح السَُّبعِ  ) 1 ( «   »َنححى النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم  عحْن أحْكِل ُكلِ  ِذي َنح
 

 (1932(ومسلم رقم )5780رواه البخاري رقم )( (1

زه وَجله من اخلباِئِث، َبنيه الُقرآُن الكرمُي ما أَحله هللاُ عزه وَجله لنا الطهيِ باِت ِمَن الرِ زِق واملطاِعِم واملشاِرِب، وما َحرهمه هللاُ ع
 .كما َفصهَلت السُّنهُة هذه األحكامَ 

ِل كلِ  ذي انٍب مَن  ويف هذا اْلِديِث يقوُل أبو ث َ  عحَلَبَة اخُلَشينُّ رِضَي هللاُ عنه: »ََنى النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم عن أكح
ِل ْلَحِم كلِ  َحَيواٍن ُمفرَتٍِس ََيُكُل ْلوَم اْلََيواانِت، والنهاُب: هو السِ نُّ الهيت يَعتِمُد هبا ا لسهُبُع يف َجرحِح كلِ  ما  السهُبِع«، أي: أكح

 .يَعتِدي عَليه
: »ومَل أمَسعحه حَّته أتَيُت الشهأحَم«، يعين: أنه هذا اْلِديَث مَل َيسَمعحه ِمن أهِل  -وهو مَن التهابعني-قال ابُن ِشَهاب الزُّهريُّ 

َعه ِمن أهِل الشهامِ  ا مسَِ  .اِْلجاِز، وإَّنه
: »وسأَلُته« يقِصُد ابَن ِشَهاٍب -أي: يُوُنُس بُن َيزيدَ -اٍب قال وزاد اللهيحُث بُن َسعحٍد، قال: حدهَثين يُوُنُس، عِن ابِن ِشه

الصهفراَء الهيت تكوُن الزُّهريه: »هل نتَوضهأُ أو نشَرُب ألحَباَن األُُتِن«، أي: ألحباَن أُنثى اِْلماِر، »أو َمرَارََة السهُبِع«، أي: الُعصارََة 
رَاُد جَبوحِف كلِ  حيواٍن مَن السِ باِع، »أو أبح 

ُ
واَل اإلِبِل؟« قال الزُّهريُّ: »قد كان املسِلموَن يتداَووحَن هبا«، أي: أبَبحواِل اإلِبِل، وامل

ا أنه رسوَل هللِا صلهى ِبملسِلِمنَي: الصهحابَُة رِضَي هللاُ عنهم، فال يَروحَن بُشرحِب أبحواِل اإلِبِل أبحًسا؛ »فأمها ألحباُن األُُتِن: فقد بَلَغنَ 
ٌر وال ََنٌي«، أي: مَل يُقلح ِبِْللِ  أو التهحرمِِي، إاله النه  هللاُ  هَي الهذي يف ُْلوِم  عليه وسلهم ََنى عن ُْلوِمها، ومَل يبُلغحنا عن ألحباَِنا أمح

« الصهحايبه »أِب ثَ عحَلَبَة اخُلَشينه، أخرَبَه اْلُُمِر األهِليهِة، »وأمها َمرارَُة السهُبِع؛ قال ابُن ِشهاٍب: أخرَبين أبو إدحرِيَس اخَلوحاَلينُّ، أنه 
ِل كلِ  ذي انٍب مَن السهُبِع«، أي: إنه النههَي الهذي يف ُْلوِم الس ِ  باِع َيشَمُل  أنه رُسوَل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهم ََنى عن أكح

 .النههَي عن َمراَرهِتا أيًضا؛ فهي من ْلحِمه
 .عن أكِل ُْلوِم كلِ  َحيواٍن ََيُكُل اللهححمَ ويف اَْلديِث: النههُي 

 .وفيه: بَياُن ما يف ألباِن اإلبِل وأبواهِلا ِمن َدواٍء لألمراضِ 
بباِقي أجزاِء وفيه: بَياُن أنه ِمها يُنَهى عنه ِمن ُْلوِم اْليواانِت قدح َيشَمُل النههُي يف بَعِضها النههَي عن االستفادِة، ويُنتَ َفُع 

زاِئها َجسِده ، ويُنتَفُع وُيستفاُد ِمن ِبقي أجح   .ا، ومنها ما قد يكوُن النههُي يف ُْلوِمها فقطح
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 احلديث الثالث 
 النهي عن الشرب واألكل قائما 

 
 وسلم صلى هللا عليه عحِن النَِّبِ   رضي هللا عنه عحْن أحنحسٍ 

 أحنَُّه َنححى أحْن يحْشرحبح الرَُّجُل قحاِئًما« »

: »ذحاكح أحشحرُّ أحْو أحْخبحثُ   « (1)  قحالح ق حتحادحُة: ف حُقْلنحا فحاأْلحْكُل، ف حقحالح

 
 

 
 (  2024( رواه مسلم رقم )(1

هم، وِمن ذلك كاَن النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم ُمعلِ ًما وُمرب ًِيا، وكان َيهَتمُّ أبصحابِه َرضَي هللاُ عنهم وتَعليِمهم أُموَر ِدينِ 
 .ليُمهم اآلداَب الهيت يَ نحبغي ُمراعُتها عنَد الطهعامِ تَع

سِلُم وهو 
ُ
قائٌم، وقد ويف هذا اْلديِث يَ رحوي أنُس بُن مالٍك َرضَي هللاُ عنه أنه الرهسوَل صلهى هللاُ عليه وسلهَم ََنى أنح َيشَرَب امل

األكحِل قائًما، فأجاَب: أنه ذلك أشرُّ أو أخبُث، َفاألكُل والشُّرُب َسأل التهابعيُّ قَتادُة بُن ِدعامَة أنًسا َرضَي هللاُ عنه َعِن 
 .جاِلًسا أحسُن وأكمُل وأفضُل من األكحل والشُّرِب َواقًفا 

مذيِ  ِمن َحديِث ابِن ُعمَر َرضَي هللاُ عنهما قال: »كنها ََنُكُل على َعهِد َرسوِل هللِا صلهى هللاُ عل َم يه وسله وقدح َوَرد عنَد الرتِ 
َحديٍث، ويف  وَنن ََّنحشي، وَنشَرُب وَنحن ِقياٌم«، وقدح ثَ َبت أيًضا أنه النهيبه صلهى هللاُ عليه وسلهَم َشِرَب وهو قائٌم يف أكثَ َر ِمن 

َ أنهه صلهى هللاُ عليه وسلهَم كان َيشَرُب قاعًدا وأنهه ََنى عن الشُّرِب قائًما: أنه النههَي ََنحيُ   تَنزيٍه، ال ََنحُي حَترمٍي، وقدح  اجلمِع بنيح
ِن؛ فإذا فَعَل النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم األمرَيِن؛ للدهاللِة على أنه األمحَر يف ذلك واِسٌع، وذلك يكوُن حَبَسِب حاِل اإلنسا 

 .احتاَج أنح ََيُكَل قائًما أو أنح َيشَرَب قاِئًما، فال حرََج، وإنح قَعَد فهو األفَضلُ 
يِه صلهى هللاُ عليه وسلهَم يف تناُوِل الطهعاِم والشهرابِ و   .يف اْلديِث: بياُن هدح
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 احلديث الرابع 
 النَّهُي عحِن التَّشُّبه ِِبلشَّيطانِ 

 
:   صلى هللا عليه وسلم عحْن رحُسوِل هللِا  رضي هللا عنهعحْن جحاِبرٍ   قحالح

  «  (1)  »َلح َتحُْكُلوا ِِبلشِ محاِل، فحِإنَّ الشَّْيطحانح َيحُْكُل ِِبلشِ محالِ 
 

 ( 2019(  رواه مسلم )(1

ِة الوقايِة ِمن  لقدح علهَمنا نبيُّنا ُممهٌد صلهى هللاُ عليه وسلهَم الكثرَي والكثرَي ِمَن اآلداِب اخلاصهِة ِبلطهعاِم والشهراِب، وَكيفيه  
 .الشهيطانِ 

طاَن ََيُكُل  ويف هذا اْلديِث يَ نحهى َرسوُل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهَم أنح ََيُكَل املسلُم وَيشَرَب بَيِده الشِ ماِل؛ وذلك ألنه الشهي
َنَد إليه ذلك؛ ألنهه ِفعُل أوليائِه، أو ألنهه ِمن قَب ائِح األفعاِل؛ ِلما فيه ِمن خُماَلفِة  وَيشَرُب هبا على اْلقيقِة، وقيل: ََيتِمُل أنهه أسح

 .السُّنهةِ 
أنه انِفًعا َموىل ابِن ُعمَر كان َيزِيُد يف ِروايِته قوحَله: »وال ََيحُخُذ هبا وال   -ِمن ُرواِة اْلديثِ - وأخرَبَ ُعمُر بُن ُممهِد بِن زَيٍد 

َذه وَعطاءُه مع اآلَخرِين تكوُن ِبليِد اليمنِي وليحست الشِ ماَل، يُ عحِطي« أي: بِشمالِه، ويَقِصُد بذلَك أنه ُمباَشرَة اإلنساِن أخح 
اُه ابُن ماَجه وظاهُر هذا أنهه َموقوٌف على انفٍع، وََيتِمُل أنح يكوَن َمرفوًعا إىل النهيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم؛ ويُؤيِ ُد ذلك ما َرو 

َربح بَيِميِنه، ولحَيأُخذح بَيِميِنه، عن أيب ُهرَيرَة َرضَي هللاُ عنه: أنه النهيبه صله  ى هللاُ عليه وسلهَم قال: »لَِيأحُكلح أَحدُُكمح بَيِميِنه، ولحَيشح
 .ولحيُ عحِط بَيِميِنه

َي رسوِل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهَم إاله ِمن ُعذٍر ََيَنُع األكَل والشُّرَب ِبلَيمنِي؛ مِ  لِم أنح يَلتزَِم َهدح َرٍض، أو  ن مَ فعلى املسح
 .ِجراحٍة، أو غرِي ذلك، وهذا ِمن أسباِب الربَكةِ 

ُي النهيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم للمسِلِم الَبداءُة ِبلَيمنِي يف كلِ  َشيٍء ُمستحَسٍن وفيه خرٌي، وَجعحُل اليَ  َساِر لكلِ   وقد كان هدح
 .َشيٍء َمذموٍم ُمستقَذرٍ 

 .ِِبلشهيطانِ  ويف اْلديِث: النههُي َعِن التهشُّبه
ِل الشهيطاِن وُشربِه وأنه له َيًدا     .وفيه: ثُبوُت أكح
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 احلديث اخلامس

 بحياُن ِعلَِّة التَّحرمِي يف اخلحمرِ 

 
 : صلى هللا عليه وسلم عحْن جحاِبٍر قحالح رحُسوُل هللِا 

ُمْسِكٍر ححرحاٌم، ِإنَّ عحلحى هللِا عحزَّ وحجحلَّ عحْهًدا ِلمحْن يحْشرحُب اْلُمْسِكرح أحْن يحْسِقيحُه ِمْن ِطينحِة  »ُكلُّ 
 اخلْحبحاِل« قحالُوا: َيح رحُسولح هللِا، وحمحا ِطينحُة اخلْحبحاِل؟ 

: »عحرحُق أحْهِل النَّاِر« أحْو »ُعصحارحُة أحْهِل النَّاِر«  (  1)   قحالح
 

   2002)رقم )  رواه مسلم ( (1
َر ُحرحمِته، وَأكهَد على َذلَك َرسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   .لقدح بَ ي هَنت الشهريَعَة ُخطورََة ُشرحِب اخلمِر وَقدح

لى فَسأَل النهيبُّ ص -اسُم َمكاٍن ِبلَيَمنِ -ويف هذا اْلديِث ُُيربُ جابُر بُن عبِد هللِا رضي هللا عنهم: أنه َرُجاًل َقِدَم ِمن َجيحَشاَن 
رَبونه أبَرحِضهم ِبليمِن، َهذا الشهراُب َيصَنعونه ِمن ِثاِر نَباِت الذُّرَِة، وهي اَْلبُّ امل عروُف،  هللا عليه وسلم َعن َشراٍب َيشح

ِر امليِم، فَسأَله النهيبُّ صلى هللا عليه وسلم: هلح َيسَكُر َمن َيشرَبُه؟ فأجاب الرهجُل أنهه  ُمسِكٌر، فَأخرَبَه ُيسمُّونه املِزحَر، بَكسح
ُث وهذا  النهيبُّ صلى هللا عليه وسلم أنه ُكله ُمسِكٍر َحراٌم، أي: إنه كله َشراٍب ُيسِكُر العقَل ويُذِهُبه، فهو َحراٌم؛ فهذا اْلدي

غطِ يِة للَعق
ُ
سِكراِت امل

ُ
َكاهِلا وألحواَِنا الَقوُل ِمن النهيبِ  صلى هللا عليه وسلم أصحٌل يف حَتحرمِي تَناُوِل ََجيِع امل  .ِل، على اخِتالِف أشح

سِكراِت ِمن أيِ  َشراٍب كانت، فقال: إنه عل
ُ
ن َيشَرُب اخَلمَر وامل

َ
َ النهيبُّ صلى هللا عليه وسلم َوعيَد هللِا مل ى هللِا عزه وجله  ُُثه َبنيه

ُر، ومل يَ ُتبح ِمن ُشرحبِه ومات ُمِصرًّا على ُشرحبِه؛ أنح َيسِقَيه  َعهًدا، أي: َجَعَله على نَفِسه ُسبحانَه وتَعاىَل، ِلَمنح َيشَرُب ما ُيسكِ 
َعَرُق  يف اآلخرِة ِمن ِطيَنِة اخلَباِل، فَسأَله الصهحابُة رضي هللا عنهم عن ِطيَنة اخلَباِل، فقال َرسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: » 

 . ِمن ُجلوِدهم ِمن قَ يحٍح وَصديٍد وُجلوٍد ذائبٍة ِمن شدهِة النهارِ َأهِل النهاِر، أو ُعصارَُة أهِل النهاِر«، وهو ما َيسيلُ 
 .ويف اْلديِث: بَياُن ِعلهِة التهحرمِي يف اخَلمِر، أاَل وِهَي اإلسكاُر؛ فَحيُثما ُوِجَدتح يف َشراٍب فَ ُهو ََخرٌ 

  .ذاِب يف اآلخرَةِ وفيه: َوعيٌد شديٌد لَشاريب اخَلمِر، َوبَياُن ما َأعدهه هللاُ هَلم من العَ 
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 احلديث السادس 
ْبِق اإلسالِم يف آداِب املأكِل واملحشرحبِ   بحياُن سح

 
 : رضي هللا عنه  عحْن أحِب ق حتحادحةح 

ِء، وحأحْن َيححسَّ ذحكحرحُه بِيحِميِنِه، وحأحْن     صلى هللا عليه وسلم»أحنَّ النَِّبَّ  ن حفَّسح يف اإْلَِنح َنححى أحْن ي حت ح
 ( 1)  بِيحِميِنِه«يحْستحِطيبح 

 

 

 
 

 

 ( 267(، ومسلم )153أخرجه البخاري ) ((1
كاَن النيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم أحَسَن النهاِس تَعليًما وتَربيًة، وقدح علهَم أُمهَته كله شيٍء يَنفُعها، وِمن ذِلك   

اْلديِث، حيُث ََنى النيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم  تعليُمه آداَب الطهعاِم والشهراِب وَقضاِء اْلاجِة، كما يف هذا 
ِسٌك  َعِن التهنفُِّس يف اإلانِء ِعنَد الشُّرِب، فإذا أراد أنح يَتنفهَس أثحناَء الشُّرِب فلحيتنفهسح بَعيًدا عِن اإِلانِء وهَو ِمُ 

رِب ِمن هذا اإلانِء، وحَّته ال يَتغريهَ اإلانُء ِبكثرِة  بِه يف يَِدِه؛ وهذا لِئاله َيستقِذرَه غريُه، فَتمتِنَع نفحُسه َعِن الشُّ 
وى وغريِها، وهذا عامٌّ يف كلِ  أنواِع  التهنفُِّس فيه، وِحرًصا على النهظافِة والسهالمِة العامهِة، والوِقايِة ِمن الَعدح

 ِبليمنِي، وهو االستنجاُء بعَد َقضاِء األشربِة؛ املاِء وغريِه.وََنَى صلهى هللاُ عليه وسلهَم أيًضا َعِن التهمسُّحِ 
اْلاجِة، وعن َمسِ  الفرحِج ِِبليمنِي، فال ََيَسُح بَيِده الُيمََن الذهَكَر بعحَد الَبوِل؛ وذلك ألنه الَيمنَي ُتستخَدُم  

 لِفضائِل األعماِل، وال ُتستخَدُم يف إزالِة الَقذارِة واالستنجاِء، وما ِسَوى ذلك يكوُن لِلُيسرى. 
حاَفظِة على  

