
  

احلمد هلل الذي مل يعلم  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
ينطق عن  خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي ال

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث  اهلوى إن هو
  :النيب

ِ َصلَّى  ِبي  ُه َعْنَها َعْن النَّ َعْن َعائَِشَة رَِضَي اللَّ

َم َقالَ  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ َِجاِل إَِلى ِإنَّ أَْبَغَض )  :اللَّ الر 

ِه الْأََلدُّ اْلَخِصمُ   ( اللَّ

 رواه البخاري

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  شرح الكلمات:
قولهههههههههههه: االلهههههههههههد   عهههههههههههه اللهههههههههههدد: وههههههههههههو العهههههههههههو    ا نههههههههههها رة  "

الههههههههههذي يههههههههههروع عههههههههههن احلههههههههههق  وهههههههههههو ا عههههههههههو  عههههههههههن احلههههههههههق ا ولهههههههههه  
 واللد   اللغة العو . باخلصومة وا اهر هبا.

قولهههههههههه: ااخلصهههههههههم  احلهههههههههاة  باخلصهههههههههومة وا هههههههههذموم ههههههههههو اخلصهههههههههومة 
 . بالباطل   رف  حق أو إثبات باطل

 :اال ايلا عىن 
هنى اإلسالم عن الفجر   اخلصومة وجعلها عالمة مهن عالمهات النفها  
َْههِلى اِنَ ْعْليبههه  ْوْسههِلْم قْههاْ    ِ ههرنو ْأِن النِههيب  اخلههال. . ْعههنب ْعببههد  انِ  ببههن  ْعمب

َهِن ْكا هنهب هْلٌة م  نْهفب ْأربْبٌ  ْمنب َكِن ف يه  ْكاْن َمْناف ًقا ْخال ًصها ْوْمهنب ْكانْهفب ف يهه  ْخصب
ُتَ ْن ْخاْن ْوإ ْةا ْحِدْث ْكْذْب ْوإ ْةا  ف يه  ْخصبْلٌة م نب الن  ْفا   ْحَِّت ْيْدْعْها إ ْةا اؤب

َْْم ْفْجرْ      .ْعاْهْد ْغْدْر ْوإ ْةا ْخا
قا  احلافظ ابن حجهر الفجهور ههو : ا يهل عهن احلهق واالح يها    رده. 

مشهروعة  واح ها  فيهها وا راد أنه إةا خاَم أحداً فعل كل السهبل غه  
 ).حَّت يأخذ احلق من خصهمه  وههو بهذلا مائهل عهن الصهراق ا سه قيم
هْن ولقد مسى هللا   ك ابه الكرمي الفجر   اخلصومة لدداً قا  تعها  :  ْوم 

ههه َد ان ْ ْعلْههى ْمهها    قْهلبب ههه   نهبْيا ْوَيشب ْيْههاة  الههدش لَههَه    احلب بَههْا قْهوب النِهها   ْمههن يَهعبج 
 . اللههد الشههديد اللههدد أي امههدا   مشهه ق مههن 3{ اْألْههدش اخلب ْصههام   ْوَهههوْ 

 .....اللديدين ومها َفح ا العنق  وا عىن أنه من أي جانب أخذ من 

هههِلى اِنَ ْعْليبهههه    َْ ْهههها ْعهههنب النِهههيب     هههْي اِنَ ْعنهب اخلصهههومة قهههوي. وْعهههنب ْعائ ْشهههْة ْرن 
ههههههههمَ إ ِن ْأبهبغْههههههههْ  الر   ْوْسههههههههِلْم قْههههههههاْ  :    ْلْههههههههدش اخلبْص   " ْجهههههههها   إ ْ  انِ  الب

  :  والفجر   اخلصومة يؤدي إ 
عهن  -َهلى هللا عليهه وسهلم  –ال حاسد وال باغ  .ولقد هنهى النهيب  : أوالً 

ةلا ؛ فعن أيب هريرة عن النهيب َهلى هللا عليهه وسهلم قها    إيهاكم و ال هن 
ال تنافسههوا و ال  فهه ن ال ههن أكههذب احلههديث و ال السسههوا و ال  سسههوا و

 اسهههدوا و ال تباغ هههوا و ال تهههدابروا و كونهههوا عبهههاد هللا إخوانههها و ال  طهههب 
  َحيح امام   . الرجل على خطبة أخيه حَّت ينكح أو يرتك

