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 ٔاما بعد: ،هوالسالم عیل من ال نيب بعد ةوالصال ،هوحد محلد هللا

   -ةیٔان المن  وذكل ،هورعاتعایل  هللا هأبمر وادلي وس يدي املفيت ش بي ٔامحد حفظ همجعت ،ةذم المنی  جزء وجزی يف ذاه ف 

یل بعضه الناس بعض م الكنقل  يهو ال س امی  ،وراجت ةالٔما انترشت يف من ٔامراض القلوب اليت - 1بقصد اال رضار م ا 

یل العمل والز  يف ال من اتقی هللاال یسمل مهن ،دهبعض من ينتسب ا  تقطع  ،من ٔاقبح القباحئداء خبيث  يهو ،وجلعز  ا ا 

  .ةاالٔم هؤامجعت علي ةالس ن هودلت علي اه بتحری  القرآننطق  ،ا االٔحقادهب ش يع وت  ةا االٔحبا االٔرحام وتفرق هبهب

 ةاملشأوون ابلمنی مهو. ةملز  ةز مه لكتعایل: ويل ل وقال هللا .امز مشاء بمنمیه ،نیحالف هم لكوال تطع عز وجل:  قال هللا

ن شاء هللا هر كس نذو ام عهن هللا بن عباس ريض عن عبد هللا يرو فامی ا قیل: الٔهن ،احلطب تعایل: حامةل وقال هللا .تعایل ا 

 التعایل:  وقال هللا .ةد وقتادهوجما ةرمك( عن ع٢٤/۷۲۰) يابن جریر الطب  هروا ،ةابلنی م ومتش الكنت حتطب الاك

ال جنوامه من كثي يف خي صالح ٔأو معروف ٔأو بصدقة ٔأمر من ا   ثالم  تعایل: ورضب هللا وقال هللا . ةاالٓي ،الناس بنی ا 

  اكنتا  حیث ،یةالمن  خليانةاملراد ابقیل:  ،امنتا حتت عبدین من عبادان صاحلنی خفانهتاكلوط  ةنوح وامرأ  ةفروا امرأ كلذلین 

یل زوجهيام ٔأخبار تنقالن ن بعض الظن  ،ثيا من الظنك ا اذلین آمنوا اجتنبوا تعایل: ای ٔاهی وقال هللا .ام س ئايتك الكفار ا  ا 

مث وال جتسسوا و منا یريد  قال هللاو  .همتو ه ر كمیتا ف ه حلم ٔاخیلك ٔان ایٔ ك ٔاحیب ٔاحد ، بعضامكال يغتب بعضا  تعایل: ا 

  .ونل ٔانمت منهته ف  ةوعن الصال ر هللاك عن ذك امخلر واملیرس ويصد والبغضاء يف ة العداو مكالش يطان ٔان يوقع بین

ال خباال والٔو ك  ما زادو مكتعایل: لو خرجوا فی وقال هللا  القرطيب  ٔابو عبد هللا قال ،ة الفتنمك يبغونمك ضعوا خالل ا 

يقاع الاختالف واالٔراجیف ةاد والمنی(: اخلبال الفس۱٥٦/ ٨) والٔرسعوا  ي(: أ ٤/۱٦۰ثي )ك وقال ابن  .ییانهت  ،وا 

 ابن ٔايب هروا ،ةمنیللمز ال قیل: ا ،مكتعایل: وال تلمزوا ٔانفس وقال هللا .ییانهت  ،ةوالبغضاء والفتن ة ابلمنیمكبین السي واملش

  ك.عن الضحا( ٥۳) ةوالمنی  ة( وذم الغيب۱۹۰الصمت ) ادلنيا يف

فساد بنی الناسقسم يفعلوهن ،عیل قسمنیذا اذلنب هاقرتاف  يفوالناس  یل اك يا لغرض دنيو وقسم يفعلوهن .ا لال  لتقرب ا 

سقاط الرجل من منصب يلتبسون احلق من  مومهن .هحنو لغرض ذالل ٔاو ال  لٔاو ٔاو الانتقام  هالسلطان ٔاو الزعمی ٔاو ا 

 السلطان ٔاو الزعمی  عند هب سعى ملن وويل .السموات من ٔأثقل البيء عیل الهبتانالٔن  ،ذا ٔاشدهو  ،ذبونكیابلباطل و 

تس بوا فقد ك تعایل: واذلین ئوذون املٔومننی واملٔومنات بغي ما ا قال هللا .هٔاو ئوذي هیسوء بأٔمر بريء عیل جىنو  فصدقه

مثا مبينااحمتلوا هب    . ا وما بطنر مهنه من الفنت ما ظ  ٔاعاذان هللا ،تاان وا 

 
حساق بن راهويه يف  1   ، هریرة عن رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ٔانه قال هلم: ٔاتدرون ما المنیة؟ فقالوا: هللا ورسوهل ٔاعمل ( عن ٔايب٤٤٥مس نده ) روی ا 

یل بعض ليفسد بیهنم  ، انهتیى.  قال: نقل حديث الناس بعضهم ا 
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االٔول فامی ورد عن  :عیل فصلنی هومجعت  .وادلاء العظمی طيذا املرض اخلهعن  ةحتذیر االٔم ةالوجزی  هذد هبصالقو  ،ذاه

فامی ورد عن املشاخی سلفا  والثان ،ونيفحديثا و مش متل عیل ٔاربعنی هو  ،االٔخیار هوسمل وحصب هعلي صیل هللاالنيب 

 .التوفیق وابهلل ،او ما يتعلق هب اوذهم ةمعىن المنی يف وخلفا

 الفصل األول يف األحاديث واالآثر فٔاما  

ن :هل فقیل حذيفة مع كنا :امم قالهفعن  ( 1 یل احلديث یرفع  رجال ا   هللا صیل النيب مسعت :حذيفة هل فقال ،عامثن ا 

( عن  ۲۰۲٦) يالرتمذ  هر كذ ،الامنم القتاتو  .(٦۰٥٦) يالبخار  هروا ،قتات اجلنة يدخل ال :يقول ملس و  عليه

 حیض  اذلي الامنم ٔأن والامنم القتات بنی الفرقوقیل:  .(۱۰٥مسمل )ورد لفظ الامنم مرصحا عند و  ،ةسفیان بن عيین 

يب  ه الرتغيب والرت  يف ياملنذر  هاكح ،مسعه ما ينقل مث به يعمل ال حیث من يتسمع اذلي والقتات فینقلها

 . (1٠/٤۷۳)الفتح   يفاحلافظ ابن جحر ( و ۳۲۳/ ٣)

نساننی صوت فسمع  ،مكة ٔأو املدينة حیطان من حبائط وسمل عليه هللا صیل النيب مر :قال عباس ابن نعو  ( ٢  ا 

 یس ترت  ال ٔأحدهام اكن بیل :لقا مث ،كبي يف يعذابن وما يعذابن :وسمل عليه هللا صیل النيب فقال ،قبورهام يف يعذابن

 ای  :هل فقیل ،كرسة مهنام قب لك عیل فوضع  ،كرستنی فكرسها جبريدة دعا مث ،ابلمنیة یش  الٓخر واكن بوهل من

یل ٔأو تيبسا مل ما عهنام خيفف ٔأن لعهل :قال ؟هذا فعلت مل هللا رسول قال   .(۲۱٦) يالبخار  هروا ،ييبسا ٔأن ا 

 صفحات عیل ابذلهب یكتب مما ويه ،ذكل نكتة العمل هلأ  بعض بدىأ  وقد( :۸۷/ 1) غذاء االٔلباب يف السفاريين

 والطهارة ،وادلماء الصالة جالهل جل احلق فیه ويقض  القیامة يوم نساناال   عنه لیسأ  ما ولأ  نأ  وذكل ،القلوب

 وقوع وسبب ،الصالة رشط يف فرط فقد منه یس تبي ومل البول من يتزنه مل فاذا ،ومقدمهتا الصالة رشوط قوىأ 

 عذاب  مقدمة القب وعذاب ،العداوة سبب هناا  ف ،المنیة ومقدمهتا ،العداوة حق بغي راقهتاا  و  ادلماء سفك يف الناس

 . ییانهت  ،وفاقا جزاء املطابقة غاية يف جتدها ملهاواتٔ  املناس بة هذه فانظر ،والأ  ابملقدمات يبدأ  نأ  فناسب ،النار

ن :قال دعو مس بن هللا عبد عنو  ( ٣  ، الناس بنی القاةل المنیة يه ؟العضه ما ٔأنبئمك ٔأال :قال وسمل عليه هللا صیل محمدا ا 

ن ن :قال وسمل عليه هللا صیل محمدا وا  مسمل  هروا ،كذااب یكتب حىت ویكذب صديقا یكتب حىت يصدق الرجل ا 

 ، والزنة العدة وزن عیل ،هض  الع   :ٔأحدهام: وهجنی عیل رووها اللفظة هذه(: ۱٥۹/ 1٦) يقال النوو .(۲٦۰٦)

  ، غريبه وكتب احلديث كتب يف وألشهر بالدان رواایت يف ألشهر هو الثان وهذا ،الوجه وزن عیل هض  الع   والثان

 العضه ما ٔأنبئمك ٔأال :ٔأعمل وهللا احلديث وتقدیر ،ش يوخهم ٔأكرث رواية ٔأنه القايض ونقل ،اللغة كتب يف ٔأشهر وألول

 . یی خمترصا، انهت ري التح الغليظ الفاحش

ذا  اذلین :قال ،هللا رسول ای بیل :قالوا ؟خبيارك  ٔأخبك  ٔأال :قال وسمل عليه هللا صیل النيب ٔأن یزيد بنت ٔأسامء عنو  ( ٤  ا 

 ه روا ،العنت للبأٓء الباغون  ألحبة  بنی املفسدون  ابلمنیة املشاءون ؟برشارك  ٔأخبك  ٔأال :قال مث ،تعایل هللا ذكر رءوا

حساق بن را( ۲۷٦۰۱و  ۲۷٥۹۹ٔامحد ) ( وابن  ۳۲۳االٔدب املفرد ) يف ي( والبخار ۲۳۰٦) همس ند يف هويهوا 

بي ك ال  يف ( والطبان۲۲٤رم االٔخالق )اكم يف ي( واخلرائط۱۱۹)  ةوالمنی ة( وذم الغيب۲٥٥الصمت ) ادلنيا يف ٔايب
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 بن  شهر فیه (:٨/۹۳) ييمثه قال ال  ،ديث حسنواحل ،(1٣/٤٤٥شعب اال یان ) يف يق( والبهي۱٦۷/٢٤)

 .ییانهت  ،الصحيح رجال ٔأسانيده ٔأحد رجال وبقیة ،واحد غي وثقه وقد حوشب

ن: قال وسمل عليه هللا صیل هللا رسول ٔان هریرة ٔأيب عنو  ( ٥ یل هللا ٔأحبمك ا    اذلین  ٔأكنافا املوطئون ٔأخالقا ٔأحس نمك ا 

