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 مللخصا

 

منها      والمراد  البغض  وتعريف كلمة  الموضوع  أهمية  بالحديث عن  الباحث  بدأ 
المبغوضين عاقبة  وعن  اللغوية  الفروق  وبعض  هلل  بالنسبة  وأنواع  ،  ومعناها 

العقيدة ناحية  في  الكبائر،  المبغوضين  أصحاب  من  هللا  يبغضهم  من  ثم    ،ثم 
صحاب النبي صلى هللا أبعض  وبغض    ،الحديث عن عاقبة بغض الصحابة عامة

 .ثم من يبغضهم هللا في السلوكيات األخالقية وفي باب األدب ،  عليه وسلم خاصة
 

 .األدب  - الصحابة -   العقدية -السنة؛ البغض  الكلمات المفتاحية:
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Summary: 
 

    Collection and objectives study in the light of the prophet's 
guidance the Sunna. Mohamed kaddah abdulmajid Saeed, 
teacher  Department of Hadith and his sciences college of religion 
and advocacy in Mansoura  .  
 

   The researcher started by talking about the importance of the 
topic and the definition of the word hate and what is meant and it's 
meaning for God and some of the linguistic differences and about 
the consequences of the bad guys and the types of bad guys in 
terms of belief and then those who are hated by God who are the 
big ones then talk about the consequences of the hatred of the 
sahaba in general and the hatred of the prophet's owners 
especially then those whom God hates in moral behaviours and in 
the door of literature. 
 
Keywords: the Sunna – Hate - Terms of Belief – Sahaba – 
Literatur. 
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لم اعلم على نعمه كلها ما الحمد هلل    بجمع محامده كلها ما علمت منها وما 
لم أعلم الذي كرم  ،  عدد خلقه كلهم ما علمت منهم ومالم أعلم،  علمت منها وما 

:  رحمة للعالمين قال تعالى  ( )رسول هللا    بإرسال  –زادها هللا شرفًا    -هذه األمة  
إ  " َأْرَسْلَناَك  ل ْلَعاَلم ينَ َوَما  َرْحَمًة  وأشمله،  (1) "َّلا  وأزكاه  وأكمله  الحمد  أبلغ  ،  أحمده 

وأشهد أن ،  الكريم الغفار،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له الواحد القهار
ورسوله عبده  محمدًا  وخليله،  سيدنا  ورسالته،  وحبيبه  دعوته  بتعميم  ،  المصطفي 

إخو  وعلى  عليه  وسالمه  هللا  الصالحينصلوات  وسائر  كل  وآل  النبيين  من  ،  انه 
 .  وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

  مغيًثا   بالفضل، وغيًثا  جاريا   بالخير، ونهرا  فياًضا  معيًنا   النبوية  السنةف  أما بعد  
وتحذرهم  ما  على  الناس  تدلّ   ألّنها  ذلك  بالعلم؛ هالكهم  مما  ينفعهم،  في فيه   ،  
  ببيانه   النبوية  السنة  تضطلع  ما  أهم  هم، ومنبين  فيما  بربهم، وتعامالتهم  عالقتهم
  باب   وهو  ودراية، أال  رواية  الحديث   بعلم  المشتغلون   احتاجه  طالما  ذلك، باب   في
  الباب، أتقدم   هذا  تجلية  في  المشاركة   في  مني  ورغبة،  ()  ورسوله  هللا  ض بغي   ما
ل  . وقد وجدت كثيرا من الكالم في جمع وشرح األحاديث في األعما   بحث هذا الب

يحبها هللا بحث جمع خصال    ،ويحبها رسوله  ،التي  أو  أقف على جزء  لم  ولكن 
هللا يبغضها  هذا   ،التي  في  المتفرق  لجمع  هداني  أن  لي  هللا  توفيق  من  فكان 

  هللاِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ   ()  ُهَري َرَة،  َأِبي  ن  عف  والمدار كله على هذا الحديث   ،(2)الباب 
()  :"  َفُيِحب هُ :  َفَأِحب ُه، َقالَ   ُفاَلًنا  ُأِحب    نِّي:  َفَقالَ   ِجب ِريلَ   َدَعا  َعب ًدا  ب  َأحَ   ِإَذا  هللاَ   ِإن  

 

 . 107  :األنبياء( 1)
 . ()وأضفت إلى ذلك األشياء التي يبغضها النبي   (2)
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َماءِ   ِفي  ُيَناِدي ِجب ِريُل، ُثم   َماِء،   أَه لُ   َفَأِحب وُه، َفُيِحب هُ   ُفاَلًنا  ُيِحب    هللاَ   ِإن  :  َفَيُقولُ   الس  الس 
َوِإَذا  يفِ   ال َقُبولُ   َلهُ   ُيوَضعُ   ُثم    َقالَ  ِض،  َر    ِإنِّي :  َفَيُقولُ   ِجب ِريل   َدَعا  َعب ًدا  َأب َغَض   األ 

َقالَ   ُفاَلًنا  ُأب ِغُض  ُه،  ُثم    َفُيب ِغُضهُ   َفَأب ِغض  َماءِ   أَه لِ   ِفي  ُيَناِدي  ِجب ِريُل،   هللاَ   ِإن    الس 
َضاءُ  َلهُ  ُتوَضعُ  َفُيب ِغُضوَنُه، ُثم  : َفَأب ِغُضوُه، َقالَ  ُفاَلًنا ُيب ِغُض  َر ضِ  ِفي ال َبغ  فقد  . (1)"األ 

فهو   ذلك  في  األصل  وألنه  عباده،  لخاطر  وترغيبا  تطييبا  بالحب  الحديث  بدأ 
محبته   بأهل  سيما  ال  بعباده  اللطيف  الكريم  الخبير  الرؤوف  المحبوب  الحبيب 

 .  ووداده
في ضوء    موضوعية  دراسة   إعالم األنام بذكر من يبغضهم الرحمن)وسميته   

ا فيها    (لنبويةالسنة  الكتابة  على  وشجعني  لي  تيسر  ما  حسب  ورتبتها  جمعتها 
الفضالء مشايخي  وحده  مستعينا،  بعض  كتبه  ،  باهلل  بما  الباب  هذا  في  متأسيا 

الخصال )ابن حجر الذي كتب رسالة لطيفة فيالحفاظ األماجد من أمثال الحافظ  
ين السيوطي والذي كتب ل الدواإلمام جال ، (2)(المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة

 

ُه ، البههر و الصههلة وا داب :تههابك، أخرجههه مسههلم فههي صههحيحه (1) ًدا َحب بههَ ب  هللُا َعبهه  اُب ِإَذا َأحههَ بههَ
اِدِه  ي ال ُمتَ ، كتههاب الشهعر، ومالهك فههي الموطهأ. 2637ح 4/2030ِلَعبهَ اَء فهِ ا جههَ اُب مهَ ابِّيَن بههَ حههَ
 ِ  ِ ي  ك...  :إال أن مالكهها قههال فههي آخههره 15ح  2/953فههِ اَل َمالههِ َد "قههَ ُ ال َعبهه   ِ َض   :َوِإَذا َأب غههَ

ِض ِمث َل َذلهَِك  ِسُبُه ِإال  َأن ُه َقاَل ِفي ال ُبغ  وأخرجهه البخهاري بلفهظ المحبهة دون الهبغض . »اَل َأح 
اَلى بهَابُ ، في أكثر من موضع منها كتاب األدب ِ َتعهَ  ِ َن  ِة مهِ  :قلهت. 6040ح، 8/14 الِمقهَ

أمهها فههي ، فههي المههتن والسههند علههى المحبههة دون غيرههها لمعنههى اقتصههرولعههل اامههام البخههاري 
، الحب دون غيره مما يشوق الهنف  ويرغبهها ويشهرح صهدر صهاحبهاعلى    المتن:فقد اقتصر
اَل َمالهِك :ثللتهردد الحاصهل مهن اامهام مالهك فهي الهبغض حيهأمها فهي السهند ف ُبُه  :قهَ سهِ »اَل َأح 

ِض ِمث َل َذِلَك   . ِإال  َأن ُه َقاَل ِفي ال ُبغ 
 . طبعت عدة طبعات متداولة أجودها طبعة دار عسيري بالمملكة العربية السعودية  (2)
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، ولكن أين الثرى من الثريا ، (1) (بزوغ الهالل في الخصال الموجبة للظالل)  رسالة
بما  للعمل  لنفسي الضعيفة أوال وللمسلمين  المتواضع  البحث  أقدم هذا  وهدفي أن 

 .  وحسبي هداية هللا لي وتوفيقه اتمامه على الوجه الذي يرضيه، فيه فالغاية العمل
  ما   إال   اللهم   ،المتن  أو  ااسناد   في  شرط   دون   رواياته  جمعت   د ق  إني  حيث  

 يدي   تحت   وقع  ما   كل  فيه  فدخل،  ومشتقاتها"  بغض "  لفظ  من  أحاديثه  عليه   تشتمل
 . ذلك من
 بأشهر  باب   كل  في  وبدأت ،  الفقهية  األبواب   على  ترتيبه  توخيت   أني  غير 

  بعض   في  لدخ  وربما  الصحة  في  دونه  بما  ذلك  أردفت   ثم،  وأصحها  أحاديثه
 .  مع بيان الحكم على الحديث وبيان درجته، تنبيها  ؛ ضعيًفا جاء ما األبواب 
 هنا   فأجملها  العامة  فأما،  خاصة  وأخرى   عامة  فوائد   عن  البحث   هذا  رشح  وقد  
 .  حديث  كل تحت  البحث  هوامش في  منثورة فهي الخاصة وأما
، ة السآمة والمللهذا وقد حاولت أن أشرح األحاديث شرحا مبسطا ميسورا مخاف 

القليل يكفيه  النبيل  أن  مشايخنا  علمنا  هذا ،  فقد  في  عملنا  وصف  من  وصدق 
ثم  ،  الجمع:  »جملة تقييدات لي  لي فيها من عمل سوى :  العصر العجيب بقوله

التلخيص ،  الترتيب  التأليف،  ثم التعبير ثم  تأليفا  ،  وهي أدنى مراتب  أما أن تكون 
باابداع المتقدمين  نف   الزمانو ،  على  وطوى ،  االستدراك فهذا لطراز شغر منهم 

 .  وال حول وال قوة إال باهلل العلي العزيز الحكيم، بساطه عنا منذ أزمان
نحن فيمن مضى إال  :  (~)   وما األمر فينا إال كما قال أبو عمرو ابن العالء 

نخل طوال أصول  في  في  ،  كبقل  يقع  هذا  في  التأليف  يتكلف  الذي  أن  فأخشى 
واختراع  ،  وتلخيص المنتشر،  إال إن استروح إلى جمع المتفرق ،  ر أرب تعب من غي

 

 . طبعت عدة طبعت منها طبعة دار المنار باألردن   (1)
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عليه يعرجوا  لم  إليه ،  ما  بالنظر  لتبجحوا  به  ظفروا  لو  مما  فاتهم  ما  ،  واستدراك 
  .(1)  ...  فعسى ولعل

بالتتبع وباستخدام    ث باستقراء النصوص واألحادي  وقد اتبعت المنهج االستقرائي 
بتحليل الكالم    والتحليلي   من النصوص وكالم األئمة  طيواالستنبا ،  البرامج الحديثة

  :واتبعت الخطوات التالية، والتعليق عنده الحاجة
 . تخريج ا يات القرآنية ببيان موضع السورة ورقم ا ية   -1
فإذا كان في ،  على أني لم أتوسع في التخريج،  تخريج األحاديث من مظانها  -2

 .  قليال لبيان زيادة أو فائدةوإال توسعت ، الصحيحين اكتفيت بهما
بدرجاته  -3 والضعف  بدرجاته  القبول  الحديث من حيث  ببيان حال  وفي  ،  قمت 

الحديث إن وجدت لهم كالما  أقوم بنقل كالم األئمة على  كثير من األحيان 
 . أو أقوم بدراسة إسناده عل حسب القواعد التي تعلمناها، على الحديث 

 .  لحديث لبيان المعاني واستخراج الفوائد استعنت بكالم األئمة شراح ا -4
 . بينت معاني الكلمات الغريبة من كتب الغريب   -5
حاولت استخراج المعاني واألحكام الفقهية من األحاديث التي يتعلق بها حكم    -6

 . فقهي
 .  عنونت لكل خصلة بعنوان يناسب موضوعها  -7
،  م أتوسع في شرحهاقمت بالتعليق على األحاديث وشرحتها شرحا مبسطا ول  -8

 . حتى ال أبتعد عن مضمون البحث 
 .  التعريف ببعض األعالم -10. عزوت كل كالم لقائله فذلك من بركة العلم  -9
مقدمة  إلى  البحث  قسمت  البغض   وقد  تعريف  فيه  واصطالحا   ذكرت   لغة 

   .وخاتمة وأربعة مباحث ، وبعض الفروق اللغوية وأشياء مهمة ال بد من ذكرها
 

، 10" ..... "التأصهيل ألصهول التخهريج :مهة كتابههنقال من كالم الشيخ بكر أبو زيد في مقد  (1)
11 . 
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  ما   حسب   الهامش   في  لغوية  أو  فقهية  أو  عقدية   فوائد   من   البحث   هذا  خل ي  ولم  هذا
الباب،  هذا  في يحتاجه ما على الوقوف البحث  هذا في للناظر المقام، ليتم يقتضيه
وهللا  والعملية  العلمية  مسيرته  في  منه   يفيد   لعله إنه   وراء  من   والدعوية،    القصد، 
وصلّ   قريب  وأزواجه   محمد   اسيدن  على  وبارك  وسلم  اللهم  مجيب،  األمي  النبي 

أمهات المؤمنين وذرريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك  
 .حميد مجيد 

السابقة لم أقف بعد بحث طويل على شيء جامع في هذا الموضوع    :الدراسات 
الحب  رسالتها  في  هللا  الجار  يوسف  /مها  الباحثة  ذكرتها  خصال  بعض  إال 

رآن الكريم بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في جامعة الكويت  والبغض في الق
الذين يبغضهم هللا عزو جل وكتبت    :ذكرت في رسالتها في الفصل الثالث   1999

تمهيدا   ذلك  االختصار   احث مب  وسبعةفي  سبيل  عشرة    على  إحدى  فيه  وذكرت 
السنة في  وبعضها  القرآن  في  بعضها  تستوعب   ،خصلة  بعض   ،فلم  وأدخلت 

بعض الخ في  النبي صراحة    ،صال  يبغضها  التي  األعمال  بعنوان  آخر  بحث  ثم 
ولكني وجدت الباحث لم يذكر في بحثه شيئا إال األعمال التي كرهها النبي بلفظ  

 فال عالقة لموضوعي به .  ،الكره
اتفقت كلمة اللغويين على أن البغض  :  واصطالحا  لغة  البغض  معنى  :تمهيد 

الحب  َضةُ :  بغض :  الخليل  قال  ضد    َبُغَض   وقد .  الُبغ ضِ   شدة:  والَبغ ضاءُ   الِبغ 
 وأبغَض   عيناً   هللا  بك  ونعم.  وَبغاَضةً   بغ َضةً   إلي    وَبُغَض .  َبغيض    فهو   َبغاَضةً 
  وبغضة   إبغاضا  أبغضه   أبغضته  ال حبّ   ضد :  البغض :  دريد   ابن   وقال.  عيناً   بعدوك
ُض :  األزهري   وقال  ،وبغاضة َضاءُ   َضةوالِبغ  ،  الُحبِّ   َنِقيُض :  الُبغ  ة :  والَبغ   شد 
  ُمب َغض    غير  محبوب    ُهوَ :  َوتقول:  َقالَ .  َبَغاَضةً   َبُغَض   َوقد ،  َبِغيض    ورُجل  ،  الُبغ ضِ 
،  َيب َغُضني   َوُهوَ   فاَلنا  َأب َغُض   َأنا:  الحشوِ   َكاَلم  من:  أبوحاتم  َوَقالَ .  ُمَبغ ض    َوغير
 إلي    َبُغَض   َوقد   إلي    أب َغَضكَ   َما:  َوُيَقال:  الَ قَ .  فاَلنا  ُأب ِغُض   َأنا:  ُيَقال  ِإن َما  خطأ  َوُهوَ 
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 ضد :  والتباغض .  َصِحيح  َوَهَذا .  أبغضه  َما  َأي ،  إلي    ِبهِ   وأب ِغض  ،  َبِغيضاً   َصار  ِإذا
فارس،  التحاب  ابن  بيبِ   ِضد  :  والت َبغ ُض   والت باُغُض   والت ب غيُض   ...:  وقال    الت ح 
 (1) .والت حب بِ  والت حاُببِ 

اصطالحا   البغض  فارس:  معنى  ابن    وتقول .  بمعنى  والبغضاء  البغض :  قال 
ه  َبُغَض :  العرب    وشِنئته .  قلى  أقليه  قَليته:  ويقولون .  َجده  عَثر:  يقولون   كما  َجد 
: الّراغب   وقال المناوي نقال عن.  إليه  حقه  سلم  أي،  أخيك  حق  اشنأ:  وتقول.  أشَنؤه
 انجذاب   فإنه   الحب   ضد   وهو،  هعن   يرغب   الذي  الشيء  عن  النف   نفور:  البغض 
  الفاحش   يبغض   هللا  إن":  الحديث   وفي.  فيه  ترغب   الذي  الشيء  إلى  النف 

  عبارة:  البغض :  وقيل.  (3) منه   فيضه  بعد   على  تنبيه  له  بغضه  فذكر ،  (2) "المتفحش
  الّنفرة :  البغض :  وقيل  .مقتا  يسّمى  قوي   فإذا،  المتعب   المؤلم  عن  الّطبع  نفرة  عن
 (4) .الكراهة وترادفه، مستقبح هفي  لمعنى الّشيء عن

 

مقههايي  ، 1/1067الصههحاح ، 8/57تههذيب اللغههة ، 1/354جمهههرة اللغههة ، 4/369العهين  (1)
 . 1/637القاموس المحيط ، 7/121لسان العرب ، 1/69أساس البالغة  ،1/273اللغة 

ب  )خرجهههه اامهههام أحمهههد فهههي مسهههنده بلفهههظ:جهههزء مهههن حهههديث أ (2) َف ََّل ُيحِِِ  َتَفح   ُِِ َف مِ اح  فا فَِِِ ، ( كُِِِ
، و ابن حبان في صحيحه كما في ااحسان كتاب الحظر وااباحهة.  21765ح  ،  36/99

والضهياء المقدسهي . 5694ح ، باب: باب االستماع المكروه وسوء الظن والغضب والفحهش
 . وإسناده صحيح. 1313ح ، 4/101، سليم مولى ليث عن أسامة، في األحاديث المختارة

التعهاريف     التوقيهف علهى مهمهات ،136المفردات في غريب القرآن ،171 متخير األلفاظ  (3)
81 . 

 . 24/44عمدة القاري  (4)
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هلل  بالنسبة  البغض  من  فورك:  المراد  ابن    َفُهوَ   البغض   معنى  َوأما:  (1) قال 
نى   َعَلي هِ   ال فضل  َكَراَهته  ِبهِ   َفال ُمَراد   خلقه  من  فاَلنا  هللا  أب غض   قيل  َفِإذا  ال َكَراِهَية  ِبَمع 

َسان ح  َمة  ِإَلي هِ   َواا ِ نى   يبغضه  هللا  ِإن  للموجود   قيل  َوِإذا  َلهُ   َوالر ح    يكره   َأنه  ِفيهِ   َفال َمع 
ل  َذِلك  وَعلى  ِبهِ   ُهوَ   َما  ِبِخاَلف  يكون   َأن له   يَتَأو    ال َفاِحش   يبغض   هللا  ِإن  َقو 

النووي .  (2) ال َبِذيء ُضهُ :  قال  ِوهِ   َشَقاَوِتهِ   َأو    ِعَقاِبهِ   ِإَراَدةَ   َوُبغ    ِجب ِريلَ   َوُحب    َوَنح 
َتَملُ   َوال َماَلِئَكةِ  َهي نِ   ُيح  َفاُرُهم    َأَحُدُهَما  َوج  ِتغ    َأن    َوالث اِني   َوُدَعاُؤُهم    َعَلي هِ   َوَثَناُؤُهم    َلهُ   اس 
ُروفِ   َظاِهِرَها  َعَلى  َمَحب َتُهم   ُلوِقينَ   ِمنَ   ال َمع  ِتَياُقهُ   ِإَلي هِ   ال َقل بِ   َمي لُ   َوُهوَ   ال َمخ    ِإَلى   َواش 
ُنهُ   ِإي اهُ   م  ُحبِّهِ   َوَسَببُ   ِلَقاِئهِ  ُبوًبا  َتَعاَلى  هلل ِ   ُمِطيًعا  َكو  َنى  َلهُ   َمح   ال َقُبولُ   َلهُ   ُيوَضعُ   َوَمع 
َر ضِ   ِفي َضى  ال ُقُلوبِ   ِإَلي هِ   َفَتِميلُ   َعن هُ   َوِرَضاُهم    الن اسِ   ُقُلوبِ   ِفي  ال ُحب    َأيِ   األ    َوَتر 
ُروه  َصالِإي  ِإَراَدة  هللا  من  والبغض :  وقال العيني.  (3) َعن هُ  وذلك ألن المحبة  .  (4)ال َمك 

إن َ  حيث  النقيض    َلهُ   الث َوابِ   َوُحُصولُ   ِلل َعب دِ   ال َخي رِ   ِإَراَدةُ   ِ ِ   ِبَمَحب ةِ   ال ُمَرادُ على 
َفاُرُهم    ال َماَلِئَكةِ   َوِبَمَحب ةِ  ِتغ  اَري نِ   َخي رَ   َوِإَراَدُتُهم    َلهُ   اس  ِنهِ   ِإَلي هِ   ُقُلوِبِهم    َوَمي لُ   َلهُ   الد    ِلَكو 
ِتَقاُدُهم    َلهُ   ال ِعَبادِ   َوَمَحب ةُ   َلهُ   ُمِحبًّا  هلل ِ   ُمِطيًعا رِّ   َدف عَ   َوِإَراَدُتُهم    ال َخي رَ   ِفيهِ   اع    َما   َعن هُ   الش 
َكنَ  َلقُ   َوَقد    َأم  ءِ   َتَعاَلى  ِ ِ   َمَحب ةُ   ُتط  ي  ِميِلهِ   اَدةِ ِإرَ   َوَعَلى  ِإيَجاِدهِ   ِإَراَدةِ   َعَلى  ِللش    َتك 
ِرَفةِ   أَه لِ   ِعن دَ   ال َمَحب ةِ   َوَحِقيَقةُ   الث اِني  ال َقِبيلِ   ِمنَ   ال َبابِ   َهَذا  ِفي  ال ِتي  َوال َمَحب ةُ   ِمنَ   ال َمع 

ُلوَماتِ  ِرُفَها  َوِإن َما  ُتَحد    اَل   ال ِتي  ال َمع  َداًنا  ِبهِ   َقاَمت    َمن    َيع  ِكنُ   اَل   ِوج  ِبيرُ   ُيم    َعن هُ   الت ع 
َتِملُ   ال َبابِ   َوَحِديثُ   َوَطِبيِعي    َوُروَحاِني    ِإَلِهي    َأق َسام    َثاَلَثةِ   َعَلى  َوال ُحب     َهِذهِ   َعَلى  َيش 

 

، والكهالم باألصهول عهالم واعهظ: بكر أبو، األصبهاني األنصاري  فورك بن الحسن بن محمد  (1)
 وتههوفي. رسههةمد فيههها وبنههى، بنيسههابور وحههد . وبغههداد بالبصههرة سههمع. الشههافعية فقهههاء مههن
 . 6/83األعالم ، 17/214سير أعالم النبالء   مات مقتوال. إليها فنقل، منها مقربة على

 . 486، 485 وبيانه الحديث مشكل (2)
 . 16/184شرح النووي  (3)
  . 24/44عمدة القاري  (4)



 التاسع والثالثون العدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 - 1024 - 

َق َسامِ   روحاني  ُحب    َلهُ   َوال َماَلِئَكةِ   ِجب ِريلَ   َوُحب    ِإَلِهي    ُحب    ال َعب دَ   ِ ِ   َفُحب    الث اَلَثةِ   األ 
 .(1) طبيعي حب  َلهُ  باد ال ع َوحب 

ُض :وقال الصنعاني ُض  ال َمَحب ةِ  ِضد   ال ُبغ  َراِمهِ  َوَعَدمُ  ِبهِ  ال ُعُقوَبةِ  إن َزالُ  َعب َدهُ  ِ ِ  َوُبغ   إك 
اهُ  ، الههبغض  أسههباب  تعههاطي عههن () هللا رسههول نهههى :(~)(3)عِِال   ابِِن قِِال .(2)إيهه 
 والهبغض ، فيه الّتصّرف يملك وال، هاكتساب على لإلنسان قدرة  ال  كالحبّ   قهريّ   ألّنه
ا، اثنههين بههين يقهع  هللا لغيههر فهههو كههلّ  وعلههى، أحههدهما جانههب  مههن أو جانبيهمهها بههين إمههّ
 المخالفهة فههذه، المّتجهه خالفهه لمن  إنسان  وبغض .  ومندوب   واجب   وله.  حرام  تعالى
. هلل لهي  ألنهّه، بغضهه لهه يجهوز ال أهلهه مهن لكونهه اجتههاد  عهن نشأت   أّنها  علم  إن
 .(4)جاز البحث  في تقصير أو نف  وهوى  تعّصب  عن نشأت  أّنها علم إنو 

  لم   َما  بالبغض   تسعا  قد   نهإ:  (5)   قال العسكري :  والبغض  اْلَكَراَهة  َبين  اْلفرق  
نى   ِبَهَذا  أكره  ُيَقال  َواَل   ونفعه  إكرامه  أب غض   َأي  زيدا  ض بغأ   َفقيل  ِبال َكَراَهةِ   َيت ِسع   ال َمع 
نى  زيدا  أحب  َفقيل  ال محب ة  ظِبَلف   ات سع  َكَما  ِفي  أريده  ُيَقال  َواَل   ونفعة  إكرامه  أحب   ِبَمع 
نى َهَذا مل ال َكَراَهة َفِإن َهَذا َوَمعَ  ال َمع  َتع  َتع مل اَل   َما ِفي تس    أكره  َفُيَقال البغض  ِفيهِ  يس 

 

 . 463، 10/462فتح الباري  (1)
 . 2/677 سبل السالم (2)
ن  ابن  (3)  مهن، متصهوف فاضهل: النقشبندي الشافعيّ  الصديقي، عالن بن مإبراهي  بن  أحمد  َعال 

 . 1/88األعالم ، (م 1624 - 1567=  هه 1033 - 975). ووفاة مولدا مكة أهل
 . (2/20دليل الفالحين ) (4)
ة، الّتصههانيف صههاحب الكامههل، الفاضههل:العسكرىّ  هههالل أبههو (5)  اسههمه، مههن أشهههر كنيتههه األدبيههّ

ل نشههأ، وبههها م،مكههر  بعسههكر ولههد.تاجرا وكههان  يشههغله ولههم متعههّددة، بههالد إلههى الّتجههارة فههي وتنقههّ
ة، طهههاهرة نفههه  لهههه وكانهههت الفوائهههد، وإثبهههات التصهههنيف عهههن ذلهههك  غايهههة فهههي وتصهههانيفه زكيهههّ

 . 4/189 النحاة أنباه على الرواة  إنباه .أربعمائة سنة بعد إلى وعاش الجودة،
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 الُمَراد   َأن  َكَما  أكله  أكره  َأنِّي   َوال مَراد   أحبه  َتقول  َكَما  أبغضه   ُيَقال  َواَل   الط َعام  َهَذا
ِلك  . (1)ِشَراَءهُ  َأو أكله ُتِريدُ  َأن ك الط َعام َهَذا ُأِريد  ِبَقو 

بهُ   ََّل   وقولك  يبغضه  َقْولك  َبين  اْلفرق   لك  نأَ : قال العسكري : ُيح    أبلغ   ُيِحبهُ   الَ   َقو 
 قلت   ِإذا  َكَما  َوجه   من  َوُيِحبهُ   َوجه  من  يبغضه  َأنه   يبغضه  َقالَ   ِإذا  يَتَوه م   َحي ثُ   من

َتمل   لم  ُيعلمهُ   اَل   قلت   َوِإذا   َوجه  من  ويعلمه  َوجه  من  يجهله  َأن  َجازَ   يجهله  يح 
َهي نِ   . (2) ال َوج 

 : دفع إشكال كون بعض احلالل مما أبغضه اهلل

 ال َحاَللُ   َيُكونُ   َفَكي فَ   (3) الط اَلُق   ِ ِ   إَلى  ال َحاَللِ   َأب َغُض »  ال َحِديثِ   ِفي  َوَقعَ 
ُض   ؟ ب ُغوًضامَ  َنى   ِ ِ   ِمن    َوال ُبغ  َنى  َعن هُ   َنَهى  َأن هُ   ِبَمع    ُمَحال    َحقِّهِ   ِفي  ال ُمَحالُ   َوال َمع 

ُرهُ  ةِ   َعن    ال ِكَناَيةُ   ِفيهِ   َوَلِكن    َتَقر  رَ   َوِإَذا  ال َكَراَهةِ   ِشد    ِبال ِحلِّي ةِ   ُيوَصفُ   َفَكي فَ   َذِلكَ   َتَقر 
ُلوم    ُسَؤال    َهَذا(  ُقل تُ ) لُ   َقالَ   َوَغي ُرهُ   (4) ال َقَراِفي    َعن هُ   َأَجابَ   َقد    َمع  َؤالِ   َوَأص   َأف َعلَ   َأن    الس 

ِضيلِ  ُصوفِ   ِجن  ِ   إَلى   إال    ُيَضافُ   الَ   الت ف   َوِإَذا  ال َحِميرِ   َأف َضلُ   َزي د    ُيَقالُ   َفاَل   ِبهِ   ال َمو 
ُض   َكانَ  ِجعُ   ال ُبغ  َرهُ   الط اَلقُ   ُيَقالُ   ي فَ َفكَ   ال َكَراَهةِ   إَلى  َير  َتَوى   َما  َوال َحاَللُ   ال َحاَللِ   َأك    اس 

 

 . 129الفروق اللغوية  (1)
 . 130، 129المرجع السابق  (2)
اب  ، تههاب الطههالقك، هسههننفههي  أبههو داودأخرجههه  (3) ي بههَ ةِ  فههِ اَلقِ  َكَراِهيههَ . 2178ح ، 2/255 الطهه 

ابُ ، الطهههالقكتهههاب ، سهههننهفهههي  ابهههن ماجهههةو  َثَنا بهههَ د  َوي دُ  حهههَ نُ  سهههُ ِعيد   بههه  . 2018ح  1/650، سهههَ
دُ وإسههناد أبههي داود حسههن فيههه  د   بههنُ  ُمَحمهه  ، 9/540نههبالء سههير أعههالم ال، صههدوق  الههَوه ِبي   َخالههِ

 . وإن كان بعض األئمة ضعفه الختالف في وصله وإرساله، وبقية رواته ثقات
 مههن، :القرافههي الصههنهاجي الههدين شهههاب، العبههاس أبههو، الههرحمن عبههد بههن إدريهه  بههن أحمههد (4)

 المجهاورة المحلهة) القرافة وإلى( المغرب برابرة  من)  صنهاجة  قبيلة  إلى  نسبته  المالكية  علماء
 فهي جليلهة مصهنفات لهه. والوفهاة والمنشهأ المولهد مصهري  وههو. بالقهاهرة( الشافعيّ   مااما  لقبر
 . 1/94األعالم ، هه 684 توفي سنة، واألصول الفقه
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ُروهِ   ِبِخاَلفِ   َطَرَفاهُ  ُخلُ   ال َحَرجُ   ِفيهِ   ُنِفيَ   َما  ال َحاَللَ   ِبَأن    َوَأَجابَ   ال َمك    ال َواِجبُ   ِفيهِ   َفَيد 
ُروهُ  ُروَهاتِ   َأَشدِّ   ِمن    الط اَلقُ   َفَيُكونُ   َوال َمك  ِشي  َكانَ   د  َوقَ   ال َمك    ِفيهِ   ال َكاَلمَ   َهَذا  َأن    َلَنا  َيم 
ث   في  اَل   َبح  رَ   َيخ  ي خُ   َوَقر  مَ   الش  ِلهِ   ال َحِديثِ   َفه  َملُ   ))  ِبَقو  ِنهِ   َمح   َأق َربُ   َأن هُ   َأب َغَض   َكو 
لِ   اَلقِ الط    ِمن    َأَحل    َفَيُكونُ   ال ُبغ ضِ   َعن    َأب َعدُ   َفَنِقيُضهُ   ال ُبغ ضِ   إَلى  ال َحاَللِ    َماِلك    َكَقو 
ُظهُ   َهَذا  َأَحل    ال َبَياضِ   إل َغاءُ  ِقيد    َوِفيهِ   َلف  ِمهِ   ِفي  َلَنا  َيُمر    َوَكانَ   َتع  مِ   ُخاَلَصةَ   َأن    َفه   َفه 
نَ   َذِلكَ   ُيَناِفي   َواَل   الط اَلقِ   ِمن    َأَحل    الط اَلقِ   َعَدمَ   َأن    ال َحِديثِ   ُمَباًحا   الط اَلقِ   َكو 
تَ  َنى  أِلَن    الط َرَفانِ   ِفيهِ   َوت  اس  ِنهِ   َمع    ال َحاَللَ   أِلَن    ال ُبغ ضِ   إَلى  ال َحاَللِ   َأق َربُ   َأب َغَض   َكو 
 .  ال َقِريبِ  َذِلكَ  َعن   َبِعيًدا َيُكونُ  َما َوِفيهِ  ال ُبغ ضِ  ِمن   َقِريًبا َيُكونُ  َما ِفيهِ 
َتِوَيانِ   ِفيهِ   الط َرَفانِ   َكانَ   َوِإن      َما   الط َرَفي نِ   َأَحدِ   ِفي  َكانَ   ُرب َما  َلِكن    ال ُقُدومِ   ِفي  ُمس 
بَ   ُيوِجبُ  رَ   َوِإَذا  ال ُمَتَشاِبهِ   ِمن    ال ُقر    َكانَ   الط اَلقُ   ال ُبغ ضِ   إَلى  ال َحاَللِ   َأق َربَ   َأن    َتَقر 
دُ   ال ُبغ ضِ   َعن    َأب َعدَ   الط اَلقِ   َعَدمُ   َوُهوَ   الط اَلقِ   َنِقيُض  َناهُ   َما  قُ َفَيص    َعَدمَ   َأن    َذَكر 
رَ   َوَقد    الط اَلقِ   ِمن    َأَحل    الط اَلقِ  ُلهُ ،  َوَأَحل    َحاَلالً   َثم    َأن    َتَقر  َرهُ   َما  َأص  ِلهِ   ِفي  َقر   َقو 
َناهُ   َهَذا  َأَحل هُ   َوُهوَ  ُلوم    ُهوَ   َما   َوَغي ِرهِ   (~)  َوِلل َماِزِريِّ   َمع   َذِلكَ   َعَلى   َنا َوَنب ه    َذِلكَ   ِفي  َمع 
 . (1).ال ُمَوفِّقُ  ُسب َحاَنهُ  َوَِ ُ   ُقل َناهُ  ِبَما ال َفاِئَدةِ  ِلَتَمامِ  ُهَنا
َباَحةِ  َنَمطِ  ِفي الر َخصِ  َوَغاِلبُ  :قال الشاطبي    ِفي   َكال ِفط رِ  ال ُوُجوِب؛ َعنِ   ُنُزوالً   اا ِ
َفرِ  ِريِم؛ َأوِ ، الس  ِلهِ  ِفي َطاِئَفة    َقاَلهُ  َكَما الت ح  عْ   َلمْ   َوَمنْ }: َقو  ْنُكمْ   َيْسَتط    َيْنك حَ   َأ ْ   َطْوَّلً   م 

َنات    اْلُمْحَصَنات   [  25:  النَِّساءِ { ]اْلُمْؤم َنات    َفَتَيات ُكمُ   م نْ   َأْيَماُنُكمْ   َمَلَكْت   َما  َفم نْ   اْلُمْؤم 
لِ   َراِجحَ   َكانَ   ِبال ُمَباِح؛  ال َمَحب ةُ   َتَعل َقتِ   َوِإَذا,  آِخِرَها  ِإَلى َلة    َفَهِذهِ .  ال ِفع    َأن    َعَلى  َتُدل    ُجم 

ُلهُ  َيُكونُ  َقد   ال ُمَباحَ  َجحَ  ِفع  ِكهِ  ِمن   َأر   .  َتر 
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َتِضي  َما  َوَأم ا  دَ   َيق  كِ   ِإَلى   ال َقص  مَ   َما   َفَجِميعُ   ال ُخُصوِص؛  َعَلى  الت ر    َذمِّ   ِمن    َتَقد 
َلةِ   َعَلى  َهَواتِ الش    ِإَلى  َوال َمي لِ   الت َنع َماتِ  َتِضي   َما  َجاءَ   َقد    ال ُخُصوصِ   َوَعَلى،  ال ُجم    َيق 
َباَحُة؛  َلهُ   َثَبَتت    َما   َبع ضِ   ِفي  ال َكَراَهةِ   َتَعل قَ  نِّي  َكالط اَلقِ   اا ِ   ِفي   َجاءَ   َفِإن هُ   ؛الس 
 ِصيَغةُ   ِبهِ   يأتِ   َلم    َوِلَذِلكَ ،  "قُ الط اَل   ِ ِ   ِإَلى  ال َحاَللِ   َأب َغُض ":  َيِصح    َلم    َوِإن    ال َحِديثِ 
ر   ن ةِ   ِفي  َواَل   ال ُقر آنِ   ِفي  َأم  ِلهِ   ِمث لُ   َجاءَ   َوِإن َما،  ِبالنَِّعمِ   الت َمت عِ   ِفي   َجاءَ   َكَما  الس  :  َقو 
َتا     الطاالقُ } ف    َفال  َطلاَقَها  َفإ  ْ }. [229:  ال َبَقَرةِ { ]َمرا : ال َبَقَرةِ ]        { َبْعدُ   م نْ   َلهُ   َتح 

230]  . 
نا   َفَطل  ُقوُهنا   الن  َساءَ   َطلاْقُتمُ   إ َذا  الناب ي    َأي َها  َيا}  ت ه    َأن    َشك    َواَل .  [1:  الط اَلقِ { ]ل ع دا
دَ   ُيَناِفي  اَل   ال ُمَباحَ   َأن    َعَلى  َيُدل    ُكل هُ   َفَهَذا،  َمر ُجوَحة  ال ُمَباحِ   ِفي  ال ُبغ ضِ   ِجَهةَ    َقص 
اِرعِ  َخرِ   ُدونَ   ال ُخُصوصِ   َعَلى  َطَرَفي هِ   أِلََحدِ   الش    ال ُمَباحَ   َعَلى  َيُدل    ِمم ا  َوَذِلكَ ،  ا  
ًكا فعال الط َلبُ  ِبهِ   َيَتَعل قُ  َمةِ  ال ِجَهاتِ  َغي رِ  َعَلى َوَتر   . (1) ال ُمَتَقدِّ

إثبات البغاضة  شرحه    عند   ال اامام الصنعانيق  :؟هف نفي المحبة يدل على 
  ونفي (  يحب   ال  هللا  إن)"  ....المتفحش  الفاحش  يحب   ال  تعالى  هللا  إن"لحديث  
 (2) .به  عمل عليها  آخر دليل قام فإذا البغاضة إثبات  على تدل  ال المحبة

  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ ، () ُهَري َرةَ  َأِبي ن  ع:  عالمة حب هللا للعبد وبغض هللا للعبد 
:  َقالَ ،  َفَأِحب هُ   ُفاَلًنا  ُأِحب    نِّي:  َفَقالَ   ِجب ِريلَ   َدَعا  َعب ًدا  َأَحب    اِإذَ   هللاَ   ِإن  ":  ()  هللاِ 

َماءِ   ِفي   ُيَناِدي  ُثم  ،  ِجب ِريلُ   َفُيِحب هُ   أَه لُ   َفُيِحب هُ ،  َفَأِحب وهُ   ُفاَلًنا  ُيِحب    هللاَ   ِإن  :  َفَيُقولُ   الس 
َماءِ  َر ضِ   ِفي  لُ ال َقُبو   َلهُ   ُيوَضعُ   ُثم    َقالَ ،  الس  : َفَيُقولُ   ِجب ِريلَ   َدَعا  َعب ًدا  َأب َغَض   َوِإَذا،  األ 

 

 . 207 :1/200الموافقات  (1)
ر حُ  الت نهويرُ  (2) اِمع شههَ ِغيرِ  الجههَ ن تخريجههه وسههيأتي شههرح الحههديث فههي موضههعه وبيهها. 3/355 الصهه 
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هُ   ُفاَلًنا   ُأب ِغُض   ِإنِّي َماءِ   أَه لِ   ِفي  ُيَناِدي  ُثم  ،  ِجب ِريلُ   َفُيب ِغُضهُ   َقالَ ،  َفَأب ِغض    هللاَ   ِإن    الس 
َضاءُ   َلهُ   عُ ُتوَض   ُثم  ،  َفُيب ِغُضوَنهُ :  َقالَ ،  َفَأب ِغُضوهُ   ُفاَلًنا  ُيب ِغُض  َر ضِ   ِفي  ال َبغ  . (1) "األ 

منهم من أبان عما فيه وأجاد في شرحه كابن    هذا الحديث تعرض شراح الحديث 
قال  .  عبد البر والباجي من المتقدمين,ومنهم من تعرض له إجماال كاامام النووي 

هِ   ال ِعل مِ   ِمنَ   ال َحِديثِ   َهَذا  ِفي :  ابن عبد البر   ِإَلي هِ   ال َماَلِئَكةِ   َأق َربُ   ب ِريلَ جِ   َأن    ....  َوال ِفق 
َظاُهم     َوال ُقر آنُ   َوَيب ُسُطَها  َيب َتِدُئَها  ِ ُ   الن اسِ   َبي نَ   َوال َمَحب ةَ   ال ُود    َأن    َوِفيهِ   ()  ِعن َدهُ   َوَأح 
َهدُ  اِلَحا  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ال ِذينَ   ِإن  ":  ()  ِ ُ   َقالَ   ِبَذِلكَ   َيش  َعلُ   تِ الص  َمنُ   َلُهمُ   َسَيج    الر ح 
ا ُرونَ   َقالَ .  (2) "ُودًّ دُ   ِفيَما  ()  َوَقالَ ..  .الناس  ِإَلى  َوُيَحبُِّبُهم    ُيِحب ُهم  :  ال ُمَفسِّ   ِمن    ُيَعدِّ
َمِتهِ    َمَحب ةً   َعَلي كَ   َوَأل َقي تُ "  ()  َوَكِليِمهِ           َوَرُسوِلهِ   َنِبيِّهِ   ُموَسى  َعَلى  ِنع 
ِبيعِ   َعنِ   رَ ذك.  (3) "ِمنِّي ةً   َلهُ   َأل َقى  َعب ًدا   ِ ُ   َأَحب    ِإَذا:  َقالَ   َأَن     ب نِ   الر   ُقُلوبِ   ِفي   َمَود 
َماءِ   أَه لِ  ةً   َلهُ   َأل َقى   ُثم    الس  َر ضِ   أَه لِ   ُقُلوبِ   ِفي  َمَود  َداءِ   َأُبو  َكَتبَ   و.  األ  ر   ِإَلى   الد 
َلَمةَ  رَ   َعَلى  ير  َأمِ   َوُهوَ   ُمَخل د    ب نِ   َمس  دُ   َأم ا  ِمص    ِ ِ   ِبَطاَعةِ   َعِملَ   ِإَذا  ال َعب دَ   َفِإن  :  َبع 
ِصَيةِ   َعِملَ   َوِإَذا   َخل ِقهِ   ِإَلى  َحب َبهُ   ِ ُ   َأَحب هُ   َفِإَذا  ِ ُ   َأَحب هُ   َوِإَذا  ِ ُ   َأَبَغَضهُ   ِ ِ   ِبَمع 
َناهُ   ال ُعُمومِ   َعَلى  َخَرجَ   َكاَلم    َهَذا:  ُعَمرَ   َأُبو   َقالَ .  َخل ِقهِ   ِإَلى   َبغ َضهُ   ِ ُ   َأب َغَضهُ    َوَمع 

  النفاق   أهل  إليهم  وبغض   اايمان  أهل  ِإَلى  الط اَعةِ   أَه لَ   َحب بَ   َأي    ال ُخُصوُص 
 

اِدِه ، ك:البهر و الصهلة وا داب، أخرجه مسلم في صحيحه  (1) ُه ِلَعبهَ ًدا َحب بهَ ب  هللُا َعبه  اُب ِإَذا َأحهَ بهَ
ِ ، كتهاب الشهعر، ومالك في الموطأ.  2637ح  4/2030  ِ ي  ابِّيَن فهِ ي ال ُمَتحهَ اَء فهِ ا جهَ اُب مهَ بهَ
اَل َماِلكتههاب »اَل وَ ...  :إال أن مالكهها قههال فههي آخههره 15ح  2/953 َد " قههَ ُ ال َعبهه   ِ َض  ِإَذا َأب غههَ

َل َذلهَِك  ِض ِمثه  ِسُبُه ِإال  َأن ُه َقاَل ِفي ال ُبغ  وأخرجهه البخهاري بلفهظ المحبهة دون الهبغض فهي . َأح 
ِ َتَعاَلى  ِ  . 6040ح ، 8/14 أكثر من موضع منها كتاب األدب َباُب الِمَقِة ِمَن 

 . 96 :مريم (2)
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ُلهُ   َذِلكَ   َوَدِليلُ   انيصعوال َناد    ال ُقُلوبُ :  ()  َقو    َوَما   فَ ائ َتلَ   ِمن َها  َتَعاَرفَ   َما  ُمَجن َدة    َأج 
َتَلفَ  ِمن َها َتَناَكرَ    (1).اخ 

الباجي  ِسُبهُ   اَل   َماِلك  :  َقالَ   "اْلَعْبدَ   ّللااُ   َأْبَغَض   َوإ َذا  "َوَقْوُلهُ ....:  وقال    َأن هُ   إال    َأح 
َنى: َبك ر   َأُبو ال َقاِضي: َقالَ  َذِلكَ  ِمث لَ  ال ُبغ ضِ  ِفي: َقالَ    َأن هُ  ب دِ ِلل عَ  َتَعاَلى ِ ِ  ُبغ ضِ   َمع 
مَ   َما  َحَسبِ   َعَلى  ال ُبغ ضِ   ِفي:  َقالَ   َأن هُ   َماِلك    َوَظن    ُعُقوَبَتهُ   َأَرادَ    َيُقولُ   َأن هُ   ِمن    َتَقد 
ت   إنِّي   ()   ِلِجب ِريلَ   َتَعاَلى هُ   ُفاَلًنا   َأب َغض    ِفي   ُيَناِدي  ُثم  ،  ِجب ِريلُ   َفُيب ِغُضهُ   َفَأب ِغض 
َماءِ   أَه لِ  َر ضِ   ِفي  َلهُ   ُيوَضعُ   ُثم  ،  َفَأب ِغُضوهُ   ُفاَلًنا  َيب َغُض   ِ َ   إن  :  الس    ال َكَراِهَيةُ   األ 

ِتَنابُ  ُهَماِلك    َوَلم    الن اسِ   ُنُفوسِ   ِفي   َوااِلج  مَ   ِلَما  َتَحق َقهُ   (~)  َيَتَحق ق  َبرَ   َفِلَذِلكَ   َتَقد    ِبَما   َأخ 
َر ضِ   أَه لِ   اتَِّفاقَ   َأن    ال َحِديثُ   َفاق َتَضى  ِسَواهُ   ِفيَما  َوَتَوق فَ   َعِلمَ    الر ُجلِ   َمَحب ةِ   َعَلى  األ 
لِ   َعَلى  َدِليل   ُضُهم  ،  َتَعاَلى  ِ ِ   ِعن دَ   َماَلهُ   َفض  َلمُ   َوَِ ُ   َذِلكَ   َحَسبِ   َعَلى  َلهُ   َوُبغ  ، أَع 
َر ضِ  ِبَأه لِ  ُيَرادُ  َوِإن َما ِرف هُ  َلم   َمن   ُدونَ  ِمن ُهم   َعَرَفهُ   َمن   األ  َمع   َوَلم   َيع   . (2) ِبهِ   َيس 
المناوي     الهداية   عن  أبعده  أو  شرا  به  أراد   أي(  عبدا  أبغض   وإذا)....    :وقال 
 عدم   يريد   أن  يحتمل (  جبريل  فيبغضه  فأبغضه   فالنا  أبغض   إني  فيقول  جبريل  دعا)

  لبي الق  الميل  عدم  وهو  الحقيقي  المعنى  إرادة  ويحتمل  له  دعائه  وعدم  له  استغفاره
  ثم   فيبغضونه  فأبغضوه  فالنا  يبغض   هللا  إن  السماء  أهل  في  ينادي  ثم)  منه  والنفرة
  إليه   تميل  فال  جميعا  األرض   أهل  فيبغضه  أي(  األرض   في  البغضاء  له  توضع
  من   مهابته  وتسقط  واازراء  النقص   بعين  إليه  وينظرون   عنه  تميل  بل  قلوبهم

 

ُت ، َعن  َعاِئَشةَ  والحديث أخرجه الشيخان. وما بعدها21/237التمهيد    (1) : َسِمع  ي     َقاَلت  الن بهِ
()  :َواُح ُجُنود  ُمَجن َدة  َفَما َتَعاَرَف ِمن َها ائ َتَلفَ َيُقوُل َتلهََف  صهحيح ، »اأَلر  ا اخ  اَكَر ِمن ههَ َوَما َتنهَ

َدة  ، اب أحاديث األنبيهاءكت،  3336ح  ،  4/133البخاري   َواُح ُجنهُود  ُمَجنه  : اأَلر  صهحيح ، بهَاب 
َدابِ ، 2638ح  4/2031مسلم  َلِة َوا   َواُح ُجُنود  ُمَجن َدة  ، كتاب ال ِبرِّ َوالصِّ : اأَلر   . َباب 

 . 7/274المنتقى  (2)
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.  عليهم  جناية  وال  لهم  منه  إيذاء  صدور  غير  من  الصدور  من  وإعزازه  النفوس
  إذا:  (1)الحكم  في  قال.  أبغضه  إال  أحد   يشربه  فال  الماء  في  يلقى  بغضه  إن:  وقيل
 إذا   لمذامك  نهاية  ال.  إليك  ونسبه  فيك   العمل  خلق  عليك  فضله   يظهر  أن  أراد 

  بعد   إال  ليهإ  تصل  ال  أنك  لو .  عليك  جوده  أظهر  إن  كئح مدا  تفرغ   وال  إليك  أرجعك
  غطى   إليه  يوصلك  أن  أراد   إذا  .أبدا  إليه  تصل  لم  دعاويك  وومح  مساويك  فناء

 .(2) إليه منك بما ال إليك منه بما إليه فوصلك بنعته   ونعتك بوصفه وصفك
الصحيح  شرح  في  عاشور  ابن  الشيخ    عليه   تقبل  أن  بالقبول  فالمراد  :وقال 
 لذيا  هو  القبول  وهذا  الكاملون   المؤمنون   بالناس  والمراد .  وقلوبهم  الناس  نفوس
  ال   الذي  وهو.  الهدى  لهم  سبق   ومن  الصالحين  من  الخير  وأهل  الرسل  هللا  أعطاه
 كالحرب   شنآن   أو   خصام  من   له  معارض   وال ،  وغيرهما  وقرابة   إحسان   من  له  سبب 
 ......  () الرسول يحبون  ال  كانوا الكافرين فإن وغيره؛
  عبداً   هللا  أبغض   وإذا»:  الصحاح  غير  في  الحديث   هذا   روايات   بعض   في  ووقع 
،  األرض    أهل  فيبغضه....  »:  المحبة  حديث :  مثل،  إلخ   ...  ِجبريل  َنادى

شرح الشيخ ابن عاشور  :  قلت .  (3) تنافيها  المشاهدة  ألن  باطلة؛  زيادة  أنها  والظاهر
ولكن الشيخ جانبه الصواب حين  ،  المعنى المراد من الحديث بألطف عبارة وأجملها

المتعلق   الحديث  من  األخير  شطر  المشاهدةنفي  بعلة  بل  :  قلت ،  بالبغض  كال 
نقد الرواية مع أنها موجودة في الموطأ   ( ~)والغريب أن الشيخ  ،  المشاهدة تؤيد هذا

 

حها لمهها فيههها أي العهارف ابههن عطهاء هللا السههكندري فهي حكمههه والتهي تههوافر العلمهاء علههى شهر  (1)
ومهههن شهههروحها الجميلهههة شهههرح المنهههاوي مطبهههوع حهههديثا فهههي الهيئهههة العامهههة ، مهههن معهههان غاليهههة
الحكمههة الثالثههة والعشههرون  :وانظههر. بتحقيههق د/محمههد يههون  عبههد العههال 2012للكتههاب سههنة 

 . 379 :377، 372، 371بعد المائة والتي بعدها من شرح المناوي 
 . 205 :2/204فيض القدير  (2)
 . 231النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح  (3)
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ولم يذكر هذه الزيادة اامام البخاري في  ،  بل وتواتر عليها شراح الموطأ،  ومسلم
كل  ،  صحيحه على  الموطأ  يقدم  فوجدته  كتبه  في  الشيخ  تتبعت صنيع  أني  مع 
 .  ومنها الصحيحان الكتب 
اْلُخْدر ي   و   َسع يدف  َأب ي  ّللاا  :  َقالَ   ()  َعْن  َرُسوُل  ُ ال َعب َد    :()   َقاَل   ِ ِإَذا َأَحب  

ُ ال َعب َد َأث َنى َعَلي ِه ِمن    ِ َمل َها َوِإَذا َأب َغَض  َعاف  َلم  َيع  َأث َنى َعَلي ِه ِمن  ال َخي ِر َسب َعَة َأض 
رِّ  َمل َهاالش  َعاف  َلم  َيع  َسب َعَة َأض 

(1) . 
 

و فهي: ، 11363ح ، 17/457و فهي: ، 11338ح ، 17/438، أخرجه أحمد فهي مسهنده  (1)
و أبههو يعلههى . 928ح ، 289ص: ، و عبههد بههن حميههد فههي مسههنده. 11728ح ، 18/252

البههر  كتههاب، وابههن حبههان فههي صههحيحه كمهها فههي ااحسههان. 1331ح ، 2/492، فههي مسههنده
ِه ،  وااحسان َعاِف َعَملهِ ِلِميَن ِبَأض  َ َجل  َوَعاَل ُيث ِني َعَلى َمن  ُيِحب ُه ِمَن ال ُمس   ِ ُر ال َبَياِن ِبَأن   ِذك 

رِّ  ِر َوالشههه  َن ال َخيههه   فهههي دراج السهههمح أبهههي لضهههعف ضهههعيف إسهههناده. 368ح  90، 2/89، مهههِ
 أحمهد عنهد وههو، 2/24ميهزان االعتهدال  العتهواري  عمهرو  بهن  سهليمان  الهيهثم  أبي  عن  روايته
ب   ِإَذا: "بلفهظ، حسهن  بإسناد  آخر  طريق  من  وغيره دَ  ِ ُ  َأحهَ هِ  َأث نهَى ال َعبه  نَ  َعَليه  رِ  مهِ ب َعةَ  ال َخيه   سهَ

َعاف   م   َأضهه  ا لههَ َمل هههَ َض  َوِإَذا، َيع  دَ  ِ ُ  َأب غههَ ى ال َعبهه  هِ  َأث نههَ نَ  َعَليهه  رِّ  مههِ ب َعةَ  الشهه  َعاف   سههَ م   َأضهه  ا لههَ َمل هههَ  "َيع 
 وثقهوا ورجالهه: يعلهى أبهي إلى نسبته زاد أن بعد 273، 10/272" المجمع" في الهيثمي  قال
ل َنا: 2/361قال الطحاوي في شرح مشكل ا ثار .  بعضهم  في  ضعف  على نهَى َفَتَأم  َذا َمع   ههَ

َنا  ال َحِديثِ  رِ  ِمن   ِفيهِ   َما  َفَوَجد  ِدهِ  َعلهَى هللاِ  َثَناءَ  هللاِ  ِذك  ب َعةَ  )) إَذا َعبه  َعاف   سهَ نَ  َأضه  رِ  مهِ  ال َخيه 
م   ا لهَ َمل ههَ د   َيع  لُ  قهَ َتمهَ ونَ  َأن   ُيح  دُ  َيكهُ هِ ) ) إَذا ال َعبه  َمالهِ اِلَحةِ  ِبَأع  ي الصه  هِ  ُيث نهِ ب َعةَ  َعَليه  َعاف   سهَ  َأضه 
رِ   ِمنَ  م    ال َخيه  ا  لهَ َمل ههَ ا  َيع  د    ِممه  اَلى َعلهِمَ   قهَ هُ  َتعهَ مَ  َأنه  َيع  ي ُلَهاسهَ َتأ َنفِ  فهِ انَ  َوِإن   ال ُمسه  د   كهَ لُ  قهَ مهَ ي َيع   فهِ

َتأ َنفِ  َعاَفَها  ال َخي رِ   ِمنَ   ال ُمس  ا،  َأض  ي اَل  ِممه  هِ  ُيث نهِ ِه؛ بهِ هُ  َعَليه  ِجبُ  اَل  أِلَنه  َتو  انَ  إذ   َذلهِكَ = =َيسه  م   كهَ  لهَ
َمل هُ  ِلهِ  َتَعاَلى  هللاَ   َوَلِكن  ،  َيع  هِ  َأث نهَى َعَلي هِ  ُهوَ  ال ِذي ِلل َخي رِ  إي اهُ  هِ َوَمَحب تِ ، َعَلي هِ  ِبَفض  ا َعَليه  اءَ  ِبمهَ  شهَ
ي َعاِمُلهُ   ُهوَ ،  ِمم ا  َعَلي هِ   ِبهِ   ُيث ِنيَ   َأن   َتأ َنفِ  فهِ اءَ  َولهَو   ال ُمسه  يَ  اَل  َأن   () هللاُ  شهَ هِ  ُيث نهِ ي ًئا َعَليه  ، شهَ
ن   كَ  مههِ انَ  إذ   َذلههِ م   كههَ هُ  لههَ َملهه  ا َيع  ى َلمههَ هِ عَ  َأث نههَ ي ًئا َليهه  هُ  شههَ انَ  َوِإَذا، ِمنهه  هُ  كههَ يَ  اَل  َأن   () لههَ هِ  ُيث نههِ  َعَليهه 
ء   ا ِمم ا  ِبَشي  نهَ انَ  َذَكر  هُ  كهَ يَ  َأن   لهَ هِ  ُيث نهِ ا َعَليه  اءَ  ِبمهَ هُ  شهَ ُركَ  ِمنه  اءَ  َوَيته  هِ  الث نهَ هِ  َعَليه  سهِ َذا، ِبَنف  يَمن   ههَ  فهِ
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عالمة على هالك العبد ومقدمة على مفارقة دين البغض من اهلل 

 -أعاذنا اهلل –اإلسالم 

ُعَمرَ   اْبن   الناب يا ،  ()  َعن   َ    :َقالَ ،  ()   َأ ا   ِ ِلَك   () »ِإن   ُيه  َأن   َأَراَد  ِإَذا 
َفِإَذا َلم  َتل َقُه ِإال   ، َلم  َتل َقُه ِإال  َمِقيًتا ُمَمق ًتا، َفِإَذا َنَزَع ِمن ُه ال َحَياءَ ، َنَزَع ِمن ُه ال َحَياءَ ، َعب ًدا

ََماَنةُ ،  َمِقيًتا ُمَمق ًتا ََماَنةُ ،  ُنِزَعت  ِمن ُه األ  ًنا،  َفِإَذا ُنِزَعت  ِمن ُه األ  ،  َلم  َتل َقُه ِإال  َخاِئًنا ُمَخو 
ًنا َفِإَذا َلم  َتل َقهُ  َمةُ ،   ِإال  َخاِئًنا ُمَخو  َمةُ ،  ُنِزَعت  ِمن ُه الر ح  َلم  َتل َقُه  ،  َفِإَذا ُنِزَعت  ِمن ُه الر ح 

ًنا ًنا، ِإال  َرِجيًما ُمَلع  اَلِم ، َفِإَذا َلم  َتل َقُه ِإال  َرِجيًما ُمَلع  س  ُنِزَعت  ِمن ُه ِرب َقُة اا ِ
 (1).  

 

ا َيُجوزُ  َقد  فَ  َعَلي هِ  َسِخطَ  َمن   َوَأم ا،  َعن هُ   َرِضيَ  ونَ  َأن   َأي ضهً ي َيكهُ هِ  ُيث نهِ ب َعةِ  َعَليه  َعاف   ِبسهَ نَ  َأضه   مهِ
رِّ  م   الشهه  ا لههَ َمل هههَ ا َيع  وَ  ِممهه  ا هههُ ي َعاِمُلهههَ َتأ َنفِ  فههِ هُ  ال ُمسهه  لَ  َأن   َوَلَعلهه  مههَ ي َيع  َتأ َنفِ  فههِ نَ  ال ُمسهه  رِّ  مههِ  الشهه 

َعاَفَها َمل هُ  َلم   َكانَ  إذ   َلَفَعلَ  ِبَذِلكَ  َعَلي هِ  ُيث ِنيَ  اَل  َأن   َتَعاَلى  هللاُ   َشاءَ   َوَلو  ،  َأض  تِ  َذلهِكَ  إلهَى َيع   ال َوقه 
َأث َنى هِ  فهَ ا َعَليه  اءَ  ِبمههَ ا شهَ َمُلهُ  ِممه  َيع  يَ  اَل  َأن   َوتَهَركَ  سههَ هِ  ُيث نههِ ا َعَليه  َوى  ِبمهَ ا َذلهِكَ  سههِ وَ  ِممه  لِ  هههُ ا َكِمثه   مههَ
َأُلهُ  هللاَ وَ ,  َوَجل   َجل   ِبهِ  َعَلي هِ  َأث َنى ِفيقَ  َنس   الت و 

اُب الفههتن، فههي سههننه أخرجههه ابههن ماجههة (1) ِم ، ِكتههَ ر آِن َوال ِعلهه  اِب ال قههُ اُب َذهههَ  4054ح ، 2/1346بههَ
مه :وفههي الزوائههد ي اسهه  ِتاَلف فههِ َنان َوااِلخهه  ِعيف لضههعف سههعيد بههن سههِ َناد ضههَ َذا ِإسهه  مصههباح . هههَ
ولهههه شهههاهد عنهههد أبهههي ، 237التههههذيب تقريهههب ، 2/144ميهههزان االعتهههدال ، 4/195الزجاجهههة 

 :ليههث بههن أبههي سههليم)بإسههناد فيههه ضههعفاء   .1/44))نعههيم فههي الحليههة مههن كههالم سههلمان 
تقريههب التهههذيب ، 3/420ميههزان االعتههدال . صههدوق اخههتلط جههدا و لههم يتميههز حديثههه فتههرك 

 =الكامهههل، ضهههعيف و اخهههتلط و كهههان يهههدل  و يغلهههو فهههي التشهههيع :عثمهههان بهههن عميهههر، 464
)إن هللا تعهالى إذا أراد أن يهلهك عبهدا( مهن  :قال المنهاوي . 262تقريب التهذيب    ،6/282=

عباده )نزع منه الحياء( منه تعالى أو مهن الخلهق أو منهمها جميعها )فهإذا نهزع منهه الحيهاء لهم 
تلقههه( أي لههم تجههده )إال مقيتهها( فعيههل بمعنههى فاعههل أو مفعههول مههن المقههت وهههو أشههد الغضههب 

نهههاء للمجههههول أي مبغوضههها بهههين النهههاس كثيهههرا مغضهههوبا عليهههه عنهههدهم )ممقتههها( بالتشهههديد والب
وحاصله يبغض الناس ويبغضهونه جهدا )فهإذا لهم تلقهه إال مقيتها ممقتها( أي إال موسهوما بهذلك 

فيمهها  وأودعهت فيهه الخيانههة )فهإذا نزعهت منههه األمانهة لهم تلقههه إال خائنها( )نزعهت منهه األمانههة(
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و  َعْن َعْبد  هللا  ْبن  و   "ِإَذا َأب َغَض هللُا َعب ًدا    :َقالَ   ()  َأ ا َرُسوَل هللا  ،  ()   َعْمرف
َتل َقُه ِإال  َبِغيًضا ُمب ِغًضا،  َنَزَع ِمن ُه ال َحَياءَ  َأو  َنَزَع هللُا ِمن ُه  ،  َفِإَذا َنَزَع ِمن ُه ال َحَياَء َلم  

ََماَنةَ  ََماَنَة َنَزَع  ،  األ  َمةَ َفِإَذا َنَزَع ِمن ُه األ  َمَة َنَزَع ِمن ُه ِرب َقَة  ،  ِمن ُه الر ح  َفِإَذا َنَزَع ِمن ُه الر ح 
اَلمِ  س  اَلِم َلم  َتل َقُه ِإال  َشي َطاًنا َمِريًدا، اا ِ س  َوِإَذا َنَزَع ِمن ُه ِرب َقَة اا ِ

(1)" . 
ًدا  ُكْنتُ :  َقالَ ،  ()  َأَنسف   َعنْ و     َما »  :َفَقالَ ،  َناَزةف ب ج    َفُمرا   ()  الناب ي     َمعَ   َقاع 

َملُ ،  َوَرُسوَلهُ   ِ َ   ُيِحب    َكانَ   ال ُفاَلنِ   ُفاَلِنيِّ   ِجَناَزةُ :  َقاُلوا  َهِذِه؟  ،  ِ ِ   ِبَطاَعةِ   َوَيع 
َعى َرى   ِبِجَناَزة    َوُمر    َوَجَبت  ،  َوَجَبت  ،  َوَجَبت  »  ()  ِ ِ   َرُسولُ   َفَقالَ ،  ِفيَها  َوَيس  ، ُأخ 
َملُ ،  َوَرُسوَلهُ   ِ َ   ُيب ِغُض   َكانَ   ال ُفاَلِنيِّ   ُفاَلن    اَزةُ ِجنَ :  َقاُلوا ِصَيةِ   َوَيع  َعى   ِ ِ   ِبَمع    َوَيس 
ُلكَ   ِ ِ   َرُسولَ   َيا:  َفَقاُلوا.  َوَجَبت  ،  َوَجَبت  ،  َوَجَبت  »:  َفَقالَ ،  ِفيَها ، ال ِجَناَزةِ   ِفي  َقو 
لِ األ َ   َعَلى  ُأث ِنيَ   َعَلي َها  َوالث َناءِ  َخرِ   َوَعَلى،  َخي ر    و  ، َوَجَبت  ،  َوَجَبت    ِفيَها  َفُقل تَ   َشر    ا  

 

 لبنهههاء للمجههههول أي منسهههوبا إلهههى الخيانهههة بهههين النهههاسبالتشهههديد وا )مخونههها( جعهههل أمينههها عليهههه
محكومهها لههه بههها عنههدهم إذا صههار بهههذا الوصههف )نزعههت منههه الرحمههة( التههي هههي رقههة القلههب 
والعطف على الخلق )فإذا نزعت منهه الرحمهة لهم تلقهه إال رجيمها( أي مطهرودا وأصهل الهرجم 

يم وفهتح الهالم والتشهديد أي )ملعنها( بضهم المه الرمي بالحجارة فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم
مطرودا عن منازل األخيار ودرجات األبهرار أو يلعنهه النهاس كثيهرا وإذا صهار كهذلك )نزعهت 
منههه ربقههة ااسههالم( بكسههر الههراء وقههد تفههتح وسههكون الموحههدة التحتيههة أصههلها عههروة فههي حبههل 

الم أي يجعل في عنق الدابة يمسكها استعير لإلسالم يعني ما يشد به نفسه مهن عهرى ااسه
مها حهدوده وأحكامههه قهال الحكهيم: بههين بهه أن الحجههاب األعظهم حجهاب الحيههاء وتلهك الحجههب 
فروعه انتهى وبه عرف أن الحياء أشرف الخصال وأكمل األحهوال وأس خهالل الكمهال لكهن 
ينبغي أن يراعي فيه القانون الشرعي فإن منه ما يذم كحياء من أمر بمعهروف أو نههي عهن 

ياء ومنه الحياء في العلم المانع للسؤال ومن ثم ورد فهي خبهر إن ديننها منكر فإنه جبن ال ح
 . 2/203فيض القدير. هذا ال يصلح لمستحي: أي حياء مذموما

 . وإسناده حسن.  7724ح ، باب: الحياء، أخرجه البيهقي في الشعب (1)
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  ِفي   ِبَما  آَدمَ   َبِني  َأل ِسَنةِ   َعَلى  َتن ِطقُ   َماَلِئَكةً   هلل ِ   ِإن    َبك ر    َأَبا  َيا  َنَعم  »:  َفَقالَ ،  َوَجَبت  
رِّ  ال َخي رِ  ِمنَ  ال َمر ءِ   .(1) َوالش 
َجاب رف و   ّللاا    :َقالَ   ()  َعْن  َرُسوُل  َ    :()  َقاَل   ِ َأن َتِقُم ِمم ن   :  َيُقولُ   ()»ِإن  

 .  (2) ُثم  ُأَصيُِّر ُكالًّ ِإَلى الن اِر ، َأب َغُض ِبَمن  َأب َغُض 
لما كان اسم بغيض يدل في  :  (لحبيب)  غيضلرجف اسمه بَ ، ()تغيير النبي   

،  اسم صاحبه لحبيب   ()النبي    رغي    ؛  معناه على المعنى المتبادر من البغض 
النبي دأب  كان  النبي،  ( )   وهكذا  غير  ما  بعض صحابته  ()   وكثيرا  ، أسماء 

قال ابن  .  ()  المازني  التميمي   عامر  بن  (3)مروان  بن   حبيب   بن  بغيض   ومنهم
 

اِئِز ، أخرجههه الحههاكم فههي المسههتدرك (1) اُب ال َجنههَ ِديث   ال:وقهه. 1397ح رقههم ، 1/533ِكتههَ َذا حههَ هههَ
ِلم   ِط ُمس  ِظ " وسكت عنهه الهذهبي،  َصِحيح  َعَلى َشر  والحهديث أصهله فهي  َوَلم  ُيَخرَِّجاُه ِبَهَذا الل ف 

ا أبهههم مههن  :8/194. قههال العينههي فههي عمههدة القههاري . البخههاري  ير مههَ سههِ ِديث َتف  َذا الحههَ ي هههَ َوفههِ
اب ِديث ال بههَ ي حههَ ر فههِ ر َوالشهه  ، ديث الههذي أخرجههه البخههاري فههي صههحيحهقلههت يقصههد الحهه. ال َخيهه 

ِت ، كتهاب الجنهائز اِس َعلههَى الَميهِّ اِء النه  اُب َثنهَ ي  1367 ح، 2/97بهَ عهن أنهََ  بهَن مالهِك  َرضههِ
اَل النبهي   را َفقهَ ا َخيه  وا ِبَجَناَزة  فأث ُنوا َعَلي ههَ رى ()هللا َتَعاَلى عنُه َيُقوُل َمر  ُأخ  وا بهِ ر  : َوَجبهَت  ثُهم  مهَ

اَل فهأث نُ  ا َوَجبهَت  قههَ اَلى عنهُه مهَ ي هللا َتعهَ اِب َرضهِ ُر بههُن الَخطه  اَل َوَجبهَت  فقهاَل ُعمهَ ّرا َفقهَ ا شهَ وا َعَلي ههَ
ُتم  شهُ  اُر أنه  ُه النه  ّرا َفَوَجبهَت  لهَ ِه شهَ ُتم  َعَليه  ُة َوههاذا أث َنيه  ُه الَجنه  را َفَوَجبهَت  لهَ َهَداُء هاذا أث َني ُتم  عليهِه َخيه 

 . ضِ هللا ِفي األر  
وِ  َلم   :وقال. 3358ح ، 3/346، أخرجه الطبراني في المعجم األوسط  (2) َذا َير  ِديثَ  ههَ نِ  ال حهَ  عهَ

نِ  ِدرِ  ابهه  اجُ  ِإال   ال ُمن كههَ نِ  َواَل ، ال َحجهه  اجِ  عههَ ر   ِإال   ال َحجهه  َتمههِ ر دَ ، ُمع  هِ  َتفههَ َوةُ  بههِ ر  نُ  عههُ َوانَ  بهه  ر  وذكههره . . مههَ
ي   َرَواهُ  :وقههههال، 7/289الهيثمههههي فههههي المجمههههع  ي الط َبَرانههههِ طِ  فههههِ سههههَ َو  دُ  َوِفيهههههِ ، األ  مههههَ نُ  َأح  ر   بهههه   َبكهههه 

 . 1/86، ميزان االعتدال َضِعيف   َوُهوَ  ال َباِلِسي  
مهزدان )في كتاب نهاية المرام في معرفة من سماه خير األنام عليه أفضل الصهالة والسهالم   (3)

أسهههد )أشهههار إلهههى أن االسهههم فهههي ولهههم يقهههف المحقهههق علهههى الصهههواب وإنمههها . 27( بهههدل مهههروان



 "  نبويةيف ضوء السنة ال موضوعية دراسة" إعالم األنام بذكر من يبغضهم الرمحن

 

 - 1035 - 

وابن حجر : قال،  بغيض :  فقال،  اسمه  عنه  فسأله  ()  الن ِبيّ   َعَلى  وفد :  األثير 
  له   يقال  كان:  الكلبيّ   ابن  قال:  وفي موضع آخر  (1).حبيًبا  يدعى  فهو،  حبيب   أنت 
 قال.  حبيب   بن  حبيب   أنت :  له  فقال  ()  النبي  على  فوفد   بغيض   بن  حبيب 

  بن   هشام  عن   غيره  وذكر:  قلت .  فتحون   ابن  وال،  عمر  أبو  يذكره  لم:  الّرشاطيّ 
 .(2)وفدا جميعا وأنهما أيضا أباه وذكر، ذكره أنه الكلبي

 في   الحب :  قال ابن رجب : البغض في هللا من عالمات اإليما الحب في هللا و  
 الخصلة   هذه  كانت   وإنما.  درجاته  وأعلى  اايمان  أصول  منوالبغض في هللا    هللا
  كله   حبه  صار  فقد   سواهما  مما  إليه  أحب   ورسوله  هللا  كان   من  ألن،  قبلها  لما  تالية
  له   تبقى  ال  وأن،  له  ومعاداته  له  ومواالته  هلل  بغضه   يكون   أن  ذلك  من  ويلزم،  له
  وكراهة ،  واألعمال  األقوال  من   هللا  يحبه   ما   محبة  يستلزم  وذلك،  وهواه   نفسه  من  بقية
  بمقتضى   معاملتهم  ذلك  من   ويلزم،  األشخاص   من  وكذلك ،  ذلك  من  يكرهه  ما

  هلل   أبغضه  ومن،  والفضل  بالعدل  وعامله   أكرمه   هللا  أحبه   فمن،  والبغض   الحب 
لاةف }  :بأنهم  له  المحبين  هللا  وصف  ولهذا،  بالعدل  أهانه ن ينَ   َعَلى  َأذ  زاةف   اْلُمْؤم   َعَلى  َأع 

 .  54: المائدة {ئ مف َّل  َلْوَمةَ  َيَخاُفو َ  َوَّلَ  هللا   َسب يف   ف ي ُيَجاه ُدو َ  اْلَكاف ر ينَ 
.  ومعاداتهم  أعدائه  وبغض   ومواالتهم  أوليائه   بمحبة  إال   ورسوله  هللا  محبة  تتم  فال 
،  أعدائه   ومعاداة   هللا  أولياء  بمواالة:  قال  المحبة؟  تنال  بم:  نالعارفي  بعض   وسئل

 

والصهواب أنهه مهروان وذلهك لشهدة تحهري ابهن األثيهر وابهن   :قلهت.  مهروان  (:وااصهابة،  الغابة
 . ال يوجد في أسماء الصحابة (اسم )مزدان  :ثانيا، حجر بضبط األسماء

 . 1/450ااصابة ، 1/409أسد الغابة  (1)
ن سهماه خيهر األنهام عليهه أفضهل الصهالة نهاية المرام في معرفة مه :وانظر. 2/15ااصابة    (2)

 . 27 والسالم
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ِ      َقاَل َقاَل َرُسوُل    ()َعن  َأَنِ  ب ِن َماِلك   ،  (1) الموافقة  وأصله  ِ()  :"      َثاَل
  ُ  ِ َمُه َأن  َيُكوَن  يَماِن َوَطع  َأَحب  ِإَلي ِه  َوَرُسوُلُه    ()َمن  ُكن  ِفيِه َوَجَد ِبِهن  َحاَلَوَة اا ِ

 ِ ِ ِ َوَأن  َيب ُغَض ِفي   ِ َوَأن  ُتوَقَد َنار  َعِظيَمة  َفَيَقَع ِفيَها  ،  ِمم ا ِسَواُهَما َوَأن  ُيِحب  ِفي 
ِ َشي ًئا ِرَك ِباهلل   ِ ِ   َرُسولِ   َعن     ()  ُأَماَمة         َأِبي  َعن  و .  (2) َأَحب  ِإَلي ِه ِمن  َأن  ُيش 

()    َطى،  هلل ِ   َوَأب َغَض ،  هلل ِ   َأَحب    َمن  »:  َقالَ   هُ َأن َملَ   َفَقدِ   هلل ِ   َوَمَنعَ ،  هلل ِ   َوأَع  َتك   اس 
يَماَن  القديرقال في في.  (3) اا ِ   ال  مخلصا  ولوجهه  ألجله  أي(  هلل  أحب   من):  ض 
  عصيانه   أو   لكفره  بل  له  أبغضه  من  ايذاء  ال(  هلل  وأبغض )  نفسه  وهوى   قلبه  لميل
 يصرف لم كأن هلل ألمر أي(هلل ومنع) نفسه لميل ال ورضاه لثوابه  أي( هلل وأعطى)

  استكمل   فقد )..  .منها  لهما  هللا  لمنع  بل  لشرفه  لهاشمي  وإال  لخسته  لكافر  الزكاة
  علماء   عند   أما  اللغة  بحسب   وهو:  الطيبي  قال  المظهر  ذكره  أكمله   بمعنى(  اايمان
  شخصا   نفسه  من  جرد   كأنه  المعنى  في  زيادة  بناءال  زيادة  ألن  مبالغة  ففيه  البيان
  من   إذ   وااحسان  اايمان  لمعنى  المتضمنة  الجوامع  من   وهذا  اايمان  منه  يطلب 
 وأعداء  األمارة  النف   هلل  البغض   جملة  ومن.  ومتابعته  رسوله  حب   هللا  حب   جملة
  ة أربع   على  الدين  مدار  أن  لإليمان  استكماال  ذلك  جعله  وجه:  بعضهم  وقال  الدين
  والظاهرتان   والبغض   الحب   فالباطنتان  ظاهرتان  وقاعدتان  باطنتان  قاعدتان:  قواعد 
 استكمل   فقد  هلل  وتركه  وفعله  وبغضه  حبه  في  نيته  استقامت   فمن  والترك  الفعل

 

 . بتصرف 56: 1/54فتح الباري ال بن رجب  (1)
ومسهلم . 16ح ، 1/12، باب: حالوة اايمهان، كتاب اايمان،  أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

اَلَوَة اا ِ ، كتههاب اايمههان، فههي صههحيحه َد حههَ ن  َوجههَ ِن ات صههَف ِبهههِ ال  مههَ اِن ِخصههَ انِ بههاب: َبيههَ ، يمههَ
 . 43ح ، 1/66

اِنهِ ، كتاب السنة، أخرجه أبو داود في سننه  (3) اِن َوُنق صهَ يمهَ اَدِة اا ِ ِليِل َعلهَى ِزيهَ  4/220، َباُب الد 
 . صحيح وإسناده. 4681ح 
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َمالِ   َأف َضلُ »:  ()  ِ ِ  َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ ،  ()  َذرّ    َأِبي   َعن  و .  (1) اايمان  مراتب  َع    األ 
ُض ،  ِ ِ   ِفي  ال ُحب   ِ   ِفي   َوال ُبغ   هللا  في  والبغض   هللا  في  الحب:  قال المناوي .  (2) ِ 
  أنبيائه   حب   هللا  في  الحب   الزم  ومن  اايمان  أصول  من  وأصل  عظيم  باب 

  هللا   في  أبغض   من  وكذا،  أمرهم   وطاعة  آثارهم  اقتفاء  محبتهم   شرط  ومن  وأصفيائه
  وفيه :  رسالن  ابن  قال.  واللسان  بالبنان  مجاهدتهم  في  جهده  وبذل  أعداءه  أبغض 
  هللا   في  يحبهم  أصدقاء   له  كما  هللا  في  يبغضهم  أعداء  لإلنسان   يكون   أن  يجب   أنه

 . (3) تعالى
ر    َأي    (ّللاا    ف ي  َواْلُبْغُض ) ُض   َلهُ   َيُسوغُ   أِلَم  َبابِ   َوالظ َلَمةِ   َكال َفَسَقةِ   ال ُبغ  .  ال َمَعاِصي  َوَأر 
َداء    ِللر ُجلِ   َيُكونَ   َأن    َيِجبُ   َأن هُ   َعَلى  َدِليل    ِفيهِ   َلهُ   َيُكونُ   َكَما  ِ ِ   ِفي   ُيب ِغُضُهم    أَع 

ِدَقاء   َبب تَ   ِإَذا  َأن كَ   َبَياُنهُ   ِ ِ   ِفي  ُيِحب ُهم    َأص  ُبوب    هلل ِ   ُمِطيع    أِلَن هُ   ِإن َساًنا  َأح   ِ ِ   ِعن دَ   َوَمح 
ُقوت    هلل ِ   َعاص    أِلَن هُ   ب ِغَضهُ تُ   َأن    ُبد    َفاَل   َعَصاهُ   َفِإن    ِلَسَبب    َأَحب    َفَمن    ِ ِ   ِعن دَ   َوَمم 

 