ال قههاط  وال ههدابر . وركهها يكههون ةلهها لارحههام والقههارب والواجههب  : ثانيههاً 
احلههديث: االههي  علههى ا سههلم أن يصههل ر ههه وإن قطعههف بههه؛ ف نههه كمهها   

هلها رواه    . الواَهل با كهاف   ولكهن الواَهل الهذي إةا قطعهف ر هه َو
  مسلم والرتمذي

الكرب والَعجب . فالكرب وإعجاب ا رء بنفسه يؤديان إ  الاوز احلهد  : ثالثاً 
  اخلصومة وا  رد احلق وغمط النا  . فعن عبد هللا بن مسعود رني هللا 

ليه وسلم قا  :   ال يدخل امنة مهن كهان   قلبهه عنه عن النيب َلى هللا ع
مثقهها  ةرة مههن كههرب فقهها  رجههل إن الرجههل وههب أن يكههون ثوبههه حسههنا ونعلههه 

رواه " حسهنة قها  إن هللا  يهل وهب اممها  الكهرب بطهر احلهق وغمهط النها 
 مسلم

 :ينقسم امد  إ  قسمنيو 
 امد  ا مدوح: -1

أو إبطهها  الباطههل  أو أف ههى إ  وهههو امههد  الههذي يقصههد بههه تأييههد احلههق  
 ةلا بطريق َحيح.

 امد  ا ذموم: -2
وههههو امهههد  الهههذي يقصهههد بهههه الباطهههل  أو تأييهههده  أو يف هههي إليهههه  أو كهههان 

 . القصد منه جمرد ال عايل على اخلصم والغلبة عليه فهذا ممنوع شرعاً 
 :  ةكر بع  اآلثار السيئة للجد  وا راء

ٌم بْهعبهْد "اَلى هللا عليه وسهلم النيبقا   ال اللة عن اهلدى -1 ْمها ْنهِل قْههوب
ْْدْ  َُثِ ْتاْل ْرَسوَ  انِ   يْْة ْما ْنهْربَوَه لْهْا   َهًدى ْكانَوا ْعْليبه  إ اِل َأوَتوا امب ْهذ ه  اآلب

َمونْ  ٌم ْخص     ."إ اِل ْجْداًل ْبلب َهمب قْهوب
 

قهههههها  ميمههههههون أيب عمههههههر قهههههها   ال يصههههههيب عبههههههد  :نههههههعن اإل ههههههان-2
  ."حقيقة اإل ان حَّت يدع ا راء وإن كان حمقا

قههههها  عبهههههد هللا بهههههن احلسهههههني:  ا هههههراء يفسهههههد  اإلفسهههههاد بهههههني النههههها  -3
الصههههههداقة والقد ههههههة ووههههههل العقههههههدة الوثيقههههههة وأقههههههل مهههههها فيههههههه أن تكههههههون 

 ."أسباب القطيعةا غالبة وا غالبة أمنت 
امهههههدا  وا هههههراء غههههه  اكمهههههود مهههههن ف هههههو  الكهههههالم الهههههذي يعهههههاب  -4

 عليه َاحبه.
 قد يؤدي امدا  الباطل إ  تكف  اآلخرين أو تفسيقهم. -5
 يدعو إ  ال شفي من اآلخرين. -6
 يذكي العداوة  ويورث الشقا  بني أفراد اجمل م . -7
 يقود َاحبه إ  الكذب. -8
 ال طاو  والرتاشق باللسنة.يؤدي إ   -9

 يؤدي باجملاد  إ  إنكار احلق ورده. -11
  !آداب اخلصومة   اإلسالم 
مراقبهههههههههههة هللا تعههههههههههها    اخلصهههههههههههومة  لن هللا تعههههههههههها  مطلههههههههههه  اآلن  -1

وسهههه عاد اخلصههههومة أمامههههه يههههوم القيامههههة  روى الرتمههههذي عههههن الهههه ب  قهههها : 
ْم البق ْياْمهههههههههة   ههههههههها ن لهههههههههف   هههههههههَمونْ  َُثِ إ ِنَكهههههههههمب يْههههههههههوب نهههههههههْد رْب  َكهههههههههمب ْ بْ ص  ﴾ ع 

[  قهههها  الهههه ب : يهههها رسههههو  هللا أتكههههرر علينهههها اخلصههههومة يههههوم 31]ال مههههر:
القيامههههة  بعههههد الههههذي كههههان بيننهههها   الههههدنيا  قهههها : نعههههم  قهههها  إن المههههر 

