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 مقدمة
ن ذنوبنا  ايرب اي ال ندري وكناا نعقداد حنن  بلغت عنان السامء وقد كرمي ارمحنا مجيعا وتب علينا فا 

املباركاة عان الغيباة واة واة وعان  رماة  أأننا من الأتدياء ولكن عندما قرأأان هذه الأحاديث الرشيفة

 ., عرفنا خطأأاناال نسان وصونه عن ذكر معايبه أأو اخلوض فيه بالكم قد يكون  دًا وقد ال يكون

 أأو عرض الناس معوما  من منا هذا ؟؟  ...  مفن منا ال خيوض يف عرض أأخيه

ال من رمح هللا واجلواب ال أأحد , اجلواب لكنا خيوض ويسهب يف الالكم  ويف الوصف مبا يكره  , ا 

مث وللأساف وجادان  من نقلكم عنه وحنن ال ندري وكأن هذا الفعل طبيعي وعادي جدًا وليس فيه ا 

ومل نناههم عام ماا  احملظور وللأسف أأيضًا فدد ساكننا أأانس أأجالء من طلبة العمل ممن وقع يف هذا

 وا فيه .عن أأعراض من وقع ندافع ونذبوقعوا فيه واكن جيب علينا ذكل وأأن 

محماد صام النا  الكارمي و نتيجة هذا الفعل املشني عظوة وكبرية وهملكة عند هللا تعاىل فدد قال  

ان  : يف احلاديث الرشايف وهاو يساأأه ريض هللا عناه هللا عليه وسمل ملعاذ بن جبال اي نا  هللا وا 

ثلكقا  :  يري فداال ه تدر سؤال ب الن  صم هللا عليه وسمل فأأجاب عليه ؟  ملؤاخذون مبا نقلكم به

ال  ئاا د  يف الناار وهل يكب الناس عم وجاوههم أأو عام منااخريمأأم  اي معاذ  ياوم الدياماة ا 

 أألسنهتم؟؟!!!

عضوين يف اال نسان  أأخبثو ذكر يف الأثر أأن أأطيب عضوين يف اال نسان هام : قلبه ولسانه , وأأن 

 . هام أأيضًا قلبه ولسانه , وذكل حبسب النية والعمل هبام 

ذا مررهتا عم فكرك وعم عدا   ال ا  ايك بأأن ال تدول أأي لكمة أأو تقفوه بأأي لكمة ا  فأأحذر نفيس وا 

ن اكنت غري ذكل فامصت وال تقفوه هبا فاةلكمة  ذا اكنت  س نة فدلها وا  وعم قلب  قبل أأن تدولها فا 

ن أأنت أأخرجهتا فدد ملكن   ن مل خترهجا من مف  فدد ملكهتا وا   .ا 

أأو مع العاملني مبئلحق  أأو مع  والأصدقاء أأي جملس جتلسه سواء مع الأحصابوأأحذرك أأيخ من  

ماذا خيرج من فاه  وماذا خيارج مان أأفاواه جلساا   فاا ن وجدتاه أأرست  أأن تضع نئب عيني  

ن  ن وجدته غري ذكل فنبه احلارضين مع  أأن ال خيوضوا يف أأعراض الناس وا  طيبًا فأأطل اجمللس وا 

ال أأنات أأسا قغفرك مل تس قطع فدم من ذكل اجمل ه ا  لس وقل ) س بحان  اللهم وحبمادك أأهاهد أأن ال ا 

لي ( فهذا الالكم الطيب هو كفارة ملا قيال يف هاذا اجمللاس مان يم لايس فياه ذكار    وأأتوب ا 

تعاىل أأو أأمر ابملعروف أأو هنيي عن منكر أأو يم طيب كام علمنا رسول هللا صم هللا عليه وسمل 

. 

   

 املؤلف                                                                              
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 أأبو ا سالم أأمحد بن عيل

 :قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل

منا بعثت لأمتم ماكرم الأخالق (  ) ا 

منا هو املعامالت بني البرش معوماًا وباني املسالمني خاصاة   وأأجل وأأعظم يشء يف ماكرم الأخالق ا 

أأو أأمري أأو  جنس أأو لون أأو وضع اجامتعيعرق أأو عم أأخيه املسمل  رام )ال فرق بني املسمل لك ف

ال ابحلق اذلي رشعه هللا تعاىل  وكذكل  غفري أأو غىن أأو فدر( وال حيل أأخذ ماه أأو ملكه أأو نفسه ا 

ذا اكن هذا الشخص مسمل أأم غري مسمل فالضابط   رمة اال نسان معومًا عم اال نسان بدون معرفة ا 

 ذه احلرمة هو العدل املطلق يف املعامالت بني امجليع عم قدم املساواة .له

 

قرار الأمن يف بالد املسالمني   وعئامة دمااءو   ) اال نساان(لدد جاءت أأ اكم الرشيعة اال سالمية اب 

املسلمني واملعاهدين عم حد السواء   و فظ ادلين والنفس واملال والعرض للمسمل و غري املسامل 

 اء   و تغليظ الديود ليك ال تنهت  هذه الأ اكم . عم حد السو 

 

ويروعون أأمامم و خيرباون  واملعاهدين يس قبيحون دماء املسلمنييفسدون يف الأرض و مفا ابل من 

  .أأمواهلم و ممقلاكهتم 

 

 فهؤالء يئدق فهيم قوه تعاىل : 

س َ  ْ حَيْ نَْيا َومه هْم يِف الَْحَياِة ادلُّ يَن َضلذ َسْعهيه ِ وا ِبأ اَيِت ) اذلذ يَن َكَفره ِ ْنًعا أُولَِئَ  اذلذ نهوَن صه س ِ ْ هْم حيه بهوَن َأهنذ

هِدميه لَههْم يَْوَم الِْديَاَمِة َوْزاًن ( هههْم فاََل ن ال ْم َوِلدَا ِِه فََحِبَطْت َأمْعَ ِ  الكهف.َرهِبِ

 

من أأخاذ و كام  رص اال سالم عم  فظ دماء املسلمني و أأمواهلم و أأعراضهم ؛  رص أأيضًا عم 

 عهدًا يف بالد املسلمني .. 

