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 المقدمة
 الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( .

 -أما بعد :
فالقران الكريم قد أوحى به إلى نبينا محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( ليكون الدستور الكافي 

المجتمع وفق المفهوم الشرعي  والسنة النبوية االتي جاءت موضحة والمنهاج الشامل لبناء 
وشارحة ومبينة لكثير من االيات . وقد اعطت منهاجا يسير جنبا الى جنب مع القران ليشترك 

 المصدران معًا في ادارة وتوجيه الحياة.
ة النبوية الطريق ان حياة الناس على اختالف مستوياتهم وثقافاتهم قد رسم لها القران الكريم والسن

 االمثل الذي     يتناسب مع الواقع  و مفردات حياتهم اليومية .
فالكالم وااللفاظ التي ينطق بها افراد المجتمع تحمل في طياتها وبواطن مدلوالتها ما يجول ويدور 
في خواطرهم وتكون مستقلة تمثل الشخص المتكلم وتعطي انطباعًا عن هذه الشخصية او تلك 

ر عن علوها ودنوها كبيرة   أكانت  ام صغيرة ، حسنة  أ كانت ام سيئة وبحسب حال بغض النظ
 المتكلم  ، لقوله تعالى

لكن هذا اإلطالق قد قيد بشرط  التكليف أن يثاب  ١٨ق: سورة ، ( ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  )
 على الكالم أو يعاقب عليه اذا ما اجتمعت في المتكلم شروط  الفعل

 واالختيار لقوله ) صلى هللا عليه وسلم ( :والبلوغ  
ِبيِ  ) َحتَّى "ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثََلَثٍة: َعِن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الُمْبَتَلى َحتَّى َيْبَرَأ، َوَعِن الصَّ

 (١)( َيْكُبرَ 
نفسه وكلماته  فاذا كانت هذه الضوابط والشروط متوافرة في القائل فالواجب عليه ان يخضع
 التي ينطق بها وفق ما يرضي هللا عزوجل لكي يكون مثابًا عليها  واالفيعاقب عليها.

وقد يستهين االنسان بالكلمة التي يتلفظ بها لكنها قد تهوي به في جهنم علم بذلك او لم يعلم 
خرة باعتبار ومنها الفاظ اللعن التي حذر الشارع منها لما يترتب عليها من اثار في الدنيا واال

 )اللعن( فيتكرر  لفظها من الذين يجهلون حكمها وحكم قائلها والمقوله فيه. 
 فالقران الكريم اشار الى لعن الكافرين والظالمين وكذلك السنة النبوية ، فحذر

 ) صلى هللا عليه وسلم ( من اللعن والتالعن فقال ) صلى هللا عليه وسلم ( : 
 (2))) اني لم ابعث لعانًا وانما بعثت رحمة ((  

                                                 

 439٨برقم 4/١39باب في المجنون يسرق او يصيب حدا ،  -كتاب الحدود –سنن ابي داود  (١)
 . 2599برقم  4/2006كتاب البر والصلة ،باب النهي عن لعن الدواب وغيرها،  -صحيح مسلم -(2)
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وقال  صلى هللا عليه   (١)وقال ) صلى هللا عليه وسلم (:)) ال ينبغي لصديق ان يكوًن لعانا ((
. فقد فهم سلف هذه (2)وسلم ( : )) ليس المسلم بطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء ((

االمة هذه الروايات واالثار و جمعوا بينها وعملوا بها جميعًا ، وهذا ما سا قوم به في بحثي هذا 
متناوال هذه االحاديث وقد اخترت لفظا واحد من االحاديث المتقاربة في المعنى والفظ فان كانت 

بينت درجة هذه  في كتب الصحاح وكانت  صحيحة لم اعلق عليها وان كانت غير ذلك ،
االحاديث  واقوال العلماء في معناها وتوضيح االمر الذي يوهم القارئ لظواهر تلك االثار . و 

 جاء البحث مقسم على ثالثة  مباحث  : 
 المبحثاالول    :من لعنه هللا تعالى   .

 المبحث الثاني :من لعنه صلى هللا عليه وسلم.
 المبحث الثالث :ما  ال يجوز لعنه .

 مقدمة وتمهيد يبين معنى لفظة  اللعن وخاتمة وهللا وحدة  اسأل التوفيق والسداد .و 
 الباحث

 تمهيد
 

 : االم والعين والنون اصل صحيح يدل على ابعاد واطراد . اللعن
وقيل اللعن :  (3).ولعن هللا الشيطان : ابعده عن الخير . ويقال للذئب لعين وللرجل الطريد لعين 

 . (4)الطرد واالبعاد من الخير
وقيل اللعن التعذيب ، والملعن : المعذب ، واللعين : المشتوم ، المسبوب ، ولعنته سببته ، ولعنه 

 .(5)هللا باعده
فاللعنة : هي الطرد واالبعاد على سبيل السخط ، وذلك من هللا في االخرة عقوبة وفي الدنيا 

توفيقه، ومن االنسان دعائه على غيره . وال يخرج االصطالحي عن انقطاع من قبول رحمته و 
 اللغوي .

 
                                                 

 2597برقم  4/2005كتاب البر والصلة ،باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ،  -صحيح مسلم  -(١)
حديث وقال عنه هذا  ١977برقم  4/350ابواب البر والصلة ، باب ما جاء في اللعنة ، –سنن الترمذي  -(2)

 حسن صحيح.
 . 5/253مقايس اللغة (3)
 . ١/2٨3مختار الصحاح (4)
 . 2/١42الغريب والمعاجم ولغة الفقه  (5)
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 المبحث األول 

 من لعنه هللا تعالى 
 المطلب األول 

 لعن يدخل صاحبه النار 
 لعن اليهود والنصارى .