ُ
شَرِب، والنهظافِة الشهخصيهِة والعامهِة، وامل

َ
ويف اْلَديِث: بَياُن َسبحِق اإلسالِم يف آداِب املأكِل وامل

   .َسالمِة الناسِ 
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 سابع احلديث ال

 النَّهُي عن اللَِّعِب برحْمِي األحجاِر الصِ غاِر؛ ِلمحا فيها من ضحررٍ 

 
: َنححى النَِّبُّ رضي هللا عنه  عحْن عحْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمغحفٍَّل املُزحِن ِ  عحِن   صلى هللا عليه وسلم قحالح

 :  اخلحْذِف، وحقحالح

ِإنَُّه ي حْفقحأُ العحْْيح، وحيحْكِسُر السِ نَّ« ، وح  (1) »ِإنَُّه َلح ي حْقُتُل الصَّْيدح، وحَلح ي حْنكحأُ العحُدوَّ

 

 (6220( رواه البخاري رقم ) (1

 .اان عنه؛ َرُحًة بِنا وَرُحًة لِلَخلِق أََجعنيَ بُِعَث النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم َرُحًة لِلعاملنَي؛ َفما ِمن َشيٍء يُؤذي إاله َنَ 
ُف هَو َرمحُي اَْلصاِة ِبلنِ بال و  املِقالِع، وهو  ويف هذا اَْلديِث أنه َعبَد هللِا بَن ُمغفهٍل رِضَي هللاُ عنه رَأى َرجاًل َُيِذُف، واخَلذح

وَل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهم ََنى َعِن اخَلذِف، أو كاَن َيكرَُه آلٌة يُرَمى هبا اَْلَجُر. فنهاه عن ِفعِل هذا األمَر، وأخربه أنه َرس
ُل الَعُدوُّ وال  اخَلذَف، َوقال: »إنهه ال ُيصاُد بِه َصيٌد َوال يُنَكأٌ بِه َعدوٌّ«، من النِ كايِة، وهي املبالغُة يف األذى، واملراُد: ال تَقتُ 

ا َقد َتكِسُر السِ نه، وتَفَقأُ الَعنَي؛ فهَي ُتؤذينا ََنُن َوال   َتَرُحه؛ فُيصاَب ويُوَهَن بِه، وَلكنهها على اْلَقيَقِة ما ََيُدُث ِمنها أَنه
ه  ََنَي النهيبِ  صلهى هللاُ عليََتِلُب لَنا َمنفَعًة. ُُثه رأى عبُد هللِا بُن ُمَغفهٍل رِضَي هللاُ عنه الرهُجَل َمرهًة ُأخرى ُيِذُف بعحَد أنح ذَكَر َله 

 -أو َكرَِه اخَلذفَ -وسلهم، َفقاَل َله غاِضًبا أوح ُمعاتًبا: »ُأحدِ ُثك َعن َرسوِل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهم أنهه ََنى َعِن اخَلذِف 
هللاُ عليه   وأنَت ََتِذُف! ال ُأكلِ ُمك َكذا وَكذا« كنايًة عن خصاِمه واإلعراِض عنه؛ لِفعحِله ما ُياِلُف أواِمَر َرسوِل هللا صلهى

 .وسلهم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هياتنالتنبيهات املهمات أربعون حديثا يف امل

 13 

 احلديث الثامن 

 ُحرمُة قحتِل املُسِلمِ 

 

، : قحالح رحُسوُل اَّللَِّ   (1) عحْن عحْبِد اَّللَِّ  :صلى هللا عليه وسلمقحالح

، ِإَلَّ ِبِِْحدحى ثحالح  ُ وحأحن ِ رحُسوُل اَّللَِّ لُّ دحُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، يحْشهحُد أحْن َلح ِإلحهح ِإَلَّ اَّللَّ ٍث:  " َلح َيِح

يِن التَّ   "  (2)    اِرُك ِلْلجحمحاعحةِ الن َّْفُس ِِبلن َّْفِس، وحالث َّيِ ُب الزَّاِن، وحاملحاِرُق ِمنح الدِ 

 

 .ويف اَْلديِث: النههُي عن اللهِعِب بَرمحِي األحجاِر الصِ غاِر؛ ِلَما فيها من َضررٍ 
   .وفيه: أتديُب َمن خاَلَف السُّنهة النبويهِة وأوامَر الشهرِع، وتَعزيرُه

     : مسعود  ( عبدهللا بن 1)
 (6878رقم )    ( رواه  البخاري 2)  

 حِبقِ  هللِا تعاىَل، وقدح  املسلِم على املسلِم َحراٌم؛ فال َيَِلُّ إراقُة َدِم ُموحِ ٍد َيشَهُد أنح ال إلَه إاله هللاُ وأنه ُممهًدا َرسوُل هللِا، إاله َدُم 
النهفُس ِِبلنهفِس«، فَمن قَتَل نفحًسا  ذَكَر صلهى هللاُ عليه وسلهم يف هذا اْلديِث ما َيَِلُّ به دُم املسلِم، وهي َثالثُة أشياَء؛ أوههُلا »

، فإنه القاِتَل يُقَتُل هبا ِقصاًصا، واثنيها: »الث هيِ ُب الزهاين«، أي: املتزو ُِج أو َمن َسَبق له الزه  واُج وارحَتَكَب بغريحِ َحقٍ  َشرعيٍ 
 املوِت، واثلُثها: »الحُمفارُِق ِلِديِنه التهارُك لِلجماعِة«، وهو املرتدُّ  َفاحشَة الز ان وثبَ َتت عليه ِبلبَ يِ نِة أو اإلقراِر، فإنهُه يُرَجُم حَّته 

ِه ِمَن األدًيِن، ففارَق ََجاعَة املسلمنَي؛ فإنهه َيَِلُّ َدُمه هبذه الر ِدهةِ  ، بعد استتابِته ثالثَة الهذي َترَك ِديَن اإلسالِم وارتده عنه لغريح
ٍم، فإن اتب وعاد إىل دينِ   .ه، وإاله قُِتل حدًّا أًيه

سِلِم، ذكرًا كان أو أنثى، صغريًا أو كبريًا، بَغرِي َحقٍ  َشرعي ٍ 
ُ
 .ويف اَْلديِث: ُحرمُة قَتِل امل

رَتد ِ 
ُ
     .وفيه: أنه الَقتحَل هو عقوبُة الزهاين احملَصِن، وامل
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 تاسعاحلديث ال
 حرمة املسلم

 
 صلى هللا عليه وسلم: عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح، أحنَّ رحُسولح اَّللَِّ 

 
: »ُكلُّ اْلُمْسِلِم عحلحى اْلُمْسِلِم ححرحاٌم، دحُمُه، وحمحالُُه، وحِعْرُضهُ   «(1)   قحالح

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    ( 2564 )رقم ( رواه مسلم(1
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 عاشر احلديث ال

 املُسلِم أخاُه فحوقح ثحالِث لحيالٍ ذحمُّ هحجِر 

 
: أحنَّ رحُسولح اَّللَِّ  : صلى هللا عليه وسلم عحْن أحِب أحيُّوبح األحْنصحاِريِ   قحالح

لُّ ِلرحُجٍل أحْن ي حْهُجرح أحخحاُه ف حْوقح ثحالحِث لحيحاٍل، ي حْلتحِقيحاِن:  " َلح َيِح

ا وحيُ ْعِرُض هحذحا، وحخحْْيُُُهحا الَّ  أُ ِِبلسَّالحمِ ف حيُ ْعِرُض هحذح  "  ( 1)  ِذي ي حْبدح

 
 (2560ومسلم )  ) ( 6077 رقم ( رواه  البخاري (1

َذ لذلك َتدابرَي ُمتعدِ دةً   .َعِمَل اإلسالُم على قطحِع دابِر الشهحناِء والَعداوِة والَبغضاِء مَن اجملتمِع، واَته
ِمها  ويف هذا اَْلديِث ُُيربُ النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم أنهه ال َيَِلُّ ِلُمسلٍم أنح َيهُجَر أخاُه يف اإلسالِم، َفوَق  َثالِث لَياٍل أبًيه

لى نفحِسه َمضرهًة قاِصًدا لَِقطِع ُمواصَلِته عازًِما َعليها، وهذا إذا مل َُيَفح ِمن ُمكاَلمِته وِصلِته ما يُفِسُد عليه ِديَنه، أو يُولِ ُد به ع
ٍق أو َنوِه؛ فإ  هجوِر، أو لَتظاُهرِه بِفسح

َ
ٍر  يف ِديِنه أو ُدنياه، أو لُوجوِد ِبدعٍة يف امل نح كان ذلك فله جُمانَبُته والُبعُد عنه، وُربه َهجح

: إنه    ََجيٍل خريحٌ ِمن خُماَلطٍة ُمؤذيٍة، وبَعُض اهلَجِر َزجٌر وأَتديٌب. وقولُه: »يَلتِقَياِن؛ فَيُصدُّ هذا، وَيُصدُّ هذا«، أيح
ِجرَيِن عنَد اللِ قاِء، ُثه بنيه النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم املتخاِصَمنِي يُعِرُض ُكلٌّ منهما عن اآلَخِر، وهو الغاِلُب ِمن حاِل املتها 

 .أنه َخريمَُها وأفَضَلُهما الهذي يَبَدأُ ِبلسهالِم؛ َفالسهالُم يَقَطُع اهِلجرََة، ويُزيُل اَْلرَجَ 
ا ُعِفَي عنها يف الثهالِث؛ ألنه اإلنساَن قد  وِذكرُه صلهى هللاُ عليه وسلهم لَثالِث لَياٍل يُدلُّ على إِبحِتها يف الثهالِث لعارِ  ٍض، وإَّنه

سُكُن  يَغَضُب أو َيسوُء ُخلُقه بَسبِب َموقٍف، فُعِفَي عِن اهلَجِر يف الثهالثِة؛ لَيذَهَب ذلك العاِرُض. قيل: يف الَيوِم األوهِل يَ 
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 ادي عشراحلديث احل
 التحذيُر من إطالِق اللِ ساِن ِبلُفحِش ِمنح القحولِ 

 
ِبِت ْبِن الضَّحَّاِك، عحِن النَِّبِ   :  صلى هللا عليه وسلم عحْن َثح  قحالح

 «  ( 1) ف حُهوح كحقحْتِلهِ » لحْعُن املُْؤِمِن كحقحْتِلِه، وحمحْن رحمحى ُمْؤِمًنا ِبُكْفٍر 
 
 
 

 
 

 .زاد على ذلك كان َقطحًعا ْلُقوِق اأُلخوهةِ  َغَضُبه، ويف الثهاين يُراِجُع نَ فحَسه، ويف الثهالِث يَعَتِذُر، وما 
سلِم أخاُه َفوَق َثالِث لَياٍل، إذا مل َيُكن ملصلحٍة شرعيهٍة أو لَدفحِع َمضرهةٍ 

ُ
 .ويف اَْلديِث: َذمُّ َهجِر امل

( ِبختالف يسري، والرتمذي  3813(، والنسائي )3257(، وأبو داود )110(، ومسلم )6047( أخرجه البخاري ) (1
 ( واللفظ له16385( خمتصراً، وأُحد )1543)

 بعض الفوئد 

، والَقتحَل إبحعاٌد أنه َمن لََعَن ُمؤِمًنا فهو َكَقتحِله يف التهحرمِي، أو يف الِعقاِب، أو يف اإلبحعاِد؛ ألنه اللهعَن إبحعاٌد َعن َرُحِة اّلِلهِ  -1 
 .عن اْلَياةِ 

َتَسبِ َب لِلشهيِء وأنه َمن َقَذَف ُمؤِمًنا، فَرماُه ِبكُ  -2
ُ
فٍر، فهو َكَقتحِله؛ ألنه النِ سبَة إىل الُكفِر املوِجِب لِلَقتحِل كالَقتحِل، يف أنه امل

 .َكفاِعِله

   . وفيه: التحذيُر من إطالِق اللِ ساِن ِبلُفحِش ِمَن الَقولِ  -3
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 احلديث الثان عشر 
ًئا  ي ْ  َلح َتحِْقرحنَّ ِمنح اْلمحْعُروِف شح

 
: قحالح ِلح النَِّبُّ   : صلى هللا عليه وسلم عحْن أحِب ذحرٍ ، قحالح

 
ًئا، وحلحْو أحْن ت حْلقحى أحخحاكح ِبوحْجٍه طحْلقٍ  ي ْ  « (1)   »َلح َتحِْقرحنَّ ِمنح اْلمحْعُروِف شح

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   )2626  (رقم  رواه  مسلم (  (1

ُ النهيبُّ صلهى هللاُ عليه  وسلهم أنه املسِلَم ال جَيُب َعليِه أنح ََيِقَر، أي: يُقلِ َل مَن املعروِف، أي: ِمن ِفعِل اخلرِي؛ شيًئا وَلو أنح  يُبنيِ 
سلَم بَوجٍه "طَلحٍق"، أي: ضاحٍك ُمستبِشٍر، وليَس بَوجٍه َعبوٍس ُمكفِهر ٍ 

ُ
 .يَلَقى َأخاُه امل

 .م َطالقَة الَوجِه عنَد اللِ قاءِ يف اْلديِث: أنه ِمن َهديِه صلهى هللاُ عليه وسله 
 .وفيِه: اْلثُّ على ِفعِل املعروِف قلياًل كاَن أو كثريًا، ِبملاِل، أِو اخلُُلِق اَْلسنِ 

عروِف وإنح َقله 
َ
   .َوفيِه: أنه ِمن َهديِه صلهى هللاُ عليه وسلهم ِفعَل امل
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 الثالث عشراحلديث 
 النهي عن القزع 

 
  « (1)   َنححى عحِن اْلقحزحعِ صلى هللا عليه وسلم : »أحنَّ رحُسولح هللِا رضي هللا عنه  عحِن اْبِن ُعمحرح 

 : : قُ ْلُت لِنحاِفٍع وحمحا اْلقحزحُع قحالح  »َُيْلحُق ب حْعُض رحْأِس الصَِّبِ  وحيُْْتحُك ب حْعٌض«   قحالح
 

    ) .2120)  رقم رواه مسلم ((1
اآلداِب اَْلَسنِة يف كلِ  َنواحي اْلَياِة؛ فيَ نحبغي للُمسِلِم أنح يَتأدهَب هبا، وِمن هذه اآلداِب ما يَتعلهُق بظاهِر  جاء اإلسالُم بكلِ  

 .اإلنساِن ومَسحِته؛ ِمن اللِ باِس وحلحِق الشهعِر، والتهطيُِّب وَنحِو ذلك
أنه النهيبه صلهى هللاُ عليه وسلهم ََنَى عن الَقزَِع، وهو َحلحُق بَعِض َشعِر   ويف هذا اَْلديِث ُُيربُ عبُد هللِا بُن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عنه

سلِم لَشعرِه كما أمر َرسوُل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهم 
ُ
أن َُيَلَق   - يف ُسَنِن أيب داودَ -الرهأِس وترحُك بَعِضه. والصهواُب يف َحلحِق امل

ءٌ، أو يكوَن التقصرُي جلميِع الشهعِر دوَن بعِضه، أو ُيرتََك الشهعُر كلُّه دون َحلٍق أو تقصرٍي؛  الشهعُر ُكلُّه وال ُيرتََك منه شي 
يف ُسَنِن أيب  وذلك ألنه اْلَلحَق على صورِة الَقزَِع فيه َتشويٌه للَهيئِة، وقيل: ألنهه زِيُّ الشهيطاِن، أو ألنهه زِيُّ اليهوِد، كما جاء 

 .داودَ 
أنهه سأل َشيَخه   -أحُد ُرواِة اْلديثِ -بَ يحُد هللِا بُن ُعَمَر بِن َحفحِص بِن َعاِصِم بِن ُعَمَر بِن اخَلطهاِب َرِضَي هللاُ عنه  ُثه أخرَبَ عُ 

َموحىَل ابِن ُعَمَر   ُعَمَر بَن انفٍع عن هيئِة الَقزَِع املنهيِ  عنه، ويف روايِة ُمسلٍم أنه السهاِئَل ُعَمُر بُن انفٍع، واملسؤوُل هو أبوه انِفعٌ 
يُد هللِا إىل َرِضَي هللا َعنُهما، فَيحَتِمُل أنه السُّؤاَل قد حدث من االثننِي: ُعَبيِد هللِا وانِفٍع، ُكلٌّ منهما سأل َشيَخه، ُث أشار ُعبَ 

 .أنهه حَلَق َشعَر الرهأِس وتَ َرَك بعَض الشهَعراِت يف ُمَقدِ مِة الرهأِس واجلانَِبنيِ 
مها يف ذلك النههِي سواٌء؟ فأجاب ُعَبيُد هللِا أبنهه  -املراُد به غالًبا املراِهقُ -َل ُعَبيُد هللِا عن األُنثى الصهغريِة وكذا الغالُم ُث ُسئِ 