ىل قوه تعاىل   :و لننظر ا 

ْؤِمنَااةً )...... رِيااره َرقَبَااةي مُّ ْ ٍَ ِ َو َِ ىَل َأْهاا
ِ
َساالذَمة  ا يثَاااق  فَِديَااة  مُّ ْ َوبَيْااَمهْم ِمِ ن اَكَن ِماان قَااْومي بَيْاانَبه

ِ
 ........َوا

 92{النساء

 

ذا قنل خطاأأ .. مفاا ابلناا فاال سالم فرض ادلية والكفارة للاكفر اذلي أأخذ  الأمان يف بالد املسلمني ا 

ذا اكن قنَ معدًا و فيه ما  ؟فيه من قنل غريه من املسلمني و ترويع أأممم  ا 
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 :وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عمام قال 

ن رحيها يوجد من مسرية  قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل من قنل معاهدا مل يرح راحئة اجلنة وا 

                                .                                     أأربعني عاما 
 (رواه البخاري  )      

 

 :وعن أأيب بكرة ريض هللا عنه قال

      .مسعت رسول هللا صم هللا عليه وسمل يدول من قنل معاهدا يف غري كمه  رم هللا عليه اجلنة 
 ( رواه أبو داود )                                                         

 

بناء أأحصاب رسول هللا صم هللا عليه وسامل عان أ اب ام أأن  وعن صفوان بن سلمي عن عدة من أأ

 :رسول هللا صم هللا عليه وسمل قال

ياوم من ظمل معاهدا أأو انقدئه أأو لكفه فوق طاقنه أأو أأخذ منه هيئا بغري طيب نفسه فأأان جحيجه  

                                                                         .الديامة
 (رواه أبو داود )     

 

 ويدول هللا تعاىل :

واًل {اال رساء)...... نذ الَْعهَْد اَكَن َمْسؤه
ِ
 34َوَأْوفهوْا اِبلَْعهِْد ا

 أأي :

ن العهد يسأأل هللا ذا أأمتاه ووفذااه وأأمتوا الوفاء بلك عهد الزتممت به. ا   عنه صا به يوم الدياماة فيثيباه ا 

ذا خان فيه.  ويعاقبه ا 

 

 يؤذي املسلمني و يروعهم وينرش الفساد يف الأرض ؟ مبنمفا ابلب 

 

ذا يدول :  ىل قدوتنا و نبينا حامل رساةل هذا ادلين و أأ اكمه يف جحة الوداع ا   ولنس متع ا 

ْ َوأَ  ْ َوَأْمَوالَبه نذ ِدَماَءُكه
ِ
ْ َهاَذا فَأَعَاَدَهاا ) ا ْ َهَذا يِف َههْرُِكه ُكه ْ َهَذا يِف بَََلِ ْرَمِة يَْوِمبه ْ َ َرام  َكحه ْ عَلَْيبه ْعَراَضبه

ذْغته   قَالهوا: نََعْم   قَاَل اللذههمذ اْههَْد ( .  ذ َرفََع َرْأَسهه فَدَاَل َأاَل َهْل بَل  ِمَراًرا مثه

 

 :عن أأيب هريرة ريض هللا عنه 
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ن الظان أأكاذب احلاديث وال ٍسساوا وال  أأن ايُك والظن فاا  رسول هللا صم هللا عليه وسمل قال ا 

خواان كام أأمرُك  املسمل  جتسسوا وال تنافسوا وال ٍاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا ا 

وأأهار ا ىل صدره  أأخو املسمل ال يظلمه وال خيذه وال حيدره  القدوى ههنا القدوى ههنا القدوى ههنا 

 .من الرش أأن حيدر أأخاه املسمل  لك املسمل عم املسمل  رام دمه وعرضه وماه امرئحبسب 
 (رواه مالك والبخاري ومسلم  ) 

 

فالرسول صم هللا عليه وسمل يبني يف هذا احلديث الرشيف يبني ويوحض الأه ياء اليت جيب أأن 

 ومما :و الأنفس جتاه بعضها البعض يفهمها ويعهيا املسمل مع أأخيه املسمل  ىت تئف

 .الس ئي به  عدم الظن -1

  .عدم القحسس  -2

 عدم القجسس . -3

 عدم القنافس . -4

 عدم القحاسد . -5

 عدم القباغض. -6

  عدم القدابر. -7

 ويأأمران صم هللا عليه وسمل بأأن نكون ا خوان .

 

 ابن معر ريض هللا عنه ينظر للكعبة قا اًل :  ونرى

ِ ِمنِْ  ( . ) َما َأْعَظَمِ  َوَأْعَظمَ  ْرَمًة ِعنَْد اَّللذ ْؤِمنه َأْعَظمه  ه ْرَمنَِ  َوالْمه   ه

 

فهيا بنا أيها األخوة نتنقل بني أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصحيحة 
  التي تتناول حرمة اإلنسان عامة وحرمة املسلم بوجه خاص

 

 :عن الرباء بن عازب ريض هللا عنه -

 .يه وسمل قال لزوال ادلنيا أأهون عم هللا من قنل مؤمن بغري  قأأن رسول هللا صم هللا عل  
 (رواه ابن ماجه بإسناد حسن)

 

 :وعن عبد هللا بن معرو ريض هللا عمام -

 .أأن الن  صم هللا عليه وسمل قال لزوال ادلنيا أأهون عند هللا من قنل رجل مسمل  
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 (لموقوفرواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعا وموقوفا ورجح ا )

 

 :وعن ابن معر ريض هللا عمام قال  -

صعد رسول هللا صم هللا عليه وسمل املنرب فنادى بئوت رفيع فدال اي معرش من أأسمل بلسانه ومل 

نه من تتبع عورة أأخيه املسمل تتبع هللا  ىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فا  ميان ا  يفض اال 

  .يفضحه ولو يف جوف رحَعورته ومن تتبع هللا عورته 
 (رواه الترمذي  وابن حبان في صحيحه )

 

 :حدثنا هشام بن عامر ثنا عيىس بن يونس ثنا الأمعش عن أأيب صاحل عن أأيب سعيد قال -

ن أأ رم   ن أأ رم الأايم يومب هذا أأال وا  قال رسول هللا  صم هللا عليه وسمل  يف جحة الوداع أأال ا 

ن  ن دماءُك وأأموالب عليب  رام كحرماة ياومب الشهور ههرُك هذا أأال وا  أأ رم البَل بَلُك هذا أأال وا 

  .هذا يف ههرُك هذا يف بَلُك هذا أأال هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اههد
 (1297:ص2سنن ابن ماجه ج)

حبرمة مكة املكرمة و رمة وه هها املسمل م  رمة دماء وأأموال املسمل عم فبني عليه الئالة والسال

 .ر احلرام ذي احلجة و رمة يوم عرفةالشه

 

حدثنا أأبو الدامس بن أأيب مضرة نرص بن محمد بن سلامين امحليص ثنا أأيب ثنا عبد هللا بن أأيب قيس  -

 :النرصي ثنا عبد هللا بن معرو قال

رأأيت رسول هللا  صم هللا عليه وسامل  يطاوف ابلكعباة ويداول ماا أأطيبا  وأأطياب رحيا  ماا  

واذلي نفس محمد بيده حلرمة املؤمن أأعظم عند هللا  رمة من  ماه ودماه  أأعظم  وأأعظم  رمن 

ال خريا  .وأأن نظن به ا 
 (1297:ص2سنن ابن ماجه ج)

 

 :روى أأبو هريرة ريض هللا عنه  -

أأن الن   صم هللا عليه وسمل  قال ال خيطب الرجل عم خطبة أأخيه وال يسام عام ساوم أأخياه 