ن و  ،ويؤلفون يأٔلفون یل ٔأبغضمكا   ابن ٔايب  هروا ،العنت للبأٓء امللمتسون ألحبة بنی ناملفرقو ابلمنیة املشاءون هللا ا 

( ۷٦۹۷االٔوسط ) يف ( والطبان۱٤٦الناس ) ة( ومدارا۱۱۷) ةوالمنی ة( وذم الغيب۲٥۳الصمت ) ادلنيا يف

  ، (۳۲۰/ ٢) هاترخي ( واخلطيب يف٥۱۳) االٔمايل ( وابن برشان يف٥/۹۷)مل اكال يف ي( وابن عد۸۳٥والصغي )

( ٢/۳۷۸) ةالصحيح السلسةل يف االٔلبان هوحس ن ،(٦۱۲و  ٢/٦۱٤)خترجی اال حیاء  يف يقالعرا هضعفو 

 ه.دهلشوا

 املفرقون  ،ابلمنیة املشاءون مه: قال ابلويل؟ هللا بدٔأمه اذلین مه هؤالء من: عباس البن قلت: قال اجلوزاء ٔأيب عنو  ( ٦

الصمت  ادلنيا يف ( وابن ٔايب٢٤/٦۱٦ي )تفسال  يف يابن جریر الطب  هروا ،العيب ٔأكب الباغون ،ألحبة بنی

یل  هب ٔاشارو  ،(۱۲٦) ةوالمنی  ة( وذم الغيب۲٦۲)  ة.ملز  ةز مه لكتعایل: ويل ل قول هللاا 

ننت اكف نوح  ةامرأ ٔاما  ،ما زنتاقال:  ،اموعن ابن عباس: خفانهت ( 7 تدل نت اكفلوط  ةامرٔا  ٔاماو  ،جمنون هتقول للناس: ا 

التفسي   يف يابن جریر الطب  هرواو  ،يبهاذل هووافق ه( وحصح۳۸۳۳) ك احلا هروا ،امخیاتهن فذكل ،عیل الضيف

  ، ( ۱۳۸٥) همعجم يف ( وابن االٔعرايب۱۳۳) ةوالمنی ة( وذم الغيب ۲٦۹الصمت ) ادلنيا يف وابن ٔايب (۱۱۱/٢٣)

 ة. ام المنینت خیانهتاكقال:  ك( عن الضحا۲۷۰الصمت ) ادلنيا يف وروی ابن ٔايب

 وال ،النار يف وامحلية والشتیة المنیة: يقول وسمل عليه هللا صیل هللا رسول مسعت: يقول معر بن هللا دبع  عنو  ( ٨

( ۲٦ صبن معر ) مس ند عبد هللا يف والطرسويس( ۱۳٦۱٥بي )ك ال  يف الطبان هروا ،مؤمن صدر يف جيمتعن

 والكهام ٔأبيه عن س نان بن یزيد بن محمد ه(: روا٨/۹۱) ييمثه قال ال  .(٩/۱٥٦و  7/۹۹)مل اكال يف يوابن عد

 .من طريق آخر( ٤٦٥۳االٔوسط ) يف والطبان ( ۲٥ ص) الطرسويس هرواو  ،ییانهت  ،وثقا وقد ضعيف

 ؟والصدقة والصالة الصيام درجة من بأٔفضل ٔأخبك  ٔأال :وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال ادلرداء ٔأيب عنو  ( ٩

االٓداب  يف يقوالبهي( ۲٥۰۹) يالرتمذ هروا ،احلالقة يه البنی ذات فساد فا ن ،البنی ذات صالح :قال ،بیل :قالوا

 يه  :قال ٔأنه وسمل عليه هللا صیل النيب عن ویروىوقال:  يالرتمذ هوحصح ،(۱۰٥۷۸( وشعب اال یان )۱۰۲)

محد  ( وأ ۱۹۰) ٔابو داود الطيالس ( ۲٥۱۰) يالرتمذ وصهل ،ادلین حتلق ولكن الشعر حتلق ٔأقول ال احلالقة

  ي يمث ه وال ( ٣/۳٤۷) يوجود املنذر  ،مه( وغي۲۲۳۲والزبار )( ۲٦۰االٔدب املفرد ) يف ي( والبخار ۱٤۳۰)

س ناد الزبار۳۰/ ٨)  .( ا 

 اذلي  الوهجنی ذا هللا عند القیامة يوم الناس رش من جتد :وسمل عليه هللا صیل النيب قال قال هریرة ٔأيب عنو  ( 1٠

 يف  سمل  و عليه هللا صیل قوهل (:۷۹/ 1٦) النووي قال .(٦۰٥۷) يالبخار  هارو ، بوجه وهؤالء بوجه هؤالء يأئت

 رسارأ  عیل اطالعه عیل وحتيل وخداع وكذب حمض نفاق نهالٔ  ،ظاهر فسببه الناس رشار من نها   :الوهجنی ذي

 .ییانهت  ،مةحمر  مداهنة ويه ،رش ٔأو خي يف مهنا ٔأنه لها ويظهر یرضهيا مبا طائفة لك يأئت اذلي وهو ،الطائفتنی
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 من لساانن القیامة يوم هل اكن ادلنيا يف وهجان هل اكن منوسمل:  هعلي صیل هللا وعن عامر قال قال رسول هللا ( 11

الصمت  ادلنيا يف وابن ٔايب( ۱۲۱۰د )هالز  ( ؤامحد يف۲٥٤٦۳) ةشیب ( وابن ٔايب٤۸۷۳ٔابوداود ) هروا ،انر

ابن  هحصحو  ،مه( وغي۱۳۱۰االٔدب املفرد ) يف ي( والبخار ۲۸۰٦) ( وادلاريم۱۳۸) ةوالمنی ة( وذم الغيب۲۷٤)

 املكذيب الهت يف ياملز  هاك حامك بن املديين عيل( و ٣/۱۰٥۲)خترجی اال حیاء  يف العرايق هحس نو  ،(٥۷٥٦حبان )

 .د هوللحديث شوا ،(٢٩/٤۸۲)

ان :معر البن ٔأانس قال ٔأبيه عن معر بن هللا عبد بن زيد بن محمد بن عامص عنو  ( 1٢  هلم  فنقول سلطاننا عیل خلند ا 

ذا نتلكم ما خالف  . (۷۱۷۹) يالبخار  هروا ،نفاقا نعدها كنا :قال ،عندمه من خرجنا ا 

 ،شیئا ٔأحد عن ٔأحصايب من ٔأحد يبلغين ال: وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال مسعود بن عبد هللا وعن ( 1٣

ليمك ٔأخرج ٔأن ٔأحب فا ن س ناد ۲۰۳۸( والزبار )۳۷٥۹( ؤامحد ) ٤۸٦۰) داود ٔأبو رواه ،الصدر سلمی ؤأان ا  ( اب 

فضل  ذا احلديث يفهٔاخرج  هٔان ههوتفق  ينظر اال مام الرتمذ ةومن دق .(۳۸۹٦) يالرتمذ هواس تغرب ،ضعيف

(:  ٤/٤٥٥) يب ادلر ك وكال يف يهرش يد ٔامحد اجلنجواملشاخی موالان ش يخ قال  ،وسمل هعلي صیل هللا ٔازواج النيب

ذ يعمل من ،زواجعیل فضل االٔ  هتنبی  هفی حداكفمل ی ،هصدر  ةن بسالمن ما دام فهيفهي هبقاؤ  ها   ،نهن یسخط عیل ا 

ذا طلب خروج يأ  لهي همن بيوت ها  سلمی الصدر ما دام  هعمل ٔان ،أبن ال يبلغ ٔاحد عن ٔاحد وذكل ،م سلمی الصدرا 

 .ییانهت  ،مهفاف  ،ن مجيعامهن هفعمل رضا ،افهي

ن بين ای: وسمل عليه هللا صیل هللا ولسر  يل قال قال ماكل بن ٔأنس عنو  ( 1٤  يف لیس ومتس  تصبح ٔأن قدرت ا 

 يف معي اكن ٔأحبين ومن ،ٔأحبين فقد سنيت ٔأحیا ومن ،سنيت من وذكل بين ای: يل قال مث ،فافعل ٔلحد غش قلبك

تاب ك وراجع احلديث الثالث عرش من  ،(۳٤۸/ ٣) ياملنذر  هؤاقر  وحس نه( ۲٦۷۸) الرتمذي رواه ،اجلنة

 .وسمل للعبد الضعيف هعلي االٔمنی صیل هللا حب النيب يفربعنی االٔ 

 ٔأخاك حتدث ٔأن خیانة كبت: يقول وسمل عليه هللا صیل هللا رسول مسعت قال احلضيم ٔأسد بن سفیان وعن ( 1٥

االٔدب املفرد  يف ي( والبخار ۱۷٦۳٥ؤامحد )( ٤۹۷۱) داود ٔأبو رواه ،اكذب هل ؤأنت مصدق به كل هو حديثا

 .س نده ضعيف، و مهغي( و ۳۹۳)

ایك  :قال وسمل عليه هللا صیل هللا رسول ٔأن هریرة ٔأيب عنو  ( 1٦  حتسسوا وال ،احلديث ٔأكذب الظن فا ن والظن ا 

خواان هللا عباد وكونوا تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وال تناجشوا وال جتسسوا وال  . (٦۰٦٦البخاري ) هروا ،ا 

 وال تدابروا وال تباغضوا وال تناجشوا وال حتاسدوا ال :وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال ةریر ه عن ٔايبو  ( 17

خواان  هللا عباد وكونوا ،بعض بيع  عیل بعضمك يبع   ، ههنا التقوى ،حیقره وال خيذهل وال يظلمه ال ،املسمل ٔأخو املسمل ، ا 

یل ویشي  دمه حرام املسمل عیل املسمل لك ،املسمل ٔأخاه حیقر ٔأن الرش من امرئ حبسب ،مرات ثالث صدره ا 

 . (۲٥٦٤) مسمل رواه ،وعرضه وماهل

 من ما :وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال يقوالن ألنصاري سهل بن طلحة ؤأيب هللا عبد بن جابروعن  ( 1٨

ال عرضه من فیه وينتقص حرمته فیه تنهتك موضع يف مسلام امرأٔ  خيذل امرئ  ، نرصته فیه حیب موطن يف هللا خذهل ا 
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ال حرمته من فیه وينهتك عرضه من فیه ينتقص موضع  يف مسلام ينرص امرئ من وما  حیب موطن يف هللا نرصه ا 

  ، (۱۰٥) ةوالمنی ة( وذم الغيب ۲٤۱الصمت ) ادلنيا يف ( وابن ٔايب۱٦۳٦۸ؤامحد ) (٤۸۸٤ٔابوداود ) هروا ،نرصته

س ناد  رجاهل  ةوبقی  ،(۲٤۱/ 7)ذيب الهتب ذيهت احلافظ يف هام نبكول ه ضعيف الٔن حییی بن سلمی بن زيد جم  هوا 

س ناد7/۲٦۷)  ييمثه قال ال  ،ٔايوب جابر ؤايب( عن ۸٦٤۲االٔوسط ) يف الطبان هوروا .ثقات  . ییانهت  ،حسن ه(: ا 

    .دهوللحديث شوا

 لسانه  من املسلمون سمل من املسمل :قال  وسمل عليه هللا صیل النيب عن العاص بن معرو بن هللا عبد وعن ( 1٩

 . (۱۰) يالبخار  هروا ،عنه هللا هنیى ما جهر من جرهاوامل  ،ويده

 بنی وش بك ،بعضا بعضه یشد اكلبنیان للمؤمن املؤمنقال:  وسمل عليه هللا صیل النيبعن  موىس ٔأيب وعن ( ٢٠

 .( ۲٤٤٦) يالبخار  هروا ،ٔأصابعه

 ؤلمئة ولرسوهل ولكتابه هلل :لاق ؟ملن :قلنا ،النصيحة ادلین: قال وسمل عليه هللا صیل النيب ٔأن ادلاري متمی عنو  ( ٢1

 .خيرجه ومل( ٥۷) البخاري به وبوب ،(٥٥) مسمل رواه ،وعامهتم املسلمنی

قام عیل وسمل عليه هللا صیل هللا رسول ابيعت :قال هللا عبد بن جریر عنو  ( ٢٢ يتاء الصالة ا   والنصح الزاكة وا 

 .(٥۷) يالبخار  هروا ،مسمل للك

 يالبخار  هروا ، لنفسه حیب ما ٔلخیه حیب حىت ٔأحدك يؤمن ال: قال وسمل يهل ع  هللا صیل النيب عن ٔأنس عنو  ( ٢٣

(۱۳) . 