ِة ال يدري، هو مسَع من شيِخه اْلديَث بَلفِظ »الصهيبِ «. وكان السهاِئُل َفِهَم التخصيَص ِبلصهيبِ  الصغرِي، فسأل عن اجلاري
 .األنثى وعن الغالمِ 

وَشعحُر القَفا   -واملراُد هبا هنا َشعُر الصدَغنيِ -ويذُكُر ُعَبيُد هللِا أنهه عاود ُعَمَر بَن انفٍع فيما يتَعلهُق ِبلَقزَِع، فأخربه أنه الُقصهَة 
َشعٌر، وليس يف الرأِس َغريُه، وكذلك أن  -ِم الرهأسِ ُمَقده -للغالِم، ال أبَس هبما، ولِكنه الَقزََع املكروَه أن ُيرتََك يف انصيِة الرهأِس 

 .ُيرتََك يف جاِنيَبِ الرهأسِ 
ويهٌ   .ويف اَْلديِث: االهتماُم ِبملنَظِر واهليئِة اجلميلِة اليت ليس فيها َتشح

  .وفيه: سؤاُل الطهاِلِب َشيَخه َعمها ال يَفَهُمه من كالِمه، وطََلُب التوضيحِ 
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 عشر رابعاحلديث ال
 عحْن محساِوِئ األخالقِ  يُ هْ ن ح ال

 
: »ات َُّقوا الظُّْلمح، فحِإنَّ الظُّْلمح    صلى هللا عليه وسلم عحْن جحاِبِر ْبِن عحْبِد هللِا، أحنَّ رحُسولح هللِا   قحالح
لحُكْم، َحححلحُهْم عحلحى أحْن   ظُُلمحاٌت ي حْومح اْلِقيحامحِة، وحات َُّقوا الشُّحَّ  فحِإنَّ الشُّحَّ أحْهلحكح محْن كحانح ق حب ْ

 «  (1)   سحفحُكوا ِدمحاءحُهْم وحاْستحححلُّوا َمححارِمحُهمْ 
 

يَ ن حَهى النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم َعنح َمساِوِئ األخالِق، وأَمَر النهاَس ِبجتناهِبا والُبعِد   )   (2578رقم رواه  مسلم  ((1
 .عنها، واخَلوِف ِمن الوقوِع فيها، وخاصهًة األمراَض الهيت َتكاُد أنح َيهِلَك هبا صاحُبها يف الدُّنيا واآلخرةِ 

لُم لَغريِه، سواءٌ ويف هذا اْلديِث ََيُمُران ا لنهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم أبنح نَ تهقي الوقوَع يف الظُّلم، وهو كلُّ أًذى يَتسبهُب فيه املسح
ِلمنَي ِبخلوِف واْلَذِر َواالبتعاِد عنه، ُثه بنيه صلهى هللاُ عليه وسلهَم َسبَب حَتذ لِم؛  يرِه ِمن الظُّ كان إنسااًن أو حيوااًن، فَيأُمُر املسح

عى نوُر املؤمننَي بنيح أيحِديهم وأبَياَنِ  م،  وهو أنهه يكوُن ظُلماٍت يوَم القيامِة على صاحِبه ال َيهتِدي ِبَسبِبها، على ِحني َيسح
ا ِعبارٌة عن األنكاِل والعُ   .قوِبتِ وََيتِمُل أنه الظُّلماِت هنا الشهدائُد واألهواُل الهيت يكوُن فيها الظهاملُ، وََيتِمُل أَنه

ُل أِبداِء اْلقوِق والواجباِت املاليهةِ  ، مع اْلرِص  وِمن األخالِق الهيت حذهَر النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم: »الشُّحُّ«، وهو الُبخح
ُفه ألشياَء بعيحِنها، أمها الشُّحُّ فهو عامٌّ  ؛ فيكوُن مَثاًل البخُل على ما ليحس له، وهو نوٌع ِمن الظُّلِم، وقيل: الُبخُل َيصُلُح وصح

ِص، ُثه  يف املاِل، والشُّحُّ يف كلِ  َشيٍء، فيكوُن الشُّحُّ ِصفًة الزَمًة للشهخِص، خِبالِف الُبخِل فيكوُن ِصفًة لبعِض أفَعاِل الشهخ
يٌم، فقدح َُحََلهم وبَعَثهم الشُّحُّ واِْلرُص بنيه َسبَب ََنِيه عن الشُّحِ  أبنهه أهلَك َمن كان قب حَلنا ِمن األُمِم؛ َفداُؤه قدمٌي وَبالُؤه عظ

 ِبحملارِم:  على الدُّنيا على أنح سَفُكوا وأراقوا ِدماَء بعٍض، وَُحَلهم الشُّحُّ أيًضا على أِن استَحلُّوا َُمارَِمهم، ََيتِمُل أنه املرادَ 
َتباحوا ما َُنُوا َجيُع ما حرهَمه هللاُ عليهم أو بعحُضه، كما حرهَم هللاُ تعاىَل الشُّحومَ  م اسح  على اليهوِد، والصهيَد يوحَم السهبِت، إاله أَنه

ِد هللِا بِن  عنه، وََيتِمُل أنه املراَد: اَتهَذوا ما حرهَم هللاُ ِمن ِنسائِهم َحالاًل، أي: فَ َعلوا هبنه الفاحشَة، وروى أبو داوَد عن عب
ا َهَلَك َمن كان قب حَلكم َعمٍرو َرضَي هللاُ عنهما قال: َخَطب َرسوُل  كم والشُّحه؛ فإَّنه هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهَم، فقال: »إًيه

عاصي؛ و 
َ
لذا قال تعاىَل: ِبلشُّحِ ؛ أَمَرهم ِبلُبخِل فَبِخلوا، وأَمَرهم ِبلَقطيعِة فَقطَعوا، وأَمَرهم ِبلُفجوِر فَفَجروا«، فالشُّحُّ أصحُل امل

ِل املاِل  [. 9ِه فَُأولَِئَك ُهُم الحُمفحِلُحوَن{ ]اْلشر: }َوَمنح يُوَق ُشحه نَ فحسِ  ا كان الشُّحُّ سبًبا ِلذلَك؛ ألنه يف بذح وقيل: إَّنه
عاِدي ِمن  وُمواساِة اإلخواِن التهحابه والتهواصَل، ويف اإلمساِك والشُِّح التههاُجَر والتهقاُطَع، وذلك يُؤدِ ي إىل التهشاُجِر والته 

ويف اْلديِث: النههُي َعِن الظُّلِم، واْلثُّ على ردِ      .ِمَن الُفروِج واألعراِض ويف األمواِل وغريِها ماِء واستباحِة احملارِم سفحِك الد ِ 
ا فيه َصالُحها يف  وفيه: بَياُن اهتماِم النهيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم أبمِر أُمهِته، فرُيِشُدها إىل م .وفيه: النههُي َعِن الشُّح ِ   .املظاملِ 

  .الدُّنيا واآلخرِة، وَُيذِ ُرها عمها فيه َهالُكها 
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 عشر اخلامس ثدياحل
 يحدفحعح الغحنُّ عن مالِه ِبملحواعيدِ َلح ِمن الظُّلِم أْن 

 
ُ عحْنُه: أحنَّ رحُسولح اَّللَِّ  : صلى هللا عليه وسلم عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح رحِضيح اَّللَّ  قحالح

 
بحعْ  ت ْ  «(  1)  »محْطُل الغحِنِ  ظُْلٌم، فحِإذحا أُْتِبعح أحححدُُكْم عحلحى محِليٍ  ف حْلي ح

 
 

  أخرجه مسلم يف املساقاة ِبب حترمي مطل الغين وصحة اْلوالة رقم  و ( 2287)  رقم ( رواه البخاري(1
(1564 )    

ِل أمواِل  َنُكمح ِِبلحَباِطِل{ أََمَر هللاُ ُسبحانه وتعاىَل أِبداِء اْلقوِق، وحذهَر ِمن َأكح َواَلُكمح بَ ي ح النهاِس ِِبلباطِل، فقال: }َواَل أَتحُكُلوا أَمح
 .[، وتوعهد هللاُ عزه وجله َمِن استداَن أمحواَل النهاِس وهو يُريُد إتالَفها وال يُريُد َردهها 188]البقرة: 

َطحُل: هو التهسويُف والتهأخرُي يف َقضاِء الدهيِن، فإذا َماَطَل ويف هذا اْلديِث ُُيحربُ صلهى هللاُ عليه وسلهَم أنه 
َمطحَل الَغينِ  ظُلٌم، وامل

 قال صلهى هللاُ عليه  الغينُّ فهذا يُ َعدُّ ظلًما؛ ألنهه قاِدٌر على السهداِد وَردِ  املاِل، فلمها َمَنَع املاَل وأَخَذ َُياِطُل كان ظاِلًما، ُُثه 
ِليُّ: الغينُّ الواجُد ِلما يَ قحضي به الدهيَن، واملعحَن: أنهه إذا كان أِلَح وسلهَم: »َفإذا

َ
دِكم َديٌن  أُتحِبَع أحدُُكم على َمِليٍ  فَ لحيَ تحبعح«، وامل

ديِن إىل
َ
ديُن على َرجٍل َغينٍ ، فَ لحيواِفِق الدائُن ولحيقَبلح حَتويَل الدهيِن ِمن على هذا امل

َ
 الرهجِل الَغينِ ؛  على أحٍد، وأحاَله هذا امل

 .لََيُسده عنه الدهينَ 
واعيِد، فال يَ قحضي ما عليه ِمن الدُّ 

َ
يوِن، وأمها َمن  وهذا اخلرَبُ يُدلُّ على َمعاٍن؛ منها: أنه ِمن الظُّلِم أنح َيدَفَع الَغينُّ عن مالِه ِبمل

رٍَة فَ َنِظرٌُة ِإىَل  ال يَقِدُر على الَقضاِء فهو غرُي داخٍل يف هذا املعحَن؛ ألنه هللَا  تعاىَل قدح أنحظَرَه بَقولِه: }َوِإنح َكاَن ُذو ُعسح
 .َميحَسرٍَة{، وفيه ما دله على حَتصنِي األموالِ 

    .ويف اْلديِث: اإلرشاُد إىل تَ رحِك األسباِب القاطعِة الجتماِع الُقلوبِ 
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 عشر  سادساحلديث ال
 النَّهُي عن كلِ  أسباِب الُفرقِة والتَّشاُحِن يف اجمْلتمعِ 

 
: قحالح رحُسوُل هللاِ  »َلح َتححاسحُدوا، وحَلح ت حنحاجحُشوا، وحَلح   :صلى هللا عليه وسلم  عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح، قحالح

اب حُروا، وحَلح يحِبْع ب حْعُضُكْم عحلحى ب حْيِع ب حْعٍض، وحُكونُوا ِعبحادح هللِا ِإْخوحاًَن اْلُمْسِلُم   ت حبحاغحُضوا، وحَلح تحدح
ُْذلُُه، وحَلح َيحِْقُرُه )  1 («  أحُخو اْلُمْسِلِم، َلح يحْظِلُمُه وحَلح َيح

 

َحبهُة بنيح امل   (2564 ) رقم مسلم(  (1
طههرِة؛  ويف اْلديث األُلفُة وامل

ُ
سِلمنَي ِمن أعظَِم َمقاِصِد الشهريعِة اإلسالميهِة امل

، واأُلخوهُة يُنافيها لذا جاء النههُي عن كلِ  أسباِب الُفرقِة والتهشاُحِن يف اجملحتمِع، وقدح أخرَبَ هللاُ تعاىَل أنه املؤمننَي إخوٌة يف الدِ ينِ 
ُد والَبغضاُء، وتَ قحتضي التهواُدَد  َحبهِة فيما بيحنهماْلِقح

َعنح َمساوِئ   صلى هللا عليه وسلمينهى النهيبُّ ، و   والتهناُصَر وِقياَم األُلحفِة وامل
ه  األخالِق، وِمنها اْلسُد؛ فال ََيُسُد بعُضنا بعًضا، واْلسُد هو ََتينِ  َزواِل نِعمِة احملسوِد، وهو اعرتاٌض على هللِا تعاىَل ل

مَع ُُماولَِته نَ قحَض ِفعِله تعاىَل وإزاَلَة فضِله ُسبحانه، واْلسُد غرُي الِغبطِة، وهي أنح َيرى املرُء نِعمًة عنَد  حيُث أنَعَم على غريِه، 
  -ِمن صحهٍة، أو قوهة، أو َمركٍز، أو وَلدٍ -َغريِه، فَيتمَنه ِمثَلها لنَ فحِسه دوَن َزواهِلا عن أخيِه؛ فإنح كانت الِغبطُة يف أمٍر ُدنيويٍ  

فهي َمطلوبةٌ َشرًعا، كما يف الصهحيحنِي ِمن   -كالِعلِم النهافِع، أو املاِل الصهالِ - أبحَس هبا، وإنح كانت يف أمٍر ِديينٍ  فال
ِ: رُجٌل آاتُه هللاُ َمااًل  صلى هللا عليه وسلم: أنه النهيبه ضي هللا عنهَحديِث ابِن َمسعوٍد ر  ، فَسلهطَُه  قال: »اَل َحَسَد ِإاله يف اث حنَ َتنيح

مًة، فُهو يَ قحِضي هبا ويُ َعلِ ُمها«، ويف الُبخاريِ  ِمن َحديِث أيب ُهرَيرَة  ، ورُجٌل آاتُه هللاُ ِحكح َرضَي هللاُ عنه:  على َهَلَكِته يف اَْلقِ 
ِ: رُجٌل َعلهَمُه هللاُ الُقرآ صلى هللا عليه وسلمأنه النهيبه  َن، فُهو يَ ت حُلوه آانَء اللهيِل وآانَء النههاِر،  قال: »ال َحَسَد إاله يف اث حنَ َتنيح

،  فَسِمَعه جاٌر له، فقال: لَي حَتيِن أُوتِيُت ِمثحَل ما أُوِتَ ُفالٌن، فَعِملحُت ِمثحَل ما يَعَمُل، ورُجٌل آاتُه هللاُ مااًل، ف ِلُكه يف اَْلقِ  هَو يُ هح
َنهى صلهى هللاُ عليه وسلهَم عن بَيِع بَعِضهم على بَيِع  وي .( ٌن، فَعِملحُت ِمثحَل ما يَعَملُ فقاَل رُجٌل: لَي حَتيِن أُوتِيُت ِمثحَل ما أُوِتَ ُفال

َله أِبرخَص بعٍض، َفال َيِصحُّ ألحٍد بِغرِي إذِن البائِع أنح يقوَل ِلُمشرتي ِسلعٍة يف َزمِن اخلياِر: افحَسخح هذا البيَع وأان أَبيُعَك ِمث
وجِب لِلتهنافِر َوالُبغضِ ِمن َِثِنه أو أجوَد منه بِ 

ُ
ُُثه بنيه هلُم املنزلَة الهيت يَنبغي أنح َيكونوا ،  ثمِنه؛ وذلك ِلَما فيه ِمَن اإليذاِء امل

واساِة، واملعاَونِة والنهصيحِة، فأَمرَ 
ُ
باِب هم أنح َيَ عليها، وهي اأُلُخوهُة، كُأُخوهِة النهَسِب يف الشهَفقِة والرهُحِة، واحملبهِة وامل ُخذوا أبسح

ُثه أخرَبَ النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم أنه ، مع َصفاِء القلحِب، والنهصيحِة بكلِ  حالٍ كلِ  ما يُوِصُلهم ِلمثحِل اأُلُخوهِة اْلقيقيهِة 
اإلسالِم، فهي ُأخوهة ِدينيهٌة، وهي أعظُم ِمَن األخوهِة  أُخو املسِلِم يف  -سواءٌ كان ُحرًّا أو عبحًدا، ِبلًغا أو غرَي ِبِلغٍ -املسِلَم 

لَم؛ فإنه هللَا ُسبحانه حرهَم قَ  لُم ال َيظِلُم املسح ليَل الظُّلِم وَكثريَه، ويف اْلقيقيهِة؛ ألنه َِثرَة هذه َدنيويةٌ، وَِثرَة تلَك ُأخرويهٌة، فاملسح
ُُك إعانَته وَنصحرَه، »وال ََيِقرُه« فالالوقِت نفحِسه »ال َُيُذلُه«، أي: ال َيرتُُكه  َيستِصغُر شأحنَه وَيَضُع ِمن   إىل الظُّلِم، وال َيرتح

رِه؛ َفاالحتقاُر اَنشٌئ َعِن الكربحِ، فهو بذلَك َيتقُر َغريَه وَيراه بِعنِي النهقِص، وال َيراه أهاًل ألنح يَقوَم حِبقِ ه    .َقدح
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 عشر سابعاحلديث ال
 .النَّهُي عِن التَّكُّبُِّ ورفحِض احلقِ  والبُعِد عنه