 . 6/29فيض القدير  (1)
َواِء َوبُ ، كتهههاب السهههنة، أخرجهههه أبهههو داود فهههي سهههننه (2) َهههه  ِل األ  ِة أَهههه  اُب ُمَجاَنبهههَ ِهم  بهههَ  4/198، غ ضهههِ

ولكن الحديث حسن بشواهده ويشهد . وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي ذر.  4599ح
انِ ، كتههاب اايمههان وشههرائعه، لههه حههديث أنهه  عنههد النسههائي فههي "المجتبههى" يمههَ ُم اا ِ  بههاب َطعهه 

( رفعه: "ثال  مهن كهن فيهه وجهد بههن حهالوة اايمهان وطعمهه: أن يكهون هللا 4987)  8/94
()  وإسههناده ، ... وأن يحههب فههي هللا وأن يههبغض فههي هللا، سههوله أحههب إليههه ممهها سههواهماور"

جيههد رواتههه كلهههم أئمههة ثقههات إال طلههق بههن حبيههب فهههو دون الثقههة وفههوق الصههدوق ولههم تنههزل 
الكاشهف . 2/345ميهزان االعتهدال ، 13/451تهذيب الكمال . مرتبته عن الثقة إال ارجائه

 .283تقريب التهذيب ، 1/515
 . 1/167فيض القدير  (3)
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ُروَرةِ  هِ   ُيب ِغُض   َفِبالض  َفانِ   َوَهَذانِ   ِلِضدِّ َخرِ   َعنِ   َأَحُدُهَما  َين َفِصلُ   الَ   ُمَتاَلِزَمانِ   َوص    ا  
 .(1) ال َعاَداتِ  ِفي َوال ُبغ ضِ  ال ُحبِّ  ِفي ُمط ِرد   َوُهوَ 
ْندَ   ُجُلوًسا  ُكناا:  َقالَ ،  ()  َعاز بف   ْبن    اْلَبَراء    َعن  و    َأي  "  :َفَقالَ   ،()  الناب ي     ع 
اَلمِ   ُعَرى  س  َثُق؟  اا ِ اَلةُ :  َقاُلوا،  "َأو  َكاةُ :  َقاُلوا"  ِبَها؟  ِهيَ   َوَما ،  َحَسَنة  ":  َقالَ ،  الص  ، الز 
:  َقاُلوا"  ِبِه؟  ُهوَ   َوَما،  َحَسن  ":  َقالَ .  َرَمَضانَ   ِصَيامُ :  َقاُلوا"   ِبَها؟  ِهيَ   َوَما،  َحَسَنة  ":  َقالَ 
:  َقالَ "  ِبِه؟  ُهوَ   َوَما،  َحَسن  ":  َقالَ ،  ال ِجَهادُ :  َقاُلوا"  ِبِه؟  ُهوَ   َوَما،  َحَسن  ":  َقالَ ،  ال َحج  
َثقَ  ِإن  " يَمانِ  ُعَرى  َأو  أن الحب في هللا  فكما  (2)"هللاِ  ِفي َوُتب ِغَض ، هللاِ  ِفي ُتِحب    َأن   اا ِ

 

 . 2/28، 12/228عون المعبود  (1)
وهههههذا إسههههناد ، والحههههديث حسههههن بشههههواهده. 18524ح  30/488أخرجههههه أحمههههد فههههي مسههههنده  (2)

َليم، ضههعيف لضههعف ليههث وبقيههة رجالههه ثقهههات  3/420ميههزان االعتههدال ، وهههو ابههن أبهههي سههُ
معهاذ بنحهوه أخرجهه وآخر من حديث ، وله شاهد من حديث أبي ذر السابق.  رجال الشيخين
ب  هلل ِ ولفظه: "22132، ح  36/446  أحمد في المسند اِن َأن  ُتحهِ يمهَ ُل اا ِ ي ، َأف ضهَ َوتُهب ِغَض فهِ

ِر"، هللاِ  ي ِذكهه  اَنَك فههِ َل ِلسههَ مههِ ب  . َوُتع  ا ُتحههِ اِس مههَ ب  ِللنهه  اَل: "َوَأن  ُتحههِ وَل هللِا؟ قههَ ا َرسههُ اَذا يههَ اَل: َومههَ قههَ
كَ  سههِ َرهَ ، ِلَنف  كَ  َوَتكهه  سههِ َرُه ِلَنف  ا َتكهه  م  مههَ ُمَت "، َلهههُ ًرا َأو  َتصهه  وَل َخيهه  وإسههناده ضههعيف لضههعف . َوَأن  َتقههُ

وثالههث مههن حههديث ابههن مسههعود ، 2/49ميههزان االعتههدال . 4/468الكامههل . رشههدين بههن سههعد
وذكهههههره  624ح   ، 1/372والطبرانهههههي فهههههي الصهههههغير ، 376ح ، 1/295 عنهههههد الطيالسهههههي

ِغيرِ   :قهالو   1/90الهيثمي فهي المجمهع   ي الصه  ي  فهِ دِ ، َرَواُه الط َبَرانهِ ُن ال َجعه  اَل ، َوِفيهِه َعِقيهُل به  قهَ
ِديثِ  ُر ال حههَ : ُمن كههَ اِري  ورابههع مههن حههديث ، 3/88ميههزان االعتههدال . 7/53التههاريخ الكبيههر . ال ُبخههَ

ومهن حهديث عمهرو بهن ، (11537ح)= =،11/215ابن عباس عند الطبراني فهي "الكبيهر"  
ولفظهه: "ال يحهق العبهُد حهق  صهريح اايمهان ، (15549ح رقهم )، 24/316وعًا الجموح مرف

بغض هلل ، إسهههههناده ضهههههعيف لضههههههعف رشهههههدين بهههههن سههههههعد. "... حتهههههى ُيحهههههب  هلل تعهههههالى ويههههههُ
وفيههه رشهدين بههن ، وقههال: رواه أحمهد، 1/89وأورده الهيثمههي فهي "مجمههع الزوائهد" . والنقطاعهه

 .  وهو منقطع ضعيف، سعد
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أيضا اايمان  فيه من  البغض  اايمان كذلك  الغزالي.  من  أبو حامد  اامام  : قال 
َلم   َبب تَ   ِإن    َفِإن كَ   ِ ِ   ِفي  ُيب ِغَض   َأن    ُبد    الَ   ِ ِ   ِفي  ُيِحب    َمن    ُكل    َأن    اع    أِلَن هُ   ِإن َساًنا   َأح 
ُبوب    هلل ِ   ُمِطيع    وممقوت   هلل   َعاص    أِلَن هُ   تُب ِغَضهُ   َأن    ُبد    َفاَل   َعَصاهُ   َفِإن    ِ ِ   ِعن دَ   َوَمح 
  ينفصل   ال  متالزمان  وهذان  لضده   يبغض   فبالضرورة  بسبب   أحب   ومن  هللا  عند 

 من  واحد   كل  ولكن  العادات   في  والبغض   الحب   في  مطرد   وهو  ا خر  عن  أحدهما
  أفعال   بظهور  ويترشح   بةالغل   عند   يترشح   وإنما  القلب   في   دفين  داء  والبغض   الحب 
  في   ظهر  فإذا  والموافقة  المخالفة  وفي  والمباعدة  المقاربة  في  والمبغضين  المحبين
  عاديت   وهل  ولياً   في  واليت   هل:  تعالى  هللا  قال  ولذلك  ومعاداة   مواالة  سمي  الفعل
  على   تقدر  طاعاته  إال  لك  يظهر   لم  من  حق  في  واضح  وهذا  نقلناه  كما  عدواً   في
  تبغضه   أن  على  فتقدر  المسيئة  وأخالقه  وفجوره  فسقه  إال  لك  يظهر  لم  أو  تحبه  أن
  البغض  بين أجمع كيف تقول فإنك بالمعاصي الطاعات  اختلطت  إذا  المشكل وإنما

 والمواالة   والمخالفة  الموافقة  من  ثمرتهما  تتناقض   وكذلك  متناقضان   وهما  والمحبة
 الحظوظ  في  يتناقض   ال  كما  تعالى  هللا  حق  في  متناقض   غير  ذلك  وأقول  والمعاداة 
  بعضها   ويكره  بعضها  يحب   خصال  واحد   شخص   في  اجتمع  مهما  فإنه  البشرية
  خدوم   ذكي  ولد   أو  فاجرة  حسناء   زوجة  فمن  وجه  من  وتبغضه   وجه  من  تحبه  فإنك
  بين   حالة  على  معه  ويكون   وجه  من  ويبغضه  وجه  من   يحبه  فإنه  فاسق  ولكنه
 بليد   وا خر  عاق  بليد   وا خر  بار  يذك  أحدهم  أوالد   ثالثة  له  فرض   لو  إذ   حالتين
 بحسب   متفاوتة  أحوال  ثالثة  على  معهم  نفسه  يصادف  فإنه  عاق  ذكي  أو  بار

  الفجور   عليه  غلب   من  إلى  بااضافة   حالك  تكون   أن  ينبغي  فكذلك  خصالهم  تفاوت 
  وذلك  مراتب   ثال    على  متفاوتة  كالهما  فيه  اجتمع  ومن  الطاعة  عليه  غلبت   ومن
  والصحبة   وااقبال  وااعراض   والحب   البغض   من  ظهاح  صفة  كل  تعطى   بأن

 منه  الصادرة األفعال وسائر والقطيعة
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  فأقول   ؟ااسالم  مع  أبغضه  فكيف  منه  طاعة  فإسالمه  مسلم  كل  :قلت  فإ  
  أو   كافر  بحال  قستها  لو  حالة  على  معه  وتكون   لمعصيته  وتبغضه  اسالمه  تحبه
  الجناية   وقدر  لحقه  وقضاء  سالم لإل  حب   التفرقة  وتلك  بينهما  تفرقة  أدركت   فاجر
  على   وافقك  فمن،  لك  والطاعة  حقك  على  كالجناية  له  والطاعة  هللا  حق  على
  واالسترسال   االنقباض   بين  متوسطة  حالة  على  معه  فكن  آخر  في  وخالفك  غرض 
  إكرامه   في  تبالغ  وال  عنه  والتوحش  إليه  التودد   وبين  وااعراض   ااقبال  وبين

  في   مبالغتك  إهانته  في  تبالغ  وال  أغراضك  جميع  على  قكيواف  من  إكرام  في  مبالغتك
  طرف  إلى  ميله  يكون   تارة  التوسط  ذلك  ثم،  أغراضك  جميع  في  خالفك  من  إهانة
 الموافقة   غلبة  عند   وااكرام   المجاملة  طرف  إلى   وتارة  الجناية  غلبة  عند   ااهانة
  ة مر   لرضاه  ويتعرض   ويعصيه  تعالى  هللا   يطيع  فيمن  يكون   أن   ينبغي  فهكذا

 القول   في  أما  فأقول  البغض   إظهار  يمكن  ماذا  في:  قلت   فإن.  أخرى   ولسخطه
،  أخرى   القول  في  والتغليظ  وباالستخفاف  مرة  ومحادثته  مكالمته  عن  اللسان  فبكف
 مآربه  وإفساده  إساءته  في  وبالسعي   مرة  إعانته  في  السعي  فبقطع  الفعل  في  وأما
قِ   اتِ َدَرجَ   ِبَحَسبِ   وهي  بعض   من  أشد   هذا  وبعض ،  أخرى  ِصَيةِ   ال ِفس  اِدَرةِ   َوال َمع    الص 
 . ِمن هُ 
ِري   َما  َأم ا  َرى   َيج  َوةِ   َمج  َلمُ   ال ِتي  ال َهف  م    َأن هُ   َيع  َلى   َعَلي َها   ُيِصر    َواَل   َعَلي َها   ُمَتَندِّ َو    َفاأل 
 .وااغماض  الستر ِفيهِ 
 مودة   وبينه  بينك  تأكدت   ممن  كان  فإن  كبيرة  أو  صغيرة  من  عليه  أصر  ما  أما 

  تتأكد   لم  إذا  وأما  العلماء  بين   خالف  وفيه  وسيأتي  آخر  حكم  فله  وأخوة  وصحبة
 وقلة  عنه  والتباعد   ااعراض   في  إما  البغض   أثر  إظهار  من  بد   فال  وصحبة  أخوة

  وهو  ااعراض  من أشد وهذا، عليه القول وتغليظ االستخفاف في وإما إليه االلتفات 
  المعونة   قطع  إحداهما  رتبتان  أيضاً   الفعل  في  وكذلك  وخفتها  المعصية  غلظ  بحسب 
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  عليه   أغراضه  إفساد   في  السعي   واألخرى   الدرجات   أقل  وهو  عنه  والنصرة  والرفق
، المعصية  طريق  عليه  يفسد   فيما  ولكن  منه  بد   ال  وهذا  المبغضين  األعداء  كفعل
  لو   امرأة   خطب   وقد   الخمر  بشرب   هللا   عصى  رجل  مثاله  فال  فيه  يؤثر  ال  ما  أما
  في   يؤثر  ال  ذلك  أن  إال  والجاه  والجمال  بالمال  بها  مغبوطاً   لكان  نكاحها  له  سرتي

  له   ليتم  إعانته  على  قدرت  فإذا  عليه  وتحريض   بعث   في  وال  الخمر  شرب   من  منعه
 في  السعي  لك  فلي   غرضه  ليفوته  تشويشه  على  وقدرت  ومقصوده  غرضه
  ولي    بأس  فال  فسقه  في  عليه  للغضب   إظهاراً   تركتها  فلو  ااعانة  أما.  تشويشه
  عليه   الشفقة  وإظهار  بإعانته   تتلطف  أن  في  نية   لك  يكون   ربما  إذ   تركها   يجب 
  تعينه   أن   رأيت   ولكن  لك  يظهر  لم   وإن  حسن  فهذا  نصحك   ويقبل  مودتك   ليعتقد 
 كانت   إن  األحسن  هو  بل  بممنوع  لي   فذلك  إسالمه  لحق  قضاء  غرضه  على

 .(1) كب  يتعلق  من حق أو حقك  على بالجناية معصيته
 

 

 . 167، 2/166 الدينإحياء علوم  (1)
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 . والبغض باحلب الذكر عالقة

  أعظم  من  ذكره  حب   كان،  العبد   لقلب   وأنفعها  األسماء  أعظم  هللا  اسم  كان  لما 
َماِلك  :  ذلك  على  يدل  ومما،  وسالمته  القلب  صحة  على  العالمات  ب ِن  َأَنِ    َعن  

()   َالن ِبي   :  َقال ُت  ذِ :  َيُقولُ   () َسِمع  ُحب   هللِا  ُحبِّ  هللاِ "َعاَلَمُة  ِر  َوَعاَلَمُة ،  ك 
ِر هللاِ  ُض ِذك    ."(1) ُبغ ِض هللِا ُبغ 

الشخص  بغض  َّل  العمف  بغض  البغض  قواعد  َأن  َأَبا  ،  َعن  َأِبي ِقاَلَبةَ ف    :من 
َداِء   ر  َذن ًبا  ()الد  َأَصاَب  َقد   َرُجل   َعَلى  َيُسب وَنهُ ،  َمر   َلو   :  َفَقالَ ،  َفَكاُنوا  »َأَرَأي ُتم  
تُ  ِرِجيِه؟   (2)ُموُه ِفي َقِليب  َوَجد  تخ  »َفاَل َتُسب وا َأَخاُكم  :  َقالَ ،  َبَلى :  َقاُلوا،  َأَلم  َتُكوُنوا ُمس 

َ ال ِذي َعاَفاُكم    ِ َمُدوا  َفِإَذا َتَرَكُه ، »ِإن َما َأب َغُض َعَمَلهُ : َأَفاَل َتب َغُضُه؟ َقالَ : َقاُلوا، َواح 
َأِخي  يسب   لمن  ()  الدرداء  أبي  من  رفيق  توجيه  ألثرا  هذا  في.   (3) َفُهَو 
 هذا  لطف  ومن،  المعصية  من  يخرجه  أن  إلى  به  يتلطف  أن،  ويلعنه  العاصي

 

، 293ص: ، ابهههن المقهههرع فهههي معجمهههه و. 3ح ، أخرجهههه ذو النهههون المصهههري فهههي أحاديثهههه (1)
و ابهههن أبهههي شهههريح فهههي األحاديهههث . 3ح ،22ص: ، والكالبهههاذي فهههي بحهههر الفوائهههد. 944ح

و البيهقههي فههي شههعب . 45ح ، 85ص: ، وضههده ()بههاب: فههي عالمههة حههب هللا ، المائههة
ي  . واللفههظ لههه. 406ح ، 2/13، ()محبههة هللا ، اايمههان اَل ال َبي َهقههِ ه  ( ~) قههَ ن  َوجهه  : َوُرِوَي عههَ
ِديثِ ،  آَخرَ  ُر ال حهَ اد  ُمن كهَ ون  " َوِزيهَ ِن َمي مهُ ن  َأنهَِ  ، َعن  ِزَياِد به  ِعيف  عهَ َر ضهَ ه  آخهَ َوُرِوَي عهن  َوجه 

ِن َمالههِك   مُ ، بهه  لههَ َلفِ ، َوهللُا أَع  ِن السهه  ا عههَ ا ِبِمث ِلهههَ ينههَ اِلِحيَن"َوُروِّ ِديث  َغِريههب  .  الصهه  َذا حههَ اَل َخلههَف  هههَ قههَ
ِن  ِديِث ِذي النه وِن به  ِمن  َحِديِث الز ه ِريِّ َعن  َأَن   َوَغِريب  ِمن  َحِديِث َماِلك  َعن ُه َوَغِريب  ِمن  حهَ

د  َرَواُه أَ  ي ِخ َوقههَ َذا الشهه  ن  هههَ ُه ِإال  عههَ ُتبهه  م  َأك  ن  َمالههِك  لههَ َراِهيَم عههَ ن  ِذي ِإبهه  وِمي  عههَ اِلح  ال َفيهه  ُن صههَ ُد بهه  مههَ ح 
 . 617ح ، 193ص: ، من اسمه عبد الكريم، والسلفي في معجم السفر. الن ونِ 

َو وُيَذك ر ويؤنث :الَقِليب (2)  . (4/151النهاية في غريب األثر ). الِبئر التي لم ُتط 
. وإسهناده صهحيح. 20267ح ، 11/180، بهاب: سهباب المهذنب، أخرجه معمر في جامعهه  (3)

ح       ، 1/225، وأبو نعيم فهي حليهة األوليهاء. 232ح  ،211ص:  ،  أبو داود في الزهدو 
793 . 
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  على  رآه  من على الواجب وأنّ ، عميقة بئر في وقع برجل العاصي شبه أّنه التوجيه
  هام   أمر  على  الدرداء  أبو   نبه  ثم.  به  ويشمت   يسبه  أن   ال ،  منه  يستنقذه  أن  ذلك
، بالقبول  أولى  فهو  تركها  فإذا،  معصيته  تبغض   ولكن  ُيب غض   ال  العاصي  أنّ   وهو
  ظاهرة   تنتهي  حتى  المسلمين  بين  يشاع  بأن  جدير  الدرداء   أبي  من  البيان  وهذا

 .  المخطئين من والتشفي الشماتة
مع قومه مع ما كان منهم من    ()وقد حكى هللا تعالى عن نبي هللا لوط   

لم   الذي  القبيح  تعالىفعلهم  قال  السابقين  من  أحد    م نَ   ل َعَمل ُكمْ   إ ن  ي  قالَ "  :يفعله 
  ِإنِّي :  ُلوط    َلُهم    َيُقولُ :  قال الطبري .  حيث إنه قلى عملهم  ."(168)" الشعراء  اْلقال ينَ 
َمُلوَنهُ   ال ِذي  ِلَعَمِلُكمُ  َرانِ   ِإت َيانِ   ِمن    َتع  َباِرِهم    ِفي  الذ ك  نِ ،  ال َقاِلينَ   ِمنَ   َأد    ِمنَ   يَيع 

َلهُ   ال ُمن ِكِرينَ   ال ُمب ِغِضينَ  أبو حيان  (1) .ِفع  ُنهُ :  وقال  َض   َوَكو    َأن هُ   َعَلى  َيُدل    ال َقاِلينَ   َبع 
لَ   َهَذا  ُيب ِغُض  ُضُهم    ُهوَ   َغي ُرهُ   َناس    ال ِفع  لَ   َهَذا  َأن    َعَلى  َذِلكَ   َوَنب هَ ،  َبع    ُموِجب    ال ِفع 
 . (2)  الن اُس  ُيب ِغَضهُ   َحت ى ِلل ُبغ ضِ 

العلماء  بغض  من  َقاَل َرُسوُل :  َقالَ ،  ()  َعن  َعِليِّ ب ِن َأِبي َطاِلب  :  التحذير 
  ِ  ِ()  :  َعَلى َوَتَناَكُحوا  َواِقِهم   َأس  ِعَماَرَة  َهُروا  َوَأظ  ُعَلَماَءُهم   ِلُموَن  ال ُمس  َأب َغَض  "ِإَذا 

  ُ  ِ َرَماُهُم  َراِهِم  الد  ِع  ِخَصال    () َجم  َبِع  الز َمانِ :  ِبَأر  ِمَن  ِط  ِمَن ،  ِبال َقح  ِر  َوال َجو 
ل َطانِ  َكامِ ،  الس  َح  َلِة ِمَن ال َعُدوِّ ،  َوال ِخَياَنِة ِمن  واَلِة األ  و  َوالص 

  وعيد   الحديث   هذا  في.  (3) 

 

 . 17/631 (جامع البيان)تفسير الطبري   (1)
 . 8/184 البحر المحيط في التفسير (2)
َذا: الحهاكم قهال. 7923ح ، 4/361، كتهاب الرقهاق،  أخرجه الحهاكم فهي مسهتدركه  (3) ِدي ههَ  ث  حهَ

ِحيحُ  َنادِ  صهههَ سههه  انَ  ِإن   اا ِ دُ  كهههَ نُ  ِ ِ  َعبههه  ي بههه  ةَ  َأبهههِ ِمعَ  ُمَلي كهههَ ن   سهههَ ِمِنينَ  َأِميهههرِ  مهههِ ؤ   قهههال. () ال مهههُ
 =،113المراسهيل البهن أبهي حهاتم ، أمها انقطاعهه فصهحيح :قلهت.  منقطهع  منكهر  بهل:  الذهبي
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  على   فالذي،  بعلمهم  نيالعامل  الصلحاء   السيما،  علماءهم  يبغضون   لمن  شديد 
،  لربهم  سرائرهم  ويكل  غيبتهم  ويحفظ،  بهم  الظن  ويحسن  العلم  أهل  يوقر  أن  المسلم
 . عليهم قاضًيا نفسه ينصب  وال

بأنه    له  يقول  أ   هللا  يبغضه  فعال  يفعف  لمن  التصريح  لإلنسا   يجوز  هف 
الذي يظهر لي أنه ال يفعل ذلك بخالف الحب والتصريح به في    ؟يبغضه في هللا

إذا كا والواجب إظهاره ،  عليه ويأمن شره  نت له واليةالحديث فال يظهره قوال إال 
ألن التصريح  ،  فارقة والهجر والترك والنصيحة لمن قدر على ذلكمحاال بالقلب بال

 . (1)بذلك قد يؤدي إلى تنافر كبير

 

والهذهبي . بروايهة الحهديثوتفرد ابن أبي مليكة ، وأما كونه منكرا فذلك لتفرد الحاكم بروايته=
 . يطلق النكارة على التفرد

اًل  َأن  ، َماِلك   ب نِ  َأَن ِ  َعن    (1) انَ  َرجهُ دَ  كهَ يِّ  ِعنه  ر  ، () الن بهِ هِ  َفمهَ ل   بهِ الَ  َرجهُ ا: َفقهَ ولَ  يهَ ي، ِ ِ  َرسهُ  ِإنهِّ
ب   َذا أَلُحههِ الَ ، هههَ هُ  َفقههَ ي   لههَ ُه؟ : »() الن بههِ تههَ َلم  الَ  أَع  ا، اَل : قههَ ُه : »لَ قههَ ِلمهه  الَ  أَع  هُ : قههَ الَ ، َفَلِحقههَ : َفقههَ
َبب َتِني ال ِذي َأَحب كَ : َفَقالَ ، ِ ِ   ِفي  ُأِحب كَ   ِإنِّي ، فهي مسهتدركه، أبهو داود فهي سهننهأخرجهه  َلهُ  َأح 

َبارِ  َبابُ ، ألدبكتاب ا   .وإسناده جيد. 7923ح ، 4/333، ِإي اهُ  ِبَمَحب ِتهِ  الر ُجلَ  الر ُجلِ  ِإخ 
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 األول   املبحث 
 اخلصال العقدية ملن يبغضهم الل 

 : وفيه مطالب 
:  قال   ( ) ن النبي  أ   ( )   عن ابن عباس   :ُملحد يف احلرم: األول املطلب 

د  :  َثاَلَثة    ّللاا    إ َلى  النااس    ْبَغُض أ" اَلمِ  ِفي  َوُمب َتغ  ،  الَحَرم   ف ي  ُمْلح  ،  الَجاِهِلي ةِ  ُسن ةَ  اِاس 
ِرع   َدمِ  َوُمط ِلبُ   . (1) "َدَمهُ  ِلُيَهِريقَ  َحقّ   ِبَغي رِ  ام 
لُ ،  الحرم  في  االحاد   :تعالى  هللا  بغض  موجبات  من    الَمي ل:  ل حاد ااِ   َوَأص 

ءِ   َعنِ   والُعدول ي  الش 
 ب إ ْلَحادف   ف يه    ُير دْ   َوَمنْ }  أن    الكريم  القرآن  في  هللا  بين  وقد .  (2)

ْقهُ  ب ُظْلمف   .[25: الحج{ ]َأل يمف  َعَذابف  م نْ   ُنذ 
القرطبي  م    َذَهبَ   :قال  َيةَ   َهِذهِ   َأن    ِإَلى  الت أ ِويلِ   أَه لِ   ِمن    َقو    َأن    ىَعلَ   َتُدل    ا  

ن َسانَ  َمل هُ   َلم    َوِإن    ِبَمك ةَ   ال َمَعاِصي  ِمنَ   َين ِويهِ   َما  َعَلى  ُيَعاَقبُ   اا ِ وُ   ُرِويَ   َوَقد  .  َيع    َنح 
ُعود    اب نِ   َعنِ   َذِلكَ   َوُهوَ   ال َبي تِ   ِبَهَذا   َرُجل    ِبَقت لِ   َرُجل    َهم    َلو  :  َقاُلوا  ُعَمرَ   َواب نِ   َمس 
. ال ُمَرادُ   ُهوَ   ِبالظ ل مِ   ال َمي لَ   َأن    َبي نَ   َتَعاَلى  ِ َ   َأن    ِإال  .  ِ ُ   َلَعذ َبهُ   (3) (َأب َينَ   ِبَعَدنِ )

 

، بههههاب: مههههن طلههههب دم امههههرع بغيههههر حههههق، كتههههاب الههههديات، أخرجههههه البخههههاري فههههي صههههحيحه (1)
. 236ح ، بههاب: وجههوب حقههن الههدماء، وابههن أبههي عاصههم فههي الههديات. واللفههظ لههه. 6882ح

وفههي . 10771ح ، 10/308، أحاديهث عبههد هللا بههن العبههاس، والطبرانهي فههي المعجههم الكبيههر
والبيهقههي فههي . 2940ح ، 4/139، بههد الههرحمنشههعيب عههن عبههد هللا بههن ع، مسههند الشههاميين
ِل ، جماع أبواب تحريم القتل، كتاب الجراح، السنن الكبرى  باب: ِإيَجاِب ال ِقَصاِص َعَلى ال َقاتهِ
 . 15902ح ، ُدوَن َغي ِرهِ 

 . 3/389لسان العرب ، 4/236النهاية  (2)
 . بالد باليمن (3)
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ُتِلفَ    ِبِإل حاد   ِفيهِ  ُيِرد    َوَمن  ": َعب اس    اب نِ  َعنِ   َطل َحةَ  َأِبي ب نُ  َعِلي   َفَرَوى ، الظ ل مِ  ِفي َواخ 
كُ :  َقالَ "ِبُظل م   ر  كُ :  َعَطاء    َوَقالَ .  الشِّ ر  َناهُ :  َوِقيلَ   .َوال َقت لُ   الشِّ  وقطع ،  حمامه  صيد   َمع 
ِرم    َغي رِ   ودخوله،  شجره ل َحادَ   َأن    َنَتَحد  ُ   ُكن ا:  ُعَمرَ   اب نُ   َوَقالَ .  ُمح   َيُقولَ   َأن    ِفيهِ   اا ِ
ن َسانُ  ِ ِ   الَ :  اا ِ ِ ِ   َوَبَلى   !َو ِ ِ   َوَكال    !َو َطاَطانِ   َلهُ   َكانَ   َوِلَذِلكَ   !َو   ِفي   َحُدُهَما ،  ُفس 
َخرُ   ال ِحلِّ  اَلةَ   َأَرادَ   ِإَذا  َفَكانَ ،  ال َحَرمِ   ِفي  َوا   َطاطَ   َدَخلَ   الص  َض   َأَرادَ   َوِإَذا،  ال َحَرمِ   ُفس   َبع 
َطاطَ   َدَخلَ   َشأ ِنهِ  ِلِهم    َعن    ِلل َحَرمِ   ِصَياَنةً ،  ال ِحلِّ   ُفس  ِ ِ   َكال    َقو  ِ ِ   َوَبَلى  َو  َعظ مَ   ِحينَ ،  َو
ِرو   ب نِ   ِ ِ   ِلَعب دِ   َكانَ   َوَكَذِلكَ .  ِفيهِ   الذ ن بَ   ِ ُ    فسطاطان   ()  رالعاص  ب نِ   َعم 

َخرُ   ال ِحلِّ   ِفي  أحدهما اَلةَ   َأَرادَ   ِإَذا  َفَكانَ ،  ال َحَرمِ   ِفي  َوا   َطاطَ   َدَخلَ   الص  ، ال َحَرمِ   ُفس 
َض   َأَرادَ   َوِإَذا َطاطَ   َدَخلَ   هِ َشأ نِ   َبع  ِلِهم    َعن    ِلل َحَرمِ   ِصَياَنةً ،  ال ِحلِّ   ُفس  ِ ِ   َكال    َقو    َوَبَلى   َو
 ِ ِ ِرو  ب نِ   ِ ِ   ِلَعب دِ   َكانَ   َوَكَذِلكَ .  ِفيهِ   الذ ن بَ   ِ ُ   َعظ مَ   ِحينَ ،  َو   العاص   ب نِ   َعم 

َخرُ   ال ِحلِّ   ِفي  أحدهما  فسطاطان   ِفي   َعاَتَبُهم    أَه َلهُ   ُيَعاِتبَ   َأن    َأَرادَ   ِإَذافَ ،  ال َحَرمِ   ِفي  َوا  
 َلَنَتَحد  ُ   ُكن ا  ِإن  :  َفَقالَ   َذِلكَ   ِفي  َلهُ   َفِقيلَ ،  ال َحَرمِ   ِفي  َصل ى  ُيَصلِّيَ   َأن    َأَرادَ   َوِإَذا،  ال ِحلِّ 
ل َحادِ   ِمنَ   َأن   ِ ِ   َكال    َنُقولَ   َأن    ال َحَرمِ   ِفي  اا ِ ِ ِ   َوَبَلى  َو   ِبَمك ةَ   ُتَضاَعفُ   َوال َمَعاِصي،  َو
ِصَيةُ   َفَتُكونُ ،  ال َحَسَناتُ   ُتَضاَعفُ   َكَما ِصَيَتي نِ   ال َمع  َداُهَما،  َمع    ال ُمَخاَلَفةِ   ِبَنف  ِ   ِإح 

َقاطِ   َوالث اِنَيةُ  َمةِ   ِبِإس  ُهرُ   َوَهَكَذا،  ال َحَرامِ   ال َبَلدِ   ُحر  َش  َسَواء    ال ُحُرمُ   األ 
: ابن حجروقال  .  (1)

ُلهُ    َأن ُهم    الث اَلَثةِ   ِبَهؤاَُلءِ   ال ُمَرادُ   :َوَغي ُرهُ   ال ُمَهل بُ   َقالَ   ،ال ُبغ ضِ   ِمنَ   َأف َعلُ   ُهوَ   َأب َغُض   َقو 
ِلهِ   َفُهوَ   ِ ِ   ِإَلى  ال َمَعاِصي  أَه لِ   َأب َغُض  َبرُ   َكَقو  كُ   َوِإال    ال َكَباِئرِ   َأك  ر   ِ ِ   ِإَلى  َأب َغُض   َفالشِّ
ُلهُ .  ال َمَعاِصي  َجِميعِ   ِمن   لُ   ال َحَرمِ   ِفي  ُمل ِحد    َقو    ال َحقِّ   َعنِ   ال َماِئلُ   ُهوَ   ال ُمل ِحدِ   َأص 

ل َحادُ  دِ   َعنِ   ال ُعُدولُ   َواا ِ ِكلَ   ال َقص  ُتش  َتِكبَ   ِبَأن    َواس  ِغيَرةِ   ُمر    ال َحقِّ   َعنِ   َماِئل    الص 
يَغةَ  َهِذهِ  َأن   َوال َجَوابُ  َمَلة   ال ُعر فِ  ِفي الصِّ َتع  ينِ  َعنِ  ِلل َخاِرجِ  ُمس   َمنِ  ِبهِ  ُوِصَف  َفِإَذا الدِّ

 

 . 35، 12/34تفسير القرطبي  (1)
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َتَكبَ  ِصَيةً   ار  َلةِ   ِإيَراُدهُ   َوِقيلَ   ِعَظِمَها  ِإَلى  ِإَشاَرة    َذِلكَ   ِفي  َكانَ   َمع  ِمي ةِ   ِبال ُجم  ِعر    ااِلس    ُمش 
َفةِ  ِبثُُبوتِ  ِظيمِ  الت ن ِكيرُ  ُثم   الصِّ  .(1)الذ ن بِ  ِعَظمِ   ِإَلى ِإَشاَرةً  َذِلكَ  َيُكونُ فَ  ِللت ع 

الكفر  أهف  من  أبغض  هؤَّلء  أ   هذا  يقتضي  هف  أجاب عن ذلك ابن    ولكن 
  معناه   وإنما،  الكفر  أهل  من  هللا  إلى  أبغض   هؤالء  يكون   أن  يجوز  ال:  بطال فقال
العيني.  (2)المسلمين  جملة  من  هو  ممن  الذنوب   أهل  أبغض  له:  وقال   ض أب غ:  َقو 
ِضيل  أفعل  الن اس نى  ُهَنا  الت ف  ُعول  ِبَمع   ِإَراَدة   هللا  من  والبغض ،  البغض   من  ال َمف 
ُروه  ِإيَصال له.  ال َمك  له.  ال ُمسلمين:  َأي  الن اس:  َقو    المائل   َوُهوَ   ال ِميم  ِبَضم  ملحد :  َقو 
د   َعن  ال َعاِدل  ال حق  َعن غِ   مرتكب :  قلت   َفِإن.  الظ اِلم:  َأي  ال َقص    َعن   مائل  يَرةالص 
يَغة  َهِذه:  قلت .  ال حق؟ مل  ال عرف  ِفي  الصِّ َتع    بَها   وصف  َفِإذا  الّدين  َعن  لل َخاِرج  تس 
تكب   من ِصّية  ار  َلةِ   ِإيَراده:  َوقيل.  عظمها  ِإَلى  ِإَشاَرة  َذِلك   ِفي   َكانَ   َمع    االسمية   ِبال ُجم 

عر ،  الذ نب   عظم  ِإَلى  اَرةِإشَ   َذِلك   ِفي  َفيكون   للتعظيم  والتنكير  الّصفة  ِبثُُبوت   مش 
َناهُ : َوقيل َكامَها َتب ِديل َأو  وصفَها َعن  بتغييرها ال حرم َأرض  ِفي الظ لم َمع   . (3) َأح 
 المراد و ، إليه المؤمنين عصاة أبغض  أي( هللا إلى الناس أبغض ) :وقال المناوي  

  هؤالء   من  أبغض   الكافر  وأن  األمة  عصاة  جميع  عليهم  المقول  بالناس 
  حق (  في)  االستقامة  عن  مائل  أي  بالضم(  ملحد )  إنسان  أحدهم(  ثالثة)،دينالمعدو 
  عن   الميل  وهو  االحاد   من   فيه  محرم  بفعل  حرمته  هتك  بأن  المكي(  الحرم)

 إلحاد   ضربان  واالحاد ...    الوسط  عن  المائلة  الحفرة  وهو  اللحد   من  أو  الصواب 
  والثاني   ويبطله  اايمان  فيينا  فاألول  باألسباب   الشرك  إلى  وإلحاد   باهلل  الشرك   إلى

 

 .  12/210ي فتح البار  (1)
 . 8/510 شرح صحيح البخارى البن بطال (2)
 . 44/ 24عمدة القاري  (3)
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  من   عاص   فهو  ربه  أمر  مخالفته   مع  حرمته  لهتك  وذلك  يبطله  وال  عراه   يوهن
 الحرم  في  الصغيرة  فعل  أن   ظاهره  بأن  واستشكل.  جدير   بالبغض   فهو  وجهين
  في   يستعمل  عرفا  االحاد   بأن  وأجيب   غيره   في  الكبيرة  فعل  من  به  أشد   المكي
  ويدل   عظمه  إلى  إشارة  كان  محرما  ارتكب   من  به  وصف  فإذا  الدين  عن  الخارج
  ثبوت   يفيد   االسمية  بالجملة ااتيان  فإن ا ية{ بظلم  بإلحاد  فيه  يرد  ومن} آية عليه
  من   وهذا  قالوا.  الذنب   عظم  إلى   إشارة  فهو  للتعظيم   والتنوين  ودوامه  االحاد 

 وذهب .  يفعله  ولم  عليه  عزم  إذا  فيه  للشر  الناوي   يعاقب   فإنه  الحرم  خصائص 
هكذا توارد :  قلت .  (1)  كالحسنات   فيه  تتضاعف  السيئات   أن   إلى   الصحابة  عض ب

المعاني هذه  على  بعض  ،  الشراح  أن  تقتضي  الحديث  في  األمور  بعض  ولكن 
هؤالء هم من أهل الكفر كالملحد في الحرم أما الخصلة الثانية والثالثة فال تقتضي  

:  الطيبي  وقول:  الطيبي فقال  هذا بخالف األولى فإنها كفر أما ما نقله المناوي عن
فال يوافق عليه ألن األولى    "ااسالم  في  ومبتغ"  :قوله  بدليل  المسلمين  بالناس  أراد 

إن  إال  كذلك  فليست  والثالثة  الثانية  أما  ااسالم  عن  والخروج  الميل  في  نص 
صاحبها المناوي .  استحلها  قاله  ،  المعدودين  هؤالء  من  أبغض   الكافر  وأن:  وما 

الخ:  قلت  بعينهابل  كفر  األولى  االحاد  ،  صلة  أن  والحديث  ا ية  تقتضية  والذي 
وكذا ما قاله ابن بطال  .  -أعاذنا هللا من هذا    –وقع منه فعال ال نية في الحرم  

من   مراد  غير  وهذا  الظالم  بمعنى  هنا  الملحد  أن  العيني  اعتبر  حيث  والعيني 
ا ية بدليل  ابن حجر،  الحديث  يَغةَ   َهِذهِ   ن  أَ   َوال َجَوابُ :  حيث قال   ال ُعر فِ   ِفي  الصِّ

َمَلة   َتع  ينِ  َعنِ   ِلل َخاِرجِ  ُمس   .  وهو الصواب ال غير الدِّ

 

 . 1/81فيض القدير  (1)
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  أماكن   في  وقوعها  أحوال  بمقارنة  تغلظ المعاصي  أن  الفقه  من  الحديث   هذا  فيو  
 الحرم  في  ألحد   فإذا  االستقامة؛  عن   المائل  هو:  الملحد .  وشًرا  غلظة   تزيدها  ومحال
 ذلك   في  الحق  عن  هو  فمال  -  فيه  ليستقيموا  الميل  أهل   يقصده  موضع  وهو  -

 . (1) عليه  هللا غضب  اشتد  - به قاصد  فيه هلل يقوم الذي الموضع
 

 : اجَلاِهِليَِّة ُسنََّة اإِلْساَلِم ِفي ُمْبَتٍغ: الثاني املطلب

،  من األمور التي حاربها ااسالم طرق الجاهلية في التعامل مع بعض األمور 
اا عنهاجاء  فنهى  ومعادهم،  سالم  صالحهم  فيه  بما  الناس  طريقة  ، وعدل 
وغير ذلك بما ال ،  مرأة والتعامل مع ال،  واألخالق،  والمعامالت ،  والعبادات ،  كالعقائد 

لحصره الفعل  .  سبيل  من  أصلها  مبتغ  اَلنِ (  َبَغيَ )وكلمة   َطَلبُ   :َأَحُدُهَما:  َأص 
ءِ  ي  لِ   َفِمنَ .  َسادِ ال فَ   ِمنَ   ِجن      :َوالثاان ي،  الش  َو  ءَ   َبَغي تُ   األ  ي  . َطَلب َتهُ   ِإَذا:  َأب ِغيهِ   الش 
ءَ   َبَغي ُتكَ :  َوُيَقالُ  ي  ءَ   َوَأب َغي ُتكَ ،  َلكَ   َطَلب ُتهُ   ِإَذا:  الش  ي  .  َطَلِبهِ   َعَلى  أََعن ُتكَ   ِإَذا:  الش 
َيةُ  َيةُ   َوال ُبغ   ااسالم  قبل  العرب   عليها  كان  التي  الحال:  والجاهلية.  (2)ال َحاَجةُ   َوال ِبغ 
  وغير   والتجبر  والكبر  باألنساب   والمفاخرة ،  الدين  وشرائع  ورسوله  باهلل   الجهل  من
َبة    َأن هُ   َوالظ اِهرُ :  قال ابن عاشور  (3) .ذلك َلمُ   اَل   ال ِذي   َأيِ   ال َجاِهلِ   ِإَلى  ِنس  ينَ   َيع   الدِّ

ِحيدَ  َلَقتِ   ال َعَربَ   َفِإن  ،  َوالت و  ِلَقتِ ...  ال ِحل مَ   َقاَبلَ   َما  َعَلى  لَ ال َجه    َأط  لُ   َوُأط   َعَلى   ال َجه 
َسبُ .....    ال ِعل مِ   َعَدمِ    أَه لَ   ِبهِ   َوَصفَ ،  ال ُقر آنِ   ُمب َتَكَراتِ   ِمن    ال َجاِهِلي ةِ   َلف ظَ   َأن    َوَأح 

 

 .  3/113 اافصاح عن معاني الصحاح (1)
 . 14/76لسان العرب ، 3/306النهاية ، 1/271معجم مقايي  اللغة  (2)
ي المؤصههههل أللفههههاظ القههههرآن المعجههههم االشههههتقاق، 22/13التحريههههر والتنههههوير ، 1/323النهايههههة  (3)

 . 1/591معجم متن اللغة ، 1/353 الكريم
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كِ  ر  لِ   ِمنَ   َتن ِفيًرا  الشِّ . (1) الذ مِّ   َمَقاَماتِ   ِفي  ال ُقر آنُ   ُكُرهُ َيذ    َوِلَذِلكَ ،  ال ِعل مِ   ِفي  َوَتر ِغيًبا،  ال َجه 
ابن حجر ُلهُ :  قال  اَلمِ   ِفي  َوُمب َتغ  "  َقو  س   ِعن دَ   ال َحق    َلهُ   َيُكونُ   َأي    " ال َجاِهِلي ةِ   ُسن ةَ   اا ِ

ُلُبهُ   َشخ ص     َقِريِبهِ   َأو    هِ َوَلدِ   َأو    َكَواِلِدهِ   ُمَشاَرَكة    ِفيهِ   َلهُ   َيُكونُ   اَل   ِمم ن    َغي ِرهِ   ِمن    َفَيط 
مُ   ال َجاِهِلي ةِ   َوُسن ةُ   َتن ِفيَذَها  َأو    ِإَشاَعَتَها  َأو    ال َجاِهِلي ةِ   ِسيَرةِ   َبَقاءَ   ُيِريدُ   َمن    ال ُمَرادُ   َوِقيلَ   اس 
َتِمُدوَنهُ   ال َجاِهِلي ةِ   أَه لُ   َكانَ   َما   َجِميعَ   َيُعم    ِجن     ذِ   ِمن    َيع    ال َحِليفِ وَ   ِبَجاِرهِ   ال َجارِ   َأخ 
وِ   ِبَحِليِفهِ  َتِقُدوَنهُ   َكاُنوا  َما  ِبَذِلكَ   َوَيل َتِحقُ   َذِلكَ   َوَنح  اَلمُ   َجاءَ   َما  ِمن هُ   َوال ُمَرادُ   َيع  س    اا ِ
ِكهِ  َيَرةِ   ِبَتر  َرجَ   َوَقد    َذِلكَ   َوَغي رِ   َوال َكَهاَنةِ   َكالطِّ ِني    الط َبَراِني    َأخ  اَرُقط    ي َأبِ   َحِديثِ   ِمن    َوالد 
َتى  ِإن  "  َرَفَعهُ   ُشَري ح     ِفي   ال َجاِهِلي ةِ   ِبَدمِ   َطَلبَ   َأو    َقاِتِلهِ   َغي رَ   َقَتلَ   َمن    ِ ِ   َعَلى  الن اسِ   أَع 
اَلمِ  س  ِكنُ   (2) "اا ِ رَ   َأن    َفُيم  : قال ابن بطال.  (3)ال َحِديثِ   َهَذا  ِفي  ال َجاِهِلي ةِ   ُسن ةُ   ِبهِ   ُيَفس 
  وقتلهم ،  القاتل  غير  (4)بالذحول  طلبهم  فهو،  الجاهلية  سنة  سالماا  يف   المبتغى  وأما
  مباحةً  كانت  الشهوات؛ألنها واتباع، المحارم انتهاك: ومنها قومه من وجدوا من كل
  النياحة :  ومنها  .....المؤمنين  على   وحرمها  ااسالم   في  هللا  فنسخها  الجاهلية   في

 

 . بتصرف 1/136التحرير والتنوير  (1)
، 22/190 والطبراني فهي الكبيهر، 16378ح ، 26/302الحديث أخرجه أحمد في المسند   (2)

ُرُه ، والهههدارقطني فهههي سهههننه، 498ح  َياِت َوَغيههه  ُدوِد َوالهههدِّ اُب ال حهههُ  :قلهههت 3148ح ، 87//4ِكتهههَ
فيههه كههالم مههن جهههة ، مههداره علههى عبههد الههرحمن بههن إسههحاق: وهههو المههدني، إسههناده ضههعيف

 . 2/547ميزان االعتدال . وقال البخاري: لي  ممن يعتمد على حفظه، حفظه
 .  12/210فتح الباري  (3)
ل:  ذحل  (4) ة   مكافهَأة َطلهَبُ :  َوِقيهلَ ،  الثهأ ر:  الهذ ح  كَ  ُجِنيهَت ِبِجَنايهَ دَ  َأو َعَليه  : َوِقيهلَ ، ِإليهك ُأِتيهَت   اَوة  عهَ

َداَوةُ  ههُوَ  د ال عههَ هُ ، والِحقه  عههُ ال َوَجم  حهَ ول َأذ  رة َوههُوَ ، وُذحههُ الُ . التههِّ لهه َطلههَبَ : ُيقهَ لسههان . بثههأ ره َأي بَذح 
 . 11/256العرب 
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. (1) (منى  فلي   سنتى  عن  غب ر   من):  ()  قال  وقد ،  ذلك  وغير  والكهانة  والطيرة
له:  وقال العيني اَلم  ِفي  ومبتغ :  َقو  س  اَلم  ِفي  َطالب :  َأي  ال َجاِهِلي ة   سنة  اا ِ س    َطريَقة   اا ِ
ِضيح  َوِفي.  مثال  كالنياحة  ال َجاِهِلي ة ِني  بالغين  ُرِويَ   ومبتغ  الت و   َوُهوَ   االبتغاء  من  َيع 
مَلة  وبالعين  الّطلب   َهِذه :  قيل  َفِإن.  األول  بطال  اب ن  َشرحه  ال ِذيوَ   التتبع  من  ال ُمه 
  ال َقاِعَدة   ِتل كَ   َبَقاء  ِإَراَدة  بل  فعلَها  َلي َ    سنيتها  الّطلب   معنى  ِبَأن  ُأِجيب   َصِغيَرة؟
م  أِلَن  قواعدها  َجِميع  بل،  وتنفيذها  وإشاعتها   لم   َوِلَهَذا،  َعام  ال ُمَضاف  ال ِجن     اس 
المناوي .  (2) فاعلها:  يقل   الفوقية   وفتح  الموحدة  وسكون   الميم   بضم (  بتغمُ ):  وقال 
  طريقة   إحياء  أي(  الجاهلية  سنة)  دينه  في   أي(  ااسالم  في)  طالب   معجمة   وعين 
  والنياحة   والكهانة  والطيرة  البنات   كقتل   فيه  الجهالة  لكثرة  به  سمي  الفترة  زمن   أهل

  كأصله   عليه  لي   ممن  الحق  وطلب   مستحقه  عن  القود   ومنع  والنيروز  والميسر
:  قلت .  (3) للتهكم  أو  اللغة  أصل   على  ورد   الجاهلية  فعل  على  السنة  فإطالق   وفرعه

وإن ،  أما تفسير ابن حجر لسنة الجاهلية بحواد  القتل المعروفة فذلك الشتهارها
:  ن كان ابن حجر عدل عن ذلك فقالكانت سنة الجاهلية أعم في كل مخالفة وإ

اَلمُ اا ِ   َجاءَ   َما  ِمن هُ   َوال ُمَرادُ  ِكهِ   س  َيَرةِ   ِبَتر  وهذا هو :  قلت ...  َذِلكَ   َوَغي رِ   َوال َكَهاَنةِ   َكالطِّ
وكذا ما ذكرها ابن بطال فتخصيص  ،  أخرى   الصواب وإن كان عدل عن ذلك مرة

بالقتل تضييق والنص أعم من ذلك القتل أيضا ألن الحديث أفرد  ،  سنة الجاهلية 
بعدها التي  الخصلة  في  الحديث  ،  وحده  يصح  أيضا  حجر  ابن  به  استدل  الذي 
ولذلك فالمقصود بسنة الجاهلية كل طريق قديمة  ،  مثاال على الخصلة التي بعدها

 

 . 8/511 شرح صحيح البخارى البن بطال (1)
 . 44/ 24عمدة القاري  (2)
 . 113/ 3 اافصاح عن معاني الصحاح (3)
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.  فمن يريد العودة إلى طرائقهم استحق بغض هللا،  وأتى بما ينافيها،  حاربها ااسالم
هبيرة ابن    ااسالم   من  به  هللا  جاء  بما  متروكة  مهجورة:  الجاهلية  والسنة:  قال 

  سنن   من  بالقبيح  ااسالم  سنن  من  الحسن  استبدال  اانسان   أراد   فإذا،  ومحاسنه
أما ما ذكره العيني في رواية مبتغ وقوله إن هناك  .  (1) ()  هللا   أبغضه  الجاهلية 

رواية متبع فذلك لم يقف العلماء عليها مع أن هناك فرقا في ترتيب الحروف بين  
ومتبع مس ،  مبتغ  غير  وحده  بطال  ابن  على  كل .  تقيموإحالته  النعي  في  ويدخل 

زماننا في  كانت  لو  حتى  الناس  يبتدعها  ااسالم  أصول  تخالف  ال  ،  عادة  فإنه 
 . مصير من اعتبارها من جملة وجن  أعمال الجاهلية

 

َأَتي ُت  :  َقالَ ،  َعن  َرُجل  ِمن  َخث َعمَ ،  َعن  َقَتاَدةَ   :(اإلشراك باهلل: )املطلب الثالث
َحاِبهِ ُهَو فِ  َ و  ()الن ِبي     ؟ َأن َت ال ِذي َتز ُعُم َأن َك َرُسوُل هللا : ُقل تُ : َقالَ ، ي َنَفر  ِمن  َأص 
َماِل َأَحب  ِإَلى هللا،  َيا َرُسوَل هللا:  ُقل تُ :  َقالَ ،  َنَعم  :  َقالَ  ِإيَمان  ِباهلل  :  َقالَ   ؟َأي  اأَلع 
َأي   ، َيا َرُسوَل هللا: ُقل تُ : َقالَ . َلُة الر ِحمِ ُثم  ِص : َقالَ  ؟ُثَم َمه  ، َيا َرُسوَل هللا: ُقل تُ : َقالَ 

هللا  ِإَلى  َأب َغُض  ُقل تُ :  َقالَ   ؟اأَلَعَماِل  ِباهلل  َراُك  هللا:  اِاش  َرُسوَل  َمه  ،  َيا  : َقالَ   ؟ُثَم 
الر ِحمِ  َمه  :  ُقل تُ :  َقالَ ،  َقِطيَعُة  ُثَم  هللا  َرُسوَل  َونَ :  َقالَ   ؟َيا  ِبال ُمن َكِر  ُر  َعِن  اأَلم  ي   ه 
ُروفِ   باهلل   الشرك  وهي:  هللا  إلى  األعمال  ألبغض   بيان  الحديث   هذا  في.  (2) ال َمع 

 

 . 81/ 1 فيض القدير (1)
عاصم في ابن أبي وأخرجه . واللفظ له. 6839ح ،  12/229،  أخرجه أبو يعلى في مسنده (2)

ب  ِإلهَى هللِا مختصهرا بلفهظ: ، ا حهاد والمثهاني اِل َأحهَ مهَ الَ ()َأي  اأَلع  اَلى  :؟ قهَ ِ َتعههَ اهلل  ان  بهِ ِإيمهَ
َلُة الهر ِحمِ  :الَ ُثم  َمه  ؟ قَ ، َيا َرُسوَل هللاِ   :َقالَ  ، 5/88، ()ذكهر رجهال رووا عهن النبهي، ثُهم  صهِ
 يعلههى َأبهُو= =َرَواهُ  :وقههال 228، 3/227وذكهره المنههذري فهي الترغيههب والترهيهب ، 2901ح 

َناد و َرَواهُ  :وقههههال8/151وذكههههره الهيثمههههي فههههي المجمههههع ، جيههههد ِبِإسهههه  ى َأبههههُ لههههَ هُ ، َيع  الُ  َوِرَجالههههُ  ِرجههههَ
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  أن   بها  حقيق  األعمال  وتلك،  المعروف  عن  والنهي  بالمنكر  واألمر  الرحم  وقطيعة
  ومظاهرة ، وربه العبد  بين قطيعة فالشرك. وا ثام الشرور مجمع فهي بغيضة تكون 
 . له ومحادة وعداوة، هللا على

 

مهم الثالث الذي واألمر ال   :األمر باملنكر والنهي عن املعروف: املطلب الرابع
هو من عالمات  :  يبغضه هللا  وهي عالمة  المعروف  عن  والنهي  بالمنكر  األمر 

الكونية،  المنافقين هللا  لموازين  خلقه،  وانتكاس  في  لسنة هللا  أمر ،  وقلب  قد  وهللا 
ال الفطرة  بانتهاج  المؤمنين  منكرسليمة  عباده  عن  ونهي  بالمعروف  أمر  . من 

  يخالف   بما  األمر:  هو  أو،  المهلكة  المسالك  إلى  اارشاد   هو:  بالمنكر  األمرو 
 . الشريعة الغراء الجامعة لكل الخير عنه تنّفر  ما تحسين: هو أو، والّسّنة الكتاب 
 فق يوا  عّما  الّنهي  هو  أو،  الّشريعة  يالئم  عّما  الّزجر  هو:  المعروف  عن  الّنهي
قال  .  (1)وأفعاله  العبد   أقوال  من  تعالى  هللا  يرضي  ما  تقبيح   هو  أو،  والّسّنة  الكتاب 
  َعن    َوَيْنَهْو َ   ب اْلُمْنَكر    َيْأُمُرو َ   َبْعضف   م نْ   َبْعُضُهمْ   َواْلُمناف قاتُ   اْلُمناف ُقو َ و ":  تعالى

َيُهمْ   َوَيْقب ُضو َ   اْلَمْعُروف   َيُهمْ   ّللااَ   َنُسوا  َأْيد  ُقو َ   ُهمُ   اْلُمناف ق ينَ   إ  ا   َفَنس    ( 67)  "اْلفاس 
َأي  اأَلَعَماِل َأب َغُض ِإَلى ،  َيا َرُسوَل هللا :  ُقل تُ ..  وفي المطلب السابق حديث .  التوبة
َراكُ :  َقالَ   ؟هللا َمه  :  ُقل تُ ..  .  ِباهلل  اِاش  ُثَم  َرُسوَل هللا  ي   :  َقالَ ؟ َيا  َوَنه  ِبال ُمن َكِر  ُر  اأَلم 

 

ِحيحِ  ، إتحهاف الخيهرة المههرة فهي البوصهيري  قهال. . ِثَقة   َوُهوَ  الط اِحيِّ  َخاِلد   ب نِ  اِفعِ نَ  َغي رَ   الص 
َناد   َهَذا  .:1/67 ُتهُ  َما َناِفع  ، َمَقال   ِفيهِ  ِإس  م  ، َعِلم  ي َأَرهُ  َولهَ ء   فهِ ي  ن   شهَ ر حِ  ُكتُهبِ  مهِ ِديلِ  ال جهَ ، َوالت عه 

اِقي الِ  َوبههَ َنادِ  ِرجههَ ات   اِاسهه  ى ِثقههَ طِ شههَ  َعلههَ ِلم   ر  . قلههت: بههل لههه ترجمههة عنههد ابههن أبههي حههاتم فههي ُمسهه 
، وإن كان المنهذري والهيثمهي وثقهاه 9/210، وابن حبان في الثقات 8/457الجرح والتعديل  

 صراحة، وهو أحد شيوخ أبي يعلى.
 . 9/3987 () الكريم الرسول أخالق مكارم في النعيم نضرة (1)
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ُروفِ َعِن ال     َوُهوَ   ()  الن ِبيِّ   ِإَلى  ان َتَهي تُ :  َقالَ   ()   بن مسعود   ِ ِ   َعب دِ   َعن  و   ،َمع 
َراءَ   ُقب ة    ِفي و    ِفي  -  َأَدم    ِمن  :  ال َمِلكِ   َعب دُ   َقالَ -.  َحم  َبِعينَ   ِمن    َنح  :  َفَقالَ ،  َرُجاًل   َأر 
ُتوح    ِإن ُكم  » َركَ   َفَمن  ،  ونَ َوُمِصيبُ ،  َمن ُصوُرونَ ،  َعَلي ُكم    َمف  ،  ِ َ   َفل َيت قِ ،  ِمن ُكم    َذِلكَ   َأد 

ُروفِ   َول َيأ ُمر   ًدا  َعَلي    َكَذبَ   َمن  ،  َرِحَمهُ   َول َيِصل  ،  ال ُمن َكرِ   َعنِ   َول َين هَ ،  ِبال َمع  ،  ُمَتَعمِّ
َعَدهُ   َفل َيَتَبو أ   َمهُ   ُيِعينُ   ال ِذي  َوَمَثلُ ،  الن ارِ   ِمنَ   َمق  يَ   َبِعير    َكَمَثلِ ،  ال َحقِّ   ي رِ غَ   َعَلى  َقو   ُردِّ
 .  (1) ِبَذَنِبِه  ِمن َها َين ِزعُ   َفُهوَ ، ِبئ ر   ِفي

 

َعن  َأِبي   :الذين يزورون األمراء بغض اهلل للقراء املرائني: املطلب اخلامس
ِ  :  َقالَ ،  ()  ُهَري َرةَ   ِ َرُسوُل  ال حُ :  ()َقاَل  ُجبِّ  ِمن    ِ ِباهلل  ُذوا  َقاُلوا"َتَعو  ِن"  َيا :  ز 

ِن؟ َقالَ  ِ! َوَما ُجب  ال ُحز   ِ ذُ :  َرُسوَل  َبَعِماَئِة    "َواد  ِفي َجَهن َم تعو  م  َأر  ِمن ُه َجَهن ُم ُكل  َيو 
ِ ِ :  َمر ة " قيل ُخُلهُ ،  َيا َرُسوَل  َيد  َماِلِهم  :  َقالَ   ؟َمن   ِبَأع  ال ُمَراِئيَن  ِلل ُقر اِء  ن  ِمن   َوإِ ،  "أُِعد  

َُمَراَء" ِ ال ِذيَن َيُزوُروَن األ   ِ  . (2) "ال َجَوَرَة": َقاَل ال ُمَحاِرِبي  . َأب َغِض ال ُقر اِء ِإَلى 
 

ابُ ، والحههاكم فههي مسههتدركه، 3801ح ، 6/350 أخرجههه أحمههد فههي مسههنده (1) رِّ  ِكتههَ َلةِ  ال بههِ  َوالصههِّ
َنادِ  َصِحيحُ  َحِديث   َهَذا وقال الحاكم، 7275ح ، 4/175 س   . ووافقه الذهبي " ُيَخرَِّجاهُ  َوَلم   اا ِ

 :قهالو . 2383ح  4/593، باب: الرياء والسهمعة، كتاب الزهد، أخرجه الترمذي في جامعه  (2)
بهاب: االنتفهاع بهالعلم والعمهل ، أبهواب السهنة، ماجهة فهي سهننه  ابنو .  غريب  حسن  حديث  هذا
 قههال. 2091ح، 2/170، و البخههاري فههي تاريخههه الكبيههر. واللفههظ لههه. 256ح  1/94، بههه

وأخرجهه الطبرانهي فهي . مجههول وههو سهيرين ابن من سماع له يعرف ال معاذ  وأبو:  البخاري 
فهههههههي  و. 6189ح =         =،6/202فهههههههي: و ، 3090ح ، 3/261، المعجهههههههم األوسهههههههط

َتَعاَذ ِمن ُه الن ِبي  ،  الدعاء َتَعاَذ ِمن هُ  ()َباُب: َما اس  و البيهقهي فهي . 1391ح، َوَما َأَمَر َأن  ُيس 
وذكهههره الهيثمهههي فهههي المجمهههع ، 6435ح ، وتهههرك الريهههاء ()إخهههالص العمهههل هلل ، الشهههعب
َسطِ  ِفي الط َبَراِني   َرَواهُ : وقال  10/389 َو  لِ  ب نُ  ُمَحم دُ  يهِ َوفِ ، األ  نِ  ال َفضه  ةَ  به  ع   َوههُوَ ، َعِطيه  مهَ  ُمج 
ى ِفهِ  َعلهههَ ع  ابُ )، (1905)، (3/1513) مسهههلم صهههحيحوفهههي .  3/365تاريخ بغهههداد .ضهههَ  ِكتهههَ



 "  نبويةيف ضوء السنة ال موضوعية دراسة" إعالم األنام بذكر من يبغضهم الرمحن

 

 - 1055 - 

  بأن   الناس  أولى  القراء  فإنّ ،  القراء  السيما  الرياء  من  التحذير  الحديث   هذا  في
  التوقير   من  له  بغيين   وبما  هللا  بكالم  الناس  أعرف  ألّنهم،  عبادتهم  في  هلل  يخلصوا
 القدر   وهذا.  يعرفون   ما  خالفوا  إذا،  معرفتهم  قدر  على  عذابهم   كان   ولذلك،  والتعظيم
  أنّ   وفيه،  الرياء  من   للتحذير،  مسلم  صحيح   في   آخر  حديث   له   يشهد   الحديث   من

 الدخول   من  تنفير  الحديث   وفي.  جهنم  بهم  تسعر  ثالثة  أول  من  المرائي  القارع 
  وموافقتهم   عليهم  الدخول   ذلك  من  المبغوض   بل،  إطالقه  على  ولي ،  األمراء  على
  يدخلون   كانوا  الصحابة  فإنّ   وإال(  )  رسوله  وأمر  -تعالى   هللا  أمر  مخالفة  على
، منهم  الظلمة   السيما،  المنكر  عن  وينهونهم  بالمعروف  ويأمرونهم  األمراء  على
،  هللا  عن  لغون المب  ألّنهم،  العلم   أهل   الظلمة   على  الدخول  من  بالنفرة  الناس  وأولى

 أن   ال،  ظلمهم  عن  األمراء  يحجزوا  أن  عليهم  والواجب ،  بحدوده  والعالمون 
  من   الوعيد   هذا  في  حظًّا  أكثر  كانوا  ذلك  أجل   من،  ومشاربهم  مطاعمهم  يشاركوهم
من  .  غيرهم   والسالطين   والملوك(  األمراء)  ويواصلون   يزورون   الذينفالمقصود 
الزيارة ،  والجاه  والمنزلة  والمال   الرئاسة  منهم   طلًبا  إليهم؛  ويتملقون  كانت  إن  أما 

في   وشفاعة  منكر  عن  ونهي  بمعروف  أمر  فيها  التي  المجالسة  من  ذلك  لغير 
 .  بل يثاب اانسان أعظم إثابة، المعروف فال حرج

 

اَرةِ  مههَ ابُ ، اا ِ ن   بهههَ لَ  مههَ اءِ  َقاتهههَ يههَ َعةِ  ِللرِّ م  َتَحق   َوالسههه  ارَ  اسهه  ن   (النههه  ي عههَ َرةَ  َأبهههِ الَ ، ُهَريهه  ِمع  ...  :قهههَ  تُ سهههَ
لَ  ِإن  : "َيُقولُ   ()  هللاِ   َرُسولَ  ى الن اسِ  َأو  مَ  ُيق ضهَ ةِ  يهَو  هِ  ال ِقَيامهَ ل   َعَليه  ِهدَ  َرجهُ ُتشه  ل  ......، اس   َوَرجهُ
مَ  مَ  َتَعلهه  هُ ، ال ِعلهه  َرأَ  َوَعل مههَ ر آنَ  َوقههَ ُأِتيَ ، ال قههُ هِ  فههَ هُ  بههِ فههَ هُ  َفَعر  ا ِنَعمههَ الَ ، َفَعَرَفهههَ ا: قههَ تَ  َفمههَ الَ  ا؟ِفيهههَ  َعِملهه  : قههَ
تُ  مَ  َتَعل مهه  هُ ، ال ِعلهه  تههُ َرأ تُ  َوَعل م  ر آنَ  ِفيههكَ  َوقههَ الَ ، ال قههُ َذب تَ : قههَ كَ ، كههَ تَ  َوَلِكنهه  مَ  َتَعل مهه  الَ  ال ِعلهه  اِلم  : ِلُيقههَ ، عههَ
َرأ تَ  ر آنَ  َوقههَ الَ  ال قههُ وَ : ِلُيقههَ اِرع   هههُ د  ، قههَ م  ، ِقيههلَ  َفقههَ رَ  ثههُ هِ  ُأمههِ ِحبَ  بههِ ى َفسههُ هِ  َعلههَ هههِ ى َوج  يَ  َحتهه  ي ُأل قههِ  فههِ
 .".....الن ارِ 
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«  ُجب   و )  نُ ال حُ   ِفيَها  ِبئ ر    ِمن    َأي    َوِبَفت ِحَها  الز ايِ   َوُسُكونِ   ال َحاءِ   ِبَضمِّ   (:اْلَحَز     الَ  ز 
يِبي    َقالَ :  َغي رَ  َضاَفةُ   َعَلم    ال َحَزنِ   ُجب  :  الطِّ اَلمِ   َدارِ   ِفي  ِهيَ   َكَما  ِفيهِ   َواا ِ س   اا ِ
 َكَمالِ  ِمن   َعِميق   َواد   ُهوَ : َأي  (: َواد  ) : َقالَ  ال َحَزِن؟ ُجب   َوَما! ِ ِ  َرُسولَ  َيا: َقاُلوا»)

ِقهِ  ِبهُ   ُعم  ِكيرِ :  (َجَهن مَ   ِفي)  ال ِبئ رَ   ُيش  لِ   ِبالت ذ    ِمن  :  َأي  :  (ِمن هُ )  ِبالت أ ِنيثِ :  َوِقيلَ ،  ِلل َفص 
ةِ  ِتَماِلَها  َمعَ :  (َجَهن مُ )  َعَذاِبهِ   ِشد  يِبي    َقالَ .  َعَلي هِ   اش  ذُ :  الطِّ   َكالن ط قِ   ُهَنا  َجَهن مَ   ِمن    الت َعو 
ِلهِ   ِفي  ِمن َها   م نَ   َتَميازُ   َتَكادُ }  َوالت َغي ظِ   َوَكالت َمي زِ [  30:  ق{ ]يدف َمز    م نْ   َهفْ }:  َتَعاَلى  َقو 

ِريَ   َأن    َوالظ اِهرُ [  8:  الملك{ ]اْلَغْيظ     َعَلى   َقاِدر    َتَعاَلى  أِلَن هُ   ال ُمَتَعاَرفِ   َعَلى   َذِلكَ   َيج 
ء    ُكلِّ  م    ُكل  ).  َشي  َتَملُ :  (َيو  َبَعِمائَ )  َوال َوق تُ   الن َهارُ   ُيح   ال َعَددِ   ُخُصوَص   َلَعل  :  (َمر ة    ةِ َأر 

ِتَبارِ  َبَعةِ   ِجَهاِتَها  ِباع  َر  ِني  األ  َتِملُ   َوُهوَ   ِماَئة    ِجَهة    ُكل    َيع  ِديدَ   َيح  ِثيرَ   الت ح  ِكنُ ،  َوالت ك    َوُيم 
ذُ :  َأي    ُمَضاف    ُيَقد رَ   َأن     َوَمن  !  ِ ِ   َرُسولَ   َيا:  ِقيلَ »)  أَه ُلَها  َأو    َزَباِنيُتَها  َيَتَعو 

ُخُلَها  َعةُ :  ِتل كَ   َأي  (  ؟َيد  َتَها  َذَكرَ   ال ِتي  ال َحَزنِ   ِبُجبِّ   ال ُمَسم اةُ   ال ُبق    َعَلى   َعط ف    َوُهوَ   ِشد 
ُذوف   ء    َذِلكَ :  َأي    َمح  َتِحق َها  ال ِذي  َفِمنَ ،  َهاِئل    َعِظيم    َشي  ُخلُ   ال ِذي  َوَمنِ   َيس    ِفيَها؟   َيد 

كُ   الر ُجلِ   َأيِ   ال َقافِ   ِبَضمِّ :  (ر اءُ ال قُ ):  َقالَ ) كَ   َتَقر أَ :  ُيَقالُ   ال ُمَتَنسِّ عُ ،  َتَعب دَ   َأي    َتَنس    َوال َجم 
َماِلِهم    ال ُمَراُءونَ )  ال ُمَتَعبِّدُ   الن اِسكُ ...  .ال ُقر اُءونَ  م اُعونَ :  (ِبَأع  َواِلِهم    الس    َوِإن  »)...  .ِبَأق 
ُكوِرينَ   ال ُقر اءِ   ِمنَ   َأي  :  ِقيلَ (:  َتَعاَلى   ِ ِ   ِإَلى   ر اءِ ال قُ   َأب َغضِ   ِمن     ال ُمَراُءونَ   َوُهمُ ،  ال َمذ 
ُصوِصينَ   َقر اِئينَ  َُمَراَء   َيُزوُرونَ   ال ِذينَ   َوُهمُ »)  َمخ    ُتل ِجُئُهم    َضُروَرة    َغي رِ   ِمن  :  َأي  .  (األ 
َِميرِ   َبابِ   َعَلى  ال َفِقيرُ   ِبئ َ  :  ِقيلَ   َوِلَذا،  َوَجاَهِهم    َماِلِهم    ِفي  َطَمًعا  َبل    ِبِهم   مَ ،  األ    َوِنع 

َِميرُ  لَ   َفِإن  ،  ال َفِقيرِ   َبابِ   َعَلى  األ  َو  ِعر    األ  ه    ِبَأن هُ   ُمش  ن َيا  ِإَلى  ُمَتَوجِّ   ُمِشير    َوالث اِني،  الد 
َرى   ِإَلى  ُمَتَقرِّب    ِبَأن هُ  ُخ  ِني)  ال َحِديثِ   ُرَواةِ   َأَحدُ :  (ال ُمَحاِرِبي    َقالَ )  األ  عُ :  (ال َجَوَرةَ   َيع    َجم 
َِميرِ   ِزَياَرةَ  أِلَن   الظ َلَمةُ : َأيِ  َجاِئر    (1) ِعَباَدة   ال َعاِدلِ  األ 

 

 المصابيح  مشكاة على الطيبي شرح :وانظر.  1/337  المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (1)
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: َقالَ   ( ) َعن  ُمَعاِذ ب ِن َجَبل  َأن  الن ِبي     :بغض اهلل للمرتد: املطلب السادس
  بيان   الحديث   هذا  في.  (1)َلَمن  آَمَن ُثم  َكَفَر    ()ى هللِا  »ِإن  ِمن  َأب َغِض ال َخل ِق ِإلَ 

  ال   وكيف،  هللا  دين  عن  الردة  وهي  هللا  إلى  بغضا  الصفات   أشد   من  هي  لصفة
 بعد   العبودية  لصلة  وقطع،  تشييده  بعد   اايمان  لبنيان  هدم  وهي  كذلك  تكون 
وهللا    هللا  حمةر   من   وخروج  هللا  لغضب   وتعرض ،  الباقي  على  الفاني   وإيثار،  صلتها

ينَ   إ  ا }: تعالى يقول مْ   َبْعدَ   َكَفُروا  الاذ    َوُأولئ كَ   َتْوَبُتُهمْ   ُتْقَبفَ   َلنْ   ُكْفراً   اْزداُدوا  ُثما   إ يمان ه 
ال و َ   ُهمُ    الّرّدة   وقيل،  ورّدة  رّدا  يردّ   ردّ :  قولهم  مصدر  الّرّدةو .  عمران  آل  (90)  {الضا
،  الّشيء  رجع  على  تدلّ   اّلتي(  ردد)  ماّدة  من  مأخوذ   ذلك  وكلّ ،  االرتداد   من  االسم
.  كفره  إلى  نفسه  ردّ   ألّنه  بذلك  المرتدّ   وسّمي،  (رجعته)  رّدا   أرّده  الّشيء  رددت :  تقول
 أو  ومرّدا  رّدا  يرّده  وجه  عن  ورّده،  ورجعه  الّشيء  صرف:  الّردّ :  منظور  ابن  قال
  لغويّ   اسم  الّرّدة:  (~)   الخّطابيّ   وقال.  تحّول:  عنه  وارتدّ   ارتدّ   وقد ،  صرفه:  تردادا
 . (2)المرتدّ : منه  الفاعل واسم.عليه مقبال كان أمر عن انصرف من لكلّ 
  الّرّدة   لكنّ   االرتداد؛  وكذا،  منه  جاء  اّلذي  الّطريق  في  الّرجوع:  اصطالحا  الردة 

  يخرج   بما  ااتيان  هي:  قدامة  ابن  وقال.  (3)أعمّ (  االرتداد   أي)  وهو  بالكفر  تختّص 

 

2/719 . 
والطبرانهي . 2656ح ، 7/100، من حديث معاذ بن جبل،  أخرجه البزار في البحر الزخار  (1)

وأبو نعهيم فهي . 2539ح ، 3/395، وفي مسند الشاميين. 226ح ، 20/114، في الكبير
وفيهه: صهدقة بهن ، ضهعيف ااسهناد. 6872ح ، 5/156، عمرو بن األسهود،  حلية األولياء

 . 2/310ميزان االعتدال ، 5/115الكامل . عبد هللا السمين: ضعيف الحديث
الكليهات ، (268انظهر التوقيهف )، وعنه أخذ المناوي ،  (293المفردات )،  (179التعريفات )  (2)

(729) . 
 . (477كليات )ال (3)
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  الّراجع   فهو   المرتدّ   أّما.  ااسالم  عن  ينقل  شّكا   أو  اعتقادا  أو   نطقا  إّما  ااسالم  عن 
 . (1) ااسالم دين عن

 

       َعن  ُعَبي ِد هللِا ب ِن َأِبي   :(للخوارج () بغض اهلل والنيب: )املطلب السابع
َلى َرُسوِل هللِا  ،  ()  َراِفع   ال َحُروِري ةَ   ()َمو  ب ِن    ،َلم ا َخَرَجت    (2)َأن   َعِليِّ  َمَع  َوُهَو 

َم ِإال  هلل ِ :  َقاُلوا،  ()َأِبي َطاِلب    ِإن   ،  َكِلَمُة َحقّ  ُأِريَد ِبَها َباِطل  :  َقاَل َعِلي  ،  اَل ُحك 
هللِا   َناًسا  ()َرُسوَل  َهؤاَُلءِ ،  َوَصَف  ِفي  ِصَفَتُهم   ِرُف  أَلَع  ال َحق   ،  ِإنِّي  »َيُقوُلوَن 
ِمن  َأب َغِض َخل ِق هللِا ِإَلي ِه ِمن ُهم     -َوَأَشاَر ِإَلى َحل ِقِه    -،  ِمن ُهم  ،   َيُجوُز َهَذاِبَأل ِسَنِتِهم  اَل 

َودُ  ي  ،  َأس  َدى َيَدي ِه ُطب ُي َشاة  َأو  َحَلَمُة َثد    ))َفَلم ا َقَتَلُهم  َعِلي  ب ُن َأِبي َطاِلب     ِإح 
َيِجدُ ،  ان ُظُروا:  َقالَ  َفَلم   َشي ًئاَفَنَظُروا  َفَوهللاِ :  َفَقالَ ،  وا  ِجُعوا  ُكِذب تُ ،  ار  َواَل  َكَذب ُت  ،  َما 

َتي ِن َأو  َثاَلًثا ا ِبِه َحت ى َوَضُعوُه َبي َن َيَدي هِ ، ُثم  َوَجُدوُه ِفي َخِرَبة  ، َمر  : َقاَل ُعَبي ُد هللاِ ، َفَأَتو 

 

 .(368معجم المغنى في الفقه الحنبلي ) (1)
 يكهههون  أن يجهههوز، ممهههدودة وألههف، أخهههرى  وراء، الهههواو وسهههكون ، بفتحتههين: حهههروراء إلهههى نسههبة (2)

 أنه  إلى نظرا أّنث كأنه، بالنهار كالسموم بالليل وهي، الحارة وهي،  الحرور  الريح من  مشتّقا
 الهذين الخهوارج بهه نهزل منهها ميلهين على موضع:  يلوق،  الكوفة  بظاهر  قرية  هي:  قيل،  بقعة
 أبهو وقال، كورة حروراء: األنباري  ابن وقال، إليها فنسبوا، ))، طالب أبي بن  علي  خالفوا
، الخهوارج مهن الحروريهة إليهه نسهبت الكوفهة بظهاهر موضع إلى منسوبون   الحرورية:  منصور
 يقهال وعثهة رملهة بالهدهناء ورأيت: لقا، عليه خالفوا حين واجتماعهم تحكيمهم أول كان  وبها
 .(2/245) البلدان معجم. حروراء رملة لها
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ِرِهم   ِل َعِليّ  ،  َوَأَنا َحاِضُر َذِلَك ِمن  َأم  :  َقاَل ُبَكي ر  :  َزاَد ُيوُنُ  ِفي ِرَواَيِتهِ ،  ِفيِهم  "  َوَقو 
َثِني َرُجل  َعِن اب ِن ُحَني ن  َأن هُ  َودَ : َقالَ ، َوَحد  َس  َرَأي ُت َذِلَك األ 

(1).  
  لفساد   وذلك   إليه  هللا  خلق   أبغض   من  الخوارج  أنّ   بيان  الحديث   هذا  في 

  وهم   أبدا  النار  في  مخلد   كافر  هوف  كبيرة   أتى  من  كل  أن   يزعمون   فإنهم،  اعتقادهم
ْنَيا  اْلَحَياة    ف ي  َسْعُيُهمْ   َضفا }  قوم ُنو َ   َأناُهمْ   َيْحَسُبو َ   َوُهمْ   الد     { ُصْنًعا  ُيْحس 
 من   فمرقوا  زيغ  قلوبهم  وفي  العبادة  في  ونصبوا  دأبوا  ألنهم   وذلك[  104:  الكهف]

  غير   على  التنزيل  تأولواو   واحد   بذنب   الموحدين  كفروا  حتى   شيطانهم   بإغواء  الدين
  يهتك   الخارجي  والمفتون ،  والرحمة  المغفرة  ويرجو  ويرحم  يستر  فالمؤمن..  وجهه
 لهم   ونظروا  هللا  عباد   على  كلبوا  فلما  وأفعالهم  الكالب   أخالق  وهذه  ويقنِّط  ويعيِّر
  على   كانوا  كما  كالبا  أعمالهم  هيئة  في  صاروا  النار  ودخلوا   والعداوة  النقص   بعين
 .. المذكور بالمعنى كالبا الدنيا في ةالسن أهل

  أكفار :  علي    وسئل.  مسلمون   -ضاللهم   على - أنهم  على  أجمعوا  :الخطابي  قال 
وا  الكفر  من:  فقال  هم؟   إال   هللا  يذكرون   ال"  المنافقون :  قال  أمنافقون؟:  فقيل.  فر 
َمعَ .  وصموا  فعموا  فتنة  أصابتهم  قوم  وأصيال؛  بكرة   يذكرونه  وهؤالء"  قليال  َأج 
َباَهُهم    ال َخَواِرجَ   َأن    َعَلى  ال ُعَلَماءُ  َمامِ   َعَلى  َخَرُجوا  َمَتى   َوال َبغ يِ   ال ِبَدعِ   أَه لِ   ِمن    َوَأش    اا ِ
دَ   ِقَتاُلُهم    َوَجبَ   ال َعَصا  َوَشق وا  ال َجَماَعةِ   َرأ يَ   َوَخاَلُفوا ِتَذارِ   ِإن َذاِرِهم    َبع    َقالَ   ِإَلي ِهم    َوااِلع 

 

 3611ح 4/200، باب: مهن عالمهات النبهوة، كتاب المناقب،  أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
، بههههاب: التحههههريض علههههى قتههههل الخههههوارج، كتههههاب الزكههههاة، و مسههههلم فههههي صههههحيحه. مختصههههرا

بههههاب: فههههي قتههههال ، كتههههاب السههههنة، سههههننه و أبههههو داود فههههي. واللفههههظ لههههه. 1066ح ، 2/749
بههاب: مههن ، كتههاب تحههريم الههدم، والنسههائي فههي سههننه. مختصههرا 4769ح  4/245، الخههوارج

، كتاب اايمهان، وابن ماجة في سننه. 4102ح  7/119، شهر سيفه ثم وضعه في الناس
 . مختصرا 167ح 1/59، باب: في ذكر الخوارج
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رِ   ِإَلى  َتِفيءَ   َحت ى  َتب ِغي  ال ِتي  َفَقاِتُلوا  َعاَلىتَ   ِ ُ  َهزُ   اَل   َلِكن  .  ِ ِ   َأم    َجِريِحِهم    َعَلى  ُيج 
َتلُ   َواَل   ُمن َهِزُمُهم    ُيت َبعُ   َواَل  َواُلُهم    ُتَباحُ   َواَل   َأِسيُرُهم    ُيق  ُرُجوا  َلم    َوَما  َأم    الط اَعةِ   َعنِ   َيخ 

َتَتاُبونَ   ُيوَعُظونَ   َبل    ُيَقاَتُلونَ   اَل   بِ ِلل َحر    َوَين َتِصُبوا َعِتِهم    ِمن    َوُيس    ُكل هُ   َوَهَذا  َوَباِطِلِهم    ِبد 
ُفُروا  َلم    َما َعِتِهم    َيك  َعةً   َكاَنت    َفِإن    ِبِبد  ُفُرونَ   ِمم ا  ِبد  َكامُ   َعَلي ِهم    َجَرت    ِبهِ   َيك  ينَ   َأح  َتدِّ   ال ُمر 
ُفُرونَ   اَل   ال ِذينَ   ال ُبَغاةُ   َوَأم ا وقال .  (1) َهَدر    ال ِقَتالِ   َحالِ   ِفي   َوَدُمُهم    َوُيوَرُثونَ   َفَيِرُثونَ   َيك 

هبيرة   بها   مقصوده  ويكون   الحق  كلمة   يقول  قد   القائل  أن  الحديث   هذا  في:  ابن 
 لمقصده   ففطن،  وتولى  عب   إال  القرآن  من  يقرأ  ال  كان  رجال  أن  يروى   كما  الباطل
  من   ( )  نبينا  نبوة  صدق  على   دليل   وفيه.  عنقه  بضرب   وقته  علماء  فأفتى،  ذلك
  ينبغي  والذي:  الغزالياامام    وقال.  (2) قال  كما  فكان،  بعده يكون   بما  أخبر   أنه   جهة

  المقرين   المصلين   دماء  استباحة  فان  سبيال  إليه  وجد   ما  التكفير  عن  االحتراز
  دم   سفك  في  الخطأ  من   أهون   الحياة  في  كافر  ألف  ترك  في  والخطأ  خطأ  بالتوحيد 

 

  يزعم   أحدهما  صنفان  الخوارج  :العربي  بنا  قاضيال  قال.  170/ 7  شرح النووي على مسلم  (1)
  أن   يزعم  وا خر  كفار  بالتحكيم  رضى  من   وكل  وصفين  الجمل  وأصحاب  وعليا  عثمان  أن
  عن   مفرع  األول   الصنف  بل  غيره  وقال  أبدا   النار  في  مخلد  كافر  فهو  كبيرة  أتى   من  كل

  ابن   وقال   بزعمهم  فعلوه  فيما  أذنبوا   كونهم  أولئك  تكفير  على  لهم  الحامل   ألن  الثاني  الصنف
 أدمن   ومن  النار  بغير  عذب  صغيرة أتى  من  أن   إلى  الخوارج  من  عامر  بن  نجدة  ذهب  حزم
 معتقدهم  في  غال  من  منهم  أن    وذكر  النار في  التخليد  في  الكبيرة   كمرتكب  فهو  صغيرة على
 من   ومنهم.  بالعشي  وصالة  بالغداة   صالة  الواجب:  وقال،  الخم   الصلوات  فأنكر  الفاسد
  القرآن  من   يوسف  سورة  تكون   أن   أنكر  من   ومنهم  واألخت  األخ  وبنت  االبن  بنت  نكاح  جوز
 منصور  أبو  وقال  بقلبه  الكفر   اعتقد  ولو  هللا  عند  مؤمن  فهو  هللا  إال  إله  ال  قال  من  وأن

  الغالة  حاال  أسوؤهم   حزم  ابن  وقال.  فرقة   عشرون   الخوارج  فرق   عدة:  المقاالت  في  البغدادي
 .  ( 285/ 12)  حجر ابن - الباري  فتح . ااباضية الحق  أهل  قول إلى  أقربهمو  المذكورون 

 . 1/279 اافصاح (2)
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  من   كثير   عليه  أقدم،  خطير  باب   التكفير  باب   ":  القرطبي  قالو  .  واحد   لمسلم
 . (1)".شيًئا بالسالمة نعدل وال، فسلموا الفحول فيه وتوقف، فسقطوا الناس

ُجَبي ر    :(بغض اهلل للقدرية): املطلب الثامن ب ِن  َسِعيِد  اب ِن ،  َعن       َعِن 
م    َلي َ    ":  َقالَ   ()  َعب اس   َلُمونَ   اَل   ِإن ُهم  ،  (2)ال َقَدِري ةِ   ِمنَ   ِ ِ   ِإَلى  َأب َغَض   َقو  َرةَ   َيع   ُقد 
 ِ ِ ()   (3) ["23: األنبياء{ ]ُيْسَأُلو َ  َوُهمْ  َيْفَعفُ  َعماا ُيْسَألُ  ََّل } :َيُقولُ   ِ َ  ِإن  . 