 ومن ،جاره يؤذ فال الٓخر واليوم ابهلل يؤمن اكن من :وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال هریرة ٔأيب عنو  ( ٢٤

 ه روا ،ليصمت ٔأو خيا فليقل الٓخر واليوم ابهلل يؤمن اكن ومن ،ضيفه فليكرم الٓخر واليوم ابهلل يؤمن اكن

ذ الثالث مهن ،االٔصول يها الٔهن اللكم جوامع  منم الكال هذا(: ۱۷٥/ ٢1) رمانكقال ال .(٦۱۳٦) يالبخار  ا ا 

شار  یل الفعلي ةا  یل القوليات واالٔوالن ا  یل التخلياالٔول مهن ،ةا  یل التحلي عن الرذائل والثان ةا ا  من  يعين ،ابلفضائل ةا 

ما قوال ابخلي ٔاو س عیل خلق هللا ةٔان يتصف ابلشفق ال بد هل مر هللاالتعظمی الٔ  ةصف ن هلاك ما كا  وات عن الرش وا 

 . (1٠/٤٤٦م احلافظ )الك يف هوحنو  .ییانهت  ، ملا يضاكفعال ملا ينفع ٔاو تر 

 اذلي الكذاب لیس: يقول وسمل عليه هللا صیل هللا رسول مسعت أاهن معيط ٔأيب بن عقبة بنت لكثوم ٔأم وعن ( ٢٥

 . (۲٦۹۲) يالبخار  هروا ،اخي  يقول ٔأو خيا فیمني الناس بنی لحصي

 : قال ،ٔأعمل ورسوهل هللا :قالوا ؟الغيبة ما ٔأتدرون :قال وسمل عليه هللا صیل هللا  رسول ٔأن هریرة ٔأيب عنو  ( ٢٦

ن ٔأفرٔأيت :قیل ،یكره مبا ٔأخاك ذكرك ن :قال ؟ٔأقول ما ٔأيخ يف اكن ا  ن ،اغتبته فقد تقول ما فیه اكن ا   فیه  یكن مل وا 

 . (۲٥۸۹) مسمل هروا ،هبته فقد

 النيب  فقال ،ٔأجعزه ما: فقالوا عنده رجال فذكروا ،وسمل عليه هللا صیل النيب عند كنت: قال جبل بن معاذ وعن ( ٢7

ن: قال ،فیه ما قلنا ،هللا رسول ای: قالوا ،ٔأخاك  اغتبمت :وسمل عليه هللا صیل  رواه  ،هبمتوه فقد فیه لیس ما قلمت  ا 

  فیه  (:٨/۹٤)  ييمثه قال ال  .(٦۸) ةوالمنی ة( وذم الغيب۲۰٥الصمت ) ادلنيا يف ( وابن ائب٥۷بي )ك ال  يف الطبان
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 ب يفهابن و  هقلت: وروا .(۱۰۳٦/ ٣)خترجی اال حیاء  يف العرايق هوضعف .ییانهت  ،ضعيف وهو عامص بن عيل

انقطاع بنی معرو بن شعيب  هوفی ،طريق آخرمن ( ۳۸۰/ ٢1التفسي ) يف ي( وابن جریر الطب ٥٥۳اجلامع )

 وسمل  عليه هللا صیل هللا رسول عند ذكروا ٔأهنم جده عن ٔأبيه عن شعيب بن معرو عنالباب  ويف .ومعاذ بن جبل

  ای  :فقالوا ،اغتبمتوه : وسمل عليه هللا صیل النيب فقال ،هل یرحل حىت یرحل وال يطعم حىت يألٔك ال :فقالوا رجال

منا هللا رسول ذا حس بك :قال ،فیه امب حدثنا ا   ألصهبان رواه(: ٣/۳۲۸) يقال املنذر  ،فیه مبا ٔأخاك  ذكرت ا 

س ناد  .حسن اب 

  حبسه  فیه لیس مبا ليعيبه فیه لیس مبا امرأٔ  ذكر من: وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال ادلرداء ٔأيب عنو  ( ٢٨

 وهو ،داود بن مقدام ش يخه عن( ۸۹۳٦) سطألو  يف الطبان رواه ،فیه قال ما بنفاذ يأئت حىت هجمن انر يف هللا

یل الطبان هبعد ٔان عزا ( ٤/۲۰۱)موضع  وقال يف .(٨/۹٤) ييمثه ال  هر كام ذك ضعيف ثقات،  : رجاهلبيك ال  يف ا 

س ناد۳۳۳/ ٣) يوقال املنذر  .ییانهت   .ٔايضا (۲٥۳/ ٣7ر )كابن عسا هٔاخرجاحلديث و  ،ییانهت  ،جید ه(: ا 

 كذا  يل ؤأن رجال حكیت ٔأن یرسن ما :فقال ، رجال وسمل عليه هللا صیل للنيب حكیت :قالت عائشة عنو  ( ٢٩

ن هللا رسول ای :فقلت :قالت ،وكذا  بلكمة مزجت لقد :فقال ،قصية تعين ٔكهنا ،هكذا بيدها وقالت ،امرٔأة صفیة ا 

رشح  يف ي( والطحاو ۲٥٥٦۰ٔامحد ) هوروا ،ه( وحصح۲٥۰۳) يالرتمذ هروا ،ملزج البحر ماء هبا مزجت لو

 ة ( وذم الغيب ۲۰٦) الصمت ادلنيا يف وابن ٔايب( ٦۲۹٥شعب اال یان ) يف يق( والبهي ٣/۱۱۳) االآثر لكمش

 . (٦۹) ةوالمنی

 صیل هللا رسول فقال ،منتنة رحي فارتفعت ،وسمل عليه هللا صیل النيب مع كنا: قال هللا عبد بن جابر عنو  ( ٣٠

 يف  ي( والبخار ۱٤۷۸٤) ٔأمحد رواه ،املؤمننی يغتابون اذلین رحي هذه الرحي؟ هذه ما ٔأتدرون: وسمل عليه هللا

(  ٣/۳۳۱) ياملنذر قال  .مه( وغي۷۹) ةوالمنی ة( وذم الغيب۲۱٦الصمت ) ادلنيا يف ( وابن ٔايب۷۳۲االٔدب املفرد )

 .ییانهت  ،ثقات ٔامحد ةروا(: ٨/۹۱) ييمثه ال  هوتبع

 فقال ،بعده من رجل فیه فوقع  ،رجل فقام ،وسمل يهل ع  هللا صیل النيب عندجلوسا  كنا: قال هللا عبد وعن ( ٣1

 كحلم ٔاخیمن  ،بیل: قال ،محلا ٔألكتما  ؟هللا رسول ای للٔأحت امم:  فقال ،للحت: وسمل  عليه هللا صیل رسول هللا

  ( ٨/۹٤) ييمثه قال ال  .(۱۰۰۹۲بي )ك ال  يف الطبان ه( ومن طريق۳۱۱) همس ند يف ةشیب ابن ٔايب رواه ،ٔألكت

 ، انهتیى. الصحيح رجال رجاهل: (٣/۳۲۸) يمنذر تبعا لل 

 ای :قال ،وجسا جانهبا من فسمع  اجلنة دخل وسمل عليه هللا صیل هللا بنيب ٔأرسي ليةل :قال عباس ابن عنو  ( ٣٢

یل جاء حنی وسمل عليه هللا صیل هللا نيب فقال .املؤذن بالل هذا :قال ؟هذا ما جبيل  بالل ٔأفلح قد :الناس ا 

 رجل وهو :فقال .أليم ابلنيب مرحبا :وقال به فرحب وسمل عليه هللا صیل موىس قیهل ف  :قال .وكذا كذا هل رٔأيت

 مفض  :قال .السالم عليه موىس هذا :قال ؟جبيل ای هذا من :فقال ،فوقهام ٔأو ٔأذنيه مع  شعره س بط طويل أٓدم

 به فرحب هميب يلجل  ش يخ فلقیه مفض  :قال .عیس  هذا :قال ؟جبيل ای هذا من :وقال ،به فرحب عیس  فلقیه

براهمی ٔأبوك هذا :قال ؟جبيل ای هذا من :قال ،عليه یسمل همولكل  ،عليه وسمل ذا النار يف فنظر :قال ،ا   يألٔكون  قوم فا 
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ومن ( ۲۳۲٤ٔامحد ) هروا ،احلديث ،الناس حلوم يألٔكون اذلین هؤالء :قال ؟جبيل ای هؤالء من :فقال ،اجليف

قال و  .ظبيان الصحيح خال قابوس بن ٔايب ةروا ه(: روات٣/۲۳۰) ينذر قال امل  .( ٤٥۷/ 1٠ر )كابن عسا هطريق

احلافظ ابن  هقلت: وحصح .ییانهت  ،الصحيح رجال رجاهل وبقیة ،ضعف وفیه ثقة وهو قابوس فیه(: ٨/۹۲)  ييمثه ال 

 . (٥/۲۸)التفسي  ثي يفك 

م ٔاظفار من مررت بقوم هل ريب وسمل: ملا عرج يب هعلي  صیل هللا قال قال رسول هللا وعن ٔانس بن ماكل ( ٣٣

 ون حلوم الناس ويقعون يفلكاذلین ایٔ ٔوالء هٔوالء ای جبيل؟ قال: هفقلت: من  ،مهم وصدورهه حناس خيمشون وجو 

(  ۲۷) ةوالمنی ةوذم الغيب( ٥۷۲الصمت ) ادلنيا يف ( وابن ٔايب٤۸۷۸( ؤابوداود )۱۳۳٤۰ٔامحد ) هروا ،مه ٔاعراض 