 
:  صلى هللا عليه وسلم عحْن عحْبِد هللِا ْبِن محْسُعوٍد، عحِن النَِّبِ    قحالح

 
 »َلح يحْدُخُل اْلْحنَّةح محْن كحانح يف ق حْلِبِه ِمثْ قحاُل ذحرٍَّة ِمْن ِكُّْبٍ« قحالح رحُجٌل:

:الرَُّجلح َيُِبُّ أحْن يحُكونح ث حْوبُُه ححسح ِإنَّ  ، اْلِكُّْبُ  ًنا وحن حْعلُُه ححسحنحًة، قحالح يٌل َيُِبُّ اْلْحمحالح »ِإنَّ هللاح مجِح
 «( 1)   بحطحُر احلْحقِ ، وحغحْمُط النَّاسِ 

 
 
 

 

نكاره ترفعا وَتربا )غمط الناس( معناه احتقارهم يقال يف الفعل منه غمطه يغمطه  )بطر اْلق( هو دفعه وإ رقم ( مسلم (1
شهرُع الِكرَب  وغمطه يغمطه[ الِكرُب والتهكربُُّ والتهعاظُُم على النهاِس ِمَن الصِ فاِت اليت َتُدلُّ على َفساِد الُقلوِب، ولذلك َحرهَم ال

سَتِحقُّ له،  على اخلَلِق؛ ألنهه يَعين اسِتعظاَم الذه 
ُ
اِت، وُرؤيَة َقدرِها َفوَق َقدِر اآلَخريَن، وال يَنَبغي هذا إاله هلل تَعاىَل؛ فهو امل

   .وُكلُّ َمن ِسواه َعبيٌد له ُسبحانَه

 بعض الفوائد

 .ويف اْلديِث: النههُي عِن التهكربُِّ ورَفِض اْلقِ  والُبعِد عنه
 .بِلُبِس الثِ ياِب اجَلميلِة، والنِ عاِل اجَلميلةِ وفيه: َمشروعيهُة التهجمُِّل 

  .وفيه إثباُت اسِم »اجَلميِل« هلل ُسبحانَه، وأنهه من أمسائه اُْلسَن
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 عشر ثامن احلديث ال
 

 اخلُيحالءِ النَّهِي عن إطالِة الثَّوِب؛ ِلمحا يُؤدِ ي ذلك إىل 

 
ُ عحْنُه، عحِن النَِّبِ    :  صلى هللا عليه وسلم   عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح رحِضيح اَّللَّ  قحالح

 
 «  ( 1)   »محا أحْسفحلح ِمنح الكحْعبحْْيِ ِمنح اإِلزحاِر فحِفي النَّارِ 

 
 
 
 

 

 (5787 )   رقم  البخاري رواه (  (1

ُهم يف أُموِر ِديِنهم وُدنياهم، اإلسالُم ِديٌن شامٌل، وَمنحهٌج ُمتكامٌل لكلِ  َنواحي اْلياِة؛ ففيه كلُّ ما ُيصِلُح الَبَشَر، وما يَنَفعُ 
 .وِمن ذلك لُبحُسُهم لِثياهِبم

ومها الَعظحَمتان النهاتِئاِن عنَد ِمفحَصِل  -ويف هذا اْلديِث ُُيربُ النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم أنه ما نَ َزَل ِمَن الثِ ياِب عن الَكعَبنِي 
لنهاِر، أو ُيكوى َمكاُن إنزاِل اإلزاِر ِِبلنهاِر. وُيسَتثََن ِمَن الوعيِد يف ذلك ِمَن املَكلهَفنَي  فإنه صاحَبُه يُ َعذهُب ِب -السهاِق والَقَدمِ 

ِمذيِ  عن ابِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عنه قال: قال َرسولُ  هللِا صلهى هللاُ   النِ ساُء؛ ألَننه مأموراٌت بَسرِت ََجيِع َجَسِدهنه. ويف ُسَنِن الرتِ 
ال:  م: »من َجره ثَ وحبَه ُخَيالَء مل يَنُظِر هللاُ إليه يوَم القيامِة، فقالت أمُّ َسَلمَة: فكيف يصنَ عحَن النِ ساَء بُذيوهِلنه؟ قعليه وسله 

 .))يُرِخنَي ِشربًا، فقالت: إَذنح تنَكِشُف أقداُمهنه، قال: فرُيخيَنه ِذراًعا، ال َيزِدحَن عليه
   .النههِي عن إطالِة الثهوِب؛ ِلَما يُؤدِ ي ذلك إىل اخلَُيالءِ واِْلكمُة ِمن هذا 
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 عشر  تاسع احلديث ال
 ِمنح املعاصي الَّيت تحستوِجُب اللَّْعنحةح 

 
 :تقحالح  رضي هللا عنهم عحِن اْبِن عحبَّاٍس 

 
 املُتحشحبِ ِهْيح ِمنح الر ِجحاِل ِِبلنِ سحاءِ  صلى هللا عليه وسلم لحعحنح رحُسوُل اَّللَِّ  »

 « ( 1)  وحاملُتحشحبِ هحاِت ِمنح النِ سحاِء ِِبلر ِجحالِ 

 

 
 

 

   من أفراد البخاري على مسلم    (5885 )  رقم البخاري رواه (  (1

 .عاىَل ِته تَجبَل هللاُ الر ِجاَل على ِخلقٍة وِطباٍع تَ َتمايَ ُز َعنح ِجِبلهِة وِخلحَقِة النِ ساِء، وهذه ِخلقُة هللِا، ال تَبديَل خِلِلحقَ 
 اليت خَلَقه هللاُ  ويف هذا اْلديِث ُُيربُ عبُد هللِا بُن َعبهاٍس أنه النهيبه صلهى هللاُ عليه وسلهم لعن من َياِوُل اخلُروَج َعِن اخلِلحَقةِ 

الهيت َتستوِجُب اللهعحَنَة، وهي الطهرحُد ِمن َرُحِة هللِا  عليها؛ أبنح يَتَشبهَه الرهُجُل ِِبملرأِة، أو تَتشبهَه املرأُة ِِبلرهُجِل، فهذا ِمَن املعاصي 
خاصهًة، وال جَيوُز   تعاىَل؛ فال يَ نحبغي لِلر ِجاِل التهشبُُّه ِِبلنِ ساِء يف اللِ باِس والز ِيَنِة، وكذا األخالُق واألفعاُل الهيت هي لِلنِ ساءِ 

  .لر ِجاِل خاصهةً لِلنِ ساِء التهشبُُّه ِِبلر ِجاِل فيما كان ذلك لِ 
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 العشرون احلديث 
 ِمن أُموِر أهِل اْلاهليَّةِ  يةِخصاٍل يف أُمَِّة اإلسالمِ  ةأحربع

 
:  صلى هللا عليه وسلم  أحنَّ النَِّبَّ   رضي هللا عنه محاِلٍك اأْلحْشعحِريَّ  عن أِب   قحالح

ُنَّ: اْلفحْخُر يف اأْلحْحسحاِب، وحالطَّْعُن يف اأْلحنْ  سحاِب،  " أحرْبحٌع يف أُمَّيِت ِمْن أحْمِر اْلْحاِهِليَِّة، َلح يحْْتُُكوَنح
 " (  1)   وحاَْلْسِتْسقحاُء ِِبلنُُّجوِم، وحالنِ يحاححُة  

 
 
 

 

كان النهيبُّ صلهى هللاُ عليِه وسلهم َحريًصا َعلى إخراِج أُمهِته ِمن اجلاهليهِة بُكلِ  ما ِفيها ِمن ُشروٍر    (934)  رقم مسلم  (1)
   .وآاثِم ِشرٍك، إىل اإلسالِم وَشرائِعه َوما فيِه ِمن َخرٍي وَتوحيدٍ 

 فوائد اْلديث 

 .ن َعالماِت نُبوهتِه صلهى هللاُ عليِه وسلهمويف اَْلديِث: َعالمٌة مِ 
 .وفيه: التهحذيُر ِمن الَفخِر ِبأَلحساِب، والطهعِن يف األَنسابِ 

 .وفيه: الدهعوُة إىل ِحفِظ َأعراِض النهاِس وَعدِم اخَلوِض فيها 
ِر َشخِصه وأَفعالِه، ولَيس مبا فَ َعَله َر اإلنساِن َتكوُن بَقدح  .آِبُؤه وفيِه: أنه َقدح

 .وفيِه: التهحذيُر ِمن النِ ياحِة َعلى اأَلمواتِ 
َل للنُّجوِم فيه، َفال ُتطَلُب السُّقيا إاله ِمَن اخلالِق القادِر َعلى إن طَر ِمن عنِد هللِا ُسبحانه َوال َدخح

َ
طرِ وفيه: أنه امل

َ
   .زاِل امل
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 احلادي والعشروناحلديث 
 لبحيِع فضل املاءا نالنَّهُي ع

 
 رضي هللا عنه  جابر بن عبدهللا عن 

 « ( 1)  ب حْيِع فحْضِل املحاءِ  عن وسلَّمح  عليه اَّللَُّ  صحلَّى هللاِ  رحسولُ  َنححى »

 
 

  )1565 (رقم    مسلم ( (1

الطهبيعيهِة الهيت ال ِغََن لإلنساِن عنها، والهيت يَنتِفُع هبا اجلميُع، وإنح غاَبتح عنه َهَلَك؛ فلذلك ُجِعلتح َمشاًعا ُهناك ِمن املوارِِد 
يُض هذا  للُمسِلمنَي، وكذلك قدح ََيِلُك اإلنساُن ما ال ِغَن لغريِه عنه، وقدح ََيِلُك ما ال ُجهَد له فيه، وما َمَنحه هللاُ له، وقدح يَفِ 

ُل هذا الفائضِ ع  .مها ََيتاُجه، فيكوُن ِمن مكارِم األخالِق بذح

»عن بَيِع  وََنَى أيًضا َعن بَيِع املاِء، قيل: النههُي على العموِم، فال يُباُع املاُء للمسلمني؛ ألنهه ِمن َضروراِت َحياهِتم، النههُي 
الِه، وماشيِته، وَزرِعه؛ ففي الصهحيحنِي عن أيب ُهرَيرَة َرِضي فضحِل املاِء«، وهو الفاضُل عن حاجِة صاحِب البئِر، وحاجِة ِعي

واملعَن: أنح  هللاُ عنه: أنه رسوَل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهم قال: »ال ََتحنعوا فضحَل املاِء لَِتمَنعوا به فضحَل الكأِل« وهو الُعشُب، 
عن حاجِته، ويكوُن هناك كألٌ ليحس عنده إاله هذا املاُء، وال َُيِكُن   يكوَن إلنساٍن بئٌر َِملوكٌة ِبلَفالِة، وفيها ماءٌ فاضلٌ 

ُب ب ُل فضحِله أصحاُب املواِشي َرعحَيه إاله إذا َحَصل هلم السهقُي ِمن هذه البئِر، فَيحُرُم عليه منحُع فضحِل هذا املاِء للماشيِة، وجيَِ ذح
   .هلا بال ِعَوضٍ 

زاَرعُة الظهاملُة اجلائرُة، فلذلك  وهذا اْلديُث يُدلُّ على أنه 
ُ
َ الفساِد، وهي امل الهذي ََنى عنه صلهى هللاُ عليِه وسلهم كان أمرًا بنيِ 

 .َزَجَر عنها، وأمها بَشيٍء َمعلوٍم َمضموٍن ِبلدِ يناِر والدِ رهِم فال َشيَء فيه، كما وَرَد يف األحاديِث والرِ واًيتِ 
   .ِل املاِء جمهااًن ِمن غرِي طََلِب ِعَوضٍ ويف اَْلديِث: اْلثُّ على بذح 
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 لعشرون االثان و  احلديث
 ويحدُخلح على أحهِله لحياًل  مح الرَّجُل املسافرح قدِ نحهى أْن يُ ال

 
:  رضي هللا عنهم  عحْن جحاِبِر ْبِن عحْبِد هللاِ   قحالح

بحةح، أحْن َيحِْتح أحْهلحُه طُُروقًا صلى هللا عليه وسلم »َنححى رحُسوُل هللِا   « ( 1)   ِإذحا أحطحالح الرَُّجُل اْلغحي ْ
 

 
 

 

ِن      (715) (  و مسلم رقم1801( رواه  البخاري رقم ) (1 ِثَلِة يف ُحسح قدح ضَرَب النهيبُّ صلهى هللاُ عليِه وسلهم أرحوََع األمح
ِله، وعلهم األزواَج كيحف يُعاِملون َزوجاهتِ  نه، وكيحف يَ ب حُنون الَعالقَة الزهوجيهِة على ثِقِة  اخلُلِق، وِطيِب الِعشرِة بنيح الرهجِل وأهح

ُدمِ ِر للحياةِ 
تباَدلِة وعَدِم الَغريِة القاتلِة، أو ُسوِء الظهنِ  امل

ُ
 .امل

الرهجُل املسافُر  ويف هذا اَْلديِث ُُيربُ جاِبُر بُن عبِد هللِا َرِضي هللاُ عنهما أنه َرسوَل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهم ََنى أنح يَقَدَم 
م«، أي: َيُظنُّ ِخيانَ َتهم  وَيدُخَل على َأهِله لَياًل، ُُثه َبنيه صلهى هللاُ عليِه وسلهم َسبَب النههِي بقولِه: »يَتخوهَُنُم َأوح يَلَتِمُس َعَثراهتِ 

ن طال َسَفرُه أنح يَقَدَم على امر 
َ
تاَرُهم، هلح خانوا أمح ال؟ فُيكرَُه مل أتِه لَياًل بَغتًة، فأمها َمن كان َسفرُه َقريًبا تَتوقهُع وَيكِشُف أسح

 .امرأتُه إتيانَه لَياًل، فال أَبسَ 
َوًة أوح  َلُه لَيحاًل، وَكاَن ََيحتِيِهمح ُغدح  َعِشيهًة«، فكان ال  ويف الصهحيحنِي: »أنه رسوَل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهم كاَن ال َيطحُرُق َأهح

ِر إىل طُلوِع الشهمِس، وَعِشيهًة، وهو  َيدُخُل على أه وًة، وهو ِمن َصالِة الَفجح ِله إذا َقِدَم ِمن َسَفٍر لَياًل، ولكنح كان ََيحِت ُغدح
  إىل ُغروهِبا؛ وذلك ألنه إتياَن الرهجِل َزوجَته ِِبللهيِل فيه ُمباَغتٌة هلا، وقدح ال تكونُ  -َوقُت َصالِة الظُّهرِ -ِمن َزواِل الشهمِس 

 .ُمستعدهًة اِلسِتقباِل َزوِجها، وقدح كان غاَب عنها مدهًة، فناَسَب ذلك أاله ََيتَيها لَياًل بَ غحَتةً 
 .َويف اَْلديِث: النههُي َعِن التهجسُِّس على اأَلهِل، وَعدُم الدُّخوِل عليهم لَياًل بعحَد الرُّجوِع ِمن السهفرِ 

 .ادِ  والتهحابِ  بنيح الزهوجنيِ وفيه: اْلثُّ على إتياِن أسباِب التهو 
  .وفيه: التهحريُض على ترحِك التهعرُِّض ِلما يُوِجُب ُسوَء الظهنِ  ِبملسلمِ 
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 والعشرون  الثالثاحلديث 
 ِبلتأويالِت الفاِسدةِ  هللاُ  مح رح احح مح  اَلستحاللُ 

 
 :  صلى هللا عليه وسلم النَِّبَّ   قال قال   رضي هللا عنه  محاِلٍك اأْلحْشعحِريُّ  أحُِب عن 

ْنزِلحنَّ أحقْ وحامٌ  ، وحلحي ح ، وحاخلحْمرح وحاملحعحاِزفح  ِإىلح  " لحيحُكونحنَّ ِمْن أُمَّيِت أحقْ وحاٌم، يحْستحِحلُّونح احِلرح وحاحلحرِيرح
يِ تُ ُهُم  جحْنِب عحلحٍم، ي حُروُح عحلحْيِهْم ِبسحارِحح  نحا غحًدا، ف حيُ ب ح ْتِيِهْم حِلحاجحٍة ف حي حُقولُونح: اْرِجْع ِإلحي ْ ُْم، َيح ٍة َلح

ُ، وحيحضحُع العحلحمح، وحَيحْسحُخ آخحرِينح ِقرحدحًة وحخحنحازِيرح ِإىلح ي حْوِم الِقيحامحِة   "( 1)  اَّللَّ
 
 
 

 