 .إةاً لشديد
االح كههههام   اخلصههههومة للشههههرع  والنهههه و  علههههى قولههههه  قهههها  تعهههها : -2
ههههههنْهَهمب َُثِ الْ فْههههههالْ ْورْب  ههههههْا الْ   نَههههههوْن ْحههههههَِّتْ َوْك  َمههههههوْك ف يْمهههههها ْشههههههْجْر بْهيهب م  يَهؤب

هههههههههههل يًما ِههههههههههها ْقْ هههههههههههيبْف ْوَيْسهههههههههههل  َمواب ْتسب هههههههههههه مب ْحْرًجههههههههههها مم   ﴾ َْي هههههههههههَدواب    ْأنَفس 
  .[65]النساء:

االع ههههههههدا    اخلصههههههههومة وعههههههههدم اإلغههههههههرا  هبهههههههها  واتههههههههركب للصههههههههلح -3
ا هونهههههاً مههههها مونهههههعاً. عهههههن علهههههي رنهههههي هللا عنهههههه قههههها :  أحبهههههب حبيبههههه

عسههههى أن يكههههون بغي هههها يومههههاً مهههها  وأبغهههه  بغي هههها هونههههاً مهههها عسههههى 
َهههههلى هللا  أن يكهههههون حبيبههههها يومهههههاً مههههها  ]الرتمهههههذي[. قههههها  رسهههههو  هللا

هههههم»عليهههههه وسهههههلم ]مسهههههلم[  يعههههه  « أبغههههه  الرجههههها  إ  هللا الْلْهههههدش اخْلص 
 شديد اخلصومة. 
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قيهههههههل ليب سهههههههفيان رنهههههههي هللا عنهههههههه: مههههههها بلههههههه  بههههههها مهههههههن الشهههههههر    
  .قا : ما خاَمَف رجالً إال جعلَف للصلح مونعاً 

ال تأخههههههههههذ   اخلصههههههههههومة غهههههههههه  حقهههههههههها  ولههههههههههو ْحكههههههههههْم بههههههههههه ْمههههههههههنب -4
إمنههههههههها أنههههههههها »:َهههههههههلى هللا عليهههههههههه وسهههههههههلم هللا حكهههههههههم. قههههههههها  رسهههههههههو  هللا

ًههههههههههههْن  بشهههههههههههر  أنكههههههههههههم   صههههههههههههمون إيل  ولعههههههههههههل بع ههههههههههههكم يكههههههههههههون ْأحلب
حبج ههههههه مههههههن بعهههههه  فأق ههههههي لههههههو مهههههها أمسهههههه   ْفْمههههههنب ق ههههههيَف لههههههه مههههههن 
« حههههههق أخيههههههه شههههههيئاً فههههههال يأخههههههذه  ف منهههههها أقطهههههه  لههههههه قطعههههههًة مههههههن النههههههار

  .]البخاري ومسلم وغ مها[
نههههههههههبط اللسههههههههههان   اخلصههههههههههومة وفههههههههههق الشههههههههههرع  قهههههههههها  رسههههههههههو  -5
مهههههههن كهههههههن فيهههههههه كهههههههان منافقههههههههاً أربههههههه  »َهههههههلى هللا عليهههههههه وسهههههههلم هللا:هللا

خالصههههههههههههاً: إةا اؤُتههههههههههههن خههههههههههههان  وإةا حههههههههههههدث كههههههههههههذب  وإةا عاهههههههههههههد 
غههههههههههدر  وإةا خاَههههههههههم ْفْجههههههههههر  ومههههههههههن كانههههههههههف فيههههههههههه خصههههههههههلة مههههههههههنهن  

]البخههههههههههاري « كانههههههههههف فيههههههههههه خصههههههههههلة مههههههههههن النفهههههههههها   حههههههههههَّت يْههههههههههْدْعها
ومسهههههههههههههلم وغ مهههههههههههههها[  ومعهههههههههههههىن ْفْجهههههههههههههر أي انبعهههههههههههههث   ا عاَهههههههههههههي 

 .واكارم
ِا َيس فاد من احلديث  :مم 

 من الشدة   اخلصومة. الرتهيب -1
 أن ان شار امد  عالمة على ال ال . -2
امهههههههههههد  واخلصهههههههههههومة بالباطهههههههههههل مهههههههههههن آفهههههههههههات اللسهههههههههههان الههههههههههه   -3

تسهههههههبب الفرقهههههههة وال قهههههههاط  وال هههههههدابر بهههههههني ا سهههههههلمني  والهههههههبغ  مهههههههن 
 هللا تعا .