 

 . 301، 12/300فتح الباري  :وانظر، 3/111المفهم  (1)
 فهم، حدوثه بعد إال الشيء يعلم ال هللا أن بمعنى، أنف  واألمر  قدر  ال  يقولون   الذين  الَقَدِرية  (2)

ا، لنفيهههه كهههنول اثباتهههه ال للقهههدر ينسهههبون  ، ورحمتهههه هللا عهههدل مهههع يتنهههافى القهههدر أن مهههنهم ظنهههًّ
 ومها الخلهق خلهق وأنهه، لهه مكهره ال هللا وأنّ ، بإذنهه إال شهيًئا هللا كهون  فهي يكون  ال أّنه  وجهلوا
يفون  وههم، سهنة ألهف بخمسين واألرض السماوات خلق قبل  من  كتاب  في  وأنه،  يعملون   ُيضهِ
 أشههبهوا ألنهههم، "األمههة هههذه مجههوس" وسههموا. والشههيطانِ  سههاناان إلههى والشههر   ِّ  إلههى الخيههر
ِّ  "المجههوس" زعههم علههى إبلههي  وهههو، للشههر وخالقهها، للخيههر خالقهها أثبتههوا الههذين" المجههوس"  و

 وإلهى وإيجاًدا َخل قاً  إليه مضافان فهما بَمِشيئِته إال    منهما  شيء    يكون   وال.  مًعا  خاِلُقهما  تعالى
ِتساًباو   َعَماًل   لهما  الفاِعلين  والسهنة الكتاب من كثيرة نصوصا ردوا الباطل القول بهذا  فهم.  اك 
. وقههدره هللا بقضههاء ومعصهية وطاعههة، وشهر خيههر مههن العبهاد أعمههال جميهع أن وتصههرح تثبهت
 األثههر غريههب فههي النهايههة. يكههن لههم يشههأ لههم ومهها، كههان هللا شههاء مهها أنههه: المسههلمون  أجمههع كمهها
 (18: ص) القدرية المشكلة حل في التائية ةالقصيد شرح البهية الدرة. (4/622)
، الفريابي فهي القهدرو ، وإسناده جيد، 912ح ، 2/416عبد هللا بن أحمد في السنة   أخرجه  (3)

ِرِكينَ  ي َأو اَلِد ال ُمشهه  ا ُرِوَي فههِ اُب: مههَ يِّ ، بههَ ِل الن بههِ و  اِمِليَن ()َوقههَ اُنوا عههَ ا كههَ ُم ِبمههَ لههَ ُ أَع   ِ ص: ، : »
ن  ، ا جهري فهي الشهريعة و .261ح ، 204 ا عهَ ا تَهَأد ى ِإَلي نهَ ِر مهَ اُب ِذكه  َر = =بهَ ر  َوُعمههَ ي َبكه  َأبهِ
()   ي ِهم ا َعلهههههَ ِة , َوِإن َكاِرِهمهههههَ ى ال َقَدِريههههه  ا َعلهههههَ ِهمهههههَ ن  َردِّ البيهقهههههي فهههههي  و. 451ح ، 2/871، مهههههِ

َ َتَباَرَك َوَتَعا،  القضاء والقدر  ِ ِر ال َبَياِن َأن   اَلِل َمن  َشاءَ َباُب ِذك  ص:  ...، َلى َعاِدل  ِفي ِإض 
 . 362ح ، 260
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  ألّنهم ،  ةالقدري  لطائفة  بغضه  عن  ( )  عباس  بن  هللا   عبد   يخبر   األثر  هذا  في 
 أنّ   والحق.  [23:  األنبياء{ ]ُيْسَأُلو َ   َوُهمْ   َيْفَعفُ   َعماا  ُيْسَألُ   ََّل }  وأنه  هللا  قدرة  جهلوا
 للشر  وأنّ ،  هللا  هو  خالًقا  للخير   أنّ   يعتقدون   ألنهم،  األمة  هذه  مجوس  هم  القدرية
  قدره   يءبش  أحًدا  ليعذب   يكن  لم  هللا  وأنّ ،  العدل  هو  هذا  أنّ   بدعوى ،  هللا  غير  خالًقا
 . البشرية واارادة  والفاعلية الكسب  ينافي ال القدر أنّ  وجهلوا، عليه
  أنه   يثبتوا  ولم،  وأوصافهم  ألعيانهم  للعباد   خالق  هللا  أن  :أثبتوا"  القدرية"  وهؤَّلء 
  إليه   اهتدى  ما  إلى  يهتدوا  ولم،  هللا  قدر  عن  العباد   أفعال  فأخرجوا.  ألفعالهم  خالق
  قدرتهم   من  يفعلون   به   ما  خلق ،  خلقهم  الذي  أنه   ماك  هللا  أن   من ،  السنة  أهل

  اللتين   وإرادتهم  بقدرتهم  ومعصية،  طاعة  من  المتنوعة   األفعال  فعلوا  ثم،  وإرادتهم
 . المسلمين باتفاق  هللا خلقهما

 

    َعنِ ,  () َجاِبر   َعن    :(بغض الكافر و دعاء الكافر: )املطلب التاسع
 َعب ُدهُ   َدَعاهُ   َفِإَذا  ،ال ِعَبادِ   ِبَحاَجاتِ   ُمَوك ل    ()  ِجب ِريلَ   ن  إِ "  :  َقالَ   َأن هُ   ()  الن ِبيِّ 
ِمنُ  ِب     ،ِجب ِريلُ   َيا:  َلهُ   َقالَ   ال ُمؤ  َتهُ   َوُأِحب    ُأِحب هُ   َفِإنِّي  ،َهَذا  َعب ِدي  َحاَجةَ   اح    َوِإَذا  ،َصو 
 َوَأب َغُض   َأب َغُضهُ   َفِإنِّي  َهَذا  َعب ِدي  َحاَجةَ   اق ضِ   ِجب ِريلُ   َيا:  َقالَ   ال َكاِفرُ   َعب ُدهُ   َدَعاهُ 
َتهُ  "َصو 
ثابت .  (1)  للكافر  باهلل،  وبغض هللا  يؤمن  ال  وهو  ال  يبغض  ،  وكيف  وهللا 

الكالم ظاهر  هنا  والمقصود  وغيره،  دعاءه  الطلب  المؤمن  ،  من  طلب  وتأخير 
  َرُجل    ِمن    َما »:  ()   ِ ِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ ،  ُهَري َرةَ   َأِبي  َعن  ،  لحكمة وخير من هللا

 

فصههل فههي ذكههر مهها فههي األوجههاع واألمههراض والمصههيبات مههن ، أخرجههه البيهقههي فههي الشههعب (1)
د   َأُبو إسناده في. 9562ح ، 12/370،  الكفارات رُ  ُمَحمه  فهَ نُ  َجع  ي ر   به  ، لهم أقهف لهه حالهه ُنصهَ

 . وفيه تدلي  أبي الزبير



 "  نبويةيف ضوء السنة ال موضوعية دراسة" إعالم األنام بذكر من يبغضهم الرمحن

 

 - 1063 - 

ُعو  ُتِجيبَ   ِإال    ِبُدَعاء    ِ َ   َيد  ن َيا  ِفي   ُيَعج لَ   َأن    َفِإم ا،  َلهُ   اس  َخرَ   َأن    َوِإم ا،  الد    ِفي   َلهُ   ُيد 
رِ   ُذُنوِبهِ   ِمن    َعن هُ   ُيَكف رَ   َأن    َوِإم ا،  ا ِخَرةِ  عُ   َلم    َما،  َدَعا  َما  ِبَقد    َرِحم    ِطيَعةِ قَ   َأو    ِبِإث م    َيد 
ِجل    َأو   َتع  ِجُل؟  َوَكي فَ   ِ ِ   َرُسولَ   َيا:  َقاُلوا.  َيس  َتع  تُ :  َيُقولُ "  :  َقالَ   َيس    َفَما   َربِّي  َدَعو 

َتَجابَ   .   فتأخير طلب المؤمن خير له في ا خرة. (1) "ِلي اس 
لعنه هللا  ()بغض جبريف    : َقالَ  ()   َعِن الن ِبيِّ ،  َعن  َأِبي ُهَري َرةَ :  لفرعو  

نَ :  () »َقاَل ِلي ِجب ِريُل   ء  َأب َغَض ِإَلي  ِمن  ِفر َعو  ِض َشي  َر  َفَلم ا  ،  َما َكاَن َعَلى األ 
َأةً  َحم  َفاُه  ُشو  َأح  َجَعل ُت  ِبِفيِه  َمُة ،  آَمَن  الر ح  ِرَكُه  ُتد  َأن   َيَة    اب نِ   َعن  .  (2) َخش 

َرقَ   َلم ا":  َقالَ (  )  الن ِبي    َأن  ،  ()َعب اس   نَ   ِ ُ   أَغ    إ َّلا   إ َلهَ   َّلَ   َأناهُ   آَمْنتُ }:  َقالَ   ِفر َعو 
  َوَأَنا   َرَأي َتِني  َفَلو    ُمَحم دُ   َيا:  ِجب ِريلُ   َفَقالَ "  90:  يون   {إ ْسَرائ يفَ   َبُنو  ب ه    آَمَنْت   الاذ ي
رِ   َحالِ   ِمن    آُخذُ  هُ   الَبح  رِ   َأن    َمَخاَفةَ   ِفيهِ   ِفي  َفَأُدس  َمةُ   َكهُ ُتد   الطين:  الحالُ ".  (3) "الر ح 

 غضبا   فعل  ما  ()  جبريل  فعل  إنما:  المحققين  بعض   قال.  "كالحمأة  األسود 
  خرق   سبيل  على،  منه  قبل  ربما  ذلك   كرر   إذا  أنه  وخوفا،  منه  صدر  لما  عليه
  أنه   فالحق  بالكفر  الرضا  وأما ،  شئ  كل  يستغرق   الذي  الرحمة  بحر  لسعة  العادة؛

 

ِديث  . 9562ح ، 5/583، بهاب، كتاب الهدعوات، ه الترمذي في سننهأخرج  (1) َذا حهَ وقهال: »ههَ
ِه   . َغِريب  ِمن  َهَذا الَوج 

، 6/71، األوسهط و الطبرانهي فهي. 306ح ،  1/206،  أخرجه الجرجاني في تهاريخ جرجهان  (2)
ح ، ممباعههدة الكفههار والمفسههدين والغلظههة علههيه، البيهقههي فههي الشههعبو . واللفههظ لههه. 5823ح 

 قهي  عدا ثقات رجاله: ااسناد حسن حديث هذا.  13/306،  ر. و الذهبي في السي8944
الكواكب ، حديثه من لي  ما ابنه عليه  وأدخل  كبر  لما  تغير صدوق   وهو األسدي الربيع بن

طِ  ِفي الط َبَراِني   َرَواهُ  :وقال  7/36وذكره الهيثمي في المجمع  .  1/492النيرات   سهَ َو   َوِفيههِ ، األ 
ِبيعِ  ب نُ  َقي ُ   َبةُ  َوث َقهُ ، الر  ِري   ُشع  َفهُ ، َوالث و   . َجَماَعة   َوَضع 

، 3107ح، 5/287، َحِنيَفةَ  َوَبِني َثِقيف   ِفي َباب  ، كتاب المناقب، الترمذي في سننه( أخرجه  3)
 . 1/464النهاية  :وانظر. َحَسن   َحِديث   َهَذا» :وقال
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 في   كما،  نفسه  بكفر  رضاه  الكفر  وإنما،  استحسن  إذا  بل،  مطلقا  بكفر  لي 
  النقل   هذا  مثل  في  مجال  للعقل  لي   أنه  على.  انتهى.  الهدى  لعلم  التأويالت 
  بلغت   قد   وعتوه  فرعون   إساءةو .  النف   إلى  القصور  ونسبة   التسليم  إال  الصحيح
 . (1) جبريل به فعله ما به  استحق جسيما مبلغا

 

 

وبغض اهلل للسان ، هلل للسان املؤمن الذاكر)حب ا: املطلب العاشر

َداءِ   :(الكافر املشرك ر  الد  َأِبي  َأَحب   :  َقالَ ،  ()  َعن   َعة   ِمِن َبض  ال ُمؤ  »َما ِفي 
هللِا   ال َجن ةَ   () ِإَلى  ِخُلُه  ُيد  ِبِه  ِلَساِنِه  ِإَلى ،  ِمن   َأب َغُض  َعة   َبض  ال َكاِفِر  ِفي       َوَما 

ِخُلُه الن اَر ِمن  لِ  ()هللِا    .(2) َساِنِه ِبِه ُيد 
لِ   َعن    د    ب نِ   َسه  َمن    َمن  »:  َقالَ   ( )  ِ ِ   َرُسولِ   َعن  ،  َسع  َيي هِ   َبي نَ   َما  ِلي   َيض    َلح 
َلي هِ   َبي نَ   َوَما َمن    ِرج  ِرو  ب نُ   ِ ِ   َعب دُ وعن  ،  (3) الَجن َة    َلهُ   َأض  : َقالَ ،  ال َعاصِ   ب نِ   َعم 
نُ   َبي َنَما لَ   َنح   َمِرَجت    َقد    الن اَس   َرَأي ُتمُ   ِإَذا»:  َفَقالَ ،  ال ِفت َنةَ   َذَكرَ   ِإذ  ،  ()  ِ ِ   َرُسولِ   َحو 

،  ِإَلي هِ   َفُقم تُ :  َقالَ ،  َأَصاِبِعهِ   َبي نَ   َوَشب كَ   َهَكَذا   َوَكاُنوا،  َأَماَناُتُهم    َوَخف ت  ،  ُعُهوُدُهم  
ِلك  ،  َبي َتكَ   ال َزم  »:  َقالَ   ِفَداَك؟  ِ ُ   َجَعَلِني،  َذِلكَ   ِعن دَ   َأف َعلُ   َكي فَ :  َفُقل تُ    َعَلي كَ   َوام 
ِرفُ   ِبَما  َوُخذ  ،  ِلَساَنكَ  رِ   َوَعَلي كَ ،  تُن ِكرُ   َما  َوَدع  ،  َتع  ةِ   ِبَأم  رَ   َعن كَ   َوَدع  ،  َنف ِسكَ   َخاص   َأم 
 . (4) ال َعام ِة 

 

 . 6/172روح المعاني  (1)
، 115ورواه أحمد في الزهد ،واللفظ له.760 ح، 1/219،أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء  (2)

َداءِ  َأِبي َعن  بلفظ  ،  750ح   ر  ِمنِ  ِفي َما: َقالَ  الد  ؤ  َغة   ال مهُ ب   ُمضه  ن   () ِ ِ  ِإلهَى َأحهَ اِنهِ  مهِ  ِلسهَ
ُخلُ   ِبهِ  َغة   ال َكاِفرِ  ِفي َوَما، ال َجن ةَ  َيد  ُخلُ  ِبهِ  ِلَساِنهِ  ِمن   () ِ ِ  ِإَلى ُض َأب غَ  ُمض  ارَ  َيد   و. " النه 

 . 3/343ميزان االعتدال .ضعيف وثقه بعضهم وهو: فضالة بن فرج: ال بأس به إسناده
ظِ  َبابُ ، كتاب الرقاق، صحيحهفي  البخاري  أخرجه (3)  . 6474ح ، 8/100، اللَِّسانِ  ِحف 
ابُ ، المالحهههمكتهههاب ، سهههننه فهههي أبهههو داوود أخرجهههه (4) رِ  بهههَ َمههه  يِ  األ  . 4343ح ، 4/124، َوالن هههه 

 . وإسناده صحيح
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ِلك  »:  الن َجاُة؟َقالَ   َما  ِ ِ   َرُسولَ   َيا  :ُقْلتُ :  َقالَ ،  َعام رف   ْبن    ُعْقَبةَ   َعنْ و    َعَلي كَ   ام 
كَ ، ِلَساَنكَ   .(1) َخِطيَئِتَك  َعَلى َواب كِ ، َبي ُتكَ  َول َيَسع 
  هلل   أعضائه  أحب   وأنّ ،  تعالى  هلل  محبوبة  المؤمن  أعضاء  أن  الحديث   هذا  يبين 
  وعلى ،  الجنة  يدخل  وبه،  ويرجوه  ويدعوه  عليه  ويثني  ربه  يذكر  به  ألنه  لسانه
  تعالى   هلل  أعضائه  وأبغض ،  تعالى  هلل  مبغوضة  أعضاؤه  الكافر  ذلك  من  العك 
 يدخل   وبه،  معصيته  إلى  ويدعو   علم  بغير   هللا  في  ويجادل  يسبّ   به  ألنه   لسانه
 . النار

 

 ةاحملدث)للبدعة  واخللفاء ()بغض اهلل والنيب : )احلادي عشر املطلب

هللاِ   :(يف الدين َعب ِد  اب ِن  ُمَغف ل  َعِن  ب ِن  اَلةِ :  َقالَ ،    الص  ِفي  َوَأَنا  َأِبي  ،  َسِمَعِني 
َمِن الر ِحيمِ :  َأُقولُ  ِم هللِا الر ح  َد   ِإي اَك َوالَحَد َ :  َفَقاَل ِلي،  ِبس  َوَلم  :  َقالَ ،  َأي  ُبَني  ُمح 

َحاِب َرُسوِل هللِا   اَلمِ َكاَن َأب َغَض ِإَلي ِه الحَ   ()َأَر َأَحًدا ِمن  َأص  ِني  ،  َدُ  ِفي اِاس  َيع 
َفَلم   ،  َوَمَع ُعث َمانَ ،  َوَمَع ُعَمرَ ،  َوَمَع َأِبي َبك ر    ()َوَقد  َصل ي ُت َمَع الن ِبيِّ  :  َقالَ ،  ِمن هُ 

َيُقوُلَها ِمن ُهم   َأَحًدا  َمع   َتُقل َها،  َأس  َفُقل  ،  َفاَل  َصل ي َت  َأن َت  َرب    }:  ِإَذا  ّلِل ا   الَحْمُد 
 . (2) {اَلم ينَ العَ 
يقلد رسول هللا    منهم  زيادة  ()فكل  أو  نقص  دون    الحديث   ويبين،  والخلفاء 
  ( )   مغفل  بن   هللا  عبد   وأنّ ،  الدين  في  المحدثة   للبدع  الصحابة   بغض   كان  كيف

 

رِ  بهَابُ ، كتاب المالحم، سننه في  الترمذي  أخرجه  (1) َمه  يِ  األ   :وقهال، 2406ح ، 4/605، َوالن هه 
 . َحَسن   َحِديث   َهَذا»

كِ ، كتاب أبواب الصالة، في جامعهأخرجه الترمذي   (2) ِر بهِ  باب: َما َجاَء ِفي َتر  ِم هللِا  هالَجه  }ِبسه 
َمِن الر ِحيِم{  . قال: حديث عبد هللا بن مغفل حديث حسنو  244ح ، الر ح 
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  بصاحب   فيه  وفاعله  قائله  يستنّ   لم  قول  إيراد :  البدعةو .  ذلك  في  أشدهم  من  كان
 . المتقنة أصولهاو  المتقّدمة وأماثلها الّشريعة
  بأهل   يسّمون   والمبتدعون ،  اعتقادا  الّسّنة  أهل  خالف  من :  المبتدع:  الّتهانويّ   وقال
 . األهواء وأهل البدع
  هي :  وقيل،  الخاّص   أو  العامّ   ودليله  الّشارع  أمر  خالف  على  أحد    ما  وهي 
 . شبهة  بنوع  بل  بمعاندة  ال  ()  الّنبيّ   عن  المعروف  خالف  على  أحد    ما  اعتقاد 
  يقصد   الّشرعّية  تضاهي  مخترعة   الّدين  في  طريقة:  البدعة :  (~)  الّشاطبيّ   قال

 مخترعة   الّدين  في  طريقة:  وقيل.  -سبحانه  -هلل  الّتعّبد   في  المبالغة  عليها  بالّسلوك
 .(1) الّشرعّية بالّطريقة يقصد  ما عليها بالّسلوك يقصد   الّشرعّية تضاهي
 قد   أّنه  غير،  بالبغض   جديرة   وهي،  شديد   الدين  في  البدعة  أمر  أنّ   يخفى  وال 
  بأّنه   شيء  على  الجزم  ينبغي  فال  سّنة  غيرهم  يعتقده  بدعة  بعضهم  يعتقده  ما  يكون 
 ورعاية ،  المعتبرين  العلم  أهل  كتب   في  والنظر،  فيه  البحث   استيفاء  بعد   إال  بدعة

  بين   والفرقة  والبغضاء  الشحناء  من  باًبا  يفتح  ال  حتى   المسائل  في  الخالف
 كانت   إن  البدعة  تلك  بقاء  من  الدين  على  مفسدة  أشدّ   فتحه  يكون   قد ،  المسلمين
  ولي  ،  العلم  أهل   بين  نزاع  محل  هو   بدعة  يعدّ   قد   مما  كثيرا   فإنّ   وإال ،  حقًّا  بدعة
  في   وتحريهم  هللا  لدين  نصحه  ثبت   وقد   باالبتداع  منهم  واحد   يتهم  أن  السهل  من

  قد  الشريعة  في  النظر  لمجا   واتساع  الفهوم  تفاوت   ولكن ،  أعظم  أخرى   مواقف
  مسألة   ألجل  الدين  في  العالم  نظر  اهدار  معنى  فال،  شّتى   مذاهب   ببعضهم  يذهب 
 . والدين العلم في عظيمة  بمنزلة  وهو عليه  العامة وتهييج، الفروع من
  في  والعلماء،  الصالة  في  بالبسملة  الجهر  عدم  يرى   من  به  يستدل  الحديث   هذاو  
 .  مذاهب  على ذلك

 

 . (1/37) االعتصام، (1/191) الفنون  اصطالحات كشاف، (29 ص) المفردات (1)
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بو   أنس  مالكعن  هللا،  ))  ن  رسول  َعة     :()  قال  ِبد  َصاِحَب  َرَأي ُتم   ِإَذا 
ِههِ  وا ِفي َوج  َفِهر  َراطُ ،  َفاك  َ ُيب ِغُض ُكل  ُمب َتِدع  اَل َيُجوُز َأَحد  ِمن ُهُم الصِّ  ِ َوَلِكن   ،  َفِإن  

ب انِ    -ضعفه الشديد   على-  الحديث   هذا  في.  "(1)َيَتَهاَفُتوَن ِفي الن اِر ِمث ُل ال َجَراِد َوالذِّ
  وأّنهم ،  لهم  هللا  ببغض   وااخبار،  أهلها  وجوه  في  بالعبوس  واألمر  البدع  من  التحذير

 العقوبات   وهذه،  والذباب   كالجراد   النار  في  ويتهافتون ،  الصراط  يجاوزون   ال
 وجوه   في  ويكفهرون   يعبسون   فإنهم،  فعالهم  جن   من  هي،  البدع  ألهل  المرصودة

،  ظلمةال  عليهم  ويستعدون ،  بالظنة  ويأخذونهم،  التهم  بأشنع   مونهموير ،  السنة  أهل
،  وترحالهم   حلهم  في  العنت   لهم  ويبتغون ،  والدهماء  بالعامة  عليهم  ويستكثرون 
مف   َرب كَ   َوَما}،  وفاقا  جزاء  هللا  فجازاهم،  مرصد   كل  لهم  ويرصدون  {  ل ْلَعب يد    ب َظالا

ِ ال ِبَدعُ :  َقالَ   ))َعِن اب ِن َعب اس   و .  [46:  فصلت ]  ِ َوِإن   ،  ِإن  َأب َغَض اأُلُموِر ِإَلى 
ال َمَساِجِد   في  ِتَكاَف  ااِلع  ال ِبَدِع  الد ورِ   التيِمَن    عن   إخبار  األثر  هذا  في.  (2) في 

  بها  يقصد  ولعله، الدور في  التي المساجد  في االعتكاف منها وأنّ ، للبدع هللا بغض 
  عليه   امتنع  فيها  اعتكف  إذا  والتي،  والجماعات   الجمع  فيها  تقام  ال  التي  المساجد 
 وانتشار ،  العامة  المساجد   لهجران   مدعاة  شك  بال  وهذا،  والجماعات   الجمع  حضور
 والشقاق   الفرقة  إلى  تؤدي  ألنها ،  عظيمة  مفسدة  فهي،  باهلل   والعياذ ،  الضرار  مساجد 

 

َراِهيم ِفيهههِ . 43/337، ترجمههة: عمههار بههن الحسههين، أخرجههه ابههن عسههاكر فههي تههاريخ دمشههق (1)  ِإبهه 
. 508ح، 1/319، وأورده ابههن عههراق فهي تنزيههه الشههريعة. 1/71حههد  باألباطيهل :بةهد بهن

بههاب: افتههراق ، وأورده محمههد طههاهر الهنههدي فههي تههذكرة الموضههوعات. وعههزاه إلههى ابههن عسههاكر
 . 42ح ، 16، 15ص: ، األمة على ثال  وسبعين فرقة

ن ِة َعَلى َكم  َتَتَص ،  أخرجه المروزي في السنة (2) ُر الس  و البيهقي في . 84ح ، 29ص: ، ر فُ ِذك 
وإسهناده . واللفهظ لهه. 8573ح ، باب: االعتكاف في المسجد،  كتاب الصيام،  السنن الكبرى 

وليههث بههن أبههي ، 266تقريههب التهههذيب ، 1/485الكاشههف . ضههعيف فيههه شههريك بههن عبههد هللا
 . 464تقريب التهذيب ، فترك حديثه يتميز ولم جدا اختلط صدوق  سليم
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َقالَ وعَ ،  المسلمين  مجتمع  في ُجَبي ر   ب ِن  َسِعيِد  َمعَ :  ن   ِبَعَرَفات    ُكن ُت  َعب اس   اب ِن 
َمُع الن اَس ُيَلب وَن ُقل ُت َيَخاُفوَن ِمن  ُمَعاِوَيَة َفَخَرَج اب ُن َعب اس  ِمن   :  َفَقالَ  َما ِلي اَل َأس 

َطاِطِه َفَقاَل َلب ي َك الل ُهم  َلب ي َك َلب ي كَ  ِض َعلِ ،  ُفس  ن َة ِمن  ُبغ  فقد .  (1) يّ  َفِإن ُهم  َقد  َتَرُكوا الس 
بها السنة مجاهرا  ابن عباس  البدعة،  فعل  يترك ،  وبهذا تخمد  وال عذر ألحد أن 
 . السنة من أجل بغض السنة وأهلها

َأن َها ،  ( )   َعن  َعاِئَشةَ   : (للطرية ()بغض الرسول ) :الثاني عشر املطلب
ب َياِن ِإَذا ُوِلُدوا َتى ِبالصِّ ُعو َلُهم  ِبا،  َكاَنت  ُتؤ  َفَذَهَبت  َتَضُع  ،  َفُأِتَيت  ِبَصِبيّ  ،  ل َبَرَكةِ َفَتد 

َت َرأ ِسِه ُموَسى،  ِوَساَدَتهُ  َعُلَها ِمَن ال ِجنِّ :  َفَقاُلوا،  َفَسَأَلت ُهم  َعِن ال ُموَسى،  َفِإَذا َتح  ، َنج 
ِبَها َفَرَمت   ال ُموَسى  َوَقاَلت  ،  َفَأَخَذِت  َعن َها  ِ ِ :  َوَنَهت ُهم   َرُسوَل  َرُه    ()  ِإن   َيك  َكاَن 

َيَرَة َوُيب ِغُضَها  . (2) َوَكاَنت  َعاِئَشُة َتن َهى َعن َها، الطِّ
  عن   وإخبار،  أسبابها  من  التخلص   على  وحث   الطيرة  عن  نهي  الحديث   هذا  في 
  ضعف   وسببها،  الشرك  شعب   من  شعبة  أّنها  بغضها  ووجه،  ببغضها  ()   النبي
 مع ،  المجتمع  في  وشيوعها،  الجنّ   من   الوسوسة  وغلبة ،  النف   وضعف،  اايمان
  هللا   في  ثقته  ويستعيد   منه  يتخلص   أن  ذلك  من  شيًئا  يرى   من  فعلى،  الناصح  قلة

 

. 3006ح ، 5/253، بههاب: التلبيههة بعرفههة، كتههاب مناسههك الحههج، النسههائي فههي سههننهأخرجههه  (1)
ات  َوَعلهَى باب: ، كتاب المناسك، وابن خزيمة في صحيحه.  واللفظ له ِة ِبَعَرفهَ َباِب الت ل ِبيهَ ِتح  اسه 

ِض األ َ  ي َبعه  ُه فهِ اَن َتَركهَ د  كهَ ُض الن اِس قهَ ن ِة ِإذ  َبع  َياًء ِللس  ِقِف ِإح  انِ ال َمو  مهَ . 2830ح 4/260، ز 
كِ كتههاب ، والحههاكم فههي مسههتدركه اِب ال َمَناسههِ ُل ِكتههَ َذا: الحههاكم قههال، 1706ح ، 1/636، َأو   هههَ

طِ  َعلهَى  َصِحيح    َحِديث   ر  ي َخي نِ  شهَ م  ، الشه  اهُ  َولهَ وأخرجهه الضهياء المقدسهي فهي األحاديهث . ُيَخرِّجهَ
 . 403ح ، 10/378، المختارة

واللفههظ . 912ح ، 314ص: ، بههاب: الطيههرة مههن الجههن، ي األدب المفههردأخرجههه البخههاري فهه (2)
 . 6572ح ، 4/312، ي في شرح معاني ا ثارحاو وأخرجه الط. حسن إسنادهو . له
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 وقد   الياء  وفتح  الطاء  بكسر  الط َيَرة.  هللا  على  ويتوكل،  بإذنه  والشر  منه  الخير  بأنّ 
يء  الت شاُؤم  هي:  ُتَسّكن  ولم   ِخَيَرةً   َتَخيرو   ِطَيرةً   تطي ر  يقال.  َتط ير  مصدر  وهو.  بالش 
َواِنح  التطير:  ُيقال  فيما  وأصُله.  غيرها  هكذا  المصادر  من  يجيء   من   والَبواِرح  بالس 
ر عُ   فنَفاه   َمقاِصِدهم  عن  َيُصّدهم   ذلك  وكان.  وَغيرهما  والظباء  الط ي ر  وأب َطله   الش 
ع    َجل ب   في  تأِثير    له  لي    أن ه   وأخَبر   عنه  وَنهى   ذكرها   تكرر  قد و .  َضرّ    َدفع    أو  نف 
ماً  الحديث  في اًل  اس   .(1)وِفع 
النووي   ُلهُ   مؤ التشا  والتطير  :قال  ءُ   َوَأص  ي  ُروهُ   الش  ل    ِمن    ال َمك  ل    َأو    َقو  ِئيّ    َأو    ِفع   َمر 
َواِنحِ   َيَتَطي ُرونَ   َوَكاُنوا َباءَ   َفُيَنفُِّرونَ   َوال َبَواِرحِ   ِبالس    ال َيِمينِ   َذاتَ   َأَخَذت    َفِإن    َوالط ُيورَ   الظِّ
ا  ِبهِ   َتَبر ُكوا َمالِ   َذاَت   َأَخَذت    َوِإن    َوَحَواِئِجِهم    َسَفِرِهم    ِفي  َوَمَضو    َسَفِرِهم    َعن    َرَجُعوا  الشِّ

ُهم    َفَكاَنت    ِبَها   َوَتَشاَءُموا  َوَحاَجِتِهم   َقاتِ   ِمنَ   َكِثير    ِفي   َتُصد  َو    َفَنَفى   َمَصاِلِحِهم    َعن    األ 
ر عُ  َبرَ   َعن هُ   َوَنَهى   َوَأب َطَلهُ   َذِلكَ   الش  َنى   َفَهَذا  والضر   بنفع  َتأ ِثير    َلهُ   َلي َ    َأن هُ   َوَأخ    َمع 
ِلهِ  َيَرةُ   آَخرَ   َحِديث    َوِفي   الطيرة  :()  َقو  ك    الطِّ ِتَقادُ   َأيِ   (2)ِشر    َتُضر    َأو    َتن َفعُ   َأن َها   اع 
َتَضاَها  َعِمُلوا  ِإذ   لِ   ِفي  َأَثًرا  َلَها  َجَعُلوا  ألنهم   شرك  فهو  اتأثيره  معتقدين  ِبُمق   ال ِفع 

يَجادِ  ُموز    ال َفأ لُ   َوَأم ا  َواا ِ كُ   َوَيُجوزُ   َفَمه  ِزهِ   َتر  ُعهُ   َهم  َرهُ   َوَقد    َوُفُلوس    َكَفل      ُفُؤول    َوَجم   َفس 
اِلَحةِ   ِبال َكِلَمةِ   ()  الن ِبي     يسر   فيما  الفأل  يكون :  العلماء  َقالَ   َوالط يَِّبةِ   َوال َحَسَنةِ   الص 
: القرطبي  قال.  (3)َيُسوءُ   فيما  إال  يكون   وال  والطيرة  السرور  يف  والغالب   يسوء  وفيما

 

 . 3/334 النهاية (1)
 . 3910ح ، 4/17، الطيرةفي  باب، كتاب الطب، سننهفي  أبو داوودأخرجه  (2)
 . 219، 14/218شرح النووي  (3)
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  الطيرة   يكره   وإنما  باهلل  الظن  ويحسن   النف   له  تنشرح  ألنه   الفأل   يعجبه  كان   وإنما
 .(1) باهلل الظن سوء وتجلب  الشرك أهل أعمال من ألنها
  الَفأ ُل    َوَخي ُرَها،  ِطَيَرةَ   الَ »:  َيُقولُ   ()  ِ ِ   َرُسولَ   َسِمع تُ   :َقالَ   ،ُهَرْيَرةَ   يَأب  عن 
اِلَحةُ  الَكِلَمةُ »: َقالَ  الَفأ ُل؟ َوَما: َقاُلوا َمُعَها الص  َأَحُدُكم   َيس 

 (2) . 
 

 

 . 5/628 مالمفه (1)
َيَرةِ  َبابُ ، كتاب الطب، أخرجه البخاري في صحيحه (2)   5754ح ، 7/135 الطِّ
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 الثاني   بحث امل 
 الكبائر   صحاب بغض الل أل 

 

َعن  َأِبي    : (مام اجلائرحب اهلل لإلمام العادل وبغضه لإل): املطلب األول
َناُهم   :  ()َقاَل َرُسوُل هللِا  :  َقالَ   ))  َسِعيد   َم الِقَياَمِة َوَأد  ِإن  َأَحب  الن اِس ِإَلى هللِا َيو 

ِلًسا ِإَمام  َعاِدل   ِلًسا ِإَمام  َجاِئر  ،  ِمن ُه َمج  َوَأب َغَض الن اِس ِإَلى هللِا َوَأب َعَدُهم  ِمن ُه َمج 
 (1) .

َبَعة  ":  َقالَ   ()  ِ ِ   َرُسولَ   َأن  ،  ُهَري َرةَ   َأِبي  َعن  و    ال َبي اعُ :  ()  ِ ُ   َيب ُغُضُهمُ   َأر 
فُ  َتالُ  َوال َفِقيرُ ، ال َحال  ي خُ ، ال ُمخ  َمامُ ، الز اِني َوالش   . (2) " ال َجاِئرُ  َواا ِ
يرِ   ب نِ   هللاِ   َعب دِ   ب نِ   ُمَطرِّفِ   َعن  و   خِّ ،  َحِديث  ،  ))  َذرّ    َأِبي  َعن    َبَلَغِني:  لَ َقا،  الشِّ
  َأن    ُأِحب    َفُكن تُ   َحِديث    َعن كَ  َبَلَغِني،  َذرّ    َأَبا  َيا:  َلهُ   َفُقل تُ ، َفَلِقيُتهُ   َأل َقاهُ   َأن    ُأِحب    َفُكن تُ 
َأَلكَ   َأل َقاكَ  َأل    َلِقيتَ   َقد  :  َفَقالَ ،  َعن هُ   َفَأس  تُ :  َتُقولُ   َأن كَ   يَبَلَغنِ :  ُقل تُ :  َقالَ .  َفاس   َسِمع 
 َفَما ،  َنَعم  :  َقالَ "    هللاُ   ُيب ِغُضُهمُ   َوَثاَلَثة  ،  هللاُ   ُيِحب ُهمُ   َثاَلَثة  ":  َيُقولُ   ()  هللاِ   َرُسولَ 
ِذبُ   َأَخاُلِني   ال ِذينَ   الث اَلَثةُ   َمنِ :  ُقل تُ :  َقالَ ،  َيُقوُلَها  َثاَلًثا،  ()  ُمَحم د    َخِليِلي  َعَلى  َأك 

 

 3/609، مههههها جهههههاء فهههههي اامهههههام العهههههادل،باب:كتاب األحكام،أخرجهههههه الترمهههههذي فهههههي جامعهههههه (1)
ن   الَبابِ  َوِفي :وقال واللفظ له  1329ح دِ  عهَ نِ  ِ ِ  َعبه  ي به  ى َأبهِ فهَ ِديثُ : َأو  ي حهَ ِعيد   َأبهِ  ِديث  حهَ  سهَ

ن   هُ  اَل  َغِريهههب   َحسهههَ ِرفهههُ ن   ِإال   َنع  َذا مهههِ هِ  ههههَ . 2035ح ،300ص: ،ابن الجعهههد فهههي مسهههنده.و الَوجههه 
. 1003ح ، 2/285، وأبههو يعلههى فههي مسههنده، 11174ح ، 17/264، وأحمههد فههي مسههنده

نَ ، كتههاب آداب القاضههي، والبيهقههي فههي السههنن الكبههرى  ء  مههِ ي  َي ِبشههَ ِن اب ُتلههِ ِل مههَ اُب َفضهه   بههاب: بههَ
ال َحقِّ  ى بهههِ ِط َوَقضهههَ اَم ِفيهههِه ِبال ِقسههه  اِل , َفقهههَ مهههَ َع  : علهههى إسهههنادهومهههدار . 20169ح 10/151، األ 

 . 393تقريب التهذيب ، 3/79ميزان االعتدال ، 7/84الكامل . ضعيف: العوفي عطية
الُ  ال َفِقيههرُ بههاب: ، زكههاةكتههاب ال، سههننهي فههي نسههائأخرجههه ال (2) تههَ ده وإسههنا 2576ح  5/86، ال ُمخ 

 . صحيح
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َتِسًبا  ُمَجاِهًدا  ال َعُدو    َفَلِقيَ ،  هللاِ   َسِبيلِ   ِفي  َغَزا  َرُجل  :  َقالَ   ؟()  هللاُ   ب ُهمُ ُيحِ    َفَقاَتلَ   ُمح 
ب    هللاَ   إ  ا }:  ()  هللاِ   ِكَتابِ   ِفي   َتِجُدونَ   َوَأن ُتم  ،  ُقِتلَ   َحت ى ينَ   ُيح    ف ي   ُيَقات ُلو َ   الاذ 

ا  َسب يل ه   ِذيهِ   َجار    هُ لَ   َوَرُجل  ،  4:  الصف  {َصفًّ ِبرُ ،  ُيؤ  َتِسُبهُ   َأَذاهُ   َعَلى  َفَيص    َحت ى   َوَيح 
ِفَيهُ  ت    ِإي اهُ   هللاُ   َيك  م    َمعَ   َيُكونُ   َوَرُجل  ،  َحَياة    َأو    ِبَمو    َعَلي ِهمُ   َيُشق    َحت ى  َفَيِسيُرونَ   َقو 
: ُقْلتُ :  َقالَ "    َوَصاَلِتهِ   ُوُضوِئهِ   ىِإلَ   َفَيُقومُ   الل ي لِ   آِخرِ   ِفي  َفَين ِزُلونَ ،  َوالن َعاُس   ال َكَرى 

ينَ   الثااَلَثةُ   َمن   ُدو َ   َوَأْنُتمْ ،  اْلُمْخَتالُ   اْلَفُخورُ ":  هللُا؟َقالَ   ُيْبغ ُضُهمُ   الاذ     ك َتاب    ف ي  َتج 
ب    َّلَ   هللاَ   إ  ا }:  ()  هللا   يفُ   ،18:  لقمان  { َفُخورف   ُمْخَتالف   ُكفا   ُيح  ، اْلَمناا ُ   َواْلَبخ 

رُ وَ  فُ   اْلَبيااعُ   َأو    التااج  ق  :  َقالَ   ال َماُل؟  َما،  َذرّ    َأَبا  َيا:  ُقل تُ :  َقالَ "  اْلَحالا د    َلَنا  ِفر  ،  َوَذو 
ِني قِ   َيع  تُ :  ُقل تُ :  َقالَ ،  َيِسيَرةً   َغَنًما:  ِبال ِفر  َألُ   َهَذا  َعن    َلس  َأُلكَ   ِإن َما،  َأس    َعن    َأس 
َسى  اَل   َبحَ َأص    َما :  ال َماِل؟َقالَ   َصاِمتِ  َسى   َوَما،  َأم  َبحَ   الَ   َأم    َأَبا   َيا:  ُقل تُ :  َقالَ .  َأص 
َوِتكَ   َلكَ   َما،  َذرّ   خ  ؟   َوِاِ َأُلُهم    اَل   َوهللاِ :  َقالَ   ُقَري ش  ِتيِهم    َواَل   ُدن َيا  َأس  َتف    هللاِ   ِدينِ   َعن    َأس 
 .(1)َيُقوُلَها َثاَلًثا َوَرُسوَلهُ  هللاَ   َأل َقى َحت ى
  وهما ،  الجائر  لإلمام  وبغضه  العادل  لإلمام  هللا  محبة  يثبت   الحديث   هذا  في 

 للبالد   الخيرات   أنواع  من  يديه  على  هللا  يجريه  فلما  العادل  أما،  بذلك  جديران
 وعيلة   وفقر  وضياع  ودمار  وهالك  فساد   من  فيه  يتسبب   فلما  الثاني  وأما،  والعباد 
 . هيدي  على والعباد  للبالد  وبؤس  ومهانة ومذلة ومسكنة

  ِإال    َعَشَرة    َأِميرِ   ِمن    َما " :  َقالَ ،  "َنَعم    :َقالَ ،  () الناب ي     َعن  ،  )) ُهَرْيَرةَ   َأب ي   َعنْ ف 
َتى  مَ   ِبهِ   ُيؤ  ُلوالً   ال ِقَياَمةِ   َيو  لُ   ِإال    َيُفك هُ   اَل ،  َمغ  رُ   ُيوِبُقهُ   َأو  ،  ال َعد    اامام و  .  (2) "ال َجو 

 

وفهههي . مسهههلم شهههرط علهههى صهههحيح إسهههناده 21530ح  35/421، أحمهههد فهههي مسهههندهأخرجهههه  (1)
 ."ثالثة  يشنؤهم هللا" :رواية

 وأبهههوه عجهههالن بهههن محمهههد، حسهههن إسهههناده، 9573ح  15/351، أحمهههد فهههي مسهههندهأخرجهههه  (2)
 . 19/516تهذيب الكمال ، 6/317سير أعالم النبالء . صدوقان عجالن
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  يمين   َعَلى  نور  من  منبر  َعَلى   َوُهوَ ،  القيامة  يوم  هللا  من  الن اس  أقرب   ُهوَ :  العادل
  شهواته   إليه  تدعوه  َما  تنفيذ   َعن  وصبره ،  الهوى   لمخالفته   جزاء  وذلك،  ()  الرحمن
  دعته   العادل  اامام  فإن  َذِلَك؛  من  غرضه  بلوغ  َعَلى  قدرته  َمعَ ،  وغضبه  وطمعه
 لعباد   الخلق  أنفع  وهذا.  مينالعال  رب   هللا  أخاف  إني:  فقالَ ،  نفسها  إلى  كلها  الدنيا
  ألن   األرض؛  ِفي  هللا  ظل  َأن هُ   روي   وقد .  كلها  الرعية  صلحت   صلح  إذا  فإنه،  هللا

وإذا جار وظلم  ،  (1)ظله  ِفي  هللا  أظله  فيهم  عدل  فإذا ،  بظله  يستظلون   كلهم  الخلق
 .  استحق بغض هللا وعذابه

 

 

 َحقٍّ ِبَغْيِر اْمِرٍئ َدِم َوُمطَِّلُب... "حلديث: القتل بغري حق: املطلب الثاني

 . " َدَمُه ِلُيَهِريَق

حق  بغير  الناس  يقتلون  الذين  هللا  بغض  يستحقون  الذين  ابن .  من      عن 
النبي    ()  عباس  ِفي  ُمل ِحد  :  َثاَلَثة    ّللاا    إ َلى  النااس    ْبَغُض أ":  قال  () أن 
  إزهاق :  لغة  القتلو .  (2) "َدَمهُ   ُيَهر يقَ ل    َحق ف   ب َغْير    اْمر ئف   َدم   َوُمطال بُ ...،  ،.الَحَرمِ 
 (3).الّروح

،  كالموت   الجسد   عن  الّروح  إزالة  :القتف  أصف:  الر اغب  قال:  اصطالحا  القتف 
  موت :  قيل  الحياة  بفوت   اعتبر  وإذا،  قتل  يقال،  لذلك  المتوّلي   بفعل  اعتبر  إذا  لكن
   .(وفوت )

  عمد   شبه  أو  عمدا  لمعصوما  الّذّميّ   أو  المسلم  قتل:  حجر  ابن  قال  :القتف  حكم 
  يا }(  178  آية)  البقرة  سورة  في  ذكر  وقد  والّدية  كالقود   أحكام  وللقتل.  الكبائر  من

 

 . 6/46البن رجب  فتح الباري  (1)
 . 6882ح ...باب: من طلب دم ، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه (2)
 . (187المصباح المنير )، (5/1797الصحاح )، (5/56المقايي  ) (3)
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ينَ   َأي َها  فقد   الّذهبيّ   اامام  أّما،  (1)( ..اْلَقْتلى  ف ي  اْلق صاُص   َعَلْيُكمُ   ُكت بَ   آَمُنوا  الاذ 
 الّذّميّ   قتل  ذلك  في  لأدخ  وقد ،  الّشرك  بعد   الّثانية  الكبيرة   باعتباره  القتل  ذكر

 (2).المعاهد 
،  َصب هُ   ِإَذا  ال َماءَ   َهَراقَ   ِمن    :(َدَمهُ )  َوَيْسُكنُ   اْلَهاء    ب َفْتح  :  (ل ُيْهر يقَ )وكلمة   

لُ  َص  َزةُ   ُقِلَبتِ   َأَراقَ   َواأل  َرى   ُلَغة    َوِفيهِ   َهاءً   ال َهم  َزةِ   ِبَفت حِ   أَه َراقَ   َوِهيَ   ُأخ    َوُسُكونِ   ال َهم 
 .(3)ءِ ال َها
ِديدِ   "َوُمط ِلب  "  :َقْوُلهُ   َتِعل    ِبالت ش  ِغَمت    َطاءً   الت اءُ   َفُأب ِدَلتِ   الط َلبِ   ِمنَ   ُمف    َوال ُمَرادُ   َوُأد 
َماِني    َوَقالَ   الط َلبِ   ِفي  ُيَباِلغُ   َمن   َنى  ال ِكر   ال ُمَتَرتِّبُ   الط َلبُ   َوال ُمَرادُ   ِللط َلبِ   ال ُمَتَكلِّفُ   ال َمع 
ُلوبُ   َلي هِ عَ  رُ   ِلَيل َزمَ   الط َلبَ   َذَكرَ   َأو    الط َلبِ   ُمَجر دُ   اَل   ال َمط  لِ   ِفي  الز ج    ِبَطِريقِ   ال ِفع 

َلى َو  ُلهُ   األ  ِتَراز    َحقّ    ِبَغي رِ   َوَقو    ال ِقَصاصِ   َكَطَلبِ   ِبَحقّ    َلِكن    َذِلكَ   ِمث لُ   َلهُ   َيَقعُ   َعم ن    اح 
ُلهُ   َمَثاًل  َكاُنَها  َوَيُجوزُ   ال َهاءِ   ِبَفت حِ   يقَ ِلُيَهرِ   َوَقو  كَ   َوَقد    ِإس  مَ   ِإن    َقالَ   َمن    ِبهِ   َتَمس    ال َعز 

ابن هبيرة.(4)ِبهِ   ُيَؤاَخذُ   ال ُمَصم مَ    من   لكان  بحق  طلبه  انسان  وجب   لو  والدم:  قال 
، عنه  العفو  له  كان  إذا  مسلم  امرع   دم  إراقة  عن  ويجبن،  عنه  يعفو  أن  المسلم  شأن
 . (5) حق بغير مسلم امرع  دم إراقة يطلب   بمن فكيف

 

 . (14، 13الكبائر ) (1)
الكليهات ، (268انظهر التوقيهف )، وعنه أخذ المناوي ،  (293المفردات )،  (179التعريفات )  (2)

 2/143الزواجر  ،12الكبائر  .(729)
 .  10/367لسان العرب  (3)
 . 12/211فتح الباري  (4)
 . 81/ 1 فيض القدير (5)
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 ِ ِ       َرُسولَ   َأن  ،  ُهَري َرةَ   َأِبي   َعن    :(اْلَحلَّاف اْلَبيَّاع)بغض اهلل : املطلب الثالث
()   ََبَعة  ":  َقال فُ   ال َبي اعُ :  ()  ِ ُ   َيب ُغُضُهمُ   َأر  َتالُ   َوال َفِقيرُ ،  ال َحال  ي خُ ،  ال ُمخ    َوالش 
المناوي .  (1)"...  اِنيالز   َبَعة):  قال    الهوان   َدار  ويحلهم  يعذبهم  َأي  (هللا  يبغضهم  َأر 
ِديدِ (  الحالف  البياع ) : فالحال  ،  َكاِذب   َوُهوَ   سل َعته  على  ال حلف  يكثر  ال ِذي  َأي  ِبالت ش 

،  (2) كذا  من  أكثر  فيها  أعطى  لقد   سلعة  على  الحلف  يكثر  الذي  أي:  مبالغة  صيغة
  اب نُ   َقالَ .  (3) المشتري   وغرر  باهلل  والتهاون   الكذب   القبائح  بين  مع يج  أنه  وذلك
تُ :  َقالَ ،  ))  ُهَري َرةَ   َأَبا  ِإن  :  الُمَسيِّبِ    ُمَنفَِّقة    الَحِلفُ »:  َيُقولُ   ()   ِ ِ   َرُسولَ   َسِمع 
ل َعةِ  ِحَقة  ،  ِللسِّ َضحَ (4)   ِلل َبَرَكِة   ُمم   ال َمالِ   ِفي  َزادَ   َوِإن    َكاِذبَ ال    ال َحِلفَ   َأن    ال َحِديثُ   َفَأو 
َحقُ   َفِإن هُ  َن َصاِريِّ   َقَتاَدةَ   َأِبي  َعن  و .  ال َبَرَكةَ   َيم  :  َيُقولُ   ()  هللاِ   َرُسولَ   َسِمعَ   َأن هُ ،  األ 
َبي عِ   ِفي  ال َحِلفِ   َوَكث َرةَ   ِإي اُكم  » َحُق    ُثم  ،  ُيَنفِّقُ   َفِإن هُ ،  ال  َيم 

الصنعاني.  (5)   أي :  قال 
  له  مفهوم ال الكثرة عن والنهي شرائها أو السلعة تنفيق عند  البيع في الحلف روااحذ 
  بأن   يؤذن  الكثرة   عن   النهي  بل  وقيل  الغالب   على  خرج  لكنه  محرم  أيًضا   القليل  فإن
.  الكذب   في   الوقوع  مظنة   الكثرة   صادقة؛ألن   ولو  األيمان  إكثار   عن   النهي  المراد 
  بفتح (  يمحق  ثم ) .  فيها  الرغبة  إلى   يدعو  ألنه (السلعة  ينفق).  الحلف  أي(فإنه)

 

الُ  ال َفِقيههرُ بههاب: ، زكههاةكتههاب ال، سههننهي فههي نسههائأخرجههه ال (1) تههَ وإسههناده  2576ح  5/86، ال ُمخ 
 . صحيح

 . 1/470 الصغير الجامع شرح القدير فيض (2)
ِغيرِ  الَجاِمع ر حُ شَ  الت نويرُ  (3)  . 2/272الص 
َدَقات   َوُيْرب ي الر  َبا ّللااُ  َيْمَحقُ : }َباب  ،  كتاب البيوع،  أخرجه البخاري في صحيحه  (4)  َّلَ  َوّللااُ  الصا

ب   ارف  ُكفا  ُيح   . 2087ح ، 3/60، [276: البقرة{ ]َأث يمف   َكفا
ابُ ، كتههاب البيههوع، أخرجههه مسههلم فههي صههحيحه (5) نِ  يِ الن ههه   بههَ فِ  عههَ ي ال َحلههِ عِ  فههِ ،    3/1228، ال َبيهه 

 . 1607ح 
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  بذكر   ترى   بما  االتصاف  التعليل  هذا  وفي   البيع  بركة  يذهب   أي  المضارعة  حرف
  السلعة؛فإنها   اليمين  نفقت   وإن  يعني  الزمن  في  للتراخي  وثم،  والمفسدة  المصلحة
 من  أبلغ  البركة  محق  أن  أي،  الرتبة  في  للتراخي  أنها  ويحتمل  مآالً   بالبركة  تذهب 
. (1) أعم  أو  مآالً   أو  حاالً   ودنيا   ديًنا  به  النفع  عدم  البركة  محق  من  والمراد   انفاقا

َحَقة  )":  وقال المال علي القاري    ِإم ا   ال َمك ُسوبِ   َبَرَكةِ   ِلَذَهابِ   َسَبب  :  َأي  :  "(ِلل َبَرَكةِ   َمم 
ُعهُ   دُ َيُعو   َما  َغي رِ   ِفي  ِبِإن َفاِذهِ   َأو  ،  َماِلهِ   ِفي  َيل َحَقهُ   ِبَتَلف     َثَواُبهُ   َأو  ،  ال َعاِجلِ   ِفي  ِإَلي هِ   َنف 
ِجلِ  ِفي ُعهُ  َوَحُرمَ  ِعن َدهُ   َبِقيَ  َأو  ، ا   َمُدهُ   اَل  َمن   َوِرَثهُ  َأو  ، َنف   . (2)َيح 
مَ   هللاُ   ُيَكلُِّمُهمُ   اَل  َثاَلَثة  » :َقالَ   () الناب ي     َعن  ،  )) َذر ف   َأب ي  َعنْ و     َوالَ ،  ال ِقَياَمةِ   َيو 
،  ِمَراًرا  َثاَل َ   ()  هللاِ   َرُسولُ   َفَقَرأََها:  َقالَ   َأِليم    َعَذاب    َوَلُهم    ُيَزكِّيِهم    َواَل   ِإَلي ِهم    َين ُظرُ 
ِبلُ » : َقالَ  هللِا؟ َرُسولَ  َيا ُهم   َمن  ،  َوَخِسُروا َخاُبوا: َذرّ   َأُبو َقالَ   َوال ُمَنفِّقُ ، َوال َمن انُ ، ال ُمس 
العالمة  .  (3) ال َكاِذِب   َحِلفِ ِبال    ِسل َعَتهُ  فضيلة  شاهين   /.د .أقال    وأما :  (~)  موسى 
 والتغرير،  الكاذب   الحلف:  كبائر  أربع  ارتكب   فقد   الكاذب   بالحلف  سلعته  المنفق
  إ ا }:  تعالى  يقول  وفيه.  هللا   بحق  واالستخفاف،  حق  بغير  المال  وأخذ ،  بالمسلم

ينَ  مْ َوَأيْ   هللا    ب َعْهد    َيْشَتُرو َ   الاذ  َرة    ف ي  َلُهمْ   َخاَلقَ   َّلَ   ُأْوَلئ كَ   َقل يالً   َثَمناً   َمان ه    َوَّلَ   اآلخ 
مْ   َينُظرُ   َوَّلَ   هللاُ   ُيَكل  ُمُهمُ  َياَمة    َيْومَ   إ َلْيه  مْ   َوَّلَ   اْلق  : عمران  آل {َأل يم    َعَذاب    َوَلُهمْ   ُيَزك  يه 
  غير   على  وهو،  بكذا  اشتراها  أنه  يحلف  قد   الكاذب   بالحلف   سلعته  فالبائع.  77
. ذلك  غير  على  وهو،  وكذا  كذا  لها  ثمنا  عليه  عرض   أنه  يحلف  وقد،  ذلك

 

 . 7/395التنوير شرح الجامع الصغير  (1)
 . 5/1909 المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (2)
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 بكذا  مثلها  اشترى   أنه  يحلف  قد   الكاذب   بالحلف  المشتراة   للسلعة  المروج  والمشتري 
. ذلك  غير  على  وهو  بكذا  مثلها   عليه  عرض   أنه  يحلف  وقد ،  ذلك  غير  على  وهو
 . (1) "الكاذب  بالحلف سلعته فقوالمن": () قوله في داخلة الصور هذه فكل

 

لكل ،  العجب والكبر مذموم شرعا   :()بغض اهلل الفقري املختال: املطلب الرابع
لكنه في الفئة األضعف ،  ملكهم وضعيفهم،  غنيهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم،  الناس

  بالخاء(  المختال  والفقير)،  ِبَنفِسهِ   المعجب   المتكبر  َأي:  ومعنى المختال،  أشد حرمة
  محرم   أنه  مع  الفقير  وخص   عنه  منهي  وهو  التكبر  وهو   االختيال  من  عجمةالم
قال   (2)والذلة  االنكسار  يقتضي  الفقر  إذ   أقبح  الفقير  من  أنه  إال  أيضاً   الغني  على
كَ   ُتَصع  رْ   َوَّل":  تعالى َ    َوَّل  ل لنااس    َخدا ب    ََّل   ّللااَ   إ  ا   َمَرحاً   اأْلَْرض    ف ي  َتْم   ُكفا   ُيح 

ب    ََّل   َوّللااُ ":  وقال.  لقمان  (18)"َفُخورف   ُمْختالف  . الحديد   (23)   "َفُخورف   ُمْخَتالف   ُكفا   ُيح 
مَ   هللاُ   ُيَكلُِّمُهمُ   الَ   َثاَلَثة  "  :  ()  هللاِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ ،  ُهَري َرةَ   َأِبي  َعن  و    َوالَ   ال ِقَياَمةِ   َيو 

 َوَمِلك  ،  َزان    َشي خ  :  َأِليم    َعَذاب    َوَلُهم    -  ِإَلي ِهم    ُظرُ َين    َواَل :  ُمَعاِوَيةَ   َأُبو  َقالَ   -  ُيَزكِّيِهم  
ِبر   َوَعاِئل  ، َكذ اب   َتك   (3) "ُمس 
ي  َقالَ   َياض  الَقاض    ال تزم   ِمن ُهم  كال  أِلَن  بالوعيد   المذكورون   صص خ  :ع 

ِصَية   ي َها َعلَ   إقدامهم  َفأشبه  ِعن ده  داعيتها  َوضعف  ِإَلي َها  َضُروَرته  عدم  َمعَ   ال مع 
َفاف  المعاندة ِتخ  ِصَيته  َوقصد   هللا  ِبَحق  َوااِلس  ي خ  َفِإن  َغيرَها  لَحاَجة  اَل   َمع    ضعفت   الش 
َوته   َعَلي هِ   مر  َما  لطول  ومعرفته  عقله  وكمل  بالحرام   َفكيف  ال َحاَلل  ال َوط ء  َعن   َشه 

 

 . 1/348ح المنعم فت (1)
ِغير الَجاِمع َشر حُ  الت نويرُ  (2)  . 2/272 الص 
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ُعو  َوِإن َما  الز َمان  من َنا  ِإَلى  َيد    ال َحاِصل   ال عقل  َوضعف  ال معرَفة  ةَوقل  ال َحَراَرة  َغَلَبة  الزِّ
َباب   زمن  ِفي  َذِلك  كل   ولعاعة   المال  بعدمه  عدم  قد،  الفقيرُ   العائلُ   وكذلك  .....  الش 
  بأسباب   ذلك  يكون   إنما  إذ ،  الُقرناء  على  واالستكبار،  والُخيالء ،  الفخر  سَببَ   الدنيا
  يستكبر   فلماذا  ابهاأسب  عنده  يكن   لم  فإذا،  إليه  أهلها  وحاجات   فيها  والظهور  الدنيا

  ضرًبا ،  الثالث   وزنا ،  الثاني  وكذب ،  هذا  استكبار  في   أن    إال  يبق  غيره؟فلم   ويستحقر 
 وعيده   من   الخوف  وقلة،  وأوامره،  نواهيه  ومعاندة،  تعالى  هللا   بحق   االستخفاف  من
وقال المال  .  (1) بالشقاء  لهم  القَدرِ   سبق  مع،  سواه   هذا  على  لهم  حامل    َثم    يبق  لم  إذ 
ِبر    َوَعاِئل  ):  القاري   علي َتك    ِمنَ   ِفيهِ   َسَبِبهِ   ان ِعَدامِ   َمعَ   ِكب ًرا  أِلَن  ،  ُمَتَكبِّر    َفِقير  :  َأي  (  ُمس 
ِنهِ   َعَلى  َيُدل    َوال َمالِ   ال َجاهِ  ر عِ   ِفي  َذِميًما  ِبالط ب عِ   َكو   ُذو   ِبال َعاِئلِ   ال ُمَرادُ :  َوِقيلَ ،  الش 
ذِ   ن  عَ   َفَتَكب ُرهُ ،  ال ِعَيالِ  َدَقةِ   َأخ  رَ   الص  ِتياَلءِ   ِإال    َيُكن    َلم    ِعَياِلهِ   َوَخل ةَ   َخل َتهُ   َيُسد    َما  َقد    اِلس 
ِذيَلةِ  َهِذهِ  َررُ  َوِعَياَلهُ  َيل َحُقهُ  ِبَحي ثُ ، َعَلي هِ  الر  ِديدُ  الض   ( 2).َتَكب ِرهِ  ِمن   الش 

 

لعياذ باهلل كبيرة من كبائر  الزنا وا   :بغض اهلل للشيخ الزاني: املطلب اخلامس
 عدّ :  حجر  ابن  اامام  وقال،  أجمعت جميع الشرائع على عظمه وحرمته،  الذنوب 
  ثمّ   القتل  هو  الكبائر  في  الّشرك  يلي  اّلذي   و  عليه  أجمعوا  ما  هو  الكبائر  من  الّزنا
  هوة الشّ   ألنّ ،  الّلواط  من   إثما  أكبر  والّزنا،  الجار  بحليلة  الّزنا   أنواعه  وأفحش،  الّزنا
  من   عليه  يترّتب   ولما،  بكثرته  الّضرر  ويعظم   وقوعه  فيكثر  الجانبين  من  إليه  داعية
  بذات   أو،  الجار  بحليلة  فالّزنا ،  بعض   من  أغلظ  الّزنا  وبعض ،  األنساب   اختالط
 ما   وأّما،  مشينة  فاحشة،  الحرام  البلد   في  أو،  رمضان  شهر   في  بأجنبّية  أو،  الّرحم

 

 . 1/383 إكمال المعلم (1)
 . 8/3190 المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (2)
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  كأن   كبيرة  يجعله  ما  إليه  انضاف  إذا  إالّ   الّصغائر  من  فإّنه  للحدّ   الموجب   الّزنا  دون 
 .  وااكراه  القهر سبيل  على  أجنبّية مع أو االبن حليلة أو األب  امرأة  مع يكون 

  ال   بأجنبّية  فهو  متفاوتة  مراتب   له  الّزنا:  حجر  ابن  قال :  الزنا  في  القبح  مراتب 
  أقبح   الّثّيب   وزنا ،  حرمبم  منه   وأعظم،  زوج  لها   بأجنبّية  منه  وأعظم،  عظيم  لها  زوج
،  الّشابّ   زنا  من  أقبح  عقله  لكمال  الّشيخ  وزنا،  حّديهما  اختالف  بدليل  البكر  من
 . (1) والجاهل العبد  زنا من أقبح لكمالهما والعالم الحرّ  وزنا
 المهرأة  ومثلهه، زنهى إذا الشهيخوخة سن البالغ  الرجل،  أقبح  الشيخ  ومن  قبيح  الزناو  

 العجهوز علهى مهر بما،الشهاب  مهن الزنها  معصهية  تفهوق   يةمعصه  زنت   إذا  سنه  البالغة
ظ وإنمههها:قال القرطبي.وإحصهههان عقهههل مهههن لههههم تهيهههأ وبمههها،وعظات  تجهههارب  مهههن  غلههه 

، المعانهههههدة َمحهههههُض  المعاصهههههي تلهههههك علهههههى لههههههم الحامهههههلَ  ههههههؤالِء؛ألن   علهههههى العقهههههابَ 
 حامهههل   ذلهههك علهههى َيحِملههههم لهههم اقتحموهههها؛إذ  التهههي المعاصهههي تلهههك أمهههرِ  واسهههتخفافُ 

ا ن يهههدعو كمههها ضهههرورة   إليهههها دعهههتهم وال ،ِجي  حهههَ  أن  : ذلهههك وبيهههانُ . مهههثلهم يكهههن لهههم مهههَ
يخَ  ه فهههي النكهههاحِ  داعيهههةِ  الزنى؛لضهههعفِ  إلهههى تهههدعوه لهههه داعيهههة وال حاجهههةَ  ال الشههه  ، حقهههِّ
َرفِ  إلهى انتهههى قههد  أجلهه؛إذ  ولقههربِ ، َعقلههِه ولكمهالِ   فههي: وقهال ابههن هبيههرة. (2)عمههره طههَ
 كهل مهن الزنها أن معينة؛كما صورة في تغلظ قد  لفواحشا أن: الفقه  من  الحديث   هذا
 أقهبح، شههوته كهادت  أو وعهدمت  قوتهه ضهعفت  قهد   الذي  الشيخ  من  ولكنه،  قبيح  أحد 
(3) . 

 

 ّللااَ   َواْعُبُدوا " :  ( )   هللاِ   قال   :(اْلُمْخَتال ْلَفُخور)بغض اهلل ل: املطلب السادس
 َواْلجار    َواْلَمساك ين    َواْلَيتامى  اْلُقْربى   َوب ذ ي  إ ْحساناً   َوب اْلوال َدْين    َشْيئاً   ب ه    ُتْشر ُكوا  َوَّل

 

 . 2/226واجر عن اقتراف الكبائر الز  (1)
 . 1/305 مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم (2)
 . 2/212 الكبائر اقتراف عن الزواجر (3)
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ب    اْلُجُنب    َواْلجار    اْلُقْربى  ذ ي اح  ب يف    َواْبن    ب اْلَجْنب    َوالصا  إ  ا   َأْيماُنُكمْ   َمَلَكْت   َوما  السا
ب    َّل  ّللااَ  ب    ََّل   هللاَ   إ  ا }:  وقال  (36):  " النساءَفُخوراً   ُمْختاَّلً   كا َ   َمنْ   ُيح    ُكفا   ُيح 

  به   فخور،  الدنيا  من  أوتى  بما   متكبر  أي:  قال القرطبي، 18:  لقمان  {َفُخورف   ُمْخَتالف 
 (1) .الناس على
تُ :  َقالَ ،  ِزَياد    ب نُ   ُمَحم دُ عن      َرُجل    َبي َنَما»:  ()   الن ِبي    َقالَ :  َيُقولُ ،  ُهَري َرةَ   َأَبا  َسِمع 
ِشي ِجُبهُ ،  ُحل ة    ِفي  َيم  ُسهُ   ُتع  ل  ،  َنف  مِ   ِإَلى   َيَتَجل َجلُ  َفُهوَ ،  ِبهِ   ِ ُ   َخَسفَ   ِإذ  ،  ُجم َتهُ   ُمَرجِّ   َيو 
  نسيان   مع،  الكمال  بعين  لها  مالحظته  هو  بنفسه  إعجابه  من  والمراد .  (2) الِقَياَمِة  
 . (3). المذموم الكبر فهو ذلك مع غيره  احتقر فإن، هللا نعمة

 

 : (اْلَمنَّان ِخيلْلببغض اهلل ل: )املطلب السابع

ويكفي هنا أن البخل صفة ذميمة والمن صفة  ،  مذموم  خلق  لكل  أصل  البخل 
الغني،  ذميمة المنفق  من  يتصور  المن  كان  من  ،  وإذا  ويستقبح  يستغرب  فإنه 
وأحق ، ومع ذلك يمن بهذا أال ما أقبح هذا، ألنه أعطى ما أعطى إال قليال، البخيل

  عن (  المرء)  امتناع   هو:  الّشرع  في   المذموم  البخل:  القرطبيّ   قال .  فاعله ببغض هللا
  جميع   من  مكروه  خلق  البخل:  الجاحظ  قالو ،  (4) عليه  تعالى  هللا  أوجب   ما  أداء
  .الّناس
ْنُكمْ   ّللاا    َسب يف    ف ي  ل ُتْنف ُقوا  ُتْدَعْو َ   هُؤَّلء    َأْنُتمْ   ها":  هللا تعالى  قال    َيْبَخفُ   َمنْ   َفم 

ه    َعنْ   َيْبَخفُ   ماَفإ نا   َيْبَخفْ   َوَمنْ  لْ   َتَتَولاْوا  َوإ  ْ   اْلُفَقراءُ   َوَأْنُتمُ   اْلَغن ي    َوّللااُ   َنْفس    َيْسَتْبد 

 

 . 17/258 تفسير القرطبي (1)
ن   بهَابُ ، كتهاب اللبهاس، أخرجه البخاري في صهحيحه  (2) ر   مهَ هُ  جهَ بهَ نَ  َثو  َياَلءِ  مهِ ح ، 7/141، الخهُ

5789 . 
 . 8/342 عمفتح المن (3)
 . (5/126) القرطبي تفسير (4)
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  َوَيأ ُمُرونَ   َيب َخُلونَ   ال ِذينَ ":  وقال،  (38  /محمد )"  َأْمثاَلُكمْ   َيُكوُنوا  َّل  ُثما   َغْيَرُكمْ   َقْوماً 
لِ   الن اَس  ُتُمونَ   ِبال ُبخ  ِلهِ   ِمن    ِ ُ   آتاُهمُ   ما  َوَيك  نا  َفض  َتد  ،  (37)  ُمِهيناً   َعذاباً   ِلل كاِفِرينَ   َوأَع 
ينَ ": تعالى قولهو    َوَّل   َمنًّا   َأْنَفُقوا   ما  ُيْتب ُعو َ   َّل   ُثما   ّللاا    َسب يف    ف ي  َأْمواَلُهمْ   ُيْنف ُقو َ   الاذ 

ْندَ   َأْجُرُهمْ   َلُهمْ   َأذىً  مْ   ع  مْ   َخْوف    َوَّل  َرب  ه    وهو   (262  /البقرة)  "َيْحَزُنو َ   ُهمْ   َوَّل  َعَلْيه 
ُلوا   َّل":  بقوله  عنه  الّشارع  نهى  فلهذا،  القلوب   منه   تنكسر  وتغيير  تكدير   ُتْبط 

  بالقول؛   ذلك  يكون   أن:  والمن المراد هنا  (264  /البقرة)  "َواأْلَذى  ب اْلَمن     َصَدقات ُكمْ 
،  الّناس   بين  فيما  قبحمست  وذلك،  أخيه  على   به  أنعم  أّنه  يظنّ   ما  اانسان   يذكر  بأن
 عند   ذكرها  ولحسن،  الّصنيعة  تهدم  المّنة:  قيل  ذلك  ولقبح،  الّنعمة  كفران  عند   إالّ 

 .(1) المّنة حسنت  الّنعمة كفرت  إذا: قيل الكفران
  َقالَ   : َيُقولُ ،  َمال كف   ْبنَ   َأَنَس فعن  .  يستعيذ باّلِل منه  ( ) والبخف داء كا  النبي 
ُدُمِني  ِغل َماِنُكم    ِمن    ُغاَلًما  َلَنا  الَتِم   »:  )) َطل َحةَ   أِلَِبي  ()  ِ ِ   َرُسولُ    َفَخَرجَ   َيخ 
ِدُفِني  َطل َحةَ   َأُبو  ِبي ُدمُ   َفُكن تُ ،  َوَراَءهُ   ُير  َمُعهُ   َفُكن تُ ،  َنَزلَ   ُكل َما  ( )  ِ ِ   َرُسولَ   َأخ    َأس 
ِثرُ  زِ ،  َوالَحَزنِ   الَهمِّ   ِمنَ   ِبكَ   أَُعوذُ   ِإنِّي  الل ُهم  »:  َيُقولَ   َأن    ُيك  لِ ،  َوالَكَسلِ   َوالَعج  ، َوالُبخ 
ي نِ   َوَضَلعِ ،  َوالُجب نِ  ُدُمهُ   َأَزل    َفَلم    الرَِّجاِل   َوَغَلَبةِ ،  الد  ،  ))  َذرّ    َأِبي  َعن  و .  (2) ..َأخ 
مَ   هللاُ  ُيَكلُِّمُهمُ   اَل   َثاَلَثة  " :  َقالَ   ()  الن ِبيِّ   َعنِ  ِطي  الَ   ال ِذي  انُ ال َمن  :  ال ِقَياَمةِ   َيو    َشي ًئا   ُيع 
ِبلُ ، ال َفاِجرِ  ِبال َحِلفِ  ِسل َعَتهُ  َوال ُمَنفِّقُ ، َمن هُ  ِإال    . (3) "ِإَزاَرهُ  َوال ُمس 

َعن  ِرب ِعيِّ ب ِن    :(بغض اهلل للمكثر البخيل الغين الظلوم): املطلب الثامن
َذرّ    َأِبي  الن ِبيِّ  ))ِحَراش  َعن   َ  :  َقالَ   ()َعن    ِ َوُيب ِغُض    ()ِإن   َثاَلَثًة  ُيِحب  

 

 . 4033، 9/4029 انظر: نضرة النعيم (1)
ابُ ، كتههههاب الههههدعوات، صهههحيحهفههههي  لبخههههاري ا أخرجهههه (2) ذِ  بههههَ و  ن   الت عهههَ ةِ  مههههِ الِ  َغَلبههههَ ، 8/78 الرِّجههههَ

 .6363ح
ابُ ، كتهههاب اايمهههان، صهههحيحهفهههي  مسهههلم أخرجهههه (3) انِ  بهههَ ظِ  َبيهههَ ِريمِ  ِغلهههَ َبالِ  َتحههه  َزارِ ا ِإسههه  نِّ ، ا ِ  َوال مهههَ

 .106ح ، 1/102.. .، ِبال َعِطي ةِ 
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ِثَر ال َبِخيَل َوُيِحب  َثاَلَثًة َرُجل  َكاَن   َتاَل َوال ُمك  ي َخ الز اِنَي َوال َفِقيَر ال ُمخ  َثاَلَثًة ُيب ِغُض الش 
ُ َعَلي ِه َورَ   ِ َتَح  ِميِهم  َحت ى ُقِتَل َأو  َيف  َلُجوا َفَنَزُلوا  ِفي َكِتيَبة  َفَكر  َيح  م  َفَأد  ُجل  َكاَن ِفي َقو 

َدُل ِبِه َفَناُموا َوَقاَم َيت ُلو آَياِتي َوَيَتَمل قُ  ُم َأَحب  ِإَلي ِهم  ِمم ا ُيع  ِل َوَكاَن الن و  ِني  ِمن  آِخِر الل ي 
َبي َنُهم   ِبَقَراَبة   َأُلُهم   َيس  َرُجل   َفَأَتاُهم   م   َقو  ِفي  َكاَن  َوَخَلَف  َوَرُجل   َعن ُه  َفَبِخُلوا  َوَبي َنُه   

َطاهُ  ُ َوَمن  أَع   ِ َطاُه َحي ُث اَل َيَراهُ ِإال   َقاِبِهم  َفَأع  ِبَأع 
 (1) . 