     (5590) رقم  ( رواه ا لبخاري (1

َيستِحلُّوَن بعَض احملرهماِت، واالستحالُل هو  ويف هذا اْلديِث ُُيربُ النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم أبنهه َسَيكوُن ََجاعةٌ ِمن أُمهِته 
أنح يَفَعَل اْلراَم بَدعحوى أنهه َحالٌل ِبلتأويالِت الفاِسدِة، وهلذا قال: »من أميت«، فجَعَلهم بعَض أمهِته مع استحالهلم  

م لو استَحلُّوها مع اعتقاِد أنه هللَا ورسوَله َحرهماها، لكانوا ُكفهارً     .ا، وخرجوا عن أمهِتهِبلتأويِل؛ ألَنه

رَبُوا الز اَِن إِنهُه َكاَن َفاِحشَ  ًة َوَساَء َسِبياًل{ وأوهُل هذه احمَلرهماِت هو اِْلُر، وهو الَفرحُج، ويقِصُد الز ان، قال تعاىل: }َواَل تَ قح
َيستِحلُّون اخلمَر، وهي ُكلُّ ما ُيسِكُر  [، وأيًضا يستِحلُّون اْلريَر، وهو حراٌم على الذُّكوِر دوَن اإلانِث، وكذا 32]اإلسراء: 

   .ويُ َغطِ ي الَعقَل، ويستِحلُّون أيًضا املعازَف، وهي آالُت اللههِو واملوسيقا 

 .يف اَْلديِث: َعالمةٌ ِمن َعالماِت النُّبوهةِ 
  .من أكرِب الكباِئرِ  -ِمثُل الز ان واْلريِر واخَلمِر واملعازفِ -وفيه: أنه استحالَل املعاصي 
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 والعشرون رابعالاحلديث 
 الن َّْهُي عن سحبِ  الدَّْهرِ 

 
:  صلى هللا عليه وسلم  عحْن أحِب سحلحمحةح، عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح، عحِن النَِّبِ    قحالح

ْهِر، فحِإنَّ اَّللَّح ُهوح الدَّْهرُ  بحةح الدَّ ي ْ  "  ( 1)  " َلح ت حُقولُوا  خح

 
 

 
 
 

 

    (6182 ) رقم ( رواه البخاري(1

َبَة الدههحرِ )) معَن قوله صلى هللا عليه وسلم  َبُة مبعَن اِْلرحماِن   (( وال تقولوا: َخي ح واملراُد ِبلدههِر الزهماُن َقله أو كثَ ُر، واخلَي ح
ِر، َسبًّا له على ذلك، فَ نَ ب هَهُهُم النهيبُّ صله  رَه إىل الدههح ى هللاُ عليه وسلهم إىل واخَلساَرِة، فكأنه قاِئَل ذلك يَ نحُسُب ما أصابَُه ِمها َيكح

ِر؛ بَِيِدِه األمُر، يُ َقلِ ُب   َخطَِأ ذلك، فقال: »فإنه هللاَ  َتَصرِ ُف ِِبلدههح
ُ
ُر«، أي: إنه ِفعحِلُكمح هذا َخطَأٌ؛ أَلنه هللَا هو امل هو الدههح

، فَحقيقُة السهبِ  تَعوُد إىل هللِا َعزه و  به  َجله؛ فَمن سَ اللهيَل والنههاَر، ويُدبِ ُر األُموَر، وَيكوُن فيه ما أراَده ِمن َخرٍي أو َشرٍ 
ُسبِ َب، وَسبَ ُبه أنه الَعَرَب كاَن ِمن َشأَِنا أنح َتُسبه الدههَر ِعنَد النهوازِِل 

صاِئِب  السهَبَب فَكأنهه َسبه اخلاِلَق امل
َ
واَْلواِدِث وامل

 .َوه، فنهى عن ذلكالنهازِلِة هبا؛ ِمن َموٍت، أو َهَرٍم، أو تَ َلِف ماٍل، أو َغرِي ذلك، فَيقولوَن: ًي َخيبَة الدههِر، وَنَ 
 .ويف اَْلديِث: االبتعاُد َعِن استخداِم األمساِء واملعاين اَْلَسَنِة فيما هو ُمَقبهٌح َشرحًعا 

رِ  ُي عن َسبِ  الدههح    .وفيه: الن ههح
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 والعشروناخلامس احلديث 
ُم الِعيدح   النحهُي عحن صحوِم أحَيح

 
 

 ، قحالحْت: رضي هللا عنهاعحْن عحاِئشحةح 
: ي حْوِم اْلِفْطِر، وحي حْوِم اأْلحْضححى  صلى هللا عليه وسلم " َنححى رحُسوُل هللِا   " (  1)    عحْن صحْومحْْيِ

 

 
 
 
 
 

 

 (  1140رواه مسلم رقم )  (  (1

عاَمالِت، فكما جاءِت التهشريعاُت أبحكاِم الصهوِم والصهالِة وما إىل لقدح ََجَع ِديُن اإلسالِم يف أحكاِمه بنيح الِعباداِت 
ُ
وامل

 .ِفعِله  ذلك، جاءتح كذلك مبا ََيَفُظ على النهاِس أمحواهَلم؛ فالواجُب على املسِلِم ِفعُل ما أُِمَر بِفعِله، واالنتهاُء عمها َنَُِي عن
 عنحه أنه النيبه صلهى هللاُ عليه وسلهَم كان يَ نحهى عن ِصيام َيومنِي؛ ومها: يوُم عيِد  ويف هذا اَْلديِث ُُيربُ أبو ُهريرَة َرضَي هللاُ 

ِر، وهو العاشُر ِمن ذي اِْلجهِة؛ ألنهه  ِل ِمن  الِفطحِر؛ ألنهه َيوُم الِفطِر ِمن الصِ ياِم، واليوُم الثهاين هو َيوُم عيِد النهحح يوُم األكح
 .فاهللُ عزه وجله أَكَرَم ِعباَده يف هَذين اليوَمني بِضيافِته، فَمن صاَمُهما فكأنهه رده هذه الَكرامةَ النُُّسِك واأُلضححيهة؛ 

 َيُصوُمُهَما َمنح  أِلَنهُه َمعحِصَيٌة َفاَل  َفِصَياُمُهَما َحرَاٌم َعَلى ُكلِ  َأَحٍد ِمنح ُمَتَطو ٍِع َواَنِذٍر َوَقاٍض فَ رحًضا َوُمَتَمتِ ٍع َوَغريحِ َذِلَك ِإَجحَاًعا 
 َنَذَرمهَُا ِْلَِديِث: " »َمنح َنَذَر َأنح يَ عحِصَي اّلِلهَ َفاَل يَ عحِصِه« 
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 والعشرون  لسادساحلديث ا
ة ِبلصَّومِ  النَّهِي عِن اْختصاِص يوِم اْلُُمعِة وليلِته   وحالصحالح

 
:  صلى هللا عليه وسلمعحِن النَِّبِ   رضي هللا عنه عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح   قحالح

لحةح اْْلُُمعحِة بِِقيحاٍم ِمْن بحْْيِ اللَّيحاِل، وحَلح َتحُصُّوا ي حْومح اْْلُُمعحِة ِبِصيحاٍم ِمْن بح  ْتحصُّوا لحي ْ ِم،  »َلح َتح ْْيِ اأْلحَيَّ
 «(  1)   صحْوٍم يحُصوُمُه أحححدُُكمْ ِإَلَّ أحْن يحُكونح يف 

 
 
 

 
" يف الصيام: ِبب كراهة صيام يوم اجلمعة 148" "1144"( رقم 801ص  2)  ج   مسلم   رواه  ( (1

 .منفرداً 
أعحماهِلا مَن الشهرِع، فال يُزاُد أو يُنَقُص منها، أو َُتصهُص أوقاٌت بَنوٍع منها مل  العباداُت مَن األُموِر التهوقيفيهِة الهيت تؤَخُذ َجيُع  

 .ُُيصِ صحها الشهرعُ 
ن سائِر لَيايل ويف هذا اَْلديِث يَنهى النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم أنح َُتَصه ليلُة اجلُمعِة بِقياٍم من َصالٍة وذِكٍر ُدوَن َغريِها مِ 

ِم اأُلسبوِع، إاله أنح َيكوَن يف َصومٍ اأُلسُبو   ُمعتاٍد  ِع، وكذلَك ََنَى صلهى هللاُ عليه وسلهَم أنح ُُيصه يوُمه بصياٍم ِمن َبنِي سائِر أًيه
ٍر وَقَع ميقاتُه يوَم اجلُُمعِة، و  غريِها ِمها يَلزُمه  َيصوُمه املسِلُم، كأنح َيكوَن يصوُم يوًما ويُفِطُر يوًما، فواَفَق يوَم اجلُمعِة، أو نذح

أو  ِصياُمه، ويف الصهحيَحنِي: »ال يُصمح أحدُكم يوَم اجلُمعِة، إاله أنح يصوَم قبَله، أو يصوَم بعَده« فيصوُم مَعه يوَم اخَلميِس، 
َيهوِد والنهصارى؛ فإنه الَيهوَد يوَم السهبحِت، قيَل: إنه َوجَه النههِي عِن اخحتصاِص يوِم اجلُُمعِة وليلِته هبذه األُموِر فيه خماَلفٌة لل

ملها كان موِقُع  يَروحَن اخحتصاَص السهبِت ِبلصهوِم تَ عحظيًما، والنهصارى يَروحَن اخحتصاَص األَحِد ِبلصهوِم تَعظيًما له ولَيلِته ِبلقياِم، و 
   .ُياِلَف َهديُنا َهدَيهم يف طريقِة تَعظيِم هذا اليومِ  اجلُمعِة من هذه األمهِة موِقَع الَيومنِي من إححدى الطهائَفَتنِي، اسُتِحبه أنح 
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 والعشرون  بعسااحلديث ال
 النَّهِي عن رفِع البصِر إىل السَّماِء أثناءح الصَّالةِ 

 
: قحالح النَِّبُّ  رضي هللا عنهأحنحسح ْبنح محاِلٍك عحْن   :صلى هللا عليه وسلمقحالح

ُل أحقْ وحاٍم ي حْرف حُعونح   أحْبصحارحُهْم ِإىلح السَّمحاِء يف صحالحِِتِْم«»محا ِبح

ت حُهنَّ عحْن ذحِلكح أحْو لحُتْخطحفحنَّ أحْبصحارُُهمْ  فحاْشتحدَّ ق حْولُُه يف  ن ْ : »لحي ح ، ححَّتَّ قحالح  «   ( 1)   ذحِلكح

 
 

(، وابن ماجه  1193( واللفظ له، والنسائي )913(، وأبو داود )750( أخرجه البخاري ) (1
َلُم لَصالتِه، وأبَعُد ِمن االشِتغاِل    (12065(، وأُحد )1044) اأَلوحىل للُمصلِ ي أن يَنُظَر إىل َموضِع ُسجوِده؛ فهذا أسح
يه وسلهَم ِمن  َغريِها، وأَكفُّ لَبَصرِه، وأََجُع لَقلِبه، وأقَرُب للُخشوِع يف الصهالِة.ويف هذا اْلديِث َُيَذِ ُر رسوُل هللا صلهى هللاُ علب

»ما ِبُل أقحواٍم  النهظِر إىل السهماِء أثناَء الصهالِة، أبسلوٍب هو غايٌة يف الشِ دهِة، وغايٌة يف األدِب يف الوقِت نفحِسه؛ فيقوُل:  
يقوُل: ما  يَ رحَفعوَن أَبحصاَرهم إىل السهماِء يف َصالهِتم؟!« أي: ما حاهُلم وشأَُنم؟ وقد كان النيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم كثريًا ما 

ا  َيذُكُر ُمراَده دوَن التهصريِح  ِبُل أقواٍم يفَعلون كذا وكذا؟ فال ُيصر ُِح أبمساِئهم؛ َسرتًا هلم، ورفًعا للحرَِج والفضيحِة عنهم، وإَّنه
إىل السهماِء يف أبمساِئهم، فَيعَلمون َمقصَده صلهى هللاُ عليه وسلهَم، وَيَتِثلون ألمرِه، وتوعهَد صلهى هللاُ عليه وسلهَم َمن يرَفُع بصرَه 

طََفنه أبصاُرهم«، ومعناه: إمه  ا أنح يَنَتهوا عن هذا الفعِل، أو ُيَطَف هللاُ أبصاَرهم الصهالِة بقولِه: »لَيَ ن حتَ ُهنه عن ذلك، أو لَُتخح
  فال ترِجَع إليهم، والهذي هو العمى، ويظَهُر فيه النههُي األكيُد والوعيُد الشهديُد يف ذلك.وَسبُب النههِي عن رفِع البصِر إىل

ِقبحلِة الهيت اختاَرها هللاُ عزه وجله للُمصلِ ي، وخروًجا عن َهيئِة  السهماِء أثناَء الصهالِة: أنه فيه َنوًعا ِمن اإلعراِض وااللحِتفاِت عن ال
 الصهالِة. 

 ويف اْلديِث: بياُن الوعيِد الشهديِد ِلَمن َيرَفُع بَصرَه إليها خَبطِف بَصرِه.
 وفيه: تغليُظ الَقوِل يف َزجِر ُمرتِكِب املنَكِر؛ لرَيَتدَِع عن ذلك. 

   .التهصريِح بذِكِر اسِم ُمرتِكِب الذهنحِب عنَد الزهجرِ وفيه: عَدُم 
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 والعشرون  ثامناحلديث ال
 ُيُحر ِدح عاتقحيهِ  و ى يف ثحوٍب واحٍد صل ِ يِلمحن  نهيُ ال

 
: قحالح النَِّبُّ   : صلى هللا عليه وسلم عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح، قحالح

 «  ( 1)   َلح ُيصحلِ ي أحححدُُكْم يف الث َّْوِب الوحاِحِد لحْيسح عحلحى عحاتِقحْيِه شحْيءٌ  »
 
 
 
 
 

 

   (516 ) رقم ومسلم   (359 )  رقم (  رواه البخاري(1

يحئٍة تَليُق جَبالِل الصهالُة ِعبادٌة ُروحيهٌة، وفيها يِقُف العبُد بنيح َيَديح رب ِه، ويَنَبغي عليه أنح َيسرُتَ َجَسَده وَعوحرتَه، وأنح يكوَن هبَ 
َ النيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم ما جَيوُز يف الصهالِة وما ال جَيوُز، ويَتضمهُن هذا اْلديُث َنيً  ا ِمن النيبِ  صلهى هللِا ُسبحانَه، وقد بنيه

ا، والعاتُق ما بنيح الَكِتِف  هللاُ عليه وسلهَم ِلَمن صلهى يف َثوٍب واحٍد عنح أنح جُيَر َِد عاتَقيِه حبيُث ال َيَضُع عليهما َشيًئا َيسرُتمه
مها أمَكُن يف َسرتحِ الَعورِة؛ ألنهه إذا ائَتزَر ِبلثهوِب لي س على عاتَقيِه َشيءٌ، مل  والُعُنِق؛ ألنه العاتَقنِي وإنح مل َيكواَن عورًة، فإنه َسرتح

 ُب إىل إجالِل هللِا تعاىَل.َيَمنح أنح تَنكِشَف َعورتُه، خِبالِف ما إذا َجَعل بَعَضه على عاتِقه، وهو أقرَ 

وهذا يُدلُّ على تيسرِي اإلسالِم يف الصهالِة يف الثهوِب الواحِد إذا كان الثهوُب يَ تهِسُع لذلك، وأمها إذا كان 
 َرضَي هللاُ  َضيِ ًقا أو صغريًا فلحُيَصلِ  ُمتهزِرًا به، ساترًا َعورتَه وِنصَفه السُّفليه كما ورد يف حديِث جابِر بِن عبِد هللا

   .عنهما يف صحيِح الُبخاري ِ 
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 والعشرون تاسعاحلديث ال
 اإلسالمِ َل كحفَّارةح على من ححلحف بغِْي 

 
ِبِت ْبِن الضَّحَّاِك  :  صلى هللا عليه وسلم  ، عحِن النَِّبِ  رضي هللا عنهعحْن َثح  قحالح

 
 «   ( 1)   محْن ححلحفح ِبِلٍَّة غحْْيِ اإِلْسالحِم كحاِذًِب ُمت حعحمِ ًدا، ف حُهوح كحمحا قحالح   »

 
 
 
 
 
 
 

 

   (110ومسلم ) 1363) رقم )  ( رواه البخاري(1

يف هذا اْلديِث َويُ َعلِ ُمنا بَعًضا ِمن أُموِر الَعقيدِة واآلداِب اإلسالِميهِة، فيقوُل: »َمن َحَلَف  صلى هللا عليه وسلم يُرِشُدان النهيبُّ 
َيهوِديٌّ أو َنصراينٌّ إنح كاَن فَ َعَل َكذا.   َعلى ِملهٍة غرِي اإلسالِم فهو َكما قاَل«، أي: َفهَو كاِئٌن َكما قاَل، ِمثَل أنح يَقوَل: هَو 