ىل املشايي فيعارض  جيائه يف بيع سلعة بمثن فزييده ليبيع منه أأو ا ىل رجل أأنعم لغري  جيئوهو أأن ) ا 

 (.عليه مثل السلعة بدون مثما أأو أأجود مما بذكل اةمثن
 (291:ص1المهذب ج) 

وهذا من القوجيه النبوي اذلي يشعر بأأحاسيس اال نسان جتاه ال خار , فلاو حادخ وخطاب أأحاد 

ن تددهما , ولو حدخ واهييت سلعة جفاء أأحد عم خطبق  بقددمي هدااي أأو أأه ياء ال تددر أأنت أأ 

 وزاد اةمثن ليأأخذها , مفا هعورك جتاه هذا الشخص ؟
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يف هاذا الشاخص اذلي انفسا  فاون نويات أأن تزتوهجاا أأو  وكراهياةفالشعور الطبيعي هو بغض 

 . السلعة اليت اتفدت عم رشاؤها , فزييد احلدد والكراهية بني الناس معومًا وبني املسلمني خاصة

 

 :وعن أأيب ذر ريض هللا عنه قال -

قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل أأميا رجل كشف سيا فأأدخل برصه قبل أأن يؤذن ه فدد أأىت  

حدا ال حيل ه أأن يأأتيه ولو أأن رجال فدأأ عينه لهدرت ولو أأن رجال مر عم ابب ال ساي ه فارأأى 

منا اخلطيئة عم أأهل ا  .ملزنلعورة أأهَ فال خطيئة عليه ا 
 (رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إال ابن لهيعة ورواه الترمذي )

 

ذا اكن يف بيناه وباني أأهاَ جفااء أأحاد مان النااس  فاال نسان ه  رمة , وتزيد هذه احلرمة خئوصًا ا 

فهق  سيه وكشف  رمة أأهاَ قبال أأن ياأأذن ه صاا ب البيات باأأن يادخل أأو جيلاس , ويباني 

لي  مثاًل من ثدب الباب ليكشف سيك ففدأأت احلديث الرشيف أأن من تلئص  علي  بأأن نظر ا 

 عينه اليت تلئص هبا فليس ه دية وةاكنت عينه اليت فدأأت هدرًا .

, فرأأى عاورات أأهال هاذا أأما من مر عم مزنل قد فنحت أأبوابه وظهر من بداخَ عم أأي وضع 

 ذلي قد تكشفت عوراته .املزنل عفوًا فليس عليه يشء , ولكن اخلطأأ عم أأهل هذا املزنل ا

 

 :وعن أأيب هريرة ريض هللا عنه -

ذهنم فدد حل هلام أأن يفداؤوا   أأن رسول هللا صم هللا عليه وسمل قال من اطلع يف بيت قوم بغري ا 

 .عينه
 (رواه البخاري ومسلم وأبو داود   )

 

 :وعن أأيب هريرة ريض هللا عنه قال -

ليه لي  دعوا فيه فدال الن  صام هللا علياه وسامل دعاوه وأأريداوا ابل أأعرايب يف املسجد فدام الناس ا 

منا بعثمت ميرسين ومل تبعثوا معرسين         .عم بوه جسال من ماء أأو ذنواب من ماء فا 

 ( رواه البخاري  ) 
يف  واكن املسجد -فبالرمغ مما فعَ هذا الرجل اذلي اكن جيهل أأن قضاء بوه يف املسجد ال يئح   

ن الرسول صم هللا عليه وسمل منع عناه النااس أأن يزرماوه -ش ابحلىصيفر  هذا الزمن ويدطعاوا  فا 

 بوه وذكل حلرمة اال نسان.

 

 :وعن أأيب بكرة ريض هللا عنه قال -
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ذا تواجه املسلامن بسا يفهيام فالداتال واملدناول يف الناار  ويف   قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل ا 

ذا املسلامن محل أأحدهام عم ذا قنال أأحادهام صاا به رواية ا   أأخيه السالح فهام عم  رف هجمن فاا 

ناه قاد أأراد قنال  دخالها مجيعا  قال فدلنا أأو قيل اي رساول هللا هاذا الداتال مفاا ابل املدناول قاال ا 

                                                    .صا به 

 (البخاري ومسلمرواه  )                                             

فلو عرف املسلمون هذا احلديث الرشيف ما تداتل أأو تواجه أأحد أأماام ال خار, فباني النا  صام 

  .لأن لك واحد ممام اكنت نينه قنل ال خر -من قنل ومن قهِنل -هللا عليه وسمل أأن االثنان يف النار 

 

يه اة وة وبني أأن معظم عذاب هنيي الن  صم هللا عليه وسمل عن عادة قبيحة بني الناس أأال وو  -

 الناس يف الدبور بسبب اة وة .

 

 :بن عباس ريض هللا عماماقال فدد 

هنام ليعذابن وما يعذابن من كبري مث قال بم أأماا   مر الن   صم هللا عليه وسمل  عم قربين فدال ا 

خاذ عاودا رطباا فكرساه أأحدهام فاكن يسعى ابة وة وأأما أأحدهام فاكن ال يس قي من باوه قاال مث أأ 

 .ابثنتني مث غرز لك واحد ممام عم قرب مث قال لعَ خيفف عمام ما مل ييبسا 
 (464:ص1صحيح البخاري ج)

 

براهمي  - براهمي قال ا حساق أأخربان جرير عن منئور عن ا  حدثنا عيل بن جحر السعدي وا حساق بن ا 

 :عن هامم بن احلارخ قال

ىل الأمري فكنا جلوسا يف املسجد فدال الدوم هذا ممان يندال احلاديث ا ىل  اكن رجل يندل احلديث ا 

لينا فدال حذيفة مسعت رسول هللا  صام هللا علياه وسامل  يداول ال  :الأمري قال جفاء  ىت جلس ا 

 )أأي منام( . يدخل اجلنة قنات
 (101:ص1صحيح مسلم ج)

 

بة مسعت أأاب ا حساق حيدخ عن حدثنا محمد بن املثىن وبن بشار قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هع  -

 :أأيب الأ وص عن عبد هللا بن مسعود قال 

ن محمدا  صم   وة الداةل بني الناس وا 
ن محمدا  صم هللا عليه وسمل  قال أأال أأنبئب ما العضة يه اة ا 

ن الرجل يئدق  ىت يكنب صديدا ويكذب  ىت يكنب كذااب  . هللا عليه وسمل  قال ا 
 (2012:ص4صحيح مسلم ج)
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 :قال العلامء  -

ىل بعض عم هجة  : يه اة وة مامبيمم قال  اال فسادندل يم الناس بعضهم ا   الغازايأأباو حاماد  اال 

منااعمل أأن اة وة  اال  ياء يفرمحه هللا  ىل املداول فياه كاام  الأكرث يفتطلق  ا  عم من يامن قاول الغاري ا 

ذا بل حد اة وة كشف ما يكره كشافه تدول فالن يقلكم في  بكذا قال وليست اة وة خمئوصة هب