ْعُت َعل يًّااأْلََغر بن سليك َقاَل سَ   وعن  ِ   :ُقولُ يَ  )) م   ِ َثالَثة   :  ( ) َقاَل َرُسوُل 
ُ َوَقاَل ا خَ   ِ ُ َوال ُيِحب ُهم  اَل ُيِحب ُهُم   ِ ي ُخ الز اِني َوال َغِني  الظ ُلوُم : ُر َثالَثة  ُيب ِغُضُهُم  الش 

َتالُ   .  الشيخ الجهول بدل الشيخ الزاني: وفي رواية. (2) "َوال َفِقيُر ال ُمخ 
 

اُؤهُ ، كتاب الرجم، أخرجه النسائي في السنن الكبرى   (1) ل  َثنهَ ِل هللِا جهَ و  ينَ } :باب: َتأ ِويُل قهَ ذ  ََّل  َوالِا
َم هللُا إ َّلا  ْف  َيْدُعوَ  َمَع هللا  إ َلًها آَخَر َوََّل َيْقُتُلوَ  الناْفَس الات ي َحرا ْن َيْفعَِ ب اْلَحق   َوََّل َيْزُنوَ  َومَِ

ا ، ابهن أبهي شهيبة فهي مصهنفه و.  مختصهرا  7098ح  6/403  [68{ ]الفرقهان:  َذل َك َيْلَق َأَثامَِ
ح ، 35/287،و أحمهههد فهههي مسهههنده. 27144ح ، بهههاب: مههها ذكهههر فهههي الشهههح، كتهههاب األدب
ا صههَ ، وأخرجههه الطبههري فههي تهههذيب ا ثههار. واللفههظ لههه. 21356 ُر مههَ كَ ِذكهه  ن  َذلههِ َنُدُه مههِ ، ح  سههَ

 . وإسناده صحيح. 110ح ، 3/54
، 3/87، ومما روى أبو إسحاق الهمداني عن الحهار ، في البحر الزخاركما  أخرجه البزار    (2)

َلُمهُ  اَل  ال َحِديثُ  َوَهَذا: البزار  قال  860ح   َوى  َنع  ن   يهُر  ن   ِإال  ، َعلهِيّ   عهَ َذا مهِ هِ  ههَ هُ  َواَل  ال َوجه  َفظهُ  َنح 
ا ن   َأي ضههً رِ  عههَ يّ   َغيهه  نِ ، َعلههِ يِّ  عههَ َعي ب  ، () الن بههِ َذا َوشههُ ي َ   هههَ ُروفِ  َفلههَ ال َمع  ب   اَل " :بلفههظ بههِ  ِ ُ  ُيحههِ
ي خَ  ولَ  الشههه  ي   َواَل ، ال َجههههُ ومَ  ال َغنهههِ الَ  ال َفِقيهههرَ  َواَل ، الظ لهههُ تهههَ ، والطبرانهههي فهههي المعجهههم األوسهههط. ال ُمح 
ح =     =،1/249، ألصههههبهاني فههههي أخبههههار أصههههبهانو أبههههو نعههههيم ا. 5458ح ، 5/330

ح ، 1/482، ذكهر األغههر بهن سههليك، و الخطيهب فههي موضهح أوهههام الجمهع والتفريههق. 656
ر دَ : الخطيههب قهههال. واللفههظ لههه. 598 ةِ  َرو ح   َتفهههَ َذا ِبِرَوايههَ ِديثِ  هههَ َذا ال حهههَ ن   َهكههَ َبةَ  عهههَ ع  ا شههُ ُفوعهههً  َمر 
ي   َداُودَ  ب نُ  ُسَلي َمانُ   َداُودَ   َأُبو  َوَخاَلَفهُ  َرَواهُ  الط َياِلسهِ ن   فهَ َبةَ  عهَ ع  نِ  شهُ ا الهر ُجَلي نِ  عهَ ُقوفهً قَ  َمو  ا َوَوافهَ  َأبهَ
ِفهِ   َعَلى  َداُودَ  َبةَ   َعن    َوق  دُ  ُشع  نُ  ُمَحمه  ر   به  فهَ َدر   َجع  َدلُ  ُغنه  ن َوبهَ َدًرا َأن   ِإال ال ُمَحبه رِ  ابه  ن   َرَواهُ  ُغنه   عهَ
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  الزنى   وهي  هللا  من  البغض   تستوجب   أحوال  ثالثة  على  تنبيه  الحديث   هذا  في 
 هذه  كون   ووجه،  الثريّ   أي  المكثر  من  والبخل،  الفقير  من  واالختيال،  الشيخ  من

  ضعف   وبين  هللا  ألمر  المخالفة  بين  جمعوا  قد   أصحابها  أن  كذلك  الثالثة  األحوال
  فالشيخ ،  الوضيعة  الدنيئة  النفوس  أصحاب   في  إال  غالبا  يجتمعان  ال  وهما  سببها 
  أملك   فهو  العفاف  على  وتحمله  الفجور  عن  شيخوخته  تردعه  أن  به   األولى   كان
  شديد   ومرض   طبعه  في  فساد   على  ذلك  دل  منه  ذلك  وقع   فإذا،  الشاب   من  اربه
  على   فقره  يحمله  أن  به  األولى  كان  والفقير،  همن  والغفلة  الشهوة  واستمكان،  قلبه  في

  منه   الرجلين  أبعد   كان  وقد   الخيالء  منه  وقع  فإذا،  الثريّ   من  له  أيسر  فهو  التواضع
 ودناءة،  فطرته  فساد  بذلك  علم  ذلك  منه  وقع  فلما،  عقلال   راجح  النف   زكي  كان  لو

  أيسر   فهو،  العطاء  على  ثراؤه  يحمله  أن  ينبغي  كان  والثري ،  عقله  وخفة،  طبعه
،  والشح  البخل  منه  تمكن  قد   أّنه  على  قرينة  ذلك  كان  بخل  فلما.  الفقير  من  عليه
  الذين   ثالثة ال   أما.  هواه   من  أشرب   ما  إال،  العطاء  في  أنامله   تطاوعه   تعد   لم  حتى
  حيث ،  ذلك  على  المؤنة  ضعف  مع   االمتثال  قوة  بين  جمعوا   الذين  فهم  هللا   يحبهم
  ذلك   فدلّ ،  الهوى   ومخالفة،  والفداء  والتضحية  الجهد   من  مزيد   إلى  االمتثال  اقتضى
 . هللا  أحبهم أن عجب  فال، قلوبهم من هللا محبة تمكن على
م َوضم  الظ اء ِبَفت ح :الظلوم  والغني    َأو   للن اس  الظ لم ال كثير َأي صيغة مبالغة الال 
ويحمل معناها على ما ورد في بعض الروايات األخرى أنه المكثر  :  قلت .  (1) لَنفِسهِ 
به،  البخيل يبخل  ولكنه  المال  من  كثرة  ذو  أي  مكثر  بصيغة  ،  فهو  عبر  ولذلك 

 

َبةَ  َدهُ وَ   ِسَماك    َعن    ُشع  َبةَ  َعن   َرَواهُ  َوَبَدل   ح  َدهُ  َعِليّ   َعن   ُشع  وذكره الهيثمي فهي . اأَلَغرِّ  َعنِ  َوح 
ا َضِعيف   َوُهوَ  ال َحاِر ُ  َوِفيهِ ، ال َبز ارُ  َرَواهُ  :وقال، 8/75المجمع   . المتن صحيح :قلت. ِجدًّ

 . 3/225 فيض القدير (1)
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لنفسه    فظلمه،  مكثر أو مستكثر التي تدل على طلبه للكثرة التي ال تنفك عن قلبه
البخل على  بالخلق،  يحمله  المتعلق  المعنى  ألنه  المطل  على  كان  ،  ويحمله  لو 
حقوقهم إليهم  كزكاة،  يؤدي  حقوق  من  عليه  هللا  افترضه  ما  بأداء  وإما ،  إما 

الظلم كالمطل وغيره التحفة.  بمعامالت خالية من    َأي  (  الظ ُلومُ   َوال َغِني  ):  قال في 
الصنعاني.  (1) َوَغي ِرهِ   ط لِ ال مَ   ِفي  الظ ل مِ   َكِثيرُ    فال  مراد   غير   المبالغة  ومفهوم :  قال 
  ظلمه   قل  وإن  الغني   أن  أراد   بل  هلل  مبغوض   غير  الظلم  قليل  الغني  أن  ()  يريد 
  إال   عنده  مبغوضاً   يكون   ال  أنه  ويحتمل  المبالغة  صفة  عليه   يطلق  بحيث   كثير  فإنه
  مطل:  السائر  المثل  لشهرة،  المطل  بالظلم   وأراد :  قال الطيبي.  (2) الظلم  منه  كثر  إذا

 . (3) ظلم الغنى
 

ِ   ))   َعن  َأِبي ُهَري َرةَ   :(بغض اهلل للفخر: )املطلب التاسع  ِ َقاَل َقاَل َرُسوُل 
()    ِ  ِ ِإَلى  َأب َغَض  َلَيُكوَنن   َأو   ال َجاِهِلي ِة  ِفي  َرُهم   َفخ  الن اُس  ِمن     () َلَيَدَعن  

َوام    َلَين َتِهَين  »:  َقالَ ،  ()   الن ِبيِّ   َعنِ ،  ُهَري َرةَ   َأِبي   َعن  و   .(4) ال َخَناِف ِ  َتِخُرونَ   َأق    َيف 
مُ   ُهم    ِإن َما  َماُتوا  ال ِذينَ   ِبآَباِئِهمُ   ال ِذي  الُجَعلِ   ِمنَ   ِ ِ   َعَلى  أَه َونَ   َلَيُكوُنن    َأو  ،  َجَهن مَ   َفح 

 

 . 7/247 تحفة األحوذي (1)
 . 2/284 فيض القدير (2)
 . 5/1558 المصابيح مشكاة على الطيبي شرح (3)
أحمهد فهي  و. 2447ح ، 4/88، ما روى سعيد بن أبي سعيد، أخرجه الطيالسي في مسنده  (4)

 عبههد         بههن نجههيح: وفيههه، ضههعيف إسههناده. واللفههظ لههه. 8792ح ، 14/396، مسههنده
 . لحديث حسن بشواهدهوا، 508الكواكب النيرات ، اختلط ضعيف وهو: السندي الرحمن
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ِدهُ  َهبَ   ِ َ   ِإن  ،  ِبَأن ِفهِ   الِخَراءَ   ُيَده  َرَها  الَجاِهِلي ةِ   ُعبِّي ةَ   َعن ُكم    َأذ    ُهوَ   ِإن َما،  ِبا َباءِ   َوَفخ 
ِمن    . (1) ُتَراب   ِمن    ُخِلقَ  َوآَدمُ  آَدمَ  َبُنو ُكل ُهم   الن اُس ، َشِقي   َوَفاِجر   َتِقي   ُمؤ 
َبع  "  :َقالَ   ()  الناب يا   َأ ا ،  ))  اأْلَْشَعر يا   َمال كف   يَأب  عن  رِ   ِمن    ُأم ِتي  ِفي  َأر   َأم 

رُ :  َيت ُرُكوَنُهن    اَل ،  ال َجاِهِلي ةِ  َسابِ   ِفي  ال َفخ  َح  نُ ،  األ  َن َسابِ   ِفي  َوالط ع  َقاءُ ،  األ  ِتس  س    َواال 
 .(2)...َوالنَِّياَحةُ ، ِبالن ُجومِ 
  ا وآبائه   وتقاليدها  بعاداتها  أي  بالجاهلية  الفخر  من  تحذير  الحديث   هذا  في 

  من   بقية  فيه  بقيت   شخص   عن  إال  يصدر  يكاد   ال  الفخر  هذا  و،  وطواغيتها
 يظهر  حيث ،  والخصومة  الغضب   أوقات   في  والسيما،  وميوله  أخالقه  في  الجاهلية

  وإال ،  ويتقيه  ذلك  يتجنب   أن   المسلم  فعلى.  الجوارح  على   وينضح  القلوب   في  ما
:  بقوله   الحديث   عنها  عبر  يوالت،  بالسوء  األمارة  لنفسه  فريسة  ويكون ،  طبعه  سيغلبه

 في   أو،  البغيض   منظرها  في  أي،  "الخناف   من  ()  هللا  إلى  أبغض   ليكونن  أو"
.  الوجوه  جميع  على   بغيضة  فهي .  سلوكها  رذالة  في  أو ،  (3) شأنها  وحقارة ،  دناءتها

 

ن   البهَابِ  َوِفي:قهال، 3955ح ، 5/734بهاب ، كتهاب المناقهب،  سهننهفهي    الترمهذيأخرجه    (1)  عهَ
 . َحَسن   َحِديث   َوَهَذا: »َعب اس   َواب نِ ، ُعَمرَ  اب نِ 

ِديدِ  َبابُ ، كتاب الجنائز، صحيحه في مسلمأخرجه  (2)  . 934ح ، 2/644النَِّياَحةِ  ِفي الت ش 
ي بهَاب  ، كتهاب األدب ،داود أبهى سهنن  في  اءج  (3) اُخرِ  فهِ ابِ  الت فهَ سهَ َح  ، (5116)، (4/331) ِباأل 

 ِرَجال   َلَيَدَعن  : " َقالَ  () الن ِبي   َأن  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن    -(10781)،  (16/456)  أحمد  ومسند
َرُهم   َوام    َفخ  م    ُهم    ِإن َما  ِبَأق  مِ   ِمن    َفح  اَلنِ  ِمنَ  هللاِ  َعَلى أَه َونَ  َلَيُكوُنن   َأو   ،َجَهن مَ   َفح  َفعُ  ال ِتي ال ِجع   تَهد 
ا َتنَ  ِبَأن ِفهههَ الَ ، "النهه  د   () هللاَ  ِإن  : "َوقههَ بَ  قههَ هههَ ن ُكم   َأذ  ةَ  عههَ ةِ  ُعبِّيهه  ا ال َجاِهِليهه  َرهههَ اءِ  َوَفخ  بههَ ِمن  ، ِبا   ؤ   مههُ
ي   اِجر  ، َتقههههِ ِقي   َوفههههَ اُس ، شههههَ و النهههه  ن   َوآَدمُ  آَدمَ  َبنههههُ َراب   مههههِ  الترمههههذي وأخرجههههه. حسههههن إسههههناده"  تههههُ
دي عمهرو بهن الملهك عبهد عهامر أبي طريق  من(  3955)  حهديث: وقهال. ااسهناد بههذا، الَعقهَ

 البهن التوحيهد فهي منده ابن قال.  (3270)،  (5/389)  الترمذي  سنن:  وينظر.  غريب  حسن
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  حكم   خلقه  في  هلل  بل،  عبًثا  يخلقها  لم  الكيفية  هذه  على  خلقها  حين  هللا  أنّ   ومعلوم
  آدم   بني  بعض   عليه  يكون   لما  تشبيه  مادة  تكون   أن  ذلك  في  يكن  مل  ولو،  وعبر
  يلحقه   ما  كل  ويتجنب   ينفر  أن  المؤمن  على  ينبغي  والذي،  لكفى  السوء  أخالق  من
القاري .  ذلك  من المال علي  )قال  َينا :  ُتوَحة    ِباَلم  :  (َلَيْنَته    ُمَقد ر    َقَسم    َجَوابِ   ِفي  َمف 
ِ ِ :  َأي   َتِنَعن    َو ِتَخارِ   َعنِ   َلَيم  ُرو َ   َأْقَوام  »)  ااِلف  مُ   َيْفَتخ  ينَ   ب آَبائ ه  : َأي    ( َماُتوا  الاذ 
رِ   َعَلى فُ   َوَهَذا،  ال ُكف  ُهومَ   اَل   ِلل َواِقعِ   َبَيان    ال َوص  هَ   َوَلَعل  ،  َلهُ   َمف  ِرهِ   َوج  َهرُ   َأن هُ   ِذك   ِفي  َأظ 

ِضيحِ  ِبيحِ   َتو  َمدُ   هُ َرَوا   َما  َوُيَؤيُِّدهُ ،  الت ق  ُفوًعا  َري َحاَنةَ   َأِبي  َعن    َأح    ِإَلى   ان َتَسبَ   َمنِ " »  َمر 
َعةِ  :  َأي  (  ُهمْ   َوإ ناَما).   "الن ارِ   ِفي   َعاِشَرُهم    َكانَ   َوَكَرًما  ِعزًّا  ِبِهم    ُيِريدُ   ُكف ار    آَباء    ِتس 
يِبي    َقالَ .  َوَمآالً   َحاالً :  (َجَهنامَ   م نْ   َفْحم  )  آَباُؤُهم   ِنِهم    َعَلى   آَباَءُهم    َحَصرَ   :الطِّ   َكو 
ًما َتَخرُ   َفِضيَلة    ِإَلى  َذِلكَ   َيَتَعد ونَ   اَل   َجَهن مَ   ِمن    َفح    الن ونِ   ِبَضمِّ :  (َلَيُكوُننا   َأوْ ).  ِبَها  ُيف 
ُوَلى ًفا  األ  ِميرُ ،  َلَين َتِهَين    َعَلى   َعط  َوام    ِإَلى  ال َعاِئدُ   ال َفاِعلُ   َوالض  عِ   اوُ وَ   َوُهوَ   َأق    ال َجم 
ُذوف   َنى،  َلَيُكوُنن    ِمن    َمح  :  َأي  (  ّللاا    َعَلى)  َأَذل  :  َأي  (  َأْهَو َ ).  َلَيِصيُرن    َأو    َوال َمع 
ِمهِ   َوِفي،  ِعن َدهُ  َداءُ   ُدَوي َبة    َوُهوَ ،  َعي ن    َوَفت حِ   ِجيم    ِبَضمِّ :  (اْلُجَعف    م نَ )   ُحك   ُتِريدُ   َسو 
ُلهُ   ال ُخن ُفَساءُ   اَلهَ   ُيَقالُ ،  ال َغاِئطَ  هُ   الاذ ي ):  َفَقو  ِرُجهُ :  َأي  (  اْلَخَراءَ   ُيَدْهد  : (ب َأْنف ه  )  ُيَدح 
قال المال علي .  (1) ال َعِذَرةُ   َوُهوَ   َمق ُصوًرا  َوالر اءِ   ال َخاءِ   ِبَفت حِ   َوال َخَراءُ ،  َلهُ   َكاِشَفة    ِصَفة  
َعانِ   ال ُمَفاِخَرةَ :  القاري  ُموَمة  :  َنو  ُموَدة  َومَ   َمذ  ُمومُ ،  ح    ال َجاِهِلي ةُ   َعَلي َها  َكانَ   َما:  ِمن َها  َفال َمذ 
رِ   ِمنَ  َباءِ   ال َفخ  َن َسابِ   ِبا   َعةِ   َواأل  م  َياءِ   ِللس  ُمودُ ،  َوالرِّ   الن َسبِ   َمعَ   َضم    َما:  ِمن َها  َوال َمح 

 

َذا(: 1/262) منهده ِديث   هههَ ُهور   حههَ ن   َمشهه  ام   عههَ ل  مُ  ِهشههَ ِحيح   ت صههِ  التيسههير فههي المنههاوي  قههال. صههَ
 سههوداء دويبههة والِجعههالن. والبههد كههائن األمههرين أحههد وإن(: 2/428) الصههغير الجههامع بشههرح
 .  ماتت طيبة رائحة شمت فإن الغائط قوتها

 . 7/3072 مرقاة المفاتيح (1)
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ينِ   ِفي  ال َحَسبَ  َهاًرا  َبل  ،  ِرَياءً   الَ   الدِّ ُلهُ ،  َعَلي هِ   َعاَلى تَ   أِلَن ُعِمهِ   ِإظ  ًرا  اَل ":  َفَقو  ِتَراًزا "  َفخ   اح 
ُمومِ  َعنِ   . (1)  ِمن َها ال َمذ 

َما َكاَن ُخُلق  َأب َغَض ِإَلى :  َقاَلت  ،  َعن  َعاِئَشةَ  (بغض الكذب): املطلب العاشر
ال َكِذبِ   ()َرُسوِل هللِا   الن ِبيِّ ،  ِمَن  ِعن َد    ُ ُيَحدِّ الر ُجُل  َكاَن  َفَما    ()  َوَلَقد   َبِة  ِبال ِكذ 

َبةً  َدَ  ِمن َها َتو  َلَم َأن ُه َقد  َأح  ِسِه َحت ى َيع  َيَزاُل ِفي َنف 
ما أجمع العقالء على بغض .  (2)

  سليم ، السريرة صافي اانسان كان كلماو ، ويكفي أنه صفة المنافقين، خلق كالكذب 
 للكذب   بغضه  يكون   صدقه  قدر  وعلى ،  الكذب   من  تأذى  كلما،  النية  حسن،  الصدر
  وقديما ،  الطباع  في   يخالفها  ممن   تنفر  فاألشخاص ،  فطري   أمر  وهذا،  والكذابين
  الرسول   كان  ولما،  منجذب   شبيهه  إلى  والشبيه،  تقع  أشكالها  على  الطيور:  قيل
()  َلَعَلى   َوإ ناكَ }:  قائاًل   ربه  وصفه  وقد ،  البشرية  عرفتها  التي  األخالقية  القمة  يمثل 

يمف   ُخُلقف    ويبغضه ،  النفرة  أشد   وأهله   الكذب   من  ينفر   بأن  جديًرا  كان،  [4:  القلم{ ]َعظ 
 .  توبة أحد   أّنه يعلم  حتى  الكذبة صاحب  من نفسه في يجد  يزال وال، البغض  أشدّ 

 

 . 7/3070 مرقاة المفاتيح (1)
 1973ح ،3/416، باب: الصدق والكذب، لةكتاب البر والص، أخرجه الترمذي في جامعه (2)

الَ ، واللفهههظ لهههه. طبعهههة بشهههار ونفهههى الهههدكتور بشهههار كهههون ههههذا الحهههديث مهههن سهههنن الترمهههذي  قهههَ
ِديث    َهَذا:  الترمذي ن   حهَ َحاِب و أحمهد فهي مسهنده بلفهظ: . َحسهَ َض ِإلهَى َأصه  اَن ُخلهُق  َأب غهَ ا كهَ "مهَ

 ِ  ِ وِل  ِذِب" ()َرسهههُ ن  ال كهههَ  رجهههال ثقهههات رجالهههه، صهههحيح إسهههناده 25183ح ، 42/100، مهههِ
بهههاب: ، كتهههاب الحظهههر وااباحهههة، ابهههن حبهههان فهههي صهههحيحه كمههها فهههي ااحسهههانو .  الشهههيخين
وِل ، الكهههذب ى َرسهههُ اَلِق ِإلهههَ َخههه  ِض األ  ن  َأب غهههَ اَن مهههِ ِذَب كهههَ َأن  ال كهههَ اِن بهههِ ُر ال َبيهههَ ِ     ِذكههه   ِ() ، ح
َذا: الحههههاكم قههههال. 7044 ح، كتههههاب األحكههههام، و الحههههاكم فههههي مسههههتدركه. 5736 ِديث   هههههَ  حههههَ
َنادِ  َصِحيحُ  س   . صحيح الذهبي وقال، " ُيَخرَِّجاهُ  َوَلم   اا ِ
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  الصفة   هذه  ويبغض   ()  بالنبي   يتشبه   أن  ()  بالنبي   يقتدي  من  كل  وعلى 
  في   به  االقتداء  من  أولى  لقلوب ا  أعمال  في  به  فاالقتداء،  المنكرة  والفعلة  الذميمة
 في كل أحواله أولى وأفضل . ()  بل االقتداء به.  غيرها

المناوي    لكثرة(  الكذب   إليه)  الخلق  أعمال  أبغض   أي(  الخلق  أبغض   كان)  :قال 
 الرضى   في  يقول  ال  وكان  والفتن  المفاسد   من  عليه  يترتب   ما  وجموم  ضرره

  وأهل  أصحابه يزجر كان ولهذا  عمر  ابن عن داود  أبو  رواه  كما الحق إال والغضب 
  عليه   يبنى  قد   ألنه  وذلك   الطويلة  المدة  الكذب   من  الكلمة  على  ويهجر  عنه  بيته
 التدبير   بطل   السفير  كذب   إذا  الحكماء  كالم  وفي  الناس  ببعض   ضرت   ربما   أمورا
  من   به  جاءهم  بما  فكذبوه  إليه  نسبوه  إليه  األشياء  أبغض   أنه  الكفار  علم  لما  ولهذا
  ويذهب   الهدى  من   به   جاء  ما   قبول  عن  الناس  يوقف  ألنه  بذلك  ليغيظوه  هللا   عند 
 . (1)الوحي فائدة

 

َعن  َجاِبِر ب ِن   : (يف غري ريبةبغض اهلل ملن يغار ): شراملطلب احلادي ع
 ِ ِ ِ  :  َقالَ ،  ()  َعب ِد   ِ   ِ ُ          ُيِحب    َما:  ال َغي َرةِ   ِمنَ   ِإن    »:  () َقاَل َرُسوُل 

()  ،َيب ُغُض   َما  َوِمن َها   ُ ِ  ()  ، َُيِحب    َما:  ال ُخَياَلءِ   َوِمن   ُ ِ  ()  ،َما   َوِمن َها 
يَبةِ   ِفي  َفال َغي َرةُ :  ()  ِ ُ   ُيِحب    ال ِتي  ال َغي َرةُ   َفَأم ا،  ()  ِ ُ   َيب ُغُض   ال َغي َرةُ   َوَأم ا،  الرِّ
ِتَيالُ ،  ِريَبة    َغي رِ   ِفي  َفال َغي َرةُ :  ()  ِ ُ   َيب ُغُض   ال ِتي :  ()  ِ ُ         ُيِحب    ال ِذي  َوااِلخ 
ِتَيالُ  ِسهِ   الر ُجلِ   اخ  َدَقةِ   َوِعن دَ ،  ال ِقَتالِ   ِعن دَ ،  ِبَنف  ِتَيالُ ،  الص  : ()  ِ ُ   َيب ُغُض   ال ِذي  َوااِلخ 

 

 .  5/81فيض القدير  (1)
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  تستوجب   التي  األعمال  بعض   أنّ   بيان  الحديث   هذا  في.  (1) "ال َباِطلِ   ِفي  ال ُخَياَلءُ 
،  وحبه   رحمته   تستوجب   مما  حياناأل  بعض   في  تكون   قد   وبغضه  هللا   غضب 
 كسر  كانت   فإذا  الخيالء  ذلك  ومن،  وجه  من  ويبغض   وجه  من  يحب   وبعضها
 األعداء   لهزيمة  كانت   وإذا،  هللا  يبغض   مما  فهي،  المؤمنين  من  الضعفاء  لقلوب 
  حتى   العبد   أحوال  على  تغلب   أن  ينبغي  ال  كذل  ومع،  هللا  يحب   مما  فهي،  النفسية
 .  حّقه في الغير شركة كراهة: و الغيرة. طبعه في ويؤثر قلبه إلى ذلك يتسرب  ال

العلماء   الّرجل   وذكر.  حّقه  من  هو  فيما  غيره  اشتراك  الّرجل  كراهة   :الغيرة :  قال 
  قد   بل،  الّنساءو   الّرجال  فيها  تشترك  غريزة   الغيرة  فإنّ   وإالّ ،  الّتمثيل  سبيل  على   هنا
لُ : قال ابن حجر. (2)أشدّ  الّنساء من تكون  َتَسب   َغي رُ  ال َغي َرةِ  َوَأص    ِإَذا  َلِكن   ِللنَِّساءِ  ُمك 
ر    َذِلكَ   ِفي  َأف َرَطت   َخرِ   ال َحِديثِ   ِفي  َوَردَ   َما  َذِلكَ   َوَضاِبطُ   ُتاَلمُ   َعَلي هِ   َزاِئد    ِبَقد    َعن    ا  
  ِ ُ   ُيب ِغُض   َما  َوِمن َها  ِ ُ   ُيِحب    َما  ال َغي َرةِ   ِمنَ   َأن    َرَفَعهُ   ن َصاِريِّ األ َ   َعِتيك    ب نِ   َجاِبرِ 
يَبةِ   ِفي  َفال َغي َرةُ   ِ ُ   ُيِحب    ال ِتي  ال َغي َرةُ   َفَأم ا   َغي رِ   ِفي  َفال َغي َرةُ   ُيب ِغُض   ال ِتي  ال َغي َرةُ   َوَأم ا  الرِّ
ِص   َوَهَذا"  ِريَبة   ِتَناعِ   ِلَضُروَرةِ   الرَِّجالِ   َحقِّ   ِفي  َيَتَمح ُض   يلُ الت ف  ِتَماعِ   ام  َجي نِ   اج    ِلل َمر أَةِ   َزو 
ِجَها  ِمن    َغاَرت    َفَحي ثُ   ال َمر أَةُ   َوَأم ا  ال ِحلِّ   ِبَطِريقِ  ِتَكابِ   ِفي  َزو  َنا  ِإم ا  ُمَحر م    ار    َمَثاًل   ِبالزِّ
ِرهِ   َحقَِّها   ِبَنق صِ   َوِإم ا ِتَها  َعَلي َها  َوَجو   َظَهَرتِ   َأو    َذِلكَ   َتَحق َقت    َفِإَذا  َعَلي َها  َوِإيَثاِرَها   ِلَضر 
ُروَعة    َغي َرة    َفِهيَ   ِفيهِ   ال َقَراِئنُ    َفِهيَ   َدِليل    َغي رِ   َعن    الت َوه مِ   ِبُمَجر دِ   َذِلكَ   َوَقعَ   َفَلو    َمش 
و جُ   انَ كَ   ِإَذا  َوَأم ا   ِريَبة    غيَرة   ِفي   ال َغي َرةُ  ِسًطا   الز  َتي نِ   ِمنَ   ِلُكلّ    َوَأد ى  َعاِدالً   ُمق  ر    الض 
َباعِ   ِفي  ِلَما  َكاَنت    ِإن    ِمن ُهَما  َفال َغي َرةُ   َحق َها َلم    َلم    ال ِتي  ال َبَشِري ةِ   الطِّ   ِمنَ   َأَحد    ِمن َها  َيس 
َذرُ   النَِّساءِ  ُرمُ يَ   َما  ِإَلى  َتَتَجاَوز    َلم    َما  ِفيَها  َفُتع  ل    ِمن    َعَلي َها  ح  ل    َأو    َقو    َهَذا   َوَعَلى  ِفع 

 

الُ ،  كتهاب الزكهاة،  سهننهفهي    النسائي  أخرجه  (1) ِتيهَ ي ااِلخ  َدَقةِ  فهِ وأحمهد . 2558ح ، 5/78، الصه 
 . والحديث حسن 23747ح ، 39/156في مسنده 

 . 7/3037نضرة النعيم  :وانظر، (671) للكفوي  لياتالك (2)
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َملُ  َلفِ   َعنِ   َجاءَ   َما   ُيح  اِلحِ   الس  ُلهُ .  (1) َذِلكَ   ِفي  النَِّساءِ   ِمنَ   الص    ف ي   َفاْلَغْيَرة):  َقو 
وُ (  الر  يَبة   َتارَ   َأن    َنح  اًل   ِمن ُهم    َرَأى  إَذا  َمَحاِرِمهِ   َعَلى  الر ُجلُ   َيغ    ال َغي َرةَ   َفِإن    ًماُمَحر    ِفع 
ِوهِ   َذِلكَ   ِفي ِحيحِ   ال َحِديثِ   َوِفي.  ِ ُ   ُيِحّبهُ   ِمم ا  َوَنح  َيرَ   َأَحد    َما»:  الص   ِمن    ِ ِ   ِمن    أَغ 
لِ  َنا   َحر مَ   َذِلكَ   َأج  يَبةِ   َغي رِ  ِفي  ال َغي َرةُ   َوَأم ا،  (2) الزِّ وُ   الرِّ َتارَ   َأن    َفَنح  هِ   ىَعلَ  الر ُجلُ   َيغ    ُأمِّ
ُجَها  َين ِكَحَها  َأن     َما   أِلَن    َتَعاَلى  ِ ُ   َيب ُغُضهُ   ِمم ا  َهَذا  َفِإن  ،  َمَحاِرِمهِ   َساِئرُ   َوَكَذِلكَ   َزو 
 .(3) ِبهِ  الرَِّضا َعَلي َنا َفال َواِجبُ  َتَعاَلى ِ ُ  َأَحل هُ 
  فيعطيها   ءالسخا  أريحية   يهزه  أن  الصدقة  في  االختيال  معنى   :الخطابيقال   
  نف    بنشاط  فيها  يتقدم  أن  الحرب   واختيال.  تصريد   وال  من   غير من  بها  نفسه طيبة
 . (4)يجبن  وال يكبع  وال جنان وقوة

 
  ِهيَ   ال ُخَياَلءِ   َوِمنَ   :(بغض اهلل للخيالء يف الباطل: املطلب الثاني عشر

مِّ  رِ   ِبالض  بُ   ال ِكب رُ   َوال َكس  ِتَيالُ   َوال ُعج  ِتَيالُ   ()  ِ ُ   ُيِحب    يال ذِ   َوااِلخ  ِسهِ   الر ُجلِ   اخ   ِبَنف 
َدَقةِ   َوِعن دَ   ال ِقَتالِ   ِعن دَ  َدَقةُ   َأم ا  النَِّهاَيةِ   ِفي  َقالَ   الص  َيِحي ةُ   َتُهز هُ   َفَأن    الص  َخاءِ   َأر    الس 

ِطي ُسهُ   ِبَها  َطيَِّبةً   َفُيع  ِثرُ   َفاَل   َنف  َتك  ِطي  َواَل   َكِثيًرا  َيس  َتِقل    َوُهوَ   ِإال    َشي ًئا  ن َها مِ   ُيع   َوَأم ا   ُمس 
بُ  مَ   َفَأن    ال َحر  َوة    َوُقو ة    ِبَنَشاط    ِفيَها  َيَتَقد  ورد  .  (5) ُجب ن    َوَعَدمِ   َوَنخ    ُدَجاَنةَ   َأَبا  َأن  وقد 

((   َم َلمَ   ُأُحد    َيو  َراءَ   ِبِعَصاَبة    أَع  َتال    وَ َوهُ   ()  هللاِ   َرُسولُ   ِإَلي هِ   َفَنَظرَ ،  َحم    ِفي   ُمخ 

 

 . 9/326فتح الباري  (1)

ابُ ، كتههاب تفسههير القههرآن، أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه (2) هِ  بههَ لههِ ل  : }() َقو  ا قههُ ر مَ  ِإن مههَ يَ  حههَ  َربههِّ
 . 4637ح ، 6/59، [33: األعراف{ ]َبَطنَ  َوَما ِمن َها َظَهرَ  َما الَفَواِحَش 

 . 7/287ار نيل األوط (3)

 . 2/276معالم السنن  (4)

 . 2/94النهاية . 5/78حاشية السيوطي على سنن النسائي  (5)
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َيِتهِ  ف ي نِ   َبي نَ   ِمش  َية    ِإن َها»:  َفَقالَ ،  الص  ِضِع   َهَذا  ِفي  ِإال    هللاُ   ُيب ِغُضَها  ِمش  ال َمو 
 لما  (1)

أما في غير ذلك فخيالء في الباطل . األعداء على واالزدهاء اارهاب  من َذِلكَ  في
 . تدخل صاحبها في بغض هللا 

 

مضل: )عشر لثالثاملطلب ا لضدين والع يضبغض ا ملضن  غضض اهلل  ُن  :(ب اَل ابه       قهَ
ِ  :  ()  ُعَمر  ِ َدَماهُ (  )َرَأى َرُسوُل  ت  قهَ د  َتَور مهَ الَ ، َرُجاًل قهَ اَلَة قهَ ى الصه  ا َقضهَ : َفَلمه 

ر   َ ُمَيس   ِ ي ُكم  ِديهَنُكم  ، »ِإن   ِرُه ِإلهَ ا اَل ُيكه  ِإن  الر  ، َفُخُذوا ِمَن ال َعَمِل مهَ م  فهَ ا لهَ ُل مهَ َل َيَتَحمه  جهُ
ُه ِدينهُهُ ،  َيَتَحم ل   ا َقاَبلهَ د  مهَ هُ ، َحت ى َيُكوَن َأشهَ ب ِغَض ِدينهَ د  ، َوَحته ى يهُ ُه َفقهَ َض ِدينهَ ن  َأب غهَ َومهَ

ُه  َض َربههه  ِ ، ()َأب غهههَ  ِ ى  ب  َعلهههَ ن  ُيَغالهههِ هُ  ()َومهههَ ِلبههه  ِر ، َيغ  جهههُ ن  َيه  َ     َومهههَ  ِ() 
ا،  َيُسؤ هُ  اِحق   ُقل نهَ الَ : َواَل َتُكونهُوا َكِعيهل  َواَل ُمسهَ َذاِن؟ قهَ ا ههَ اِن : َومهَ ا اَل َيُقومهَ ا َكانهَ »ِإن ُهمهَ

اَلِة َحت ى َيُرش  ِنَساُؤُهَما َعَلى وُجوِهِهَما ال َماَء   .(2)ِإَلى الص 
  ف يكش  إنه  إذ   النبوة؛  دالئل  من  وداللة،  الدين  معالم  من  معلما  الحديث   هذا  يعدّ  
 حالة   وهي،  الطريق  إليه  السالكين   هللا  من  القرب   راغبي  بين  شائعة  حالة  عن

،  الربانية   والسنن،  الشرع  بضوابط  منضبط   غير   نشاط  ولكنه،  الطاعة  في  النشاط
  على   زائًدا  أمًرا  النف   تحميل  في  العبد   يسعى  حين،  والمواهب   والملكات   النفوس  في
  لم   نفسه  على  شروًطا  ويشترط،  فلالنوا  من   ()  رسوله  وسنه،  هللا  به  أمر  ما

  لهذه  يجد   فإّنه،  الفتور  من شيء  وأصابه،  األمر  به  طال  فإذا،  ورسوله هللا  يشترطها
  الطاعة   له  ويكرِّه،  صدره  ويضيق  بالوساوس،  شيطانه  عليه   فيتسلط،  ثقاًل   األعمال
، الفرائض   عن   فيكسل،  راحة  لذلك  فيجد ،  فشيًئا  شيئا   منها   فيتخفف ،  منها  وينفره

 

 فيهه: 6/109" المجمهع" في الهيثمي وقال، 6508ح ،  7/104أخرجه الطبراني في الكبير    (1)
 . أعرفه لم من

 لههم ورا غيههر إسههناده فههي. 2515ح، 3/383، ()، أخرجههه الطبرانههي فههي مسههند الشههاميين (2)
 . تعديال وال جرحا قف على حالهمأ
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،  الطاعات   ويهجر ،  الشرعية  والتكاليف  الدين  ويبغض ،  نفاًقا  أو  رياء  ملهاويع
  هللا   محبة  قلبه  في  ويضعف،  المظاهر  إال  الدين  من  فيه  يبقى  فال،  وأهلها  وأماكنها
  من   شيًئا  التزم  إذا  العبد   على  فينبغي.  واالنتكاسة  لالفتتان  عرضة  فيكون ،  ورسوله
  ينقله   ثم،  وتألفه  العمل  تحب   حتى  عليه نفسه  يروض   قليل  بعمل  يبدأ أن،  الطاعات 

  يمل   حتى  بعدها  التي  إلى  درجة  من  ينتقل  وال،  بطيء  بتدرج  ولكن  أعلى  درجة  إلى
  خير   الدائم  القليل  أن  وليعلم،  يتعجل  وال،  فيها  العمل  سهولة  ويستشعر،  بحبها  قلبه
: َلت  َقا،  ()  َعاِئَشةَ   َعن  .  أخرى   أحاديث   في  ذلك  جاء  كما.  المنقطع  الكثير  من
َرأَة    ِعن ِدي  َكاَنت     َهِذِه؟    َمن  »:  َفَقالَ   ()  ِ ِ   َرُسولُ   َعَلي    َفَدَخلَ ،  َأَسد    َبِني  ِمن    ام 
  ِمنَ   ُتِطيُقونَ   َما   َعَلي ُكم    َمه  » :  َفَقالَ ،  َصاَلِتَها  ِمن    َفُذِكرَ ،  ِبالل ي لِ   َتَنامُ   الَ   ُفاَلَنةُ :  ُقل تُ 

َمالِ  : َقالَ   ()  ِ ِ   َرُسولَ   َأن  :  َعاِئَشةَ وعن    (1) َتَمل وا    َحت ى  َيَمل    الَ   ِ َ   َفِإن  ،  اأَلع 
ُدوا» َلُموا،  َوَقاِرُبوا   َسدِّ ِخلَ   َلن    َأن    َواع  َمالِ   َأَحب    َوَأن  ،  الَجن ةَ   َعَمُلهُ   َأَحَدُكم    ُيد    ِإَلى   اأَلع 
َوُمَها ِ ِ   .(2)َقل   َوِإن   َأد 

، )) َعن  َأِبي ُأَماَمَة  : (بغض اهلل للذواقني والذواقات): عشر ب الرابعاملطل
ِويجِ :  َقالَ  َتأ ِذُنُه ِفي الت ز  ُت َثيًِّبا،  َيا َرُسوَل هللا:  َفَقالَ ،  َجاَء َرُجل  ِللن ِبيِّ َيس  ،  ِإنِّي َتَزو ج 

الن ِبي    َلُه  ُتَطلِّق  ،  َتَزو ج  :  ()َفَقاَل  َيب غَ ،  َواَل  هللا  الذ و اَقاتِ َفِإن     َأِبي   َعن  و .  (3) ُض 

 

 . 1151ح ، 2/54باب ، جمعةال ِكَتابُ ، في صحيحه البخاري أخرجه  (1)
َقاقِ  ِكَتابُ )في صحيحه   البخاري أخرجه    (2) دِ  َبابُ ، الرِّ لِ  َعَلى َوالُمَداَوَمةِ  الَقص  ، (8/98)، (الَعمهَ

ابُ ) مسههلمو ، (6464) اَلةِ  ِكتههَ اِفِرينَ  صههَ ابُ ، ِرَهاَوَقصهه   ال ُمسهههَ يَلةِ  بههَ لِ  َفضههِ اِئمِ  ال َعمهههَ ن   الههد  امِ  مههِ  ِقيهههَ
 . (783)، (1/541).. .(َوَغي ِرهِ  الل ي لِ 

وعههههزاه إلههههى أبههههي . 3120ح ، 4/34، كتههههاب النكههههاح، أورده البوصهههيري فههههي إتحههههاف المهههههرة (3)
َناد   َهَذا: البوصيري   قال. يعلى ر    ِلَضع فِ   َضِعيف    ِإس  .  1/325عتدال  ميزان اال،  ميرنُ  بن ِبش 

وعزاه إلهى . 1715ح، 8/455، باب: كراهة الطالق، وأورده ابن حجر في المطالب العالية
 . ولم أقف عليه عند أبي يعلى، أبي يعلى
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  َوالَ   الذ و اِقينَ   ُيِحب    اَل   ()   ِ َ   ِإن  »:  َقالَ   ()  الن ِبيِّ   َعنِ   ))،  ُموَسى
  .(1) الذ و اَقاِت 

  ِ َ   ِإن    ِريَبةَ   ِمن    ِإال    النَِّساءُ   ُتَطل قُ   اَل »:  َقالَ   ()  الن ِبي    َأن    ))،  ُموَسى  َأِبي  َعن  
 .(2)الذ و اَقاِت  َواَل  الذ و اِقينَ  ُيِحب    اَل  َوَتَعاَلى َتَباَركَ 
،  الطالق  عن  له  ونهي  بالزواج  أصحابه  ألحد   نبويّ   توجيه  الحديث   هذا  في 
  ويطلبن   يتزوجن  الالئي   يعني،  الذواقات   يبغض   هللا   بأن  ذلك  ()  الرسول  وعلل
 .  علة أو ريبة لغير الطالق

 األموال  ويستنفقن،  يعمرنها  وال  البيوت   يهدمن  أنهنّ   اقاتالذو   هللا  بغض   ووجه 
عن  الثقة  المجتمعات   ويفقدن،  العهود   وينقضن  من   الذواقون   وكذلك.  األواصر  ويقطِّ
 ففي.  النساء  من  للذواقات  ما  التحذير  من  لهم،  ويطلقون   يتزوجون   الذين  الرجال
  الطالق   عن  ونهاه  بالزواج  الرجل  أمر   حيث   واحتباك   بالحذف  اختصار  الكالم
  عن   ونهيهن  بالزواج  النساء  أمر  منه  فيفهم،  النساء  من  الذواقات   ببغض   نهيه  وعلل
 بأحد   استغنى  هكذا،  الرجال  من  الذواقين  بغض   من  والتحذير،  الطالق  طلب 

 أعلم  وهللا. األخرى  عن  الصفَتين وبإحدى ا خر عن الموصوَفين

 

 :وقهال 4/335وذكره الهيثمي في المجمهع . 3064ح ، 8/70 أخرجه البزار كما في البحر  (1)
َسطِ ،ِبيرِ ال كَ  ِفي  َوالط َبَراِني  ،  ال َبز ارُ   َرَواهُ  َو  َرانُ  ِفيهِ  ال َبز ارِ  َأَساِنيدِ  َوَأَحدُ  َواأل  انُ  ِعم  هُ  ال َقطه  دُ  َوث قهَ مهَ  َأح 
َفهُ ،  ِحب انَ   َواب نُ  َيى  َوَضع  وضهعفه أنهه ، والراجح أنه صدوق صالح :قلت. َوَغي ُرهُ ، َسِعيد   ب نُ  َيح 

، سهير ثنهى عليهه ولهم يضهعفهوما ذكره الذهبي في السهير أن يحيهى بهن سهعيد أ،  كان حروريا
 . 7/280عالم النبالء أ 
 . 3066ح ، 8/70 أخرجه البزار كما في البحر (2)
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المناوي     هو :  الزمخشري   قال(  قات الذوا  وال   الذواقين  يحب   ال   هللا   إن)  :قال 
  إلى   عينها  مدت   أو  عينه  مد   تزوجت   أو  تزوج  كلما  وقت   بعد   وقتا  النكاح  استطراق
 السريع   النكاح  السريع  النهاية  وقول  المجاز  من  وهذا:  قال  أخرى   إلى   أو  آخر

  يتزوجها   أن  المبغوض   المذموم  بأن  ترى   كما  مصرح  الحديث   ألن   نظر  فيه  الطالق
  النكاح   يكون   وقد   المفارقة  تحصل  ثم  عسليته  أو  يتهاعسل   ذوق   بقصد   تتزوجه  أو

  ألن   وذلك  يصح  لكنه  ذلك  بقصد   التزوج  يكره  أنه  وفيه  لذلك  ال  الفراق  وسرعة
 مع   لذلك  مفوتة  المفارقة  وسرعة  األلفة  وحصول  العشرة  ودوام  النسل  النكاح  مقصود 
  الطالق   إباحة  منع  على   الحنفية  به   وتمسك   الضغائن  وتولد   القلب   كسر  من  فيه   ما
 .(1) لضرورة إال

 

 

 . (2/19) الفائق. 2/172 النهاية. 272، 2/271 فيض القدير (1)
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بغض اهلل للمتكرب اجلموع املنوع عالي الصوت  :املطلب اخلامس عشر

َقاَل :  َقالَ ،  )) َعن  َأِبي ُهَري َرةَ   :(يف السوق عامل بالدنيا جاهل باآلخرة
  ِ  ِ َظِريّ  :  ()َرُسوُل  َجع  ُكل   ُيب ِغُض   َ  ِ وَ   (1) »ِإن   َس  ِباأل  اب   َسخ  ِجيَفة   ،  اقِ َجو اظ  

ن َيا،  ِحَمار  ِبالن َهارِ ، ِبالل ي لِ  ِر الد  ِخَرةِ ، َعاِلم  ِبَأم  ِر ا   َجاِهل  ِبَأم 
(2)  . 

  شبه   تبدو،  العبد   في  هللا  يبغضها   صفات   عن  ()  النبي   يخبر  الحديث   هذا  في
 في   الصوت   ورفع  والغلظة  الكبر  صفات   وهي،  الناس  بعض   حياة  في  متالزمة
  بأمور   والعلم ،  بالنهار  الدؤوب   والعمل،  الليل  في  الصالة  عن   نوموال،  األسواق
  بعضها   ويترتب   ببعض   بعضها  يرتبط  الصفات   وهذه،  ا خرة   بأمور  والجهل،  الدنيا
ًرا  َيْعَلُمو َ ":  قال تعالى.  بعض   على ْنَيا  اْلَحَياة    م نَ   َظاه  َرة    َعن    َوُهمْ   الد   ُهمْ   اآْلخ 

الروم  َغاف ُلو َ  ا .  (7)"  كثيرقال  َثرُ :  َأي  :  بن    بالدنيا   إال  علم  لهم  َلي َ    الن اسِ   َأك 
ِكَياءُ   ُحذ اق    َفُهم  ،  ِفيَها  َوَما  وشؤونها  وأكسابها ِصيِلَها  ِفي   َأذ   َوُهم  ،  َمَكاِسِبَها  َوُوُجوهِ   َتح 
ارِ   ِفي  َين َفُعُهم    َعم ا  َغاِفُلونَ  ِخَرةِ   الد  َرةَ   َواَل   َلهُ   ه نَ ذِ   اَل   ُمَغّفل   َأَحَدُهم    َكَأن  ،  ا     َقالَ .  ِفك 
ِري    ال َحَسنُ  ِ ِ :  ال َبص  ِلبُ   َأن هُ   ِبُدن َياهُ   َأَحِدِهم    ِمن    َلَبَلغَ   َو ر َهمَ   َيق  ِرهِ   َعَلى  الدِّ ِبُركَ ،  ُظف   َفُيخ 
ِنهِ  ِسنُ  َوَما، ِبَوز  ِلهِ  ِفي َعب اس   اب نُ  َوَقالَ . ُيَصلِّيَ  َأن   ُيح  َلُمونَ }: َقو    ال َحَياةِ  ِمنَ  اِهًراظَ  َيع 
ن َيا ِني{  َغاِفُلونَ   ُهم    ا ِخَرةِ   َعنِ   َوُهم    الد  ِرُفونَ ،  ال ُكف ارُ :  َيع  َرانَ   َيع  ن َيا  ُعم    ِفي   َوُهم  ،  الد 
رِ  ينِ  َأم   ( 3).ُجه ال   الدِّ

 

خب (1) َخب السهه  ري . . 2/349النهايههة  الصههياح بمعنههى: والصهه  ظههَ ، المتكبههر الغلههيظ الفههظّ : والَجع 
ر وفيهههه عنهههده لهههي  بمههها ينهههتفخ الهههذي ههههو: وقيهههل ّواظ، 1/276النهايهههة . ِقصهههَ  الجمهههوع: والجهههَ
 . 1/316النهاية . مشيته في المختال اللحم الكثير: وقيل. المنوع

ح ، 14/417، و أحمههههد فههههي مسههههنده. 2674ح ، 4/281، أخرجههههه الطيالسههههي فههههي مسههههنده (2)
اب كتهه، وابههن حبههان فههي صههحيحه، 6127ح ، 10/510، و أبههو يعلههى فههي مسههنده. 8821
رُ ، العلههم رِ  ِذكهه  نِ  الز جهه  مِ  عههَ رِ  ال ِعلهه  َأم  ن َيا بههِ عَ  الههد  اكِ  مههَ ا ااِلن ِهمههَ لِ  ِفيهههَ رِ  َوال َجههه  َأم  َرةِ  بههِ خههِ ةِ  ا    َوُمَجاَنبههَ
َباِبَها  . وإسناده صحيح 72ح ، 1/274،  َأس 

 . 6/305  ابن كثير تفسير (3)
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  على   نفسه  ويمرِّن   الصفات   هذه  عن  يبتعد ،  لنفسه  الناصح  األريب   فالذ كيّ  
النار،  أوضارها  من  ينجو  حتى،  أضدادها   َعن    .لن هذه والعياذ باهلل صفات أهل 
ِبُرُكم    َأاَل ":  َقالَ   َأن هُ   ()   الن ِبيِّ   َعنِ ،  َماِلك    ب نِ   َأَن ِ    َأم ا   ال َجن ِة؟  َوأَه لِ   الن ارِ   ِبَأه لِ   ُأخ 
َعثَ ،  ُمَتَضعِّف    َضِعيف    َفُكل  ،  ال َجن ةِ   أَه لُ  َري نِ   ِذي  َأش  ، أَلََبر هُ   هللاِ   َعَلى  ق َسمَ أَ   َلو  ،  ِطم 
َظِريّ   َفُكل  ، الن ارِ  أَه لُ  َوَأم ا  .  (1) "َتَبع   ِذي، َمن اع   َجم اع  ، َجو اظ   َجع 
ِبُرُكم    َأاَل »:  َقالَ ،  ()   الن ِبيِّ   َعنِ ،  ))  َوه ب    ب نِ   َحاِرَثةَ   َعن  و   :  ال َجن ةِ   ِبَأه لِ   ُأخ 
ِبُرُكم    َأالَ ،  أَلََبر هُ   ِ ِ   َعَلى  َأق َسمَ   و  لَ ،  ُمَتَضعِّف    َضِعيف    ُكل    ُعُتلّ    ُكل  :  الن ارِ   ِبَأه لِ   ُأخ 
ِبر    َجو اظ   َتك  ُمس 

" أي أن مثل    ِحَمار  ِبالن َهارِ ،  ِجيَفة  ِبالل ي لِ "  :والمقصود من قوله.  (2) 
صفات  هذا الفظ الغليظ المتصف بكل صفات القبح هذه يعود ليال فتجعله هذه ال

بالليل فيصير  ،  جيفة  ليال  عليه  تنعك   الصفات  فكان  كذلك  بالليل  حاله  وكأن 
وحال الجيف ملقاة على األرض ال ،  جيفة أي ميت ذو رائحة كريهة تنفر الناس

الحيوانات  إال  إليها  عليه ،  يأوي  الليل  عاد  فإذا  غليظ  فظ  سخاب  بالنهار  فكأنه 
: قال المناوي .  أعاذنا هللا من ذلك،  ثم يصبح كالحمار،  تبدلت هذه الصفات عليه

  في   اامعان  من  هللا  عن  يبعده   بما  أي(  بالدنيا  عالم  كل  يبغض   تعالى  هللا  إن)
  ال   الزم  شرف  العلم  ألن  منها  وبدنيه  إليها  يقربه  بما  أي(  با خرة  جاهل )  تحصيلها
  بالخسي    ورضي  ا باد   أبد   الباقي  الشريف  على  قدر  ومن  يمل  ال  دائم  يزول
  شرف   من  يكن  لم  ولو  وإدباره  لشقاوته  يبغض   بأن  فجدير  ا ماد   أمد   يف  الفاني
  لكفى   بالعزل  السالطين  أيدي  وال  باألخذ   السراق  أيدي  إليه   يمتد   ال  أنه  إال  العلم
 .(3)الدارين بسعادة المتكفل بشرطه وهو فكيف

 

 . لغيره صحيح :وقال المحقق. 12476ح ، 19/459، أخرجه أحمد في مسنده (1)
ف ف }: بهَابُ ، كتاب تفسير القرآن،  صحيحهفي    البخاري أخرجه    (2) دَ  ُعتُِ كَ  َبعِْ يمف  َذلِ  ، 13: القلهم {َزنِ 

ةِ  كتههاب، ومسههلم فههي صههحيحه. 4918ح ، 6/159 َفةِ  ال َجنهه  ا َوصههِ ا َنِعيِمهههَ ِلهههَ ابُ ، َوأَه  ارُ  بههَ  النهه 
ُخُلَها ُخُلهَ  َوال َجن ةُ  ال َجب اُرونَ  َيد  َعَفاءُ  اَيد   2853ح  4/2190، الض 

 . 2/285 فيض القدير (3)
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  :(بغض اهلل ملن يغري شيبه بالسواد: )املطلب السادس عشر

ُهَرْيَرةَ   َأب ي  ّللاا   :  َقال،  ))  َعن  َرُسول   ي َخ  "  : ()َقال  الش  ُيب ِغُض   َ  ِ ِإن  
  لما،  بالسواد   الشيب   تغيير  هللا  بغض   على   تنبيه   الحديث   هذا  في.  (1) "ربيب الغِ 

  عن   النهي  ورد   ولذلك.  بالشباب   وإيهامهم،  الناس  على  التدلي   من   عليه  يشتمل
 يشيب   ال  الذي  المعجمة  بكسر:  ربيب الغ  والشيخ.  ذلك  بغير  وااذن  بالسواد   التغيير
المناوي .  بالخضاب   شيبه  يسّود   الذي  أو   الشيخ   يبغض   تعالى  هللا  إن ):  قال 

  بالخضاب   شيبه   يسود   الذي  أو  يشيب   ال  الذي  أي  المعجمة  الغين  بكسر(  الغربيب 
  يعني   سوداء  لحيته  من  عمل  يعمل  من  به  فالمراد   األول  وعلى  الزمخشري   ذكره
 الشهوات   على  وااكباب   والطيش  والخفة  واللعب   اللهو   من  الشباب   عمل

 .(2) اللذات  في واالسترسال
مَ   ُقَحاَفةَ   ِبَأِبي   ُأِتيَ :  َقالَ ،  هللاِ   َعب دِ   ب نِ   َجاِبرِ   َعن   َيُتهُ   َوَرأ ُسهُ   َمك ةَ   َفت حِ   َيو    َكالث َغاَمةِ   َوِلح 
ء    َهَذا  َغيُِّروا»:  ()  هللاِ   َرُسولُ   َفَقالَ ،  َبَياًضا َتِنُبوا  ،ِبَشي  َواَد   َواج    أبو   قال.  (3) الس 
  أن   مخير  وصفه  في  والمأمور  بشيء  أمر  لفظة  (غيروهما):  ()  قوله:  ))  حاتم

  سائر   وبقي  عنه  فنهى  بينها  من  السواد   استثنى  ثم  األشياء  من  شاء  بما  يغيرهما
 (4) .حالتها على  األشياء

 

، ضههعيف: سههعد بههن رشههدين هفيهه.. 3028ح ، 85، 4/84،، أخرجههه ابههن عههدي فههي الكامههل (1)
 . 2/49ميزان االعتدال 

 . (3/352) الحديث غريب في النهاية، 3/65الفائق  :انظر. 2/284 فيض القدير (2)
اسِ  كتهههابكتهههاب ، أخرجهههه مسهههلم فهههي صهههحيحه (3) ةِ  اللِّبهههَ اب  ، َوالزِّينهههَ ي بهههَ ب غِ  فهههِ رِ  صهههَ ع  ِييهههرِ  الشههه   َوَتغ 

ي بِ   . 2102ح ، 3/1663 الش 
ابُ ، صههههحيح ابههههن حبههههان (4) ةِ  ِكتههههَ ينههههَ ِييههههبِ  الزِّ رُ ، َوالت ط  رِ  ِذكهههه  نِ  الز جهههه  ابِ  عههههَ ِتضههههَ ر ءِ  اخ  َوادَ  ال مههههَ  السهههه 

 5473ح ، 12/287
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  ال َكِبيَرةُ )  :قال.  رالكبائ  من  بالسواد  الخضاب"  الزواجر"  في   حجر  ابن   عدوقد   
َرةَ   ال َحاِدَيةَ  دَ   َعش  بُ   ال ِماَئةِ   َبع  وِ   َخض  َيةِ   َنح  َوادِ   اللِّح  وِ   َغَرض    ِلَغي رِ   ِبالس   ( 1)(ِجَهاد    َنح 

بحديث   م    َيُكونُ » :  ()  ِ ِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ   ()  َعب اس    اب نِ   َعن  واستدل    َقو 
ُبونَ  َوادِ   الز َمانِ  آِخرِ  ِفي ُيَخضِّ  وما  (2) ال َجن ِة  َراِئَحةَ  َيِريُحونَ  اَل  ال َحَمامِ  َكَحَواِصلِ  ِبالس 
بَ   َمن  »  مرفوعا  الدرداء  أبي  عن  الطبراني   أخرجه َوادِ   َخض  دَ   ,ِبالس  َههُ   ِ ُ   َسو  مَ   َوج    َيو 
  َغيُِّروا" :  ()  هللاِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ ،  َماِلك    ب نِ   َأَن ِ   َعن    أحمد   وعند ،  (3) ال ِقَياَمِة 
ي بَ  ُبوهُ   َواَل ،  الش  َوادَ   تَُقرِّ َسنَ   ِإن  »  مرفوعا  ورد   ما  وأما.  (4)"الس  َتَضب ُتم    َما  َأح   َلَهَذا  ِبهِ   اخ 
َوادُ  ُكم    ُصُدورِ   ِفي  َلُكم    َوأَه َيبُ ،  ِفيُكم    ِلِنَساِئُكم    َأر َغبُ ،  الس  َعُدوِّ

  مقال  سنده  ففي  (5) 
 . الجهاد  في جوازه الفقهاء بعض  منه وأخذ 

 

، َعن  َقَتاَدةَ   :()قطيعة الرحم: من موجبات البغض: املطلب السابع عشر
َخث َعمَ  ِمن   َرُجل   الن ِبي   :  َقالَ ،  َعن   َحاِبهِ  َ و  ()َأَتي ُت  َأص  ِمن   َنَفر   ِفي  :  َقالَ ،  ُهَو 

هللا:  ُقل تُ  َرُسوُل  َأن َك  َتز ُعُم  ال ِذي  هللا:  ُقل تُ :  َقالَ   ،َنَعم  :  َقالَ   ؟َأن َت  َرُسوَل  َأي   ،  َيا 
َماِل َأَحب  ِإَلى هللا  ُثم   :  َقالَ   ؟ُثَم َمه  ،  َيا َرُسوَل هللا:  ُقل تُ :  ِإيَمان  ِباهلل َقالَ :  َقالَ   ؟اأَلع 

 

 . 1/261 الكبائر اقتراف عن الزواجر (1)

ابُ ، كتهههاب الترجهههل، أخرجهههه أبهههو داوود فهههي سهههننه (2) ا بهههَ اءَ  مهههَ ي جهههَ ابِ  فهههِ َوادِ  ِخضهههَ ، 4/87 السههه 
يُ ، كتهههههاب الزينهههههة، والنسهههههائي فهههههي سهههههننه، 4212ح نِ  الن هههههه  ابِ  عهههههَ َوادِ  ال ِخضهههههَ ، 8/138 ِبالسههههه 
 . وإسناده صحيح 5075ح

لفهههههتح وقهههههال ابهههههن حجهههههر فهههههي ا، 652ح ، 1/376أخرجهههههه الطبرانهههههي فهههههي مسهههههند الشهههههاميين  (3)
 . سنده لين، 10/355

 . والحديث صحيح 13588ح ، 21/210أخرجه أحمد في مسنده  (4)

ابِ  بهَابُ ، لبههاسال ِكتَهابُ ، أخرجهه ابههن ماجهة فههي سههننه (5) َوادِ  ال ِخضههَ . 3625ح ، 2/1197 ِبالسهه 
 . 2/28ميزان االعتدال . ضعيف دغفل بن دفاعولكن فيه . حسن إسناده :الزوائد في
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رَ :  َقالَ   ؟َأي  اأَلَعَماِل َأب َغُض ِإَلى هللا،  َيا َرُسوَل هللا:  ُقل تُ :  َقالَ .  ِصَلُة الر ِحمِ  اُك اِاش 
ُقل تُ  ُثَم :  ُقل تُ :  َقالَ ،  َقِطيَعُة الر ِحمِ :  َقالَ   ؟ُثَم َمه  ،  َيا َرُسوَل هللا:  ِباهلل  َيا َرُسوَل هللا 

ُروفِ :  َقالَ   ؟َمه   ال َمع  َعِن  ي   َوَنه  ِبال ُمن َكِر  ُر  اأَلم 
  ألبغض   بيان  الحديث   هذا  في.  (1) 

  عن   والنهي  بالمنكر  مرواأل  الرحم  وقطيعة  باهلل  الشرك  وهي:  هللا  إلى  األعمال
.  وا ثام  الشرور  مجمع  فهي  بغيضة  تكون   أن  بها  حقيق  األعمال  وتلك،  المعروف
 وقطيعة ،  له  ومحادة  وعداوة،  هللا  على  ومظاهرة،  وربه  العبد   بين  قطيعة  فالشرك
 بالمنكر  واألمر،  الرحم  يقطع  من  ويقطع  الرحم  وصل  من  يصل  فاهلل  كذلك ،  الرحم
، الشرك  ومنه  فيه  داخل  منكر  فكل،  وأشمل  ذلك  من  مأع،  المعروف  عن  والنهي
 وكذلك ،  الزاني  من  جرما  أشد   بالزنا   وا مر،  المشرك  من   كفًرا   أشد   بالشرك  فا مر
 . المعروف تارك من جرما أشد  المعروف عن  الناهي

  وال   ببّره   يصلهم فال قرابته وذوي  رحمه أولى اانسان يعقّ  أن هي:  الر حم  قطيعة 
ينَ ": قال تعالى:  بإحسانه  يمّدهم  يثاق ه    َبْعد    م نْ   ّللاا    َعْهدَ   َيْنُقُضو َ   َوالاذ    َوَيْقَطُعو َ   م 

ُدو َ   ُيوَصفَ   َأ ْ   ب ه    ّللااُ   َأَمرَ   ما ار    ُسوءُ   َوَلُهمْ   اللاْعَنةُ   َلُهمُ   ُأولئ كَ   اأْلَْرض    ف ي  َوُيْفس   الدا
تعالى،  (25)  "الرعد ُدوا  َأ ْ   َولاْيُتمْ تَ   إ  ْ   َعَسْيُتمْ   َفَهفْ ":  وقال    اأْلَْرض    ف ي  ُتْفس 

ُعوا ينَ   ُأولئ كَ   (22)  َأْرحاَمُكمْ   َوُتَقط   ( 23) "َأْبصاَرُهمْ   َوَأْعمى  َفَأَصماُهمْ   ّللااُ   َلَعَنُهمُ   الاذ 
،  المال  بمنع  ذلك  يكون   فتارة،  والمقطوع  القاطع  حال  بحسب   ذلك  ويختلف.  محمد 
 . (2)ذلك وغير، الموالسّ   والّزيارة الخدمة بحجب   وتارة

 

 . وتقدم فيما سبق. 6839ح ، 12/229، يعلى في مسنده أخرجه أبو (1)
 المصابيح مشكاة على الطيبي شرح :وانظر. 1/337  المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (2)

2/719 . 
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  الّشقّ  والعقّ . قطعا العقوق  سّمي: (~) عياض  القاضي قال:  الرحم  قطيعة  حكم 
 واجبة   الّرحم  صلة  أنّ   في  خالف  وال :  (~)   قال  ثمّ .  المّتصل  الّسبب   ذلك  قطع  كأّنه
  درجات  الّصلة  ولكنّ ،  بذلك  تشهد   واألحاديث   كبرى   معصية  وقطيعتها،  الجملة  في

، بالّسالم  ولو  بالكالم  وصلتها  المهاجرة  ترك  وأدناها  ،بعض   من  أرفع  بعضها
  وصل   ولو،  مستحبّ   ومنها  واجب   فمنها  والحاجة  القدرة  باختالف  ذلك  ويختلف
  وينبغي   عليه  يقدر عّما  قّصر  ولو،  قاطعا  يسّمى ال  غايتها يصل ولم  الّشيء  بعض 
 . (1)واصال يسّمى ال له

 

إكمهههال المعلهههم : وانظهههر، 11/5330 () الكهههريم الرسهههول أخهههالق مكهههارم فهههي النعهههيم نضهههرة (1)
 واختصار بتصرف (113 -16/112) مسلم على النووي  شرح، 8/20
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 الثالث   املبحث 
 بغضهم فضائل الصحابة وبغض الل مل 

 

 ال ُمَزِنيِّ   ال ُمَغف لِ   ب نِ   ِ ِ   َعب دِ   َعن    : ()بغض اهلل ملبغض الصحابة :املطلب األول
َحاِبي  ِفي  ِ َ   ِ َ ":  ()  الن ِبي    َقالَ :  َقالَ  ِدي  َغَرضا  َتت ِخُذوُهم    اَل ،  َأص    َأَحب ُهم    َفِمن  ،  َبع 

  آَذاِني   َوِمن  ،  آَذاِني  َفَقد    آَذاُهم    َوَمن  ،  َأب َغَضُهم    َفِبُبغ ِضي  َأب َغَضُهم    َوَمن  ،  َأَحب ُهم    َفِبُحبِّي 
 (1) ."َيأ ُخَذهُ  َأن   ُيوِشكُ   ِ َ  آَذى َوَمن  ، ِ َ  آَذى َفَقد  

تعالى اب ُقو َ }:  قال  ُلو َ   َوالسا ر ينَ   م نَ   األوا ينَ   َواألْنَصار    اْلُمَهاج    اتاَبُعوُهمْ   َوالاذ 
يَ   ب إ ْحَسا ف    األْنَهارُ   َتْحَتَها  َتْجر ي   َجنااتف   َلُهمْ   َوَأَعدا   َعْنهُ   َوَرُضوا  َعْنُهمْ   ّللااُ   َرض 
ينَ  يمُ   اْلَفْوزُ   َذل كَ   َأَبًدا  ف يَها  َخال د  َبرَ   َفَقد  :  قال ابن كثير .  {(2)  اْلَعظ   َأن هُ   ال َعِظيمُ   ِ ُ   َأخ 
اِبِقينَ   َعنِ   َرِضيَ   َقد   ِلينَ   الس  َو  َن َصارِ   ال ُمَهاِجِرينَ   ِمنَ   األ  َسان    ات َبُعوُهم    َوال ِذينَ   َواأل  :  ِبِإح 
َضُهم    سب    َأو    َأب َغَض   َأو    َسب هم  َأو    َأب َغَضُهم    َمن    َوي لُ   َفَيا َحاَبةِ   سيدُ   ِسي َما  َواَل ،  َبع    الص 
دَ  ِني،  َوَأف َضُلُهم    َوَخي ُرُهم    الر ُسولِ   َبع  يقَ   أَع  دِّ َبرَ   الصِّ َك  َظمَ   َوال َخِليَفةَ   األ  َع    ب نَ   َبك رِ   َأَبا  األ 
ُذوَلةَ   الط اِئَفةَ   َفِإن  ،  ))،  ُقَحاَفةَ   َأِبي َحاَبةِ   َأف َضلَ   ُيَعاُدونَ   الر اِفَضةِ   ِمنَ   ال َمخ   الص 

ُكوَسة    َلُهم  ُعُقو   َأن    َعَلى  َيُدل    َوَهَذا.  َذِلكَ   ِمن    ِباهلل ِ   ِعياًذا،  وَيُسب ونهم  وُيبغضونهم ،  َمع 
يَمانِ   ِمنَ   َهؤاَُلءِ   َفَأي نَ ،  َمن ُكوَسة    َوُقُلوَبُهم     َعن ُهم ؟   ِ ُ   َرِضيَ   َمن    يسب ون   ِإذ  ،  ِبال ُقر آنِ   اا ِ
ن ةِ   أَه لُ   َوَأم ا ونَ   َفِإن ُهم    الس   َواُلونَ َويُ ،  َوَرُسوُلهُ   ِ ُ   َسب هُ   َمن    َوَيُسب ونَ ،  ))  َعم ن    َيَتَرض 

 

َحابَ  َسب    ِفيَمن   َباب  ، المناقبكتاب  ، أخرجه الترمذي في جامعه (1) ،  5/696، () الن ِبيِّ   َأص 
ِرُفهُ  اَل  َغِريب   َحِديث   َهَذا:وقال،  3862ح  هِ  َهَذا ِمن   ِإال   َنع  كتاب ، و النسائي في سننه، ال َوج 

، 20549ح ،34/169، مد فهي مسهندهوأح. 5423ح ، باب: األلد األخصم،  آداب القضاة
 . 1/628الكاشف ، 17/110تهذيب الكمال . زياد بن الرحمن عبد لجهالة ضعيف إسناده

 . (100):التوبة (2)
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َتُدونَ ،  ُمب َتِدُعونَ   اَل   ُمت ِبُعونَ   َوُهم  ،  ِ َ   ُيَعاِدي  َمن    َوُيَعاُدونَ ،  ِ َ   ُيَواِلي  َمن     َوالَ   َوَيق 
بُ  ُهم   َوِلَهَذا َيب َتُدونَ  ِلُحونَ  ِ ِ  ِحز  ِمُنونَ  َوِعَباُدهُ  ال ُمف   (1) .ال ُمؤ 

َحاِبي  َتُسب وا  الَ »  :()   الناب ي    َقالَ :  َقالَ ،  ))  الُخْدر ي     َسع يدف   َأب ي  َعنْ    َفَلو  ،  َأص 
 . (2) َنِصيَفُه   َوالَ ، َأَحِدِهم   ُمد   َبَلغَ  َما َذَهًبا، ُأُحد   ِمث لَ  َأن َفقَ  َأَحَدُكم   َأن  

ف : يقال:  عياض  القاضي  قال  ف ِنص  ،  نصيفه :  ومعناه ، ونصيف وَنصف وُنص 
  من   لمكانهم  مضاعف   هم  أجرهم  أى،  الصدقة  فى  المذكور  مدة  نصف  أى

  بين   وما،  مد   بنصف  ا حدهم  صدقة  ذهبا  أحد   مثل  إنفاق  يوازى   ال  حتى،  الصحبة
  من   األمة  جمهور  قول  من   قدمناه  ما  يقتضى  وهذا.  يحصى  ال  التقدير  هذا

  الحاجة   وقت   فى  كان  اتفاقهم  وألن   أجورهم؛  بتضعيف  سواهم  من  على  تفضيلهم
  غيرهم   ونفقة  اليد  ذات  وقلة،  النف   وإيثار،  سالماا  وبدء  األمر  وإقامة  والضرورة

  كان   إنفاقهم  وألن  اليد؛  ذات   وكثرة،  الحال  سعة  مع  منها  كثير  عن  االستغناء  بعد 
  وأعمالهم   جهادهم   وكذلك،  بعده  معدوم  وذلك،  وحمايته  ()   النبى  ذات   نصرة  فى
  ُأْوَلئ كَ   َوَقاَتفَ   اْلَفْتح    َقْبف    م ن  َأنَفقَ   مانْ   م نُكم  َيْسَتو ي   َّل}:  تعالى  قال  وقد ،  كلها

  فكيف ،  البون   من  وبينهم  الفضل  من   أنفسهم   فيهم  ما  فرق   هذا.  10:  الحديد   {َأْعَظمُ 
  ينال   وال  عمل  يوازيها  ال  لحظة  ولو  واللقاء  الصحبة  فضيلة  فإن  بعدهم؟  يأتى  لمن

 . بقياس تؤخذ  ال  والفضائل، شيء درجتها
  وقد ،  المحرمة  الكبائر  من   منهم  أحد   أو  وتنقصهم  ()  النبي  أصحاب   وسب  
 صرف   منه  يقبل  ال  فإنه   هللا  وآذى  آذاه   من  أنه  وذكر،  ذلك  فاعل  ()  النبى  لعن

 

 . 4/203تفسير ابن كثير   (1)
ابُ ، ناقهههبكتهههاب الم، أخرجهههه البخهههاري فهههي صهههحيحه (2) لِ  بهههَ و  يِّ  قهههَ و  » :() الن بهههِ تُ  لهههَ ًذا ُكنههه   ُمت خهههِ

ياًل  اِئلِ  كتهههاب، ومسهههلم فهههي صهههحيحه عهههن أبهههي هريهههرة، 3673ح  5/8، َخلهههِ َحاَبةِ  َفضهههَ  الصههه 
ِريمِ  َبابُ ، َعن ُهم   َتَعاَلى هللاُ  َرِضيَ  َحاَبةِ  َسبِّ  َتح   .2540ح ، 4/1967، () الص 
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هبيرة.  (1) عدل  وال ابن    لنيل   التحريم  تشديد   على  يدل  ما  الحديث   هذا  في:  وقال 
  ال   درجاتهم  أن  يخبر  ما  النطق  هذا  في  أتى  ولقد   أذى؛  أو  قذع  أو  بسب   الصحابة
  ذهبا   األرض   مثل  أنفق  لو  أحدنا  إن  حتى  قليل؛  له  يقال  ال  أحدهم  وأن،  تقليل  تبلغ
  وال   أحدهم  أنفقه  الصحابة  من  واحدا  مدا  مقداره  يكون   ما   اانفاق  جن   من  بلغ  لما

:  عليه   فيقاس  النفقات   في  مثال  ()   هللا  رسول  ضربه  إنما  وهذا،  المد   ذلك  نصف
 .  معناه في إنهاف العبادات؛ وسائر والجهاد  والحج والصيام الصلوات 

  في   خطاب   فإنه   المواجه؛  للحاضر   الخطاب   بكاف(  أحدكم  أن   لو )  :قوله  وأما*  
  رآه   ممن  الصحابه؛  لسائر  ()  منه  التحذير  فينصرف،  هريرة  ألبي  الصورة  هذه
()  مالزمته  وكثرة  بصحابته  تخصصوا  الذي  الصحابة  أفاضل  يسب   أن  من  ،

  إال   الصحابة  ذكر  عن  النهي  في  أشد   يكون   هذا،  ااسالم  في  والقدم،  معه  والهجرة
  بركتها   ولحقته  الصحابة  اسم  شمله  من  كان  إذا  ألنه،  بعدهم  جاء  لمن  بالخير
 من   القدماء  أحد   مد   أحد   مثل   أنفق   لو   عمله  يبلغ  ال  الكريم  االسم  بهذا  وحظي
  إلى  إشارة أيضا وفيه. !بعدهم جاء لمن فكيف، المد  نصف وال والفضالء الصحابة

  الزمان   آخر   في  يجيئون   قوما   أن  من  الغيب   على  رسوله   أطلع  ى تعال  هللا  أن
  كافة   تحذيره   فكان،  عنهم  هللا  رضي  وعليا  وعثمان  وعمر   بكر   أبا   وينتقصون 
  أنه   يذكر  ولم(  ذهبا  أحد   مثل   أحدكم  أنفق  لو):  قوله  ضمن   في  ذلك  من  أصحابه

  صحابه أ  طبقة  رفع  بل  وكذا؛  كذا  ذلك  عنه  يكفر  لم  منهم  واحدا  سب   أحدكم  أن  لو
  شأنهم   وبلوغ  مرتبتهم  لحقا  أن   إلى   أشار  ولكن  عنهم؛  أصحابه   سب   تجوز  أن   من
  سبيل   في  ذهبا  أحد   مثل  ينفق أن  أمره  غاية  أحدكم  ألن يستحيل؛ ممتنع  الفضل  في
  كان   فإنا،  نصيفه  وال  القدماء  الصحابة   من  لواحد   مدا  به  أدرك  لما  أنفقه   ولو،  هللا

 

 . 7/580إكمال المعلم  (1)
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  أن   تنقصهم  إلى  يذهب   لمن  الظن  فما،  بهممرات  إلى  يبلغ   أن  يريد   من  حال  هذا
 . (1) بعدهم  جاء مما يسبهم

عاشور  ابن  الشيخ  َصى  َوَقد    :قال  اِلحِ   َسَلِفَنا  ةُ ئم  أَ   َأو    ِمن    أحد   يذكر  اَل   َأن    الص 
َحابِ  َسنِ   ِإال  (  )  الر ُسولِ   َأص  ر    ِبَأح  َساكِ ،  ِذك  م    َأَحق    َوَأن ُهم  ،  َبي َنُهم    َشَجرَ   َعم ا  َوِباا ِ
َسنُ   َلُهم    ُيل َتَمَ    ِبَأن    الن اسِ  ِضِهم    َبي نَ   َجَرى   ِفيَما  ال َمَخاِرجِ   َأح  َسنُ   ِبِهم    َوُيَظن  ،  َبع    َأح 
 (2)ال َمَذاِهبِ 

عن ،  )) عن أن  بن مالك    :(األنصار اهلل ملبغض بغض: )الثاني باملطل
ُض  النَِّفاقِ  َوآَيةُ ، اأَلن َصارِ  ُحب   اِايَمانِ  آَيةُ »: قال () النبي   . (3) اأَلن َصاِر  ُبغ 
»األنصار  :  ()قال النبي  :  أو قال  ()سمعت النبي  :  قال،  ))البراء  عن  و  

ومن أبغضهم  ،  فمن أحبهم أحبه هللا،  وال يبغضهم إال منافق،  ال يحبهم إال مؤمن
 .  (4) أبغضه هللا

 

 . 71، 8/70 اافصاح البن هبيرة (1)
 . 24/11التحرير والتنوير  (2)
، 1/12، باب:عالمهة اايمهان حهب األنصهار، كتهاب اايمهان، لبخاري فهي صهحيحهأخرجه ا  (3)

و مسهلم فهي ، 3784ح ، 5/32، باب: حب األنصار، في كتاب مناقب األنصارو ، 17ح  
يّ  ، كتههاب اايمههان، صههحيحه اِر َوَعلههِ ن صههَ ب  األ  ى َأن  حههُ ِليِل َعلههَ اُب الههد  انِ  ()بههَ يمههَ َن اا ِ . .مههِ

ِضِهم  ِمن    بهاب:، كتهاب المناقهب، والنسائي فهي الكبهرى ، 74ح ، 1/85، َعاَلَماِت النَِّفاقِ  َوُبغ 
َن َصاِر   . 8273ح ، 7/380، ()الت ر ِغيُب ِفي ُحبِّ األ 

ح       5/32، باب: حهب األنصهار، كتاب مناقب األنصار،  أخرجه البخاري في صحيحه  (4)
لِ ، كتهههههاب اايمهههههان، ومسهههههلم فهههههي صهههههحيحه، 3784 اِر بهههههاب: الهههههد  ن صهههههَ ب  األ  ى َأن  حهههههُ      يِل َعلهههههَ
يَماِن َوَعاَلَماِتهِ  ()َوَعِليّ    ِضِهم  ِمن  َعاَلَماِت النَِّفاقِ ،  ِمَن اا ِ الترمذي و . 75ح ،  1/85، َوُبغ 

 . 3900ح ،      5/712، باب: في فضل األنصار وقريش، بكتاب المناق، في جامعه
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يَما   آَية):  َقْوله  يَمان  َعالَمة:  َأي(  اإلْ  َن َصار).  .،.اا ِ ، َناِصر  جمع(  األ 
َن َصار،  وأشراف  كشريف :  نصير  جمع  َوُيَقال،  َصاحب   جمع  كاألصحاب   سموا  َواأل 

س ولد  َوُهوَ ، ()  الن ِبي لنصرتهم ِبهِ  َو   .(1)والخزرج األ 
رجب  ابن  ، اايمان  أفضل  وأنه،  اايمان  عرى   أوثق  من  هللا  في  الحب   :قال 

  اامام   وخرج.  ورسوله  هللا  حب   تمام  من  بتهمفمح  ورسوله  هللا  نصروا  فاألنصار
  ال   من  باهلل  يؤمن  ال":  قال  ()  النبي  عن،  ))  زيد   بن  سعيد   حديث   من  أحمد 
  حديث   من  وغيره  الطبراني  وخرج  (2) "األنصار  يحب   ال  من  بي  يؤمن  وال،  بي  يؤمن
  ومن ،  أحبهم  فبحبي  األنصار  أحب   من":  قال  ()  النبي   عن  ))  هريرة  أبي

  وأبي  سعيد   أبي  عن"    مسلم  صحيح  وفي  (3)"أبغضهم  فببغضي  اراألنص   أبغض 
  واليوم   باهلل  يؤمن  رجل  األنصار  يبغض   ال"  :  قال  ()  النبي  عن،  ()  هريرة

 

 . 52 :2/51عمدة القاري  (1)
 -المري  ِثفال أبي لضعف ضعيف إسناده. 16651ح ، 27/211ه أحمد في مسنده  أخرج  (2)