. ُه َُيَكُم عليه ِِبلهذي َنَسَبُه لَِنفسِ واْلاِصُل: أنه   

 .ويف اَْلديِث: دليٌل على أنهه ال َكفهارَة على من َحَلف بغرِي اإلسالِم، بل َيَُثُ وتلَزُمه التوبةُ 
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 الثالثون احلديث 
 الوحعيُد الشَّديُد ِلمحن ق حتحلح ن حْفسحه 

 
: قحالح رحُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم :   عحْن أحِب ُهرحيْ رحةحرضي هللا عنه قحالح

ِر جحهحنَّمح خحاِلًدا ُُمحلًَّدا فِ » محْن  تُُه يف يحِدِه ي حت حوحجَّأُ ِِبحا يف بحْطِنِه يف َنح ٍة فحححِديدح يهحا  ق حتحلح ن حْفسحُه ِبحِديدح
ِر جحهحنَّمح خحاِلًدا ُُمحلًَّدا ِفيهحا أحبحًدا، وح  محْن أحبحًدا، وحمحْن شحِربح ُُسًّا ف حقحتحلح ن حْفسحُه ف حُهوح ي حتحححسَّاُه يف َنح

ِر جحهحنَّمح خحاِلًدا ُُمحلًَّدا ِفيهحا أحبحًدا  « (  1) ت حرحدَّى ِمْن جحبحٍل ف حقحتحلح ن حْفسحُه ف حُهوح يحْتححدَّى يف َنح
 
 

 

قاصِد الُعليا للشهريعِة اإلسالميهِة، وقَتُل النهفِس  ( 109(، ومسلم )5778( البخاري )(1
َ
بغريحِ َحقٍ  ِمن  ِحفحُظ النهفِس ِمن امل

سلِم عنح قَتِل نَفِسه
ُ
ِر امل رِب الَكبائِر، وكان النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم َحريًصا على َزجح  .أكح

: ويف هذا اَْلديِث يروي أبو ُهرَيرَة َرضَي هللاُ عنه َعِن النهيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهم أنهه قاَل: »َمن َتردهى ِمن َجبٍل«  وقع  ، أيح
: ََترهع أو  ، ))  من َفوِقه ُمتَعمِ ًدا فمات، َفهَو يف انِر َجهنهَم َيرتدهى فيها خاِلًدا خُملهًدا أبًدا؛ جزاًء ِوفاًقا لَعَمِله َوَمن حَتسهى« أيح

: تَعمهَد َذلَك، فُسمُّه يف َيدِه يَ َتعاطاُه ويَتجرهُعه يف انِر َجهنهمَ   . خاِلًدا خُملهًدا فيها أبًداشرب »مُسًّا َفقَتَل نَفَسه« أيح
: طََعَن نَ فحَسه بِسالٍح أو َغريِه، َفَحديَدتُه يف َيِده َيطحُعُن هبا يف َبطِنه يف انِر َجهنه » َم خالًدا خُملهًدا وَمنح قَتَل نَفَسه حَبديَدٍة« أيح

 .فيها أبًدا
دهِة وقولُه: »خاِلًدا خُملهًدا فيها أبًدا« َُمحموٌل على َمن فَ َعل ذلِ 

ُ
ك ُمستِحالًّ له مع ِعلحِمه ِبلتهحرمِي، أو على أنهه يَ عحين ُطوَل امل

 -دوَن اسِتحالٍل لذلك- واإلقامِة اليت ُُيلهُد فيها قاتُل نفحِسه إنح أُنِفَذ عليه الوعيُد، وال يَعيِن ُخلوَد الدهواِم؛ إذ قَ تحُل النهفِس 
 .رًا خُمرًِجا ِمَن املِلهةِ هو َذنٌب وكبريٌة ِمَن الكباِئِر، وليس ُكف

 فوائد احلديث           .
   الَوعيُد الشهديُد ِلَمن قَ َتَل نَ فحَسه  -1
اآلِخرِة  أنه َمن قَ َتَل نَ فحَسه ِبَشيٍء يف الدُّنيا ُعذِ َب به َيوَم القيامِة؛ لَيكوَن اجَلزاُء ِمن ِجنِس الَعَمِل، َوإنح كاَن َعذابُ  -2

  .أعظَمَ 
    .فحَس الَعبِد ليست ِملًكا له؛ فليس له أن يتَصرهَف فيها بغرِي إذِن ماِلِكها ُسبحانَه وتعاىلوأنه ن َ  -3
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 والثالثون ادياحلاحلديث 
 النَّهُي عن نْقِل الكالِم بنيَِّة اإلفسادِ 

 
يْ فحةُ عن  ْعُت رحُسولح هللِا صلى رضي هللا عنهُحذح  هللا عليه وسلم  ي حُقوُل:: ُسِح

 « (   1)    »َلح يحْدُخُل اْلْحنَّةح ق حتَّاتٌ 

 
 
 
 

 

االستماُع للَغرِي بنيهِة نقحِل الكالِم ِمن الصِ فاِت املذمومِة؛ ولذلك أخرَبان   (105(، ومسلم )6056(  خرجه البخاري )(1
أبنهه ال يدُخُل اجلنهَة قتهاٌت، والَقتهاُت: ِمن َقته اْلديَث يُقتُّه قَ تًّا: إذا َتسمهَع إىل َحديِث َشخٍص،  النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم 

ِد اإلفساِد بيحنهما، ويُطَلُق عليها النميمُة، فمن فعل ذلك وهو يعَلُم أنهه حراٌم حتت أتثرِي َنزغٍة َشيط انيهٍة، فنَقله إىل غريِه بَقصح
 عاٍص، ال يدُخُل اجلَنهَة حَّت يعاَقَب على جرَيِته هذه ِبلنهاِر، إال أن يعفَو هللاُ عنه، أو يتوَب من جرَيِته؛ وذلك  فهو فاِسقٌ 

  نمهاُم بغيًضا ألنه النميمَة ظاِهرٌة ُعدوانيهٌة َخطريٌة تُ َفكِ ُك اجملَتَمَع، وتقطَُع العالقاِت، وهي وليدُة اْلقِد واَْلَسِد؛ وهلذا كان ال
 .إىل نفوِس الُعَقالِء َمنبوًذا عندهم، ال يراتحون إليه

 .ه أُحدُ وقد أخرب النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم أنه ِشراَر عباِد هللِا املشهاؤون ِبلنميمِة، املَفر ِقون بني األِحبهِة، كما أخرج
ٌة، فإن دعت حاجٌة إليها فال َمنحَع منها، وذلك كما إذا وقيل: ُكلُّ هذا املذكوِر يف النميمِة إذا مل يُكنح فيها مصلحٌة َشرعيه 

ِله، أو مبالِه، أو أخرب اإلماَم أو من له واليٌة أبنه إنسااًن يفَعُل كذا، ويسع ى مبا فيه  أخرَبَه أبنه إنسااًن يريد الَفتحَك به، أو أبهح
 .َمفسدةٌ 

 .ويف اَْلديِث: النههُي عن نقحِل الكالِم بنيهِة اإلفسادِ 
 .وفيه: بياُن أنه النميمَة كبريٌة من الكباِئِر؛ ألنه هذا الوعيَد الشهديَد ال يرتتهُب إاله على ارتكاِب كبريةٍ 
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 والثالثون ن احلديث الثا
 النَّهُي عحِن الِغيبِة وحالُبهتانِ 

 
: »أحتحْدرُونح محا صلى هللا عليه وسلم   أحنَّ رحُسولح هللِا  رضي هللا عنهعحْن أحِب ُهرحيْ رحةح  اْلِغيبحُة؟«  قحالح

: »ِذْكُركح أحخحاكح ِبحا يحْكرحُه« ِقيلح أحف حرحأحْيتح ِإْن كحانح يف أحِخي محا   قحالُوا: هللاُ وحرحُسولُُه أحْعلحُم، قحالح
ْ يحُكْن ِفيِه ف حقحْد ِبححتَّهُ  تحُه، وحِإْن َلح ب ْ : »ِإْن كحانح ِفيِه محا ت حُقوُل، ف حقحِد اْغت ح  «   ( 1)   أحقُوُل؟ قحالح

 
 

 

اان اإلسالُم َعنح َمساوِئ األخالِق، وَحرهم الِغيبَة حَترَيًا ُمَغلهظًا، فجَعَلها ِمن َكبائِر الذُّنوِب، وهي  َن  )2589(  مسلم )(1
َلُم منها إاله القليُل ِمن النهاسِ ِمن   .أكَثرِها انتشارًا بنيح النهاِس، حَّته إنهه ال َيكاُد َيسح

ُروَن«، أي: أَتَعلموَن »َما الِغيبُة؟« فََأجابوا: »هللاُ   ورسولُُه  ويف هذا اْلديِث َيسأُل النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم أصحابَه: »أَتدح
دِب مع هللِا ُسبحانه ومع النهيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم، فَردُّوا العلَم هلما، فَأجاَب صلهى هللاُ عليه وسلهَم أنه أعلُم«، وهذا ِمن األ

مومٍة، لو لَم يف ِغيابِه بكالٍم وأوصاٍف َمذح لُم أخاُه املسح رَُه« واملعَن: أنح يَتناَوَل املسح ُرَك أخاَك مبا َيكح ا أو  كان حاضرً   الِغيبَة »ِذكح
ا  وَصَلتح له َلكرَِهها، سواءٌ كان ذلك يف َبَدِن الشهخِص، أو ِديِنه أو ُدنياه، أو نَ فحِسه، أو ُخُلِقه أو َخلحِقه، أو غرِي ذلك ِمه 

}َواَل يَ غحَتبح بَ عحُضُكمح يَتعلهُق به، َسواءٌ ذََكرحتَه ِبللهفِظ أو ِبإلشارِة والرهمِز، وقدح حذهَر هللاُ تعاىَل منها يف ِكتابِه الكرمِي، فقال: 
ُتُموُه{ ]اْلجرات:  ًتا َفَكرِهح  .[12بَ عحًضا َأَيُِبُّ َأَحدُُكمح َأنح ََيحُكَل ْلَحَم َأِخيِه َمي ح

نهيِ  عنها 
َ
؟  َفَسأَل بعُض الصِ حابِة عمها إذا كانت هذه األوصاُف أو بعُضها ُمتحقِ قًة يف صاحِبها، أيُ َعدُّ هذا ِمن الِغيبِة امل

أنهه إن كان فيه ما تقوُل ِمَن الَعيِب واملنقَصِة، َفقِد اغتَ ب حَته، أي: ال َمعَن لِلِغيبِة إاله هذا، وهو   صلى هللا عليه وسلم اب فَأج
َقَصُة فيه، وإنح مل َيُكنح فيه ما تقوُل، فقدح »هَبَتهُه«، أي: قُ لحَت عليه الحُبهتاَن، وهو الَكِذُب الَعظيُم  َن ح

َهُت فيه َمن  ي ُ أنح تكوَن امل ب ح
 .يُقاُل يف َحقِ ِه، وَذن حُبه أعظَُم ِمن الِغيبةِ 

ا تُباُح يف بعِض األحواِل للمصلحِة؛    كماقال الشاعروالِغيبُة وإنح كانت ُمرهمًة فإَنه
 ُمتظلِ ٍم وُمعرِ ٍف وُُمذِ رِ          القدُح ليس بِغيبٍة يف ِستهٍة 

 اإلعانَة يف إزالِة ُمنكِر   طلبَ    وِلُمظِهٍر ِفسًقا وُمسَتفٍت وَمن 
 .ويف اْلديِث: بياُن َمعَن الِغيبِة، والفرحِق بيحنها وبنيح الُبهتانِ 

 .وفيه: النههُي َعِن الِغيبِة َوالُبهتانِ 
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 الثالثون  ثالث واحلديث ال
 .لحعُن أهِل املحعاصي عحلى سحبيِل الُعمومِ 

 
 :  قحالح  (1)  رضي هللا عنه   عحْن عحْبِد هللاِ 

»لحعحنح هللاُ اْلوحاِِشحاِت وحاْلُمْست حْوِِشحاِت، وحالنَّاِمصحاِت وحاْلُمت حنحمِ صحاِت، وحاْلُمت حفحلِ جحاِت ِلْلُحْسِن  
 «  (  2)    اْلُمغحْيِ حاِت خحْلقح هللاِ 

 
 
 
 
 
 

 

 ابن مسعود  هو   )1(

   )2125(ومسلم رقم   (4886)  ( البخاري رقم2)

ُ َرسوُل هللِا صلهى هللاُ   حرهِم الذي قدح تَقُع فيه بعحُض النِ ساِء، ويُعرِ ُض  يف هذا اَْلديِث يُبنيِ 
ُ
عليه وسلهم بعحَض أنحواِع التهزيُِّن امل

ليٌس على النهاسِ  ِة هللِا؛ إذح فيه تَغيرٌي خِلَلِق هللِا، وتَلبيٌس وَتدح  .فاِعَلُه للهعِن والطهرِد ِمن َرُحح
عاصي َعلى َسبيِل الُعم

َ
 .ومِ ويف اَْلديِث: َلعُن أهِل امل

عود رِضَي هللاُ عنه ُسنهَة َرسوِل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهم، واقحِتفاُؤه أثَ َره يف أفحعالِه  .َوفيه: ات ِباُع ابِن َمسح
   .وفيه: أنه ما أمر به َرسوُل هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهم هو َوحٌي ِمَن هللِا كالقرآِن جِيُب الِتزاُمه
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 والثالثون الرابع احلديث 
 النهُي عن اخلحْلوِة ِبألجنبيَّةِ 

 
عح النَِّبَّ  رضي هللا عنهعحِن اْبِن عحبَّاٍس   ي حُقوُل: صلى هللا عليه وسلم أحنَُّه: ُسِح

ُْلوحنَّ رحُجٌل ِِبْمرحأحٍة، وحَلح   «  ( 1)  ُتسحاِفرحنَّ اْمرحأحٌة ِإَلَّ وحمحعحهحا َمحْرحمٌ »َلح َيح
 
 

 

َرها، وحافَظ عليحها، وأَمَر برعايِتها يف كلِ    (3006) رقم لبخاريا( ر (1 للَمرأِة َمكانٌة َعظيمٌة يف اإلسالِم، وقدح رَفَع قدح
 .األحواِل؛ يف اَْلضِر والسهفرِ 

املرأُة إاله  ويف هذا اَْلديِث ُصورٌة ِمن ُصَوِر ِحفحِظ اإلسالِم للمرأِة وَرعايِته هلا، حيث يقوُل صلهى هللاُ عليه وسلهَم: »ال ُتساِفِر 
ِه التهأبيِد بَسبٍب مباٍح، ِمثُل األِب واالبِن، وا بِن األِخ  مع ذي ُمَرٍم«، واحملرَُم للنِ ساِء هو كلُّ َمن حرَُم ِنكاُحها عليه على وجح

 .مٍ وابِن األخِت، والعمِ  واخلاِل، وَنحِو ذلك. فكلُّ ما ُيسمهى َسَفرًا تُنَهى عنه املرأُة بَغرِي زوٍج أو َُمحر 
َها َرُجٌل إاله ومعَها َُمحرٌَم«، فال َيَِلُّ أنح ُيُلَو هبا رجٌل أج ُخُل َعَلي ح نيبٌّ عنها، إاله ومعها  ُثه قال صلهى هللاُ عليه وسلهَم: »واَل َيدح

يِات َسدٌّ لذرائَع ال حُتَصى، ومنحٌع لِفتنِة  أحُد َُمارِمها؛ ألنه َسده الذهرائِع َمقصٌد َشرعيٌّ. ويف َمنحِع السهفِر واخلَلحوِة ِبلنِ ساِء األجنب
 .النِ ساِء، اليت هي َأشدُّ ِفتنٍة على الر ِجالِ 

َع أحُد الصهحابِة هذا النههَي  قال للنيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم: إنه  -وكان يُريُد الغزَو مع النيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهمَ -وَلمها مسَِ
 وهو يُريُد اخلروَج للجهاِد، فأيِ  األمريِن يَفَعُل؟ فأَمرَه النيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم ِبخلروِج مع َزوجِته للحجِ ؛  امرأتَه ُتريُد اْلجه 

ه ، فإنه ليكوَن َُمَرًما هلا، ولَتستطيَع أداَء الفريضِة الواجبِة عليها، وهذا إذا كان اجِلهاُد فرحَض ِكفايٍة، أمها إذا كان فرحَض َعنيٍ 
 .ُمقدهٌم على اخلروِج معها، كما يُفَهُم ذلك ِمن َصحيِح السُّنةِ 

 .ويف اْلديِث: أنه َدرحَء املفاسِد ُمقدهٌم على جلحِب املصالِ 
 .وفيه: النهُي عن اخلَلحوِة ِبألجنبيهةِ 