 .سواء كرهه املندول
 (112:ص2شرح النووي على صحيح مسلم ج)

 

وهنيي الن  صم هللا عليه وسمل عن عادة أأخرى ٍدخ بني النااس ال ن بكارثة وال ينتهاون لهاا  -

 مبا يكره . اكويه الغيبة أأي ذكر أأخ

 

 :  قالعن أأيب هريرة أأن رسول هللا  صم هللا عليه وسملف

ن اكن يف أأيخ ماا   أأتدرون ما الغيبة قالوا هللا ورسوه أأعمل قال ذكرك أأخاك مبا يكره قيل أأفرأأيات ا 

ن مل يكن فيه فدد هبقه ن اكن فيه ما تدول فدد اغقبنه وا   .أأقول قال ا 
 (2001:ص4صحيح مسلم ج)

 

 :وروي عن أأنس بن ماكل ريض هللا عنه قال  -

ن ادلرم يئايبه الرجال  خطبنا رسول هللا صم هللا عليه وسمل فذكر أأمر الراب وعظم هأأنه وقاال ا 

ن أأر  الاراب عارض  من الراب أأعظم عند هللا يف اخلطيئة مان سات وثالثاني زنياة يزنهياا الرجال وا 

 .الرجل املسمل
 (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والبيهقي)

 

 :وعن الرباء بن عازب ريض هللا عنه قال -

ن قال رسول   تياان الرجال أأماه وا  هللا صم هللا عليه وسمل الراب اثنان وس بعون اباب أأدانهاا مثال ا 

      .أأر  الراب اس قطاةل الرجل يف عرض أأخيه 

 (رواه الطبراني في األوسط  )                                     

 

 :وعن سعيد بن زيد ريض هللا عنه عن الن  صم هللا عليه وسمل أأنه قال -

ن هذه الرمح جشنة من الرمحن عز وجل  ن من أأر  الراب الاس قطاةل يف عرض املسمل بغري  ق وا  ا 

 .مفن قطعها  رم هللا عليه اجلنة 
 (رواه أحمد والبزار ورواة أحمد ثقات )
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 فيبني هذه الأحاديث الرشيفة عظم هأأن املعئية ملن خيوض يف أأعراض املسلمني .

 والغيبة لها عدة أأس باب مما :

ظهار الغيظ .-1       التشفي وا 

 احلسد. -2     

رادة املغقاب رفع ماكنقه عند املس متعني ه. -3       ا 

 موافدة الدرانء واجللساء ممن خيوضون يف الغيبة. -4     

 الفراغ الداتل . -5     

 القدرب والقذلق دلى الوهجاء والكرباء . -6     

 .من أأجل اللعب واللهو والقنكيت -7     

 والغيبة ميكن جوازها يف س قة مواضع :

 .لوي الأمر والدايض القظمل  -1

 الطويل وغريه .-الأعور-: مثل املعروف بلدب معني وهو رايض عنه اكلأعرج القعريف -2

  ... -دعاة اخلالعة  –العلامنيني  –من أأهل الفساد واجملون  –: من أأهل البدع القحذير -3

 عليه بل يزيد فيفنخر مبعئيقه .: لذلي يكشف سي هللا للمجاهر ابلفسق -4

  موضوع .: ملن جاء يس قفني  يف  لالس قفناء -5

زاةل منكر . -6  لطلب اال عانة يف ا 

 :قالت ريض هللا عما عن أأيب حذيفة عن عائشة -

قلت للن   صم هللا عليه وسمل   س ب  من صفية كذا وكذا قال غري مسدد تعين قئرية فداال  

 .ر ملزجنه لدد قلت لكمة لو مزجت مباء البح
 ( 269:ص4سنن أبي داود ج)

فهذه اةلكمة اليت قاةهتا عائشة ريض هللا عما ويه وصف صفية ريض هللا عما ابلدئرية , واعقربهتا 

عائشة ريض هللا عما عيبًا فهيا , هذه اةلكمة يئورها النا  صام هللا علياه وسامل كأهناا يه حارب 

البحر , وذكل من عظم هذه  ماء فنلونمباء البحر ووضعت يف البحر الكبري الواسع مفزجت  ملون

 اةلكمة.

 فهل يعي الناس هذا احلديث وينهتوا عن القنابز ابلألداب بني بعضهم البعض.  

 ريض هللا عما حدثنا وكيع عن سفيان عن عامص بن أأيب النجود عن ذاكون عن صاحل عن عائشة -

 :قالت

 .اةلكمة اخلبيثة يدولها لأخيه  يقوضأأ أأحدُك من الطعام الطيب وال يقوضأأ من 
 (125:ص1مصنف ابن أبي شيبة ج)
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 :حدثنا أأبو خادل الأمحر عن محمد بن جعالن عن احلارخ قال  -

براهمي فذكرت رجال فاغقبنه قال فدال ي ارجع فنوضأأ اكنوا يعدون هذا جهرا   .كنت أ خذ بيد ا 
 (125:ص1مصنف ابن أبي شيبة ج)

 

 :عن موىس بن أأيب الفرات قال حدثنا محيد بن عبد الرمحن -

سأأل رجالن عطاء فدال مر بنا رجل فدلنا اخملنث قال قلامت ه قبل أأن صليامت أأو بعد ما صليامت فداال  

نكام مل تكن لكام صالة   .قبل أأن نئيل فدال توضأ  وعودا لئالتكام فا 
 (125:ص1مصنف ابن أبي شيبة ج)

منا يه   الناس معوماً   ث للمسمل بعدم اخلوض يف أأعراض فهذه الأحاديث املقعددة للسلف الئاحل ا 

تئايل  فكيف تقلكم عن هذا وعن هذا وختوض يف عرض هذا وتئف هذا مباا يكاره مث بعاد ذكل

أأال النا  أأن تذهب وتمتضمض وتقوضأأ مان هاذا الألك  كل , فالأوىله بعد أأن تكون أألكت من محل

  .وهو أأعراض الناس

 

 :ن هديق عن زيد بن صوحان قالحدثنا أأبو معاوية عن الأمعش ع -

ذ رأأيمت الرجل خيرق أأعراض الناس ال تغريوا عليه قاالوا نقداي لساانه قاال ذاك   قال معر ما مينعب ا 

 .أأدىن أأن تكونوا ههداء
 (230:ص5مصنف ابن أبي شيبة ج)

 

أأي من قنل وهاو ياذب و يادافع عان أأعاراض النااس الايت تنهتا  فهاو هاهيد وذكل بياان حلرماة 

 اال نسان .

   

سامعيل بن أأيب خادل عن قيس -  :حدثنا وكيع عن ا 

يأألك أأحدُك من هذا  ىت ميلأ بطنه خاري  أأنأأن معرو بن العاص مر عم بغل ميت فدال لأحصابه  

 .من أأن يأألك حلم أأخيه املسمل
 (230:ص5مصنف ابن أبي شيبة ج)

 

 أأي لأن تأألك من حلم بغل ميت خري وأأفضل من أألك حلم أأخي  بغيبنه.