، 4/410 الكمهال تههذيب، نظهر حديثهه في: البخاري  قال،  ُحصين  بن  وائل  بن  ُثمامة  واسمه
ولهه شهاهد .  بمرضهي إسهناده وال،بقهوي  ههو مها:وقال 4/508" الميهزان"  فهي  الهذهبي  ذكهره  وقد

نِ ، 2818ح ، 5/27عند أحمهد   نِ  عهَ نِ ، َعبه اس   ابه  يِّ  عهَ الَ  () الن بهِ ارَ  يهُب ِغُض  اَل : "قهَ َن صهَ  األ 
ل   ِمنُ  َرجههُ ؤ  اهللِ  يههُ وِلهِ  بههِ هُ  ِإال: َأو  . َوَرسههُ وُلهُ  هللاُ  َأب َغضههَ  يههبغض ال: "قولههه. وإسههناده صههحيح" َوَرسههُ

 يهبغض إن مهن يمنعهه اايمهان أن علهى  للداللهة  اايمهان  صهفة  ذكهر:  السندي  قال،  "األنصار
 شهك وال، اايمهان مهن خهرج أبغضههم إذا وأنهه، اايمهان مع يجتمع  ال  بغضهم  وأن،  اراألنص
 . قطعاً  اايمان عنِ  خرج فقد، األنصار لكونهم أبغضهم إذا أنه

 . وإسناده كله أئمة ثقات أثبات. 999ح ، 1/298 أخرجه الطبراني في األوسط (3)
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  األنصار   حب ":  قال  ()   النبي  عن  ))  سعيد   أبي  عن"  المسند "  وفي  (1) "ا خر
  نصار األ  من  أفضل  هم  الذين   -  المهاجرين  حب   وكذلك  (2) ."نفاق  وبغضهم  إيمان
  أعلى   من  وهي،  اايمان  من   عموما   وأحبابه   هللا  أولياء  فمحبة..  اايمان  من   -

، غالبا  به  يتظاهر  ال   مما  ألنه،  النفاق  خصال   من   فهو   محرم  وبغضهم ،  مراتبه
  مزية   له  كان  ومن.  وأخفاه  كتمه  ممن  شر  فهو  بنفاقه  تظاهر  فقد   به  تظاهر  ومن
  محبته   في  خصوصية  مزيد   فله  صرتهن  أو  لقرابته  أو  ()   النبي  لصحبته  الدين  في

  أعظم   فهو  األولين  كالمهاجرين  ااسالم  في  السوابق  أهل   من  كان  ومن.  وبغضه
، ))  علي  ببغض   يعرفون   كانوا  إنما   المنافقين  أن  روي   وقد .  ))  علي  مثل  حقا
 إن:  قيل  ولذلك،  بذلك  أولى  فهو،  ()  وعمر  بكر  كأبي  علي  من  أفضل  هو  ومن
  من   التوحيد   على  يرجى  ما  حبهما  على  يرجى  إنه:  وقيل،  الدين  فرائض   من  حبهما
َنى:  وقال النووي   (3).األجر ََحاِديثِ   َهَذهِ   َوَمع  َتَبةَ   َعَرفَ   َمن    َأن    األ  َن َصارِ   َمر    َوَما   األ 
َرةِ   ِفي  ِمن ُهم    َكانَ  اَلمِ   ِدينِ   ُنص  س  يِ   اا ِ ع  َهاِرهِ   ِفي  َوالس  ِلِمينَ   َوِإيَواءِ   ِإظ   ِفي   َياِمِهم  َوقِ   ال ُمس 

اَلمِ   ِدينِ   ُمِهم اتِ  س  ِلِهم    ِإي اُهم    َوُحبِّهِ   ()   الن ِبي    َوُحبِِّهمُ   ال ِقَيامِ   َحق    اا ِ َواَلُهم    َوَبذ   َأم 
اَلمِ   ِإيَثاًرا  الن اسِ   َساِئرَ   َوُمَعاَداِتِهم    َوِقَتاِلِهم    َيَدي هِ   َبي نَ  َوَأن ُفَسُهم   ِس    ب نِ  ِليِّ عَ  ِمن    َوَعَرفَ   ِلإل 

 

ِليِل عَ ، كتههاب اايمههان، مسههلم فههي صههحيحه (1) يّ  بههاب: الههد  اِر َوَعلههِ ن صههَ ب  األ  ى َأن  حههُ َن  ()لههَ مههِ
يَماِن َوَعاَلَماِتهِ  ِضِهم  ِمن  َعاَلَماِت النَِّفاقِ ، اا ِ  . 75ح ، 1/86، َوُبغ 

 إسههههناد وهههههذا، لغيههههره صههههحيح والحههههديث، 11668ح ، 18/208أخرجههههه أحمههههد فههههي مسههههنده  (2)
 فهي الهيثمي وأورده، نصاري األ أيوب أبي مولى وهو، أفلح يدرك  لم  سلمة  بن  حماد،  منقطع

 انقطهاع إلهى يشهر لهمو . الصهحيح رجهال ورجالهه، أحمهد رواه : وقهال،  10/29"  الزوائهد  مجمع"
 . 199، نظم المتناثر  وكأنه نظر لمعناه وشواهده صحيحة بل تكون متواترة، سنده

 . 65، 2/64رجب  البن الباري  فتح (3)
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َبهُ   ))  َطاِلب    َأِبي   ِفي   ِمن هُ   َكانَ   َوَما   َلهُ   ()  الن ِبيِّ   َوُحبِّ   ()   ِ ِ   َرُسولِ   ِمن    ُقر 
َرةِ  اَلمِ   ُنص  س  َن َصارَ   َأَحب    ُثم    ِفيهِ   َوَسَواِبِقهِ   اا ِ ةِ   َداَلِئلِ   ِمن    َذِلكَ   َكانَ   ِلَهَذا  َوَعِليًّا  األ    ِصح 
قِ   ِإيَماِنهِ  اَلِمهِ   ِفي  هِ َوِصد  اَلمِ   ِبُظُهورِ   ِلُسُروِرهِ   ِإس  س  ِضي  ِبَما  َوال ِقَيامِ   اا ِ   ( )  ِ َ   ُير 
ُتِدل    َذِلكَ   ِبِضدِّ   َكانَ   َأب َغَضُهم    َوَمن  (  )  َوَرُسوَلهُ    َسِريَرِتهِ   َوَفَسادِ   ِنَفاِقهِ   َعَلى   ِبهِ   َواس 
 ُ ِ َلمُ  َو  .(1) أَع 
الطيبي   مستقراً   وجعلوه،  واايمان  الدار  تبوءوا  ألنهم   ككذل  كان  وإنما   :قال 

  أحبهم  فمن، كذلك المدينة جعلوا كما، عليه استقامتهم منه  لتمكينهم، لهم ومستوطناً 
 . (2)نفاقه عالمة  من فذلك بغضهم  ومن، إيمانه كمال من فذلك
  َيُكونُ   ِإن َما   َذِلكَ   أِلَن    َجِميِعِهم    ُحب    ال ُمَرادُ  :الت  ين    اْبنُ ونقف المال علي القاري عن   
ينِ  َضُهم    َأب َغَض   َفَمن  ،  ِللدِّ ًنى  َبع  ُض   َيَسوِّغُ   ِلَمع    َوُهوَ   َذِلكَ   ِفي  َداِخاًل   َفَلي َ    ِبهِ   ال ُبغ 
ِرير   وكالم ابن ،  ولو بغض البغض ،  وأي معنى يسوغ البغض :  قلت .  (3)  َحَسن    َتق 

 .  له من القبول واستحسان المال علي القاري ال محل، التين ال يقبل
 

وخاصة  ( ) حيب رسول اهلل يبغض من ناهلل ملبغض : )املطلب الثالث

ِ :  َقاَلت  . ))َعن  َعاِئَشةَ   :(عائشة ويف مقدمتهم نسائه  ِ َدَخَل َعَلي  َرُسوُل 
()   ََفَقال َأب ِكي  ُقل تُ :  َوَأَنا  ُيب ِكيِك؟   فَ :  »َما  َفاِطَمَة  َفَدَعا  َفاِطَمُة  »َيا  :  َقالَ َسب ت ِني 

ِ ِ : َفاِطَمُة َسَبب ِت َعاِئَشَة؟  َقاَلت   َأَلي َ  ُتِحبِّيَن ِمن   ، »َيا َفاِطَمةُ : َقالَ . َنَعم  َيا َرُسوَل 

 

 . 2/64شرح مسلم للنووي  (1)
 . 12/3934 المصابيح مشكاة ىعل الطيبي شرح (2)
 .9/4007 المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (3)
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َقاَلت   ؟   َقاَلت  .  َنَعم  :  ُأِحب  ُأب ِغُض؟   َمن   ُأِحب  :  َقالَ .  َبَلى:  »َوتُب ِغِضيَن  »َفِإنِّي 
ِذيَها َأَبًدااَل َأُقوُل ِلَعائِ : اَلت  َفاِطَمةُ قَ . َعاِئَشَة َفَأِحبِّيَها   . (1)"َشَة َشي ًئا ُيؤ 

 أم وأمهها، هللا عبهد  أم تكنهى، المهؤمنين أم، الصهديق بكر أبى بنت   عائشةالسيدة   
 بهثال   الهجهرة قبهل: قيل و بسنتين  الهجرة  قبل  بمكة  ()  هللا  رسول  تزوجها  رومان
 بالمدينهة بها وبنى،سنين ست  بنت  هيو  ،ذلك نحو أو نصف و  بسنة:  وقيل،  سنين
 ،سهنين تسع بنت  هيو  الهجرة من اثنتين سنة  شوال  في  بدر  وقعة  من  منصرفه  بعد 
 و، المدينهة إلهى مههاجره مهن شههرا عشهر ثمانيهة رأس علهى شوال في بها بنى:  وقيل
 مهن بشهعر ال و ب بطه وال بفقهه أعلهم أحهدا  رأيهت   مها:  أبيهه  عهن،  عهروة  بهن  هشام  قال

 و، النههاس أعلههم و، النههاس أفقههه عائشههة كانههت : ربههاح أبههى بههن عطههاء قههال و. عائشههة
 جميهع علهم إلهى عائشهة علهم جمهع لهو: الزههري  قهال و، العامهة  في  رأيا  الناس  أحسن
د  ، أفضهل عائشهة علهم لكان، النساء جميع  علم  و  ()  النبي  أزواج ت   َوقهَ هُ  َحِفظهَ  َعنه 
ي ًئا ت   َكِثيههًرا شههَ َدهُ  َوَعاشههَ ا َبعهه  ن   َقِريبههً ينَ  مههِ سههِ َنةً  َخم  َثرَ  سههَ َأك  اُس  فههَ ذَ  النهه  َخهه  ا األ  وا َعن هههَ  َوَنَقلههُ

 

 حههديث هههذاو  واللفههظ لههه. 4995ح ، 8/365، مسههند عائشههة، أبههو يعلههى فههي مسههندهأخرجههه  (1)
، 8/166الكامهههل ، 8/9التهههاريخ الكبيهههر ، ضهههعيف سهههعيد بهههن مجالهههدفيهههه  ااسهههناد ضهههعيف
ةِ  ابُ ِكتههَ ، البخههاري فههي صههحيحه أخرجههه وبمعنههاه ِلَها الِهبههَ ِريضِ  َوَفضهه  ا َوالت حهه  ابُ ، َعَلي هههَ ن   بههَ  مههَ
َدى ى أَهههه  اِحِبهِ  ِإلهههَ ر ى  صهههَ َض  َوَتحهههَ اِئهِ  َبعههه  ض   ُدونَ  ِنسهههَ ، بمعنهههاه مطهههوال 2581ح ، 3/156 َبعههه 
بهههاب: فهههي فضهههل ، كتهههاب فضهههائل الصهههحابة رضهههي هللا تعهههالى عهههنهم، مسهههلم فهههي صهههحيحهو 

، النسههائي فههي سههننه و، بمعنههاه مطههوال 2442ح  4/1891، عائشههة رضههي هللا تعههالى عنههها
   ، 3944ح  7/64، بههاب: حههب الرجههل بعههض نسههائه أكبههر مههن بعههض، كتههاب عشههرة النسههاء

ُر ، ()عهن مناقهب الصهحابة  ()كتهاب إخبهاره ، و ابن حبهان كمها فهي ااحسهان بهاب: ِذكه 
َطفي  َة ِإِذ ال ُمصه  ِر ِبَمَحب ِة َعاِئشهَ َم  اَن ُيِحب ههَ  ()األ  وإن كهان . مطهوال 7105ح ، 16/38، اكهَ

و َرَواهُ  :اامههام الهيثمههي قههال ى َأبههُ لههَ ز ارُ  َيع  ار   َوال بههَ ِتصههَ د   َوِفيهههِ ، ِباخ  وَ ، ُمَجالههِ نُ  َوهههُ ِديثِ  َحسههَ ، ال حههَ
ِحيحِ  ِرَجالُ  ِرَجاِلهِ  َوَبِقي ةُ   . 9/242مجمع الزوائد . الص 
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ا نَ  َعن هههَ امِ  مههِ كههَ َح  َدابِ  األ  ي ًئا َوا   ى َكِثيههًرا شههَ عَ  ِإن   ِقيههلَ  َحتهه  امِ  ُربهه  كههَ َح  ر ِعي ةِ  األ  ول   الشهه   َمن قههُ
ا : قهههال () النبهههي    عهههن، )) األشهههعري  موسهههى أبهههى عهههن الصهههحيح فهههيو . َعن ههههَ
لُ » ةَ  َفضهههه  ى َعاِئشههههَ لِ ،النَِّساءِ  َعلههههَ ى الث ِريههههدِ  َكَفضهههه  اِئرِ  َعلههههَ اِم  سههههَ  و ومناقبههههها.(1)الط عههههَ

 بن هشام عن، عيينة بن سفيان قال.أرضاها و  رضي هللا عنها  جدا  كثيرة  فضائلها
 و ثمهان سهنة شوال في توفيت :غيره وقال.خمسين و سبع سنة عائشة توفيت :  عروة

 خلههت  عشههرة لسههبع الثالثههاء ليلههة توفيههت : قيههل و. هريههرة وأبهه عليههها وصههلى، خمسههين
، بهالبقيع الهوتر بعهد  فهدفنت ، لهيال تهدفن أن وأمرت ،خمسهين و ثمان  سنة  رمضان  من

 بهههن وعهههروة،الزبير بهههن هللا عبد :خمسهههة قبرهههها فهههي نهههزل و هريهههرة أبهههو عليهههها وصهههلى
 وعبهد ،كرب أبهى بهن محمهد  بهن هللا عبهد  وأخهوه،بكر أبهى  بن  محمد   بن  والقاسم،  الزبير
 . (2)سنة عشرة ثماني بنت  هيو  () النبي وتوفى.بكر أبى بن الرحمن عبد  بن هللا

املطلب ، بغض قريش: املطلب اخلامس، بين هاشم بغض: )املطلب الرابع

  ( ) أن رسول هللا  :  .)) عن عبد هللا بن عباس    :(بغض العرب: السادس
َن َصارِ  َهاِشم   َبِني ُبغ ُض »: َقالَ  ر   َواأل  ُض ، ُكف   . (3) ِنَفاق   ال َعَربِ  َوُبغ 
المناوي     بني   بغض   أن  صريح  أي(  كفر  واألنصار  هاشم   بني   بغض )  :قال 
 ناصروه  كونهم  حيث   من  األنصار   وبغض   ()  النبي  قرابة  كونهم  حيث   من  هاشم

  في   إما  نفاق  نوع   عن  إال  بغضهم  يصدر  ال   أي(  نفاق  العرب   وبغض )  وظاهروه
 

لِ  َبابُ ، المناقب ِكَتابُ ، البخاري في صحيحه أخرجه (1)  . 3770ح ، 5/29 () َعاِئَشةَ  َفض 
سههههير أعههههالم ، 25/227تهههههذيب الكمههههال ، 4/1881االسههههتيعاب ، 8/46الطبقههههات الكبههههرى  (2)

 . 7/107 فتح الباري ، 8/231ااصابة ، 2/135النبالء 
ِرو فيههه الضههعف شههديد إسههنادهو .11312ح ، 11/145،أخرجههه الطبرانههي فههي الكبيههر (3) نِ  َعمهه   بهه 

ر   م  : الجعفهههي يزيهههد بهههن جهههابر،3/268ميهههزان االعتهههدال ،6/226الكامل ،الحهههديث وكمتر :شهههِ
 َرَواهُ  :وقههال 9/172وذكههره الهيثمههي فههي المجمههع .1/379ميههزان االعتههدال  الحههديث متههروك
ُهم   َلم   َمن   َوِفيهِ ،الط َبَراِني   ِرف    .ِثَقات   َوِرَجاُلهُ ،الط َبَراِني   َرَواهُ :قال10/27وفي موضع آخر .أَع 
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 شرفوا  إنما  فإنهم  الشيطان  ونصيب   النف   هوى   عن  عث المنب  العمل  في  أو  ااعتقاد 
  الناس   سيد   ()  وهم       العرب   من  كانوا  الدين   في  وأفضلهم   الناس   وخير   بالدين 
  والحسين   الحسن  الجنة  أهل  شباب   وسيدا  وعمر  بكر  أبو  الجنة  أهل  كهول  وسيد 
 أوائلهم  أما  الشرف  بهم  للعرب   صار  العرب   من  وهم  الناس   خيار  هؤالء  كان  وإذا
  لهم   فصح  نسلهم  فلكونهم  بعدهم  من  وأما  الدين  هذا  لنصرة  سببا  كانوا  فلنهم
التيسيير.  (1) الدين  إلى  الشرف  ورجع  الشرف َن َصار  َهاشم  بني  بغض ):  وفي    َواأل 
  أب غض   َأو   ()   آله  َكونهم  َحي ثُ   من   َهاشم   بني  أب غض   َأن   َحِقيَقة   َأي(  كفر

َن َصار َمة  كفر  َفال ُمَراد   َوِإال    اصروهون  ظاهروه  َكونهم   َحي ثُ   من  األ    وبغض )  النِّع 
  النَِّفاق   َفال ُمَراد   َوِإال    ِمن ُهم   الن ِبي   َكون   َحي ثُ   من  أب غضُهم  ِإن  َحِقيَقة (  نفاق  ال َعَرب 
   .(2)االعتقادي اَل  العملي

ِ  :  َقالَ   ))  َأَن   عن    (بغض قريَ وبغض العرب)   ِ »ُحب   :  ()َقاَل َرُسوُل 
ر  ،  ي ش  ِإيَمان  ُقرَ  ُضُهم  ُكف  ر  ،  َوُحب  ال َعَرِب ِإيَمان  ،  َوُبغ  ُضُهم  ُكف  َفَمن  َأَحب  ال َعَرَب ،  َوُبغ 

َأَحب ِني َأب َغَضِني ،  َفَقد   َفَقد   ال َعَرَب  َأب َغَض   للعرب   منقبة  الحديث   هذا  في.  (3)َوَمن  

 

 . 1/434 الصغير الجامع بشرح التيسير (1)
 . 3/205فيض القدير  (2)
َذا: البههزار قههال، 6997ح ، 13/357، فههي البحههر الزخههاركمهها أخرجههه البههزار  (3) ِديثُ  َوهههَ  اَل  ال حههَ

َلمُ  َثمُ  إال    ثابت    َعن  ،  َرَواهُ   َنع  نُ  ال َهيه  از   به  نُ  َوالَحسهن، َجمه  ي به  ر   َأبهِ فهَ ِبيهً  َرَوى  َجع  هِ  اشهَ  َوالَحسهن، بهِ
ال  َوال َهي َثمُ  َتج    فهَ ِديِثِهَما  ُيحه  َردَ   ِإَذا  ِبحهَ ِديثُ   ان فهَ ح ، 3/76، و الطبرانهي فهي المعجهم األوسهط، ال حهَ
بههاب: فضههل = =،()كتههاب معرفههة الصههحابة ، و الحههاكم فههي مسههتدركه. واللفههظ لههه 2537

َذا :مختصهههرا وقههال الحهههاكم، 6998ح  4/97، العههرب كافهههة ِديث   ههههَ ِحيحُ  حههَ َنادِ  صهههَ سههه  م   اا ِ  َولهههَ
اهُ  ووقههههع 4/319ضههههعيف  :وفههههي الميههههزان متههههروك حمههههاد بههههن الهيههههثم :وقههههال الههههذهبي، "ُيَخرِّجههههَ

، و أبو نعيم في حلية األولياء. (الهيثم بن حماد والصواب ابن جماز)تصحيف عند الحاكم  
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 سبيل   على  وذلك،  كفرا  موبغضه  إيماًنا  حبهم  جعل  أّنه  وذلك،  خاصة  ولقريش  عامة
المناوي .  هوناصري  الدين   هذا  حملة  فيهم  ألنّ   وذلك،  ااجمال   قريش   حب ):  قال 
  أحبني   فقد   العرب   أحب   فمن  كفر  وبغضهم  إيمان  العرب   وحب   كفر  وبغضهم  إيمان
 ينسب   ما  كل  حب   الحب   صدق  عالمة  من  ألن(  أبغضني  فقد   العرب   أبغض   ومن
 من   تعدت   قويت   إذا  فالمحبة  محلته  كلب   يحب   إنسانا  يحب   من  فإن  المحبوب   إلى

  شركة   ولي   ذلك  بأسبابه  ويتعلق   به  ويحيط   بالمحبوب   يكتنف  ما   كل  إلى  المحبوب 
 ومن   كالمه  لكونه  وكالمه  رسوله  لكونه  المحبوب   رسول  أحب   من  فإن  هللا  حب   في

 .(1) حبه كمال هو بل  غيره إلى حبه يجاوز لم حزبه  من لكونه إليه ينتمي
تُ :قال ))  بههن عمههرو بههن العههاص عبههد هللاعههن  و  ِمع  ولَ  سههَ ولُ  () ِ ِ  َرسههُ  َيقههُ
َذا ِإن  » رَ  هههههَ ي اأَلمهههه  َري ش   فههههِ اِديِهم   الَ  قههههُ د   ُيعههههَ هُ  ِإال  ،َأحههههَ ى ِ ُ  َكبهههه  هِ  َعلههههَ هههههِ اُموا َما،َوج   َأقههههَ

يَن   (2)الدِّ

 

َذا :وقهال. 2710ح ، 2/333 ِديث   هههَ ن   َغِريههب   حهَ ِديثِ  مهِ ت   حههَ ن   َثابههِ ر دَ ، َأنههَ    عهَ هِ  َتفهَ َثمُ  بههِ  ال َهيهه 
َسطِ  ِفي َوالط َبَراِني   ال َبز ارُ  َرَواهُ  :وقال 1/89وذكره الهيثمي في المجمع .  َجم از    ب نُ  َو   َوِفيههِ ، األ 

َفهُ  َجم از   ب نُ  ال َهي َثمُ  َمدُ  َضع  َيى َأح   . 4/319ميزان االعتدال ، َوال َبز ار َمِعين   ب نُ  َوَيح 
 . 3/370 فيض القدير (1)
 . 3500ح ، 4/179ُقَري ش   َمَناِقبِ  َبابُ ، كتاب المناقب، أخرجه البخاري في صحيحه (2)
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ن  و   انَ  عههَ نِ  ُعث مههَ انَ  بهه  الَ ، )) َعفهه  الَ : قههَ ولُ  قههَ ن  » :() ِ ِ  َرسههُ ش   مههَ َربَ  غههَ م   العههَ  لههَ
ُخل   ِتي  َتَنل هُ  َوَلم   َشَفاَعِتي ِفي َيد   .(1)َمَود 
ن    لِ  عههَ ه  نِ  سههَ ولَ  َأن   عد سههَ  بهه  الَ  () ِ ِ  َرسههُ ا َأِحب وا»:قههَ ن   َفِإن  ،ُقَري شههً ب ُهم   مههَ هُ  َأحههَ  َأَحبهه 
 ُ  ِ(2). 

َعن     : (()كر وعمر بغض اهلل ملن أبغض أبا ب): والثامن املطلب السابع
ِ  :  َقالَ   ))  ،َأِبي َسِعيد    ِ ِ ِإنِّي أَلُِحب ُكَما :  أِلَِبي َبك ر  َوُعَمرَ   ()َقاَل َرُسوُل   ِ ،  »َو

ِ ِإي اُكَما  ِ ِ ِإنِّي أَلُِحب ُكَما ِبُحبِّ   ِ ِ ِإن  ال َماَلِئَكَة َلُتِحب ُكَما ِبُحبِّ  ،  َو  ِ  ()  ِ ِ      َو
ُ َمن  َأَحب ُكَما   ،َلُكَما  ِ ُ َمن  َقَطَعُكَما،  َوَوَصَل َمن  َوَصَلُكَما  ،َوَأَحب    ِ َأب َغَض   ،َقَطَع 

َراُكَما  ُ َمن  َأب َغَضُكَما ِفي ُدن َياُكَما َوُأخ   ِ (3)  . 

 

. 3928ح ، 5/724بهههاب فهههي فضهههل العهههرب ، كتهههاب المناقهههب، أخرجهههه الترمهههذي فهههي سهههننه (1)
َذا» :وقههههال ِديث   هههههَ هُ  اَل  َغِريههههب   حههههَ ِرفههههُ ن   ِإال   َنع  ِديثِ  مههههِ ي نِ  حههههَ نِ  ُحصههههَ رَ عُ  بهههه  يِّ  مههههَ َمسههههِ ن   اأَلح   عههههَ

اِرق   ي َ  »، ُمخهههَ ي ن   َولهههَ دَ  ُحصهههَ لِ  ِعنههه  ِديثِ  أَهههه  َذاكَ  الحهههَ ِويِّ  بهههِ ، 1/524وأحمهههد فهههي مسهههنده ، القهههَ
. 3/299الكامهل ، يف جهداضهع األحمسهي عمهر بهن حصهين، جهداً   ضعيفوإسناده    520ح

 . 1/553ميزان االعتدال 
: وقهال. 1541ح ،2/641ي فضهل العهرب بهاب فه،كتاب المناقب،أخرجه الترمذي فهي سهننه  (2)

َذا» ِديث   هههَ هُ  اَل  َغِريهههب   حهههَ ِرفهههُ ن   ِإال   َنع  ِديثِ  مهههِ ي نِ  حهههَ نِ  ُحصههَ رَ  بههه  يِّ  ُعمهههَ َمسهههِ ن   اأَلح  اِرق   عهههَ ، ُمخهههَ
 وإسهناده 520 ح،1/524وأحمد فهي مسهنده   الَقِويِّ   ِبَذاكَ   الَحِديثِ   أَه لِ   ِعن دَ   ُحَصي ن    َوَلي َ  »

 . 2/671ميزان االعتدال ، يف جداضع َعب اسِ  ب نُ  ال ُمَهي ِمنِ  َعب دُ ، جداً  ضعيف
، 1/433، ومههن فضههائل عمههر بههن الخطههاب، أخرجههه أحمههد بههن حنبههل فههي فضههائل الصههحابة (3)

الاللكههائي فهي شههرح أصهول اعتقههاد أهههل  و. وفيهه خههازم بهن جبلههة لهم أقههف علههى حالهه 688ح
ِن ا، السههنة والجماعههة ا ُرِوَي عههَ َياُق مههَ يِّ بههاب: سههِ َحاَبةِ  ()لن بههِ بِّ الصهه  ى حههُ ثِّ َعلههَ ي ال حههَ  =فههِ

ِنِهم  = ِر َمَحاسههههِ ي ِهم  ، َوِذكهههه  ِم َعلههههَ َرح  م  ، َوالتهههه  َفاِر َلهههههُ ِتغ  اِوِئِهم  ، َوااِلسهههه  ن  َمسههههَ فِّ عههههَ ، 7/1317، َوال كههههَ
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  وعمر            بكر  أبي  ()  هللا  رسول  لوزيري   عظيمة  منقبة  الحديث   هذا  في 
()  ، الرسول  دعا  حيث   ()  شديد   تهديد   وهذا،  هللا  يبغضه  أن  مبغضهما  على ،

وأبو بكر أفضل الناس بعد رسول  .  بلّية  كل  من  هللا  عافانا،  لشانئهما،  أكيد   ووعيد 
، ()  َعب اس   اب نِ   َعنِ ،  هللا وأول خليفة للمسلمين وأول المؤمنين وأفضل الصديقين

  َوَلِكن  ،  َبك ر    َأَبا  اَلت َخذ تُ ،  َخِلياًل   ُأم ِتي  ِمن    ُمت ِخًذا  ن تُ كُ   َلو  »:  َقالَ   ()   الن ِبيِّ   َعنِ 
 (1) َوَصاِحِبي  َأِخي

 

 

ميهههزان . ضهههعيف جهههدا أبهههان بهههن الوليهههد بهههن محمهههد، وإسهههناده ضهههعيف. واللفهههظ لهههه. 2335ح
 . 4/59االعتدال 

ابُ ، كتهههاب المناقهههب، صهههحيحهفهههي  البخهههاري أخرجهههه  (1) لِ  بهههَ و  يِّ  قهههَ و  : »() الن بهههِ تُ  لهههَ ًذا ُكنههه   ُمت خهههِ
 غيههره علههى بكههر أبهي أفضههلية :199قههال الكتههاني فهي نظههم المتنههاثر: .3656ح 5/4 َخلهِياًل 
 كتهاب مهن األعمهال فهي األيمهان أهل تفاضل باب في الساري   إرشاد  في  ذكر  :الصحابة  من
 السهنة أههل بمقتضهاه القهول علهى أجمهع وأنهه المعنهوي   التهواتر  درجهة  بالغهة  كثيهرة  أنهها  ناايما

 النبي بعد الناس خير وكان نصه ما  الصواعق آخر الهيثمي حجر  ابن زاده  وفيما  والجماعة
 بههذلك تههواترت وقههد عنههه هللا رضههي الصههديق بكههر أبهها المرسههلين وبعههد وسههلم عليههه هللا صههلى

 المسههتقيمة واألصههول األمهههات فههي المرويههة تعتههل ال التههي صههحيحةال المستفيضههة األحاديههث
 مهها قههال تيميههة ابههن ااسههالم لشههيخ الكبههرى  الوصههية وفي.اهههه سههقيمة وال بمعلولههة ليسههت التههي
 طالهب أبهي بهن علهي المهؤمنين أميهر عن تواتر ما على والجماعة  السنة  أهل  اتفق  وقد  نصه
 عنهما هللا رضي عمر ثم بكر أبو هانبي بعد األمة هذه خير قال أنه عنه هللا رضي
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 :)) ملن يبغض عمر  ()بغض اهلل والنيب : )املطلب الثامن

ِريِّ   ِ  :  َقالَ   ))،َعن  َأِبي َسِعيد  ال ُخد   ِ »َمن  َأب َغَض ُعَمَر َفَقد    :()َقال َرُسوُل 
َأَحب ِني،  ب َغَضِنيأَ  َفَقد   ُعَمَر  َأَحب   َعام ةً ،  َوَمن   ِبالن اِس َعِشي َة َعَرَفَة  باَهى   َ  ِ ،  َوِإن  

ةً  َخاص  ِبُعَمَر  ُمَحد    ،  وباَهى  َأم ِتِه  ِفي  َكاَن  ِإال   َنِبيًّا  َيب َعث   َلم   ِفي  ،  َوِإن ُه  َيُكن   َوِإن  
فَ  َأَحد   ِمن ُهم   َقاُلواُأم ِتي  ُعَمُر   ِ ِ :  ُهَو  َرُسوَل  َقالَ ،  َيا  ؟  ُمَحد    »َتَتَكل ُم  :  َكي َف 
 . (1) ال َماَلِئَكُة َعَلى ِلَساِنِه 

َلُكم    ِفيَما  َكانَ   َلَقد  »  :َقالَ   ()  الناب ي     َعن  ،  ))  ُهَرْيَرةَ   َأب ي  َعنْ و     اأُلَممِ   ِمنَ   َقب 
ُثونَ  د    َعن  ،  َزاِئَدةَ   َأِبي  ب نُ   َزَكِري اءُ   َزادَ   ُعَمُر   َفِإن هُ ،  َأَحد    ِتيُأم    ِفي  َيكُ   َفِإن  ،  ُمَحد  ، َسع 
َلُكم    َكانَ   ِفيَمن    َكانَ   َلَقد  »  ()  الن ِبي    َقالَ :  َقالَ ،  ُهَري َرةَ   َأِبي  َعن  ،  َسَلَمةَ   َأِبي  َعن     َقب 
َراِئيلَ  َبِني ِمن     ِمن ُهم   ُأم ِتي ِمن   َيُكن   َفِإن  ، َأن ِبَياءَ  َيُكوُنوا  َأن   َغي رِ  ِمن   ُيَكل ُمونَ ، ِرَجال   ِإس 
 .(2) ُمَحد     َوالَ  َنِبيّ   ِمن  »: ()  َعب اس   اب نُ  َقالَ  َفُعَمُر  َأَحد  

 

م   :وقههال. واللفههظ لههه. 6726ح ، 7/18، طأخرجههه الطبرانههي فههي األوسهه (1) وِ  لههَ ر  َذا يههَ ِديثَ  هههَ  ال حههَ
د   َأُبو ِإال   ال َحَسنِ  َعنِ  َرَواهُ  َواَل ، ال َحَسنُ   ِإال    َسِعيد    َأِبي  َعن   ع  هُ  سهَ ن   َرَواهُ  َواَل ، َخاِدمهُ ي عهَ د   َأبهِ ع   سهَ
َماِعيلُ : ِبهِ  َتَفر دَ ،  ُمَهاِجر    ب نُ   ُمَحم دُ   ِإال   "وأخرجهه ابهن عسهاكر فهي تهاريخ دمشهق  َعي اش   ب نُ  ِإس 

، الهذهبي فهي السهيرذكهره و ، . 46574ح ،  ،44/117))في ترجمة: عمر بن الخطهاب 
 أبههو فيههه الضههعف شههديد هإسههناد: قلههت. 13/65، ترجمههة: أحمههد بههن بكههر أبههو سههعيد الباسههلي

ميزان االعتدال . باطل خبره ذا؟ من يدرى  ال: الذهبي عنه قال، البصري   الحسن  دمخا  سعد
 . ولكن الحديث صحيح المتن له شواهد صحيحة. 4/529

ابُ ، المناقههب كتههاب، البخههاري فههي صههحيحهأخرجههه  (2) بِ  بههَ رَ  َمَناقههِ نِ  ُعمههَ ابِ  بهه  ي الَخطهه  ص   َأبههِ  َحفهه 
  .3689ح ،  5/12)) الَعَدِويِّ  الُقَرِشيِّ 
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َُممِ   ِفي   َيُكونُ   َكانَ   َقد  »:  َيُقولُ   َكانَ   َأن هُ   ()   الن ِبيِّ   َعنِ ،  َعاِئَشةَ   َعن  و   َلُكم    األ    َقب 
ُثونَ    اب نُ   ِمن ُهم  َقالَ   ال َخط ابِ   ب نَ   ُعَمرَ   َفِإن  ،  َأَحد    ِمن ُهم    ُأم ِتي  ِفي  َيُكن    َفِإن  ،  ُمَحد 
ِسيرُ : َوه ب   ُثونَ  َتف     .(1) ُمل َهُمونَ : ُمَحد 
النووي   َتَلفَ   :قال  ِسيرُ   َواخ  ُثونَ   ِلل ُمَرادِ   ال ُعَلَماءِ   َتف    ُمل َهُمونَ   َوه ب    بن  َفَقالَ   ِبُمَحد 
  ِفي   َوَجاءَ   ال َماَلِئَكةُ   ُتَكلُِّمُهمُ   َوِقيلَ   َفَظن وا  بشئ  حدثوا  َفَكَأن ُهم    َظن وا  َوِإَذا  ُمِصيُبونَ   ِقيلَ وَ 

ِري   ال ُبَخاِري    َوَقالَ   ُمَتَكلُِّمونَ   ِرَواَية   َوابُ   َيج   َكَراَماتِ   ِإث َباتُ   َوِفيهِ   َأل ِسَنِتِهم    َعَلى  الص 
ِلَياءِ  َو  األ 
ا  (2) َببُ :  بن حجروقال  ِصيصِ   ِفي  َوالس  ك رِ   ُعَمرَ   َتخ   َلهُ   َوَقعَ   َما  ِلَكث َرةِ   ِبالذِّ
دَ   َلهُ   َوَوَقعَ   َلَها  ُمَطاِبًقا  ال ُقر آنُ   َنَزلَ   ال ِتي  ال ُمَواَفَقاتِ   ِمنَ   ()  الن ِبيِّ   َزَمنِ   ِفي   الن ِبيِّ   َبع 
()  ُة  ( 3)ِإَصاَبات   ِعد 
  من   حبه   جعل  حيث ،  ))،  الخطاب   بن  عمرل  جليلة  منقبة  الحديث   هذا  في 
،  ))  وهو أفضل الناس بعد أبي بكر،  بغضه  من  وبغضه  ()  المصطفى  حب 

األوائل المهاجرين  العظام،  ومن  وعلمهم  ،  والصحابة  فضلهم  على  المنصوص 
الجنة أهل  من  وبأنهم    محد    وأّنه،  المالئكة  به  يباهي  هللا  بأنّ   وأخبر،  وقوتهم 

:  َقالَ ،  ))  َذرّ    َأِبي  َعن  .  باليقين  أشبه  وظّنه،  ملك  لسانه  على  ينطق،  ملهم
تُ   .(4) ِبِه  َيُقولُ   ُعَمرَ  ِلَسانِ   َعَلى  ال َحق   َوَضعَ  ِ َ  ِإن  »: َيُقولُ   () ِ ِ  َرُسولَ  َسِمع 

 

اِئلِ  كتهههاب، مسهههلم فهههي صهههحيحهأخرجهههه  (1) َحاَبةِ  َفضهههَ يَ  الصههه  اَلى هللاُ  َرضهههِ ن ُهم   َتعهههَ ابُ ، عهههَ ن   بهههَ  مهههِ
 . 2398ح ، 4/1869 َعن هُ  َتَعاَلى هللاُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  َفَضاِئلِ 

 . 15/166شرح النووي  (2)
 . 7/51 فتح الباري  (3)
اب  ، ة والفههههيءكتههههاب الخههههوارج واامههههار ، أبههههو داوود فههههي سههههننهأخرجههههه  (4) ي بههههَ ِوينِ  فههههِ د  اءِ  تههههَ  ال َعطههههَ

 . وإسناده صحيح. 2962ح ، 3/139
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َبب تُ   َلَقد    :َقالَ   ))   َمْسُعودف   ْبن    ّللاا    َعْبد    َعنْ و   ،  ِ َ   ِخف تُ   َلَقد    َحت ى   ُحبًّا  ُعَمرَ   َأح 
َلمُ   َأنِّي  َلو   َبب ُتهُ   ُعَمرُ   ُيِحب هُ   َكل ًبا  َأن    أَع  تُ ،  أَلَح   َحت ى  ِلُعَمرَ   َخاِدًما  ُكن تُ   َأنِّي  َوَلَوِدد 

َدهُ   َوَجدَ   َوَلَقد  ،  َأُموتَ  ء    ُكل    َفق  اَلَمهُ   ِإن  ،  ال ِعَضاهُ   َحت ى  َشي  َرَتهُ   َوِإن  ،  َفت ًحا  َكانَ   ِإس   ِهج 
ًرا َكاَنت   َمةً  َكانَ  ُسل َطاَنهُ  َوِإن  ، َنص   (1) .َرح 

 

َعن َأِبي   : (بغض اهلل ملن بغض آل البيت وأبا بكر وعمر) :تاسعاملطلب ال
ِ  :  قال  ))،َسِعيد الخدري   ِ وَمن   ،  اَل ُيب ِغُض اأَلن َصاَر ِإال ُمَناِفق  :  ()َقاَل َرُسوُل 

َفُهوَ  ال َبي ِت  أَه َل  ُمَناِفق  َأب َغَضَنا  ُمَناِفق  ،    َفُهَو  َوُعَمَر  َبك ر   َأَبا  َأب َغَض  َعِن  و.  (2)وَمن  
"َيا َبِني َعب ِد ال ُمط ِلِب ِإنِّي َسَأل ُت هللَا  :  ()َقاَل َرُسوُل هللِا  :  َقالَ ،  ))،اب ِن َعب اس  
َثاَلًثا َقاِئَمُكم  :  َلُكم   ُيَثبَِّت  َأن   َجاِهلَ ،  َسَأل ُتُه  ضال ُكم  ،  ُكم  َوُيَعلَِّم  ِدي  َأن   :  َوَسَأل ُتهُ ،  َوَيه 

َعَلُكم  ُجَوداَء ُنَجداَء ُرَحَماءَ  ِن َوال َمَقاِم َوَصل ى َوَصامَ ، َيج  ،  َفَلو  َأن  َرُجاًل َصَفَن َبي َن الر ك 
َوَرِضي َعن ُهم  َدَخَل الن ارَ  ()ُثم  َماَت َوُهَو ُمب ِغض  أِلَه ِل َبي ِت ُمَحم د  

 (3)" . 
  ألبي   خاصة  ومنقبة  النبوي   البيت   وأهل   للنصار  عامة   منقبة  فيه  الحديث   هذا 
  الصحابة          أعيان  في  جار    المعَنى  وهذا،  منافق  مبغضهم  أن  وهو،  وعمر  بكر

 

 . وإسناده حسن. 307ح ، 1/247 أحمد في فضائل الصحابةأخرجه  (1)

،  ،2/661))ومهن فضهائل علهي ، أخرجه أحمد بن حنبل في فضهائل الصهحابة مختصهرا  (2)
وابن عساكر في تاريخ . هواللفظ ل. 4525ح ، 5/232، وابن عدي في الكامل. 1126ح  

: وفيهههه، الضهههعف شهههديد إسهههناده. 44/225، ترجمهههة: عمهههر بهههن الخطهههاب بهههن نفيهههل، دمشهههق
 . والحديث له شواهد صحيحة كثيرة، 2/27الكاشف  عطية العوفي ضعيف

. 1546ح ، 2/642، بهههاب: فهههي فضهههائل آل البيهههت، أخرجهههه ابهههن أبهههي عاصهههم فهههي السهههنة (3)
، الحههاكم فههي مسههتدركهو . واللفههظ لههه. 11412ح ، 11/176، الطبرانههي فههي معجمههه الكبيههرو 

ِ ، ()كتههاب معرفههة الصههحابة   ِ وِل  ِل َرسههُ ِب أَههه  ح ،        3/161، ()بههاب: َومههن  َمَناقههِ
طِ  َعَلى َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذا» :وقال. 4712 ِلم   َشر   . ووافقه الذهبي ُيَخرَِّجاُه  َوَلم  ، ُمس 
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()  منهم   واحد    ُكل    إذ    ؛  الصحابة   ُكلِّ   وفي  بل  -  والمهاجرين،  والَعَشرة،  كالخلفاء 
،  اايمان  محُض   المعنى  لذلك   فحب هم  ؛  فيه  َحَسن    وَأَثر  ،  ينالدِّ   في  وَغَناء    سابقة    له

ُضُهم     خّص   متفاوتين  ومراتبهم  سوابقهم  في  كانوا  لما  لكن هم.  النفاق  محُض   له  وُبغ 
  ف ي  َوَقْر َ ":  فاهلل يقول.  (1) [10:  الحديد { ]اْلُحْسَنى  ّللااُ   َوَعدَ   َوُكالًّ }  بالذكر  بعضهم
اَلةَ   َوَأق ْمنَ   اأْلُوَلى  اْلَجاه ل ياة    َتَبر جَ   ْجنَ َتَبرا   َوََّل   ُبُيوت ُكنا  ْعنَ   الزاَكاةَ   َوآت ينَ   الصا  ّللااَ   َوَأط 

َرُكمْ   اْلَبْيت    َأْهفَ   الر  ْجَس   َعْنُكمُ   ل ُيْذه بَ   ّللااُ   ُير يدُ   إ ناَما  َوَرُسوَلهُ  يًرا  َوُيَطه     ( 33)  "َتْطه 
يقِ   َبك ر    ِبيأَ   َعن  ،  ُعَمرَ   اب نِ   َعنِ و .  ب األحزا دِّ ُقُبوا:  َقالَ ،  ))،  الصِّ  ()  ُمَحم ًدا  ار 
ِحيحِ   َوِفي.  (2) ()   َبي ِتهِ   أَه لِ   ِفي يقَ   َأن  :  الص  دِّ ِ ِ :  ))،  َلَعِليّ    َقالَ   الصِّ   ِلَقَراَبةِ   َو

  ب نُ   ُعَمرُ   الَ َوقَ :  قال ابن كثير.  (3) َقَراَبِتي  ِمن    َأِصلَ   َأن    ِإَلي    َأَحب    ()  ِ ِ   َرُسولِ 
ِ ِ :  () ،  ِلل َعب اسِ   ال َخط ابِ  اَلُمكَ   َو س  مَ   اَِ َلم تَ   َيو  اَلمِ   ِمن    إلي    َأَحب    َكانَ   َأس   ِإس 
َلَم؛  َلو    ال َخط ابِ  اَلَمكَ   أَلَن    َأس  اَلمِ   ِمن    ِ ِ   َرُسولِ   ِإَلى  َأَحب    َكانَ   ِإس  .  ال َخط ابِ   ِإس 
ي َخي نِ   َفَحالُ   َأف َضلَ   َكاَنا  َوِلَهَذا  َكَذِلَك؛  َيُكونَ   َأن    َأَحد    ُكلِّ   َعَلى  ال َواِجبُ   ُهوَ ،  ()  الش 

ِمِنينَ  دَ   ال ُمؤ  َسِلينَ        الن ِبيِّينَ  َبع  َحاَبةِ  َساِئرِ  َوَعن  ، ()، َوال ُمر  َمِعينَ  الص   . (4) َأج 
  َرُسولُ   َيأ ِتيَ   َأن    ُيوِشكُ   َبَشر    َأَنا  َفِإن َما  الن اُس   َأي َها  الَ أ....    :يقول  ()   والنبي 
ُلُهَما: َثَقَلي نِ   ِفيُكم   َتاِرك   َوَأَنا، َفُأِجيبَ  َربِّي  ِبِكَتابِ  َفُخُذوا َوالن ورُ  ال ُهَدى ِفيهِ  هللاِ  ِكَتابُ  َأو 

 

 . (2/28) مسلم كتاب تلخيص نم أشكل لما المفهم (1)
ابُ ، كتههاب المناقههب، صههحيحهفههي  البخههاري أخرجههه  (2) بِ  بههَ ةِ  َمَناقههِ ولِ  َقَرابههَ ةِ ، () ِ ِ  َرسههُ  َوَمن َقبههَ

 . 3713ح ، 5/20 () الن ِبيِّ  ِبن تِ  -0رضي هللا عنها - َفاِطَمةَ 
ِديثِ  بهَابُ ، كتاب المغازي ، صحيحهفي    البخاري أخرجه    (3) ي حهَ يرِ  َبنهِ َرجِ ، الن ضهِ ولِ  َوَمخه   ِ ِ  َرسهُ

()   رِ  ِمنَ  َأَراُدوا َوَما، الر ُجَلي نِ  ِدَيةِ  ِفي ِإَلي ِهم  . 4035ح، 5/90 () ِ ِ  ِبَرُسولِ  الَغد 
 . 7/202تفسير ابن كثير   (4)
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ِسُكوا،  هللاِ  َتم   ُأَذكُِّرُكمُ   َبي ِتي  َوأَه لُ »:  َقالَ   ُثم  ،  ِفيهِ   َوَرغ بَ   هللاِ   ِكَتابِ   َعَلى  َفَحث  "    ِبهِ   َواس 
  َلهُ   َفَقالَ   َبي ِتي   أَه لِ   ِفي  هللاَ   ُأَذكُِّرُكمُ ،  َبي ِتي  أَه لِ   ِفي  هللاَ   ُأَذكُِّرُكمُ ،  َبي ِتي  أَه لِ   ِفي  هللاَ 

  أَه لِ   ِمن    ِنَساُؤهُ :  َقالَ   َبي ِتِه؟  أَه لِ   ِمن    ِنَساُؤهُ   َأَلي َ    َزي دُ   َيا   َبي ِتِه؟  أَه لُ   َوَمن  :  ُحَصي ن  
َدَقةَ   ُحِرمَ   َمن    َبي ِتهِ   أَه لُ   َوَلِكن  ،  َبي ِتهِ  َدهُ   الص  ؟   َوَمن  :  َقالَ ،  َبع   َوآلُ   َعِليّ    آلُ   ُهم  :  َقالَ   ُهم 
َفر   َوآلُ ، َعِقيل   َدَقَة؟ ُحِرمَ  َهؤاَُلءِ  ُكل  : َقالَ  َعب اس   َوآلُ ، َجع  َنَعم  : َقالَ  الص 

 (1). 
  َوُهم    ُقَري ش    ِمن    الن َفرَ   َنل َقى   ُكن ا:  َقالَ ،  ))ال ُمط ِلبِ   َعب دِ   ب نِ   ال َعب اسِ   َعنِ و  

ُثونَ  َنا،  َحِديَثُهم    َفَيق َطُعونَ   َيَتَحد  َوام    َبالُ   َما»:  َفَقالَ   ()   ِ ِ   ِلَرُسولِ   َذِلكَ   َفَذَكر   َأق 
ُثونَ  ِ ِ ،  َحِديَثُهم    ُعواَقطَ   َبي ِتي  أَه لِ   ِمن    الر ُجلَ   َرَأُوا  َفِإَذا،  َيَتَحد  ُخلُ   اَل   َو  َرُجل    َقل بَ   َيد 
يَمانُ   .(2) ِمنِّي  َوِلَقَراَبِتِهم   هلل ِ  ُيِحب ُهم   َحت ى اا ِ

 
، ))   َجاِبر    ن  ع   : ( ))  من يبغض عثماناهلل بغض )   :املطلب العاشر

 َرُسولَ  َيا: َفِقيلَ ، َعَلي هِ  ُيَصلِّ   َفَلم   ي هِ َعلَ   ِلُيَصلِّيَ  َرُجل   َجَناَزةِ ب ِ () ِ ِ  َرُسولُ  ُأِتيَ : َقالَ 
اَلةَ   َتَرك تَ   َرَأي َناكَ   َما  ِ ِ   ُعث َمانَ   َيب َغُض   َكانَ   ِإن هُ »:  َقالَ   َهَذا؟  َقب لَ   َأَحد    َعَلى  الص 

ُ  َفَأب َغَضهُ   ِ (3)" . 

 

اِئلِ  كتهههاب، صهههحيحهفهههي  مسهههلم أخرجهههه (1) َحاَبةِ  َفضهههَ يَ  الصههه  اَلى هللاُ  َرضهههِ ن ُهم   َتعهههَ ابُ ، عهههَ ن   بهههَ  مهههِ
 .2408ح ،  4/1873)) َطاِلب   َأِبي ب نِ  َعِليِّ  َفَضاِئلِ 

اِئلِ  كتههاب، هسههننفههي  ابههن ماجههة أخرجههه (2) َحاَبةِ  َفضههَ يَ  الصهه  اَلى هللاُ  َرضههِ ن ُهم   َتعههَ ابُ ، عههَ لُ  بههَ  َفضهه 
اسِ  نِ  ال َعبهه  دِ  بهه  بِ  َعبهه   أنههه إال. ثقههات إسههناده رجههال الزوائههد فههي، 140ح ،  1/50)) ال ُمط لههِ
 . مرسلة العباس عن كعب بن محمد رواية قيل

 ))بهههاب: فهههي مناقهههب عثمهههان بهههن عفهههان ، كتهههاب المناقهههب، أخرجهههه الترمهههذي فهههي جامعهههه (3)
َذا» :وقههال 3709ح ، 5/360 ِديث   هههَ هُ  اَل  َغِريههب   حههَ ِرفههُ ن   ِإال   َنع  َذا مههِ ِه  هههَ دُ ، الَوجهه  نُ  َوُمَحمهه   بهه 
َرانَ  ب نِ   ونِ َمي مُ   َصاِحبُ   ُهوَ   َهَذا  ِزَياد   ِعيف   ِمه  ِديثِ  فهِي ضهَ ا الحهَ دًّ دُ  جهِ نُ  َوُمَحمه  اد   به  اِحبُ  ِزيهَ  صهَ
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  ول رس  أبى  حيث   ))  عفان  بن  عثمان   الثالث   للخليفة  منقبة  الحديث   هذا  في 
أما .  باهلل  والعياذ ،  نفاقه  احتمال  إلى  إشارة  وفيه،  مبغضه  على  يصلي  أن  ()  هللا

فقد   بن عفان  و  َأَبا   ال َجاِهِلي ةِ   ِفي  ُيَكن ى  َكانَ سيدنا عثمان  ر    ِفي   َلهُ   َوَلَدت    َفَلم ا  َعم 
اَلمِ  س  َتَنى   ِ ِ   َعب دَ   َسم اهُ   ُغاَلًما  ُرَقي ةُ   اا ِ لَ   ِبهِ   َواك    َرُسولِ   ُدُخولِ   َقب لَ   َقِديًما   ُعث َمانُ   مَ َأس 
 ِ ِ  ()   ََقمِ   َدار َر  َرَتي نِ   ال َحَبَشةِ   ِإَلى  َوَهاَجرَ   األ  ر    ِإَلى  ()  الن ِبي    َخَرجَ   َوَلم ا  ال ِهج   َبد 
ِمهِ   َلهُ   َوَضَربَ   َمِريَضةً   َوَكاَنت    ُرَقي ةَ   اب َنِتهِ   َعَلى  َخَلَفهُ  ِرهِ   ِبَسه    َشِهَدَها   َكَمن    َكانَ فَ   َوَأج 
دَ   ُكل ُثوم    ُأم    َوَزو َجهُ  ُتَها  َثاِلَثة    ِعن ِدي  َكانَ   َلو    َوَقالَ   ُرَقي ةَ   َبع   َذا   َوُسمِّيَ   ُعث َمانَ   َزو ج 
ِعهِ   الن وَري نِ  ُتِهرَ   َوَقدِ .  ()  ِ ِ   َرُسولِ   ِبن َتي    ِلَجم    ي َثَمةُ خَ   َوَرَوى   الن وَري نِ   ُذو  َلَقَبهُ   َأن    اش 
ِني    ال َفَضاِئلِ   ِفي اَرُقط  َف َرادِ   ِفي  َوالد   َذاكَ   َفِقيلَ   ُعث َمانَ   َذَكرَ   َأن هُ   َعِليّ    َحِديثِ   ِمن    األ 
ُرؤ   َعى  ام  َماءِ   ِفي  ُيد    من   ُعث َمان  سبّ   لمن  شقوة  كفى:  العلماء  َقالَ .  (1) الن وَري نِ   َذا  الس 

َحاب  له  () هللا  َرُسول  َأص  َحاِبي  سبّ   نم  ()  َقو    َوال َماَلِئَكة   هللا  لعنة  َفَعَليهِ   َأص 
َمِعينَ   َوالن اس َحاِبي  في  هللا  هللا":  ()  َوَقوله  َأج    َفمن   َغرضا  بعِدي  تتخذوهم  اَل   َأص 
  َومن   أذاني   فقد   أذاهم  َومن  أب غضُهم   فببغضى  أب غضُهم  َومن   أحبهم   فبحبي  أحبهم
 الَ »:  ()  َوَقوله،  (2) "َيأ ُخذهُ   َأن  فيوشك  هللا  آَذى  َومن  ()  هللا  آَذى  فقد   آَذاِني

 

ِري   ُهوَ  ُهَري َرةَ   َأِبي َنى ِثَقة   َبص  دُ ، الَحاِر ِ  َأَبا َوُيك  نُ  َوُمَحمه  اد   به  اِني   ِزيهَ اِحبُ  اأَلل ههَ ي صهَ ةَ  َأبهِ  ُأَمامهَ
َنى  ِثَقة   َيانَ   َأَبا  ُيك  باب: في فضل عثمهان بهن عفهان ، بن أبي عاصم في السنةو ا. َشاِمي    ُسف 
((  ،2/596  ، و ابن عساكر . 613ح ،  264ص: ،  و ابن بشران في أماليه.  1312ح

 .39/130،في تاريخ دمشق
 . 10/128 الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة (1)
يَمن   بهَاب  ، ناقههبكتهاب الم، هسههنني فهي ترمههذأخرجهه ال (2) ب   فههِ َحابَ  سهَ يِّ ا َأصهه   5/696، () لن بههِ

َذا :وقههههال 3862ح  ِديث   هههههَ هُ  اَل  َغِريههههب   حههههَ ِرفههههُ ن   ِإال   َنع  َذا مههههِ هِ  هههههَ وأحمههههد فههههي مسههههنده ، ال َوجهههه 
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َحاِبي  َتُسب وا   َوالَ ،  َأَحِدِهم    ُمد    َبَلغَ   َما  َذَهًبا،  ُأُحد    ِمث لَ   َأن َفقَ   َأَحَدُكم    َأن    َفَلو  ،  َأص 
  فان   َنفسه  يضر  وإنما  ُعث َمان   يضر  اَل   ))  ُعث َمان  يسب   َوال ِذي .  (1) َنِصيَفُه 
 (2).َشِهيدا يقتل  َوِبَأن هُ  ِبال جن ةِ  () الن ِبي هُ لَ  شهد  قد  رض  ُعث َمان

 

   ()) من يبغض علي بن أبي طالب اهلل بغض): املطلب احلادي عشر
  النبي   والزم  سنين  بعشر البعثة  قبل  ولد ،  ()   النبي عم ابن  طالب   أبي  بن علي 
()  أجل   من،  المشركين  لخطر  حياته  معرضا  الهجرة  ليلة  مكانه   ونام.  صغره  من  

، ()   الزهراء          فاطمة  ابنته  وتزوج،  ()  هللا  رسول  أجل  ومن،  ااسالم
  عنه   قال  حتى،  دينه  اتباع  في  بالمبالغة  تعالى  هللا  وحب ،  ()   النبي  حب   فنال
()  "وأنا   مني  أنت ":  لعلي  وقال  (3) "ورسوله  هللا  ويحبه   ورسوله  هللا  يحب   عليا  إن  

-  عاش   وقد ،  النفاق  عالمة  وبغضه ،  يماناا  عالمة  محبته  كانت   ولهذا.  (4)"منك
  ببغض   وأح ،  معارضيه  كثرة  وشاهد ،  مخالفيه  رأى  حتى  -  وجهه  هللا  كرم

،  حوله  لاللتفاف   المسلمين   ودعوة ،  الكلمة  جمع   أصحابه   وحاول  وحاول،  مبغضيه

 

 بههن الهرحمن عبهد أو زيههاد بهن الهرحمن عبههد لجهالهة ضهعيف إسهناده. 20549ح ، 34/169
 . هللا عبد

ابُ ، ناقهههبكتهههاب الم، أخرجهههه البخهههاري فهههي صهههحيحه (1) لِ  بهههَ و  يِّ الن   قهههَ و  : »() بهههِ تُ  لهههَ ًذا ُكنههه   ُمت خهههِ
 . 3673ح  5/8، َخِلياًل 

 . 233 عثمان الشهيد مقتل في والبيان التمهيد (2)
ابُ ، كتههاب المناقههب، أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه (3) بِ  بههَ يِّ  َمَناقههِ نِ  َعلههِ ي بهه  ب   َأبههِ يِّ  َطالههِ  الُقَرشههِ

 . 3701ح ، 5/18) ) الَحَسنِ  َأِبي الَهاِشِميِّ 
اب  ، كتههاب الصههلح، أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه (4) فَ : بههَ تههَبُ  َكيهه  َذا ُيك  ا: هههَ اَلحَ  مههَ اَلنُ  صههَ نُ  فههُ  بهه 

 . 2699ح ، 3/184َنَسِبهِ  َأو   َقِبيَلِتهِ  ِإَلى َين ُسب هُ  َلم   َوِإن  ، ُفاَلن   ب نُ  َوُفاَلنُ ، ُفاَلن  
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،  فعالية  أكثر  كانوا  الغوغاء  ولكن،  وبأمثاله  الحديث   بهذا،  وفضله  بمناقبه  بتذكيرهم
 من  بعض   وانحدر،  النذر  تغن  ولم،  العظة  تثمر  فلم،  تأثيرا  أشد   كان  ةالفتن  وتيار
 زادوا  ثم ،  وقتله  اغتياله   على  وتآمروا،  وطعنه  اتهامه  إلى  ااسالم   إلى  ينتسبون 
  ( )  النبي  عهد   نكثوا.  ولعنه   به   التشهير  المنابر  على   وأعلنوا،  بكفره  فحكموا
 .  خيبر يديه على  هللا  فتح من وعادوا، حبيبه وحاربوا، وصاياه ونقضوا

  ال   : له   فقال  علي  عن  عمر   ابن   سأل  الخوارج   من  رجال  أ   البخاري   روى   وقد  
  محاسن   وذكر  ()  النبي  بيوت   أوسط  بيته:  بيته  إلى  انظر   ولكن،  علي  عن  تسأل
  ابن   له  فقال،  أبغضه  فإني،  أجل:  الرجل  قال  يسوؤك؟  ذلك  لعل:  له  قال  ثم،  عمله
،  غايتك  ابلغ  أي،  جهدك  على   فاجتهد   انطلق.  بأنفك  وأرغم،  هللا  أبغضك:  عمر
  الحق   هو  لك  قلته  الذي  فإن،  (1) ا خر  أنا  لبغضي  استطاعتك   في  ما  واعمل
 رسول  وأصحاب ،  واألنصار  والمهاجرين  علي  عن  هللا  رضي .  المسلم  على  الواجب 
 .(2) الدين يوم إلى  بهديهم اهتدى  ومن () هللا
  َخاِلد    ِإَلى  َعِليًّا  ()  الن ِبي    َبَعثَ   :َقالَ ،  ))  َأب يه    نْ عَ ،  ُبَرْيَدةَ   ْبن    ّللاا    َعْبد    َعنْ  

ِبَض  َتَسلَ   َوَقدِ   َعِليًّا  ُأب ِغُض   َوُكن تُ ،  الُخُمَ    ِلَيق  ،  َهَذا  ِإَلى  َتَرى   َأالَ :  ِلَخاِلد    َفُقل تُ ،  اغ 
َنا  َفَلم ا تُ   ()  الن ِبيِّ   َعَلى  َقِدم  : َفُقل تُ   َعِليًّا؟   َأُتب ِغُض   َري َدةُ بُ   َيا»:  َفَقالَ ،  َلهُ   َذِلكَ   َذَكر 
هُ   الَ »:  َقالَ ،  َنَعم   َثرَ   الُخُم ِ   ِفي  َلهُ   َفِإن    تُب ِغض    ُكن تَ   َوِإن  :  ِرَواَيةِ   ِفي  (3)   َذِلَك   ِمن    َأك 

 

ابُ ، كتههاب المناقههب، أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه (1) بِ  بههَ نِ  يِّ َعلههِ  َمَناقههِ ي بهه  ب   َأبههِ يِّ  َطالههِ  الُقَرشههِ
 . 3704ح ،  5/19)) الَحَسنِ  َأِبي الَهاِشِميِّ 

 . 1/252 فتح المنعم (2)
وخالهد ، ()باب بعث علي بن أبي طالب ، كتاب المغازي ، أخرجه البخاري في صحيحه  (3)

فهي والنسهائي . واللفهظ لهه 4350ح  5/136، إلهى الهيمن قبهل حجهة الهوداع،  ))بن الوليهد  
بِّ َعلهِيّ  ، كتاب الخصائص، السنن الكبرى  اِء ، الت ر ِغيُب ِفي حهُ ِر ُدعهَ يِّ    َوِذكه  ن   ()الن بهِ ِلمهَ
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َدد    ُتِحب هُ    َقالَ .  يّ  َعلِ   ِمن    ِإَلي    َأَحب    الن اسِ   ِمنَ   َأَحد    َكانَ   َفَما:  وفي رواية،  ُحبًّا  َلهُ   َفاز 
َحاِبي    َأب َغَض   ِإن َما:  ال َهَرِوي    َذرّ    َأُبو َنمِ   ِمنَ   َأَخذَ   َرآهُ   أِلَن هُ   َعِليًّا  الص    َغل    َأن هُ   َفَظن    ال َمغ 
َلَمهُ   َفَلم ا  َتأ ِويل    َوُهوَ :  ثم قال ابن حجر.  َأَحب هُ   َحقِّهِ   ِمن    َأَقل    َأَخذَ   َأن هُ   ()  الن ِبي    أَع 
رُ   ُيب ِعُدهُ   َلِكن    َسن  حَ  َرَجهُ   ال ِذي  ال َحِديثِ   َصد  َمدُ   َأخ  ًنى   َكانَ   ال ُبغ ضِ   َسَببَ   َفَلَعل    َأح    ِلَمع 
يِ   َوَزالَ   آَخرَ  ِضهِ   َعن    َلُهم    ()  الن ِبيِّ   ِبَنه  ِكلَ   َوَقدِ   ُبغ  ُتش    ال َجاِرَيةِ   َعَلى  َعِليّ    ُوُقوعُ   اس 
ِتب َراء    ِبَغي رِ  َمُتهُ   كَ َوَكَذلِ   اس  ِسهِ   ِقس  لُ   َفَأم ا  ِلَنف  َو  ُمول    األ  ًرا   َكاَنت    َأن َها   َعَلى   َفَمح    َغي رَ   ِبك 
َتب َرأُ   اَل   ِمث َلَها  َأن    َوَرَأى  َباِلغ   َحاَبةِ   ِمنَ   َغي ُرهُ   ِإَلي هِ   َصارَ   َكَما  ُيس    َتُكونَ   َأن    َوَيُجوزُ   الص 

دَ   َطُهَرت    ُثم    َلهُ   َصي ُروَرِتَها  َعِقبَ   َحاَضت   م    َبع  َلة    َيو  َفُعهُ   َما  َوَلي َ    َعَلي َها  َوَقعَ   ُثم    َوَلي   َيد 
َمةُ   َوَأم ا ِسُمهُ   ِفيَما  َشِريك    ُهوَ   ِمم ن    َذِلكَ   ِمث لِ   ِفي  َفَجاِئَزة    ال ِقس  َمامِ   َيق    َبي نَ   َقَسمَ   ِإَذا  َكاا ِ
بَ   َمن    َفَكَذِلكَ   ِمن ُهم    َوُهوَ   الر ِعي ةِ  َمامُ   هُ َنص    ِبالث اِني   ال َخط اِبي    َأَجابَ   َوَقد    َمَقاَمهُ   َقامَ   اا ِ
لِ   َعنِ   َوَأَجابَ  َو  ِتَمالِ   األ  َراءَ   َتُكونَ   َأن    اِلح  اهُ   َأو    ال ُبُلوغِ   ُدونَ   َأو    َعذ  ِتَهاُدهُ   َأد    الَ   َأن    اج 
ِتب َراءَ    ِبِخاَلفِ   ( )  ِ ِ   َرُسولِ   ِبن تُ   َعَلى  ي الت َسرِّ   َجَوازُ   ال َحِديثِ   ِمنَ   َوُيؤ َخذُ   ِفيَها  اس 
ِويجِ   .(1) َعَلي َها  الت ز 

 

هُ  هُ ، َأَحبهههههه  ن  َأب َغضههههههَ ى مههههههَ ِه َعلههههههَ ح ، 66، 38/65، وأحمههههههد فههههههي مسههههههنده، 8428ح ، َوُدَعائههههههِ
كتههههههاب الخمهههههه  ، و ابههههههن زنجويههههههه فههههههي األمههههههوال23036ح ، 38/144فههههههي:  و، 22967
َن ال ُخمهههُ ِ ، امهههه وسهههننهوأحك ى مهههِ بهههَ ُم َذِوي ال ُقر  ه  : سهههَ اب  و البيهقهههي فهههي ، 1244ح ، بهههاب: بهههَ

بهههاب: سههههم ذوي ، جمهههاع أبهههواب تفريهههق السههههم، كتهههاب قسهههم الفهههيء والغنيمهههة، السهههنن الكبهههرى 
 . جميعهم بمعناه مطوال 12957ح ، القربى من الخم 

 . 8/67فتح الباري  (1)
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ْبن  َعْبد  ّللاا  و   »َثاَل   َمن  ُكن  ِفيِه    :()   َقاَل َرُسوُل ّللاا  :  َقالَ   ،  ))َعْن َجاب ر  
ُض َعِليِّ ب ِن َأِبي َطاِلب    ،َفَلي َ  ِمنِّي َواَل َأَنا ِمن هُ  َوَمن  َقاَل   ،ه ِل َبي ِتيَوَنَصب  أِلَ   ،ُبغ 

يَماَن َكاَلم   اا ِ
 (1)  . 

هِ ،  َعن  َأِبيهِ ،  َعن  ُمَحم ِد ب ِن ُعَبي ِد هللِا ب ِن َأِبي َراِفع  و   هللِا          لَأن  َرُسو ،  َعن  َجدِّ
()    ِّلَعِلي َأَحب ِني:  ))  َقاَل  َفَقد   َأَحب ُه  َأَحب هُ ،  »َمن   َفَقد   َأَحب ِني  هللاُ َوَمن   َوَمن  ،   

َأب َغَضِني َفَقد   هللَا ،  َأب َغَضُه  َأب َغَض  َفَقد   َأب َغَضِني    برزت  الحديث   اهذ   في.  (2) َوَمن  
 

ي َطالههِب  ،أخرجههه ا جههري فههي الشههريعة (1) ِن َأبههِ يِّ بهه  ِمِنيَن َعلههِ ؤ  اِئِل َأِميههِر ال مههُ اُب ،))كتاب َفضههَ بههَ
ِد الن ِبيِّ   ِر َعه  ِذي  ))ِإَلى َعِليّ    ()ِذك  ؤ  اِفق  َوال مهُ ُه ِإال  ُمنهَ ِمن  َواَل ُيب ِغضهُ ؤ  ُه ِإال  مهُ ُه اَل ُيِحبه  َأنه 

يّ   ِ  ))ِلَعلههههِ  ِ وِل  ِذي ِلَرسههههُ ؤ  ، الطيههههوري فههههي الطيوريههههات. واللفههههظ لههههه. 1544ح ، ()ال مههههُ
أقهف علهى حالهه ولهي  لهه ذكهر فيمها في إسهناده: أبهو يزيهد العلكهي: لهم و ، 885ح ،  3/955

 فضهائل فهي عليهه أنكرت أحاديث روى : عدي ابن  قال،  يعقوب  بن  عبادبحثت والراوي عنه  
 صهادق لكنهه، عالبهد ورؤوس الشهيعة غهالة مهن  :و قهال الهذهبي.  5/559الكامهل  .البيت  أهل
من تكلههم فيههه .صههدوق لههه أوهههام،وفيههه هشههام بههن سعد:2/379ميههزان االعتههدال . الحههديث فههي

  .والحديث مسلسل بالروافض.186وهو موثق 
، 9/323، ()ممههها أسهههند أبهههو رافهههع مهههولى رسهههول هللا ، أخرجهههه البهههزار فهههي البحهههر الزخهههار (2)

و الشههجري فههي . اللفههظ لههه و . 947ح ، 1/319، و الطبرانههي فههي المعجههم الكبيههر. 3874ح
 =ومها يتصهل ()باب: في فضل أمير المهؤمنين علهي بهن أبهي طالهب ،  األمالي الخمسية

. ضهههههعيف:القرشي هللا عبيهههههد بهههههن محمهههههد: إسهههههناده فهههههي. 665ح ، 179، 1/178، بهههههذلك=
ن  و ، 464التههذيب  تقريهب، 3/634ميزان االعتهدال  ،  2/197الكاشف    ،7/271الكامل    عهَ
ي انَ  َأبههِ ِدي  ا ُعث مههَ الَ  لن ههه  الَ : قههَ ل   قههَ ل َمانَ  َرجههُ ا: ِلسههَ د   مههَ كَ  َأشههَ يّ   ُحبهه  الَ ، ِلَعلههِ تُ : قههَ ِمع  ولَ  سههَ  ِ ِ  َرسههُ
()  ُول ب   َمن  »:َيقهههُ ا َأحهههَ د   َعِليهههًّ ي َفقهههَ َض  َوَمن  ،َأَحب نهههِ ا َأب غهههَ د   َعِليهههًّ ِني َفقهههَ رواه الحهههاكم فهههي  َأب َغضهههَ

ِرَفةِ   ِكَتابُ ،  المستدرك حَ   َمع  ِمِنينَ  َأِميرِ  َمَناِقبِ  َوِمنِ ...، ()  اَبةِ الص   َطالهِب   َأِبي ب نِ  َعِليِّ  ال ُمؤ 
((  م    ِمم ا اهُ   لهَ َذا :وقهال 4648ح ،  3/141  ُيَخرِّجهَ ِديث   ههَ ِحيح   حهَ طِ  َعلهَى صهَ ر  ي َخي نِ  شهَ ، الشه 
 سمعتُ  أني شهدُ أ أم  سلمة تقول وعن ومسلم البخاري  شرط على :وقال الذهبي"  ُيَخرَِّجاهُ   َوَلم  
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 العالقة   نفى حيث ،  الكرام  بيته  وآل  ))  طالب   أبي  بن  علي  المؤمنين   ألمير منقبة
، اِبت  ثَ   ب نِ   َعِديِّ   َعن    ذلك  من،  بيته  ألهل  العداوة  وينصب   يبغضه  من  وبين  بينه
دُ   ِإن هُ ،  الن َسَمةَ   َوَبَرأَ ،  ال َحب ةَ   َفَلقَ   َوال ِذي:  ،))َعِلي    َقالَ :  َقالَ ،  ِزرّ    َعن     الن ِبيِّ   َلَعه 
ُمِّيِّ  ِمن    ِإال    ُيِحب ِني  اَل   َأن  »:  ِإَلي    ()  األ    الَ أي    (1) ُمَناِفق    ِإال    ُيب ِغَضِني  َوالَ ،  ُمؤ 
هِ   َعَلى  اَل   اَلِئًقا  ُحبًّا  َأي    ُيِحب ِني ف َراطِ   َوج  ُلوب    َغي رُ   ال َحدِّ   َعنِ   ال ُخُروجَ   َفِإن    اا ِ   َمط 
ي  َقد    َبل    َعاَلَماِتهِ   ِمن    َوَلي َ   رِ   ِإَلى  ُيَؤدِّ َيانِ   ال ُكف  ًما  َفِإن    َوالط غ    َعنِ   َخَرُجوا  َقد    َقو 
يَمانِ  ف َراطِ   اا ِ  َذِلكَ   ِإَلى  ُيف ِضي  ُدن َيِويّ    َسَبب    ِباَل   َغُضِنيَيب    َواَل   ِعيَسى  ُحبِّ   ِفي  ِباا ِ
ُض   َوِإال    ِبالط ب عِ  ِري   َكَما   َفال ُبغ  َيةِ   ال ُمَعاَماَلتِ   ِمنَ   َيج    النَِّفاقِ   ِمنَ   َلي َ    َطب ًعا  ِإَلي هِ   ال ُمَؤدِّ
اًل  ِل ِ   ِفي   اَبي َنُهمَ   َجَرى   َما   َبع ضِ   ِفي   َعِليًّا  ال َعب اُس   َسب    َوَقد    َكي فَ   َأص   َأَشد    ُعَمرَ   َمج 
 .(2)َسبّ  
  زيادة   غير  من  للواقع  ُمطابًقا  مشروًعا  حبًّا  ُيحّبني  ال  :المعنى:  القاري   وقال 

ِمن    ِإال  )  والخارجيّ (  هللا هو  عليًّا  أن  يزعمون   الذين)  النصيريّ   ليخُرج  ونقصان؛ ،  (ُمؤ 
يَمانِ   َكاِملُ   َأي   ي َخي نِ   َوَأب َغَض   َأَحب هُ   َفَمن    اا ِ ُروًعا  ُحبًّا  َأَحب هُ   َفَما   َمَثاًل   الش  ،  َأي ًضا  َمش 
ًما  َأو    َحِقيَقةً   َأي  .  (ُمَناِفق    ِإال    ُيب ِغَضِني  َواَل )  عليا  أحب   من):  وقال المناوي   ،(3) .ُحك 
. الهمم  وعلو  الشيم  كرم  من  أوتيه  لما(  أبغضني  فقد   عليا   أبغض   ومن  أحبني   فقد 
  على   الحث   في  الكثيرة  األخبار  من  أشبهه  وما  الخبر  ذاه  اقتضى:  السهروردي  قال

 

 أبغهض ومهن، هللاَ  أحب   فقد، أحب ني ومن، أحب ني فقد، علّياً  أحب   من: "يقول ()  هللا  رسولَ 
ح 23/380رواه الطبرانهههي فهههي الكبيهههر ." هللا أبغهههض فقهههد أبغضهههني ومهههن أبغضهههني قهههد،علّياً 
 . حسن وإسناده، الطبراني رواه : وقال، 9/132" المجمع" في الهيثمي وأورده، 901

انَ   ِكَتابُ )  مسلم  صحيح  (1) يمهَ ِليلِ  بهَابُ ،  اا ِ ب   َأن   َعلهَى الهد  ارِ  حهُ ن صهَ نَ  () َوَعلهِيّ   األ  انِ  مهِ يمهَ  اا ِ
ِضِهم  ، َوَعاَلَماِتهِ   . (78) ح(1/86) (النَِّفاقِ  َعاَلَماتِ  ِمن   َوُبغ 

 . 55 ماجه ابن سنن على السندي حاشية (2)
 . 9/3933 مصابيحال  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (3)
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  توثيق   وفي  حبهم  ووجوب   بغضهم  تحريم  بغضهم  من  والتحذير  البيت   أهل  حب 
 .(1) اايمان عرى 

 

 َعن    : ( )   من يبغض احلسن واحلسني اهلل بغض) املطلب الثاني عشر
،  َأَحب ِني َفَقد   َوال ُحَسي نَ  ال َحَسنَ  ب  َأحَ  َمن  »: () ِ ِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ))،ُهَري َرةَ  َأِبي
المناوي .  (2) َأب َغَضِني   َفَقد    َأب َغَضُهَما  َوَمن     ذريتهم   حب   حبهم  عالمة  ومن:  قال 
  نطفهم   أن  ويعلم  معهم  كان  لو  أصولهم  إلى  باألم   نظرة  ا ن  إليهم  ينظر  بحيث 
  ال   أفعاله  تبغض   افإنم  قويمة  غير  منهم  حالته  كانت   ومن   مباركة  وذريتهم  طاهرة
 .(3)ذاته
  ولداه   وألنهما  الدنيا   من  ريحانتاه  ألنهما(  أحبني  فقد   والحسين  الحسن  أحب   من) 
 ومن )  ()  له  حبه  عالمة  فهو  أحبهما  فمن،  ()  أحبه  من  إال  يحبهما  فال

  من   فكيف،  بحبه  إال  إيمانه  يتم  ال  من  لبغض   شقاوة  وكفى(  أبغضني  فقد   أبغضهما
  حاربهما   ممن   إليك   نبرأ  إنا   اللهم  بهما   سوء  كل  إنزال   د وأرا  وحاربهما   قتلهما
 (4).وآذاهما
  َدمِ   َعن    َرُجل    َوَسَأَلهُ ،  ََ ،  ))ُعَمر  اِلب نِ   َشاِهًدا  ُكن تُ   :َقالَ ،  ُنْعمف   َأب ي  اْبن    َعن   

َأُلِني ،  اَهذَ   ِإَلى  ان ُظُروا:  َقالَ ،  الِعَراقِ   أَه لِ   ِمن  :  َفَقالَ   َأن َت؟  ِمم ن  :  َفَقالَ ،  الَبُعوضِ    َيس 
تُ ،  ()  الن ِبيِّ   اب نَ   َقَتُلوا  َوَقد  ،  الَبُعوضِ   َدمِ   َعن     ُهَما »:  َيُقولُ   ()   الن ِبي    َوَسِمع 

 

 . 6/32فيض القدير  (1)
لُ ، والعلههههم الصههههحابة وفضههههائل اايمههههان كتههههاب، أخرجههههه ابههههن ماجههههة فههههي سههههننه (2) نِ  َفضهههه   ال َحسههههَ

 إسناده الزوائد في :وفي الزوائد. 233 ح، 1/51، () َطاِلب   َأِبي  ب نِ   َعِليِّ   اب َني    َوال ُحَسي نِ 
وصههههححه الشههههيخ أحمههههد . 7876ح  ،13/260وأحمههههد فههههي مسههههنده ، ثقههههات رجالههههه صههههحيح
 . شاكر

 . 6/32فيض القدير  (3)
 . 10/38التنوير  (4)
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ن َيا   ِمنَ   َري َحاَنَتايَ    َوَلَعل    َسيِّد    َهَذا  اب ِني   ِإن  »:  ،))عن سيدنا الحسن  َوَيُقولُ .  (1) الد 
ِلحَ   َأن    ِ َ  ِلِميَن    ِمنَ   َعِظيَمَتي نِ   َئَتي نِ فِ   َبي نَ   ِبهِ   ُيص  الُمس 

  َزي د    ب نِ   ُأَساَمةَ   َعن  و  .  (2) 
((  ، ِالن ِبيِّ   َعن  ()  ، ُُأِحب ُهَما   ِإنِّي  الل ُهم  »:  َوَيُقولُ   َوالَحَسنَ   َيأ ُخُذهُ   َكانَ   َأن ه  

 .(3) َفَأِحب ُهَما 
َلى  َعن  و     ِمن    َوَأَنا  ِمنِّي  ُحَسي ن  »:  ()  ِ ِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ   ،،))ُمر ةَ   ب نِ   َيع 
َباِط  ِمنَ  ِسب ط   ُحَسي ن  ، ُحَسي ًنا  َأَحب   َمن   ِ ُ  َأَحب  ، ُحَسي ن   اأَلس 

 (4). 
 