 .َأوحىَل ِمن َسَفرِه إىل الغزحوِ وفيه: َداللةٌ على أنه َحجه الرهُجِل مع امرأتِه إذا أرادتح َحجهَة اإلسالِم، 
تعارِضةِ 

ُ
 .وفيه: تَقدمُي األهمِ  فاألهمِ ، ِمن األموِر امل

صلحةِ 
َ
   .وفيه: نَظُر اإلماِم لَرعيهِته ِبمل
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 والثالثون امساحلديث اخل
 َل امتثاُل األْمِر واجتناُب النهيِ ا  

 
ْعُت رحُسولح اَّللَِّ   رضي هللا عنها قالتعحْن زحيْ نحبح بِْنِت أحِب سحلحمحةح،     صلى هللا عليه وسلم ُسِح

لُّ َلح » ي حُقوُل:   ِث لحيحاٍل، ِإَلَّ ِِبَّللَِّ وحالي حْوِم اآلِخِر أحْن َتُِدَّ عحلحى محيِ ٍت ف حْوقح ثحالح  َِلْمرحأحٍة تُ ْؤِمنُ  َيِح
 «(1) عحلحى زحْوٍج أحرْب حعحةح أحْشُهٍر وحعحْشًرا

 

ُكلِ   لقدح َضبَطِت الشهريعُة اإلسالميهُة الغرهاُء كله أُموِر اْلَياِة؛ ففي    (1486( ومسلم رقم  )5334(  رواه البخاري رقم )(1
 .َشأٍن وَمرحلٍة يف اْلَياِة أحكاٌم؛ فُجِعَل لِلحيِ  أحكاٌم، وللَميِت أحكاٌم، وأِلهِله أحكاٌم عَليهم أنح يَقوموا هبا 

ا دخَلَت على أمِ  املؤمننَي أُمِ  َحِبيبَة بنُت أيب  َرضَي  ُسفحياَن ويف هذا اَْلديِث َتربُ زَيحنُب بِنُت أيب َسَلمَة َرضَي هللاُ عنهما أَنه
َ سنَة إحدى وثالثنَي، وقيل: َسنَة اثنَتنِي، وقيل غرُي ذلك، و  له َنُو  هللاُ عنهما َلمها بَ َلَغها موُت أبيها أيب ُسفحياَن، وقدح ُتويف ِ

لنههِي على  يقوُل: وهذا نفٌي مبعَن ا صلى هللا عليه وسلمِتسعنَي َسنًة، فقاَلتح أمُّ َحبيبَة َرضَي هللاُ عنهما: مسَِعُت رسوَل هللا 
ؤِمَن هو الذي يَنتِفُع به ويَنقاُد له؛ فَمن آَمن ِبهلِل تعاىَل وبِعقابِه ي

ُ
ؤمنِة؛ ألنه امل

ُ
وَم امليعاِد ال  َسبيِل التأكيِد، وَخصه ذِلك ِبمل

« ِمَن اللهيايل »إاله على َزوحٍج«،  جَيرِتُئ على نواِهيه، »حتُِدُّ على َميٍت« أًيه كان والًدا أو أًخا أو ابًنا أو أيه قريٍب »َفوَق َثالثٍ 
ٍم بليالِيها. واإلحداُد:   -سواءٌ املدخوُل هبا وغريُها -أي: لكِن الزوُج حتُِدُّ عليه َزوجُته  »أربعَة أشُهٍر وَعشحرًا«، أي: وَعشرَة أًيه

َي ِبإلَياِن ِبهلل عزه وجله؛ ألنهه  ترُك الز ِينِة والطِ يِب وََنحِومها، أو املرغِ باِت يف اخِلطبِة، وذلك إذا مات للَمرأةِ   َميٌت، وعلهق الن ههح
 .هو األساُس، وذَكر اإلَياَن ِبلَيوِم اآلِخِر؛ ألنهه َيوُم اجلزاِء واْلسابِ 

تح عنه ليكوَن االمِتناُع وِمن ِحكمِة اإلحداِد يف ِعدهِة الَوفاِة ُدوَن ِعدهِة الطالِق: أنه الز ِينَة والطِ يَب َيدعواِن إىل النِ كاِح؛ فُنِهي
ِف املطلِ ِق  ِمن ذلك زاجرًا عن النِ كاِح لكوِن الزوِج ميِ ًتا ال ََيَنُع ُمعتدتَه ِمن النِ كاِح وال يُراعيه َمن يُريُد أنح يَنِكَحها، خبال

ِج أربعَة أشُهٍر وَعشرًا: ِلَما يَغِلُب عليها اْليِ  فإنهه ُيستغََن بُوجوِده عن زاجٍر آَخَر. وِمن ِحكمِة جعحِل ِمدهِة اِْلداِد على الزهو 
َر احتياطًا   ث .ِمن اْلُزِن؛ وألنه األربعَة فيها يُنَفُخ الرُّوُح يف الَولِد إنح ُوِجَد، والَعشح

ؤمِننَي زَيحنَب بِنِت 
ُ
ا دخَلتح على أمِ  امل َ  مه أخرَبتح زَيحنُب بِنُت أيب َسَلمَة َرضَي هللاُ عنهما أَنه ٍش َرضَي هللاُ عنها ِحنَي تُ ُويف ِ َجحح

ا هو ُعَبيُد هللِا الذي قد هاَجر اْلََبشَة وتَنصهَر هناك ُثه مات. وقيل غرُي  -أخوها  قيل: هو عبُد هللا بُن َجحٍش. وقيل: إَّنه
« به شيًئا ِمن َجَسِدها،-ذِلك ٍش رضَي هللاُ عنها »ِبِطيٍب فَمسهتح : ما يل ِبلطِ يِب ِمن    ، فَدَعتح زَينُب بنُت َجحح »ُُثه قالتح

ا فعَلتح ذلك ألنه النيبه صلهى هللاُ عليه وسلهَم ََنَى املرأَة أن حتُِده على  ا مل ُترِدح َوضحَعه؛ وإَّنه غرِي َزوِجها فوَق  حاجٍة«، أي: إَنه
ِع الطِ يِب ام ِتثااًل لَقوِل النيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم، فصرهحتح ثالثِة أًيٍم؛ فلذلك أراَدتح أن تُ نحِهَي ِحداَدها على أخيها بَوضح

ِر واجتناُب  ا مل تتطيهبح ْلاجٍة؛ إشارًة إىل أنه آاثَر اْلُزِن ِبقيٌة ِعنَدها، لكنهها مل َيَسعحها إاله امتثاُل األمح  .النهيِ أبَنه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هياتنالتنبيهات املهمات أربعون حديثا يف امل

 41 

 
 الثالثون احلديث السادس و 

 أنَّ دحْرءح املفاسِد ُمقدٌَّم على جْلِب املصالِ 

 
:  صلى هللا عليه وسلمعحِن النَِّبِ   هللا عنهمرضي عحْن ْبِن ُعمحرح  لُّ َِلْمرحأحٍة، تُ ْؤِمُن ِِبهلِل  قحالح »َلح َيِح

ِث لحيحاٍل، ِفرُ وحاْلي حْوِم اآْلِخِر، ُتسحا  « (  1)  ِإَلَّ وحمحعحهحا ُذو َمحْرحمٍ  محِسْيحةح ثحالح
 

 ( 1338( ومسلم رقم )1087(  رواه البخاري رقم )(1

َرها، وحافَظ عليحها، وأَمَر برعايِتها يف كلِ  األحواِل؛ يف اَْلضِر والسهفرِ للَمرأِة َمكانٌة عَ   .ظيمٌة يف اإلسالِم، وقدح رَفَع قدح
رأُة إاله  ويف هذا اَْلديِث ُصورٌة ِمن ُصَوِر ِحفحِظ اإلسالِم للمرأِة وَرعايِته هلا، حيث يقوُل صلهى هللاُ عليه وسلهَم: »ال ُتساِفِر امل

ِه التهأبيِد بَسبٍب مباٍح، ِمثُل األِب واالبِن، وابِن األخِ مع ذي ُم   َرٍم«، واحملرَُم للنِ ساِء هو كلُّ َمن حرَُم ِنكاُحها عليه على وجح
 .وابِن األخِت، والعمِ  واخلاِل، وَنحِو ذلك. فكلُّ ما ُيسمهى َسَفرًا تُنَهى عنه املرأُة بَغرِي زوٍج أو َُمحرمٍ 

َها َرُجٌل إاله ومعَها َُمحرٌَم«، فال َيَِلُّ أنح ُيُلَو هبا رجٌل أجنيبٌّ عنها، إاله ُثه قال صلهى هللاُ  ُخُل َعَلي ح ومعها   عليه وسلهَم: »واَل َيدح
حُتَصى، ومنحٌع لِفتنِة  أحُد َُمارِمها؛ ألنه َسده الذهرائِع َمقصٌد َشرعيٌّ. ويف َمنحِع السهفِر واخلَلحوِة ِبلنِ ساِء األجنبيِات َسدٌّ لذرائَع ال 

 .النِ ساِء، اليت هي َأشدُّ ِفتنٍة على الر ِجالِ 
َع أحُد الصهحابِة هذا النههَي  قال للنيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهَم: إنه  -وكان يُريُد الغزَو مع النيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهمَ -وَلمها مسَِ

للجهاِد، فأيِ  األمريِن يَفَعُل؟ فأَمرَه النيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم ِبخلروِج مع َزوجِته للحجِ ؛  امرأتَه ُتريُد اْلجه وهو يُريُد اخلروَج 
، فإنهه ليكوَن َُمَرًما هلا، ولَتستطيَع أداَء الفريضِة الواجبِة عليها، وهذا إذا كان اجِلهاُد فرحَض ِكفايٍة، أمها إذا كان فرحَض َعنيٍ 

 .معها، كما يُفَهُم ذلك ِمن َصحيِح السُّنةِ  ُمقدهٌم على اخلروجِ 
 .ويف اْلديِث: أنه َدرحَء املفاسِد ُمقدهٌم على جلحِب املصالِ 

 .وفيه: النهُي عن اخلَلحوِة ِبألجنبيهةِ 
 .وفيه: َداللةٌ على أنه َحجه الرهُجِل مع امرأتِه إذا أرادتح َحجهَة اإلسالِم، َأوحىَل ِمن َسَفرِه إىل الغزحوِ 

تعارِضةِ 
ُ
 .وفيه: تَقدمُي األهمِ  فاألهمِ ، ِمن األموِر امل

صلحةِ 
َ
   .وفيه: نَظُر اإلماِم لَرعيهِته ِبمل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هياتنالتنبيهات املهمات أربعون حديثا يف امل

 42 

 
 والثالثون  احلديث السابع

رمُي أْن يحنتِسبح املْرُء   لغحِْي أبيهِ َتح

 
:  صلى هللا عليه وسلم عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح، عحِن النَِّبِ    قحالح

ِئُكْم، فحمحْن رحِغبح عحْن أحبِيِه ف حُهوح ُكْفرٌ   «  ( 1) »َلح ت حْرغحُبوا عحْن آِبح
 
 

 

 (.62( ومسلم رقم )6768(  رواه البخاري رقم )(1 

)ال ترغبوا عن آِبئكم( ال تعرضوا عن آِبئكم اْلقيقيني وتنتسبوا إىل غريهم. )كفر( خرج عن اإلسالم إن استحل   
 ذلك أو املراد فقد كفر ِبلنعمة إذ أنكر حق أبيه عليه[  

ِر األنساِب، وأَمَر حِبفِظها وِصيانِتها، وشرهَع ِمن التهشريعاِت ما ُتصاُن به مِ  ن التهداُخِل، وِمن هذه  اهَتمه اإلسالُم أبمح
 .التهشريعاِت حَترمُي أنح يَنتِسَب املرحُء لَغرِي أبيهِ 

ِه؛ فإنه النه  َنح َرِغَب َعن أبيِه، َفانتسَب إىل غريح
يبه صلهى هللاُ عليه ويف هذا اْلديِث َوعيٌد َشديٌد ِمَن النهيبِ  صلهى هللاُ عليه وسلهم مل

ا املراُد الُكفُر ِِبلنِ عمِة؛ إذ أنحكَر حقه  وسلهم وَصَف هذا الِفعَل أب نهه ُكفٌر، وليس املراُد الكفَر الهذي ُُيلهُد صاحُبه يف النهاِر، وإَّنه
لَزجِر  أبيِه عليه، وفَعل ما ُيشِبُه أفحعاَل أهِل الُكفِر، وإِن استَحله ذلك خرَج عِن اإلسحالِم، أو املراُد التهغليُظ والتشنيُع عليه

 .عِله؛ إعظاًما لذلك، وقدح يُ عحفى عنه، أو يَتوُب فَيسُقُط عنه الِعقابُ فا 
أوهِل  وقدح كانت العرُب قبحَل اإلسالِم ال َيستنِكروَن أنح يَتبَنه الرهجُل منهم غريحَ ابِنه، ويَنُسَبه إليه، ومل يَزلح ذلك أيًضا يف

{  4ءَُكمح أَب حَناءَُكمح{ ]األحزاب: اإلسالِم حَّته أن حَزَل هللاُ: }َوَما َجَعَل َأدحِعَيا  [، وأنزل: }ادحُعوُهم آِلَِبِئِهمح ُهَو أَقحَسُط ِعنحَد اّلِلِه
 .[، فأَمَر بِنسبِة االبِن إىل أبيِه، وَنى َعن ِنسبِته إىل غريِه5]األحزاب: 

ا تُنايف َكماَل اإلَيانِ  عاصي، وأَنه
َ
   .ويف اَْلديِث: إطحالُق الُكفِر على امل
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 الثامن والثالثون احلديث 

 اَلجِتنحاٌب اخلحبحاِئثِ 

 
 : رضي هللا عنهعحْن أحِب محْسُعوٍد األحْنصحاِريِ  

، وحُحْلوحاِن الكحاِهنِ  صلى هللا عليه وسلم »أحنَّ رحُسولح اَّللَِّ   1)   َنححى عحْن َثححِن الكحْلِب، وحمحْهِر البحِغيِ 

) » 
 

  (1567( ومسلم رقم )2237ه البخاري رقم  )( روا(1
َرِب، و  َشح

َطحَعِم وامل
َسِب والتِ جارَِة، أحله هللاُ لِعباِدِه الطهيِ باِت، وحرهَم عليِهُم اخلَباِئَث ِمن ُكلِ  َشيٍء ويف ُكلِ  َشيٍء؛ ِمن امل َكح

امل
سِلَم على أنح يكوَن  

ُ
َفِ ًعا َعِن الدهانًيوغرِي ذلك، كما َحثه الشهرحُع امل  .َكرمَي الن هفحِس، ُمرتح

 :ويف هذا اْلديِث يَ رحوي أبو َمسعوٍد األنصاريُّ َرضَي هللاُ عنه أنه النهيبه صلهى هللاُ عليه وسلهَم ََنى عن َثالثِة أشياءَ 
ُبُه ِمن ذلك فهو م ِذ َِثَِنه ُمطلًقا، وما مته َكسح اٌل غرُي طَيِ ٍب؛ ألنه الكلحَب َمنحِهيٌّ َعِن اقتنائِِه األوهُل: عن بَيِع الكلحِب، وأخح

ٌم عامٌّ، ُسواءٌ كان ُمعلهًما على الصهيِد أو غرَي ُمعلهٍم، أو ك ان ِمها جَيوُز  وتَربيِتِه إاله كلحَب املاشيِة واَْلرحث، قيل: إنه هذا حكح
مذيِ  ِمن   اقِتناؤه، أو ِمها ال جَيوُز اقِتناُؤه. وقيل: ُيستثََن ِمن ذلك َكلُب اِْلراسِة والصهيِد؛ ألنهه ذو َمنَفعٍة، كما يف ُسَنِن الرتِ 

 
ُ
عتاُد للصهيِد، َحديِث أيب ُهريرَة َرضَي هللاُ عنه: »إاله كلحَب الصهيِد«. ويف ِروايِة الدهارُقطحينِ : »إاله الكلحَب الضهارَِي«، وهو امل

اِذه لالنتفاِع به، وَُيتَمُل أنح يكوَن النههُي عن ِثَِن  فكأنهه عليه السهالُم ََنى عن ِثَ  ِن الكلحِب إاله الكلحَب الهذي أُِذَن يف اَتِ 
 .الكلحِب كان يف َبدِء اإلسالِم، ُثه ُنِسَخ ذلك، وأُبِيَح االصطياُد به، وكان كسائِر اجَلوارِح يف َجواِز بَ يحِعه

ِر الَبغيِ ، وهو الثهمَ  رًا؛ لَكونِه على  والثاين: عن َمهح ِسها للرُجِل األجحنيبِ ، ومسهاه َمهح ُن الهذي تَ َتقاضاُه الزهانيُة ُمقابَل َتسليِم نفح
َواَل  ُصورتِه، وقدح كانوا يف اجلاهليهِة ُيكرِهون إماَءهم على الز ان واالكتساِب به، فأنحَكَر اإلسالُم ذلك يف َقوِل هللِا تعاىَل: }