ٔاو  ةالعالي ( عن ٔايب۱۲۸) ةوالمنی ة( وذم الغيب۲٦٤الصمت ) ادلنيا يف ٔايبابن  وروی .واحلديث حصيح ،مهوغي

حىت  فانطلقا يب تنفانك فا ،رجالن ةالبارح وسمل قال: ٔااتن هعلي صیل هللا قال حدثت ٔان رسول هللامرسال  هغي 

ذا؟ هفقلت: من  ،هیٔاخذ فیفیعود ف  ،هحىت يبلغ حليت هرجل فیشق شدق يف ب يدخهلالك هيد عیل رجل يف مرا يب

 . (۷۰٤۷و  ٦۰۹٦و  ۱۳۸٦) يالبخار ذاب عند كلل هوورد حنو  .ة اذلین یسعون ابلمنیمهقال: 

 هللا : قالوا هللا؟ عند الزان ٔأزىن تدرون: ٔلحصابه وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قالت عائشة وعن ( ٣٤

 واملؤمنات املؤمننی يؤذون واذلین: قرأٔ  مث ،مسمل امرئ عرض اس تحالل هللا عند الزان ٔأزىن فا ن: قال ،ٔأعمل ورسوهل

ذا ورد ’ٔازىن هكو  .ییانهت  ،الصحيح رجال رجاهل(: ۹۲/ ٨) ييمثه قال ال  .(۸۹٤٦) يعیل ٔأبو رواه ،٢اكتس بوا ما بغي

یل ٔايب هوعزا ،( لفظ: ٔاریب الراب٣/۳۲۷) يوورد عند املنذر  ،تابنیك من ال املطبوع  الزان‘ يف  .هيعیل وحصح ا 

( ۲۳٥٦) ةوامجلاع ةل الس ن هرشح ٔاصول اعتقاد أ  يف يئاك( والالل٦۲٤ىن )كال يف ذا ورد عند ادلواليبهكو 

ادلر املنثور  يف ي( والس يوط٦/٤۸۱)ثي ك املفرسون ابن  ذا نقهلهكو  .(٦۲۸٥شعب اال یان ) يف يقوالبهي

 .مه( وغي11/۲٦۳) ( واالٓلويس٦٥۸/ ٦)

ن: وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال هریرة ٔأيب وعن ( ٣٥  ، ٔأخیه  عرض يف  املرء اس تطاةل ٔأریب الراب من ا 

س نادین ه(: روا٨/۹۲) ييمثه قال ال  ،( ۸٤۳۷و  ۷۷۸٤) الزبار رواه  غي الصحيح رجال ٔأحدهام ورجال ،الزبار اب 

شعب  يف يق البهي هومن طريق( ۲۰۲٥۳معمر بن راشد ) هوروا ،ییانهت  ،ضعف وفیه ثقة وهو نعمی ٔأيب بن محمد

حامت  العلل البن ٔايب ام يفك يجزم ٔابو حامت الراز  هوب ،هبن املسیب ومل یرفعم سعيد الكمن ( ٦۳٤٦اال یان )

لي  ،وسمل هعلي صیل هللا ( عن رجل من االٔنصار مرسال عن النيب۱٥۳٤٥عبد الرزاق ) هوروا ،(٦٦۷/ ٥)   ه وا 

 ،مجمع الزوائد ’ٔازىن الزان‘ مث املطبوع يف .(٥/٦٦۷)ل العل ام يفكمن مراس يل ابن املسیب  هنابٔ  ةل ٔابو زرعمی

 يواملروز ( ۲۲۰۰٥) ةشیب عند ابن ٔايب ةریر ه وورد ’ٔاریب الراب‘ من حديث ٔايب .قبهل يذلاكتصحيف  هر ٔانهوالظا

ذا هكو  .(7/٥۰۷)مل اكال يف يوابن عد( ٦۳٤٥و  ٥۱۳٤شعب اال یان ) يف يقوالبهي( ٦۰ ص) ةالس ن يف

 
تال رسول هللا صیل هللا عليه وسمل  مث  ،وعن عبد هللا بن برس عن النيب صیل هللا عليه وسمل قال: لیس مين ذو حسد وال منیة وال كهانة وال ٔأان منه  ٢

مثا مبيناهذه الٓية: واذلین يؤذون املؤمننی واملؤمنات بغ الس يوطي يف ادلر املنثور   هوعزا ،(٢1/۳۳٤ر ) كابن عسا هروا ،ي ما اكتس بوا فقد احمتلوا هبتاان وا 

یل ابن مردوي٦٥۸/ ٦)  . وفیه سلامین بن سلمة اخلبائري وهو مرتوك ،(: رواه الطبان٨/۹۱يمثي ) ه قال ال لكن  ،وابن عساكروالطبان  ه( ا 
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( والزبار ۱۰۸/ ٨)بي ك ( وال 1/۲۰۰)االٔوسط  يف يمن حديث سعيد بن زيد مرفوعا عند البخار اب‘  الر’ٔاریبورد 

ومن حديث   ،(۳۷٤۳ومن حديث قیس بن سعد مرفوعا عند الزبار ) ،(۳٥۷بي )ك ال  يف ( والطبان۱۲٦٤)

  .(۷۱٥۱االٔوسط ) يف الباء بن عازب مرفوعا عند الطبان

ن :وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال هریرة ٔأيب عنو  ( ٣٦  رجل  عرض يف املرء اس تطاةل الكبائر ٔأكب من ا 

س ناد ضعيف٤۸۷۷داود ) ٔابو هروا ،ابلس بة السبتان الكبائر ومن ،حق بغي مسمل  ادلنيا يف ابن ٔايب هوروا ،( اب 

 .آنفاام تقدم كور لفظ ’ٔاریب الراب‘ ه واملش  ،‘بائرك ال ’ بلفظ: (۸۳۳٦( والزبار )۷۲۷الصمت )

 يوم هبا هللا شانهأ  هبا یشینه ةعور مسمل عیل ٔاشاد من: قال وسمل هعلي صیل هللا عن النيبذر  وعن ٔايب ( ٣7

  يف  ياخلرائط هروا ، ابلقبيح هر ه وش  هب ها ونو هب هر كرفع ذ وسمل ٔاشاد يعين هعلي صیل هللا قال ٔابوعبيد: قوهل ،القیامة

 ة والمنی ة( وذم الغيب۲٥٦الصمت ) ادلنيا يف وابن ٔايب( ۹۲۱۱یان )شعب اال   يف ي ق( والبهي ٤٤۷االٔخالق )رم اكم

س ناديبهن قال اذلك( ل۷۸۹۳ )ك احلا هوحصح ،(۱۲۰) (:  ٣/۱۰٤۸) خترجی اال حیاء  يف وقال العرايق .مظمل ه: ا 

ند ابن ادلرداء ع  م ٔايبالكمن  هحنو  يورو  .یینهت ا ،احلديث كو مرتوه ن القداح ف كفا ن ی ،بن میون عبد هللا هفی

  .(۱۲۱) ةوالمنی  ة( وذم الغيب۲٥۷الصمت ) ادلنيا يف ٔايب

 أٓمن من معرش ایفقال:  ،حىت ٔامسع العواتق وسمل عليه هللا صیل هللا رسول اندی :قال ألسلمي برزة ٔأيب عنو  ( ٣٨

نه ،عوراهتم تتبعوا وال املسلمنی تغتابوا ال ،قلبه اال یان يدخل ومل بلسانه  حىت عورته هللا يتبع  هٔاخی ةيتبع عور من فا 

وابن  ةوبريدالباء عن الباب  ويف .( واحلديث حصيح٤۸۸۰( ؤابوداود )۱۹۸۰۱ٔامحد )  هروا ،بیته يف يفضحه

 ة والمنی ة( وذم الغيب۱٦۷الصمت ) ادلنيا يف ( وابن ٔايب۱٦۷٥يعیل ) ؤاب هحفديث الباء روا ،عباس وابن معر

 ة دالئل النبو  يف يق ( والبهي1/٤٤۰) ةدالئل النبو  يف انه االٔصف و نعمی ( ؤاب۲٤۲ومتام )( ۳۰٥) ( والرواین۲۹)

 ه وحس ن .ییانهت  ،يعیل ثقات (: رجال ٔايب٨/۹۳) ييمثه قال ال  ،(۱۰٦۸۲و  ۹۲۱۳( وشعب اال یان )۲٥٦/ ٦)

(:  ۹٤/ ٨) ييمثه قال ال  ،(۱۱٥٥بي )ك ( وال ۲۹۳٦االٔوسط ) يف الطبان هروا ةوحديث بريد .(٣/۱٦۹) ياملنذر 

وحديث ابن عباس  .ییانهت  ،واحض بن حییی متيةل ٔأيب غي عنه یرو مل جمهول: حامت ٔأبو قال ،الطايئ هالل بن رمیح فیه

دالئل  يف انه ( ؤابو نعمی االٔصف 7/۱۷۸) ي( وابن عد۱۱٤٤٤بي )ك ( وال ۳۷۷۸االٔوسط ) يف الطبان هروا

(  ۲۰۳۲) يالرتمذ هوحديث ابن معر روا .ییانهت  ،ثقات انجال الطب ر (: ۹٤/ ٨) ييمثه قال ال  ،(1/٤٤۰)  ةالنبو 

 . (٥۷٦۳ابن حبان ) هوحصح هوحس ن

ن هعلي صیل هللا قال مسعت رسول هللا ةوعن معاوي ( ٣٩ ن اتبعت عورات  كوسمل يقول: ا  م ٔاو ٔافسدهت الناسا 

ابن حبان  هحوحص ،امه( وغي ٤۲٦رم االٔخالق )اكم يف ي( واخلرائط٤۸۸۸)ٔابوداود  هروا ،مهتفسدٔان دت ك

 . (۱٦۹/ ٣) ياملنذر  ه( ؤاقر ٥۷٦۰)

یل الاس امتععن و  المنیة عن وسمل عليه هللا صیل هللا رسول هنیىوعن ابن معر قال:  ( ٤٠  يف الطبان رواه ،المنیة ا 

خترجی اال حیاء  يف العرايق هوضعف ،(٨/۲۲۱) هاترخي ( واخلطيب يف٤/۹۳) ةاحللي ؤابونعمی يف( ۲۳۹۳) ألوسط

  .ییهت ان  ،مرتوك وهو السائب بن فرات فیه(: ۹۱/ ٨)  ييمثه قال ال و  ،(۲۷۸/ 1)
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  ي ق ( والبهي٥٥۳) يعیل ٔأبو رواه ،سواء اال مث يف یسمع واذلي الفاحشة   القائل  : يقول اكن ٔأنه عيل وعن ( ٤1

 يعیل رجال ٔايب(: ٨/۹۱) ييمثه قال ال  ،(٤۱/ ٦)امل كذيب الهت يف يواملز  (1٢/٤٤٦ر )ك( وابن عسا۸۹٤۲)