َعن  َخاِلِد  : ))  من يبغض عمار بن ياسر اهلل بغض): املطلب الثالث عشر
ِل َفان َطَلَق ب ِن ال َوِليِد َقاَل َكاَن َبي ِني َوَبي َن َعم اِر ب نِ  ُت َلُه ِفي ال َقو  َلظ   َياِسر  َكاَلم  َفَأغ 

ُكوِني ِإَلى الن ِبيِّ   ُكوُه ِإَلى الن ِبيِّ    () َعم ار  َيش  َقاَل َفَجَعَل   ()َفَجاَء َخاِلد  َوُهَو َيش 
ِلُظ َلُه َواَل َيِزيُد ِإال  ِغل َظًة َوالن ِبي    َفَبَكى َعم ار  َوَقاَل َيا َرُسوَل   َساِكت  اَل َيَتَكل مُ   () ُيغ 

  ِ  ِ ِ َأاَل َتَراهُ َفَرَفَع َرُسوُل   ِ ()   ََوَمن  َأب َغَض  :  َرأ َسُه َقال ُ  ِ "َمن  َعاَدى َعم اًرا َعاَداهُ 
ِمن    ِإَلي   َأَحب   ء   َشي  َكاَن  َفَما  ُت  َفَخَرج  َخاِلد   َقاَل   "ُ  ِ َأب َغَضُه  َعم ار   َعم اًرا  ِرَضا 

 

ابُ ) أخرجههههه البخههههاري فهههههي صههههحيحه (1) ابُ ، المناقههههب ِكتهههههَ بِ  بههههَ نِ  َمَناقهههههِ ي نِ  الَحسههههَ  (() َوالُحسهههههَ
 . (3753) ح(5/27)
ابُ ) أخرجههههه البخههههاري فهههههي صههههحيحه (2) ابُ ، المناقههههب ِكتهههههَ بِ  بههههَ نِ  َمَناقهههههِ ي نِ َوالحُ  الَحسههههَ  (() سهههههَ

 . (3746) ح(5/26)
ابُ ) أخرجههههه البخهههههاري فههههي صهههههحيحه (3) ابُ ، المناقهههههب ِكتههههَ بِ  بههههَ نِ  َمَناقهههههِ ي نِ  الَحسههههَ  (() َوالُحسهههههَ

 . (3747) ح(5/26)
اب  ، ناقهههبكتهههاب الم، هسهههنني فهههي ترمهههذأخرجهههه ال (4) َذا» :وقهههال3775ح  5/658، بهههَ ِديث   ههههَ  حهههَ

ِرُفهُ   َوِإن َما،  َحَسن   انَ  ب نِ  ِ ِ  َعب دِ  َحِديثِ  ِمن    َنع  نِ  ُعث مهَ د  . ُخثَهي م   به  رُ  َرَواهُ  َوقهَ د   َغيه  ن   َواحهِ دِ  عهَ  َعبه 
 . ُخَثي م   ب نِ  ُعث َمانَ  ب نِ  ِ ِ 
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  ُ  ِ َتي ِن َحِديُث َيِزيَد َعن  ال َعو اِم َرِضَي  ُتُه ِمن  َأِبي َمر  ِ َسِمع   ِ َفَلِقيُتُه َفَرِضَي َقاَل َعب د 
  ُمَعاَمَلة    ِفي  ُمَكاَلَمة    َأي  (  َكاَلم    َياِسر    ب نِ   َعم ارِ   َوَبي نَ   َبي ِني  َكانَ :  َقالَ ).  (1) َتَعاَلى َعن ه

َلظ تُ َفأَ ) لِ   ِفي  َلهُ   غ  ُكوِني  َعم ار    َفان َطَلقَ ،  ال َقو  : (َخاِلد    َفَجاءَ   ()  ِ ِ   َرُسولِ   ِإَلى  َيش 
يِبي    َقالَ  ُذوف  :  َوَقالَ ،  َخاِلد    َعن    الر اِوي   َكاَلمُ   َهَذا:  الطِّ ُلهُ   َعَلي هِ   َيُدل    َمح  َدهُ   َقو   َقالَ ،  َبع 
تُ :  َخاِلد   ُكوهُ )  َعم ار  :  ي  أَ ،  (َوُهوَ ).  َفَخَرج  ، (َقالَ   ()  الن ِبيِّ   ِإَلى)  َخاِلًدا:  َأي  ،  (َيش 
ِلظُ )  َخاِلد  :  َأي  ،  (َفَجَعلَ )  الر اِوي :  َأيِ  : َأي  ،  (َيِزيُدهُ   َواَل   ال َكاَلمِ   ِفي)   ِلَعم ار  :  َأي  ،  (َلهُ   ُيغ 
ةً :  َأي  ،  (ِغل َظةً   ِإال  )  َعم اًرا  َخاِلد   ،  ( َيَتَكل مُ   اَل   َساِكت    ()  الن ِبي  وَ )  ال َغَضبِ   ِفي  ِشد 
َلهُ   ِلَما  َتأ ِكيد     ( )  َأن هُ   َوَرَأى  َغَضِبهِ   َوَكث َرةِ   َصب ِرهِ   ِقل ةِ   ِمن  :  َأي  ،  (َعم ار    َفَبَكى)  َقب 
ِرهِ   ِفي  ُمَتَفكِّر    َكَأن هُ   َرأ َسهُ   َخاِفض    ِ ِ   َرُسولَ   ايَ )  َعم ار  :  َأي  ،  (َوَقالَ )  ِإَلي هِ   َفَتَضر عَ   َأم 
َلمُ   َأالَ   َأي    ؟(َتَراهُ   َأاَل    ( )  الن ِبي    َفَرَفعَ )  ال ِغل َظِة؟  ِمنَ   َحقِّي  ِفي  َيُقولُ   ِفيَما  َخاِلًدا  َتع 
،  "(  َعم اًرا  َأب َغَض   َوَمن  ،  ِ ُ   َعاَداهُ )"    ِبِلَساِنهِ :  َأي  ،  (َعم اًرا  َعاَدى  َمن  ":  َوَقالَ   َرَأَسهُ 
تُ :  َخاِلد    َقالَ .  "  ِ ُ   َأب َغَضهُ )"  ِبهِ ِبَقل  :  َأي   ِكيًنا   َأي    ()  ِعن ِدهِ   ِمن  :  َأي  ،  (َفَخَرج    َتس 

دِ   َعَلى  َأو  ،  ِلل َقِضي ةِ  َضاءِ   َقص  ُلهُ   َعَلي هِ   َيُدل    َكَما  ِبال ُكلِّي ةِ   َعم ار    ِإر  ء    َكانَ   َفَما):  َقو    َشي 

 

، ))بهههههاب: عمهههههار بهههههن ياسهههههر ، كتهههههاب المناقهههههب، أخرجهههههه النسهههههائي فهههههي السهههههنن الكبهههههرى  (1)
مها ذكهر فهي عمهار  بهاب:، كتهاب الفضهائل،  ابن أبي شيبة فهي مصهنفه  و،  8211ح7/356

. 16814ح ، 13، 28/12، و اامههههام أحمههههد فههههي مسههههنده. 32918ح ، ))بههههن ياسههههر 
بههاب: ذكههر إثبههات ، كتههاب التههاريخ، وابههن حبههان فههي صههحيحه كمهها فههي ااحسههان. واللفههظ لههه

 صههحيح حههديث هههذاو . 7081ح ، ))بغههض هللا جههل وعههال مههن أبغههض عمههار بههن ياسههر 
كتهاب ، و الحاكم في مسهتدركه. 4796ح ، 5/102، يروالطبراني في المعجم الكب.  ااسناد

. 5674ح،  ،3/441))بههههاب: ذكههههر مناقههههب عمههههار بههههن ياسههههر ، ()معرفههههة الصههههحابة 
 . وسكت عنه الذهبي. وهو كما قال. وصححه الحاكم
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َدَما  َأي  .  (َعم ار   ِرَضى  ِمن    ِإَلي    َأَحب   تُ   َبع  ُتهُ :  َأي  ،  (َفَلِقيُتهُ )  َخَرج  (  َرِضيَ   ِبَما)  َفَواَجه 
اَللِ   الت َواُضعِ   ِمنَ   َأي   ِتح  ِتَناقِ   َوااِلس  ِوَها  َوااِلع  َبابِ   ِمن    َوَنح  :  َأي  ،  (َفَرِضيَ )  الرَِّضا  َأس 
 حيث ،  ))  ياسر  بن  لعمار  خاصة  منقبة  الحديث   هذا   في.  (1)()  َعنِّي  َعم ار  
  أن   إال  خالد   من  كان  فما،  هلل  بغض   بغضه  وفي،  هلل  معاداة   معاداته  جعل

   .() ورسوله هللا ألمر )) خالد  استجابة سرعة وفيه، رضاه وأحب ، استرضاه
 

َعن  َأِبي    :(لبعض القبائل واألحياء ()بغض النيب ): املطلب الرابع عشر
َزةَ  ِ  َكاَن َأب َغَض الن اِس َأو   :  َقالَ   ))    َبر   ِ َياِء ِإَلى َرُسوِل  َح  َثِقيُف   ()َأب َغَض األ 

َحِنيَفةَ  َرانَ   َعن  و   .(2) َوَبُنو  َرهُ   َوُهوَ   ()  الن ِبي    َماتَ »:  َقالَ ،  ُحَصي ن    ب نِ   ِعم    َثاَلَثةَ   َيك 
َياء   ُلهُ ف.  (3) ُأَمي َة   َوَبِني  َحِنيَفةَ   َوَبِني  َثِقيًفا  َأح  َرهُ   َوُهوَ )  َقو  َياء    َثةَ َثاَل   َيك  عُ (  َأح    َحيّ    َجم 
َنى َلهُ   ِمم ا  َبَدل  (  ُأَمي ةَ   َوَبِني  َحِنيَفةَ   َوَبِني  َثِقيًفا)   َقِبيَلة    ِبَمع  َزةِ   ِبَضمِّ   ُأَمي ةَ   َوَبُنو  َقب    ال َهم 
ةِ   ال ِميمِ   َوَفت حِ  ِتي ةِ   َوِشد  َقاةِ   ِفي  ي القار   قال  ُقَري ش    ِمن    َقِبيَلة    الت ح  َز َهارِ   َعنِ   اًل َنق    ال ِمر    األ 

 

 . 9/4027 المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (1)
، ابههن أبههي خيثمههة فههي تاريخهههو . واللفههظ لههه. 19775ح ، 33/19، أخرجههه أحمههد فههي مسههنده (2)

. ضهههعيف إسههناده و. 7421ح ، 13/417، و أبههو يعلههى فههي مسههنده. 3141ح ، 2/742
: الحهههاكم قهههال. 8482ح ، 4/528، كتهههاب الفهههتن والمالحهههم، وأخرجههه الحهههاكم فهههي مسهههتدركه

طِ  َعَلى ي َخي نِ  َشر  ِرَجاهُ  َوَلم  ، الش   . الذهبي ووافقه" ُيخ 
، 2847ح، 5/139، َحِنيَفةَ  َوَبِني َثِقيف   ِفي َباب  ، كتاب المناقب ،الترمذي في سننه( أخرجه  3)

َذا» وقههال ِديث   هههَ هُ  اَل  َغِريههب   حههَ ِرفههُ ن   ِإال   َنع  َذا مههِ ِه  هههَ رواتههه ، وإسههناده ال بههأس بههه :قلههت. الَوجهه 
 . 18/234تهذيب الكمال . كلهم أئمة ثقات إال عبد القاهر بن شعيب فال بأس به
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ِلَمةَ   خليفة  وبني  للحجاج  ثقيفا  كره  إنما  ال ُعَلَماءُ   َقالَ    ب نِ   ِ ِ   ِلُعَبي دِ   ُأَمي ةَ   َوَبِني  ِلُمَسي 
 . (1) قاتل سيدنا الحسين ِزَياد  
  بعض   فضل  كما،  بعض   على  النبيين  بعض   هللا  فضل  وقد   شؤون   خلقه  في  هللو  

  كانوا   وإن  آخرين  قوم  بجريرة  قوم  يؤخذ   أن  ينبغي   وال،  بعض   على  واألحياء  القبائل
رُ  َوََّل }: تعالى هللا  لقول وقبائلهم؛ أهليهم من َرة   َتز  ْزرَ  َواز   . [164: األنعام{ ]ُأْخَرى  و 
  جميعا   ُبَغضاءَ   يكونوا  أن  بالبغض   حنيفة  وبني  ثقيف  بني  ذكر  من  يلزم  فال 
 عهد   على  كانوا  من  في  لخبرا  هذا  كان  وربما،  سيرته  ُحِمدت   من  فيهم  كان  فلربما
  من   كان  وإن  ()  النبي  أحبهم  أسلموا  ولما  كفاًرا  كانوا  أن  وقت   ()  هللا  رسول
  الصفات   من  فيهم  كان  وإن.  (2) إسالمهم  بعد   غيرهم  من  حًبا  أقل  يكونوا  أن  الممكن
،  البغض   أو  الحب   تستوجب   صفة  في  متشابهين  يكونوا  أن  يمكن  به  ما  المشتركة

مف ب   َرب كَ  َوَما}  .[46: فصلت { ]ل ْلَعب يد   َظالا

 

 . 10/307 الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة، 9/3867يح مرقاة المفات (1)
 وقهد، العزيهز عبهد بهن عمهر مهنهم أنّ  ومعلهوم" أميهة بنهو" :الروايهات بعهض  فهي  أنّ   هذا  ويؤكد  (2)

 منههه يلههزم ال العههام فالههذم، مضههر ذم فههي الروايههات بعههض جههاء قههد بههل. باتفههاق سههيرته حمههدت
 =                                              . أعلم وهللا، أفراده من فرد كل شمول

ةُ  َقالَ ( َ 23349)،  (38/372)  أحمد  مسندففي  =   رُ  تَهَدعُ  اَل  َوهللاِ : "ُحَذي فهَ ًدا ُمضهَ ا هلل ِ  َعبه  ِمنهً  ِإال   ُمؤ 
ِرُبُهمُ   َأو  ،  َقَتُلوهُ   َأو    َفَتُنوهُ  ِمُنونَ  َوال َماَلِئَكةُ  هللاُ  َيض  َنعهُ  اَل  َحته ى، َوال ُمؤ  ة   َذنهَبَ  واَيم  الَ ، " َتل عهَ هُ  َفقهَ ل   لهَ : َرجهُ
الَ  ُمَضَر؟ ِمن   َرُجل   َوَأن تَ  هللاِ  َعب دِ  َأَبا  َيا  َهَذا  َأَتُقولُ  ا ِإال   َأقهُولُ  اَل : قهَ الَ  مهَ ولُ  قهَ . () هللاِ        َرسهُ
 رجاله  إسناد وهذا، صحيح حديث :المحقق وقال. (6583)،  (6/345) األوسط المعجم  في وهو
َرى : والت ل عههةُ . ثقههات اءِ  َمجهه  ن   ال مههَ َواِدي أَعلههى مههِ عُ ، اأَلرض ُبطههون  ِإلههى الهه  ن  . الههتِّالعُ  َوال َجمهه   َأمثههال َومههِ
َنع اَل  ُفاَلن  : ال َعَربِ  َربُ  َتل عة؛ َذَنبَ  َيم   . (8/36) العرب لسان. ال َحِقيرِ  الذ ِليلِ  ِللر ُجلِ  ُيض 
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  فالناس ،  ذلك  استوجبت   لصفات   ولكن،  األشخاص   لذوات   يكون   ال  والكره  فالحب  
. الصالح  والعمل  بالتقوى   إال   عجمي  على  لعربي  فضل وال   تراب   من   وآدم   دم  كلهم
ْندَ  َأْكَرَمُكمْ  إ  ا }: تعالى قال  .[ 13: الحجرات { ]َأْتَقاُكمْ  ّللاا   ع 
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 الرابع   حث املب
 الق ـــــ األدب واألخ خصال  

 

  :غو(جب واللًََرب والُعالِك بغضلق )سوء اخُلل بغض اهلل :املطلب األول
وأقربكم  إن أحبكم إلي : ()قال رسول هللا  :قال ، ))،عن أبي ثعلبة الخشني
وإن أبعدكم مني وأبغضكم إلي,مساوئكم  ، أخالقا مني يوم القيامة,أحاسنكم

 .  (4).(3) المتفيهقون  ,(2) المتشدقون  ,(1) أخالقا,الثرثارون 
َرِبُكم    ِإَلي    َأَحبُِّكم    ِمن    ِإن  »:  َقالَ   ()   ِ ِ   َرُسولَ   َأن  ،  ))َجاِبر    َعن  و     ِمنِّي   َوَأق 

ِلًسا مَ   َمج  اَلًقا  َأَحاِسَنُكم    الِقَياَمةِ   َيو  لِ   ِمنِّي  َوَأب َعَدُكم    ِإَلي    َأب َغَضُكم    َوِإن  ،  َأخ  مَ   ًساَمج    َيو 

 

رون الكههالم َتَكل   (1) ثههِ م الههذين ُيك  ثههرة. فههًا وخروجهها عههن الحههقِّ هههُ ِديههُده :والث ر  رة الكههالم وَتر  النهايههة ، َكثهه 
1/595 . 

عون فههي الكههالم مههن غيههر احتيههاط  واحتههراز   (2) ق :وقيههل. فهههم الُمَتَوسههِّ َتهِزىَء  :أراَد بالُمَتشههدِّ الُمسهه 
َقة بهم وعليهمِ   . 2/1121النهاية ، بالناس َيل وى ِشد 

عون فههههي ا (3) ق وهههههو االمههههِتالء هههههم الههههذين يتوسهههه  َتحههههون بههههه أفههههواههم مههههأخوذ مههههن الَفههههه  لكههههالم وَيف 
قا :يقال. واالتِّساع َهق َفه  ُت ااناَء َفَفِهق َيف  َهق   . 3/950، النهاية، أف 

بههاب: مهها ذكههر فههي حسههن الخلههق وكراهيههة ، كتههاب األدب، أخرجههه ابههن أبههي شههيبة فههي مصههنفه (4)
 . واللفظ له. 25829ح ، الفحش

وابههن حبههان . 17743 ح، 29/279وأخرجههه فههي: ، 17732 ح، 29/267، وأحمههد فههي مسههنده
وأخرجه في ، 482 ح، باب: حسن الخلق، كتاب البر وااحسان، في صحيحه كما في ااحسان

َطف،  كتاب الحظر وااباحة َض ال ُمصه  َتَحق  ُبغه  ُر ِخَصال  َمن  ُكن  ِفيهِه اسه  اهُ  ِ إ () ىباب: ِذك  ح ، يه 
كتاب ، البيهقي في السنن الكبرى و ، 588 ح، 22/221،  في المعجم الكبير  و الطبراني،  5557
اَلِق َوَمَعاِليَها، الشهادات  . 21320 ح  باب: َبَياِن َمَكاِرِم اأَلخ 
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َثاُرونَ   الِقَياَمةِ  ُقونَ   الث ر  َنا   َقد  ،  ِ ِ   َرُسولَ   َيا:  َقاُلوا،  َوالُمَتَفي ِهُقوَن   َوالُمَتَشدِّ   َعِلم 
َثاُرونَ  ُقونَ  الث ر   .(1) الُمَتَكبُِّروَن »: َقالَ  الُمَتَفي ِهُقوَن؟ َفَما َوالُمَتَشدِّ

  وهم ،  القيامة  يوم  ()  سولالر   من  الناس  أقرب   عن   بيان  الحديث   هذا  في 
  من   المكثرون :  الثرثارون   وهم   إليه  وأبغضهم   منه  أبعدهم  وعن،  أخالًقا  األحسن 
 الكلفة  مع  أشداقهم  بكل  يتكلمون   الذين:  والمتشدقون .  طائل  غير  في  الكالم
 .  حاجة غير من للقول تشقيقا الكالم في المتوسعون : والمتفيهقون . والمبالغة

  يتعلق   ما  وبخاصة،  الخلق  سوء  من  وتحذير،  الخلق  لتحسين   دعوة  فالحديث  
 أن   الواعي  المسلم  فعلى.  الناس  على  بذلك  والتطاول،  الفصاحة  وتكلف  الكالم  بكثرة
  الخلق .  مجلسه  عن   له  ومبعدة  ()  هللا  رسول  لبغض   مجلبة  ألنه  ذلك  من  يحذر
  ماّدة   من  مأخوذ   وهو،  عليها  خلق  اّلتي  وطبيعته  اانسان  لسجّية  اسم  لقالخُ و :  لغة
 الخلق  »  المعنى  هذا  ومن  فارس  ابن  قال،  الّشيء  تقدير  على  تدلّ   اّلتي(  ق  ل  خ)

 .(2)بكذا  خليق وفالن، عليه قّدر قد  صاحبه  ألنّ   الّسجّية وهي
َرهُ :  الن َوِوي    َقالَ   عِ   َوَتَكل فِ ،  ِبالت َشد قِ   ال َكاَلمِ   ِفي  الت َفخ رُ   ُيك  ج  ،  َوال َفَصاَحةِ   الس 
َماتِ   َصن عِ َوالت   َتاُدَها  ال ِتي   ِبال ُمَقدِّ لِ   َزَخاِرفِ   ِمن    ال ُمَتَفاِصُحونَ   َيع    ِمنَ   َذِلكَ   َفُكل  ،  ال َقو 

 

ا بهَابُ ، لبهر والصهلة وا دابكتهاب ا  ،الترمذي في سهننهأخرجه    (1) اءَ  مهَ ي جهَ اِلي فهِ اَلقِ  َمعهَ ، اأَلخه 
يوقههال:  2018ح ، 4/370 ابِ ا َوفههِ ن   لبههَ ي عههَ َرةَ  َأبههِ َذا ُهَريهه  ِديث   َوهههَ ن   حههَ ن   َغِريههب   َحسههَ َذا مههِ  هههَ

هِ  ُهم   َوَرَوى  الَوجهه  ضههُ َذا َبع  ِديثَ  هههَ نِ ، الحههَ اَركِ  عههَ نِ  الُمبههَ اَلةَ  بهه  ن  ، َفضههَ دِ  عههَ نِ  ُمَحمهه  ِدرِ  بهه  ن  ، الُمن كههَ  عههَ
ُكر   َوَلم   () الن ِبيِّ   َعنِ ،  َجاِبر   َثارُ  َأَصح   َوَهَذا َسِعيد   ب نِ  هِ َربِّ  َعب دِ  َعن   ِفيهِ  َيذ   الَكِثيهرُ  ُهوَ : َوالث ر 
قُ ،  الَكاَلمِ   فقهد، حسهن إسناد وهذا، َعَلي ِهم   َوَيب ُذو الَكاَلمِ  ِفي الن اسِ   َعَلى  َيَتَطاَولُ   ال ِذي  َوالُمَتَشدِّ
 تقريهب، 43طبقات المدلسهين ، 3/431ميزان االعتدال .  بالتحديث  فضالة  بن  مبارك  صرح

 . 519التهذيب 
 (2/214) اللغة  مقايي  (2)
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ُمومِ   الت َكل فِ  َرابِ   َدَقاِئقِ   ِفي  الت َحرِّي   َوَكَذِلكَ ،  ال َمذ  ع  ِشيِّ   اا ِ   َحالِ   ِفي  الل َغةِ   َوَوح 
ًظا  ِإي اُهم    ُمَخاَطَبِتهِ   ِفي  َيق ِصدَ   َأن    ِغيَين بَ   َبل  ،  ال َعَوامِّ   ُمَخاَطَبةِ  َهُموَنهُ   َلف  ًما  َيف  ،  َجِليًّا  َفه 
ُخلُ   َواَل  ِسينُ   الذ مِّ   ِفي  َيد    ِإف َراط    ِفيَها   َيُكن    َلم    ِإَذا  َوال َمَواِعظِ   ِلل ُخَطبِ   ال َقاِدرِ   َتح 

؛أِلَن   َراب  ِييجُ   ِمن َها  ال َمق ُصودَ   َوإِغ  نِ ،  َتَعاَلى  ِ ِ   َطاَعةِ   ِإَلى  وبِ ال ُقلُ   َته   ِفي   الل ف ظِ   َوِلُحس 
 . (1) َظاِهر   َأَثر   َهَذا
المناوي     وهو   خلق  حسن  أكثركم  أي(  أخالقا  أحسنكم  إلي  أحبكم  من   إن)  :قال 

  عن   التنزه   على  يحمل  الخلق  حسن  ألن  وذلك  الرذائل  وترك  الفضائل   اختيار
 في  والتلطف  المقال  في  الصدق  من  قاألخال  بمكارم  والتحلي  والعيوب   الذنوب 
 الوجه  وطالقة  ااخوان  مع  والعشرة  الرحمن  مع  المعاملة  وحسن  واألفعال  األحوال
  من   أن  الحديث   ومفهوم  الكماالت   من  ذلك  وغير  والشجاعة  والسخاء  الرحم  وصلة
 (2).أخالقا أسوأهم إليه أبغضهم

 

 :ش البذيء () بغض الفاح حش والتفحشلُفاهلل ل بغض: املطلب الثاني
يصلي عند قبر رسول هللا    )) رأيت أسامة بن زيد : عن عبيد هللا بن عبد هللا قال

()  :َلهُ   َفَقالَ ،  ُأِحب هُ   ِإنِّي:  َفَقالَ   َقب ِرِه؟  ِإَلى  ُتَصلِّي:  َفَقالَ :  (3) فخرج مروان بن الحكم 
 

 . 7/3019 المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة، 372األذكار  (1)
 . 2/529فيض القدير  (2)
َوانُ   (3) مِ   بنُ   َمر  ي بهنِ  الَحكهَ اصِ  َأبهِ ِوي   العهَ نِ  اأُلمهَ ةَ  ابه  دِ  بهنِ  ُأَميه  م     َعبه  دِ  بهنِ  شهَ ، الَملهِكُ ، َمنهَاف   َعبه 

دِ  َأبهُو ي   الَملههِكِ  َعبه  ِوي  ، الُقَرشهِ ُدهُ . اأُلمههَ لهِ ةَ : َمو  َغرُ  َوههُوَ ، ِبَمكهه  نِ  َأصه  نِ  مههِ رِ  ابه  َبيهه  ةِ  الز  َبعهَ ُهر   ِبَأر  . َأشهه 
َية    َلهُ :  َوِقي لَ  َتَمل    َوَذِلكَ ،  ُرؤ  انَ .  ُمح  بَ   َوكهَ نِ  َكاتهِ هِ  ابه  انَ  َعمهِّ اِتمُ  َوِإَليهه، ُعث مهَ هُ ، الخهَ َلبهُوا، َفَخانهَ  َوَأج 
انَ   َعلهَى  ِبِبهِ ِبسَ  ا  ثُهم  ،  ُعث مهَ ارَ ، ههُوَ  َنجهَ عَ  َوسهَ ةَ  مهَ رِ  َطل حهَ َبيه  َدمِ  ِللط لهَبِ  َوالز  انَ  بهِ لَ ، ُعث مهَ ةَ  َفَقتهَ  َطل حهَ
مَ  و  لِ  يههَ ا، الَجمههَ يَ  الَ  - َوَنجههَ ةَ  َولههِي ثهُهم   - ُنجههِّ رَ  الَمِدي نههَ ر ة   َغيهه  ةَ  مههَ لَ . ِلُمَعاِويههَ مَ  َوَقاتههَ و  لِ  يههَ د   الَجمههَ  َأشههَ
ال  قِ  ا، تههَ ةَ  َرَأى َفَلمهه  ى، الَهِزي مههَ ةَ  َرمههَ م   َطل حههَ ه  هُ ، ِبسههَ ذ   َوُجِرحَ ،َفَقَتلههَ َمئههِ لَ ، َيو  ى َفُحمههِ تِ = =ِإلههَ َرأَة   َبيهه  ، امهه 
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َبرَ   ُثم  ،  َقِبيًحا  َقو الً  َوانُ   َيا:  َفَقالَ ،  ُأَساَمةُ   َفان َصَرفَ ،  َأد  تُ   َوِإنِّي،  آَذي َتِني  ِإن كَ   َمر    َسِمع 
َش   ال َفاِحَش   ُيب ِغُض   ِ َ   ِإن  »:  َيُقولُ   ()  ِ ِ   َرُسولَ    َفاِحش    َوِإن كَ ،  ال ُمَتَفحِّ

ِرو  ب نِ   هللاِ   َعب دِ   َعن  و .  (1) ُمَتَفحِّش   تُ :  َقالَ ،  ال َعاصِ   ب نِ   َعم   ( )   هللاِ   َرُسولَ   َسِمع 
مَ   ُظُلَمات    الظ ل مُ "  :َيُقولُ  َش   َوِإي اُكم  ،  ال ِقَياَمةِ   َيو  َش   ُيِحب    اَل   هللاَ   َفِإن  ،  َوال ُفح    َوالَ ،  ال ُفح 

 

هُ  َتَفى،َفَداَوو  ةِ   ِإَلى  َوُرد  ،  َفَباَيَعهُ ،  َعِلي    َفَأم َنهُ ،َواخ  اتَ .  الَمِدي نهَ َوان مهَ ر  ق مهَ  مهن خلهون  لهثال  ِبِدَمشه 
 جهزم من أر لم لكن:قال ابن حجر، َوِستِّينَ  َثاَل  اب ن َوُهوَ  َوِستِّينَ  خم   سنة  َرَمَضان  شهر

ائف إلهى أبهوه أخهرج الفهتح بعهد ومهن، مميهزا  حينئذ  يكن  لم  فكأنه،  بصحبته  فلهم معهه وههو الطهّ
تههههاريخ دمشههههق ، 3/1387 األصههههحاب معرفههههة فههههي االسههههتيعاب، الرؤيههههة مههههن أزيههههد لههههه يثبههههت
 . 6/203ااصابة ، 3/476م النبالء سير أعال، 57/224

(أخرجه اامام أحمد في مسنده بلفظ:    (1) ش  َتَفحِّ اِحش  مهُ  21764ح ، 36/99، )اَل ُيِحب  ُكل  فهَ
وأخرجهههه ابهههن حبهههان فهههي صهههحيحه كمههها فهههي ااحسهههان بترتيهههب ابهههن ، وذكهههر القصهههة مختصهههرة

، الظن والغضب والفحهشباب: باب االستماع المكروه وسوء ،  كتاب الحظر وااباحة،  بلبان
، إسهحاق بهن محمهد غيهر الشهيخين رجهال ثقهات ورجالهه وإسناده حسن،  واللفظ له.  5694  ح
 وأخرجهههه الطبرانهههي فهههي، 51المدلسهههين طبقهههات ، 7/33سهههير أعهههالم النهههبالء . صهههدوق  وههههو
: ولفظههه. (405" )الكبيههر" فههي الطبرانههي وأخرجههه. 404، 402 ح، 166، 1/165، الكبيههر
ي: أسهامة فقال، كالماً  فأسمعه مروان فجاء، يدعو عائشة حجرة  عند  يدز   بن  أسامة  رأيت  ِإنهِّ
تُ  ِمع  ولَ  سههَ بغض () هللاَ  إن: "يقههول () ِ ِ  َرسههُ  فههي الهيثمههي وأورده. "البههذيء الفههاحش يههُ

الضياء المقدسهي فهي و . 328 ح، 1/106، األوسط  و.  ثقات  رجاله:  وقال  8/64"  المجمع"
 فههي الهيثمهي وذكههره. 1313 ح، 4/101، مههولى ليهث عههن أسهامة سهليم، األحاديهث المختههارة

وال عبرة لقول من  :قلت. "ثقات ورجاله، الطبراني رواه : "وقال 65 - 8/64" الزوائد  مجمع"
ضهعف القصههة وأنكرهها ألنههها لهم تعجبههه ألن ظهاهر الحههديث يقهول إنههه كهان يصههلي عنهد قبههره 

()    ولم يقل إلى قبره()  ،أن ينكر فلم لم ينكر قهول أسهامة لمهروان  ولو كان لهذا المنكر
وال يسههتغرب هههذا مههن مههروان وكتههب التههاريخ طافحههة  :قلههت. مههع أن فيههه إيههذاء... إنههك فههاحش

، حتهههى إن اامهههام الهههذهبي دعههها عليهههه بعهههدم النجهههاة، بأخبهههاره التهههي يعهههف اانسهههان مهههن ذكرهههها
 . وسب سيدنا عليا أيام واليته، ))ويكفيه أنه قتل سيدنا طلحة 



 "  نبويةيف ضوء السنة ال موضوعية دراسة" إعالم األنام بذكر من يبغضهم الرمحن

 

 - 1135 - 

ح    َوِإي اُكم  ،  الت َفح َش  ح    َفِإن  ،  والش  َلُكم    َكانَ   َمن    أَه َلكَ   الش    ب نِ   ِ ِ   َعب دِ   َعن  و .  (1) "...،.َقب 
و ر  ًشا  َوالَ   َفاِحًشا  ()  الن ِبي    َيُكنِ   م  لَ ":  َقالَ ،  ))  َعم    ِمن    ِإن  »:  َيُقولُ   َوَكانَ ،  ُمَتَفحِّ
َسَنُكم    ِخَياِرُكم   اَلًقا   َأح  َداءِ   ُأمِّ   ن  وع،  (2) َأخ  ر  َداءِ   َأِبي  َعن  ،  الد  ر    الن ِبي    َأن    ،،))الد 

()   َء    َما»:  َقال ِمنِ   ِميَزانِ   ِفي  َأث َقلُ   َشي    ِ َ   َوِإن  ،  َحَسن    ُخُلق    ِمن    الِقَياَمةِ   مَ َيو    الُمؤ 
 .(3)الَبِذيَء  الَفاِحَش  َلُيب ِغُض 

ِ  :  َقالَ ،  ))َعِليّ     َعن    و   ِ َرُسوُل  ال َحِليَم  :  ()َقاَل  ال َحِيي   ُيِحب    َ  ِ "ِإِن 
 . "(4)ال ُمل ِحفَ وَيب َغُض ال َبِذيَء ال َفاِحَش ال ُمِلح  ، ال َعِفيَف ال ُمَتَعفِّفَ 

هذا    أّنه ،  بغضه  ووجه،  المتفحش  الفاحش  يبغض   هللا  بأن   إخبار  الحديث   في 
، الطيب   الكالم  انتقاء  على  صاحبه  يحث   الذي  الفاضل  والخلق  الحياء  عن  عار
َباد ي  َوُقفْ }:  ويقول،  [83:  البقرة{ ]ُحْسًنا  ل لنااس    َوُقوُلوا}:  يقول  وهللا   الات ي   َيُقوُلوا  ل ع 
]َأْحَسنُ   ه يَ  .  والسلوكي  اللفظي  التفحش  في  المبالغة  ذلك   ومن.  [ 53:  ااسراء{ 

 

(أخرجهه اامههام أحمهد فههي مسهنده بلفههظ:  (1) ش  َتَفحِّ اِحش  مههُ ل  فهَ ب  كههُ  6487ح ، 11/26، )اَل ُيحهِ
 . وإسناده صحيح

َلةِ  الِبرِّ  َأب َوابُ كتاب ، أخرجه الترمذي في سننه  (2) ن   َوالصِّ ولِ  عهَ ا بهَابُ ، () ِ ِ  َرسهُ اءَ  مهَ ي جهَ  فهِ
َنةِ  ن   َحِديث   َهَذا :وقال 1977ح ،  4/350الل ع  د  ، َغِريهب   َحسهَ ن   ُرِويَ  َوقهَ دِ  عهَ ن   ِ ِ  َعبه  رِ  مهِ  َغيه 
هِ  َهَذا  . الَوج 

َلةِ  الِبرِّ  َأب َوابُ كتاب ، أخرجه الترمذي في سننه  (3) ن   َوالصِّ ولِ  عهَ ا بهَابُ ، () ِ ِ  َرسهُ اءَ  مهَ ي جهَ  فهِ
نِ  قِ  ُحسههه  ي :وقهههال. 2002ح ، 4/362 الُخلهههُ ابِ  َوفهههِ ن   البهههَ ةَ  عهههَ يوَ ، َعاِئشهههَ َرةَ  َأبهههِ ، َوَأنهههَ   ، ُهَريههه 
 . َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َوَهَذا َشِريك   ب نِ  َوُأَساَمةَ 

 . صحيح إسناده. 613ح ، 1/346، أخرجه زيد بن علي بن الحسين في مسنده (4)
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كذلك   لي   اايمان  حق  مسعود   ِ ِ   َعب دِ   َعن  والمؤمن    ِ ِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ   بن 
() :«  َ ِمنُ  َلي  .(1)الَبِذيِء   َواَل  الَفاِحشِ  َواَل  الل ع انِ  َواَل  ِبالط ع انِ   الُمؤ 
 على  تدل  كلمة  والشين،  والحاء،  الفاء":  فارس  ابن  قال :  لغة واصطالحا  الفحش 
  شيء   كل:  يقولون .  والفاحشة،  والفحشاء،  الفحش  ذلك  من ،  وشناعة  شيء   في  قبح
  ككرم  األمر  وفحش.  (2) "...يتكره  فيما  هللا  ذلك  يكون   وال ،  فاحش  فهو  قدره  جاوز
،  فيه  الّتعّدي  أي،  جواب ال  عدوان   بمعنى  الفحش  يكون   وقد ،  وتفاحش  بالّضمّ   فحشا
  .القول وفي
،  عنها   المنهيّ   بالفاحشة  يأتي  واّلذي  ويتعّمده  الّناس  سبّ   يتكّلف   اّلذي  والمتفّحش 

، شّنع:  تفّحشا  بالّشيء  وتفّحش،  بذا  إذا،  بلسانه  عليهم  وتفّحش ،  كالمه  في  وتفّحش
  قبحه   دّ يشت  ما  كلّ   والفحش.  وكبرت   قبحت :  المرأة   وفحشت :  الخلق  الّسّيء  والفاحش
  قبيحة   خصلة  كلّ   وقيل،  عنه   ()  هللا  نهى  ما  كلّ   وقيل  والمعاصي  الّذنوب   من
  ذو   فالفاحش.  (3)والقدر  للحقّ   موافقا  يكون   ال  أمر  كلّ :  وقيل،  واألفعال  األقوال  من

  وقد،  ويتعّمده  الّناس  سبّ   يتكّلف  اّلذي   والمتفّحش،  فعل  أو،  قول  من  والخنا  الفحش
 الّذنوب   من   قبحه   يشتدّ   ما  كلّ   وهو.  الحديث   في  لفاحشوا  والفاحشة  الفحش  تكّرر

  مما   سماعه  يكره  بما  يتكلم  الذي  الفحش  على  المجبول:  الفاحشو .(4)، ّ والمعاصي
 واألفعال  األقوال  في  الجفاء  وهو  ينبغي  ال   بما   لسانه   يرسل   الذي  أو  بالدين  يتعلق

 

َلةِ  الِبرِّ  َأب َوابُ كتاب ، أخرجه الترمذي في سننه  (1) ن   َوالصِّ ولِ  عهَ ا بهَابُ ، () ِ ِ  َرسهُ ي اءَ جهَ  مهَ  فهِ
َنة ن   ِ ِ  َعب دِ  َعن   ُرِويَ  َوَقد  ، َغِريب   َحَسن   َحِديث   َهَذا :وقال  1977ح  ،  4/350 ِ الل ع  رِ  مهِ  َغيه 
هِ  َهَذا  . 3839ح ، 6/390وأحمد في مسنده ، الَوج 

 . 4/478مقايي  اللغة  (2)
 . (158، 9/157) التاج (3)
 . (326 -6/325) العرب لسان (4)
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  والمتفحش   فحشبال  المتبل   الفاحش   وقيل  له  المستعمل  لذلك  المتعاطي  والمفتحش
  َواَل ":  تعالى  قال  كذلك  يكن  لم  من  فيبغض   جميل  طيب   تعالى  ألنه  به  المتظاهر
َرُبوا  . (2) "(1) َبَطنَ  َوَما ِمن َها  َظَهرَ  َما ال َفَواِحَش  َتق 

 .(3) المستقيم العقل ويستنقصه الّسليم الّطبع عنه ينفر ما :واصطالحا 
ِل،  الفاِحُش :  الَبِذيءُ و  م    ِمن  يء  َبذِ   وَرُجل    الَقو   ِمن   الفاِحُش :  والَبِذيءُ   َأب ِذياَء،  َقو 

 .(4)  .َبِذيئة   واألُنثى الرِّجاِل،
  مستدالّ   الكبائر  من  والفحش  الّشرّ   مالزمة  أنّ :  حجر  ابن  ذكر   :الفحَ  حكم 
 اّتقاء   الّناس(  تركه)  ودعه من  القيامة  يوم  منزلة  هللا  عند   الّناس  شرّ   إنّ :  ()  بقوله
 . (6() 5)فحشه
  وابن   وحبه   مواله  وابن  وسلم   وآله  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  مولى  زيد   بن  مةأساو  
 الواجب   هذا  مروان  قابل  وقد :  القرطبي  قال.  الموالي  من(  الناس  أحب )  حبه

  مروان   فقال  ()  هللا  رسول  بنت   بباب   يصلي  وهو  بأسامة  مر  أنه  وذلك  بنقيضه

 

 . 151: األنعام (1)
 . 2/285فيض القدير  (2)
 (171) للجرجانى  التعريفات (3)
 . 1/30لسان العرب  (4)
ا بهَابُ ،  كتاب األدب،  أخرجه البخاري في صحيحه  (5) وزُ  مهَ نَ  َيجهُ ِتيهَابِ  مهِ لِ  اغ  ادِ  أَهه   َوالرِّيهَبِ  الَفسهَ

َتأ َذنَ :َقاَلت  ،َعاِئَشةَ  َأن   6054ح ، 8/17 ل   اسههه  ى َرجهههُ ولِ  َعلهههَ الَ  () ِ ِ  َرسهههُ َذُنوا» :َفقهههَ هُ  ائههه  ، لهههَ
و  ِبئ َ   يَرةِ   َأخهُ نُ   َأوِ ،  الَعشهِ يَرِة   ابه  ا  الَعشهِ لَ  َفَلمه  هُ  َأاَلنَ  َدخهَ اَلمَ  لهَ تُ ، الكهَ ا: ُقله  ولَ  رَ  يهَ تَ ، ِ ِ  سهُ  ُقله 
هُ   َأَلن تَ   ُثم  ،  ُقل تَ   ال ِذي اَلَم؟  لهَ الَ   الكهَ ةُ  َأي  »:قهَ ر   ِإن  ، َعاِئشهَ ن   النه اسِ  شهَ هُ  مهَ اُس  َتَركهَ هُ  َأو  ،النه   َوَدعهَ
ِشِه  اتَِّقاءَ ، الن اُس   .ُفح 

 . (153، 152) الزواجر (6)
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  قوال   وقال  وفعل  بك  هللا  فعل  مكانك  رأينا   فقد   مكانك؟   الناس  ترى   أن  أردت   إنما
  الرجلين   بين  ما  وق   الفعلين  بين  ما  فانظر.  .....  آذيتني:  أسامة  له  فقال  قبيحا
 وناقضوه   أحبابه  في  وسلم  آله  وعلى  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أمية  بنو  آذى  فلقد 
،  َسب َرةَ   َأِبي  َعن  وظهور الفحش والتفاحش عالمة من عالمات القيامة ف.(1) محابه  في
َألُ   ِزَياد    ب نُ   هللاِ   ُعَبي دُ   َكانَ :  َقالَ  ضِ   َعنِ   َيس  ضِ ،  ال َحو  بُ   َوَكانَ   ()  ُمَحم د    َحو   ُيَكذِّ
َدَما ،  ِبهِ  َزةَ   َأَبا  َسَألَ   َبع  و  ب نَ   وَعاِئذَ   َعاِزب    ب نَ   َوال َبَراءَ   َبر  ر  بُ   َوَكانَ ..،  .َعم  ،  ِبهِ   ُيَكذِّ
ُثكَ   َأَنا:  َأُبوَسب َرةَ   َفَقالَ   ِإَلى  ِبَمال    َمِعي  َبَعثَ   َأَباكَ   ِإن  ،  َهَذا  ِشَفاءُ   ِفيهِ   َحِديث  بِ   ُأَحدِّ
و   ب نَ   هللاِ   َعب دَ   َفَلِقيتُ ،  ُمَعاِوَيةَ  ر  َثِني  َعم  َلى   ( )  هللاِ   َرُسولِ   ِمن    َسِمعَ   ِمم ا  َفَحد   َوَأم 
ًفا  َأِزد    َفَلم  ،  ِبَيِدي  َفَكَتب تُ ،  َعَلي   ًفا  َأن ُقص    َوَلم  ،  َحر  َثِني  ،َحر  (  )  هللاِ   َرُسولَ   َأن    َحد 
َش   ُيِحب    اَل   هللاَ   ِإن  ":  َقالَ  َش   ال َفاِحَش   ُيب ِغُض   َأو    ال ُفح  اَعةُ   َتُقومُ   َواَل ":  َقالَ   "َوال ُمَتَفحِّ  الس 
َهرَ   َحت ى ُش   َيظ    َتَمنَ ُيؤ    َوَحت ى،  ال ُمَجاَوَرةِ   َوُسوءُ ،  الر ِحمِ   َوَقِطيَعةُ ،  َوالت َفاُحُش   ال ُفح 
نَ  ال َخاِئنُ  َِمينُ  َوُيَخو   . (2) "األ 

 

   عن ،  () عن عائشة    :()بغض اهلل للرجل اخلصوم: املطلب الثالث
  اللداد  ذو:  األلد .  (3) "الَخِصُم   األََلد    ِ ِ   ِإَلى  الرَِّجالِ   َأب َغَض   ِإن  "»:  قال  ()النبي  

 

 . 6/310 مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم (1)
(أخرجههههههه اامههههههام أحمههههههد فههههههي مسههههههنده بلفههههههظ:  (2) ش  َتَفحِّ اِحش  مههههههُ ل  فههههههَ ب  كههههههُ ، 11/63، )اَل ُيحههههههِ

 . وله شواهد كثيرة ضعيف إسناد وهذا، لغيره صحيح :وقال المحقق6514ح
وهِِو ألِِد } بههاب قههول هللا تعههالى:، كتههاب المظههالم والغصههب، أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه (3)

 6/28، }وههو ألهد الخصهام{ باب:، وفي:كتاب تفسير القرآن،  2457ح    3/131،  {الخصام
، 4/2054، بهههههاب: فهههههي األلهههههد األخصهههههم، كتهههههاب العلهههههم، ومسهههههلم فهههههي صهههههحيحه. 4523ح 
،= 5/214، بههههاب: سههههورة البقههههرة، كتههههاب تفسههههير القههههرآن، الترمههههذي فههههي جامعهههههو . 2668ح
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 وهما،  الوادي  لديدي  من  مأخوذ   إنه:  ويقال،  لد   وقوم،  ألد   رجل:  يقال.  والجدال
،  بالخصومة  المولع :  والخصم  . آخر  جانب   من  جاء  جانب   من  منع   إذا  كأنه   جانباه
  مشتق   الحرب   الشديد ،  الخصومة  العسر  هو:  واأللد :  اللغة  أهل  قال  (1) .فيها  الماهر
:  وقيل.  غلب   الخصومة  من  أخذ  جانب   في  أي،  العنق  صفحتا  وهما  اللدتين  من
  ويدع   جانب   في  يأخذ   الصفة  فصاحب ،  جانباه:  أي،  الوادي  لديدي  من  هو

:  يقال،  الحجة  في  يزيد ،  آخر  من   جاء  جانب   من  منع  إذا  معناه:  وقيل.  االستقامة
تُ :  سيده  ابن   وقال.  فغلبته   جادلته  إذا:  ألده  لددته ا  َلِدد  ُتهُ .  ألد   صرت :  لدًّ هُ   َوَلَدد  :  َأُلد 
ا  قوًما}: تعالى وقوله، خصمته إذا   عن  عوج، خصماء: معناه: قيل[ 97: مريم{ ]ل دًّ
ُبكَ   َمنْ   النااس    َوم نَ }:  تعالى  قال.  عنه  ُصم  :  وقيل.  الحق  الَحَياة    ف ي  َقْوُلهُ   ُيْعج 
ْنَيا دُ   الد  َصام    َأَلد    َوُهوَ   َقْلب ه    ف ي  َما  َعَلى   ّللااَ   َوُيْشه    ابن   وعن.  [204:  البقرة{ ]الخ 
  كاذب :  الحسن  وعن.  وراجعك  كلمك   إذا(  ضالل)  ذو:  أي.  الخصام  ألد :  عباس
 هللا  معصية  في  القسوة  شديد :  قتادة  وعن.  يستقيم  ال  ظالم:  مجاهد   وعن.  القول
 . (2) بالباطل جدل
م  .  خصم  جمع:  الخصام:  الزجاج  قال.  فيها  الماهر  بالخصومة  المولع  :والَخص 
ُموَمة  :  ال ُخُصوَمةُ و .  (3) خاصمته   مصدر  هو :  وقيل   والمراء  الجدال  وراء  َوِهيَ   َمذ 
  سوى   غرض   به  يرتبط  أن  غير  من  فيه  خلل  بإظهار  الغير   كالم  في  طعن  فالمراء

 

ن   :وقهال، 2976ح= ِديث  َحسههَ َذا حهَ بههاب: ، كتهاب آداب القضههاة، و النسههائي فهي سههننه، »هههَ
 . 24277ح ، 40/322، وأحمد في مسنده. 5423ح ، 8/247، األلد األخصم

 . 2/1221 الحديث أعالم (1)
 . 1/563تفسير ابن كثير . ما بعدهاو  4/229تفسير الطبري   (2)
ولسهههان ، 4/244النهايهههة : وانظهههر. ومههها بعهههدها15/615 الصهههحيح الجهههامع لشهههرح التوضهههيح (3)

 .3/391العرب 
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 المذاهب  بإظهار يتعلق أمر عن  عبارة والجدال الكياسة مزية وإظهار، الغير تحقير
َفى  ال َكاَلمِ   ِفي  َلَجاج    والخصومة،  وتقريرها َتو    تارة   وذلك  مقصود   حق  َأو    َمال    ِبهِ   ِلُيس 
 .سبق كالم على باعتراض  إال يكون  ال والمراء، اعتراضاً  يكون   تارةو  ابتداء يكون 
.  ومعونته   ومودته  ومحبته   هللا   رحمة   من  الناس  أبعد   أن   ()  الرسول  بين وقد   
  حتى  ويجادل. خصومته في يشتد  الذي، وعقوبته وعذابه، ولعنته بغضبه أحقهم بل

  ال   ذلك  ولكن  .حق  الستيفاء  يجادل  من  يشمل  بإطالقه  والحديث .  خصمه  يجدل
  من   به  المراد   وإنما  ()  هللا   رسول  قال  كما.  مقاال  الحق  لصاحب   فإن  فيه  يدخل
  أو   القضية  يدرسو  لم  الذين  كالمحامين؛  علم  بغير  يجادل  أو.  باطل  في  يخاصم
،  الباطلة  ا راء  عن يحامون  الذين  وكالجدليين،  فيها  ودافعوا،  باطلها  وعرفوا  درسوها
  ذلك   كان  سواء،  الصغيرة  العقول  ذوو  أو،  العامة  بهم  ضل ي   حتى،  الزائغة  والعقائد 
،  الحق  في   يخاصم  من  الذم  في   ويدخل.  المجال   في   بالحديث   أو .  بالتأليف
  يخاصمه   أو.  خصمه  ايذاء  ويكذب   فيسب :  الحاجة  قدر   الخصومة  في  ويتجاوز
لْ   َوَّل}:  تعالى  قوله  جاء  بالباطل  الدفاع  وفي.  ويذله  ليقهره  عنادا ينَ   َعن    ُتجاد    الاذ 

ب    َّل ّللااَ  إ  ا  َأْنُفَسُهمْ  َيْختاُنو َ   . (1) {َأث يماً  َخوااناً  كا َ  َمنْ  ُيح 
  عن   بها  والتعريج  بالحقوق   المطل  على  حامالً   اللدد   كان  لما  :المهلب  قال 

  وأليم   هللا  بغضة  ذلك  فاعل  استحق  أهلها؛  وظلم  مستحقيها  عن  بها  واللىّ ،  وجوهها
 . (2) عقابه
ابن  َماِني    َقالَ   ِإَلخ    الرَِّجالِ   َأب َغُض   :حجر  قال  َب َغُض :  ال ِكر  َنى   ال َكاِفرُ   ُهوَ   األ    َفَمع 

ُض   َأو    ال ُمَعاِندُ   ال َكاِفرُ   ال ُكف ارُ   الرَِّجالِ   َأب َغُض   ال َحِديثِ   ُقل تُ   ال ُمَخاِصِمينَ   الرَِّجالِ   َبع 
َتَمدُ   ُهوَ   َوالث اِني ِلًما  َأو    َكاِفًرا  َيُكونَ   َأن    ِمن    أََعم    َوُهوَ   ال ُمع    َفَأف َعلُ   َكاِفًرا  َكانَ   َفِإن    ُمس 

 

 . وما بعدها 200األدب النبوي  (1)
 . 8/259شرح صحيح البخاري ال بن بطال  (2)
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ِضيلِ  ِلًما  َكانَ   َوِإن    ال ُعُمومِ   ِفي   َحِقيَقِتَها  َعَلى  َحقِّهِ   ِفي  الت ف    َكث َرةَ   َأن    ال ُبغ ضِ   َفَسَببُ   ُمس 
ِلِمينَ   َحقِّ   ِفي  ص  ُيخَ   َأو    َصاِحُبهُ   ُيَذم    َما  ِإَلى  َغاِلًبا  تُف ِضي   ال ُمَخاَصَمةِ   ِبَمن    ال ُمس 
َهدُ   َباِطل    ِفي  َخاَصمَ  لِ   َوَيش  َو  َرَجهُ   ُمَخاِصًما  َتَزالَ   اَل   َأن    ِإث ًما  ِبكَ   َكَفى  َحِديثُ   ِلل    َأخ 
كِ   ِفي  الت ر ِغيبُ   َوَوَردَ   (1) َضِعيف    ِبَسَند    ُأَماَمةَ   َأِبي  َعن    الط َبَراِني    دَ َفِعن    ال ُمَخاَصَمةِ   َتر 
  ِفي   ِبَبي ت    َزِعيم    َأَنا  َرَفَعهُ   ُأَماَمةَ   َأِبي  َعن    َحِبيب    ب نِ   ُسَلي َمانَ   َطِريقِ   ِمن    َداُودَ   َأِبي
  َحِديثِ   ِمن    الط َبَراِنيِّ   ِعن دَ   َشاِهد    َوَلهُ   (2) ُمِحقًّا  َكانَ   َوِإن    ال ِمَراءَ   َتَركَ   ِلَمن    ال َجن ةِ   َرَبضِ 
َبُض َوال َجَبل   ب نِ  ُمَعاذِ  َدة الر اء  ِبَفت حِ  ر  دَها َوال ُمَوح  جَمة ضاد  بع  َفل ُمع  َس  األ 

 (3) . 
 

بضضع لضضب الرا كضضالم: )املط شضضدق يف ال غضضض اهلل للمت ِن عههَ  :(ب ِ بهه   ِ ِد      ن  َعبهه 
و ر  ِ ، )) َعمههه   ِ وَل  الَ  ()َأن  َرسهههُ ِذي: قهههَ اِل الههه  َن الرِّجهههَ ب َغُض الَبِليهههَغ مهههِ َ يهههَ  ِ  »ِإن  

 الكهالم فهي التكلهف مهن تحهذير الحهديث  هذا في. (4)َيَتَخل ُل ِبِلَساِنِه َكَما َتَتَخل ُل الَبَقَرُة 
 حهين بهالبقرة بتشهبيهه  ذلهك  يفعهل  مهن  لصهورة  وتبشهيع،  والبالغهة  بالفصاحة  والتظاهر
ا مههزعج أمههر وهههو، الطعههام تجتههرّ  ا المههتكلم يكههون  أن حقههًّ  لههم بمهها التشههبع علههى حريصههً
، والعبههههارات  الحههههروف فهههي بههههالتقعر السهههامعين ويشههههغل، زور ثهههوبي  كالبهههه، يعطهههه

 

 . 11032،ح 11/57،الكبير في الطبرانيأخرجه  (1)
 .4800،ح 4/253،سههههننه، كتههههاب األدب، بههههاب فههههي حسههههن الخلههههق فههههي ودأبههههو داأخرجههههه  (2)

 . 7488،ح 8/98،الكبير في والطبراني
 . 13/181فتح الباري  (3)
 4/301، األدب بههاب: مهها جههاء فههي التشههدق فههي الكههالمكتههاب ، أخرجههه أبههو داود فههي سههننه (4)

ح  5/141 ،بهاب: الفصهاحة والبيهان،  كتهاب األدب،  وأخرجه الترمذي في جامعه.  5007ح
ن    َحِديث    َهَذا:  قالو .  واللفظ له.  2853 ن   َغِريهب    َحسهَ َذا مهِ ِه  ههَ ي الَوجه  ن   البهَابِ  َوفهِ د   عهَ ع  . سهَ

، صههههدوق  سههههفيان بههههن عاصههههم، حسههههن إسههههناده. 6543ح ، 11/101، أحمههههد فههههي مسههههندهو 
 . ثقات رجاله وبقية، 1/519الكاشف 
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ه للنهههاس يظههههر حتهههى، الكلمهههات  فهههي علهههيهم ويغهههرب  ، واالحتهههرام بهههالتوقير جهههدير أنهههّ
ه ويهوهمهم  البليههغ يههبغض  تعهالى هللا إن): قهال المنههاوي . المرمههوقين العلهم أهههل مهن أنههّ
 إلهى ووسهيلة تعالءواسه وتفاصهحا الغيهر علهى تيهها  للتفصح  المظهر  أي(  الرجال  من

 تهههزيين أو غيهههره تعجيهههز بقصهههد  أو حقيهههر تعظهههيم أو عظهههيم تصهههغير علهههى االقتهههدار
 فهال شهفاعته وقبول ووجاهته له الحكام إجالل أو عكسه أو الحق صورة  في  الباطل
 الهدنيا زينة من زينة أنه وال البيان في المروءة أن وال اللسان  في  الجمال  كون   ينافي
 ألن(4، 3الهرحمن  {البيِا  هعلمِ اإلنسِا  خلق}  هذا  ناقض ي  وال  بهائها  من  وبهاء
 والتعاظم ااعجاب  جهة على كان ما البغض  موضع أن آية الوهاب   نعم  من جعله
 الهذي) :قولهه يشهير المهراد  المعنهى ذلهك وإلهى وههم  فقد   وا ية  الخبر  تناقض   فهم  فمن
 كمهها بلسههانه قيتشههد  الههذي أي( بلسههانها) البقههر جماعههة( البههاقرة تخلههل بلسههانه يتخلههل
 البقهرة تفعهل كما التكلم حال وفمه أسنانه حول لسانه  إدارة  الشبه  ووجه  البقرة  تتشدق
 بأسهنانها النبهات  تأخهذ  سهائرها ألن البههائم  بهين  من  البقرة  وخص   األكل  حال  بلسانها
 .(1) بلسانها إال تحتش ال والبقرة

 

 ن  َعب ِد هللاِ عَ   :(بغض اهلل ملن يرد النصيحة وال يقبلها: )املطلب اخلامس
هللِا  :  َقالَ   ،))  بن مسعود  َرُسوُل  َيُقوَل  :  ()َقاَل  َأن   هللِا  ِإَلى  ال َكاَلِم  َأَحب   "ِإن  

ِدكَ :  ال َعب دُ  َوِبَحم  اللُهم   ُمكَ ،  ُسب َحاَنَك  َجد كَ ،  َوَتَباَرَك اس  َغي َركَ ،  َوَتَعاَلى  ِإَلَه  َوِإن   ،  َواَل 
َسَك": ات ِق هللَا َفَيُقولُ : ى هللِا َأن  َيُقوَل الر ُجُل ِللر ُجلِ َأب َغَض ال َكاَلِم ِإلَ    يبين . (2) َعَلي َك َنف 

 

 . 372األذكار  :وانظر. 284 :2/283 فيض القدير (1)
اِقِليَن ، كتههاب عمههل اليههوم والليلههة، أخرجههه النسههائي فههي السههنن الكبههرى  (2) ِتاَلِف النهه  ُر اخهه  بههاب: ِذكهه 

اُب ، والبيهقهي فهي الهدعوات الكبيهر. واللفهظ لهه. 10619ح  9/313، ِلَخَبِر َسُمَرَة ِفي َذلهِكَ  بهَ
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-  هللا   غضب   يوجب   ما  ومنه   هللا  محبة  يوجب   ما  الكالم   من   أنّ   الحديث   هذا
  ينصحه   من  على  الرجل  به   يردّ   ما ،  الكالم  من  هللا  يبغض   ما   أشد   وأنّ   -تعالى 
،  للحق  دافًعا،  النصيحة  على  متعالًيا،  إياه  مسكًتا"  سكنف  عليك":  فيقول،  بالتقوى 
 .  الخير عن معرًضا

  وبسببه ،  المصلحين  أمام  الطريق  يقطع  أّنه  :كذلك  القول  ذلك  كو    ووجه 
  من   جزء  وهي  إال  نصيحة  من  ما  ألّنه،  الناس  بين  والخير  المعروف  امتداد   يتوقف
، البالء  يعمهم  أن  كيوش،  النصيحة  ردّ   الناس   في  عم   فإذا،  الكون   في  الخير

 وإن  للمحسود   البغض   يوجب   أيضا  فإّنه:  الحسد   ولعل هذا ناشئ عن.  هللا  ويودعهم
  إلى   أيضا  الحسد   ويدعو،  والحقد   الغضب   يقتضي  وسبب   إيذاء  جهته  من  يكن  لم

  إلى   يشتاق  جاهل  من  فكم،  العلم  وتعّلم   الّنصيحة   قبول  من  يمنع  حّتى  الحقّ   جحد 
  أو   بلده  أهل   من   واحد   من  يستفيد   أن  الستنكافه   جهلال   رذيلة  في  بقي   وقد   العلم
  يستحقّ   بأّنه  معرفته  مع  عليه   ويتكّبر  عنه  يعرض   فهو.  عليه  وبغيا  حسدا  أقاربه
  وإن ،  المتكّبرين  بأخالق  يعامله  أن  على  يبعثه  الحسد   ولكنّ ،  علمه  بفضل  الّتواضع
  -ياذ باهلل  وقد يكون ناشئا عن كبر والع   (1).فوقه  نفسه  يرى   لي   باطنه  في  كان
  اتق   له   ق يفَ   َوإ َذا}  :َتَعاَلى  َقالَ   َكَما  ال َوع ظِ   َقُبولِ   من  األنفة  على  ذلك  يحمل  وكذلك

  إليه   وإنا  هلل  إنا }  فقال   قرأها  أنه  ))  عمر  عن  وروي {  باإلثم  العزة  أخذته  هللا
  يأمرون   الذين  يقتلون   فقال  آخر  فقام  فقتل  بالمعروف  يأمر  رجل  قام{  راجعون 

 

ِليِل وَ  ِبيِر َوالت ه  ِبيِح َوالت ك  ِر َوالت س  ك  َفارِ ال َحثِّ َعَلى الذِّ ِتغ  ِميِد َوااِلس  ، في الشعب و. 156ح ، الت ح 
 . ااسناد صحيح حديث هذا. 621ح ، 2/142، ()فصل: في إدامة ذكر هللا 

 . 3/353إحياء علوم الدين  (1)
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  كفى  مسعود  ابن وقال، كبراً  أمره  والذي خالفه الذي المتكبر فقتل الناس من بالقسط
 .(1) نفسك  عليك قال هللا  اتق له قيل إذا إثماً  بالرجل

، َوَوَضَع َيَدُه َعَلْيَها، َمدَّ ِرْجَلُه اْلُيْمَنىبغض اهلل لرجل ): املطلب السادس

ب نِ   :(ُثمَّ َقاَم، َوَأْثَبَت اْلُيْسَرى ُمَعاِذ  َجَبل  َعن      ((  ،  ِّالن ِبي : َقالَ   () َعِن 
 ِ ِ ِإَلى  َأَحب   َأَحُدُهَما  َوَتاِن  ِ ِ ،  »ُخط  ِإَلى  ال ُخَطا  َأب َغُض  َرى  ُخ  َوُة ،  َواأل  ال ُخط  َفَأم ا 

  ُ  ِ هُ   ()ال ِتي ُيِحب َها  فِّ َفَسد  ِ ُ   َوَأم ا ال ِتي،  َفَرُجل  َنَظَر ِإَلى َخَلل  ِفي الص  ،  ُيب ِغُض 
َنى ال ُيم  َلُه  ِرج  َمد   َيُقوَم  َأن   الر ُجُل  َأَراَد  َعَلي َها،  َفِإَذا  َيَدُه  َرى ،  َوَوَضَع  ال ُيس  ُثم   ،  َوَأث َبَت 

  فأما ،  أحكامها  من  وحكم  الصالة  آداب  من  أدب   إلى  يشير  الحديث   هذا.   (2) َقامَ 
  َتقديمِ   َكراهَيةِ  فهو الحكم وأما،  الصف في الخلل  لسد  الصالة في المشي فهو األدب 
الةِ   فى  الن هوضِ   عندَ   الرِّجَلينِ   إحَدى المناوي .  الص   خطوة  تثنية(  خطوتان):  قال 
  بالضم (  اط الخُ   أحب   إحداهما)  المرة  وبالفتح  المشي  في  القدمين   بين   ما   وهو  بالضم 
  طا الخ  أبغض   واألخرى )  عنه  ويرضى   صاحبها  يثيب   أنه   بمعنى(  تعالى  هللا  إلى)
 فرجل  يحبها  التي  فأما)  عنه  يرضى  وال  صاحبها  يعاقب   أنه  يعني(  تعالى  هللا  إلى

 

 . 3/347إحياء علوم الدين  (1)
 1/406، بهههاب: التهههأمين، كتهههاب اامامهههة وصهههالة الجماعهههة، أخرجهههه الحهههاكم فهههي مسهههتدركه (2)

َذا وقهههال:. واللفهههظ لهههه. 1008ح ِديث   ههههَ ِحيح   حهههَ ى صهههَ طِ  َعلهههَ ر  ِلم   شهههَ دِ ، ُمسههه  َتج   َفقهههَ ةَ  احههه  ي ِبَبِقيههه   فهههِ
َواِهدِ  نِ  َرَوى  ِإَذا َفِإن هُ   ال َوِليدِ   ب نُ   َبِقي ةُ   َفَأم ا»  ُيَخرَِّجاهُ   َوَلم    الش  ُهوِرينَ  عهَ هُ  ال َمشه  أ ُمون   َفِإنه  بهُول   مهَ . َمق 
كتههاب ، وأخرجههه البيهقههي فههي السههنن الكبههرى . منقطههع معههاذ عههن خالههدا إنفهه ال: الههذهبي قههال

َدى ، جمهههاع أبهههواب الخشهههوع فهههي الصهههالة وااقبهههال عليهههها، الصهههالة ِديِم ِإحههه  ِة َتقههه  اُب: َكَراِهيهههَ بهههَ
اَلةِ  َلي ِن ِعن َد الن ُهوِض ِفي الص  وشطر الحهديث األول لهه شهواهد كثيهرة  :قلت. 3569ح ، الرِّج 

 . صحيحة
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  سدد   أي(  فسده)  الصالة  صفوف   من  صف  في  أي(  الصف  في   خلل  إلى  نظر
  اليمنى   رجله  مد   يقوم   أن  الرجل  أراد   فإذا  يبغض   التي  وأما )  فيه  بوقوفه  الخلل  ذلك

  أبغض   واألخرى ):  الصنعانيوقال  .  (1) (قام  ثم  اليسرى   وأثبت   عليها  يده  ووضع
 أي (  فرجل  يحبها   التي   فأما).  منه  يرضاها  وال   فاعلها   يعاقب   تعالى(  هللا  إلى  طاالخُ 

 إما(  فسده).  الصالة  صف  من  فرجة  أي(  الصف  في  خلل   إلى   نظر).  رجل  فخطو
 أن  الرجل  أراد   فإذا  يبغض   التي  وأما).  إليه  المصلين  بعض   يضم  أو  فيه   بولوجه
 لعل( قام ثم). مقعده في أي( اليسرى  وأثبت  عليها يده ووضع  ىاليمن  رجله مد  يقوم
شطر الحديث  :  قلت .  (2)لنا  مجهولة  والحكمة  الكسالن  صفة  أنه  حيث   من  النقص 

االول فثابت وله أدلة أخرى صحيحة أما الشطر الثاني فاستنباط العلماء كالبيهقي  
لك إال أنه رجع تم  علة لذ وغيره يدل على أن هذا مكروه وإن كان الصنعاني ال

ولكن بالتسليم وهللا ،  بالتماس الحكم  ونحن ال نتعبد ،  لحكمة مجهولة لنان اوقال بأ
 .  أعلم بالحال

 

َمَة    :(واجلزع الشكوى): املطلب السابع ِعص  َرُسوُل :  َقالَ   ))َعن       َقاَل 
هللِا  :  ()هللِا   ِإَلى  ال َعَمِل  ال َحِديثِ   ()"َأَحب   هللِا َوَأب غَ ،  ُسب َحُة  ِإَلى  َماِل  َع  األ  ُض 

ِديفُ  هللاِ ،  الت ح  َرُسوَل  َيا  َقالَ ،  ُقل َنا  ال َحِديِث؟  ُسب َحُة  َوالر ُجُل :  َوَما  ُثوَن  َيَتَحد  ُم  »ال َقو 

 

 . وما بعدها 4/442 فيض القدير (1)
 . 5/490 التنوير (2)
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ِديُف؟ َقالَ ،  َيا َرُسوَل هللاِ :  ُيَسبُِّح  ُقل َنا َأُلُهُم ال  :  َوَما الت ح  ُم َيُكوُنوَن ِبَخي ر  َفَيس  َجاُر "ال َقو 
اِحُب َفَيُقوُلونَ  ُكوَن": َوالص  ُن ِبَشرّ  َيش   . (1) َنح 

  الحال   شكاية  من  وتحذير،  بالتسبيح  المجال   شغل  إلى  دعوة  الحديث   هذا  في 
  الناس   وبعض   هللا  تسبيح  الحال  وسعة  الرزق   أسباب   أعظم  من  ولعل،  الشكر  وترك
  إلى   يتحول  أن  ولكن،  بأس  ال ،  يحسد   ال  حتى   نعمة  من   فيه   ما   يخفي  أن  يحبّ 
 لم  فإذا،  النعمة  سلب   إلى  يؤدي   قد   ألنه،  منه  يحذر  أن ينبغي  الذي  هو  فهذا  شكاية
،  الشكوى   عن  لسانه   يكف  أن   من  أقل  فال،  عليها  ربه  ويشكر   بالنعمة  العبد   يتحد  
َمانِ   َعنِ .  الكثير  يشكر  لم  القليل  يشكر  لم  ومن   ( )  الن ِبي    َقالَ :  َقالَ ،  َبِشير    ب نِ   الن ع 
ُكرِ   َلم    َمن  ":  ال ِمن َبرِ   َعَلى ُكرِ   َلم  ،  ال َقِليلَ   َيش  ُكرِ   َلم    َوَمن  ،  ال َكِثيرَ   َيش    َلم  ،  الن اَس   َيش 
ُكرِ  َمةِ   الت َحد  ُ .  هللاَ   َيش  ر    هللاِ   ِبِنع  ُكَها،  ُشك  ر    َوَتر  َمة    َوال َجَماَعةُ ،  ُكف  َقةُ ،  َرح   َوال ُفر 
س إلى شيء مهم يرتكبه بعض الناس يخفي نعمة هللا  ديث ينبه النا والح.  (2)"َعَذاب  

 

. 468ح ، 17/178، عصهههمة بهههن مالهههك الخطمهههي، أخرجهههه الطبرانهههي فهههي المعجهههم الكبيهههر (1)
 وه فههيذكههر  :416/ 4 فههي ااصههابة الحههافظ قههال و. الخطمههى األنصههارى  مالههك بههن عصههمةو 

 يههروى ، ضههعيف هههو و، المختههار بههن الفضههل علههى مههدارها أحاديههث لههه أخرجههوا و. الصههحابة
 بههن الفضههل: وفيههه، ااسههناد ضههعيف حههديث هههذا و. عصههمة عههن موهههب بههن هللا عبههد عههن

 وذكهههر ههههذا الحهههديث الهيثمهههي فهههي. 3/358ميهههزان االعتهههدال ، الحهههديث ضهههعيف: المختهههار
ي   َرَواهُ  :وقهههههال 16794ح  10/81 المجمهههههع لُ  َوِفيههههههِ ، الط َبَرانههههههِ نُ  ال َفضههههه  ارِ  بهههههه  تهههههَ وَ ، ال ُمخ   َوهههههههُ
 . َضِعيف  

واخرجهههههه ابهههههن أبهههههي الهههههدنيا ، واللفهههههظ لهههههه، 18449ح 30/390أحمهههههد فهههههي مسهههههنده  أخرجهههههه (2)
 2/46وذكههره المنههذري فههي الترغيههب والترهيههب ، وإسههناده ال بههأس بههه، مختصههرا 136ح110
مهد بههن هللا عبههد َرَواهُ  :وقهال ي َأح  َناد زوائههده فههِ أ س اَل  ِبِإسهه  هِ  بهَ ن َوَرَواهُ  بههِ ن َيا أبهي ابهه  ي الههد   كتههاب فههِ

ُروف اصطناع ِتَصار ال َمع   . ِباخ 
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،  فقد ارتكب عدة موبقات بهذا،  ويشكي الحال،  ويكذب إذا سئل عن النعم،  عليه
  الخرق   من  مرّكب   خلق  الجزع:  الجاحظ  قال.  صار عمله مبغوضا من هللاوبذلك  
  لجزع ا  إظهار  فأّما،  مفيدا  وال   مجديا  يكن  لم  إذا(  ومكروه)  مستقبح  الجزع  و  والجبن
  معين   اجتالب   أو،  مغيث   استغاثة  أو،  الّشّدة  في  الوقوع  عند   بذلك  حيلة  لتمّحل
الجزع  نقيصة   يعدّ   وال  مكروه  فغير أسباب    فقد،  الجزع  وبثّ ،  الّشكوى   كثرة:  ومن 
  شكوى  ال اّلذي الّصبر إّنه(  5/المعارج) {َجم ياًل   َصْبراً   َفاْصب رْ }: تعالى قوله في قيل
  مصيبة   أصابته  من:  الّتوراة   في  مكتوب   أّنه  األحبار  عب ك  وحكى..  بثّ   وال  فيه
 فسمعت ،  البادية  من  دخلت   أعرابّية  أنّ   وحكي.  رّبه  يشكو  فإّنما،  الّناس  إلى  فشكا
 : فقالت ، إنسان لهم مات : لها فقيل هذا؟ ما: فقالت  دار في صراخا
 وقد .  يرغبون   ثوابه  وعن،  يتبّرمون   وبقضائه،  يستغيثون   رّبهم   من  إالّ   أراهم   ما 
 (1) .لسانه اّتسع قلبه ضاق  من: الحكم منثور في قيل

 

  : (زوجهاتشكو  من بيتها  اليت خترجلمرأة بغض النيب ل): املطلب الثامن
َسَلَمةَ  ُأمِّ  هللِا  :  َقاَلت  ،  ()  َعن   َرُسوُل  ِمن   :  ()َقاَل  ُرُج  َتخ  ال َمر أََة  ُأب ِغُض  »ِإنِّي 

كُ  َتش  َلَها  َذي  َتُجر   َجَها َبي ِتَها  َزو  و 
  َشك    -  ال َحَسنِ   َأوِ ،  ال ُمَسيِّبِ   ب نِ   َسِعيدِ   َعن  و .  (2) 

 

 () الكهههههريم الرسهههههول أخهههههالق مكهههههارم فهههههي النعهههههيم نضهههههرة، 34تههههههذيب األخهههههالق للجهههههاحظ  (1)
9/4351 . 

وِ  َلم  : الطبراني قال. واللفظ له. 739ح ،  23/323،  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  (2)  يهَر 
َذا ِديثَ  ههههَ ن   ال حهههَ َلَمةَ  ُأمِّ  عهههَ َذا ِإال   سهههَ َنادِ  ِبههههَ سههه  ر دَ ، اا ِ هِ  َتفهههَ ى بهههِ يهههَ نُ  َيح  ى بههه  لهههَ َلِمي   َيع  َسههه   فهههيو .. "األ 

وعهههههزاه إلهههههى  314، 4/313وذكهههههره الهيثمهههههي فهههههي المجمهههههع . 6007ح ، 6/132، األوسهههههط
ى َوِفيهههِ  :وقههال، الطبرانههي يههَ نُ  َيح  ى بهه  لههَ وَ ، َيع  ِعيف   َوهههُ  =:قلههت .،4/415ميههزان االعتههدال  ضههَ
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ُكو  ()  ِ ِ   َرُسولِ   ِإَلى  َجاَءت    ()  ِ ِ   ِلَرُسولِ   ِبن ًتا  َأن    -  َحم اد   َجَها  َتش    َفَقالَ ،  َزو 
ِجِعي»: () ِ ِ  َرُسولُ  َلَها َرهُ  َفِإنِّي، ار  َلَها َتُجر    َأن   ِلل َمر أَةِ  َأك  ُكو َذي  َجَها  َتش  َزو 

 (1) . 
  لشيء   ال  بيتها  من  تخرج  التي   للمرأة   بغضه   ()  النبي   برزي  الحديث   هذا  في 
  في  لها  عذر  ال  التي  للمرأة   ولكنه  عاما  لي   البغض   وهذا،  زوجها  لتشكو  إال

  من   الصحابيات   من  كان  فقد ،  حرج  فال  الشكوى   في  عذر  لها  كان  إذا  أما  الشكوى 
المناوي .  يشكيهنّ   ()  النبي  وكان  بحقّ    آباءهن   أو  زواجهنّ أ  يشكين   إني ):  قال 
  ذيلها   تجر  بيتها  من  تخرج  المرأة )  مكسورة  معجمة  وغين   الهمزة  بضم(  ألبغض 
  واألصهار   والجيران  كاألهل  الناس  إلى   ويحتمل  القاضي  إلى  يحتمل(  زوجها  تشكو

  المالطفة   عليها  بل  حقةم  ولو   شكواه   لها  فيكره  أتم  األعم  على  والحمل  والمعارف
  شكواها   على  لوم  فال  الخالق  معصية  في  لمخلوق   طاعة  ال  نعم  أمكن  ما  والصبر
  أو   حق   على  ويحتمل   (2)  الشكوى   غير   فيه  ينجع  ولم  شرعا  يجوز  ال   ما   بها  فعل  إذا
 . (3) الصبر لها األولى أن وفيه حضر والثاني تنزيه  كراهة فاألول باطل على
ِرُبوا اَل » :  ()  ِ ِ   َرُسولُ   َقالَ   :َقالَ ،  ُذَبابف   َأب ي  ْبن    ّللاا    د  َعبْ   ْبن    إ َياس    َعنْ ف   َتض 
ِ   ِإَماءَ  نَ :  َفَقالَ   ()  ِ ِ   َرُسولِ   ِإَلى   ُعَمرُ   َفَجاءَ   ِ  َواِجِهن    َعَلى  النَِّساءُ   َذِئر  ،  َأز 

ِبِهن    ِفي  َفَرخ َص  ُكونَ   َكِثير    َساء  نِ   ()   ِ ِ   َرُسولِ   ِبآلِ   َفَأَطافَ ،  َضر  َواَجُهن    َيش  ،  َأز 
 

الكامهههل . الحهههديث متهههروك وههههو: ااسهههكاف طريهههف بهههن عدسههه: فيهههه الضهههعف شهههديد إسهههناده=
3/383 . 