أن الهههههههههههذي يقصهههههههههههد  صهههههههههههوم ه مدافعهههههههههههة احلهههههههههههق ورده بالوجهههههههههههه  -4
 ذي يبغ ه هللا تعا .الفاسدة  والشبه ا ومهة  هو الشخ. ال

اللهههد ههههو ا عهههو  عهههن احلهههق ا ولههه  باخلصهههومة وا هههاهر هبههها ويهههدخل  -5
   ةلا كث  امد  بالباطل.

الواجههههههههههب علههههههههههى ا سههههههههههلم أن يهههههههههه علم ف ههههههههههيلة وخلههههههههههق العفههههههههههو  -6
وال سهههههامح وأن ال َيعهههههل اخلصهههههومة سههههههبيال إ  معهههههاداة النههههها  وحماولههههههة 

 .الةى هلم ؛ ف ن ةلا لي  من أخال  الكرام

هذه دعوة من حبيبكم حممد َلوات ريب وسالمه عليه الج ناب خلقن  -7
مذموم  فديننا دين ر ة  وقد خاطب رب العا ني رسوله الكرمي َلى هللا 
عليه وسلم بقوله تعا :  وما أرسلناك إال ر ة للعا ني   وبعد ةلا يقو  

انف  هلذه الر ة :  ولو كنف ف ا غليظ القلب النف وا من حولا   فك
الر ة م  الطفل وم  الشيخ وم  ا رأة  بل وم  احليوان. فهذا اإلنسان 
الذي ي نط  بالكالم واجملادلة إل هار نفسه أمام اآلخرين  إمنا يسكن قلبه 
مرض خط   فهو و قر الذين أمامه وي خم من نفسه  ي علم العلم ال 

كما قا  فيه عليه   ليأخذ من خالله بيد اآلخرين؛ بل لي باهى به أمام اخللق.
 .الصالة

اخلصههههههههام آفههههههههة مههههههههن آفههههههههات اللسههههههههان  ومههههههههدخل كبهههههههه  للشههههههههيطان   -8
ومهههههههههدمر للقلهههههههههب والركهههههههههان  يَفهههههههههر  بهههههههههني الحبهههههههههة واإلخهههههههههوان  ووهههههههههرم 
َهههههههههاحبه المهههههههههن والمهههههههههان  ويدخلهههههههههه النههههههههه ان ويبعهههههههههده عهههههههههن امنهههههههههان  

 .فالصلح خ    كل زمان ومكان
ا سههههههههههلم أن الواجهههههههههب عنهههههههههدما يعلهههههههههم أحههههههههههد مهههههههههن أبنهههههههههاء اجمل مههههههههه   -9

هنهههههههههاك خصههههههههههومة بههههههههههني فههههههههههالن وفههههههههههالن أن يعجههههههههههل   الصههههههههههلح بشههههههههههَّت 
قهههههههههها  .الوسههههههههههائل ا مكنههههههههههة ولههههههههههيكن  لصهههههههههها   ةلهههههههههها هلل عهههههههههه  وجههههههههههل

 .{128تعا : والصلح خ   النساء:
  اجملادلهههههههههههههة أهنههههههههههههها حممهههههههههههههودة  ولكهههههههههههههن قهههههههههههههد تكهههههههههههههون  لَهههههههههههههلا -11

 مذمومة   احلاالت اآلتية:
 إةا كانف جمادلة   آيات هللا بقصد ردها. -
 جمادلة   الدلة القطعية. -
 أو كانف لدح  احلق. -
 أو كانف ل قرير الباطل والدفاع عنه. -
 أو كانف بغ  حجة وال برهان. -

وههههههههههههب اإلسههههههههههههالم لتباعههههههههههههه امماعههههههههههههة والوئههههههههههههام  ويكههههههههههههره هلههههههههههههم  -11
 .ال باغ  واخلصام

  هللا اعلمو
حبه وسلم . لى هللا على نبينا حممد وعلى آله َو  َو

 
 
 

  :المطويةعنوان 

ِه الْأََلدُّ  َِجاِل ِإَلى اللَّ إِنَّ أَبَْغَض الر 

 اْلَخِصم  

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه أخي الكريم ساهم 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (031اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع
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 عزمي إبراهيم عزيزأعدَها 
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