 :وعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قال -

كنا عند الن  صم هللا عليه وسمل فدام رجل فوقع فيه رجل من بعده فدال الن  صام هللا علياه  

ن  أألكت حلم أأخي   .وسمل ختلل فدال ومما أأختلل ما أألكت محلا قال ا 
  (حديث غريب رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

 : يدول هللا تعاىل

وا َواَل يَْغقَ  سه مْث  َواَل جَتَسذ
ِ
ِنِ ا نذ بَْعَض الظذ

ِ
ِنِ ا َن الظذ يَن أ َمنهوا اْجنَِنبهوا َكِثريًا ِمِ ِ َا اذلذ ابه بَْعضاًا اَي َأُّيُّ ذْعضه ب ب

 َ نذ اَّللذ
ِ
َ ا ذدهوا اَّللذ وهه َوات َ لَْحَم َأِخيِه َمْيقًا فََكرِْهقهمه ْ َأن يَألْكه ُكه بُّ َأَحده ِ ِ مي }َأحيه اب  رذ  احلجرات.{12تَوذ

 :حدثنا وكيع عن بن أأيب ليم عن احلب عن بن لأيب ادلرداء -

ادلرداء مسعات رساول هللا  صام هللا علياه وسامل   أأباوأأن رجال وقع يف رجل فرد عنه أ خر فدال  

  .اكن ه جحااب من النار أأخيهمن ذب عن عرض   :يدول
 (230:ص5مصنف ابن أبي شيبة ج)

ذا كن اذلي مل يكان موجاودًا يف هاذا  -مان تلكام عان فاالن وعان عاالنت يف جملس ماا وتلكام فا 

مبا يكرهه فكنت أأنت حا ط الئد وادلفاع عنه يف هذا اجمللس فكذكل ينندال معا  هاذا  -اجمللس

 احلا ط فيكون جحااًب كل من النار يوم الديامة.

 :قال الغزاي  -

 .هلو بلغو حد الغيبة أأن تذكر أأخاك مبا يكرهه 

 :  وقال بن الأثري يف اةماية

 .الغيبة أأن تذكر اال نسان يف غيبنه بسوء وان اكن فيه 

 : وقال النووي يف الأذاكر

ذكر املرء مبا يكرهه سواء اكن ذكل يف بدن الشخص أأو دينه أأو دنياه أأو نفسه أأو خلده أأو خلده أأو 

وطالقنه أأو عبوس قه أأو غري ذكل مما  ماه أأو وادله أأو ودله أأو زوجه أأو خادمه أأو ثوبه أأو  ركقه أأو

 .يقعلق به سواء ذكرته ابللفظ أأو ابال هارة والرمز

   :قال النووي

قال بعض من يدعى )وممن يس قعمل القعريض يف ذكل كثري من الفدهاء يف القئانيف وغريها كدوهلم 

ىل الئالح أأو حنو ذكل مما يفهم السامع املراد به ومنه ق  : وهلم عند ذكارهالعمل أأو بعض من ينسب ا 

فلك ذكل من الغيبة ومتس  ( وحنو ذكل   - نسأأل هللا السالمة  - هللا يقوب علينا - هللا يعافينا 

من قال أأهنا ال يشيط فهيا غيبة الشخص ابحلديث املشهور اذلي أأخرجه مسامل وأأحصااب السا  

أأخاك مبا يكرهه قال أأفرأأيت عن أأيب هريرة رفعه أأتدرون ما الغيبة قالوا هللا ورسوه أأعمل قال ذكرك 

ن مل يكان فياه ماا تداول فداد  ن اكن يف أأخي  ما تدول فدد اغقبنه وا  ن اكن يف أأيخ ما أأقول قال ا  ا 

هبقه وه هاهد مرسل عن املطلب بن عبد هللا عند ماكل فمل يديد ذكل بغيبة الشخص فدل عام 

صها ابلغيبة مراعاة الها قداقها أأن ال فرق بني أأن يدول ذكل يف غيبنه أأو يف  ضوره والأرحج اخنئا

 وبذكل جزم أأهل اللغة قال بن القني الغيبة ذكر املرء مبا يكرهه بظهر الغيب 
 (469:ص10فتح الباري ج)
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 ويبني هذا احلديث الرشيف  رمة املسمل وجتنب أأذاه  ىت ولو من الراحئة الكرُّية : -

 عليه وسمل خيرب فوجادوا يف جناهناا عن أأيب ثعلبة ريض هللا عنه أأنه غزا مع رسول هللا صم هللاف

ذا رحي املسجد بئل وثوم فدال الن   ىل املسجد ا  بئال وثوما فأألكوا منه وم جياع فلام راح الناس ا 

   .صم هللا عليه وسمل  من أألك من هذه الشجرة اخلبيثة فال يدربنا 
 (رواه الطبراني بإسناد حسن )                            

 

 ىت ال يقأأذى   صم هللا عليه وسمل أأداء فريضة الئالة جامعة ملن أألك بئاًل أأو ثومًا فأأسدط الن

 .فاملسمل ه  رمنه جامعة املئلني ابملسجد من راحئة مفه الكرُّية 

  

 :أأخربان عبد هللا بن محمد بن سمل قال حدثنا  رمةل بن حيىي قال  -

ن سوادة أأن أأاب النجيب موىل عبد هللا بن حدثنا بن وهب قال أأخربين معرو بن احلارخ عن بكر ب

سعد حدثه أأن أأاب سعيد اخلادري حدثاه أأناه ذكار عناد رساول هللا  صام هللا علياه وسامل  الثاوم 

والبئل وقيل اي رسول هللا وأأهد ذكل لكه الثوم أأفنحرمه فدال رسول هللا  صم هللا علياه وسامل  

 .رحيه لكوه ومن أألكه منب فال يدرب هذا املسجد  ىت تذهب
 (439:ص5صحيح ابن حبان ج)

 

 وهنيى الن  صم هللا عليه وسمل عن القكرب عم الناس بل القواضع هو املطلوب بني الناس  -

 :عن سعيد بن جبري عن بن عباس قالف

زاريوالعظماة  ردايئقال رسول هللا  صم هللا علياه وسامل  عان هللا جال وعاال الكاربايء   مفان  ا 

 .يف النار لقهأأدخ يف يشء منه  انزعين
 (486:ص12صحيح ابن حبان ج)

 

براهمي بن عبد هللا  - سامعيل بن ا حساق ثنا ا  أأخربان عيل بن أأمحد بن عبدان أأنبأأ أأمحد بن عبيد ثنا ا 

سامعيل الأههيل ثنا داود بن احلئني عن  براهمي بن ا  سامعيل بن أأيب فدي  ثنا ا  الهروي ثنا محمد بن ا 