 . ایش يع هب ي(: واذل۳۲٤االٔدب املفرد ) يف يولفظ البخار  .ییانهت  ،ثقة وهو كريب بن حسان غي الصحيح الرج

اال مث  ا يفه ید حبل  يالزور واذل ةم لك(: القائل ال۱۲٤) ةوالمنی ة( وذم الغيب۲٦۰الصمت ) ادلنيا يف ولفظ ابن ٔايب

 . سواء

النار يوم  هعن وهج رد هللا هرد عن عرض ٔاخی ال: من وسمل ق هعلي صیل هللا ادلرداء عن النيب وعن ٔايب ( ٤٢

 ةوالمنی ة( وذم الغيب۲٥۰و  ۲۳۹الصمت ) ادلنيا يف ( وابن ٔايب۲۷٥٤۳ؤامحد )( ۱۹۳۱) يالرتمذ هروا ،ةالقیام

  وابن الس ين ( ۲٥٥۳۹)  ةشیب وابن ٔايب( ۸۸٥رم االٔخالق )اكم يف ياخلرائط یورو .يالرتمذ هوحس ن  ،(۱۱٤)

( وشعب ۱٦٦۸٤بی )كالسنن ال يف ي ق( والبهي٥۰۲فضائل االٔعامل ) الرتغيب يف نی يفهشا( وابن ٤۲۹)

  ، رجل  هوسمل فرد عن هعلي صیل هللا : انل رجل من رجل عند رسول هللاقال ادلرداء عن ٔايب( ۷۲۲۸اال یان )

(: یرد ٨/۳۱۲۰) يالقار  قال عيل .جحااب من النار ن هلاك هوسمل: من رد عن عرض ٔاخی هعلي صیل هللا فقال النيب

يب يأ  ن  اك  ةابلغيب  همن ذب عن عرض ٔاخی مرفوعا: الباب عن ٔاسامء بنت یزيد  ويف .ییانهت  ، مثال هٔاخی ةینع عن غ 

و   ۱۰۲) ة والمنی ة ذم الغيب ادلنيا يف  ( وابن ٔايب۲۷٦۱۰و  ۲۷٦۰۹ٔامحد ) هروا ،من النار هٔان يعتق حقا عیل هللا

(  ٦/٦۷) ةاحللي ( ؤابو نعمی يف٢٤/۱۷٥بي )ك ال  يف ( والطبان۸۹۰االٔخالق ) م ر اكم يف ي( واخلرائط۱۰۳

س ناد ٔامحد حسن۹٥/ ٨) ييمثه ( وال ۳۳۳/ ٣) يقال املنذر  .(۷۲۳٦شعب اال یان ) يف يقوالبهي  .ییانهت  ،(: ا 

 يشء ٔأو عرضه من ٔلخیه مظلمة هل اكنت من :وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال هریرة ٔأيب نوع ( ٤٣

ن ،درمه وال دينار یكون ال ٔأن قبل اليوم منه فليتحلهل ن ،مظلمته بقدر منه ٔأخذ صاحل معل هل اكن ا   هل تكن مل وا 

 . (۲٤٤۹) يالبخار  هروا ،عليه حفمل صاحبه سیئات من ٔأخذ حس نات

 عبد  :فقال هذا؟ من ،رب ای: فقال ابلعرش متعلقا رجال رٔأى جنيا موىس هللا رفع ملا: قال میون بن معرو عنو  ( ٤٤

ن ،صاحل عبادي من  ةشیب ابن ٔايب هروا ،ابلمنیة یش ال اكن :قال ،ٔأخبن رب ای: قال ،بعمهل ٔأخبتك شئت ا 

قال الش يخ  .مه( وغي۲۱۲مساؤی االٔخالق ) يف ي واخلرائط( ٦1/۱۳۱ر )كوابن عسا (۲٦٥۹۳و  ۲٦٥۸۷)

ال عنعن ،رون ثقات ٔاجالء ٔايضاواالٓخ ،جليل ومعرو بن میون خمضم(: 1٣/٥۳۹) ةمحمد عوام حساق ٔايب ةا   ، ا 

(  ۱۲۰/ ٥) ةاال صاب ( واحلافظ يف٢٢/۲٦۱امل )كذيب الهت يف ي( واملز ۱٥۸/ ٤)السي  يف يبهوترمج اذل .ییانهت 

( عن معرو بن میون ۱۰۸اجلامع ) ب يفهابن و  هروااالٔثر : و هعن هللا اال العبد الضعيف عفق .لعمرو بن میون

 صیل هللا ( عن معرو عن رجل من ٔاحصاب النيب۱۰٦۰٦الشعب ) يف يقالبهي هوروا ،د موقوفاعن ابن مسعو 

   ه.فتنب ،ابن مسعود هر ٔان هوالظا ،وسمل هعلي

 عدي  بن عدي عن عائشة ٔأيب بن هارون عن جرجی ابن عن جحاج  ثناقال حد سالم بن القامس عبيد وعن ٔايب ( ٤٥

ليه شكوی  جاء الباهيل ربيعة بن سلامین ٔأن معر عن : عبيد ٔأبو قال ،ٔأهنج حىت فضبه ادلرة فأٔخذ ،عامهل من عامال ا 

 معر ٔأن ونرى ،ينهبروا حىت الشء ومعاجلة ،العدو عند اال عياء من اال نسان عیل يقع  اذلي والهبر ،النفس هو: ٔأهنج
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منا یل بأٔحد السعاية عن لينلكه تأٔديبه ٔأراد ٔأنه كذبه من صدقه يعرف ٔأن قبل من سلامین رضب ا   كره ٔأو ،سلطان ا 

وابن جرجی  ،(۲۱٦) يمساؤی االٔخالق للخرائط ذا يفك ،هذین غي وهجا للحديث ٔأعرف ال ،ألمر عیل الطعن

 .مدلس وقد عنعن
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  ورد عن املشاخی سلفا وخلفا امیف   الفصل الثان ؤاما 

لساننی  هل ن ذا لساننی جعل هللااكومن  ،ا ال یسرتحي من عذاب القبفا ن صاحهب ،ةعب االٔحبار: اتقوا المنیكقال ف ( 1

( ۲۷۳الصمت ) ادلنيا يف ابن ٔايب هومن طريق (٤٤۸اجلامع ) ب يفهابن و  هروا ،حتبط العمل ةوالغيب ،من انر

 .خمترصا( ۱۳۷) ةوالمنی  ةوذم الغيب

 مسعت: تلفق ،كةمب مسعت مما ٔأطرفنا یزيد ٔأاب ای: فقال الشعيب فلقیين مكة من قدمت قال: السائب بن وعن عطاء ( ٢

 المنیة عدل حنی منه فعجبت ،بمنیة مشاء وال راب ألٓك وال دم سافك مكة یسكن ال: يقول سابط بن الرمحن عبد

ال العظامئ كبوتر  ادلماء تسفك وهل ،هذا من يعجبك وما: الشعيب فقال ،الراب ؤألك ادلماء بسفك  هروا ،ابلمنیة ا 

مساؤی  يف ياخلرائط هذا ٔاس ندهل عبد الرمحن بن سابط وقو  .(٦۷۳ر العمل )هوجوا ةاجملالس يف يادلينور

 .ٔاعمل وهللا ،مهؤان الرفع  وظين ،وسمل مرفوعا هعلي صیل هللا عن ابن معر عن النيب ه( عن۲۱۰االٔخالق )

 :قال حدثه من بعض عن يذكر ٔأيب مسعت قال رابح بن عيل بن موىس ٔأان(: ٢/۹۳)د هالز  يف كوقال ابن املبار  ( ٣

 ،اجلحمی ٔأصل يف ومه انر من توابیت علهيم مغلقة رجال ،ذىأ  يف النار ٔأهل ولكل  ،النار ٔأهل أٓذوا قد النار يف ثالثة

 كنا :قالوا ؟هذا فعذبمك النار ٔأهل بنی من ابلمك ما :النار ٔأهل هلم فقال ،النار ٔأهل صواهتمأ  تعلو حىت فیصيحون

 فعل  النار ٔأهل بنی من ابلمك ما :النار ٔأهل هلم فقال ،ارالن يف ٔأمعاءمه یسحبون بطوهنم فتقت قد ورجال ،متكبین

 ما :هلم قیل ،يقرون ال وامحلمی اجلحمی بنی یسعون ورجال ،ؤأماانتنا بأٔیاننا الناس حقوق نقطع كنا :قالوا ؟هذا بمك

 .ابلمنیة الناس بنی نسعى كنا :قالوا ؟هذا بمك فعل النار ٔأهل بنی من ابلمك

ليك نقل ومن ،بك نل  كل نل  من: يوقال اال مام الشافع ( ٤ ذا ومن ،عنك نقل ا   ذكلك ،فیك لیس ما فیك قال ٔأرضيته ا 

ذا   ص التٔاسیس )  توايل يف هر كوذ ،(٢/۱۹۸) يمناقب الشافع يف يقالبهي هروا ،فیك لیس ما فیك قال ٔأغضبته ا 

۷۲).   

 ،امحلأٔة يف غمتر  فالن هذا: املوت عند تقول جفعلت مفرضت ،ٔأجعمية جارية لنا اكنت: قال یزيد بن الرمحن عبد عنو  ( ٥

ال بأٔس به اكن ما: فقال: قال ،الرجل عن سأٔلنا ماتت ٔأن فلام   ( ۲٦٥۸۸)  ةشیب ابن ٔايب هروا ،ابلمنیة یش  اكن ٔأنه ا 

 .الطنی االٔسود املننت ةوامحلأ  ، ( ٩/٤۳۰) هاترخي واخلطيب يف

 تؤنس وال دارها تؤهل ال امرٔأة يل ابغ :ضاحل من لرجل يقول العرب من رجال مسعتقال:  وعن ابن األعرايب ( ٦

 تؤنس وال ،مزنهلم فتؤهل غيها تأئت وال بیهتا تبح ال ٔأي دارها تؤهل ال :ألعرايب ابن قال ،انرا تنفث وال جارها

 ة اجملالس  يف يادلينور هروا ،ابلمنیة الناس بنی متش  ال ٔأي انرا تنفث وال ،والجة وال خبراجة لیست :قال جارها

 . (۲۷۱۰ر العمل )هواوج 

ن :ثالثة منك املؤمن حظ ليكن :قال معاذ بن حییی عنو  ( 7 ن ،تضه فال تنفعه مل ا  ن ،تغمه فال تفرحه مل وا   متدحه مل وا 

 . (۹۱د والرقائق )هالز  اخلطيب يف هروا ،تذمه فال



 النميمة سم عن األمة حتذير

~ 13 ~ 
 

نافق حیسد وال وامل  ،يغبط وال حیسد واملٔومن ،واحلسد من النفاق ،من اال یان ةوقال الفضيل بن عياض: الغبط ( ٨

 . (۹٥/ ٨) ةاحللي ٔابونعمی يف هروا ،ويعي ويفش  كتوالفاجر هی  ،یسرت ويعظ وينصحواملٔومن  ،يغبط

 واملس تكبون  ،القتالون ومه السقارون: خلقه من ومزیمه نفسه وقذرهتم هللا مقهتم مثانية : ةوقال حسان بن عطي ( ٩