ابُ ، كتهههاب الطهههالق، سهههننه فههههي منصهههور بهههن سهههعيدأخرجهههه  (1) ر أَةِ  بههههَ َألُ  ال مهههَ و جَ  َتسههه  اَلقَ  الهههز   الطهههه 
ميهههزان ، ضههعيف جههدعان بهههن زيههد بههن علهههى لسههببين ضههعيف وإسههناده، 1412 ح، 1/374

 . وإرساله، 3/127االعتدال 
 . 3/20فيض القدير  (2)

 . 4/225التنوير  (3)
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ُكونَ   َكِثير    ِنَساء    ُمَحم د    ِبآلِ   َطافَ   َلَقد  »:  ()  الن ِبي    َفَقالَ  َواَجُهن    َيش   ُأوَلِئكَ   َلي َ    َأز 
ِبِخَياِرُكم  
القاري .  (1)  علي  المال  ِرُبونَ   ال ِذينَ   الرَِّجالُ :  َأيِ :  (ُأوَلِئكَ   َلي َ  ):  قال    َيض 

ًبا  اَئُهم  ِنسَ  َلًقا  َأو    ُمَبرًِّحا  َضر  ِرُبُهن   اَل   َمن    ِخَياُرُكم    َبل  :  َأي  :  (ِبِخَياِرُكم  )  ُمط   َوَيَتَحم لُ   َيض 
ُبُهن    َأو    َعن ُهن   ِرُبُهن    َواَل   ُيَؤدِّ ًبا  َيض  ي  َشِديًدا  َضر  ن ةِ   َشر حِ   ِفي،  ِشَكاَيِتِهن    ِإَلى  ُيَؤدِّ :  الس 
هِ ال فِ   ِمنَ   ِفيهِ  بَ   َأن    ق  ِربُ   َأن هُ   ِإال    ُمَباح    النَِّكاحِ   ُحُقوقِ   َمن عِ   ِفي  النَِّساءِ   َضر  ًبا   َيض    َضر 
بَ وا، ُمَبرِّح   َغي رَ  ر  اَلِقِهن   َشَكاَسةِ  َعَلى  ُمَباًحا َكانَ  َوِإن   لض  ب رُ  َفالت َحم لُ ، َأخ    َعَلى  َوالص 
اَلِقِهن   ُسوءِ  كُ ، َأخ  بِ  َوَتر  ر  َملُ  َأف َضلُ  الض   .(2) َوَأج 

 

َة  :(بغض اهلل هليئة النوم على البطن): املطلب التاسع فهَ َعن  َيِعيَش ب ِن ِطخ 
َحاِب الصههه   ن  َأصههه  ي مهههِ اَن َأبهههِ اَل كهههَ اِريِّ قهههَ ي    ال ِغفهههَ ِن قهههَ ِ ِ بههه  وُل  َأَمَر َرسهههُ م   () ف ِة فهههَ ِبههههِ

وُل َفَجَعَل الر ُجُل َين َقِلُب ِبالر ُجِل َوالر   اَل َرسهُ ة  َفقهَ سهَ اِمَ  َخم  ُجُل ِبالر ُجَلي ِن َحت ى َبِقيُت خهَ
 ِ  ِ()  َُه ِإلههه ا َمعهههَ نهههَ وا َفان َطَلق  اَل َياان َطِلقهههُ َة َفقهههَ ِت َعاِئشهههَ اَءت  ى َبيههه  ا َفجهههَ ِعِمينهههَ ُة َأط  َعاِئشهههَ

اَءت  ِبَحِشيَشة  َفَأَكل َنا ُثم  َجاَءت  ِبَحي َسة  ِمث َل ال َقَطاِة َفَأَكل   ِقيَنا َفجهَ َنا ُثم  َقاَل َيا َعاِئَشُة اسه 
 ِ  ِ وُل  اَل َرسهُ ِرب َنا َفقهَ َبن  َفشهَ ِغير  ِفيهِه لهَ ئ ُتم   ()ِبُعّ   َفَشِرب َنا ُثم  َجاَءت  ِبَقَدح  صهَ ِإن  شهِ

ِجِد َفُقل ُت اَل َبل  َنن َطِلُق إِ  ُتم  ِإَلى ال َمس  ن  ِبت م  َوِإن  ِشئ ُتم  ان َطَلق  ِجِد َقاَل َفَبي َنا َأَنا مهِ َلى ال َمس 
الَ  ِه َفقههههَ لههههِ ي ِبِرج  ُكنههههِ ل  ُيَحرِّ ي ِإَذا َرجههههُ نههههِ ى َبط  َطِجع  َعلههههَ َحِر ُمضهههه  ْجَعة  :السهههه  ه  ضِِِِ  ذ  إ  ا هَِِِِ

وُل ّللاا   َو َرسُِِ إ َذا هُِِ ْرُت فَِِ اَلى َفَنظَِِ اَرَك َوَتعَِِ ُ َتبَِِ َها ّللاا  الحههديث  هههذا فههي.(3)() َيْبُغضُِِ

 

اب  ، كتهههاب النكهههاح، أبهههو داوود فهههي سهههننهأخرجهههه  (1) ي بهههَ بِ  فهههِ ر  اءِ  ضهههَ  2146ح ، 3/245 النِّسهههَ
نَ  َأي: اأَلصمعي َقالَ  :ذئرن . وإسناده صحيح نَ  َنَفر  َترأ َن؛ وَنَشز   . 4/301النهاية  واج 

 . 5/2127 المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (2)
اب  ، كتهههاب األدب، بهههو داوود فهههي سهههننهأ أخرجهههه (3) ي بهههَ لِ  فهههِ َبِطحُ  الر جهههُ ى َينههه  هِ  َعلهههَ نهههِ ، 4/309 َبط 

، بهههاب: كراهيهههة االضهههطجاع علهههى الهههبطن، كتهههاب األدب، الترمههذي فهههي جامعهههه و، 5040ح
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 التهههي األمهههاكن فهههي السهههيما بطنهههه علهههى ينهههام أن لإلنسهههان ينبغهههي ال أنهههه علهههى دليهههل
 كهان إذا لكن،مكروههة رؤيهة فههي الحال هذا  على  رأوه  إذا  الناس  ألن  الناس  يغشاها
 ال ههذا فهإن له أريح ألنه الكيفية هذه على ينام أن وأراد  بطنه في وجع اانسان  في
. ف للسهههنة فهههي هيئهههة النهههومونوم المسهههلم علهههى بطنهههه مجههها،حاجهههة ههههذه ألن بهههه بهههأس
رُ و  ح  عُ : السهه  ة َوجههَ ئههَ يِ  ووجهههُ ، الر   االضههطجاعَ  أن  : الههبطن علههى االضههطجاع عههن الن ههه 

رِ  ووضهع، الطب   في  ُمضر    البطن  على د  هِ  الصه  ذان والوجه   األعضهاءِ  أشهرفُ  همها الله 
ولعههل السههر فههي ذلههك مخالفههة لهيئههة :قلت  (1).السههجود  غيههر فههي إذالل   األرضِ  علههى
ثانيهها هههذه ضههجعة أهههل ، مههن النههوم علههى الشههق األيمههن ()نههوم الههوارد عههن النبههي ال

 . النار
 

 َبي َنَما :  ( 2) َهاِنئ    ب نُ   ُشَري حُ   الَ قَ   :ن يبغض لقاء اهللاهلل مل بغض: املطلب العاشر
ِجدِ   ِفي  َأَنا تُ :  ُهَري َرةَ   َأُبو   َقالَ   ِإذ    ال َمِديَنةِ   َمس    َرُجل    ُيِحب    اَل " :  َيُقولُ ،  ()  الن ِبي    َسِمع 
 َفَأَتي تُ ،  "  ِلَقاَءهُ   هللاُ   َأب َغَض   ِإال    هللاِ   ِلَقاءَ   َرُجل    َأب َغَض   َواَل ،  ِلَقاَءهُ   هللاُ   َأَحب    ِإال    هللاِ   ِلَقاءَ 
َنا  َلَقد    َحقًّا   ()   الن ِبيِّ   َعنِ   ُهَري َرةَ   َأُبو  َذَكرَ   َما  َكانَ   َلِئن  :  َفُقل تُ ،  َعاِئَشةَ  : َفَقاَلت  ،  َهَلك 

 

يوقههال:  " ال يحبههها هللا "وفيههه 2768ح  5/97 ابِ  َوفههِ ن   البههَ َة، عههَ فههَ نِ  ِطه  رَ  َوابهه  و ابههن . ُعمههَ
هِ ، كتهههاب أبهههواب األدب، هماجهههة فهههي سهههنن ى ال َوجههه  ِطَجاِع َعلهههَ ن  ااِلضههه  ِي عهههَ اُب الن هههه  ، بهههاب: بهههَ

و ابهن حبهان . اللفظ لههو  15543ح ، 24/307، و أحمد في مسنده.  3724ح    2/1227
ن  ، بهاب: آداب النهوم، كتهاب الزينهة والتطيهب،  في صحيحه كما في ااحسهان ِر عهَ ُر الز جه  ِذكه 

ن َساِن َعلَ  ِم اا ِ َمةَ َنو  ُ َجل  َوَعاَل اَل ُيِحب  ِتل َك الن و   ِ ِنِه ِإِذ   . 5549ح ، ى َبط 
 . 5/144 المصابيح شرح في المفاتيح (1)
، بابهه فهي ذكرناه قد، صحبة له، [2] يزيد بن هانئ وأبوه، المقدام أبا يكنى، إسالمي جاهلي  (2)

 . 2/702االستيعاب . )) علي أصحاب أجلة من هذا وشريح
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تُ :  َقالَ :  َقالَ   َذاَك؟  َوَما،  ()  هللاِ   َرُسولُ   َقالَ   ِفيَما  َهَلكَ   َمن    ال َهاِلكُ   ِإن َما  َرُسولَ   َسِمع 
  هللاِ  ِلَقاءَ   َرُجل    َيب َغُض   َواَل ،  ِلَقاَءهُ   هللاُ   َأَحب    ِإال    هللاِ   ِلَقاءَ   َرُجل    ُيِحب   اَل ":  َيُقولُ  ()  هللاِ 
َهدُ   َوَأَنا:  َقاَلت  ،  "  ِلَقاَءهُ   هللاُ   َأب َغَض   ِإال   ُتهُ   َأنِّي  َأش  ِري   َوَهل  ،  َذِلكَ   َيُقولُ   َسِمع   َذِلَك؟  ِلمَ   َتد 
َرجَ   ِإَذا رُ   َحش  د  ََصاِبعُ   َوَتَشن َجتِ ،  ال ِجل دُ   َواق َشَعر  ،  ال َبَصرُ   َوَطَمحَ ،  الص   َذِلكَ   َفِعن دَ ،  األ 
قال   .(1)"ِلَقاَءهُ   هللاُ   َأب َغَض ،  هللاِ   ِلَقاءَ   َأب َغَض   َوَمن  ،  ِلَقاَءهُ   هللاُ   َأَحب    هللاِ   ِلَقاءَ   َأَحب    َمن  

رُ   ال َحِديثُ   َهَذا:  النووي  َلهُ   آِخُرهُ   ُيَفسِّ ََحاِديثِ   ِبَباِقي  ال ُمَرادَ   َوُيَبيِّنُ   َأو  َلَقةِ   األ    َمن    ال ُمط 
َنى  ِ ِ   ِلَقاءَ   َكِرهَ   َوَمن    ِ ِ   ِلَقاءَ   َأَحب   َتَبَرةَ   ال َكَراَهةَ   َأن    ال َحِديثِ   َوَمع    َتُكونُ   ال ِتي  ِهيَ   ال ُمع 
َبلُ   اَل   َحاَلة    ِفي  الن ز عِ   ِعن دَ  َبُتهُ   ُتق  رُ   َفِحيَنِئذ    َغي ُرَها  َواَل   َتو    َصاِئر    ُهوَ   ِبَما  ِإن َسان    ُكل    ُيَبش 
َعاَدةِ   ه لُ َفأَ   َذِلكَ   َعن    َلهُ   َوُيك َشفُ   أعدله  َوَما  ِإَلي هِ    لينتقلوا   هللا  ولقاء  الموت   ُيِحب ونَ   الس 
ِزلُ   َأي    ِلَقاَءُهم    ِ ُ   َوُيِحب    أعدلهم   ما  إلى َقاَوةِ   َوأَه لُ   َوال َكَراَمةَ   ال َعَطاءَ   َلُهمُ   َفُيج    الش 

َرُهونَ  َرهُ   ِإَلي هِ   َين َتِقُلونَ   َما  ُسوء    ِمن    َعِلُموا  ِلَما   ِلَقاَءهُ   َيك    َعن    ُيب ِعُدُهم    َأي    ِلَقاَءُهم    ِ ُ   َوَيك 
َمِتهِ  َنى  َوَهَذا  ِبِهم    َذِلكَ   ُيِريدُ   َواَل   َوَكَراَمِتهِ   َرح  َنى   َوَلي َ    ِلَقاَءُهم    ُسب َحاَنهُ   َكَراَهِتهِ   َمع    َمع 
َخِرينَ   ِلَقاءَ   ُحب هُ   ن  أَ   َواَل   َذِلكَ   َكَراَهُتُهم    ِلَقاَءُهم    َتَعاَلى  ِ ِ   َكَراَهةِ   َسَببَ   َأن    ال َحِديثِ    ا  
َلُهم   ِصَفة   ُهوَ  َبل   َذِلكَ  ُحب ُهم  

 (2). 
 

 

رِ  كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه  (1) ك  َعاءِ  الذِّ َبةِ  َوالد  َفارِ  َوالت و  ِتغ  اءَ  َأَحب   َمن   َبابُ ، َوااِلس   هللاِ  ِلقهَ
ب   اَءهُ  هللاُ  َأحهههَ ن   ِلقهههَ ِرهَ  َومهههَ اءَ  كهههَ ِرهَ  هللاِ  ِلقهههَ اَءهُ  هللاُ  كهههَ بلفهههظ الكهههره بهههدل . 2685ح  4/2066، ِلقهههَ
 . واللفظ له 8556ح  230، 14/229، وأحمد في مسنده، البغض

 . 11 :17/9شرح النووي على مسلم  (2)
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َعن    :(حب اهلل للمساجد وبغض اهلل لألسواق: )املطلب احلادي عشر
َرانَ  َمِن ب ِن ِمه  َلى َأِبي ُهَري َرةَ ،  َعب ِد الر ح  : َقالَ ،  ()َعن  َأِبي ُهَري َرَة َأن  َرُسوَل هللِا  ،  َمو 

َواُقَها، َأَحب  ال ِباَلِد ِإَلى هللِا َمَساِجُدَها» َوَأب َغُض ال ِباَلِد ِإَلى هللِا َأس 
(1)  . 

َوى   َعَلى  َوَأَساُسَها  الط اَعاتِ   ُبُيوتُ   أِلَن َها   َمَساِجُدَها  ِ ِ   ِإَلى  ال ِباَلدِ   َأَحب   ُلهُ   الت ق   َقو 
وَ   ِ ِ   ِإَلى  ال ِباَلدِ   َوَأب َغُض  َبا  َوال ِخَداعِ   ال ِغّشِ   َمَحل    أِلَن َها  اُقَهاَأس  َي َمانِ   َوالرِّ   ال َكاِذَبةِ   َواأل 
اَلفِ  دِ   َوِإخ  َراضِ   ال َوع  ع  رِ   َعن    َواا ِ َناهُ   ِفي  ِمم ا  َذِلكَ   َوَغي رِ   ِ ِ   ِذك  ُض   َوال ُحب    َمع   َوال ُبغ 
ر   ال َخي رَ  ِإَراَدُتهُ  َتَعاَلى ِ ِ  ِمنَ  ُلهُ  َأو   َوالش  َعَدهُ  ِبَمن   َذِلكَ  ِفع  َقاهُ  َأو   َأس    َمَحل   َوال َمَساِجدُ  أش 
َمةِ  ُنُزولِ  َواقُ  الر ح  َس  َها َواأل   .(2)ِضد 
القاري   علي  المال  عُ :  (ِ ِ   ِإَلى  ال ِباَلدِ   َأَحب  )  :وقال   َمأ َوى   َوال ُمَرادُ ،  ال َبَلدِ   َجم 

ن َسانِ  َواُقَها  ِ ِ   ِإَلى  ال ِباَلدِ   َأب َغُض وَ ،  َمَساِجُدَها)  اا ِ   ِإَراَدةُ   ال َمَساِجدَ   ِ ِ  ِبُحبِّ   ال ُمَرادُ :  (َأس 
َلِبي ةِ   ِبَطِريقِ   َوَهَذا،  ِخاَلُفهُ   َوِبال ُبغ ضِ   أِلَه ِلَها  ال َخي رِ  َغ  ِجدَ   َيق ِصدُ   َفَقد    َوِإال    األ  د    ال َمس   ِبَقص 
وَ  وقَ   ُخلُ َيد    َوَقد  ،  ال ِغيَبةِ   َنح  وقِ   ِفي   َيُكونُ   ِمم ن    ُكن  :  ِقيلَ   َوِلَذا،  ال َحاَللِ   ِلَطَلبِ   الس   الس 
ِجدِ   ِفي  َوَقل ُبهُ  عُ ،  ِبال َعك  ِ   اَل   ال َمس  ِجدِ   ِفي  َوال َقاَلبِ   ال َقل بِ   َبي نَ   َوال َجم  َملُ   ال َمس    َقالَ .  َأك 
يِبي   ِمَيةَ   َوَلَعل  :  الطِّ َواقِ َواأل َ   ال َمَساِجدِ   َتس  ِلهِ   ِإَلى  َتل ِميح    ِبال ِباَلدِ   س   َواْلَبَلدُ }:  َتَعاَلى  َقو 
َيةُ [  58:  األعراف  {الطاي  بُ  َتَملُ .  ا    َشك    َواَل ،  ال ِباَلدِ   ِبَقاعُ :  َأي    ُمَضاف    ُيَرادَ   َأن    َوُيح 

 

باب أحههههب الههههبالد إلههههى هللا ،كتاب المسههههاجد ومواضههههع الصههههالة،أخرجههههه مسههههلم فههههي صههههحيحه (1)
بهاب: بهاب فضههل ، كتهاب الصهالة، ابهن خزيمهة فهي صههحيحه. و 671ح  1/464، مسهاجدها

، صحيحه كما في ااحسان ابن حبان في. و 1293المساجد إذ هي أحب البالد إلى هللا ح 
ِباَلِد ، بههههاب: المسههههاجد، كتههههاب الصههههالة ب  الهههه  اِجَد َأحههههَ َأن  ال َمسههههَ اِن بههههِ ُر ال َبيههههَ ح       ، ....ِذكهههه 

1600 . 
 .  5/171شرح النووي على مسلم  (2)
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َواقَ ،  َتَعاَلى  ِ ِ   ِإَلى  الت َقر بِ   َمَحل    ال َمَساِجدَ   َأن   َس  َياِطينِ   َأف َعالِ   َمَحل    َواأل    ِمنَ   الش 
َلةِ  َوال ِخَياَنةِ  َوالط َمعِ  ال ِحر صِ   (1).َوال َغف 

المناوي     ألن   به  سميت   سوق   جمع (  أسواقها  هللا  إلى  البالد   وأبغض ):  قال 
 والطمع   والفتن  والحرص  والغش  الغفلة  مواطن  ألنها  وذلك  إليها  تساق  البضائع
 وقصاد ...  .تعالى  هللا  عن  القاطعة  الفانية  األعراض   في   الكاذبة  واأليمان  والخيانة
  بعدا   إال  يزيد   ال  وذلك  والشره  والحرص   الغفلة  من  واان   الجن  شياطين   األسواق
  إلى   يغد   من  إال  اللهم  وأحزابه  الشيطان  من  دنوا  إال  يور    وال  أوليائه  ومن  هللا  من
 المساجد   ة بمحب  المراد :  جمع  وقال   ودينه  عرضه  به  يصون   الذي  الحالل  طلب 
 المعاصي   من  فيها  يقع  ما  بغض   األسواق  وببغض   القرب   من  فيها  يقع  ما  محبة
  لهم   وضع  بما  حواسهم  وشغل  قلوبهم   على   الغفلة   استيالء  من   أهلها   على  غلب   مما
  األرزاق   ومظان  النوال  معدن  واألسواق  يطلبون   وإليه  ينظرون   فإليه  التدبير  من

  أهل   لكن  األشياء  ملك  فيها  يتداولون   لدنياا  ألهل  هللا  وضعها  مملكة  وهي  واألفضال
  فتنة   عليهم  فصارت   دوال  فاتخذوها   األسباب   بهذه  قلوبهم  تعلقت   دخلوها  إذا  الغفلة
  معاشا   جعله  تعالى  هللا  من  رحمة  فالسوق   وإال  الجهة  هذه  من  البقاع  أبغض   فكانت 
  ولو   ةالحاج  عند   األشياء  تلك   لتوجد   وقطر  قطر  من  فيها  أرزاقهم  عليهم  يذر  لخلقه
 ليال  البالد   إلى  والترحال  الحرف  جميع  تعلم  إلى  منا  كل  الحتاج  ذلك  يكن  لم

  نفوسهم   ودنسوا  الرحمة  هذه  عن  صدوا  الغفلة   وأهل  نعمة   السوق   فوضع .  ونهارا
  قلوبهم   دخلوها  وإن  فهم  اليقين  أهل  وأما  نقمة  عليهم  فصارت   فيه  الخطايا  بتعاطي
 السوق   يدخل  ()  المصطفى  كان  ثم  نوم  فتنها  من  فسلموا  هللا  بتدبير  متعلقة
  شر   هو  ما  وجود   مع  باألسواق  المساجد   قرن   وإنما:  الطيبي   قال.  ويبيع  ويشتري 
  األمر   يدفعه  الديني  األمر  وأن   واالشتغال  االلتهاء  معنى  بين  ليقابل  البقاع  من  منها

 

 2/591 المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة(1)
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  والساكنين   ألهلها  حبه  لها  وبغضه  للبقاع  تعالى  وحبه:  وقال الصنعاني.  (1)الدنيوي 
   الّنبيّ   أتانا:  قال  ))  غرزة  أبي  بن  قي   عنو .  (2)يالزمها  ولمن  لهم  وبغضه  بها
()  فشوبوها  والكذب   الّلغو  يخالطها  الّسوق   هذه  إنّ »:  فقال،  الّسوق   في  ونحن 

 . (3) بالّصدقة 
َفِل ب ُن َأِبي َعق َرب    ي َأب   عن   :(عرللِش () بغض النيب: )املطلب الثاني عشر َنو 

ِ    () َعاِئَشَة  َقاَل َسَأل تُ   ِ ُر َقاَلت  َكاَن    ()َهل  َكاَن َرُسوُل  ع  ُيَتَساَمُع ِعن َدُه الشِّ
 .  (4) َأب َغَض ال َحِديِث ِإَلي هِ 

َبي رِ ،  َوه ُب ب ُن َكي َسانَ   عن  َأُل ُعَبي َد ب َن ُعَمي ر     ()،  َأن ُه َسِمَع َعب َد هللِا ب َن الز  َيس 
ِر َرُسوِل هللِا  َعن    (5) ال ُجن َدِعي   ِبِحَراء  ِمن     ()َكاَن  :  َقاَل ُعَبي د    () ُبُدوِّ َأم  ُيَجاِوُر 

ًرا ِرِكينَ ، ُكلِّ َسَنة  َشه  ِعُم َمن  َجاَءُه ِمَن ال ُمش  َفِإَذا َقَضى ِجَواَرُه َلم  َيِصل  ِإَلى َبي ِتِه  ، َوُيط 
َبةِ  "َلم  َيُكن  ِمَن ال َخل ِق :  َوَكاَن َيُقولُ ،  ِبِحَراء    ()  َفَبي َنا َرُسوُل هللاِ ،  َحت ى َيُطوَف ِبال َكع 

 

 . وما بعدها1/170فيض القدير  (1)
 . 1/391امع الصغير التنوير شرح الج (2)
َي َمانِ   ِكَتابُ ،  في سننه  النسائي  أخرجه  (3) يباب ، َوالن ُذورِ  األ  وِ  فهِ ِذبِ  الل غه  ح        (7/15) َوال كهَ

 . وإسناده صحيح 3799
، ابهههن أبهههي شهههيبة فهههي مصهههنفه. و 1593ح، 3/93، أخرجهههه أبهههو داود الطيالسهههي فهههي مسهههنده (4)

فهي  هإسهحاق بهن راهويه.و 26615ح ، ه فهي جوفههمن كره الشهعر وأن يعيه،باب:كتاب األدب
 هذا، و واللفظ له، 25020ح ، 41/475، و أحمد في مسنده. 1687ح ،  3/969،  مسنده
َرُه َأن  ، كتهاب الشههادات، البيهقهي فهي السهنن الكبهرى  . و  ااسناد  صحيح  حديث ا ُيكه  بهاب: مهَ

د   ى َيصههههُ ُر َحتهههه  ع  اِن الشههههِّ ى اِان سههههَ َب َعلههههَ وَن ال َغالههههِ ر آنِ َيكههههُ ِم َوال قههههُ ِ َوال ِعلهههه   ِ ِر  ن  ِذكهههه  ح     ، ُه عههههَ
21679 . 

رُ ،  الَواِعظُ   (5) لِ  َحَياةِ  ِفي: ُوِلدَ .  الُمَفسِّ اتِ  ِمن   َوَكانَ ، َأِبي هِ : َعن   َوَحد  َ . () هللاِ  َرُسو   الته اِبِعي نَ  ِثقهَ
 . 4/156سير أعالم النبالء .. َيِسي َرة   ام  ِبَأي   ُعَمرَ  اب نِ  َقب لَ : ُتُوفِّيَ .  ِبَمك ةَ  َوَأِئم ِتِهم
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ُنون   َمج  َأو   َشاِعر   ِمن   ِإَلي   َأب َغَض  ء   ِإَلي ِهَما،  َشي  الن َظَر  ُأِطيُق  اَل  ... ُكن ُت 
 . "(1)الحديث 
  ( )  هللا  رسول  إلى  الحديث   أبغض   كان  الشعر  أنّ   يفيد   ما  الحديث   هذا  في 
، ويستنشده الشعر يستجيد   كان أّنه () عنه ثبت  بل، إطالقه على لي  كالم وهو
  َبابُ :  باب وقد وضح هذا اامامان البخاري والبيهقي حينما عنونا ب.  به  ويتمثل  بل
َرهُ   َما رُ   اِان َسانِ   َعَلى  الَغاِلبَ   َيُكونَ   َأن    ُيك  ع  هُ   َحت ى،  الشِّ رِ   َعن    َيُصد   َوالِعل مِ   ِ ِ   ِذك 

َوابُ :  قال اامام النووي .  فالمقصود هو هذا  َوالُقر آنِ  رُ   َيُكونَ   َأن    ال ُمَرادَ   َأن    الص  ع    الشِّ
ِلًيا  َعَلي هِ   َغاِلًبا َتو  َغُلهُ   ِبَحي ثُ   َعَلي هِ   ُمس  ر ِعي ةِ   ال ُعُلومِ   ِمنَ   َوَغي ِرهِ   ال ُقر آنِ   َعنِ   َيش  رِ   الش   َوِذك 
ُموم    َوَهَذا  َتَعاَلى  ِ ِ  ر    يِّ أَ   ِمن    َمذ    ِمنَ   َوَغي ُرُهَما  َوال َحِديثُ   ال ُقر آنُ   َكانَ   ِإَذا  َفَأم ا  َكانَ   ِشع 

ر ِعي ةِ   ال ُعُلومِ  رِ   ِمنَ   ال َيِسيرِ   ِحف ظُ   َيُضر    َفاَل   َعَلي هِ   ال َغاِلبُ   ُهوَ   الش  ع    أِلَن    َهَذا  َمعَ   الشِّ
َفهُ  َتِلًئا  َلي َ    َجو  ًرا  ُمم  ِ ُ   ِشع  َلمُ   َو َتَدل  وَ   أَع  ُض   اس    َكَراَهةِ   َعَلى  ال َحِديثِ   ِبَهَذا  ال ُعَلَماءِ   َبع 
رِ  ع  َلًقا  الشِّ َش   اَل   َكانَ   َوِإن    َوَكِثيِرهِ   َقِليِلهِ   ُمط  ِلهِ   َوَتَعل قَ   ِفيهِ   ُفح  ي َطانَ   ُخُذوا:  ()  ِبَقو    الش 
ش    ِفيهِ   َيُكن    َلم    َما  ُمَباح    ُهوَ   َكاف ةً   ال ُعَلَماءُ   َوَقالَ  ُوهُ   ُفح    َحَسُنهُ   َكاَلم    َوُهوَ   َقاُلوا   َوَنح 
َوابُ   ُهوَ   َوَهَذا  َقِبيح    َوَقِبيُحهُ   َحَسن   رَ   ()  الن ِبي    َسِمعَ   َفَقد    الص  ع  َتن َشَدهُ   الشِّ  َوَأَمرَ   َواس 
انَ   ِبهِ  ِرِكينَ   ِهَجاءِ   ِفي  ))  َحس  َحاُبهُ   َوَأن َشَدهُ   ال ُمش  َرِتهِ   َأص  فَ   ِفي  ِبَحض  َس    َوَغي ِرَها   ارِ األ 

َحاَبةِ   َوَأِئم ةُ   ال ُخَلَفاءُ   َوَأن َشَدهُ  َلفِ   َوُفَضاَلءُ   الص  اَلِقهِ   َعَلى  ِمن ُهم    َأَحد    ُين ِكر هُ   َوَلم    الس   ِإط 
ُمومَ  َأن َكُروا َوِإن َما ُش  َوُهوَ  ِمن هُ  ال َمذ  ُوهُ  ال ُفح   .(2) َوَنح 

 

الطبري فهي تهاريخ الرسهل  و. واللفظ له. 2420ح ،  4/54،  ( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة1)
بهن نوفهل بهن   ، ترجمهة: ورقهةو ابن عساكر في تهاريخ دمشهق. 418ح  ،  2/301،  والملوك
محمههد بههن إسههحق  أئمههة إال وإسههناده صههحيح رواتههه ثقههات. 68275ح ، 13-63/11، أسههد

 . 7/33سير أعالم النبالء . وصدوق في غير ذلك، فإمام ثقة في المغازي والسير
 . 15/14شرح النووي على مسلم  (2)
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  من   شيًئا  يبغض   يكن  لم   وأّنه،  البعثة  قبيل  ()  النبي   حال  عن  بيان  األثرو  
  ولي  ،  غريزي   فطري   للمجنون   العقالء  وبغض ،  والمجنون   الشاعر  من  أكثر  الخلق
  على   يأمنون   ال  فهم،  فيها  معذوًرا   يكون   قد   علة من  أصابه  لما  ولكن،  لذاته  بغضهم
 .  دية وال عليه قصاص  وال، يكرهونه ما منه  يصيبهم  وربما، معه أنفسهم

الطباع   بل  فطري   غير  أمر  فهو،  للشاعر   العقالء  بغض   وأما   تميل  بعض 
 عرفوه  الذين  للعقالء  يتأكد   حتى  ؟،لنبوته  إرهاًصا  البغض   هذا  كان  فهل،  للشعراء
  مجانبا   لهم  مجافيا  سيكون   بل،  النبوة  دعوى   في  معهم  يلتقي   لن  أّنه  الشعراء  ببغض 
  إلى   تجرّ   قد   التي  والذم  المدح  في   المبالغة  الطباع   هذه   ومن ،  وطباعهم  لحالهم
  من   وهي،  والذم  بالمدح  والتكسب ،  المواقف  وتبديل،  ريح  كل  مع  والذهاب ،  الكذب 
 الذين ،  الكريمة  النفوس  أصحاب   المستعفين  عند   السيما،  الشعراء  صفات   أرذل
  كانوا   أنهم  األنبياء  عن  والمعروف.  والذمّ   المدح  مقابل  مال   أخذ   أنفسهم  على  يأبون 
 . الصفات  هذه عن شيء أبعد 
َتِلئَ   أَلَن  ":  ()  ِ ِ   َرُسولُ   َقالَ   َقالَ   ))  ُهَري َرةَ   َأِبي  َعن    : لقرطبيقال ا  فُ   َيم    َجو 
َتِلئَ   َأن    ِمن    َخي ر    َيِرَيهُ   َحت ى  َقي ًحا  َأَحِدُكم   ًرا  َيم  ِريِّ   َسِعيد    َأِبي  َعن  و   (1) "ِشع  : َقالَ   ال ُخد 
نُ   َبي َنا :  ()  ِ ِ   َرُسولُ   َفَقالَ   ُين ِشدُ   َشاِعر    َعَرَض   ِإذ    ()  ِ ِ   َرُسولِ   َمعَ   َنِسيرُ   َنح 
ي َطانَ   ُخُذوا" ِسُكوا  َأو    -الش  ي َطانَ  َأم  َتِلئَ  أَلَن   -الش  فُ   َيم    َأن    ِمن    َلهُ   َخي ر    َقي ًحا  َرُجل    َجو 

َتِلئَ  ًرا  َيم  لُ   َوِإن َما:  ُعَلَماُؤَنا  َقالَ   (2)"ِشع  اِعرِ   َهَذا  عَ مَ   َهَذا  ()  الن ِبيِّ   ِفع    َعِلمَ   َلم ا  الش 

 

ابُ ، كتههاب األدب، البخههاري فههي صههحيحه( أخرجههه 1) ا بههَ َرهُ  مههَ ونَ  َأن   ُيكهه  ى الَغالههِبَ  َيكههُ انِ  َعلههَ  اِان سههَ
رُ  ع  هُ  َحت ى،  الشِّ رِ   َعن   َيُصد  ، ومسلم في صحيحه، 6154ح ، 8/136، َوالُقر آنِ  َوالِعل مِ  ِ ِ  ِذك 

 . 2258ح ، 4/1769كتاب الشعر 
 . 2259ح ، 4/1769كتاب الشعر ، مسلم في صحيحه( أخرجه 2)
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اِعرَ  َهَذا َفَلَعل  ، َحاِلهِ  ِمن   رَ  ات َخذَ  َقدِ  َأن هُ  َحاِلهِ  ِمن   ُعِرفَ  َقد   ِمم ن   َكانَ  الش  ع    َطِريًقا  الشِّ
بِ  ِرطُ ،  ِللت َكس  حِ   ِفي  َفُيف  ِطيَ   ِإَذا  ال َمد  وِ   َوِفي،  أُع  ِذي َفيُ ،  ُمِنعَ   ِإَذا  َوالذ مِّ   ال َهج   ِفي  الن اَس   ؤ 
َواِلِهم   َراِضِهم    َأم    َما  َفُكل    ال َحاَلةِ   َهِذهِ   ِمث لِ   َعَلى  َكانَ   َمن    َأن    ِفي  ِخاَلفَ   َواَل .  َوأَع 
َتِسُبهُ  رِ   َيك  ع  َغاءُ   َيِحل    َواَل ،  َعَلي هِ   َحَرام    َذِلكَ   ِمن    َيُقوُلهُ   َما  َوُكل    .َحَرام    ِبالشِّ ص  ، ِإَلي هِ   اا ِ
 . (1) ، عليه  اانكار يجب  َبل  
 

ار    :(بغض اهلل للدنيا: )املطلب الثالث عشر ِن َيسهَ ى به  ن  ُموسهَ ُه َأن  ، عهَ ُه َبَلغهَ َأنه 
ُلق  َخل ًقا :  َقالَ   ()الن ِبي    َ َجل  َثَناُؤُه َلم  َيخ   ِ ْنَياُهَو َأبْ »ِإن   َن الِد  ه  مِ  ُض إ َليِْ ُه ، غَِ َوِإنه 

ا ُمن ُذ َخَلَقَها لَ  م  َين ُظر  ِإَلي ههَ
َرةَ  عهن أبهيو .(2) ولُ ، )) ُهَريه  تُ : َيقهُ ِمع  ولَ  سهَ  ِ ِ       َرسهُ

()  ُول ن َيا ِإن   َأاَل »:َيقههُ ة   الههد  ون   َمل ُعونههَ ا َمل عههُ ا مههَ رُ  ِإال   ِفيهههَ ا ِ ِ  ِذكهه  اِلم   َوااَلهُ  َومههَ  َأو   َوعهههَ
َتَعلِّم   مههُ
ن َياا ن  إِ : قههال المههال علهههي القههاري . (3) ة   لههد  وَدة  : َأي   َمل ُعونهههَ نَ  َمب عههُ ا ِ ِ  مههِ ِنههههَ  ِلَكو 
َدةً  نِ  ُمب عهَ ون  )"  ِ ِ  عههَ ا َمل عهُ ا مههَ ا: َأي   "( ِفيهههَ َغلُ  ِممه  نِ  َيشهه  رُ  ِإال  )" ِ ِ  عهَ ا)" "(ِ ِ  ِذكهه   َومههَ
َمالِ  ِمن   ِ ُ  َأَحب هُ : َأي  "(  َوااَلهُ  بِ  َوَأف َعالِ  ال ِبرِّ  أَع  َناهُ  َأو  ، ال ُقر  رَ  َوالهَى َما َمع  : َأي   ِ ِ  ِذكه 
هُ  ن   َقاَربههَ رَ  مههَ ًرا َذكههَ هُ  َخيهه  نِ  َوَتاَبعههَ اعِ  مههِ ِرهِ  اتِّبههَ هِ  َأمهه  يههِ َرهُ  أِلَن  ، َوَنه  بُ  ِذكهه  ا: َأي  . َذلههِكَ  ُيوجههِ  مههَ
ن َيا ِفي  ِ ُ   ُيِحب هُ  َرادُ  َوُهوَ ، َواِحد   ِمن   َتُكونُ  َوَقد  ، اث َني نِ  َبي نَ  ال َمَحب ةُ  َوال ُمَوااَلةُ  الد  ا ال مهُ  ُهنهَ

 

 . 175، 6/174  تفسير ابن كثير (1)
بهاب: ، البيهقي فهي الشهعبو . واللفظ له. 40ح ، 37ص: ، أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد  (2)

 . وصدوق  ثقة بين ورجاله، مرسل حديث هذا. 10018ح ، 13/102، الزهد وقصر األمل
َذا» :وقهال. 2322ح  4/561، بهاب منهه، الزهد كتاب،  الترمذي في سننهأخرجه    (3) ِديث   ههَ  حهَ

 . َغِريب   َحَسن  
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ي نههِ ون   َيع  ا َمل عههُ ي مههَ ن َيا فههِ رُ  ِإال   الههد  ا، ِ ِ  ِذكهه  هُ  َومههَ ا ِ ُ  َأَحبهه  ِري  ِممهه  ن َيا َيجهه  ا َوالههد  َواهُ  َومههَ  سههِ
 .(1)َمل ُعون  
  ومةمذم  صفة  على  المخلوقات   بعض   يخلق  هللا  أنّ   إلى  الحديث   هذا  يشير 

(  الدنيا   من  إليه  أبغض   هو  خلقا  يخلق  لم  هللا  إن):  قال المناوي ،  واالعتبار  لالبتالء
  منذ )  رضى  نظر(  إليها  نظر  وما)  عمال أحسن  أيهم  ليبلوهم  عباده فيها  أسكن  وإنما
 آذى  من  هللا  إلى  الخلق  أبغض   ألن  وذلك  المصنف  بخط هو  كذا(  لها  بغضا  خلقها
 إليه   السير  وبين  بينهم  وحال  عنه  عباده  وجوه  وصرف  أحبابه  وشغل  أولياءه
 له   بغيضة  فصارت   عنه   لهم  شاغلة  ألوليائه  مبغوضة  والدنيا  عليه  وااقبال
  هللا   لكن  األصفياء  وخواص   األولياء   لكبار   حتى   ومحنة  فتنة   فهي  وغرورها   لخداعها
  لضرورة   إال  الدنيا  طلب   ينبغي  ال  أنه  على  التنبيه  الخبر  وقصد   ويظفرهم  ينصرهم
 منها   يطلب   فالعاقل  قاتل  سم   هي  إذ   الميتة  من  المضطر  تناول  إال  منها  يتناول  وال
 سمها   من  توق   وعلى  هلل  بغيضة   لكونها  منها  تكره  على  به  الوجه  يصان  ما  قدر
 .(2) وغرورها غدرها من وحذر

 

 ، َأِبي ُعث َمانَ   َعنْ   (بغض اهلل لرجل مل يصب اهلل منه: )املطلب الرابع عشر
ِفي َمال    (3) "َما ُرِزئ تَ :  () َفَقاَل َلُه الن ِبي     ،َوِجيَه آِل ُفاَلن    ()َتى الن ِبي   َأن  َرُجاًل أَ 

 

 . 8/3240مرقاة المفاتيح  (1)
 . 2/255فيض القدير  (2)
ِزي ةُ   (3) عُ   ةُ ال ُمِصيبَ   الر  ُلَها َرَزاَيا  َوال َجم  زُ  َوَأص  َزُؤهُ  َرَزأ َتهُ  ُيَقالُ  ال َهم  وز   َتر  مهُ مُ  ِبَفت َحتَهي نِ  َمه  ز ءُ  َوااِلسه   الهر 

ل    ِمَثالُ  فُ  َوَقد   ِبُمِصيَبة   َأَصب ُتهُ   إَذا  َأَنا  َوَرَزأ ُتهُ   ُقف  الُ  ُيَخفه  َزاهُ  َرَزي تُههُ  َفُيقهَ  فهي المنيهر المصهباح. َأر 
، (229: ص)= =البالغهة أساس. والضرر النقصان: وقيل( 1/226) الكبير  الشرح  غريب

ِري ةَ  ُيب ِغُض  َتَعاَلى ِ َ  ِإن  » :3/262وفي النهاية  ِري ة  الِعف  اِهي ُهوَ  النِّف  رِّير الخبيثُ  الد   . الشِّ
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؟ "َقالَ  َزأ   :  َقالَ .  اَل :  َواَل َوَلد  ِريُت ال ِذي َلم  ُير  ِريُت النِّف  "ِإن  َأب َغَض ِعَباِد هللِا ِإَلى هللِا ال ِعف 
"َقالَ  َوَلد   َواَل  َمال   َأَصاِبِعهِ َفَبا :  ِفي  َراِف  ِبَأط  َساًل .  َيَعُه  ُمر  َجاَء   هذا  يبين .  (1) َهَكَذا 

 عليهم   واستعالؤه  هللا  عباد   على   استكباره   للعبد   هللا  بغض   موجبات   من  أنّ   الحديث 
 في   به  هللا  يبتليه  شيء  ألقل  ويسخط  يغضب   والذي،  إياهم  وإيذاؤه،  منهم  ونفرته
  ببلية   يبتليه  ال  هللا  يمهله،  َجزوع  نوعمَ ،  َهلوع  َجموع  فهو،  ولده  أو  ماله  أو  نفسه
  منها   عنه  يكف ر  لم  كاملة  بذنوبه   فيرجع ،  فلتة  روحه  وتزهق،  بغتة  أجله   يأتيه  حتى
  فإنّ   المؤمن  أما،  يريد   ما  منها   يؤتيه  فاهلل،  فيها  والعلو  الدنيا  على  لحرصه،  شيء
داوود   أبووى وقد ر . (2) أجره ويعظم حمله فيخف، بالباليا  خطاياه من عنه  يكفر هللا
ر    أخي  الرام   عامر  عنسننه عن عامر  ي  ف   ( )  ِ ِ   َرُسولُ   َفَذَكرَ ......  الُخض 

َقامَ  َس  ِمنَ   ِإن  »:  َفَقالَ ،  األ  َقمُ   َأَصاَبهُ   ِإَذا  ال ُمؤ  َفاهُ   ُثم  ،  الس    ِلَما   َكف اَرةً   َكانَ ،  ِمن هُ   ِ ُ   أَع 
ِعَظةً ،  ُذُنوِبهِ   ِمن    َمَضى ِبلُ   يَمافِ   َلهُ   َوَمو  َتق  ِفيَ   ُثم    َمِرَض   ِإَذا  ال ُمَناِفقَ   َوِإن  ،  َيس    َكانَ   أُع 
َسُلوهُ   ُثم  ،  أَه ُلهُ   َعَقَلهُ ،  َكال َبِعيرِ  رِ   َفَلم    َأر  رِ   َوَلم  ،  َعَقُلوهُ   ِلمَ   َيد  َسُلوُه   ِلمَ   َيد    َرُجل    َفَقالَ   َأر 
َلهُ   ِمم ن   قَ   َوَما،  ِ ِ   َرُسولَ   َيا:  َحو  َس  ِ ِ  ؟امُ األ  تُ   َما  َو : ()  ِ ِ   َرُسولُ   َفَقالَ ،  َقط    َمِرض 

 

 ،12/309، فصههههل فههههي ذكههههر مهههها فههههي األوجههههاع واألمههههراض، أخرجههههه البيهقههههي فههههي الشههههعب (1)
. 3872ح، كتهاب النكهاح، وأورده البوصيري في إتحهاف الخيهرة المههرة. واللفظ له.  9440ح

. 2467ح ، بهاب: ذم مهن ال يمهرض، كتهاب الطهب،  وأورده ابن حجهر فهي المطالهب العاليهة
، الحهديث متهروك: الكهديمي يهون  بهن محمهد: وفيهه، إرسهال موضع به ألن:  ضعيفه  إسناد

 . 4/74ميزان االعتدال 
َفةِ  كتههاب) مسههلم رواه  مهها: منههها، كثيههرة أحاديههث لههذلك هدويشهه (2) ةِ  صههِ ةِ  ال ِقَيامههَ ارِ  َوال َجنهه  ابُ ، َوالنهه   بههَ

لُ  ِمنِ  َمثههَ ؤ  ر عِ  ال مههُ الز  لُ  كههَ اِفرِ  َوَمثههَ َجرِ  ال كههَ زِ  َكشههَ َر  ن   (2809)، (4/2163) (األ  ي عههَ َرةَ  َأبههِ ، ُهَريهه 
لِ  ِمنِ ال ُمؤ   َمَثلُ : »() هللاِ  َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ  ر عِ  َكَمثهَ َزالُ  َواَل ، ُتِميلهُهُ  الهرِّيحُ  تَهَزالُ  اَل  الهز  ِمنُ  يهَ ؤ   ال مهُ

زِ  َشَجَرةِ   َكَمَثلِ  ال ُمَناِفقِ  َوَمَثلُ ، ال َباَلءُ  ُيِصيُبهُ  َر  َتز   اَل ، األ  ِصَد  َحت ى َته  َتح   . َتس 



 التاسع والثالثون العدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 - 1160 - 

تَ ،  َعن ا  ُقم  » ِ ِ )ومعنى  .  (1) .،ِمن ا   َفَلس  تُ   َما  َو  َتَنح  :  َأي  (  ُقم  "  َفَقالَ .  َقط    َمِرض 
تَ  َعن ا). َواب ُعد   تَ : َأي  ( ِمن ا َفَلس   . (2) ِبَبِلي ِتَنا  ب َتل  تُ  َلم   َحي ثُ ، َطِريَقِتَنا أَه لِ  ِمن   َلس 
المناوي    الشرير  أي  أوله  بكسر(  العفريت   هللا  إلى  هللا  عباد   أبغض   إن)  :قال 

  العفر :  الزمخشري   قال.  شيطنته   في  القوي   أي(  النفريت )  آدم  بني  من  الخبيث 
  والعفارية   العفريت   في  والياء  قرنه  يعفر  الذي  المتشيطن  القوي   والعفريت   والعفرية
  لم  الذي)  كقنديل  لإللحاق  عفريت   في  والتاء  للمبالغة  فيهما  لتأنيث ا  وحرف  لإللحاق
 باقون   وولده  موفورا  ماله  يزال  ال  بل(  ولد   وال  مال  في)  بالرزايا  يصب   لم  أي(  يرزأ
. المصيبة  المصباح  في  كما  والرزية:قال  ابتاله  عبدا  أحب   إذا  ()  هللا  ألن  وذلك
(  العفريت   هللا   إلى  العباد   أبغض   إن):  وقال الصنعاني.  (3)والضرر  النقصان:  قيلو 

  هو :  وقيل،  الشديد   الخبيث   الداهي  هو:  النهاية  في،  والراء  والفاء  المهملة  بالعين
 والنفريت   العفريت :  الجوهري   الدين  مجد   وقال،  الظلوم:  هو  وقيل،  المنوع  الجموع
( والنفريت ).  مقصود   دهاء  مع  فيه   المبالغ  األمر  في  النافذ   ألفه  مع  تاؤه  وشدد 
حيث ،  ولعل هذا خاص بهذا الرجل وهللا أعلم:  قلت .  (5).  (4) له  أتباع   والفاء  ون بالن

 . نف  وال مال وال ولد ومع ذلك أمهله هللا ولم يبتل في جمع مع ذلك خبث وشر 

 

 3089ح، 3/182 ذنوبلله المكفهرة األمهراض بهاب، الجنائز كتاب، رواه أبو داوود في سننه  (1)
 . وإسناده فيه جهالة

  . 3/1144 مرقاة المفاتيح (2)
 . 408، 2/407فيض القدير  (3)
 . 3/262 النهاية، 1/414الفائق  (4)
 . 3/554التنوير (5)
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م ْعتُ :  َيُقولُ   َيَسارف   ْبن  َسع يدعن  و   ا  سَِ َرةَ   َأبَِ ولُ ،))  ُهَريِْ الَ :َيقُِ ولُ  قهَ  ِ ِ       َرسهُ
() :«  ن هِ  ِ ُ  ِردِ يههُ  مههَ ًرا بههِ ب   َخيهه  ُه  ُيصههِ اهُ .(1)ِمنهه  نههَ َتِليهههِ  َمع  اِئبِ  َيب  هُ  ِبال َمصههَ ا ِلُيِثيبههَ  َعَلي هههَ

َناهُ   َغي ُرهُ   َوَقالَ  ََحاِديثِ  َهِذهِ  َوِفي...َفُيِصيبهُ   ال باَلء  ِإَلي هِ   ُيَوجه  َمع  لِّ  َعِظيَمة   ِبَشاَرة   األ   ِلكهُ
ِمن   َدِمي    أِلَن    ُمؤ  وِ  َأو    َهمّ    َأو    َمَرض    ِبَسَببِ  َأَلم    ِمن    َغاِلًبا  َين َفك    اَل  ا    َذَكرَ  ِمم ا َذِلكَ  َنح 
َراَض  َوَأن   َم  َجاعَ  األ  َو  اَلمَ  َواأل   . (2)َلهُ  َتَقعُ  َمن   ُذُنوبَ  ُتَكفِّرُ  َقل ِبي ةً  َأو   َكاَنت   َبَدِني ةً  َوا  

 

املطلب السادس ، صي)بغض اهلل للشيخ العا :املطلب اخلامس عشر

عن سلمان    : (بغض اهلل للذنوب اليت يف ليلة اجلمعة ويومها :عشر
ء    ِمن    َما"مرفوعا   ء    ِمن    َوَما  َتاِئب    َشابَ   ِمن    َتَعاَلى  هللا  ِإلى  َأَحب    َشي   َأب َغُض   َشي 
  هللا   ِإَلى  َأَحب    َنة  َحسَ   الَحَسَناتِ   ِفي  َوَما  َمَعاِصيهِ   َعَلى  ُمِقيم    َشي خ    ِمن    َتَعاَلى  هللا  ِإَلى
َملُ   َحَسَنة    ِمن    َتَعاَلى َلةِ   ِفي  ُتع  مِ   َأو    ُجُمَعة    َلي    َأب َغُض   َذن ب    الذ ُنوبِ   ِمنَ   َوَما   ُجُمَعة    َيو 
َملُ  َذن ب   ِمن   َتَعاَلى هللا ِإَلى َلةِ  ِفي ُيع  مِ  َأو   الُجُمَعةِ  َلي   .  (3) "الُجُمَعةِ  َيو 
،  الشاب   من  السيما،  التوبة   ومنها  الطاعات   على  تحريض   الحديث   هذا  في 

  ليلتها ،  الجمعة  السيما  وقت   كل   وفي،  الشيخ  من   السيما  المعاصي  من  وتحذير

 

ح ، 7/115، الَمَرضِ  َكف اَرةِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ ، كتاب المرضى، صحيحهفي خاري أخرجه الب (1)
5645 . 

 . 10/108باري فتح ال (2)
ِ أخرجه الشجري في األمالي الخمسية مختصرا بلفظ:   (3)  ِ ء  َأَحب  ِإَلى  ِمن   ()»َما ِمن  َشي 

ب   ابّ  َتائههِ و ابههن عسههاكر فههي . 903ح ، 1/263، بههاب: فههي التوبههة ومهها يتصههل بههذلك، شههَ
، التوبهههة :بهههاب، والقشهههيري فهههي رسهههالته. 11ح ، 1/47، المجلههه  الثهههاني والثالثهههون ، التوبهههة
السهههمعاني فهههي  وأورده المتقهههي الهنهههدي فهههي كنهههز العمهههال وعهههزاه إلهههى "أبهههي المظفهههر. 1/207

تههاريخ بغههداد . لههي  بثقههة: سههليمان بههن طريههف: فيههه، ضههعيف هإسههنادو . أماليههه عههن سههلمان"
9/369 . 
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  وعلى ،  األوان  فوات   قبل  الخيرات   إلى  المسارعة   والشيخ  الشاب   فعلى،  ويومها
 عمل  يسبق  فاضل  وقت   في  قليل  عمل  فربّ ،  األوقات   فضائل  على  التعرف  العاقل
  األوقات   في  السيما   المعاصي  مقارفة  من  العاقل  وليحذر،  آخر  ت وق  في  كثيرا

  وعليه   المستعان  وهللا،  وبغضه،  الربّ   غضب   تجلب   فيها   المعصية  فإنّ ،  الفاضلة
 .  التكالن
  تائبة   شابة  أو(  تائب   شاب   من  تعالى  هللا  إلى  أحب   شيء  من  ما)  :قال المناوي  
 كذلك  شيخة أو( معاصيه على مقيم شيخ من تعالى هللا إلى أبغض  شيء من وما)
  يوم   أو  الجمعة  ليلة  في  تعمل  حسنة  من  هللا  إلى  أحب   حسنة  الحسنات   في  وما)

 أو   الجمعة  ليلة  في  يعمل  ذنب   من  هللا  إلى  أبغض   ذنب   الذنوب   من  وما  الجمعة
  في   فعل  لو  منه   أشد   فيهما  المفعول  الذنب   ذلك  عقاب   فيكون   أي(  الجمعة  يوم

 . (1) غيرهما
الصنعاني  .  وقبوالً   مثوبة  وأكتر  منه  أقرب (  هللا  إلى  أحب   شيء  من  ما)  :وقال 
  هلل   يردع  فهو  إليها  الداعي  بقاء  مع  المعاصي  عن  نزع   ألنه(  تائب   شاب   من)

  على   مقيم  شيخ  من  تعالى  هللا  إلى  أبغض   شيء  من   وما).  لمرضاته  وإيثار
  من   وما)  وعتو  تمرد   فإصراره  وحاله  نفسه  من  الزاجر  وجد   قد   ألنه(  معصية
 فهذا (  جمعة  يوم   أو  جمعة  ليلة   في   تعمل  حسنة   من  هللا  إلى  أحب   حسنة  سنات الح
 أشد (  هللا  إلى  أبغض   ذنب   الذنوب   من  وما)  الزمان  باعتبار  الحسنات   تفضيل  في

 . لفاعله عقوبة

 

 . 5/484فيض القدير  (1)
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  وطلب   هللا  طاعة   وقتا  ألنهما (  الجمعة  يوم   أو  الجمعة  ليلة  في  يعمل  ذنب   من) 
  في   وكذا  الزمان  باعتبار  المعصية  عظمة  وهذا  ذلك  العاصي  فعك   رضوانه
 .(1) ومعاصيه الحرم كطاعات  المكان

 

ب ِن   :(غض غازيابغض اهلل ملن َب: )املطلب السادس عشر َأَنِ         َعن  
ُ َعَلي ِه َوآِلِه َوَسل مَ :  َقالَ   ))َماِلك     ِ ِ َصل ى   ِ ِرف   :  َقاَل َرُسوُل   (2) حرمة"َمن  َلم  َيع 
ًيا َفَقْد َأْبَغَضن ي اِزي َفُهَو ُمَناِفق  َفَرِس ال غَ  َوَمن  َأب َغَضِني َفَقد  برأ ِمَن   َوَمْن َأْبَغَض َغاز 

َوَمأ َواهُ   ال َجن َة  َعَلي ِه   ُ  ِ َم  َحر  َفَقد   َأَذاِني  َوَمن   َأَذاِني  َفَقد   َغاِزًيا  َأَذى  َوَمن   الِم  اِاس 
 . (3)الن اُر"

 

 . 9/478التنوير  (1)
 . خرى والتصويب من الروايات األ، عند الرافعي حرفة (2)
ن ، أخرجههه الرافعههي فههي أخبههار قههزوين (3) ن أبههان بهه  االسههم السههابع عشههر: ترجمههة: عبههد العزيههز بهه 

الَ  ثهُهم  . 3/184، عثمههان العثمههاني ِديث   قههَ ر   حههَ نُ  ُمن كههَ نُ  َوال َحسههَ ةَ  بهه  ِعيف   َعِطيهه  ر دَ  ضههَ هِ  َتفههَ نُ  بههِ  ابهه 
ي ةَ  َأبههِ ضههَ هُ  َرو  ، تعليههق موضههع بههه ألن فيعضههه إسههناد: قلههت. عليههه وعهدتههه الصههيقلي َوَعنهه 

عنهد مسهلم فهي صههحيحه وللحهديث شهاهد . لهي  بثقهة كمهها سهبق: الكهوفي سهلمان بهن وطريهف
نِ   َبابُ بمعناه، كتاب الحدود،   تَهَرفَ   مهَ هِ   َعلهَى  اع  سهِ الزَِّنى َنف   ،وآخهر عنهد1694،ح 3/1320 بهِ

يِّبِ ، 674ح  1/390الطبرانههي فههي مسههند الشههاميين  ِن ال ُمسههَ ِعيِد بهه  ن  سههَ يّ   ،عههَ ن  َعلههِ اَل: ، عههَ قههَ
ُت   ِ  َرُسولَ َسِمع   ِ():  ,  ي ُكم اِئي َعلهَ ِة ِنسهَ مهَ ِ َكُحر   ِ ِبيِل  ي سهَ َمُة ال َغاِزي فهِ ةُ "ُحر  مهَ اِئي َوُحر   ِنسهَ
ي ُكم   ةِ  َعلههَ مههَ اِتُكم   َكُحر  ن   ُأم هههَ َرأَةَ  آَذى َومههَ از   امهه  ا َأو   غههَ د   َظَلَمهههَ اهُ  ِ َ  َأذى َفقههَ مَ  َوَيل قههَ و  ةِ  يههَ وَ  ال ِقَيامههَ  َوهههُ
َبانُ   َعَلي هِ  َجنُ   ِبهِ   َفَيأ ُمرُ   َغض  عَ   َفُيس  اِلِمينَ  مهَ ِهم   الظه  ةُ  ِ َ  َوِإن   َأاَل , أِلَن ُفسهِ اِزي  َخِليفهَ ي ال غهَ هِ  فهِ  َتِرَكتهِ
َتَدى  َفَمنِ  يوَ  َوِجَواِري  ِخاَلَفِتي َأِفي: َلهُ  ِ ُ   َقالَ   َتِرَكِتهِ   ِفي  َعَلي هِ   اع  ي ِذم تهِ تَهدِّ َتِقَمن  ,  َتع  كَ  أَلَنه   ِمنه 
: قبهي  بهن يزيهد، 5/354، أحمد بن عبد هللا شيخ الطبراني:ثقة، تاريخ بغهداد "َوآِجاًل   َعاِجاًل 

 موثهق وههو فيهه تكلهم مهن أسهماء= =ذكهر، الجهراح بهن ملهيح صهدوق  ،2/388ثقة، الكاشهف 
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، الخيل  ركوب   وأهمية،  هللا  سبيل  في  الغزو  ألهمية  بيان  الحديث   هذا  في 
  الرسول       وإيذاء  الغازي   إيذاء  بين  وربط،  هللا  سبيل  في  الغزاة   إيذاء  من  وتحذير

()  الرسول  وبغض   الغازي   بغض   وبين  ()  أن   وهو،  البيان  يستحق  أمر  وهو  
  ال  ازًياغ   أبغض   ومن،  حقًّا منافق   فهو   المشروع  لغزوه  إال   لشيء   ال ازياغ  يؤذي من
 يبغض   أو   يؤذي  الذي  أما.  باهلل  والعياذ   لرسوله  هلل  مبغض   فهو ،  لذلك  إال  لشيء
  بينهم   فيما  الناس  تعتري   التي  الخصومات   من  فهذا،  الغزو  غير  آخر  ألمر  الغازي 
  التي   البغضاء  إلى  تجرّ   فإنها   تصلح  لم  إذا  ولكنها،  كفر  أو   نفاق  منها   يلزم   وال

 الدين  تحلق ولكن الشعر تحلق  ال التي الحالقة إلى تؤدي
 .والسخرية منه ومن عمله، وقد يكون المقصود بهذا ازدراء عمل المجاهد : قلت 

 

بغض اهلل ملن يكثر النوم بالنهار ومل يصل من : )املطلب السابع عشر

املطلب ، الرجل ال يسمي اهلل على طعامه: املطلب الثامن عشر، الليل

لمي من حديث إبراهيم بن أبي وللدي   :(الرجل يكثر الضحك: التاسع عشر
ِ  بن عمرو  ))  عيلة عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن عبد 

َعةً   َوَلو    الل يلِ   ِبَصالةِ   َعَليكم":  مرفوعا ،  اِاثم  عن  َمنَهاة    الل يلِ   َصالةَ   َفِإن    َواِحَدًة؛  َرك 
ِفئُ  مَ   الن ارِ   َحر    أه ِلَها  َعن    َفعُ َوَتد    -وَتَعالى  َتَباَركَ -  الر بِّ   َغَضبَ   وُتط    َوإن  ،  القياَمةِ   َيو 
ثر  الر جلُ :  َثالثة    هللاِ   ِإلى  الَخلقِ   أبغَض  مَ   ُيك  ،  َشيًئا  الل يلِ   ِمنَ   ُيَصل  َوَلم  ،  بال ن َهارِ   الن و 

 

، تقريهب التههذيب 1/230لكاشهف : ثقهة أمهام، االمنهذر بهن أرطهاة، 138،تقريب التهذيب 58
 ، فااسناد حسن.،سعيد بن المسيب: التابعي الكبير97
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ِثرُ   والر جلُ  ِثر  وال رجلُ ،  َيحَمُدهُ   َوال  ،  َطَعاِمهِ   على  هللا  ُيَسمِّى  َواَل ،  اأَلك ل  ُيك  ِحكَ   ُيك    الض 
؛ َغير ِمن   ِحك كثره َفِإن   َعَجب   . (1)"الَفق رَ   َوتوِر ُ ، القلبَ  ُتِميتُ  الض 
     غضب   يطفئ  بأّنه  فضيلته  على  وتأكيد   الليل  قيام  على  حث   الحديث  هذا  في
 وتحول   باانسان  تقعد   أمور  إلى  ينبه  ولكنه،  أهله  عن   النار  حرّ   ويدفع  ()  الرب 
  ِبالن َهارِ   الّنوم   يكثر   الرجلف،  النوم  كثرة  وهي   أال ،  الفضيلة  هذه  ل تحصي  وبين  بينه
دليل على ضياع عمره في كثرة النوم ومع ذلك فأولى به    َشي ئا  الل ي ل  من  يصل  َولم

ومع ذلك ينام  ،  يحوز الفضل الذي بدع به الحديث أن يصلي من الليل شيئا حتى  
  أهوال   في   تفكر  إذافهو مستحق لبغض هللا  نهارا وال يقوم ليال فإنه كائن ال قيمة له  

  طير   جهنم   ذكر  إن   طاوس  قال  كما   حذره   وعظم  نومه  طار   جهنم   ودركات   ا خرة 
 كله   الليل  يقوم  كان  صهيب   اسمه  بالبصرة  غالماً   أن  حكي  وكما  العابدين  نوم
  ذكر   إذا  صهيباً   إن  فقال  بالنهار   بعملك  يضر  بالليل  قيامك  إن  سيدته  له  فقالت 
 اشتد   النار  ذكرت  إذا  فقال  الليل  كل  يقوم  وهو  آخر  لغالم  وقيل  النوم  أتيهي  ال  النار
  ضياع   النوم  كثرة  وفي.  أنام   أن   أقدر  فال  شوقي  اشتد   الجنة  ذكرت   وإذا  خوفي
  رأس   وهو  الجواهر  أنف   والعمر   القلب   وقساوة  الطبع  وبالدة   التهجد   وفوت  العمر

 

أورده . 4030ح ، 3/18، فصههههل فههههي التعبههههد، بههههاب: الظههههاء، أورده الههههديلمي فههههي الفههههردوس (1)
وشههطر الحههديث األول لههه شههاهد عنههد . 795ح ، 1/501، السههخاوي فههي المقاصههد الحسههنة

ن  ، 3549ح ، 5/553اب به،  كتاب الدعوات،  الترمذي في سننه ي عهَ ةَ  َأبهِ ن  ، ُأَمامهَ ولِ  عهَ  َرسهُ
 ِ ِ ()  ُه الَ  َأنههه  ي ُكم  : »قهههَ امِ  َعلهههَ لِ  ِبِقيهههَ هُ  الل يههه  اِلِحينَ  َدَأبُ  َفِإنههه  َلُكم   الصههه  ب  وَ ، قهههَ ة   َوههههُ بهههَ ى ُقر  م   ِإلهههَ ، َربِّكهههُ

َرة   فههَ يَِّئاتِ  َوَمك  اة  ، ِللسهه  ِم  َوَمن هههَ َذا:قال. ِلإِلثهه  ن   ح  َأصههَ  َوهههَ ِديثِ  مههِ ي حههَ ِريههَ   َأبههِ ن   ِإد  اَلل   عههَ قلههت . بههِ
 بهَابُ ، كتهاب الزههد، وجزء من الحهديث لهه شهاهد أخرجهه ابهن ماجهة فهي سهننه.  وإسناده حسن

نِ  اءِ   ال ُحز  ن   4193ح ،  2/1403  َوال ُبكهَ ي عهَ َرةَ  َأبهِ الَ :َقالَ ، ُهَريه  ولُ  قهَ ُروا اَل » :() ِ ِ  َرسهُ ثهِ  ُتك 
ِحكَ  ِحكِ  َكث َرةَ  َفِإن  ، الض   . ثقات رجاله صحيح إسناده :الزوائد ال َقل َب في ُتِميتُ  الض 
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  تخفى   ال  التهجد   فضيلة   ثم  مرالع  ينقص   فتكثيره  موت   والنوم  يتجر  فيه  العبد   مال
 .(1)العبادة حالوة يجد  لم تهجد   فإن النوم غلب  ومهما فواتها النوم وفي
  الطعام   من  الشبعو ،  بعده  والحمد  قبله  التسمية  من  آدابه  إهمال  مع،  الطعام  وكثرة
 .(2)  الشيطان أسلحة والشهوات  الشهوات  يقوي   الشبع فإن صافياً  حالالً  كان وإن
 القلب   تميت   الضحك  كثرة   أن  الحديث   ويبين،  داع    غير  من  كالضح  كثرة  ثم  

  هللا   ألخبار  تصديقه  تفسد   وربما   بل،  ونواهيه  هللا  ألوامر  استجابته  تضِعف  بمعنى
 ال   وفاقة  حاجة  باب   صاحبه  على  ويفتح،  الباطل  ويقبل  الحق  فيردّ ،  وآياته،  ورسوله
قوله،  القلب   غنى   الغنى  ألنّ ،  األرض   كنوز  تسدها   الضحك   كثرة  فإن):  ومعنى 
  في   مغموًرا  تصيره:  أي  كالميت؛  بالمواعظ؛ يتأثر ال  قاسًيا  تجعله:  أي(  القلب   تميت 

 من   وهذا،  مكروًها  عنها  يدفع  وال  بنافعة  نفسه  ينفع  ال  الذي   الميت   بمنزلة  الظلمات 
 .(3)الكلم جوامع
 أكثر   ومن  به  استخف  مزج  ومن  هيبته  قلت   ضحكه  كثر  من   :))  عمر  قال 
 قل ومن حياؤه قل سقطه كثر  ومن سقطه كثر كالمه كثر  ومن به فعر  شيء من
 .قلبه مات  ورعه قل ومن ورعه قل حياؤه
 الن ِبي          َقالَ :  َقالَ   ،))  َأَن     َعن   ا خرة  عن  الغفلة  على  يدل الضحك  وألن 
() :«  َلُمونَ  َلو َلمُ  َما َتع  ُتم   أَع    .(4)ا َكِثيرً  َوَلَبَكي ُتم  ، َقِلياًل  َلَضِحك 

 

 

 . 3/86إحياء علوم الدين  (1)
 . 230األذكار  (2)
 . 25/347 والحاجة الحجا ذوي  مرشد (3)
ابُ ، كتههاب الرقههاق، أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه (4) لِ  بههَ و  يِّ  قههَ و  » :() الن بههِ ونَ  لههَ َلمههُ ا َتع  لههَ  مههَ  مُ أَع 

ُتم    . 6486ح ، 8/102  َكِثيًرا  َوَلَبَكي ُتم   َقِلياًل  َلَضِحك 
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َعَطاِء ب ِن   َعن    :(بغض اهلل ملن يسأل الناس ويلح عليهم): العشروناملطلب 
اِئبِ  َمِن ب َن َساِبط  :  َقالَ ،  الس  ُت َعب َد الر ح  ِ ِ :  َقالَ ،  َسِمع  ُت َجاِبَر ب َن َعب ِد    ))،َسِمع 
ُ َعَلي ِه َوآِلهِ :  َيُقولُ   ِ ِ َصل ى   ِ ُت َرُسوَل  ،  »َمن  َأب َغُض الن اِس؟ :  َيُقولُ ،  َوَسل مَ   َسِمع 
َلمُ :  َقاُلوا أَع  َوَرُسوُلُه   ُ ُهم   :  َقالَ ،  ِ  َوَأل ح  َلُهم   َأُلُهم   َأس  الن اِس  ِإَلى  الن اَس  َأب َغَض  »َفِإن  

َقالَ ،  َعَلي ِهم   ِ  :  ُثم    ِ ِإَلى  الن اِس  َأَحب   َمن   ُروَن  َوَرُسوُلُه  :  واَقالُ ،  ؟ () »َأَتد   ُ  ِ
َلمُ  ُهم  َعَلي ِه ِفي الط َلِب :  َقالَ ،  أَع  َأُلُهم  َلُه َوَأَلح  ِ َأس   ِ َصَدَق  :  ُقل َنا،  »َأَحب  الن اِس ِإَلى 

ُ َوَرُسوُلهُ   ِ (1)  . 
  هللا   ألنّ   الدعاء؛  في  عليه  واالحاح  تعالى  هللا  سؤال  على  حث  الحديث   هذا  في 
،  عليه  وألحهم  له  أسألهم  إليه  أحبهم   بل،  له  فيستجيب   يسألوه  أن  هعباد   من  يحب 

  َعن  ،  وال يرضى لعبده أن يسأل ويلح على الناس،  فاهلل يحب الذي عليه من عباده
َبانَ    ِبال َجن ِة؟    َلهُ   َأَتَقب لُ   ِبَواِحَدة    ِلي   َيَتَقب لُ   َوَمن  »:  ()  ِ ِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ ،  ))  َثو 
َألِ   اَل »:  َقالَ ،  َأَنا:  تُ ُقل   َبانُ   َفَكانَ "  :  َقالَ   َشي ًئا   الن اَس   َتس  ُطهُ   َيَقعُ   َثو  ، َراِكب    َوُهوَ   َسو 
ُفوًعا  ()  َعاِئَشةَ   َعن  و ،  (2) "  َفَيأ ُخَذهُ   َين ِزلَ   َحت ى،  َناِول ِنيهِ :  أِلََحد    َيُقولُ   َفاَل    ِ َ   ن  "إِ َمر 

 

، 1/299، بهههههاب: فهههههي التوبهههههة ومههههها يتصهههههل بهههههذلك، أخرجهههههه الشهههههجري فهههههي أماليهههههه الخمسهههههية (1)
، 6/110سهههير أعهههالم النهههبالء . وفهههي إسهههناده عطهههاء بهههن السهههائب صهههدوق اخهههتلط. 1043ح

الشههيخ  أبههووأخرجههه . 3/268ال ميههزان االعتههد، والههراوي عنههه عمههرو بههن شههمر ضههعيف جههدا
 . 211ح ، 2/176، األصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان

َرجهههَ  (2) ي   هَأخ  ي الط َبَرانهههِ َعاءُ  فهههِ َند   :قهههال ابهههن حجهههر 20ح ، 28 الهههد  هُ  ِبسهههَ ات   ِرَجالهههُ  ِفيههههِ  َأن   ِإال   ِثقهههَ
 . 11/95فتح الباري . َبِقي ة   َعن َعَنةَ 
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ينَ   ُيِحب     الناس   إلى   الناس  أبغض   ذلك  من  العك   وعلى  (1) "َعاءِ الد    ِفي  ال ُمِلحِّ
 منها   يعلق  وال  (2) كلها  بربه  مسألته  ينزل  أن  العاقل  فعلى،  عليهم  وألحهم  لهم  أسألهم
 . (3) دينه في يفتن ال حتى، استطاع ما بالناس  شيًئا

 

)بغض اهلل ملن يبغض الضيف والنهي عن : والعشرون املطلب احلادي

وا للضيف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض  فلتكال ت ) :(التكلف له
 . (4)(هللا ومن أبغض هللا أبغضه هللا

 

َرجههههَ  (1) ابُ ،فههههي سههههننه كتههههاب الزكاة ه أبههههو داوودَأخ  ةِ  بههههَ َأَلةِ  َكَراِهيههههَ بلفههههظ 1087ح ، 2/334 ال َمسهههه 
ي بن ماجههةاو ،مقههارب ابُ ،كتاب الزكاة،سههننه فهههِ ةِ  بههَ َأَلةِ  َكَراِهيهههَ والحهههديث 1837ح،1/588 ال َمسهه 
 . صحيح

ن (2)  حتههى كلههها - حوائجههه أو، حاجتههه ربههه أحههدكم ليسههأل :() هللا رسههول قههال:قال، َأنههَ    عههَ
 . 6876، (2/317) البزار مسند. الملح يسأله وحتى انقطع إذا سعهش يسأله

ُعود   ب نِ   ِ ِ   َعب دِ   َعن    (3) ُرجُ  الر ُجلَ  ِإن  : »َفَقالَ ، ال ِفت َنةَ  َذَكرَ  َأن هُ ، )) َمس   ِديُنهُ  َوَمَعهُ  َبي ِتهِ  ِمن   ِلَيخ 
ِجعُ  ا  َفَير  هُ  َومهَ ء   َمعهَ ي  هُ  شهَ أ ِتي ِمنه  لَ  يهَ لهِكُ  اَل  الر جهُ هُ  َيم  هِ  َواَل  لهَ سهِ رًّا ِلَنف  ا َواَل  ضهَ عهً مُ ، َنف  سهِ هُ  َفُيق  اهلل ِ  لهَ  بهِ
ِجعُ   َوَذي تَ   َلَذي تَ   ِإن كَ  ا  َفَير  ن   َخله ى  مهَ هِ  مهِ ء   َحاَجتهِ ي  د  ، ِبشهَ َخطَ  َوقهَ ِه  المسهتدرك ِ َ  َأسه   علهى َعَليه 

طِ  َعَلى ِحيح  َص   َحِديث    َهَذا  :وقال  (8348)،  (4/48)  للحاكم  الصحيحين ي َخي نِ  َشر  م  ، الش   َولهَ
ِرَجاهُ   . الذهبي ووافقه"   ُيخ 

 فتبغضهوه للضهيف تتكلفهوا اَل » َحِديث 1/444، أورده العراقي في المغني عن حمل األسفار  (4)
هُ  ي ف أب غههض مههن َفِإنهه  و هللا أخرجههه أبغضههه هللا أب غههض َومههن هللا أب غههض فقههد الضهه   بههن بكههر َأبههُ
اَلق اِرمَمكَ   ِفي  الل َخ   وقال كَعَلي ِه  يقدر اَل  َما لضيفه أحد يتكلفن اَل » سلَمان َحِديث من األ 
د َوِفيههه َرق  ال فههرج بههن ُمَحمهه  َز  ميههزان : مههتكلم فيههه. قلههت الههذي رجحههه الههذهبي أنههه: صههدوق، األ 

 . وعلى هذا فال يدرى حال بقية الرجال ولو وجد فيهم جرحا لذكره.4/4االعتدال 
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ي فِ   َنَتَكل فَ   َأن    ()  ِ ِ   َرُسولُ   َنَهاَنا»:  َقالَ ،  ))  َسل َمانَ   َعن  و    َلي َ    َما  ِللض 
 . (1) ِعن َدَنا 
 َفَقالَ ،  ال َفاِرِسيِّ   َسل َمانَ   ِإَلى   ِلي  ب  َوَصاحِ   َأَنا  َدَخل تُ :  َقالَ   َسَلَمةَ   ب نِ   َشِقيقِ   َوَعن   

  ِبُخب ز   َجاءَ   ُثم  ، َلُكم    َلَتَكل ف تُ   الت َكل فِ   َعنِ   َنَهى  ()  ِ ِ   َرُسولَ   َأن    َلو اَل »: ))  َسل َمانُ 
َتر    ِمل ِحَنا  ِفي  َكانَ   َلو  :  َصاِحِبي  َفَقالَ ،  َوِمل ح   َهرَ   َسل َمانُ  َفَبَعثَ ،  َصع    ُثم  ،  َفَرَهَنَها  ِتهِ ِبَمط 
َتر    َجاءَ  دُ :  َصاِحِبي  َقالَ   َأَكل َنا  َفَلم ا،  ِبَصع    َفَقالَ .  َرَزَقَنا  ِبَما  َقن َعَنا  ال ِذي  هلل ِ   ال َحم 
تَ  َلو  : َسل َمانُ  َهَرِتي َتُكن   َلم   َرَزَقكَ  ِبَما  َقَنع   . (2)  َمر ُهوَنةً  َمط 
  ال   أن   الضيافة  أهل  ()   النبي  فيه  ينصح،  كريم  نبوي   هدي  الحديث   هذا  في 

  ال   فقيًرا  كان  من  السيما،  ويبغضوه   فيملوه،  ضيافته  ترهقهم  ال  حتى  للضيف  يتكلفوا
  وربما ،  األحيان  من   كثير   في   يجده  ال  حينا  وجده  ولو،  للضيف  يريده  ما   كل  يجد 
  من   كبيرا   شطًرا   أهلها   على  الضيافة  تلك  فوتت   وربما ،  وأهله  هو  حاجة  به  له  كان
  الضيف   كان  إذا  والسيما،  ضيافته   وكراهة،  كراهيته  قلوبهم  في  فتقع  ودخلهم  مماله
  من   به  هللا  أمر  الذي  المعروف  كراهة   وهو،  المحظور  يقع   وهنا،  عليهم  الورود   كثير
  وهو   به  أمر  من  لكراهة  ذلك  يجره  أن  يخشى  المعروف  كره  ومن،  الضيف  إكرام
 رغب   بل،  الكلفة  يحبّ   وال  بالكلفة   يأمر  لم  هللا  فإنّ ،  األمر  لهذا  التفطن  فينبغي.  هللا

 

فهي سهنده  :وقال الذهبي، 7147ح ، 4/137كتاب األطعمة ، لحاكم في المستدركأخرجه ا  (1)
 . لين

 َرَواهُ  :8/179وقهال الهيثمهي فهي المجمهع ، 6085ح ، 6/235أخرجه الطبراني فهي الكبيهر   (2)
ي   هُ ، الط َبَرانههِ الُ  َوِرَجالههُ ِحيحِ  ِرجههَ رَ ، الصهه  دِ  َغيهه  نِ  ُمَحمهه  ور   بهه  يِّ  َمن صههُ وَ ، الط وسههِ ة   َوهههُ وأخرجههه . ِثقههَ

 بمجمهوع للتحسهين محتمهل حهديث :وقهال المحقهق 23733ح ،  39/136أحمد بلفظ مقارب  
َذا»، 7146 ح، 4/136 األطعمههة كتههاب، المسههتدرك فههي الحههاكمو ، طرقههه ِديث   هههَ ِحيحُ  حههَ  صههَ
َنادِ  س  َناِد  َهَذا ِبِمث لِ  َشاِهد   َوَلهُ  ُيَخرَِّجاهُ  َوَلم   اا ِ س    .ووافقه الذهبي اا ِ
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َذاإ}  أّنهم  الرحمن  عباد   شأن  من  وذكر،  كلها   األمور  في   التوسط  في  َلمْ   َأْنَفُقوا  ِ 
 .  [67: الفرقان{ ]َقَواًما َذل كَ  َبْينَ  َوَكا َ  َيْقُتُروا َوَلمْ  ُيْسر ُفوا

 على  فضل  وله،  عليهم  عزيًزا  والضيف،  الحال  ميسور  المضيف  كان  إذا   وأما 
 وهذا،  قلياًل   إال  يأتيه  ال  كان  إذا  السيما،  له  يتكلف  أن  حرج  فال،  الناس  من  كثير
 البيت   ألهل  يرد    أن  للضيف  ينبغي  وهنا.  ()  النبي  مع  الصحابة  بعض   فعله  ما

  النبي   يفعل   كان  كما  يسرفوا  أال  قبلها   ينصحهم  بل،  ضيافة  من  به  أتوا  ما  بعض 
()  المناوي ..  أصحابه  مع   يَتَكل ف   أن  َأي(  للضيف  الت َكل ف  َعنى  )نه:  قال 

ِئق  َفوق   ِضَياَفة  َلهُ   المضيف ِطَرار  من  ِفيهِ   لما  ِبال َحال  الال    يمسك   اَل   بل  ااِلض 
ُجودا   شئ   كل  ِفي  َوُهوَ   الوسع  ِفي   َلي َ    َما  تحمل  والتكلف...  مفقودا  يَتَكل ف  َواَل   َمو 
ُموم  َصار  ال ِذي  والتملق  ال َكاَلم  َوِفي  كوحوالمن  والمركوب   الملبوس   ِفي  فالتكلف  َمذ 
  الجل   الن ف   على  وتمايل  وتملق   تصنع  الت َكل ف  اَلن  َوَذِلكَ   الز َمان  َهَذا  اهل  شان
  الرَِّضا   َوعدم  لالقدار  ُمَنازَعة  حفى  بعضة  َوِفي  ال َكَمال  أهل  لَحال  مباين   َوَذِلكَ   الن اس
 .(1) ال َجب ار قسمه ِبَما
الصنعان     يؤدي  أنه  وذلك(  عليه  يقدر  ال  ما( )لضيفه  أحد   يتكلفن   ال)  :يقال 
  الضيف   فيكرم  له  يحل  ال  ما   والسؤال  الدين  من  تحمله  إلى  أو  الضيف  كراهية   إلى
 .(2) تكلف غير من له تيسر بما
رجب  ابن  َياَفةُ   َتِجبُ   َهل    :قال    َعَلى   ِإال    َتِجبُ   اَل   َأم    َشي ًئا  َيِجدُ   اَل   َمن    َعَلى  الضِّ
  -  ِبهِ   ُيِضيفُ   َما  َيِجدُ   َمن    َعَلى  ِإال    َتِجبُ   اَل   ِإن َها:  ِقيلَ   َفِإن    ِبِه؟  ُيِضيفُ   َما  َوَجدَ   ن  مَ 
لُ   َوُهوَ  ي فِ   َيِحل    َلم    -  َزن َجَوي هِ   ب نُ   ُحَمي دُ   ِمن ُهم  ،  ال َحِديثِ   أَه لِ   ِمن    َطاِئَفة    َقو    َأن    ِللض 

َتِضيفَ    َنَهاَنا » :  َقالَ   َسل َمانَ   َحِديثِ   ِمن    ُرِويَ   َوَقد  .  ِضَياَفِتهِ   َعن    َعاِجز    ُهوَ   َمن    َيس 
 

ِغيرِ  الَجاِمع َشر حُ  يسييرُ الت   (1)  . 2/465 الص 
ِغيرِ  الَجاِمع َشر حُ  الت نويرُ  (2)  . 11/174 الص 



 "  نبويةيف ضوء السنة ال موضوعية دراسة" إعالم األنام بذكر من يبغضهم الرمحن

 

 - 1171 - 

ي فِ   َنَتَكل فَ   َأن    ()  ِ ِ   َرُسولُ   َيَتَكل فَ   َأن    ال ُمِضيفُ   ُنِهيَ   َفِإَذا  ِعن َدَنا   َلي َ    َما  ِللض 
ي فِ  ي فِ   َواَساةُ ال مُ   َعَلي هِ   َتِجبُ   اَل   َأن هُ   َعَلى  َدل    ِعن َدهُ   َلي َ    َما  ِللض  ،  ِعن َدهُ   ِبَما  ِإال    ِللض 
ل    ِعن َدهُ   َيُكن    َلم    َفِإَذا هُ   َلم    َفض  ء    َيل َزم  ِسهِ   َعَلى  آَثرَ   ِإَذا  َوَأم ا،  َشي    َفَعلَ   َكَما،  َنف 

َن َصاِري   ِثُرونَ }:  ِفيهِ   َنَزلَ   ال ِذي  األ  : الحشر]  {َخَصاَصة   ِبِهم    َكانَ   َوَلو    َأن ُفِسِهم    َعَلى  َوُيؤ 
ل   َمَقامُ  َفَذِلكَ [ 9 َسان   َفض   .(1)ِبَواِجب   َوَلي َ  ، َوِإح 