 :عكرمة عن بن عباس

ذا قاال قال رسول هللا  ذا قال الرجل للرجل اي خمنث فااجَلوه عرشاين وا    صم هللا عليه وسمل  ا 

ن حص محماول  براهمي الأههيل وليس ابلدوي وهو ا  الرجل للرجل اي ُّيودي فاجَلوه عرشين تفرد به ا 

 .عم القعزير
 (252:ص8سنن البيهقي الكبرى ج)

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 14 

 :وسمل قال وعن ثوابن ريض هللا عنه عن رسول هللا صم هللا عليه  -

 .من جاء يوم الديامة بريئا من ثالخ دخل اجلنة الكرب والغلول وادلين
 (رواه النسائي وابن حبان في صحيحه )

 

 :وعن جابر بن عبد هللا ريض هللا عمام قال -

ن من املعاروف أأن تلداى أأخااك بوجاه   قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل لك معروف صدقة وا 

انء أأخي   طلق وأأن تفرغ من دلوك  .يف ا 
 (رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصدره في الصحيحين من حديث حذيفة وجابر )

 

ىل رسول هللا صم هللا عليه وسمل  - وروي عن عبد هللا بن معر ريض هللا عمام أأن رجال جاء ا 

 :فدال

 :اي رسول هللا أأي الناس أأ ب ا ىل هللا فدال 

 .للناس أأ ب الناس ا ىل هللا أأنفعهم  -1

وأأ ب الأعامل ا ىل هللا عز وجل رسور تدخَ عم مسمل تكشف عنه كربة أأو تديض عنه   -2

 .دينا أأو تطرد عنه جوعا 

ي مان أأن أأعقكاف يف هاذا املساجد يعاين مسااجد  -3 ولأن أأميشا ماع أأيف يف حاجاة أأ اب ا 

 .املدينة ههرا 

 . ومن كظم غيظه ولو هاء أأن ميضيه أأمضاه ملأ هللا قلبه يوم الديامة رىض -4

 .ومن مىش مع أأخيه يف حاجة  ىت يدضهيا ه ثبت هللا قدميه يوم تزول الأقدام  -5
 ه( رواه األصبهاني واللفظ له ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يسم )

 

 :وعن أأيب هريرة ريض هللا عنه قال  -

     .فوع ابلأبواب لو أأقسم عم هللا لأبرهقال رسول هللا صم هللا عليه وسمل رب أأهعث أأغرب مد
 (رواه مسلم)                                                                    

 :وعن أأنس ريض هللا عنه قال -

مسعت رسول هللا صم هللا عليه وسامل يداول رب أأهاعث أأغارب ذي طمارين مئافح عان أأباواب 

                .الناس لو أأقسم عم هللا لأبره

 (رواه الطبراني في األوسط) 
ىل أأهاكل الناس وندوهم عم أأساس الشلك , ولكان ننظار لدلاوهبم ومادى  فاملفروض أأن ال ننظر ا 

 . تعاىل تدوام  
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 :وعن سهل بن سعد ريض هللا عنه قال -

جال مان مر رجل عم الن  صم هللا عليه وسمل فدال لرجل عنده جالس ما رأأي  يف هذا قال ر  

ن هفع أأن يشفع فسكت رساول هللا صام  ن خطب أأن ينكح وا  أأرشاف الناس هذا وهللا  ري ا 

هللا عليه وسمل مث مر رجل فدال رسول هللا صم هللا عليه وسمل ما رأأي  يف هاذا فداال اي رساول 

ن  ن هافع أأن ال يشافع وا  ن خطاب أأن ال يانكح وا  هللا هذا رجل من فدراء املسلمني  هذا  ري ا 

ال يسمع لدوه فدال رسول هللا صم هللا عليه وسامل هاذا خاري مان مالء الأرض ) مان (   قال أأن

 .مثل هذا 

 

 :وعن أأنس ريض هللا عنه  -

 .ما حيب لنفسه لأخيهعن الن  صم هللا عليه وسمل قال ال يؤمن أأحدُك  ىت حيب 
 (رواه البخاري ومسلم )  

ميان  ىت حيب للناسأأي   ه , فهل حنن ذكل ؟؟!!!ما حيب لنفس ال يبلغ العبد  ديدة اال 

 

 عن أأيب موىس ريض هللا عنه قال : -

قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل : )املاؤمن للماؤمن اكلبنياان يشاد بعضاه بعضاًا( وها ب  باني 

                              أأصابعه .                                           
 )متفق عليه(       

 ن أأيب موىس ريض هللا عنه قال :وع -

قال رسول هللا صام هللا علياه وسامل : ) مان مار يف يشء مان مسااجدان أأو أأساواقنا ومعاه نبال 

              .فلوس  أأو ليدبض عم نئالها بكفه أأن يئيب أأحدًا من املسلمني مما بيشء(

 )متفق عليه(
 . وف ابملسلمني أأن يئيهم مكروهفالرسول صم هللا عليه وسمل يف هذا احلديث ر مي و رؤ

 قال هللا تعاىل:

ِ مي   وف  رذ ْؤِمِننَي َرؤه ْ َ رِيص  عَلَْيبه اِبلْمه ْ َعزِيز  عَلَْيِه َما َعِنمتُّ ْن َأنفهِسبه ول  ِمِ ْ َرسه  128{القوبة }لَدَْد َجاءُكه

 

 ريض هللا عمام قال : وعن النعامن بن بشري  -

وتعااطفهم ثثال اجلساد  وتارامحهموسمل : ) مثل املؤمنني يف توادم  قال رسول هللا صم هللا عليه

ذا اه قىك منه عضو تداعى ه سائر اجلسد ابلسهر وامحلى(.                            ا 
 )متفق عليه(    
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فيش به الرسول صم هللا عليه وسمل املسلمني مجيعًا كوحدة واحدة مامتسكة الأطراف وغري مدطوعة 

ذا مرض أأو ضعف جزء من هذه الوحدة , ظهار تاأأثريالأوصال حب  يف  هاذا الضاعف والاوهن يث ا 

 ابيق الأجزاء فهتب لقدفع هذا املرض عما .