ذا اذلین یل دعوا ا  ذا بطأٓء اكنوا ؤأمره هللا ا  یل ادعو  وا   مل ما بأٔیاهنم یس تحقون واذلین ،رساعا اكنوا ؤأمره السلطان  ا 

ذا ،صدورمه يف ال خواهنم البغضاء یكرثون واذلین ،هلم هللا حیقه  واملفرقون  ،ابلمنیة واملشاؤون ،هلم ختلقوا لقومه فا 

 . (۷٦/ ٦) ةاحللي ٔابونعمی يف هروا ،البأٓء دحضة والباغون ،ألحبة بنی

دریس  ( 1٠  يراو  قال خادل بن عبد هللا ،ةاجلن ةا الناس مل جيد راحئ: من تتبع االٔحاديث حیدث هبعائذ هللاوقال ٔابو ا 

 . (۲۰۹مساؤی االٔخالق ) يف ياخلرائط هروا ،ةالمنی احلديث: يعين

ال یكرهونه ما الناس يف يذكر ال: النبیل عامص ٔأبو وقال ( 11  ة االٓداب الرشعي ابن مفلح يف هر كذ ،هل دین ال سفةل ا 

 . (٥ ص)

االٓداب  ابن مفلح يفو ( 1٤/۲۳۸السي ) يف  يبهواذل (٥/۲۹۰)وفیات االٔعيان  ن يفاكر ابن خلكوذ ( 1٢

( ٣/٤۸۲)بی كال ةطبقات الشافعي يف يك( والس ب۲۸۳ صميان )ث اهل كن يف يوالصفد (۷ ص) ةالرشعي

سامعيل  منصوراحلسن  ٔايبعن  مهوغي  : يالشافع الفقیه ياملرص  يالمتیبن ا 

 قليهل  فیه حفيليت يقول ما خيلق اكن من ،حیهل الكذاب يف ولیس يمن فین حیةل يل

 :ه(: ٔانشد جعفر بن احلارث ملنصور الفقی۱٤٦/ 7٢اترخی دمشق ) ر يفكوقال ابن عسا

 قليهل  فیه حفيليت ذب ما یريدكی اكن من ،حیهل الكذاب يف ولیس يمن فین حیةل يل

 ةست ومائتنی والي ةحوادث س ن  يف( 1/۳۸۱) وابن خدلون ( ٨/٥۷۱)التارخی  يف ير ابن جریر الطب كوذ ( 1٣

لي هتاب وادلك و  ،ةر عیل الرقهبن طا عبد هللا  ،ذب والزوركعن قول ال ك: واشدد لسانهتب فیك  ،هالطويل ا 

ذب كالالٔن  ،ذبكعیل ال ةذوب واجلرأ كا تقريب اله عاجل االٔمور وآجل  يف كفا ن ٔاول فساد ٔامر  ،ةل المنیهأ  بغضوأ 

 .ا ٔامره وال یس تقمی ملطيع  ،صاحب ا ال یسمل هله وقائل  ،اال یسمل صاحهب ةالٔن المنی ،اخامتهت ةوالزور والمنی ،رٔاس املامٓث

ن المنیو  ، الامنمونمهو ،ةمجيع الناس رش من الوشا وما يفقال ابن حزم: و   ( 1٤ لطبع يدل عیل ننت االٔصل  ةا 

ذب ونوع من كمن فرع من فروع ال ةوالمنی ،ذبكمن ال هوال بد لصاحب ،ةالفرع وفساد الطبع وخبث النشأ  ةورداء

مراتب  يف وقال .( 1/۱۷۳)حزم رسائل ابن  بوع يفو مط هو  ،ةطوق امحلامذا يف ك ،ذابك منام لكو  ،هٔانواع 

 . الواجبة النصيحة غي يف والمنیة الغيبة حتري  عیل  اتفقوا: (۱٥٦ صاال جامع )

 ، تعایل هللا یلا   يتوب نأ  الامنم عیل الواجب(: ۱۷۱ صالغافلنی ) هتنبی يف يث السمرقند ٔابو اللي هوقال الفقی  ( 1٥

ٓ  ،القیامة يوم النار يف وهو ،موته بعد القب عذاب يف وهو ادلنيا يف ذليل الامنم نا  ف  فان  ،تعایل هللا رمحة من یسا

 .منام لعان طعان لك هللا عباد رش من: ليقا اكن: قال نهأ  قتادة عن ورويوقال:  .عليه هللا اتب موته قبل اتب

 بن حامد عن وروي ٣.المنیة من وثلث ،البول من وثلث ،الغيبة من ثلث: ثالثٔا  ثالثة القب عذاب: يقول واكن

 
ثبات عذاب القب ) يف ي( والبهيق٥۲( وذم الغيبة والمنیة ) ۱۸۹لصمت )ا ادلنيا يف  رواه ابن ٔايب  ٣  . (۲۳۸ا 
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 ذكل عیل فاشرتاه ،املشرتي فاس تخفه ،منام نهأ  الا   عيب فیه لیس :للمشرتي فقال ،غالما رجل ابع: قال نهأ  سلمة

  فرتيدین ٔا  ،عليك يترسى نأ  یريد وهو ،حیبك ال زوجك نا  : مواله لزوجة قال مث ،ایماأ  عنده غالمال مفكث ،العيب

 الزوج  یلا   جاء مث ،انم ذاا   حليته ابطن من شعرات واحلقي املوىس خذي: لها قال ،نعم: قالت عليك؟ يعطف نأ 

 ،لها فتناوم: قال ،نعم: قال ذكل؟ كل نیيتب نأ  تريدأ  ،قاتلتك ويه خليال اختذت يعين ختادنت تكامرأ  نا  : وقال

 جفاء ،فقتلها املوىس مهنا خذفأ  ،قتهل تريد هناأ  الزوج فظن ،الشعرات لتحلق مبوىس تهامرأ  جفاءت ،الرجل فتناوم

 ويعمل ،الساحر من رش الامنم: كمثأ  بن حییی وقال ٤.الفريقنی بنی القتال ووقع  الرجل ولياءأ  جفاء ،فقتلوه هاولياؤ أ 

  الش يطان  معل نالٔ  ،الش يطان معل من رضأ  الامنم معل: ويقال ٥.شهر يف الساحر يعملال  ما ساعة يف الامنم

 واملديون والكذاب الامنم: ربعةأ  ذالءاالٔ : صيفي بن كمثأ  وقال .واملعاينة ابملواهجة الامنم ومعل والوسوسة ابخليال

 فلام ،لكامت س بع  يف فرخس ةمائ س بع  رجال اتبع : قال القريش هللا عبيد يبأ  عن لبابة يبأ  بن عتبة وروى ٦. واليتمی

ٓ  لذلي تكجئ  نا  : قال عليه قدم  مهنا وسع أ  وما رضاالٔ  وعن مهنا ثقلأ  وما السامء عن خبنأ  ،العمل من هللا اتكا

 وعن منه معقأ  وما البحر وعن منه بردأ  وما الزهمریر وعن مهنا حرأ  وما النار وعن مهنا قس أ  وما احلجارة وعن

 من ثقلفأ  البيء عیل الهبتان ماأ : فقال ،منه ذعفأ  وما السم وعن الرواایت: بعض ويف ،منه ضعفأ  وما اليتمی

 یلا   واحلاجة ،النار من حرأ  واحلسد واحلرص ،البحر من معقأ  القانع  والقلب ،رضاالٔ  من وسع أ  واحلق ،السموات

 من ضعفأ  صاحهبا عیل استبانت ذاا   والمنیة ،احلجر من قس أ  الاكفر وقلب ،همریرالز  من بردأ  تنجح مل ذا   القريب

 احلسن وعن 7.هكلأ  يعين ،مس لك من ذعفأ  :خرىأ  رواية ويف ، مرهأ  ظهر ذاا   ذليال  يصي الامنم يعين ،يتمی لك

 العزیز عبد بن معر عن وروي .حديثك غيك یلا   ينقل نهأ  فاعمل حديثا ليكا   نقل من: قال تعایل هللا رمحه البرصي

 هذه هلأ  من نتفأ  اكذاب كنت نا   ،مركأ  يف نظران تئش  نا  : معر هل فقال ،رجال عنده فذكر رجل عليه دخل نهأ 

 ، عنك عفوان تئش  نا  و  ،بمنمی مشاء هامز: يةاالٓ  هذه هلأ  من نتفأ  صادقا كنت ن ا  و  ،بنبأ  فاسق جاءك  نا  : يةاالٓ 

 یكمت  ال الزان ودل: قال  نهأ  املبارك بن هللا عبد عن وروي .ذكل مثل یلا   عودأ  ال ملومننیا ميأ  ای العفو: فقال

 مل لو نها  و  ،الزان ودل فهو ابلمنیة ویش  الناس یكمت ال اذلي يعين ،جاره ذييؤ  ال قومه يف احلسب وذو ،احلديث

 بعد عتل ثمیأ  معتد للخي مناع بمنمی شاءم  هامز: تعایل هللا قول من مس تخرج وهذا .احلديث لكمت الزان ودل یكن

 يعين  اثمی معتد ،الناس من اخلي ینع  يعين للخي مناع ،ابلمنیة یش  طعاان اكن نها  ف املغية بن الوليد يعين ،زنمی ذكل

 وذكر .املفرسین بعض قال هكذا ،الزان ودل هو وادلعي ،دعي فهو لكه هذا فیه من يعين ،زنمی ذكل بعد عتل ،عاص

 ؤاتيتين الزایرة يف ٔابطٔات قد: احلكمی هل فقال ،خوانها   بعض عنده وذكر هئصدقاأ  بعض زاره احلكامء من حكامی نأ 

 
 . عن حامد بن سلمة عن محيد  (۱۳۲( وذم الغيبة والمنیة ) ۲٦۸الصمت )  ادلنيا يف خمترصا ابن ٔايبرواها هذه القصة و   ٤
 . (۱۰٦۰۱شعب اال یان )  يف ي( والبهيق٣/۷۰احللية ) رواه ٔابو نعمی يف  ٥
 . ( ٔايضا ۱۰۱: ۲۰التفسي )  يف ه ٔابو عبد هللا القرطيب ذكر   ٦
 . وفیه: والطاعة ٔابرد من الزهمریر ،وهو خمترص ،( حنوه عن محمد بن احلسنی۲۷۸٥اجملالسة وجواهر العمل )  يف  يروی ادلينور  7
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يل ضتبغل: جناایت بثالث  ريض حباراالٔ  كعب عن وروي ٨.ابملنی نفسك واهتمت ،الفارغ قليب وشغلت ،ٔايخ ا 

 یستسقون مرات ثالث والسالم الصالة عليه موىس هبم خفرج ،حقط يلئ رساا   بين صابأ : قال نهأ  عنه تعایل هللا

 وىحفأ  ،مهدعاؤ  یس تجب فمل مرات ثالث خرجوا قد عبادك لهیي،ا  : والسالم الصالة عليه موىس فقال ،یسقوا فمل