رُِهوا فَ تَ َياتِ  ُهنه َفِإنه اّلِلهَ ُتكح رِهح ََياِة الدُّن حَيا َوَمنح ُيكح تَ ُغوا َعَرَض اْلح رَاِهِهنه َغُفوٌر  ُكمح َعَلى الحِبَغاِء ِإنح َأَردحَن حَتَصًُّنا لِتَ ب ح  ِمنح بَ عحِد ِإكح
 .[33َرِحيٌم{ ]النور: 

 تنَ بُِّؤمها ِبلغيِب. والكاهُن: هو الهذي َيدهعي ِعلَم  والثالث: عن ُحلحواِن الكاهِن، وهو ما ََيُخُذه الكاهُن أو الكاهنُة ُمقابلَ 
ُستقبليهِة، وهو شامٌل لكلِ  َمن يدهعي ذلك ِمن ُمنج ِ 

ٍم وَضرهاٍب  الغيِب، وُُيربُ النهاَس بَزعِمه عن الكائناِت الَغيبيهِة واألشياِء امل
   .ًها ِبلشهيِء اْلُلِو؛ ألنهه يُؤَخُذ َسهاًل بال ُكلفةٍ ِبَْلصى وَنوِه، ومُسِ َي ما يَتقاضاُه الكاهُن ُحلوااًن َتشبي
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 التاسع والثالثون احلديث 
 إِلدخاِل الرَّوِع واخلحوِف على املُسِلمْيح َترمي 

 
 

:   صلى هللا عليه وسلم أحنَّ النَِّبَّ  رضي هللا عنهم   عحِن اْبِن ُعمحرح   قحالح
 

حح ف حلحْيسح ِمنَّا  نحا السِ الح  «  ( 1)  »محْن َحححلح عحلحي ْ
 
 
 

 

   ( 98(، ومسلم )6874( خرجه البخاري )(1
َ اخلالئِق يوَم القيامِة، وقدح َتوعهَد هللاُ ُسبحانَه  وتعاىَل َمن يَقُتُل  َعظهَمِت الشهريعُة ِمن َشأِن الدِ ماِء، وهي أوهُل ما يُقضى فيه بنيح

حقٍ ، وَلمها كان ِْلُرمِة الدِ ماِء هذا الشهأُن العظيُم، حذهَر النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم ِمن َُححِل السِ الِح على  ُمؤمًنا بِغرِي 
سِلمني بغريِ 

ُ
، أو إِلدخاِل   َحق ٍ املسلمنَي؛ إِلخاِفتهم وََنحِبهم وِفتنِتهم، فأخرب أنه َمن َسله السِ الَح وُعدهَة اَْلرِب لِقتالِنا َمعحَشَر امل

يِنا وطَريقِتنا واتهبَع ُسن هَتنا َنن املسِلمني املتهِبعنَي للنه  سِلمنَي؛ فَليس ِمهِن اهتَدى هبَدح
ُ
يبِ  صلهى هللاُ عليه الرهوِع واخَلوِف على امل

 لَي حَلى َقاَل: َقاَل َرُسوُل َعنح َعبحِد الرهُححَِن بحِن َأيب بسند صحيح  )23064(، وأُحد )5004أخرجه أبو داود ). كما وسلهم
لُّ ِلُمْسِلٍم أحْن يُ رحو ِعح ُمْسِلًما: " صلى هللا عليه وسلم هللِا       "  َلح َيِح

سِلمني، واإلفساُد ِبلَقتحِل والسهلحبِ 
ُ
ُر السِ الِح على امل  .وِمن َأعظِم املنَكراِت والَفساِد العظيِم يف اأَلرض: َشهح

اَْلديِث يُدلُّ على ُخروِج َمن َُحَل السِ الَح عن املسِلمني إن كان ُمسَتِحالًّ لذلك، وهو كاِفٌر مبا فَعَله من  قيل: ظاِهُر 
    .اسِتحالِل ما هو مقطوٌع بتحرَيِه 
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 احلديث األربعون
 التَّحذيُر ِمن تحغليِب ُسوِء الظَّن ِ 

 
: عحْن أحِب ُهرحيْ رحةح رضي هللا عنه أحنَّ رحُسولح   اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  قحالح

ُكْم وحالظَّنَّ، فحِإنَّ الظَّنَّ أحْكذحُب احلحِديثِ  »  «  ( 1)    .ِإَيَّ
 
 
 
 
 
 

 

    (6066( رواه البخاري رقم )(1
عو لِلُفرَقِة والتهباُغِض ثهِت الشهريعُة على اإلصالِح بنيح املسِلمنَي وَتوطيِد اأُلخوهِة واالجتماِع بيحن هم، وََنَتح َعنح كلِ  ما َيدح

 .والَعداوةِ 
غِض؛ فحذهر  ويف هذا اْلديِث يَ نحهى النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهم وَُيَذِ ُر ِمن بعِض ما يُؤدِ ي إىل هذه الُفرَقِة والَعداوِة والتهبا 

هُتمٌة تَقُع يف الَقلِب بال َدليٍل، يعين ُسوَء الظهنِ  ِِبملسِلمني، واْلديَث مبا مل يُتيقهنح ِمَن  صلهى هللاُ عليه وسلهم ِمَن الظهنِ ، وهو 
ِب  األخباِر، وقال: »إنه الظهنه أكذُب اْلديِث«، أي: يَقُع الكذُب يف الظهنِ  أكثَر ِمن ُوقوِعه يف الكالِم، وقيَل: املراُد أبكذَ 

ألنهه يكوُن إبلحقاِء الشهيطاِن يف نفحِس اإلنساِن. وقيل: إنه إُثحَ هذا الَكِذِب أزحيُد ِمن إُِث اْلديِث  اْلديِث: َحديُث الن هفحِس؛ 
جزوماِتويف اَْلديِث: دعوٌة إىل األُلفِة والتهآخي بنيح املسِلمني

َ
ظنوانِت يَقُع الكِذُب فيها أكثَر ِمن امل

َ
، مع  الكاذِب، أو إنه امل

 . عن ُوقوِعهم يف اْلِقِد واْلَسِد، والتهناُفِر؛ وهذا كلُّه أساٌس للُمجتَمِع السهليمِ التهحذيِر والنههيِ 
  .وفيه: التهحذيُر ِمن تَغليِب ُسوِء الظهنِ ، ولكنح على املؤمِن أنح يكوَن كيِ ًسا َفِطًنا وال يَنخدِعَ 

  .نح يكوَن كيِ ًسا َفِطًنا وال يَنخدِعَ وفيه: التهحذيُر ِمن تَغليِب ُسوِء الظهنِ ، ولكنح على املؤمِن أ
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واألربعونالثان احلديث   
نحهى عِن التَّبوُِّل يف املاِء الرَّاِكدِ ال  

 
 قال: صلى هللا عليه وسلم : أحنَّ رُسولح اَّللَِّ رضي هللا عنهعحْن جحاِبٍر 

 «  (1)  َنححى أحْن يُ بحال يف املحاِء الرَّاكدِ  »

 
 
 
 
 
 

 

 ( 282( رواه مسلم رقم ) (1

ما يُغريِ ُ   حثه اإلسالُم على اْلِفاِظ على َمصاِدِر املياِه نَقيهًة طاهرًة من كلِ  ُملوِ ٍث ومن كلِ  ما يُفِسُده، وحَّته ال َيدُخَل عليه
 .عليه أوصاَفه

- َرضَي هللاُ عنهما أنه النهيبه صلهى هللاُ عليه وسلهَم ََنى عِن التهبوُِّل يف املاِء الرهاِكِد ويف هذا اْلديِث َيروي جابُر بُن عبِد هللاِ 
ستِقرُّ الهذي ال جَيري

ُ
ه، كما  -وهو املاُء امل ؛ حَّته ال يُؤدِ َي هذا الِفعُل إىل تَنجيِس املاِء، أو إفساِده على النهاِس واسِتقذارِهم إًيه

ال َيصُلُح لالغتساِل فيه؛ ِلما يف الصهحيَحنِي من حديِث أيب ُهريرَة َرضَي هللاُ عنه، قاَل رسوُل هللِا صلهى هللاُ عليه   أنهه بذلك
سلُم َمأموٌر ِبْلِفاِظ عل

ُ
ِع املياه ى كلِ  أنوا وسلهَم: »ال يَ ُبوَلنه أَحدُكم يف املاِء الدهائِم الهِذي ال جَيحرِي، ُُثه يَغَتِسلح ِفيه«، وامل

حاَفظُة على املاِء الرهاِكِد؛ ألنهه غرُي ُمتجدِ ٍد، وهو قابٌل للتهغريُِّ واإلفساِد إذا م
ُ
ا أُلقَي فيه َشيءٌ،  اجلاري والرهاكِد، وتَتأكهُد امل

   .فضاًل أن َيُكوَن ما يُلقى فيه ََناسًة، كَبوٍل وَنوِه
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 واألربعون ثالثاحلديث ال
 النَّهُي الشَّديُد عن اللَِّعِب ِبلن َّْردشْي

 
ةح، عحْن أحبِيِه، أحنَّ النَِّبَّ  :  صلى هللا عليه وسلم  عحْن ُسلحْيمحانح ْبِن بُ رحْيدح  قحالح

ُه يف حلحِْم ِخْنزِيٍر وحدحِمهِ  ) 1( «   » محْن لحِعبح ِِبلن َّْردحِشِْي، فحكحأحَّنَّحا صحبحغح يحدح

 
 

 (  1770ص  -4قال النووي ررُحه هللا قي شرح صحيح مسلم ) ج  ( 2260(  رواه مسلم رقم )(1
ِديُث ُحجهٌة لِلشهاِفِعيِ  َواجلحُ  ُهوِر يف حَتحرمِِي َقاَل الحُعَلَماُء النردشري هو النرد فالنرد عجمي معرب وشري َمعحَناُه ُحلحٌو َوَهَذا اْلَح مح

 اللهِعِب ِِبلن هرحدِ 

ُظ على النهاِس َعقيدهَتم وأمواهَلم وأرواَحهم؛ ولذلك ََنى عن بَعِض األلعاِب اجلاِهليهِة؛ بَسَبب ما وَرَد الشهرُع اْلَنيُف مبا ََيفَ 
قِت الهذي هَو  يَقُع فيها ِمن اآلاثِم والشُّروِر، وِلَما فيها ِمن اعِتقاداٍت وثَنيهٍة يف أصِل َوضِعها األوهِل، وِلَما فيها ِمن َتضييٍع للو 

 .اْلياةُ 
اللهعِب على ا اْلديِث يَ ن حَهى النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم عن اللهِعِب »ِبلن هرحَدِشرِي« وهو الن هرحُد، وهَو الزههُر املعروُف يف ويف هذ

ن ملوك  وهو َمِلٌك مِ -َشكِل ُمكعهباٍت على كلِ  جانٍب ِمنها رَقحٌم أو إشاراٌت لألرقاِم، وقدح مُسِ ي النهردشرَي؛ ألنه واضَعه  
كان ُيسمهى: َأرحَدِشرَي، وِمها ذُِكر يف َسبِب َتسميِة هذا املِلِك بذلك أنه األسَد مشهه وهو َصغرٌي ومل ََيُكلحه، وقيل:    -الُفرس

 .لَشجاعِته
الصهالِة، وعمها يُِفيُد اإلنساَن والن هرحُد لُعحَبٌة َمقصوُدها الِقَماُر، وأكُل املاِل ِبلباطِل، مع ما فيها ِمَن الصهدِ  عن ِذكِر هللا، وعن 

ناِء والبَ غحضاِء، فلذلَك ََنى عنها النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم، وقي ل: ألنه واِضَعه  يف ِديِنه وُدنياه، مع ما َيطحرَأُ فيها ِمَن الشهحح
ِت والسُّفِليه   .اِت، وِبألقداِر املقِضيهاتِ األوهَل وَضَعه على التهشبيِه ِبهلِل يف اخلَلِق، ِمن الُعلوًيه

عَب هبا ِبلذهي صَبغ َيَده يف َْلِم اخلِنزيِر وَدمِ  ه وأَكَلهما، وهو  ولذلك َشدهد النهيبُّ صلهى هللاُ عليه وسلهَم يف َلِعِبها وَشبهَه الاله
ِلهما؛ فإ  ا َعََن بذلك تصويٌر لُقبِح ذِلك الفعِل؛ تنفريًا عنه، وَتشبيٌه لَتحرَيِه بِتحرمِِي َأكح نه هذا الِفعَل يف اخلِنحزِيِر َحراٌم؛ ألنهه إَّنه

 .َتذحِكَيَة اخلِنحزِيِر، وهي َحراٌم ِبالت ِفاِق؛ ولذلك مل ُُيتَ َلفح فيه
 .ويف اْلديث: النههُي الشهديُد عن اللهِعِب ِبلن هرحدشري، ويُلَحُق به كلُّ ما يُقاَمُر به
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 احلديث الرابع واألربعون

 النَّهُي عن جتصيص القُّب والبناء عليه 

 

: َنححى رحُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم أحْن ُيُحصَّصح اْلقحُّْبُ، وحأحْن   »عحْن جحاِبٍر رضي هللا عنه قحالح
 «(1) يُ ْقعحدح عحلحيِه، وأحْن يُ ْبَنح عحلحْيهِ 

 

 970)( رواه مسلم رقم )(1

ا؛ ِلَما ِفيها ِمن ِإضاعِة النهيبُّ صلهى هللاُ عليِه وسلهم أكثُر النهاِس ِحرًصا َعلى ِإزالِة آاثِر اجلاهليهِة، ِمثُل الِبناِء َعلى الُقبوِر ورَفِعه 
وَكذلك كاَن َحريًصا َعلى ِإرشاِد   املاِل والتهفاُخِر، وغرِي ذلَك ِمها ال يَليُق ِبلدهاِر اآلخرَِة، َوال يُناِسُب حاَل املوِت والِبلى،

ماتِ 
َ
حيا وبعحَد امل

َ
سلمنَي ِلَما فيِه إظهاُر َتكرمِي بَعِضهم لَبعٍض يف امل

ُ
 .امل

الَقرُب«، َويف  ويف هذا اْلديِث ُُيربُ جابُر بُن عبِد هللِا َرِضي هللاُ عنهما أنه َرسوَل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهم ََنى أنح »جُيصهَص 
سلٍم: »َنَُِي َعن تَقصيِص الُقبوِر«، َوهَو بِناُؤه ِبلُقصهِة، َوهي اجَلصُّ واجلِبُس، وِطالؤها؛ ِلما يف ذلك ِمن تَعظرِ 

ُ
يٍم وايٍة مل

راُد ِمن الُقعوِد اجلُلوُس، َوقدح ََنَى عنُه ِلَما فيِه مِ 
ُ
. َوََنى صلهى هللاُ عليِه وسلهم »أنح يُقَعَد عليِه«، وامل ااِلسِتخفاِف حبقِ   ن وُغلوٍ 

سلِم؛ ففي َحديِث ُمسلٍم عن أيب ُهرَيرَة َرِضي هللاُ عنه قال: قال َرسوُل هللِا صلهى هللاُ عليِه وسلهم: »أَلنح جَيح 
ُ
ِلَس  َأخيِه امل

ُلَص إىل ِجلحِدِه؛ َخرٌي له ِمن أنح جَيحِلَس على َقربحٍ!« وَ  رَِق ثِيابَُه، فَتخح هذا حَتذيٌر َشديٌد، وََنٌي َأكيٌد عِن  أَحدُُكم على ََجحرٍة فُتحح
راَد الِبناُء َعلى نَفِس الَقرِب لرَيتِفَع، أِو املراُد البِ 

ُ
ناُء حوحَل القرِب ِمثَل أنح  اجلُلوِس َعلى الَقرِب. َوَنى »أنح يُبََن عليِه« ََيتِمُل أنه امل
 .عنُه؛ ألنهه ِمن َصنيِع َأهِل اجلاهليهِة، وألنهه إضاعٌة للمالِ  يُ تهخَذ َحوحَله ِخباءٌ أو َمسجٌد وََنُو ذلَك، وِكالمُها َمنهيٌّ 

يُداُس  فالنههُي الوارُد يف اْلديِث َيشتِمُل على َنوعنِي: اإلفراِط، والتهفريِط فيما يَتعلهُق ِبلقبوِر، فال َُيتَهُن األمواُت حبيث 
   . هناك بُنياٌن وتَعظيٌم َيرتتهُب عليه َُماذيُر وَمفاِسدُ وجُيَلُس على قُبورِهم، وال يَ غحلو النهاُس فيهم أبنح يكونَ 
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