 

 :عن جرير بن عبد هللا ريض هللا عنه قال -

 .قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل من ال يرمح الناس ال يرمحه هللا  
 (رواه البخاري ومسلم والترمذي  )

 يب هريرة ريض هللا عنه قال :وعن أأ  -

ن فهيم الضاعيف والسادمي  ذا صم أأحدُك للناس فليخفف فا  قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل : ا 

ذا صم أأحدُك لنفسه فليطول ما هاء .                                  والكبري , وا 
 )متفق عليه( 

ن مل تظهر عي نسان أأن يقلمس للناس أأعذارم وا   ااًن, وأأن يرفق ابل خرين من املسلمني.فيجب لال 

 

 : وعن عبد هللا بن معرو ريض هللا عمام -

أأن الن  صم هللا عليه وسمل قال املسمل أأخو املسمل ال يظلمه وال يسلمه من اكن يف حاجة أأخيه  

اكن هللا يف حاجنه ومن فرج عن مسمل كربة فرج هللا عنه هبا كربة من كرب يوم الديامة ومان ساي 

 . مسلام سيه هللا يوم الديامة 
 (رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر )

 

 :وعن عدبة بن عامر ريض هللا عنه عن الن  صم هللا عليه وسمل قال -

ذا ابع من أأخيه بيعا فيه عيب أأن ال يبينه    .املسمل أأخو املسمل وال حيل ملسمل ا 
 (أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكمرواه  )

 :وعن ابن معر ريض هللا عمام أأن الن  صم هللا عليه وسمل اكن يدول -

ال بذنب   املسمل أأخو املسمل ال يظلمه وال خيذه ويدول واذلي نفيس بيده ما تواد اثنان فيفرق بيمام ا 

 .حيدثه أأحدهام  
 (رواه أحمد بإسناد حسن) 

 :هريرة ريض هللا عنه أأن رسول هللا صم هللا عليه وسمل قال وعن أأيب -

    املسمل أأخو املسمل ال يظلمه وال خيذه وال حيدره  القداوى ههناا  القداوى ههناا  ويشاري ا ىل صادره 

من الرش أأن حيدر أأخاه املسمل لك املسمل عام املسامل  ارام دماه  امرئ) ثالخ مرات (  حبسب 

 . وعرضه وماه 
 ( سلمرواه م )
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 :وعن ابن معر ريض هللا عمام أأن الن  صم هللا عليه وسمل اكن يدول -

ال بذنب  املسمل أأخو املسمل ال يظلمه وال خيذه ويدول واذلي نفيس بيده ما تواد اثنان فيفرق بيمام ا 

 :حيدثه أأحدهام  واكن يدول للمسمل عم املسمل ست

ذا عطس  -1  .يشمقه ا 

ذا مرض -2  . ويعوده ا 

ذا غاب أأو ههد -3  .وينئحه ا 

ذا لديه  -4  .ويسمل عليه ا 

ذا دعاه  -5  .وجييبه ا 

ذا مات -6  . ويتبعه ا 
 (رواه أحمد بإسناد حسن)  

 :وعن أأنس ريض هللا عنه قال -

قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل انرص أأخاك ظاملا أأو مظلوما فدال رجل اي رساول هللا أأنرصاه  

ن اك ذا اكن مظلوما أأفرأأيت ا   .ن ظاملا كيف أأنرصه قال ٍجزه أأو متنعه عن الظمل فا ن ذكل نرصها 
 (رواه البخاري) 

 :وعن أأيب هريرة ريض هللا عنه أأن الن  صم هللا عليه وسمل قال -

ال سيه يوم الديامة    .                            ال يسي عبد عبدا يف ادلنيا ا 
 ( رواه مسلم )     

 :هللا عنه قالعن أأيب هريرة ريض  -

 :قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل 

 .من نفس عن مؤمن كربة من كرب ادلنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم الديامة  -1

 .ومن سي مسلام سيه هللا يف ادلنيا وال خرة  -2

 .ومن يرس عم معرس يرس هللا عليه يف ادلنيا وال خرة  -3

 .أأخيه وهللا يف عون العبد ما اكن العبد يف عون  -4

ىل اجلنة -5  .ومن س  طريدا يلمتس فيه علام سهل هللا ه به طريدا ا 

ال  فهتم املالئكة   -6 وما اجمتع قوم يف بيت من بيوت هللا يقلون كقاب هللا ويقدارسونه بيمم ا 

 .ونزلت علهيم السكينة وغشيهتم الرمحة وذكرم هللا فون عنده

 .ومن أأبطأأ به معَ مل يرسع به نس به   -7
 

 (مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم  رواه )
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 :عن عائشة ريض هللا عما أأن رسول هللا صم هللا عليه وسمل قال  -

 .من ظمل قيد هرب من الأرض طوقه من س بع أأرضني 
 (رواه البخاري ومسلم )

 

 :وسمل قال وعن أأيب هريرة ريض هللا عنه عن الن  صم هللا عليه -

من اكنت عنده مظلمة لأخيه من عرض أأو من يشء فلياقحلَ مناه الياوم مان قبال أأن ال يكاون  

ن مل تكان ه  سا نات أأخاذ مان  ن اكن ه معل صاحل أأخذ مناه بدادر مظلمقاه وا  دينار وال درم ا 

 .سيئات صا به حفمل عليه
 (رواه البخاري والترمذي ) 

 

 : هللا عمام عن الن  صم هللا عليه وسمل قالوعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض -

 .املسمل من سمل املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من جهر ما هنيى هللا عنه 
 (رواه البخاري ومسلم  )

 

 :صم هللا عليه وسمل قال هللا وعن أأيب هريرة ريض هللا عنه أأن رسول -

ن املفلاس مان أأمايت مان ياأأ   أأتدرون ما املفلس قالوا املفلس فينا من ال درم ه  وال مناع فدال ا 

يوم الديامة بئالة وصيام وزاكة ويأأ  وقد ه مت هذا وقذف هاذا وأألك ماال هاذا وساف  دم هاذا 

ن فنيات  سا ناته قبال أأن يداا ماا  ورضب هذا فيعطى هذا من  س ناته وهذا من  س ناته فا 

 .عليه أأخذ من خطاايم فطر ت عليه مث طرح يف النار
 (والترمذي رواه مسلم)

 

 عن واثةل بن الأسدع ريض هللا قال : -

 قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل : ال تظهر الشامتة لأخي  فريمحه ويبنلي .
 ) رواه الترمذي (

 :وعن أأيب أأيوب ريض هللا عنه أأن رسول هللا صم هللا عليه وسمل قال

هذا ويعرض هذا وخريهام اذلي يبدأأ ال حيل ملسمل أأن ُّيجر أأخاه فوق ثالخ ليال يلقديان فيعرض  

 .ابلسالم  
 (رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود)

 

 :ويف رواية لأيب داود قال الن  صم هللا عليه وسمل -

ن رد علياه  ن مارت باه ثاالخ فليلداه فليسامل علياه فاا  ال حيل ملؤمن أأن ُّيجر مؤمنا فوق ثالخ فاا 

ن   .مل يرد عليه فدد ابء ابال مث وخرج املسمل من الهجرالسالم فدد اهياك يف الأجر وا 
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 عن ابن مسعود ريض هللا عنه أأن رسول هللا صم هللا عليه وسمل قال : -

ذا كنمت ثالثة فال يتناىج اثنان دون ال خر  ىت ختقلطوا ابلناس , من أأجل أأن ذكل حيزنه.  ا 
 )متفق عليه(

 :وعن عائشة ريض هللا عما قالت -

اللهام مان وي مان أأمار أأمايت هايئا :   صم هللا عليه وسمل يدول يف بييت هذا مسعت رسول هللا 

  . فشق علهيم فاهدق عليه ومن وي من أأمر أأميت هيئا فرفق هبم فارفق به
 (رواه مسلم والنسائي )