 الصالة عليه موىس فقال ،المنیة عیل رصأ  قد مناما رجال فیمك نالٔ  ،معك ملن كل س تجيبأ  ال نابٔ  تعایل هللا

 مجعهمابٔ  فتابوا ،مجعمكابٔ  فتوبوا مناما كونوأ  المنیة عن هناك أ  موىس ای :فقال بيننا؟ من خنرجه حىت هو من: موالسال

 بلغين: سلامین هل فقال  رجل جفاء ،الزهري وعنده جالسا اكن املومننی ميأ  املكل عبد  بن سلامین نأ  وذكر ٩. فسقوا

 اكن  خبنأ  اذلي نا  : سلامین هل فقال ،فیك ائشی  قلت وما فعلت ما :الرجل فقال ،وكذا كذا وقلت يفل  وقعت نكأ 

 وقال .بسالمة اذهب ،صدقت: سلامین قال ،صدوقا الامنم یكون ال: عنه تعایل هللا ريض الزهري فقال ،صادقا

 حكمد من: تعایل هللا  رمحه منبه بن وهب وقال .ش متك من ال الشامت فهو خأ  عن بش مت خبكأ  من: احلكامء بعض

 فعل  قد فالان نأ  خبكفأ  نسانا   اتكأ  ذأابو الليث: ا   هقال الفقی 1٠.فیك لیس مبا يذمك نأ  مناتٔ  فال فیك لیس مبا

 عند  الشهادة مردود الامنم نالٔ  ،تصدقه ال نأ  ولهاأ : ش ياءأ  س تة عليك جيب نها  ف وكذا كذا فیك وقال وكذا كذا بك

ٓ  اذلین هیاایٔ : تعایل هللا قال وقد ،سالماال   هلأ   عیل فتصبحوا جبهاةل قوما تصيبوا نٔا  فتبینوا بنبأ  فاسق جاءك  نا   منواا

 تهناه نأ  والثان .جبهاةل قوما تصيبوا ال ليك تعجلوا وال مراالٔ  يف فانظروا خبب فاسق جاءك نا   يعين ،اندمنی فعلمت ما

 ابملعروف مروناتٔ  للناس خرجتأ  مةأ  يخ كنمت: تعایل هللا قال وقد ،واجب املنكر عن الهنیي نالٔ  ،ذكل عن

 .يبغضه تعایل هللا نالٔ  واجب العايص وبغض ،عاص نها  ف تعایل هللا يف تبغضه نأ  والثالث .املنكر عن وتهنون

 الظن بعض نا  : تعایل هللا قال وقد ،حرام ابملسمل الظن ساءةا   نا  ف ،السوء الظن بئالغا خیكابٔ  تظن ال نأ  والرابع 

 السادسو  .جتسسوا وال: تعایل قوهل وهو ،التجسس عن هنیى تعایل هللا نا  ف ،مرهأ  عن جتسس ال نأ  واخلامس .مثا  

الليث  ٔايب هم الفقیالكیی انهت  ،الامنم هذا به اتكأ  مب حداأ  ختب ال نأ  وهو ،نتأ  تفعهل فال الامنم هذا من ترىض ال ما

  ه ( وعن ۱٥٦/ ٣)اال حیاء  يف الغزايل ها عنهٔاخذ ة لس ت واالٔش ياء ا ،و نفیس جداه تعایل و  هللا هرمح يالسمرقند

 . (٢/۳۸)الزواجر  يف يكوابن جحر امل ( ۱٦۱ صبائر )ك ال  يف يبهواذل  (۳٤۸ صر )اكاالٔذ يف يالنوو

 هاتنی ٔأن اعمل ،ة والمنی الغيبة حتري  : اببتاب حفظ اللسانك  يف (۳۳٦ ص ر )اكاالٔذ يف يوقال النوو ( 1٦

ال مهنامیسمل  ما حىت ،الناس يف انتشارا ؤأكرثها القباحئ ٔأقبح من اخلصلتنی یل احلاجة فلعموم ،الناس من القليل ا   ا 

نسان كذكر  فهیي الغيبة فأٔما .هبم بدٔأت مهنام التحذیر
ِ
 نفسه ٔأو دنياه ٔأو دينه ٔأو بدنه يف اكن سواء ،یكره مما  فیه مبا اال

لقه ٔأو لقه ٔأو خ    وحركته  مشیته ٔأو ثوبه ٔأو عاممته ٔأو مملوكه ٔأو هخادم ٔأو زوجه ٔأو وادله ٔأو ودله ٔأو ماهل ٔأو خ 

 ٔأرشت ٔأو رمزت أٔو كتابك ٔأو بلفظك ذكرته سواء ،به يتعلق مما ذكل غي ٔأو وطالقته  وعبوسه  وخالعته وبشاش ته

 
نی  هو الكذب  ٨ ( ومرقاة  1٠/۳۱۱٥) ( ورشح الطييب٢/۳۷ئر ) ( والزواجر عن اقرتاف الكبا۱٦۲ ص( والكبائر )٣/۱٥٦اال حیاء )  ووقع يف  ،الـم 

 . اال حیاءهو ومرجع اللك  .(: واهتمت نفسك االٔمینة۳۰۲۹/ 7املفاتيح )
 . ( ٔايضا۲۳۹/ ٢٠التفسي )  يف ذكره ٔابو عبد هللا القرطيب   ٩

 . (٦۰٥الصمت ) ادلنيا يف  رواه ابن ٔايب  1٠
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ليه یل همبعض  الناس الكم نقل فهیي: المنیة ؤأما .ذكل حنو ٔأو رٔأسك ٔأو يدك ٔأو بعينك ا   ،فساداال   هجة عیل بعض ا 

جامع متانحمر  فهام حمكهام ؤأما ،بياهنم هذا  ة والس ن الكتاب من الرصحیة ادلالئل حتریهام عیل تظاهر وقد ،املسلمنی اب 

جامع   .ییانهت  ،ألمة وا 

ماموقال  ( 17
ِ
منا المنیة: هللا رمحه الغزايل حامد ٔأبو اال یل الغي قول ي منم  من عیل الغالب يف تطلق ا   ،فیه املقول ا 

 املنقول  كرهه سواء ،كشفه یكره ما كشف حدها بل ،بذكل خمصوصة المنیة ولیست ،كذا فیك يقول فالن: كقوهل

ليه املنقول ٔأو عنه یاء ٔأو الرمز ٔأو الكتابة ٔأو ابلقول الكشف اكن وسواء ،اثلث ٔأو ا 
ِ
  املنقول  اكن وسواء ،حنوها ٔأو اال

فشاء المنیة حفقیقة ،غيه ٔأو عيبا اكن وسواء ،ألعامل ٔأو ألقوال من  وينبغي  ،كشفه ی كره عام السرت وهتك الرس ا 

نسان
ِ
ال الناس ٔأحوال من رأٓه ما لك عن یسكت ٔأن لال  ه ر كذا ذك ،معصية دفع  ٔأو ملسمل فائدة حاكيته يف ما ا 

 . (٣/۱٥٦)عن اال حیاء ( ۱٦۰ صبائر )ك ال  يف يبهواذل(  ۳٤۸ صر )اكاالٔذ يف يالنوو

ليك ن من: احلسن وقال(: ٣/۱٥٦) وقال الغزايل ( 1٨ شارة وهذا .عليك ن  ا  یل ا   وال يبغض ٔأن ينبغي الامنم ٔأن ا 

 قطع  يف یسعى ممن وهو ،الناس بنی واال فساد واخليانة العذر عن ينفك ال وهو ال وكيف ،بصداقته وال بقوهل يوثق

منا: تعایل وقال ،ألرض يف ويفسدون يوصل ٔأن به هللا ٔأمر ما  يف  ويبغون الناس يظلمون اذلین عیل السبیل ا 

ن :وسمل عليه هللا صیل وقال .مهنم والامنم ،احلق غيب ألرض  والامنم ،11لرشه الناس اتقاه من الناس رشار من ا 

 وقیل  .الرمح قاطع  :وقیل ،الامنم وهو ،الناس بنی قاطع  قال ؟القاطع  وما :قیل ،1٢قاطع  اجلنة يدخل ال :وقال ،مهنم

 وقال .حدأ  لك قول وقبول  الرس فشاءا  و  الالكم رثةك :فقال ؟هل وضع أ  مناملؤ  خصال يأ  :القرظي كعب بن حملمد

 مبا فأٔخبن :قال ،ذكل اكن قد :قال ،بسوء ذكرته ٔأن ألمي ٔأعمل فالان ٔأن بلغين ٔأميا: واكن عامر بن هللا لعبد رجل

 ٔأقطع  وال قال فامی ٔأصدقه  مل ٔأن وحس يب بلسان نفس  ٔأش مت ٔأن ٔأحب ما :قال ،عندك كذبه ٔأظهر حىت كل قال

ن :عبيد بن لعمرو رجل وقال .الوصال كعن  ما هذا ای :معرو هل فقال ،برش قصصه يف يذكرك یزال ما ألسواري ا 

لينا نقلت حیث الرجل جمالسة حق رعيت  ٔأن  ٔأعلمه ولكن ،ٔأكره ما ٔأيخ عن ٔأعلمتين حنی حقي ٔأديت وال حديثه ا 

 ٔأوصيك  بين ای :البنه لقامن وقال 1٣.احلامكنی خي وهو ابينن حیمك تعایل وهللا جتمعنا والقیامة يضمنا والقب يعمنا املوت

ن خبالل  واحفظ ،واللئمی الكري  عن هجكل ؤأمسك ،والبعيد للقريب خلقك ابسط س يدا:تزل  مل هبن متسكت ا 

خوانك خوانك وليكن ،خداعك ویروم فسادك یريد ابغ سامع ٔأو ساع قول قبول من وأٓمهنم ،ٔأقاربك وصل ،ا   من  ا 

ذا   . اذلل ٔأاثيف ويه ،والنفاق  واحلسد الكذب عیل مبنية المنیة :بعضهم وقال .يعيبوك ومل تعهبم مل رقوكوفا فارقهتم ا 

  يقابكل  مل نهالٔ  ،حبلمك ویلأ  عنه واملنقول ،عليك ابلش مت اجملرتيء هو لاكن ليكا   الامنم نقهل ما حص لو :بعضهم وقال

 . خمترصا م الغزايلالكیی  نهت ا ،يتوىق ٔأن ينبغي عظمی الامنم فرش امجلةل وعیل ،بش متك

 
ن رش الناس عند هللا م قال النيب  11  . (٦۰۳۲) يرواه البخار  ،زنةل يوم القیامة من تركه الناس اتقاء رشهصیل هللا عليه وسمل: ا 
 . ( ٥۹۸٤) يرواه البخار   1٢
 . (٤1/۲۸۲رواه ابن عساكر )  1٣
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 ،متحداتن ٔأو متغایراتن هام هل والمنیة الغيبة يف واختلف(: 1٠/٤۷۳الفتح ) وقال احلافظ ابن جحر يف ( 1٩

 بغي اال فساد هجة عیل لغيه الشخص حال نقل المنیة ٔلن وذكل ،وهجيا وخصوصا معوما  بیهنام ؤأن ،التغایر والراحج