 

بغض اهلل للبخيل يف حياته السخي عند : )والعشرون املطلب الثاني

َأِبي َطاِلب    :(موته الن ِبيِّ  ،  َعن  َعِليِّ ب ِن  ُيب ِغُض  :  َقالَ ،  () َعِن  َتَعاَلى   َ  ِ »ِإن  
ِتهِ ، هِ ال َبِخيَل ِفي َحَياتِ  ِخي  ِعن َد َمو  الس 

 (2)  . 
 من   هو  الموت  حال  والسخاء  الحياة  حال  البخل  أنّ   إلىحديث  ال  هذا  يشير 

 وأنّ ،  الحاجة  وقت   عن  متأخرا  جاء  االمتثال  ألنّ   إال  ذلك  وما،  بغض ال  موجبات 
  آماله   فانقطعت ،  الحياة  ومفارقة،  بالموت   أيقن  أن  بعد   مضطرا  إال  فعله  ما  صاحبه 
 ما  إال  هللا  عند   ينفعه  ال  أّنه  -  أخيًرا  -  وعلم،  طموحاته  وانتهت ،  حالمهأ  وتصرمت 

  يتصدق   أن   به  األولى  كان  وقد .  استدراك  حين  والت ،  فات   ما  يستدرك  أن  فأراد   قدم
.  باانفاق   نفسه  وطيب   هللا  في  ظنه  حسن  ذلك  من  يظهر  حيث   الصحة  حال  في

  السخي   حياته  في)  أعم  أو  كاةالز   مانع(  البخيل  يبغض   تعالى  هللا  إن):  قال المناوي 
 وأن   أدبرت   قد   دنياه  أن  لعلمه  مختار  ال  وحينئذ   الجود   في   مضطر   ألنه(  موته  عند 

 

 . 2/359جامع العلوم والحكم  (1)
ِ  يهههبغض البخيهههل()قهههول النبهههي ، أخرجهههه الخطيهههب فهههي الهههبخالء (2) ، 60، 59ص: ، : إن 

تهاريخ . ثقهة غيهر :الرفاء إسماعيل بن ابتث، فيضع إسناده. وهذا ااسناد واللفظ له.  42ح
وللحديث شاهد عن أبهي ذر أخرجهه . طالبوجهالة الراوي عن علي بن أبي  7/153بغداد  

 ثقهههات رجالهههه، مسهههلم شهههرط علهههى صهههحيح إسهههناده 21530 ح 35/421، أحمهههد فهههي مسهههنده
 . مسلم رجال فمن، شيبان بن األسود غير الشيخين رجال
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  حال   ثوابه  من  أنقض   ثوابا  أثيب   فعل  إن  لكن  حينئذ   ينفعه  ال  المال  إمساك
 َرُسولَ   َيا:  َفَقالَ   ()   الن ِبيِّ   ِإَلى  َرُجل    َجاءَ :  َقالَ ،  ))   ُهَري َرةَ   يَأب  وعن.  (1)الصحة
َدَقةِ   َأي  ،  ِ ِ  َظمُ   الص  ًرا؟   أَع  َشى  َشِحيح    َصِحيح    َوَأن تَ   َتَصد قَ   َأن  »:  َقالَ   َأج  ، الَفق رَ   َتخ 

ِهلُ   َوالَ ،  الِغَنى  َوَتأ ُملُ    َوَقد    َكَذا  َوِلُفاَلن  ،  َكَذا  ِلُفاَلن    ُقل تَ ،  الُحل ُقومَ   َبَلَغتِ   ِإَذا  َحت ى  ُتم 
 .(2) ِلُفاَلن   َكانَ 
 َيْأت يَ   َأ ْ   َقْبف    م نْ   َرَزْقناُكمْ   َما  م نْ   َوَأْنف ُقوا" : يقول في سورة المنافقون  ()وهللا  

ْرَتن ي  َلْوَّل  َرب     َفَيُقولَ   اْلَمْوتُ   َأَحَدُكمُ  قَ   َقر يبف   َأَجفف   إ لى  َأخا دا ينَ   م نَ   َوَأُكنْ   َفَأصا ال ح    الصا
رَ   َوَلنْ (  10)  َيُدل  .  "(11)  َتْعَمُلو َ   ب ما  َخب ير    َوّللااُ   َأَجُلها  جاءَ   إ ذا  َنْفساً   ّللااُ   ُيَؤخ  

ِجيلِ   ُوُجوبِ   َعَلى َكاةِ   َأَداءِ   َتع  اًل   َتأ ِخيُرَها  َيُجوزُ   َواَل ،  الز    ال ِعَباَداتِ   َساِئرُ   َوَكَذِلكَ .  َأص 
ُتَها  َتَعي نَ   ِإَذا كثير،  (3) َوق  ابن  ِمِنينَ   اِدهِ ِلِعبَ   آِمًرا  َتَعاَلى  َيُقولُ :  وقال  ِرهِ   ِبَكث َرةِ   ال ُمؤ    ِذك 

َغَلُهمُ   َأن    َعن    َلُهم    َوَناِهًيا َوالُ   َتش  َم  َو اَلدُ   األ  ِبًرا  َذِلكَ   َعن    َواأل    الَتَهى   َمنِ   ِبَأن هُ   َلُهم    َوُمخ 
ن َيا  ال َحَياةِ   ِبَمَتاعِ    ال َخاِسِرينَ   ِمنَ   َفِإن هُ ،  ِرهِ َوِذك    َربِّهِ   َطاَعةِ   ِمن    َلهُ   ُخِلقَ   َعم ا  َوِزيَنِتَها  الد 
َسُرونَ  ال ِذينَ  مَ  َوأَه ِليِهم   َأن ُفَسُهم   َيخ  ن َفاقِ  َعَلى  َحث ُهم   ُثم  ، ال ِقَياَمةِ  َيو  :  َفَقالَ  َطاَعِتهِ  ِفي اا ِ
َناُكم    َما  ِمن    َوَأن ِفُقوا تُ   َأَحَدُكمُ   َيأ ِتيَ   َأن    َقب لِ   ِمن    َرَزق  َتِني  َلو ال  َربِّ   َفَيُقولَ   ال َمو  ر   ِإَلى   َأخ 
د قَ   َقِريب    َأَجل   اِلِحينَ   ِمنَ   َوَأُكن    َفَأص  ِتَضارِ   ِعن دَ   َين َدمُ   ُمَفرِّط  َفُكل  {  الص  َألُ ،  ااِلح    َوَيس 

 

 . 2/285 فيض القدير (1)
لِ  َبابُ ، كتاب الزكاة،  البخاري في صحيحه  أخرجه  (2) ِحيحِ  َصَدَقةِ  َفض  ِحيحِ  الش  ، 2/110، الصه 

َدَقةِ  َأف َضلَ  َأن   َبَيانِ  َبابُ ،  الزكاة  كتاب،  صحيحه  في  مسلم،  1419ح   ِحيحِ  َصَدَقةُ  الص   الصه 
ِحيحِ   . 1032ح ، 2/716، الش 

 . 18/130 تفسير القرطبي (3)
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ةِ   ُطولَ  ِتبُ ،  َيِسيًرا  َشي ًئا  َوَلو    ال ُمد  َتع  ِركُ   َيس  َتد  ،  انَ كَ   َما  َكانَ !  َوَهي َهاتَ ،  َفاَتهُ   َما  َوَيس 
ِريِطهِ  ِبَحَسبِ  َوُكل  ، آت   ُهوَ  َما َوَأَتى  .(1) َتف 

 

 (خاصة العامل السمني منبغض اهلل للسِِّ): والعشرون ثالثاملطلب ال

َماِعيَل ب ِن    :(بغض اهلل للمغتابني الذين يأكلون حلوم الناس) َعن  ِإس 
َراةِ ،  َوَغي ِرهِ ،  َراِفع   ُتوب  ِفي الت و  َ اَل ُيِحب  ال َفِرِحينِ : َقالَ (  )   ن ِبي  َأِو ال،  َأن ُه َمك   ِ ،  »ِإن  

ال َمِرِحينَ  ُيِحب   اَل   َ  ِ َسِمين  ،  ِإن   ُكل   ُيب ِغُض   َ  ِ َلُحِمينَ ،  ِإن   َبي ت   أَه َل  ُيِحب   ،  َواَل 
َ ُيِحب  ُكل  َقل ب  َحِزين    ِ  . (2)َوِإن  

َقالَ و   َكْعبف  َقالَ   ِإن  "  :َعْن   " ِميَن  الس  َوال َحب َر  ِميِّيَن  الل ح  ال َبي ِت  أَه َل  ُيب ِغُض  :  هللَا 
َيُقولُ  ال َعب اَس  ُت  َقالَ :  َوَسِمع  الط َناِفِسي   ُعَبي د   ب َن  ُمَحم َد  ُت  َياَن  :  َسِمع  ُسف  ِعن َد  ُكن ا 

ِريِّ  َوى   ،َيا َعب َد هللاِ :  َفَقاَل َلهُ ،  َفَأَتاُه َرُجل  ،  الث و  ِإن  هللَا  ،  َأَرَأي َت َهَذا ال َحِديَث؟ ال ِذي ُير 
ِميِّينَ  َيانُ ،  ُيب ِغُض أَه َل ال َبي ِت الل ح  َم؟ َفَقاَل ُسف  ِثُروَن الل ح  ُهُم ال ِذيَن  ،  "اَل :  أَُهُم ال ِذيَن ُيك 
الن اسِ  ُلُحوِم  َل  َأك  ِثُروَن  َحَسن  ،  ُيك  َتأ ِويل   َأن  ،  َوَهَذا  َثارِ َغي َر  ك  اا ِ َظاِهَرَة  َأك ِل  ،    ِمن  

مِ  ِمينِ ، الل ح  ِعِه َبي َنُه َوَبي َن ال َحِبِر الس  اَلَلِة َعَلى َذِلكَ ، َوِفي َجم   . "(3)َكالدِّ
 

 . 8/133  كثيرتفسير ابن  (1)
، 285ص: ، باب: في التنعم واتباع الهوى والشهوات، أخرجه المعافي بن عمران في الزهد  (2)

 . 186ح 

 فههي. 5280ح ، 7/459، الفصههل الثههاني:في ذم كثههرة األكههل، أخرجههه البيهقههي فههي الشههعب (3)
 يكههره ِ   إن: حههديث: 209 :207 وذكههره السههخاوي فههي المقاصههد الحسههنة. مههبهم راو إسههناده
 مهن كعهب عهن رجهل عهن. ذكهوان بهن محمهد حديث  من،  الشعب  في  البيهقي،  السمين  الحبر
، وغيرهها، والقرطبهي، والبغوي ، الكشاف وفي، اللِحمين البيت  وأهل:وزاد.  يبغض:  بلفظ،  قوله
ا} األنعهام فههي تعهالى قولهه عنهد َدُروا َومهَ ق   ِ   قههَ ِرهِ  حهَ د   أحبههار مهن الصهيف= =بههن مالهك أن{ قهَ
 تجهد ههل، موسهى علهى التهوراة  أنزل بالذي أنشدك:  ()  ِ    رسول  له  قال،  ورؤسائهم  هودالي
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ِ  : وقهال فغضب، سمينا حبرا وكان،  السمين  الحبر  يبغض  ِ    إن  فيها  علهى ِ   أنهزل مها و
 أن جبيهر بهن سهعيد طريهق مهن لهه النهزول أسهباب فهي الواحهدي أخرجه  وهذا.  شيء  من  بشر
 روايههة مههن تفسههيره فههي الطبههري  أخرجههه وكههذلك، فههذكره، الصههيف بههن لمالههك قههال () النبههي
 للحسهن أيضها القرطبهي وعهزاه ، 11/521 مرسهال جبيهر  بهن  سهعيد  عهن  المغيرة  أبي  بن  جعفر
 عهزاه  بهل. السمين ع القار  يبغض ِ   إن: قال أنه  مسعود  ابن  عن  الغزالي  ونقل.  ..  البصري 
، المرفهوع فهي علمتهه مها ولكهن، مرفوعها البهاهلي أمامة  ألبي  بستانه  في  السمرقندي  الليث  أبو
 أنهه، الجشهمي جعهدة حهديث مهن، الشهعب في والبيهقي، مستدركه في والحاكم  أحمد  عند  نعم
()  لكهان ههذا غيهر فهي هذا كان لو: وقال. بأصبعه بطنه إلى فأومأ سمين  رجل  إلى  نظر 

 فههي البيهقههي أورد وقههد. ئ نفهها فيههه جههزءا الحههديث لهههذا أفههردت وقههد. جيههد وسههنده، لههك خيههرا
 مهها: قهال أنههه عنهه الحلههواني إدريه  بهن الحسههين طريهق مههن 121، 2/120 الشهافعي مناقهب
 مهن العاقهل يعهدو ال ألنهه:قال ولم؟:لهه فقيهل. الحسهن بهن محمهد يكهون  أن إال  قط  سمين  أفلح
، عقههدين ال الههم مهع والشهحم، ومعاشههه لهدنياه أو، ومعهاده  خرتهه يهههتم أن إمها :حهالتين إحهدى
 ملهك كهان: ( ~)  الشهافعي قهال ثهم. الشهحم فينعقهد البههائم حهد في صار المعنيين من خال  فإذا
 لهي احتالوا:وقال المتطببين فجمع، بنفسه ينتفع ال، اللحم كثير مثقال وكان  األول  الزمان  في
، عاقههل رجههل لههه فنعههت:قال، صههفة علههى لههه قههدروا فمهها، قلههيال هههذا لحمههي عنههي تخفههف حيلههة
 ِ   أصههلح: قههال، الغنههى ولههك تعههالجني :فقههال، فأشههخص إليههه فبعههث، مههنجم، بههبمتط، أديههب  
 طالعهههك يوافههق دواء أي، طالعههك فههي الليلههة أنظههر دعنهههي، مههنجم، متطبههب رجههل أنهها، الملههك
 يههدل طالعههك رأيههت :قههال، األمههان لههك :قههال، األمههان الملههك أيههها: فقههال، عليههه فغههدا، فأشههفيك
 فإن، عندك فاحبسني ذلك بيان أردت وإن، عالجكأ  حتى أحببت فإن، شهر عمرك أن  على
 عهههن احتجهههب ثهههم، الملهههك فحبسهههه: قهههال، منهههي فهههاقتص وإال، عنهههي فخهههل حقيقهههة لقهههولي كهههان
 ههزل حتهى، غمها ازداد يهوم انسهلخ كلمها أيامهه يعهد رأسهه يرفهع مها مغتما وحده  وجل ،  الناس
 تهههرى؟ مههها: فقهههال، فأخرجهههه إليهههه فبعهههث، يومههها وعشهههرون  ثمانيهههة لهههذلك ومضهههى، لحمهههه وخهههف
ِ  ، الغيههب أعلههم أن مههن ِ   علههى أهههون  أنهها، الملههك ِ   أعههز= =:فقههال ، عمههري  أعههرف مهها و
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ُمَجاه دف و   ُعَمرُ :  َقالَ   ،َعْن  َسَلة     ،»َأي َها الن اُس   :))  َقاَل  َنَة؛ َفِإن َها َمك  ِإي اُكم  َوال ِبط 
ال اَلةِ َعِن  َ    ،ص   ِ َفِإن   ِم,  ق  ِللس  ِثَرة   ُمؤ  ِلل َجَسِد,  َسَدة   ِميَن,    ()َمف  الس  ال َحب َر  َيب َغُض 

اَلحِ  َنى ِمَن اا ِص  ؛ َفِإن ُه َأد  ِد ِفي ُقوِتُكم  َرفِ   ،َوَلِكن  َعَلي ُكم  ِبال َقص  َوَأق َوى   ،َوَأب َعُد ِمَن الس 
َوَتُه َعَلى ِديِنِه  ()َعَلى ِعَباَدِة الر بِّ  ِثَر َشه  َلَك َعب د  َحت ى ُيؤ   .  (1) َفِإن ُه َلن  ُيه 

مَ  ِإي اُكم  » :َقالَ  )) اْلَخطااب    ْبنَ   ُعَمرَ   َأ ا ،  َسع يدف   ْبن    َيْحَيى  َعنْ و     َلهُ  َفِإن  ، َوالل ح 
ِر   َكَضَراَوةِ   َضَراَوةً  ال َخم 

َرةَ   َأن    َلىعَ   َيُدل    َهَذا:  بن عبد البرقال ا  (2)    اب ُتِليَ   َمنِ   ال َخم 
ِلعُ  َما  َقل    ِبَها ِشًنا  ))  ُعَمرُ  َوَكانَ ..،  ِمن َها  َيُتوبُ  َواَل   َعن َها  ُيق  َشو  ِلهِ   ِفي   ُمخ    َوِلَباِسهِ   َأك 

َرةِ   أَه لِ   ِإَلى  ِكَتاِبهِ   ِفي  َوَكَذِلكَ  َشو    ال َعَجمِ   َوِزيِّ   َوالت َنع مَ   ِإي اُكم    ال َبص    َوَكانَ .  ِشُنواَواخ 
َتِدي  َرِعي ُتهُ   َتُكونَ   َأن    َعَلى  َحِريًصا ن َيا  ِفي  الز ه دِ   ِفي  ِبهِ   َتق    ال َعي شِ   ِبُخُشوَنةِ   َوالرَِّضا  الد 
  َفِإن َما   ال َبي َض   َتأ ُكُلوا  َواَل :  ال ِمن َبرِ   َعَلى   ُخَطِبهِ   َبع ضِ   ِفي   َقالَ   َأن هُ   َعن هُ   ُرِويَ   َوَقد  

َمة    ال َبي َضةُ  ولكن ابن عبد البر ذكر أن  .  (3) ِدر َهم    َثَمنَ   َدَجاَجةً   َصاَرت    ُتِرَكت    َفِإَذا  ُلق 
لُ :  و قال الباجي.  واللحم هو سيد الطعام،  أكل اللحم من هدي خير األنام   ُعَمرَ   َقو 

 

 إال الغههم إليههك أجلههب أن أقههدر فلههم، الغههم إال دواء عنههدي يكههن لههم إنههه، عمههرك أعههرف فكيههف
 . إليه وأحسن فأجازه، الكلى شحم فأذابت. الحيلة  بهذه

. 333ح ، 347ص: ، بهاب: القصهد فهي المطعهم، ح المهالأخرجه ابن أبي الدنيا في إصال  (1)
 ح، 1/243وأبهو نعهيم فهي الطهب النبهوي ، 81ح ،  1/117،  وأخرجهه فهي الجهوع.  واللفظ له
 . انقطاع إسناده في. 127

لِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ ، () الن ِبيِّ  ِصَفةِ  ِكَتابُ ،  مالك في الموطأأخرجه    (2) مِ  َأك  ح ، 2/935، الل ح 
 282ح ، 169 يحيهههى بهههن سهههعيد بالغههها وقهههد وصهههله ابهههن أبهههي الهههدنيا فهههي الجهههوع عهههن. 36

 . وإسناده حسن
وإسهههناده  3/797واألثهههر أخرجهههه ابهههن شهههبة فهههي تهههاريخ المدينهههة . 390، 8/389االسهههتذكار  (3)

 . 4/246ميزان االعتدال ، المدني معشري أبوضعف ، ضعيف النقطاعه
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مَ   إي اُكم  :  ))  ال َخط ابِ   ب نِ  مِ   َعن    يِ الن ه    ِفي  ال ُمَباَلَغةَ   ِبَذِلكَ   ُيِريدُ   َوالل ح    -  َوُيِريدُ   الل ح 
َلمُ  َوَِ ُ  َثارَ  إي اُكم   -  أَع  ك  َتَزى  اَل  َوَأن   َعَلي هِ  َوال ُمَداَوَمةَ  ِمن هُ  َواا ِ ء   ُيج  مِ  ِمن   ِبَشي  ُد    َعن هُ  األ 
َقاِتهِ   َبع ضِ   ِفي  َيأ ُكلُ   َكانَ   َقد    َأن هُ   َذِلكَ   َعَلى  َيُدل   َكلُ   َأو  ُلهُ ،  ِعن َدهُ   َوُيؤ   َضَراَوةً   َلهُ   ِإن  :  َقو 
ُعو  َعاَدةً   ُيِريدُ  ُكَها  َوَيُشق    إَلي هِ   َتد    َمن عَ   ))  ال َخط ابِ   ب نُ   ُعَمرُ   َأَرادَ   َوِإن َما  َأِلَفَها  ِلَمن    َتر 
مِ   َأك لِ   َعَلى  ِبال ُمَداَوَمةِ   الت ن ِعيمِ  َرى   َجَرى   َما  َوِبُكلِّ   الل ح  ِتَصادِ   إَلى  َوَنَدَب   َذِلكَ   َمج   ااِلق 

ِتَصارِ  َق َواتِ  َأي َسرِ  َعَلى َوااِلق  َلمُ  َوَِ ُ ، األ  َكمُ  أَع   (1) .َوَأح 
  ما   منه  السمن  أن  ومعلوم،  هللا  يبغضه  مما  السمن  أن  يفيد   ما  الحديث   هذا  في 
  والذي ،  كسب   هو  ما  ومنه  خلقة  هو  ما  ومنه،  صحة  هو  ما  ومنه،  مرض   هو

  ااسراف   عن  ناتج  هو   ما  منه  المقصود   نأ  الحديث   هذا  به  يوجه  أن  ينبغي
  من   كثير  عن  بالعبد   يقعد   وألّنه،  العبد   كسب   من  ألّنه ،  الطعام  في  واافراط
 الموائد   بين  يدور  حيث ،  الشاغل  صاحبه  شغل  يكون   ما  عادة  بل،  الطاعات 
َدةَ   َعن  و .  ههنا  ويفرغ  ههنا  من  يمل  والحشوش  ِبي  الن    َرَأي تُ :  َقالَ   ))  ال ُجَشِميِّ   َجع 

()   َُخي ًرا   َكانَ   َهَذا  َغي رِ   ِفي  َهَذا  َكانَ   َلو  »:  َوَيُقولُ   َسِمين    َرُجل    َبط نِ   ِإَلى   ِبَيِدهِ   ُيِشير  
 .(2)َلَك 
عُ ،  ال ُعَلَماءُ   َوُهمُ   :َواأْلَْحبارُ   رِ   ِبال َفت حِ  وَحَبر  ِحب ر  َجم    َعب اس   اِلب نِ   ُيَقالُ   َوَكانَ .  َوال َكس 
(( :رُ َوا الَحب ر  .(3) وَسَعِته ِلِعل مه ل َبح 
ُمومُ    َمنِ   ِمنَ   َوال َمذ  َتك َسبُ   َما  السِّ ُخلُ   َفاَل   ُخُلُقهُ   ُهوَ   َما  َوَأم ا،  ُيس  . (1) َهَذا  ِفي  َيد 

ولكن ظهور السمن بعد رحيل القرون التي هي خير األمة دليل على بعدها عن  
 

 . 7/253 المنتقى (1)
ِديث  :وقال، 7890ح ، 4/352، كتهههاب الرقههههاق، مسههههتدركهالحههههاكم فههههي  أخرجهههه (2) ِحيحُ  حههههَ  صههههَ

َنادِ  س   . ووافقه الذهبي " ُيَخرَِّجاهُ  َوَلم   اا ِ
 . 4/158لسان العرب ، 1/328النهاية  (3)
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َرانَ  َعن  فَ ،  الخير ِني  ُأم ِتي  َخي رُ »:  ()  ِ ِ   َرُسولُ   الَ قَ :  َقالَ   ))  ُحَصي ن    ب نِ  ِعم  ،  َقر 
َدُهم    ِإن    ُثم  ،  َيُلوَنُهم    ال ِذينَ   ُثم  ،  َيُلوَنُهم    ال ِذينَ   ُثم   ًما  َبع  َهُدونَ   َقو  َهُدونَ   َواَل   َيش  َتش  ،  ُيس 

َتَمُنونَ  َواَل  َوَيُخوُنونَ  َهرُ  ُيوُفونَ  َواَل ، َوَين ُذُرونَ ، ُيؤ  َمُن  ِفيِهمُ  َوَيظ  َمنُ . (2) السِّ رِ : السِّ   ِبَكس 
ينِ  َدرُ   ال ِميمِ   َوَفت حِ   السِّ رِ   َسِمنَ   َمص  مِّ   ِبال َكس    َفُهوَ   َكِعَنب    َوِسَمًنا   ِبال َفت حِ   َسَماَنَتهُ   َوالض 
َعُهمُ   َأَرادَ :  ِقيلَ ....  :  النَِّهاَيةِ   َصاِحبُ   َقالَ .  َوَسِمين    َساِمن   َوالَ   َجم  َم    ِحب ونَ يُ :  َوِقيلَ ،  األ 
عَ  َبابُ   َوِهيَ ،  َوال َمَشاِربِ   ال َمآِكلِ   ِفي  الت َوس  َمنِ   َأس  ِتي    َوَقالَ .  السِّ   َعنِ   ِبهِ   َكن ى:  الت وِرِبش 
َلةِ  ِتَمامِ   َوِقل ةِ   ال َغف  رِ   ااِله  ينِ   ِبَأم  َماَنةِ   َذِوي   َعَلى  ال َغاِلبَ   َفِإن  ،  الدِّ َتم وا   اَل   َأن    السِّ   َيه 

ِتَياضِ  َظمُ   َبل  ، الن ُفوسِ   ِبار  َعةِ   َوالت َفر غُ   ال ُحُظوظِ   َتَناُولُ  ِهم ِتِهم    ُمع  مِ   ِللد  َوالن و 
وإذا كان  .(3) 

فإن ذلك أشد  ،  لناسعامة االسمن وما يدعو إليه من كثرة الكل والشرب مذموما ل
 . ذما وبغضا للعلماء والمدعين لطريق الصالحين

اهلل للمغتابني الذين يأكلون حلوم بغض : )والعشرون املطلب الرابع

ينَ   َأي َها  َيا": قال تعالى :(الناس   الظان     َبْعَض   إ  ا   الظان     م نَ   َكث يًرا  اْجَتن ُبوا  آَمُنوا  الاذ 
ُسوا  َوََّل   إ ْثم   ب    َبْعًضا  َبْعُضُكمْ   َيْغَتبْ   َوََّل   َتَجسا يه    َلْحمَ   َيْأُكفَ   َأ ْ   َأَحُدُكمْ   َأُيح   ا َمْيتً   َأخ 

يم    َتوااب    ّللااَ   إ  ا   ّللااَ   َواتاُقوا  َفَكر ْهُتُموهُ  ،  ال ِغيَبةُ :  قال القرطبي  (12):  " الحجرات َرح 
رُ   َوِهيَ  رِ   ال َعي بِ   ِذك  ُجه    َثاَلَثةُ   ال ِغيَبةُ :  ال َحَسنُ   َقالَ .  ال َغي بِ   ِبَظه    ِ ِ   ِكَتابِ   ِفي  ُكل َها  َأو 
َتانُ   ف كُ َواا ِ   ال ِغيَبةُ :  َتَعاَلى  َوَأم ا.  ِفيهِ   ُهوَ   َما  َأِخيكَ   ِفي  َتُقولَ   َأن    َفُهوَ   ال ِغيَبةُ   َفَأم ا.  َوال ُبه 
ف كُ  َتانُ   َوَأم ا.  َعن هُ   َبَلَغكَ   َما  ِفيهِ   َتُقولَ   َفَأن    اا ِ ُلهُ .  ِفيهِ   َلي َ    َما  ِفيهِ   َتُقولَ   َفَأن    ال ُبه   َقو 

 

 . 9/3878شرح مرقاة المفاتيح ، 87، 16/86شرح النووي  (1)
ابُ ، كتههاب المناقههب، البخههاري فههي صههحيحه أخرجههه (2) ائِ  بههَ َحابِ  لِ َفضههَ يِّ  َأصهه  ، 5/2، () الن بههِ

لِ  َبابُ ، ()فضائل أصحاب النبي  كتاب،  صحيحه  في  مسلم،  3650ح َحاَبةِ  َفضه   ثُهم   الصه 
 . 2535ح ، 4/1964، َيُلوَنُهم   ال ِذينَ  ُثم   َيُلوَنُهم   ال ِذينَ 

 . 2/405النهاية  :وانظر. 9/3878شرح مرقاة المفاتيح  (3)



 التاسع والثالثون العدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 - 1178 - 

مَ   َيأ ُكلَ   َأن    َأَحُدُكم    َأُيِحب  ":  َتَعاَلى   أِلَن  ،  ال َمي َتةِ   ِبَأك لِ   ال ِغيَبةَ   ِ ُ   َمث لَ "  َمي تاً   َأِخيهِ   َلح 
َلمُ   اَل   ال َميِّتَ  ِمهِ   ِبَأك لِ   َيع  َلمُ   اَل   ال َحي    َأن    َكَما  َلح  َتاَبهُ   َمنِ   ِبِغيَبةِ   َيع   اب نُ   َوَقالَ .  اغ 
مِ   َأك لَ   أِلَن    ِلل ِغيَبةِ   ال َمَثلَ   َهَذا  ِ ُ   َضَربَ   ِإن َما:  َعب اس   َذر    َحَرام    ال َميِّتِ   َلح  َتق   َوَكَذا،  ُمس 
ينِ   ِفي  َحَرام    ال ِغيَبةُ  َتِنعُ   َكَما:  َقَتاَدةُ   َوَقالَ .  الن ُفوسِ   ِفي  َوَقِبيح    الدِّ   َيأ ُكلَ   َأن    َأَحُدُكم    َيم 
مَ  َتِنعَ   َأن    َيِجبُ   َكَذِلكَ   َميًِّتا   َأِخيهِ   َلح  َملَ .  َحيًّا  ِغيَبِتهِ   ِمن    َيم  َتع  مِ   َأك لَ   َواس    َمَكانَ   الل ح 
 (1) .َجاِرَية   ِبَذِلكَ  ال َعَربِ  َعاَدةَ   أِلَن   ال ِغيَبةِ 

ِدمُ   ال َعَربُ   َكاَنتِ   :َقالَ     ))َمال كف   ْبن    َأَنس    َعن    ُضَها  َتخ  ًضا  َبع  َفارِ   ِفي  َبع  َس  ،  األ 
ِدُمُهَما  َرُجل    ما   وعمر  بكر  َأِبي  َمعَ   َوَكانَ  َتي َقَظا  َفَناَما،  َيخ  ،  طعاما  َلُهَما  ُيَهيِّئ    َوَلم    َفاس 
  َوُعَمرَ   َبك ر    َأَبا  ِإن  :  َلهُ   َفُقل    ِ ِ   َرُسولَ   ائ تِ :  َلهُ   َفَقااَل ،  َفَأي َقَظاهُ ،  لنؤوم  هذا  إن  فقاال

ِرَئاِنكَ  اَلمَ   ُيق  َتأ ِدَماِنكَ ،  الس    ِبَأيِّ ، ِ ِ   َرُسولَ   َيا  َفَقااَل   َفَجاَءا"  ائ َتَدَما  َقدِ   ِإن ُهَما":  َفَقالَ .  َوَيس 
ء   َنا؟   َشي  يُكَما  ب َلْحم " :  َفَقالَ   ائ َتَدم  ِسي  َوال ِذي،  َأخ  َمهُ   أَلََرى   ِإنِّي ،  ِبَيِدهِ   َنف    َبي نَ   َلح 
ِفر   َفَقااَل . "َثَناَياُكَما َتغ  ِفر  َفل يَ  ُمَراه ": َفَقالَ  ِ ِ  َرُسولَ  َيا   َلَنا اس  َتغ   .(2)"َلُكَما س 

 

َوةَ   :(بغض اهلل للوسخ): والعشرون املطلب اخلامس َعن   ،  َعن  ِهَشاِم ب ِن ُعر 
َوةَ  ه َن ِغبًّا    ()َما َرَأي ُت َرُسوَل هللِا  :  َعن  َعاِئَشَة َقاَلت  ،  ُعر  َوِسًخا َقط  َكاَن ُيِحب  الد 

َوَكاَن َرُسوُل هللِا   ُل َرأ َسُه  َعثَ :  َيُقولُ   ()َوُيَرجِّ  في.  "(3)"ِإن  هللَا ُيب ِغُض ال َوَسَخ َوالش 

 

 . 336، 16/335تفسير القرطبي  (1)
 . إسناده صحيح :وقال، 1697ح ، 5/71 أخرجه الضياء في المختارة (2)
وقال  .5815ح ، 8/273، فصل في كراهية الوسخ في الثوب، أخرجه البيهقي في الشعب (3)

د لضههههعف ضهههعيف :المنهههاوي  ولهههي  لهههه ذكههههر فهههي سههههند  :قلههههت، الصهههوفي حسههههين بهههن محمههه 
وأبهوه ، 2/557ميهزان االعتهدال . منكهر الحهديث :نجهيح بهن  خالهد  بهن  الرحمن  عبدو .  الحديث
ِنيّ   قال اَرُقط  . (5032) 3الميزان  لسان»ضعيف:آخر موضع في وقال، الحديث  متروك:الد 
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  فاهلل   عجب   وال،  والشعث   الوسخ  وهو  هللا  من  البغض   موجبات   ألحد  بيان  الخبر  هذا
 .  الجمال يحب  جميل
  الوسخ   من  ثيابه  وال  بدنه   يتعهد   ال  الذي(  الوسخ  يبغض   تعالى  هللا  إن) 
 ويكره   بها  تخلق  من  خلقه  من  ويحب   النظافة  يحب   نظيف  تعالى  ألنه(  والشعث )

  تلطخت   يده  وتوسخت   التعهد   قلة  من  وغيره  الثوب   يعلو   ما:  والوسخ.  أضدادها
...  .وال يعارض   الناس   أوساخ  من   تأكل   ال   المجاز   ومن:  الزمخشري   قال .  بالوسخ
 .  (1) تواضعا التزين تارك به المراد  ألن
الصنعاني   النظافة   ألن  وذلك  وبدنه  ثيابه(  الوسخ  يبغض   تعالى  هللا  إن)  :وقال 
  للعبد   يحب   هللا  الهيئة  سوء  من  فإنه  شعره  من  يأخذ   ال  الذي(  الشعث )  اايمان  من
  هللا   على  أقسم   لو  أغبر  أشعث   رب ":  حديث   يعارضه:  قلت   إن .  هيئته  يحسن   أن
  متقلالً   كان  من  وهو،  ُرب    إليه  يرشد   كما  الغبر  الشعث   بعض   في  ذلك :  قلت "  ألبره
  هيئته   يحسن  لم  إذا  فهذا  بهم  مختلط  بالناس  متصل  غير  ا خرة  في  راغًبا  الدنيا  من
 . (2) ويغشاهم الناس تغشاه فيمن واألول محمود  فهو

 

اِئلِ  كتهاب، وللحديث شاهد أخرجه مسلم في صهحيحه ي ِبهِ  بهَابُ ، ال َفضهَ ح ، 4/1822 () شهَ
َهنَ  ِإَذا َكانَ : »َقالَ  () ِ ِ  َرُسولِ  َشي بِ   َعن    ُسِئلَ ،  َسُمَرةَ   ب نَ   َجاِبرَ   عن،  2344 هُ  اد  م   َرأ سهَ  لهَ
َهن    َلم    َوِإَذا،  ِمن هُ   ُيرَ  دِ  َعن  . ِمن ُه  ُرِئيَ   ُيد  نِ  ِ ِ  َعبه  ل   به  الَ ، ُمَغفه  ى: »قهَ ولُ  َنههَ نِ  () ِ ِ  َرسهُ  عهَ

لِ  ا  ِإال   الت َرجهههه  اب، أخرجههههه أبههههو داود فههههي سههههننه ِغبههههًّ لِ الت رَ  ِكتههههَ وإسههههناده  4159ح ، 4/75 جهههه 
ولُ  َكانَ : »َقالَ  َماِلك   ب نِ   َأَن ِ   َعن  و  .  صحيح رُ  () ِ ِ  َرسهُ ثهِ نَ  ُيك  هِ  َدهه  ِريحَ  َرأ سهِ هِ  َوَتسه  َيتهِ ، ِلح 
رُ  ثهههِ اعَ  َوُيك  ى ال ِقنهههَ َأن   َحتههه  هُ  كهههَ بهههَ بُ  َثو  و  ات   ثهههَ وإسهههناده ، 32ح ، 39الترمهههذي فهههي الشهههمائل  َزيههه 

 . 4/418ميزان االعتدال . الرقاشي  ضعيف فيه يزيد
  3/285 فيض القدير (1)
 . 3/375 التنوير (2)
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ُعود    ب نِ   هللاِ   َعب دِ   َعن    ُخلُ   اَل »:  َقالَ   ()   الن ِبيِّ   َعنِ ،  ))  َمس    َكانَ   َمن    ال َجن ةَ   َيد 
ُبهُ   َيُكونَ   َأن    ُيِحب    الر ُجلَ   ِإن  :  َرُجل    لَ َقا  ِكب ر     ِمن    َذر ة    ِمث َقالُ   َقل ِبهِ   ِفي ُلهُ   َحَسًنا  َثو    َوَنع 

 .(1) الن اِس  َوَغم طُ ، ال َحقِّ  َبَطرُ  ال ِكب رُ ، ال َجَمالَ  ُيِحب    َجِميل   هللاَ   ِإن  »: َقالَ ، َحَسَنةً 
  ُيِحب    َنِظيف  ،  لط يِّبَ ا  ُيِحب    َطيِّب    ِ َ   ِإن  »  :َيُقولُ ،  الُمَسي  ب    ْبنَ   َسع يدَ وعن   

ُفوا ،  الُجودَ   ُيِحب    َجَواد  ،  الَكَرمَ   ُيِحب    َكِريم  ،  الن َظاَفةَ  ِنَيَتُكم  -  َقالَ   ُأَراهُ   -  َفَنظِّ   َوالَ   َأف 
تُ :  َقالَ   ِبالَيُهوِد   َتَشب ُهوا َمار    ب نِ   ِلُمَهاِجرِ   َذِلكَ   َفَذَكر  َثِنيهِ :  َفَقالَ ،  ِمس    ب نُ   َعاِمرُ   َحد 
دِ سَ  ُفوا » :  َقالَ   َأن هُ   ِإال  ،  ِمث َلهُ   ()   الن ِبيِّ   َعنِ   ))  َأِبيهِ   َعن  ،  َوق اص    َأِبي  ب نِ   ع    َنظِّ

ِنَيَتُكم   َأف 
المرقاة.  (2)    َعنِ   ُمَقد س    الن َقاِئصِ   َعنِ   ُمَنز ه    َأي  :  (َطيِّب    ِ َ   ِإن  ):  قال في 
يبَ   ُيِحب  )ال ُعُيوبِ  رِ :  (الطِّ َنى   الط ي بِ   الرِّيحَ   َأوِ   َوال َقالِ   ال َحالِ   ِطيبَ   َأي    لط اءِ ا  ِبَكس    ِبَمع 
َماَلهُ   ُيِحب    َأن هُ  ِتع  َضى  ِعَباِدهِ   ِمن    اس  لِ   ِبَهَذا  َعن ُهم    َوَير  َنى  ُياَلِئمُ   َوَهَذا،  ال ِفع  ِلهِ   َمع  : َقو 
َخة    َوِفي،  َوال َباِطَنةَ   الظ اِهَرةَ   ةَ الط َهارَ   َأيِ :  (الن َظاَفةَ   ُيِحب  )  َطاِهر    َأي  :  (َنِظيف  )   ُنس 

رِ   الط اءِ   ِبَفت حِ  َدةِ   ال َياءِ   َوَكس    ال َعَقاِئدِ   ِمنَ   ِبالط يَِّباتِ   ُيوَصفُ   َمن    ِبهِ   َفال ُمَرادُ ،  ال ُمَشد 
َوالِ  َق  َف َعالِ  َواأل  اَلقِ  َواأل  َخ  َوالِ  َواأل  َح   (3).َواأل 

  

وحب اهلل ، وطيشه بغض اهلل جلهل اإلمام: )والعشرون املطلب السادس

"ِإن ُه ال ِحل َم َأَحب  ِإَلي   : ))َقاَل ُعَمُر ب ُن ال َخط اِب : َقالَ   :(لم اإلمام وصربهحل
ِقهِ  َل  ،  ِمن  ِحل ِم ِإَمام  َوِرف  إ َمامف َوال َجه  ِقهِ   َأْبَغَض إ َلى ّللاا  م ْن َجْهف   َعل   ،  (4) َوُخر  َوَمن  َيف 

 

ِريمِ  َبابُ ، كتاب اايمان، أخرجه مسلم في صحيحه (1)  . 91ح ، 1/93 َوَبَياِنهِ  ال ِكب رِ  َتح 
ابُ ، كتههاب األدب، أخرجههه الترمههذي فههي سههننه (2) ا بههَ اءَ  مههَ ي جههَ ، 2799ح ، 5/111النظافههة  فههِ

 . ُيَضع فُ  ِإل َياَس  ب نُ  َوَخاِلدُ  َغِريب   َحِديث   اَهذَ  :وقال
 . 7/2846مرقاة المفاتيح  (3)
ق  (4) ِرقُ  َخِرق  وقد. والُحمقُ  الجهل :بالضم الُخر  َرق  فهو َخَرقاً  َيخ   . (2/68) النهاية. أخ 
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ِقهِ ِبال   َراَني ِه َتأ ِتِه ال َعاِفَيُة ِمن  َفو  ِو ِفيَما َبي َن َظه  َط  ،  َعف  ِسِه ُيع  َوَمن  ُين ِصِف الن اَس ِمن  َنف 
ِرهِ  َأم  ِفي  ِصَيةِ ،  الظ َفَر  ال َمع  ِفي  ِز  الت َعز  ِمَن  ال ِبرِّ  ِإَلى  َأق َرُب  الط اَعِة  ِفي  .  "(1)َوال ِذي 

مَ   َمن ِزَلةً   ِ ِ   ِعَبادِ   َأف َضلُ ":  َقالَ   ()  الن ِبي    ِإن  ":  ط ابِ ال خَ   ب نِ   ُعَمرَ   َوَعن   : ال ِقَياَمةِ   َيو 
ل   ِإَمام   مَ  َمن ِزَلةً  ِ ِ  ِعن دَ  ِ ِ   ِعَبادِ  َوَشر   َرِفيق   َعد   . (2) "َخِرق  ، َجاِئر   ِإَمام  : ال ِقَياَمةِ  َيو 
بفهم ووعي    الحاكم  وهو  اامام  جهل  أنّ   يفيد   ما  األثر  هذا  في  وعدم تصرفه 

 فساد   عليه  سيترتب   ألّنه  إال  ذلك   وما،  هللا  إلى  جهل  أبغض   مال للعقلوإه،  ورعونة
 الفساد   إلى  أقرب   فلي   وطيش  ُخرق   صحبه   إذا  والسيما،  للحقوق   وضياع ،  عام
وتختلط  ،  أهله  لغير  األمر  ويوّسد ،  الرفعاء  ويخفض   الوضعاء   يرفع  حيث ،  منه

وهي  ، ويتولد عنها حسن التصرف في األمورخالق الحلم أفضل األ ولذلك، األمور
  .وهي في اامام أسوأ، وأسوأ شيء الجهل والطيش، في اامام أفضل
بغض اهلل ملن يقتدي بسيئة املؤمن ويرتك ): والعشرون املطلب السابع

ُهَري َرةَ   :(حسنته َأُبو  مَ :  ))  َقاَل   ِ  ِ ِعَباِد  َأب َغِض  ِمن   ِبَسيَِّئِة  "ِإن   َتِدي  َيق  ن  
ِمِن َوَيت ُرُك َحَسَنَتهُ   . (3) ال ُمؤ 

 

، هنهاد فهي الزههدو . 22ص: ، ))ب: مهن وصهايا عمهر ابه، يوسهف فهي الخهراج أبهوأخرجه   (1)
، و ابههههن شههههبة فههههي تههههاريخ المدينههههة، واللفههههظ لههههه. 1279ح ، 2/602، الحلههههم والعفههههوبههههاب: 
 . بلفظ مقارب وإسناده صحيح 1323ح ، 1/411

َوى  اَل  :وقال، 348ح  ،  1/112أخرجه الطبراني في األوسط    (2) ن   ال َحِديثُ  َهَذا ُير  رَ  عهَ  ِإال   ُعمهَ
َذا َنادِ  ِبهههههَ سهههه  ر دَ ، اا ِ هِ  َتفههههَ نُ : بههههِ  َرَواهُ  :وقههههال، 5/197وذكههههره الهيثمههههي فههههي المجمههههع ، ةَ َلِهيعههههَ  ابهههه 

ي   ي الط َبَرانهِ طِ  فههِ سههَ َو  نُ  َوِفيهههِ ، األ  ةَ  ابهه  ن   َوَحِديثهُههُ  َلِهيعههَ ع ف   َوِفيهههِ ، َحسههَ وإسههناده البههأس  :قلههت. ضههَ
 . وللحديث وأصله شواهد كثيرة صحيحة، به

وأبهههو الشهههيخ ، ظ لههههواللفههه 21ح ، 47ص: ، أخرجهههه الحسهههن بهههن موسهههى األشهههيب فهههي جهههزءه (3)
وأخرجهه أبههو الشهيخ األصههبهاني فهي التههوبيخ ، 146ح ، 71األصهبهاني فههي التهوبيخ والتنبيههه 

يِّ ،  والتنبيه ِل الن بهِ و  ِر قهَ اُب ِذكه  ِ ِ ()بهَ اِل ِإلهَى  ُض الرِّجهَ ِمنِ ، : »َأب غهَ ؤ  يَِّئِة ال مهُ تَهِدي ِبسهَ ِذي َيق  ، اله 
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  من   نوع  وهي،  الناس  بعض   لدى  األخالقي  االنحراف  من   حالة  يبين  األثر  هذا 
  يقتدي   حين،  عليها  الناس  هللا  فطر  التي  الفطرة  وانتكاس،  اانساني  الطبع  فساد 

  أهل   بعض   بأخطاء  رافهالنح  يحتج  فتراه ،  بالحسنة  يقتدي  وال  بالسيئة  اانسان
  وتأكدت   فيه   أحسنوا  فيما  بهم   يقتدي  تراه   وال،  وضالله  النحرافه  تسويًغا  الفضل
  في   كان  وإن،  الحقيقة  في  هواه   يتبع  وهو،  يزكيها  وال  نفسه  يدسي  فهو،  سالمته
  أنفسهم   في  صالحهم  أنّ   يدري   ال  ولكنه  صالحين   قوم  إلى   ينتسب   احتجاجه   ظاهر
  ولذلك.  الرسل  إال  ألحد   عصمة  وال،  الصالح  يخطئ  د فق  هللا  دين  على  حجة  لي 
  خطأ   وأنّ ،  ()  النبي  إال،  عليه  ويرد   منه  يؤخذ   أحد   كل  أنّ   السنة  أهل  يقرر

 .  به يسقط وال، عليه  يتابع وال عليه يردّ  المخطئ
 

دعوان  العالمين  اوآخر  الحمد هلل رب  سيد ،  أن  على  وبارك  وسلم  اللهم  وصل 
على آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره األولين وا خرين سيدنا و 

 . الغافلون 

 

. صهدوق يههم، وإسناده ال بأس به؛ أبو شههاب عبدربهه .147ح ،  71ص:  ،  َوَيَدُع َحَسَنَتُه 
 أبهههى بنهههت ههههانىء أم مهههولى، صهههالح أبهههو، بهههاذان يقهههال و، بهههاذام، 2/544ميهههزان االعتهههدال 

 . وبقية رواته ثقات. 5/37سير أعالم النبالء ، ال بأس به، طالب
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A 
 

 : وفيها (النتائج والتوصيات)

 : البحث لهذا العامة الفوائد من
 وجدت   وقد "  يحب   ال"  وتعبير"  يبغض "  بتعبير  عبرت   قد   الروايات   بعض   هناك -1

  وهو ،  الثاني  من  المعنى  في  آكد   يبغض   فيه  الذي  يعدون   الحديث   شراح
، ضده  بنفي   التعبير   من   آكد   المعنى  عن   الصريح  باللفظ  التعبير   ألنّ   صحيح
 .  (1)أوكد  فيكون  التعبيران يجتمع وقد 

 يدل  الغضب   لفظ  ولكن،  الغضب   ولفظ  البغض   لفظ  بين  اشتقاقية  عالقة  هناك -2
 دلت  كما،  والكراهة  التحريم  بين  يتراوح  فإنه  البغض   لفظ  بخالف  التحريم  على
 . أحاديث  عدة ذلك على

ُروه  ِإيَصال  ِإَراَدة  فهو،  تعالى  هللا  إلى  أضيف  إذا   لبغض ا  لفظ -3 وذلك  .  (2) ال َمك 
  َوُحُصولُ  ِلل َعب دِ  ال َخي رِ  ِإَراَدةُ  ِ ِ  ِبَمَحب ةِ  ال ُمَرادُ ألن المحبة على النقيض حيث إن َ 

  المشابهة   سبيل   على  ال  بها   يؤمن  أن  العبد   على  يجب :  وقيل،  َلهُ   الث َوابِ 
ْثل ه    َلْيَس }:  القائل   -تعالى   باهلل  الالئق  التنزيه  سبيل  لىع  بل،  بالخلق   َشْيء    َكم 

م يعُ   َوُهوَ  يرُ   السا   حتى   طوياًل   عندها  الوقوف  ينبغي  فال،  [11:  الشورى { ]اْلَبص 
  وهذه ، إياها هللا  يكلفنا ولم ، عنها غني المؤمن، وسوسة باب   العبد  على  يفتح ال

مع    أجمعين  عليهم  الىتع  هللا  رضوان  الصالحين  السلف  طريقة التعامل  في 
 .  كل من عند هللا، النصوص المتشابهة

 

"ِإن   ( فههي التعليههق علههى حههديث:7/2981قههال فههي مرقههاة المفههاتيح شههرح مشههكاة المصههابيح ) (1)
 ُ ِ اِبِق اَل ُيِحب َها  ِلِه الس  َلُغ ِمن  َقو  ُ": َهَذا آِكد  َوَأب   ِ َعة  َيب َغُضَها   . َهِذِه ِضج 

 . (398الكليات ) (2)
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من   -4 اانسان  عن  يصدر  ما  هللا  يبغضه  شيء  أكثر  أن  المهمة  الفوائد  من 
وفعلية وخلقية ال يرضاها هللا قولية  تكون في  ،  سلوكيات  األشياء  وأكثر هذه 

 .  وعنه تصدر سلوكا، القلب 
ه به  حصل ما دعا علي  ()ه النبي  ليفمن دعا ع،  مستجاب   () دعاء النبي   -5

 . ()  النبي

 . على تحذيرنا مما يبغض هللا حتى نحذر هذا  ()حرص النبي  -6

 .  فهو على خطر عظيم أبغضه هللامن  -7

 . إن لم يحذر أن يقع فيهايسهل على المسلم ، كثيرة ومتنوعةلبغض مجاالت ا -8

 . بعض صفات البغض أشد من بعض   -9

الخصال  -10 أحاديثها ضعفا    بعض  لضعف  نظرا  أذكرها  لم  يبغضها هللا  التي 
 . (وهي قليلة جدا)شديدا مع ركاكة ألفاظها 

الباحث    -11 النفعويوصي  يعم  حتى  بالعلم  والعمل  هللا  في  و ،  بتقوى  بالتوسع 
المجاالت  جميع  من  النبوية  السنة  الحديث  ،  دراسة  بمجاالت  واالهتمام 

خاصة للن،  الموضوعي  السنة  تسهل  وتقريب  التي  الدراسات  هذه  بمثل  اس 
الدين الناس حب  الشريفة،  على  السنة  توقعهم  ،  وحب  أشياء  من  وتحذرهم 

 .  فيما ال يرضاه هللا
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a 
 

o القرآن الكريم . 

o تحقيق  :  هه287ا حاد والمثاني البن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك ت
 . م1991،  ط/ األولى ،  الرياض، دار الراية، د/ باسم فيصل الجوابرة

o   السيوطي الكمال  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  لإلمام  الحديث  ورود  أسباب 
إسماعيل:  هه911ت يحيى  د/  بيروت،  تحقيق  ه  العلمية  المكتبة  األولى   ، دار  ،  ط/ 

 . هه1404

o   الموطأ تضمنه  فيما  األقطار  وعلماء  األمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع  االستذكار 
له باايجاز واالختصار لإلمام أبي عمرو يوسف  وشرح ذلك ك،  من المعاني وا ثار

القرطبي األندلسي ت   البر  ،  تحقيق/ سالم محمد عطا:  هه463بن عبد هللا بن عبد 
 . م2000، ط/ األولى   بيروت ه،  دار الكتب العلمية، محمد علي معوض

o  األصحاب معرفة  في  بن   االستيعاب  هللا  عبد  بن  يوسف  عمرو  أبي        لإلمام 
ال البر  البجاوي   : :هه463قرطبي األندلسي ت  عبد  ه  ،  تحقيق/ علي محمد  النيل  دار 
 . هه1412، ط/ األولى ،  بيروت

o  العسقالني حجر  بن  علي  بن  أحمد  للحافظ  الصحابة  تمييز  في    ااصابة 
 .  هه1412، ط/ األولى ،  دار الجيل ه بيروت، تحقيق/ علي محمد البجاوي :  هه852ت

o   ط/  ،  بيروت ه لبنان،  دار العلم للماليين:  هم1972األعالم لخير الدين الزركلي ت
 . م2005، السادسة عشرة

o   أحمد بن رشد ت بن  لإلمام محمد  المقتصد  ونهاية  المجتهد  دار  :  هه595بداية 
 . بدون تاريخ ورقم،  الفكر ه بيروت

o   مكتبة  :  هه774البداية والنهاية للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير ت
 . ون تاريخ ورقمبد ، بيروت، المعارف
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o  الشريف الحديث  ورود  أسباب  في  والتعريف  الحسيني    البيان  محمد  بن  ابراهيم 
الكاتب:  هه1120ت الدين  / سيف  العربي ،  تحقيق  الكتاب  ،  هه1401،  بيروت ،  دار 

 .  بدون رقم

o تحقيق/  :  هه256التاريخ الكبير لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ت
 . دار الفكر ه بيروت ه بدون تاريخ ورقم ، السيد هاشم الندوي 

o   البغدادي ت دار  :  هه463تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
 .  بدون تاريخ ورقم،  الكتب العلمية ه بيروت

o   ت عساكر  بن  هللا  هبة  بن  علي  للحافظ  دمشق  مدينة  تحقيق/  :  هه571تاريخ 
بدون  ،  م1995،  ر الفكره بيروتدا،  محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 

 . رقم

o  المباركفوري الرحمن  بن عبد  للعالمة محمد  الترمذي  األحوذي شرح سنن  ،  تحفة 
 .  بدون بدون رقم وتاريخ، بيروت -دار الكتب العلمية 

o السيوطي ت الكمال  بن  الرحمن  عبد  الدين  للحافظ جالل  الراوي  :  هه911تدريب 
اللطيف  عبد  الوهاب  عبد  الحديثة  مكتبة،  تحقيق/  تاريخ  ،  الرياض،  الرياض  بدون 

 . ورقم

o عبد العظيم بن عبد القوي المنذري    الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للحافظ
الدين:  هه656ت إبراهيم شم    / بيروت،  تحقيق  ه  العلمية  الكتب  األولى ،  دار  ط/ 

 . هه1417

o الدي القرآن العظيم للحافظ عماد  ن إسماعيل بن  تفسير ابن كثير المسمى بتفسير 
 .  بدون رقم،  هه1401، بيروت،  دار الفكر: هه774عمر بن كثير ت 

o تحقيق/      :  هه852تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت
 . م1986، ط/ األولى ، دار الرشيد ه سوريا، محمد عوامة

o بن        للحافظ أحمد بن علي ،  تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
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العسقالني ت اليماني :  هه852حجر  هاشم  عبد هللا  السيد  المنورة ،  تحقيق/  ،  المدينة 
 .  بدون رقم، 1964

o  عبد      التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد لإلمام أبي عمرو يوسف بن
تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ه  :  هه463هللا بن عبد البر القرطبي األندلسي ت  

 .  بدون رقم، هه1387، وزارة األوقاف المغربية، لكبير البكري محمد عبد ا

o  النووي شرف  بن  يحيى  زكريا  أبي  لإلمام  واللغات  األسماء    : هه676ت    تهذيب 
 . م1996، ط/ األولى   ،دار الفكره بيروت، تحقيق/ مكتب البحو  والدراسات

o كر ه  دار الف:  هه852تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت
 . م1984، ط/ األولى ،  بيروت

o  المزي الرحمن  عبد  بن  الزكي  بن  يوسف  الحجاج  أبي  لإلمام  الكمال    تهذيب 
معروف:  هه742ت عواد  بشار  د/  الرسالة،  تحقيق  األولى   ،بيروت،  مؤسسة  ،  ط/ 

 . م1980

o   الحسني األمير  إسماعيل  بن  لمحمد  األنظار  تنقيح  لمعاني  األفكار  توضيح 
،  المدينة المنورة،  المكتبة السلفية،  مد محي الدين عبد الحميدتحقيق/ مح:  الصنعاني 

 .  بدون تاريخ ورقم

o تحقيق/ السيد شرف  :  هه354الثقات لإلمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ت
 .  م1975، ط/ األولى ،  دار الفكر ه بيروت، الدين أحمد

o   جرير الطبري  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري( لإلمام محمد بن
 .  بدون رقم 1405، دار الفكر ه بيروت : هه310ت

o   جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العالئي صالح الدين أبو سعيد خليل
الشافعي ت كيكلدي  السلفي :  هه761ابن  المجيد  عبد  حمدي  الكتب ،  تحقيق/  ،  عالم 

 . م1986، ط/ الثانية،  بيروت

o   دار  :  هه327بن محمد بن إدري  الرازي ت  الجرح والتعديل للحافظ عبد الرحمن
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 . م1952، ط/ األولى ،  إحياء الترا  ه بيروت

o   األصبهاني بن عبد هللا  أحمد  نعيم  أبي  لإلمام  األصفياء  األولياء وطبقات  حلية 
 .  هه1405، ط/ الرابعة، دار الكتاب العربي ه بيروت: هه430ت

o  بن      بكر أحمد بن علي    دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لإلمام أبي
ت البيهقي  قلعجي :  هه458الحسين  المعطي  عبد  د/  ه  ،  تحقيق  للترا   الريان  دار 

 . م1988، ط/ األولى ، القاهرة

o   الكتاني بن جعفر  لمحمد  المصنفة  السنة  كتب  مشهور  لبيان  المستطرفة  الرسالة 
،  سالميةدار البشائر اا ،  تحقيق/ محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني :  هه1345ت

 . م1986، ط/ الرابعة،  بيروت

o   رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي
 .  هه1418، دار أسامة ه عمان ه ط/ الثانية، تحقيق/ علي أبو الخير:  هه676ت 

o ت واضح  بن  المبارك  بن  هللا  لعبد  الرحمن  :  هه181الزهد  حبيب   / تحقيق 
 .  بدون رقم وتاريخ،  بيروت، كتب العلمية دار ال، األعظمي 

o تحقيق / عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي :  هه243الزهد لهناد بن السري ت  ،
 .  هه1406، ط/ األولى ، الكويت، دار الخلفاء للكتاب ااسالمي 

o  عبد         محمد  تحقيق/،  سبل السالم شرح بلوغ المرام للعالمة األمير الصنعاني
 . 1379، الرابعة-دار إحياء الترا  بيروت ،العزيز الخولي 

o القزويني ت يزيد  بن  محمد  هللا  عبد  أبي  لإلمام  ماجة  ابن  تحقيق  :  هه275سنن 
 .  بدون ،  ط/ دار الفكر ه بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي 

o  ت السجستاني  األشعث  بن  سليمان  داود  أبي  لإلمام  دود  أبي  :  هه275  سنن 
 .  ط/ دار الفكر ه بدون رقم ، تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد 

o  البيهقي علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبي  لإلمام  الكبرى  البيهقي              سنن 
عطا:  هه458  ت القادر  عبد  محمد  الباز،  تحقيق/  دار  المكرمة،  مكتبة  ،  مكة 
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 .  بدون رقم، م1994

o  الترمذي الترمذي    سنن  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  لإلمام  الصحيح(  )الجامع 
بيروت ه بدون  ،  ط/ دار إحياء الترا  العربي ،  تحقيق/ أحمد شاكر وآخرين:  هه279ت

 .  ذكر رقم الطبعة والسنة

o تحقيق/  :  هه385سنن الدار قطني لإلمام علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني ت
 .  بدون رقم، م1966، لبنان، دار المعرفة ه بيروت، السيد عبد هللا هاشم يماني 

o  ع لإلمام  الدارمي  الدارمي تسنن  الرحمن  عبد  بن  هللا  فواز  :  هه255بد  تحقيق/ 
 . هه1407، بيروت ه األولى ، ط/ دار الكتاب العربي ،  خالد السبع، أحمد زمرلي 

o   النسائي بن علي  الرحمن أحمد بن شعيب  الكبرى لإلمام أبي عبد  النسائي  سنن 
البنداري :  هه303ت الغفار سليمان  د/ عبد  ال،  سيد كسروي حسن،  تحقيق  كتب  دار 

 . م1991،  ط/ األولى ،  بيروت،  العلمية

o  سنن سعيد بن منصور لإلمام سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي ت  
األعظمي :  هه227 الرحمن  حبيب  السلفية،  تحقيق/  األولى ،  الهند،  الدار  ،  ط/ 
 . م1982

o  الذهبي عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شم   لإلمام  النبالء  أعالم            سير 
األرناؤوط:  هه748  ت شعيب  العرقسوسي ،  تحقيق/  نعيم  الرسالة  ،  محمد  مؤسسة 

 .  هه1413، ط/ التاسعة،  بيروت

o   شرح النووي على صحيح مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( لإلمام
،  ط/ الثانية،  بيروت،  دار إحياء الترا :  هه676أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت  

 . هه1392

o   القدير فتح  الهمام ت  شرح  بن  الدين  كمال  الواحد  بن عبد  دار  :  هه861لمحمد 
 .  بدون تاريخ، ط/ الثانية،  الفكر ه بيروت

o   الطحاوي سالمة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبي  لإلمام  ا ثار  معاني  شرح 



 التاسع والثالثون العدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 - 1190 - 

ط/      ،  لبنان،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  تحقيق/ محمد زهري النجار:  هه321ت
 . هه1399، األولى 

o اايما تشعب  البيهقي  الحسين  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبي  لإلمام  :  هه458ن 
زغلول بسيوني  السعيد  محمد  العلمية،  تحقيق/  الكتب  لبنان،  دار  ه              ، بيروت 

 .  هه1410، ط/ األولى 
o  دار  :  الناشر  هه(544:  عياض )المتوفى   للقاضي   الشفا بتعريف حقوق المصطفى

 . هه1407 -الثانية   ط/،  عمان –الفيحاء  

o   بن         ااحسان بترتيب صحيح ابن حبان( لعالء الدين علي )صحيح ابن حبان
ت الفارسي  األرناؤوط:  هه739بلبان  شعيب  الرسالة،  تحقيق  مؤسسة  ه  ،  ط/  بيروت 

 .  م1993، الثانية

o ت خزيمة  بن  إسحق  بن  محمد  لإلمام  خزيمة  ابن              تحقيق :  هه300صحيح 
 .  م1970، ب ااسالمي ه بيروتط/ المكت، د/ محمد مصطفى األعظمي 

o   )وأيامه وسننه  هللا  رسول  حديث  من  المسند  الصحيح  )الجامع  البخاري  صحيح 
،  د/ مصطفى البغا  تحقيق:  هه 256لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ت

 .  م1987، الثالثة، ط/ دار ابن كثير ه بيروت

o هه261قشيري النيسابوريتصحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ال  :
 .  بدون تاريخ،  ط/ دار إحياء الترا  العربي ه بيروت، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي 

o  والمتروكين النسائي    الضعفاء  بن علي  أحمد بن شعيب  الرحمن  أبي عبد  لإلمام 
 .  1396 ط/ األولى  ، دار الوعي ه حلب، تحقيق/ محمود إبراهيم زايد:  هه303ت
o  النبوي )المتوفى   أبو،  الطب  األصبهاني  مصطفى  :  المحقق،  هه(430:  نعيم 

 . م2006، األولى ، دار ابن حزم ط/ ، خضر
o   ت سعد  بن  محمد  هللا  عبد  أبي  لإلمام  الكبرى  ه  :  هه230الطبقات  صادر  دار 

 .  بدون تاريخ ورقم،  بيروت



 "  نبويةيف ضوء السنة ال موضوعية دراسة" إعالم األنام بذكر من يبغضهم الرمحن

 

 - 1191 - 

o   طبقات المدلسين)تعريف أهل التقدي  بمراتب الموصوفين بالتدلي ( للحافظ أحمد
علي   تبن  العسقالني  حجر  القريوتي :  هه852بن  هللا  عبد  بن  عاصم  د/  ،  تحقيق 

 . م1983، ط/ األولى ، مكتبة المنار ه عمان

o   تحقيق/  :  هه327علل الحديث للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدري  الرازي ت
 .  بدون رقم، هه1405، دار المعرفةه بيروت، محب الدين الخطيب

o بوية لإلمام علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني  العلل الواردة في األحاديث الن
ط/      ،  دار طيبة ه الرياض،  تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين هللا السلفي :  هه385ت

 . م1985، األولى 

o  بن           عمدة القاري شرح صحيح البخاري لإلمام بدر الدين أبي محمد محمود
 .  ريخ ورقمبدون تا،  دار إحياء الترا  ه بيروت: هه855ت   العيني  أحمد
o  المعبود شرح سنن أبي داود للشيخ محمد شم  الحق العظيم آبادي دار  ،  عون 

 . م1995، الثانية ، بيروت ، الكتب العلمية

o   فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني
 .  بدون تاريخ ورقم، دار المعرفة ه بيروت، تحقيق/ محب الدين الخطيب:  هه852ت

o   ت المناوي  الرءوف  لعبد  الصغير  الجامع  شرح  القدير  المكتبة  :  هه1031فيض 
 . هه1356، ط/ األولى ،  التجارية ه مصر

o   بن      الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لإلمام شم  الدين محمد
ت الذهبي  عثمان  بن  عوامة:  هه748  أحمد  محمد  للثقافة  ،  تحقيق/  القبلة  دار 

 . م1992، ط/ األولى ، سة علو ه جدةااسالمية ومؤس

o   ت         الكامل في ضعفاء الرجال لإلمام عبد هللا بن عدي أبي أحمد الجرجاني
 .  م1988، ط/ الثالثة -بيروت،  دار الفكر،  تحقيق/ يحيى مختار غزاوي : هه365
o   محمد    -عدنان درويش  : المحقق  هه(1094:  البقاء الحنفي )المتوفى   ي بأل الكليات

 .  بيروت  –ؤسسة الرسالة م،  المصري 
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o   المصري ت بن منظور  الدين محمد بن مكرم  العرب لجمال  ط/  :  هه711لسان 
 .  بدون تاريخ، ط/ األولى ،  دار صادر بيروت

o ت العسقالني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  للحافظ  الميزان  مؤسسة  :  هه852لسان 
 .  م1986، ط/ الثالثة، بيروت،  األعلمي للمطبوعات

o  لإل السنن  من  النسائي  المجتبى  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبي  مام 
غدة:  هه303ت أبو  الفتاح  /عبد  ااسالمية،  تحقيق  المطبوعات  مكتبة  ه  ،  ط/  حلب 

 .  م1986، الثانية

o   ت الهيثمي  لإلمام  الفوائد  ومنبع  الزوائد  الفكر:  هه 807مجمع  ،  بيروت،  دار 
 .  بدون رقم، هه1412

o  عبههد   زهيههر  :دراسة وتحقيههق،هههه(395: فى )المتو اللغههة البههن فههارسمقههايي  مجمههل
 .م1986 -هه 1406 -الطبعة الثانية ، بيروت –مؤسسة الرسالة ،المحسن سلطان

o   الشافعي كيكلدي  ابن  خليل  سعيد  أبو  الدين  العالئي صالح  للحافظ  المختلطين 
مكتبة  ،  د/ علي عبد الباسط مزيد،  تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلب:  هه  761ت

 .  هه1417، اهرة ه ط/ األولى الق، الخانجي 

o ت السجستاني  األشعث  بن  سليمان  داود  أبي  لإلمام  تحقيق/  :  هه275المراسيل 
 . هه1408، ط/ األولى ، مؤسسة الرسالة ه بيروت،  شعيب األرناؤوط 

o تحقيههههق : هههههه405ت  م أبههههي عبههههد هللا الحههههاكم المسههههتدرك علههههى الصههههحيحين لإلمهههها
 . م1990، األولى لمية ه بيروت هط/ دار الكتب الع، مصطفى عبد القادر عطا

o  تحقيق/ حسين سليم أسد :  هه307ت    مسند أبي يعلى لإلمام أبي يعلى الموصلي  ،
 . م1984، ط/ األولى      ، ط/ دار المأمون للترا  ه دمشق

o بيروت،  ط/ مؤسسة الرسالة:  هه241حنبل ت  المسند لإلمام أحمد بن محمد بن  ،
  هه.1421، األولى 

o د/          تحقيق  :  هه292  البزار ت  خار( لإلمام أبي بكرلز مسند البزار)البحر ا
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 . هه1409، ط/ األولى ،  مؤسسة علوم القرآن ه بيروت،  محفوظ الرحمن زين هللا

o القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت تحقيق/  :  هه360مسند الشاميين لإلمام أبي 
 . م1984، ط/ األولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة، حمدي بن عبد المجيد السلفي 

o   تحقيق/ حمدي عبد المجيد السلفي :  هه454مسند الشهاب لإلمام القضاعي ت  ،
 .  م1986، ط/ الثانية،  بيروت، مؤسسة الرسالة

o ت الطيالسي  داود  أبي  داود  بن  سليمان  لإلمام  الطيالسي  دار :  هه204مسند 
 . بدون تاريخ ورقم،  المعرفة ه بيروت

o  ه بن  الرزاق  عبد  لإلمام  الرزاق  عبد  تمصنف  الصنعاني  تحقيق/  :  هه211مام 
 .  هه1403، ط/ الثانية  ،المكتب ااسالمي ه بيروت، الناشر، حبيب الرحمن األعظمي 

o بن أبي شيبة    المصنف في األحاديث وا ثار لإلمام أبي بكر عبد هللا بن محمد
الحوت:  235ت يوسف  كمال  الرياض،  تحقيق/  ه  الرشد  مكتبة  األولى   ،ط/  ،  ط/ 

 . هه1409

o   تحقيق/  :  هه360األوسط لإلمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تالمعجم
 . بدون رقم، هه1415، القاهرة، دار الحرمين، طارق عوض هللا

o دار الفكر ه بيروت  :  هه626معجم البلدان لياقوت بن عبد هللا الحموي البغدادي ت
 .  ه بدون تاريخ ورقم

o   تحقيق/  :  هه360أحمد الطبراني تالمعجم الصغير لإلمام أبي القاسم سليمان بن
بيروت ه عمان ه ط/  ،  ط/ المكتب ااسالمي ودار عمار،  محمد شكور محمود الحاج

 . م1985، األولى 

o عبد        تحقيق / حمدي  :  هه360المعجم الكبير لإلمام أبي القاسم الطبراني ت
 . م1983، ط/ الثانية  ،الموصل ه بغداد، مكتبة العلوم والحكم،  المجيد السلفي 

o  القرآن غريب  في  )المتوفى ل  المفردات  األصفهانى  :  المحقق،  هه(502:  لراغب 
الداودي عدنان  القلم،  صفوان  الشامية  ،  دار  بيروت   -الدار   -األولى  ،  دمشق 
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 . هه1412
o بدون رقم، م2003،  وزارة األوقاف المصرية: موسوعة علوم الحديث الشريف  . 
o الكويت–ف والشئون ااسالمية  وزارة األوقاط/ ، الموسوعة الفقهية الكويتية  

 . هه1427

o ط/ ،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : هه179الموطأ لإلمام مالك بن أن  المدني ت
 .  دار إحياء الترا  العربي ه مصر

o ت الذهبي  لإلمام  الرجال  نقد  في  االعتدال  علي  :  هه748ميزان  الشيخ/  تحقيق 
ط/  ،  لكتب العلمية ه بيروتدار ا،  والشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود ،  محمد معوض

 . م1995، األولى 
o هه(597:  الجوزي )المتوفى البن    نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  ،

، األولى ،  لبنان/ بيروت  -مؤسسة الرسالة  ،  محمد عبد الكريم كاظم الراضي :  المحقق 
  .هه1404

o   محمد يوسف    تحقيق/:  هه  762نصب الراية ألحاديث الهداية لإلمام الزيلعي ت
 .  بدون رقم، هه1357، دار الحديث ه مصر ، البنوري 

o   المتواتر الحديث  المتناثر من  ،  تحقيق/ شريف حجازي :  هه1345لكتاني تلنظم 
 .  بدون تاريخ، مصر، دار الكتب السلفية

o   واألثر الحديث  غريب  في  تال النهاية  األثير  أ:  هه 606بن  طاهر  حمد  تحقيق/ 
 .  بدون رقم، 1979،  المكتبة العلمية ه بيروت، الزاوي ه محمود محمد الطناحي 

o  حقيههق/  :تهههه852بههن حجههر العسههقالني تال هههدي السههاري مقدمههة شههرح البخههاري
 . بدون رقم، 1379، بيروت،دار المعرفة،محب الدين الخطيبمحمد فؤاد عبد الباقي ه
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 فهرس املوضوعات 
 

 الصفحة املوضوع

 1015 الملخص عربي

 1016 الملخص إنجليزي

 1017 المقدمة

 1025 دفع إشكال كون بعض الحالل مما أبغضه اهلل

الببضغض مبب  اهلل عالمببة علببع دببالق العضببد  مقدمببة علببع 
 -أعاذنا اهلل –مفارقة دي  اإلسالم 

1032 

 1042 عالقة الذكر بالحب  الضغض.  

 1045 المضحث األ ل: الخصال العقدية لم  يضغضهم اهلل

 1045 رمالمطلب األ ل: ُملحد في الح

 1049 المطلب الثاني: ُمْضَتٍغ ِفي اإِلْساَلِم ُسنََّة الَجاِدِليَّةِ 

 1052 المطلب الثالث: )اإلشراق باهلل(

 1053 المطلب الرابع: األمر بالمنكر  النهي ع  المعر ف

المطلبببب الخبببام : بغبببض اهلل للقبببرال المبببرا ي  البببذي  
 يز ر ن األمرال

1054 

 1057  للمرتدالمطلب السادس: بغض اهلل

 1058 للخوارج((  )  المطلب السابع: )بغض اهلل  النضي

 1061 ()بغض اهلل للقدرية:  المطلب الثام 

 1062 المطلب التاسع: )بغض الكافر   دعال الكافر(

المطلب العاشر: )حب اهلل للسبان المبنم  البذاكرب  بغبض 
 اهلل للسان الكافر المشرق(

1064 

 الخلفبال (  )  )بغبض اهلل  النضبيالمطلب الحادي عشبر:  

 )المحدثة في الدي (  للضدعة
1065 

 1068 للطيرة(  () )بغض الرسولالمطلب الثاني عشر: 
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 1071 المضحث الثاني: بغض اهلل ألصحاب الكضا ر

المطلببب األ ل: )حببب اهلل ل مببام العببادل  بغضببه ل مببام 
 الجا ر(:

1071 

ُب َدِم المطلب الثباني: القتبب بغيبر حبح: لحبديث "... َ ُمطَّلبِ
 اْمِرٍئ ِبَغْيِر َححٍّ ِلُيَهِريَح َدَمُه "

1073 

 1075 المطلب الثالث: )بغض اهلل اْلَضيَّاع اْلَحالَّف(

 1077 المطلب الرابع: )بغض اهلل الفقير المختال(

 1078 المطلب الخام : بغض اهلل للشيخ الزاني

 1080 ْخَتال(المطلب السادس: )بغض اهلل لْلَفُخور اْلمُ 

 1080   المطلب السابع: )بغض اهلل لْلضِخيب اْلَمنَّان(

 1082 )بغض اهلل للمكثر الضخيب الغني الظلوم(:  المطلب الثام 

 1084 المطلب التاسع: )بغض اهلل للفخر(

 1087 المطلب العاشر: )بغض الكذب(  

 1088 المطلب الحادي عشر: )بغض اهلل لم  يغار في غير ريضة(

 1090 لمطلب الثاني عشر: بغض اهلل للخيالل في الضاطب(ا

المطلببب الثالببث عشببر: )بغببض اهلل لمبب  يببضغض الببدي  
  العمب(

1091 

 1093 )بغض اهلل للذ اقي   الذ اقات(: المطلب الرابع عشر

بغض اهلل للمتكضر الجموع المنبوع  المطلب الخام  عشر:
 خرة(عالي الصوت في السوق عالم بالدنيا جادب باآل

1085 

المطلببب السببادس عشببر: )بغببض اهلل لمبب  يغيببر شببيضه 
   بالسواد(

1097 

المطلببب السببابع عشببر: مبب  موجضببات الببضغض: )قطيعببة 
  الرحم(

1098 

 1101 المضحث الثالث: فضا ب الصحابة  بغض اهلل لمضغضهم

 1101 المطلب األ ل: )بغض اهلل لمضغض الصحابة(

 1104 األنصار(  المطلب الثاني: )بغض اهلل لمضغض
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المطلب الثالث: )بغبض اهلل لمب  يبضغض مب  يحبب رسبول 

  خاصة نسا ه  في مقدمتهم عا شة(  () اهلل
1107 

المطلببب الرابببع: )بغببض بنببي داشببمب المطلببب الخببام : 
 :بغض قريشب المطلب السادس: بغض العرب(

1109 

)بغبض اهلل لمب  أبغبض أببا بكبر :  المطلب السابع  الثبام 

 (()   عمر
1112 

 لمب  يبضغض عمبر  ()  المطلب الثام : )بغض اهلل  النضي
(( 

1114 

المطلب التاسع: )بغض اهلل لم  بغض آل الضيب   أببا بكبر 
  عمر(

1116 

 () 1119)  المطلب العاشر: )بغض اهلل م  يضغض عثمان

المطلب الحادي عشر: )بغض اهلل م  يضغض علي ب  أببي 

   ())  طالب
1120 

عشببر )بغببض اهلل مبب  يببضغض الحسبب   المطلببب الثبباني

 ()   الحسي 
1125 

المطلببب الثالببث عشببر: )بغببض اهلل مبب  يببضغض عمببار ببب  

 )) ياسر
1127 

لببضعض القضا ببب  ())بغببض النضببي : المطلببب الرابببع عشببر
  األحيال(

1128 

 1131 المضحث الرابع: خصال األدب  األخبببببالق

الِكضبببر المطلبببب األ ل: بغبببض اهلل لسبببول الُخلبببح )بغبببض 
ً غو(   الُعجب  الَب

1131 

)بغبببض  المطلبببب الثببباني: بغبببض اهلل للُفحبببش  البببتفحش
 الفاحش الضذيل(

1133 
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 1138 المطلب الثالث: )بغض اهلل للرجب الخصوم(

 1141 المطلب الرابع: )بغض اهلل للمتشدق في الكالم(

المطلبببب الخبببام : )بغبببض اهلل لمببب  يبببرد النصبببيحة    
   يقضلها(

1142 

عب المطلبب ُه اْلُيْمنببَ دَّ ِرْجلببَ ب السببادس: )بغببض اهلل لرجببب مببَ
 َ َ َضَع َيَدُه َعَلْيَهاب َ َأْثَضَ  اْلُيْسَرىب ُثمَّ َقاَم(

1144 

 1145 المطلب السابع: )الشكوى  الجزع(

)بغض النضي للمرأة التي تخرج مب  بيتهبا  :  المطلب الثام 
 تشكو ز جها

1147 

 1149 ئة النوم علع الضط (  المطلب التاسع: )بغض اهلل لهي

 1150 المطلب العاشر: بغض اهلل لم  يضغض لقال اهلل

المطلببب الحببادي عشببر: )حببب اهلل للمسبباجد  بغببض اهلل 
 لألسواق(

1152 

 1154 للِشعر(  ()  المطلب الثاني عشر: )بغض النضي

 1157 (المطلب الثالث عشر: )بغض اهلل للدنيا

 1158 لرجب لم يصب اهلل منه(   المطلب الرابع عشر: )بغض اهلل

 1161 )بغض اهلل للشيخ العاصي المطلب الخام  عشر:

بغبض اهلل للبذنوب التبي فبي ليلبة   المطلب السادس عشبر:
 الجمعة  يومها(

1161 

 1163 المطلب السادس عشر: )بغض اهلل لم  َبغض غازيا(

المطلب السابع عشر: )بغض اهلل لم  يكثبر النبوم بالنهبار 
ب م  الليبب المطلب الثام  عشر: الرجب   يسبمي  لم يص

اهلل علببع طعامببهب المطلببب التاسببع عشببر: الرجببب يكثببر 
 الضحك(

1164 

)بغببض اهلل لمبب  يسببال النبباس  يلبب  المطلببب العشببر ن: 
 عليهم(

1167 
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ِِرو   ِِادي والعشِِ ِِب الحِِ ِِبغض : المطلِِ ِِن يِِ ِِض هللا لمِِ )بغِِ
 الضيف والنهي عن التكلف له(

1168 

عشِِرو : )بغِِض هللا للبخيِِف فِِي حياتِِه المطلِِب الثِِاني وال
 السخي عند موته(

1171 

)بغض اهلل للسِِّم  خاصة العالم :  المطلب الثالث  العشر ن
 السمي ( )بغض اهلل للمغتابي  الذي  ياكلون لحوم الناس(

1173 

: )بغببض اهلل للمغتببابي  الببذي  المطلببب الرابببع  العشببر ن
 :  ياكلون لحوم الناس(

1177 

 1178 )بغض اهلل للوسخ(  : م   العشر نالمطلب الخا

المطلببب السببادس  العشببر ن: )بغببض اهلل لجهببب اإلمببام 
  طيشهب  حب اهلل لحلم اإلمام  صضره( 

1181 

)بغض اهلل لمب  يقتبدي بسبيئة :  المطلب السابع  العشر ن
 المنم   يترق حسنته(  

1182 

 1183 الخاتمة

 1185 قا مة المصادر

 1196 فهرس الموضوعات
 

k 

 
 