 :وعن أأيب ذر ريض هللا عنه قال  -

ملعاروف وهنيا  عان قال رسول هللا صم هللا عليه وسمل تبسم  يف وجه أأخي  صدقة وأأمرك اب

ماطق  الأذى والشوك والعظام عان  رهادك الرجل يف أأرض الضالل كل صدقة وا  املنكر صدقة وا 

فراغ  من دلوك يف دلو أأخي  كل صدقة   .الطريق كل صدقة وا 
 (رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وزاد وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة )

 

,لف , فباني علياه الئاالة والساالم أأن فيحض الرساول صام هللا علياه و  سامل املسالمني عام القاأ

ليه وتأأخذ أأجر عم هذه الئدقة , فا ن اكن  منا يه صدقة تددهما ا  الابتسامة يف وجه أأخي  املسمل ا 

ن أأنات عبسات يف وهجاه عنادما تاراه  اءبين  وبني أأخوك املسامل ننااء أأو بغضا أأو اخانالف  فاا 

ن فالشحناء والبغضاء تزداد وتعظم , و  ذا تبسمت ه فاا  لكن القوجيه النبوي الكرمي يدول كل أأن  ا 

 ما بينكام سزيول وس قئفى الأوضاع بينكام .

نسان وال  و يبني صم هللا عليه وسمل للمسمل الطريق لنيل الأجر والثواب بأأه ياء يددر علهيا لك ا 

 تلكفه هيئًا مثل :

 الأمر ابملعروف. -1

 اةميي عن املنكر . -2

رهاد أأخوك -3 ذا هو أأخطأأ أأو ضل الطريق . ا   ا 

ماطة الأذى عن الطريق. -4  ا 

كرام أأخوك بسديه . -5  ا 

ريض هللا  أأبو هريرةو مما يدل عم  رمة اال نسان  ىت بعد مماته هذا احلديث الرشيف اذلي رواه  -

 :قالعنه 

ىل قال رسول هللا  صم هللا عليه وسمل  لأن جيلس أأحدُك عم مجرة فنحرق ثيابه  اىت ختلاص   ا 

 .جَله خري ه من أأن جيلس عم قرب وال يدوسه من غري حاجة 
 (139:ص1المهذب ج)
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 :أأخربان محمد بن املنذر بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسمل قال -

حدثنا جحاج عن بن جرجي قال أأخربين أأبو الزبري أأنه مسع جابر بن عبد هللا يدول هنايى رساول هللا   

 . تدئيص الدبور وأأن يبىن علهيا أأو جيلس علهيا صم هللا عليه وسمل  عن
 (435:ص7صحيح ابن حبان ج)

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 و القرآن الكريم به كثريًا من اآليات املباركات التي تبني
 عموماً  رمة اإلنسانحرمة املسلم وح 
 يدول هللا تبارك وتعاىل :

 يدول هللا تعاىل :

وا َواَل يَْغقَ  سه مْث  َواَل جَتَسذ
ِ
ِنِ ا نذ بَْعَض الظذ

ِ
ِنِ ا َن الظذ يَن أ َمنهوا اْجنَِنبهوا َكِثريًا ِمِ ِ َا اذلذ ابه بَْعضاًا اَي َأُّيُّ ذْعضه ب ب

َ لَْحَم َأِخيهِ  ْ َأن يَألْكه ُكه بُّ َأَحده ِ ِ مي }َأحيه اب  رذ َ تَوذ نذ اَّللذ
ِ
َ ا ذدهوا اَّللذ وهه َوات  احلجرات.{12 َمْيقًا فََكرِْهقهمه

 

وَن {احلجرات ْ تهْرمَحه َ لََعلذبه ذدهوا اَّللذ ْ َوات وا بنَْيَ َأَخَويْبه ْخَوة  فَأَْصِلحه
ِ
ْؤِمنهوَن ا ذَما الْمه ن

ِ
 10}ا

 

يَع الْفَ  بُّوَن َأن تَش ِ ِ يَن حيه ِ نذ اذلذ
ِ
ْ }ا ه يَْعمَله َوَأنمته نَْيا َواْل ِخَرِة َواَّللذ يَن أ َمنهوا لَههْم عََذاب  َأِلمي  يِف ادلُّ ِ اِ َشةه يِف اذلذ

وَن {النور  19اَل تَْعلَمه

 

ثاْمً 
ِ
ْقَااًن َوا بهوا فَدَِد اْ نََملهوا هبه ْؤِمنَاِت ِبغَرْيِ َما اْكتَس َ ْؤِمِننَي َوالْمه وَن الْمه يَن يهْؤذه ِ ِبينًا {الأ زاب }َواذلذ  58مُّ

 

هاْقَم  الذ َماا ي
ِ
ه اْلَنَْعامه ا ِِِه َوُأِحلذْت لَبه ه ِعنَد َرب ِ فَههَو َخرْي  هذ َماِت اَّللذ ره ْم  ه هَعِظِ ْ فَااْجنَِنبهوا }َذكِلَ َوَمن ي  عَلَاْيبه

وِر {احلج  30الِرِْجَس ِمَن اْلَْوََثِن َواْجنَِنبهوا قَْوَل الزُّ

 

َا ِمن تَْدَوى الْدهلهوِب {احلج}َذكِلَ َوَمن  هنذ
ِ
ِ فَا ْم َهَعائَِر اَّللذ هَعِظِ  32ي

 

ْم َواْخِفْض َجنَاَحَ  ِللْمه  َزْن عَلهَْيِ ْ ٍَ ْمهْم َواَل  ىَل َما َمنذْعنَا ِبِه َأْزَواجًا ِمِ
ِ
نذ َعْينَْيَ  ا دذ  88ْؤِمِننَي {احلجر}اَل تَمه

 

ذَبَعَ   ْؤِمِننَي {الشعراء}َواْخِفْض َجنَاَحَ  ِلَمِن ات  215ِمَن الْمه
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ذ  .......} يعاًا َوَماْن َأْ يَاَهاا فَََكَن ذَما قَنََل النذااَس مَجِ َماا َمن قَنََل نَْفسًا ِبغَرْيِ نَْفسي َأْو فََسادي يِف اَلْرِض فَََكَن

يعًا   32{املا دة ........َأْ يَا النذاَس مَجِ

 

 
ِ
واًل }َواَل تَْدَربهوْا َماَل الَْيِتمِي ا نذ الَْعهْاَد اَكَن َمْساؤه

ِ
هه َوَأْوفهاوْا اِبلَْعهْاِد ا ادذ ذيِت يِهَ َأْ َسنه َ ىتذ يَْبلهاَغ َأهه الذ اِبل

 34{اال رساء

 

------------------------------ 
 مت االنتهاء من هذا الكتاب إبذن هللا تعاىل ومشيئته

 م1/7/2008هـ املوافق 27/6/1429 الثالاثءيوم 
--------------------------- 
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