 یشرتط وال ،اال فساد بقصد المنیة فامتازت ،یرضيه ال مبا غيبته يف ذكره والغيبة ،لمهع بغي ٔأم بعلمه اكن سواء  رضاه

 يف یشرتط من العلامء ومن ،ذكل عدا فامی واشرتكتا ،فیه املقول غيبة يف بكوهنا الغيبة  وامتازت ،الغيبة يف ذكل

حديث   هر فیكوذ ،ة ابب الغيب يبخار (: ترمج ال ۲٤٥/ ٩)وقال ابن بطال  .ییانهت  ،غائبا  فیه املقول یكون ٔأن الغيبة

ذ  ةالمنی  ة ( ابب المنی ٦۰٥٥) يوترمج البخار  .ییانهت  ،ر الغيبه بظ  هر عنكاملرء ٔان يذ ةيه راكل ةمعىن الغيب يف يها 

 .بائرك من ال 

جامع حرام يه (:۱٦۰ صبائر )ك ال  يف يبهوقال احلافظ اذل ( ٢٠  ادلالئل حتریها عیل تظاهرت وقد ،املسلمنی اب 

 ،زمعهام يف اكبي  لیس ٔأو علهيام هترك بكبي لیس ٔاي ‘كبي يف ابنيعذ وما’ وقال: وقوهل ،ةوالس ن الكتاب نم الرشعية

نه بیل :ٔأخرى رواية يف قیل ولهذا    .یی، انهت كبي ا 

  وبه  ،عليه اتفقوا ما هو رئالكبا من المنیة عد(: ٢/۳۷)بائر ك الزواجر عن اقرتاف ال  يف يكوقال ابن جحر امل ( ٢1

 المنیة حتري  عیل مةاالٔ  مجعتأ : املنذري احلافظ قال .فیه مر كام ،كبي نها   بیل: بقوهل السابق الصحيح ديثاحل رصح

  .انهتیى ،هللا عند اذلنوب عظمأ  من هناوأ 

 نحىت قال الفضيل ب ،ذكل ال خالف يف ،بائرك من ال  ة: المنی (٢1/۲۳۹املفرس ) القرطيب ٔابو عبد هللا قالو  ( ٢٢

 قول القرطيب یكوح .ذبكوال ةوالمنی ة: الغيب ءد العمل الصاحل ويفطرون الصامئ وينقضن الوضو عياض: ثالث هت

 بعض الشعراء:

ن المنیة انر ويك حمرقة  ففر عهنا وجانب من تعاطاها ،ا 

 :الناظم عن نصافاال   يف قال(: 1/۸۸)غذاء االٔلباب  يف قال السفاريينو  ( ٢٣

 محدأ  نص عیل ىكب  ولكتاهام ،ومنیة غيبة صغرى قیل وقد

  فتنة  ذكل عیل يرتتب مل ما عليه ن  وأ  یكره مبا واهجه نابٔ  جهبه وأ  هبته وأ  اغتابه من واس تحالل مهنام التوبة فتجب

 كتابه  يف القمی ابن ماماال   قال .احلديث يف ورد كام وهل لنا وأ  يل اغفر اللهم :يقول نابٔ  للمغتابو  ،هل ویس تغفر فیتوب

 اغفر اللهم :تقول اغتبته ملن تس تغفر نأ  الغيبة كفارة من ن: ا  وسمل عليه هللا صیل النيب عن ذكري: 1٤الطيب اللكم

 هام ،للعلامء قوالن فهيا ةلاملسأ  وهذه: القمی ابن قال .ضعف س نادها   يف :وقال 1٥ادلعوات يف البهيقي ذكره .وهل لنا

 
 . ( ۱٤۱ ص م الطيب )لكالوابل الصیب من ال  1٤
قال   . ییانهت ، ذا اال س ناد ضعفه : يف يققال البهي ،( عن ٔانس مرفوعا٥۷٥بي )كادلعوات ال يف يق( والبهي٦۲۰مساؤی االٔخالق ) يف  ي اخلرائط هروا  1٥

(:  ٣/۱۱۸احلفاظ )  ةر كتذ يف يب هقال اذلن كل .یی انهت ،ا احلديث الضعيف للعملفهيكفا ن فضائل االٔعامل ی ،(: وما يض7/۳۰٥۷)  ة املرقا  يف  يالقار  عيل

  قال السفاريين .( ۱۱۸/ ٣املوضوعات ) يف ي ابن اجلوز ه وردؤا  .ییانهت ،ةقال ابن معنی: لیس بثق ،و داود بن عبد اجلبارهؤابو سلامین  ،ركذ حديث منه

  ادلعوات  يف البهيقي خرجهأ  نسأ  حديث  :قال  نها  ف ،موضوع ال ضعيف نهأ  یشعر مبا البديعات يف الس يوطي اجلالل تعقبه(: ٢/٤٥۳غذاء االٔلباب ) يف

  لسان  يف اكن: حذيفة حديث شاهدا  هل وردوأ  ،الشعب يف البهيقي خرجهأ  قوهل من املبارك بن هللا عبد عن شاهد وهل ،ضعف س ناداال   هذا يف :وقال 

  يوم  خصمه عنه  هللا یريض نأ  رجاء ابالس تغفار مراالٔ  نأ  عیل وهلأ  مث ،الاس تغفار  من نتأ  ینأ  :فقال وسمل عليه هللا   صیل النيب لتفسأ  ،هيلأ  عیل ذرب
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 : قال ،وحتلهل عالمها   من بد ال مأ  للمغتاب الاس تغفار الغيبة من التوبة يف یكفي هل وهام ،محدأ  ماماال   عن روايتان

 وهذا ،فهيا اغتابه اليت املواطن يف فیه ما مبحاسن وذكره هل الاس تغفار یكفیه بل عالمها   یلا   حیتاج ال نهأ  والصحيح

 بیهنام والفرق ،ليةاملا اكحلقوق الغيبة جعلوا عالمها   من بد ال قالوا واذلین :قال ،وغيه تیية ابن سالماال   ش يخ اختيار

 يف ماوأ  ،هبا تصدق شاء نا  و  خذهاأ  شاء نا  ف ،ليها   مظلمته نظي بعود املظلوم ينتفع  املالية احلقوق يف نا  ف ،ظاهر

 ، به ريم ما مسع  ذاا   ذيهويؤ  صدره يوغر نها  ف ،الشارع مقصد عكس الا   عالمهاب   هل حیصل وال ذكل یكن فال الغيبة

  يوجبه  نأ  عن فضال ،جيزیه وال يبیحه ال احلكمی فالشارع سبیهل هذا اكن وما ،بداأ  هل يصفو وال عداوته هیيج ولعهل

 غاية  يف ترى كام وهو .انهتیى ،وتمكيلها حتصيلها عیل ال وتقليلها املفاسد تعطيل عیل الرشيعة ومدار ،به مروایٔ 

ور يدل كالتعليل املذو  .(٢/٤٥۳)آخر موضع  م يفالكؤاطال ال .م السفاريينالكیی انهت  ،التوفیق ويل وهللا التحقیق

ن عمل املظلوم مبا ن  ال بد للامنم من التحلل هعیل ٔان ن :وقیل (:٦۲ ص) ةاالٓداب الرشعي قال ابن مفلح يف ،ا    عمل  ا 

ال املظلوم به ن: واحد غي وذكر ،كرثیناالٔ  قول ٔأنه ادلین تقي الش يخ وذكر ،يعلمه ومل واس تغفر هل دعا وا   من اتب ا 

نس قذف عالمه لتوبته یشرتط هل به علمه قبل غيبته ٔأو انا   ،مالكوبسط ابن مفلح ال ،روايتنی عیل منه والتحليل ا 

 .هل تس تغفر ٔأن اغتبته من كفارة: عنه هللا ريض حذيفة قال: اجملالس هبجة كتاب يف الب عبد ابن وقالمث قال: 

 مما تس تغفر بل: سفیان فقال ،اغتبته ملن تس تغفر ٔأن الغيبة من التوبة: عيینة بن لسفیان املبارك بن هللا عبد وقال

  الشافعي  الصالح بن  ادلین تقي الش يخ اختاره املبارك ابن قول ومثل .مرتنی تؤذوه ال: املبارك ابن فقال ،فیه قلت

 . ییانهت  ،فتاويه يف

 

صاحب ابن  يامحليد هللأابو عبد  افظاحل ةالمنیموضوع : وممن ٔافرد التصنيف حول هعن هللا اقال العبد الضعيف عف

( والسي ٣٣/۲۸۳واترخی اال سالم )( ٤/۱٤)احلفاظ  ةر كتذ يف يبهاذل هر كذ ،ةتاب ذم المنیك  هسام ،حزم

 . مطبوع ةوالمنی  ةذم الغيبادلنيا  ابن ٔايب أتليفو ،هو غي مطبوع فامی وقفت عليهو  ،(۱۲۳/1٩)

التاسع من جامدی االٔویل  اليوم يف هوبدٔات ،ٔامجعنی هوحصب یل اهٓلوسمل عیل س يدان محمد وع وصیل هللا ،ذا آخر اجلزءه

 بن املفيتا عفو ريب يوسف ؤاان العبد الرايج ،تعایل بتوفیق هللا عرش ياليوم احلاد يف هوفرغت من ه۱٤۳۸ ةس ن

وآخر  ،ةاخلامت حسن ورزقين عين هللا اعف ،بن ببيطانياك بال ةمبديندم احلديث الرشيف اخ ،طاني  ٔامحد الب يش ب

 .رب العاملنی دعواان ٔان امحلد هلل

 
وقال ابن   .( ۲٥۷/ ٢) ةوراجع الالیٔٓل املصنوع .یی، انهتلغيه حسن  احلديث نأ  الكمه ةراحئ يف  نأ  فى خي وال ،حبروفه الكمه هذا ،اس تغفاره ببكة  القیامة

  حديث  من  مثهل  وذكر  ، مرتوك الرمحن  عبد بن عنبسة وفیه ،املوضوعات يف اجلوزي ابن ذكره املذكور  ٔأنس وخب(: ٦۲ ص) ةاالٓداب الرشعي  مفلح يف 

اجلامع   مث رٔايت يف(: 7/۳۰٥۷)  يوقال القار  .یی انهت ،مرتوك ألييل معر بن حفص وفیه جابر  حديث  ومن ،ذابك معرو  بن سلامن وفیه ،سعيد بن  سهل

من اغتبت ٔان تس تغفر   ة فار ك: ه( عن ٔانس ٔايضا ولفظ٤٦ ص ةوالمنی ةذم الغيب  ويف  ۱۷۱ صالصمت ) ادلنيا يف  ابن ٔايب ه و ما رواهو  هالصغي ما يعضد 

یل ه وعزا (۱۰٤٦ ص خترجی اال حیاء ) يف لعرايق ا هضعفقلت:   .ییانهت ،هل  . ه مس ند يف  ةٔاسام ت واحلارث بن ٔايبمالص ادلنيا يف  ابن ٔايب ا 