 : الحديث األول 
داَلل  ُهدَو  َثَنا ُعَبْيدُد هَّ  ْبدُن ُموَسدى، َعدْن َشدْيَباَن، َعدْن ه  الدَوزَّاُن، َعدْن ُعدْرَوَة، َعدْن َعائ َشدَة )) َحدَّ

ي َمداَت ف يده   ده  الَّدذ  َي هَُّ َعْنَهدا، َعدن  النَّب ديص  َصدلَّى هللُا َعَلْيده  َوَسدلََّم َقداَل ف دي َمَرض  َلَعَنداهَُّ » :َرض 
ًدا ْم َمْسددج  ددي ، َقاَلددْت: َوَلددوْ « الَيُهددوَد َوالنََّصدداَرت، اتََّخددُذوا ُقُبددوَر َأْنب َيددائ ه  َْبددَرُزوا َقْبددَرُه َغْيَرَأنص  ََ اَل َذل ددَك 

ًدا ((  .(١)َأْخَشى َأْن ُيتََّخَذ َمْسج 

 

 

 

                                                 

 كتددددددداب حددددددداالت التطدددددددوع واالمامدددددددة ، بددددددداب فدددددددي الصدددددددالة عندددددددد قبدددددددر النبدددددددي  –مصدددددددنف ابدددددددن ابدددددددي شددددددديبة (١)
راهويدده ، مددا يددروت عددن . ومسددند اسددحاق بددن  7547، رقددم الحددديث  2/١5١) صددلى هللا عليدده وسددلم ( واتياندده ، 

.  3١6، رقدم الحدديث  ١/329رجال اهل الجزيرة واهل الشام ومصر منهم يزيد بن االصم عن ابدي هريدرة عنده ، 
،  ١330، رقدم الحدديث  2/٨٨وصحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ما يكره مدن اتخداذ المسداجد علدى القبدور 

 وكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذلك فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي قبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر النبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
عددن عائشددة ، وكددذلك فددي كتدداب المغددازي ، بدداب مددر   ١390رقددم الحددديث  2/١02عليدده وسددلم (  ) صددلى هللا 

. وكددذلك روت االمددام البخدداري عددن عائشددة وابددن  444١ورقددم الحددديث  6/١١النبددي ) صددلى هللا عليدده وسددلم ( ، 
صددحيح مسددلم . و  435،  ١/95عبدداس الحددديث بلفددظ ) لعنددة هللا ( ، كتدداب الصددالة ، بدداب الصددالة فددي البيعددة ، 

عددن عائشددة ، كتدداب المسدداجد ومواضددع الصددالة ، بدداب النهددي عددن بندداء المسدداجد علددى القبددور واتخدداذ الصددور فيهددا 
، وسنن النسائي عدن ابدي هريدرة ، كتداب  530و  529، رقم الحديث  ١/376والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، 

، ومسدند السدراج ، بداب النهدي عدن اتخداذ قبدور  2047، رقدم الحدديث  4/95الجنائز ، باب اتخاذ القبدور مسداجد 
، ومستخرج ابي هوانة عن عائشدة ، كتداب الصدالة ، بداب حضدر  526، رقم الحديث  ١/١٨6االنبياء مساجد ، 

والمسددند المسددتخرج  ١١٨١رقددم الحدديث  ١/332الصدالة الددى المقدابر والدددليل الددى حضدر اتخدداذ المقدابر مسدداجد ، 
والروايدددة ١١69رقدددم الحدددديث  ١32/ 2.   2/١3١ان تصدددلي الدددى القبدددور ،  علدددى صدددحيح مسدددلم ، بددداب كراهيدددة

 للبخاري .
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  -شرح الحديث :
الحديث فيه لعن اليهود والسبب النهم كانو يسجدون لقبور انبيائهم وذلك هو الشدرك الجلدي 

مقدابرهم والتوجده الدى قبدورهم واما انهم كانو يتخدذون الصدالة هلل فدي مددافن االنبيداء والسدجود علدى 
حالة الصالة نظرًا منهم بذلك الى عبادة هللا والمبالغة فدي تعظديم االنبيداء وذلدك هدو الشدرك الخفدي 
ما يرجع الى تعظيم مخلوق فيمدا لدم يد ذن لده ، فنهدى النبدي محمدد ) صدلى هللا عليده وسدلم ( فعدل 

 .(١)ذلك النه صفة اليهود
ذهم قبددور االنبيدداء مسدداجد علددى عدددم جددواز اتخدداذ قبددور غيددرهم وكددذلك خددص اليهددود باللعنددة باتخددا
 .(2)ومن هم في حكمهم من المسلمين

.  (3)وفيه كراهة الصدالة بدين القبدور واليهدا الن هدذا لديس مدن شدريعة االسدالم بدل مدن عمدل اليهدود
وكذلك لسد بداب الذريعدة لدئال يعبدد قبدره الجهدال كمدا فعلدت اليهدود والنصدارت باتخداذ قبدور انبيدائهم 

بددان المددراد باالتخدداذ هددو ان يكددون ابتددداعًا فدداليهود ابتدددعت (5). وذكددر االمددام السدديوطي (4)مسدداجد
اليهددود والنصددارت اتبعددت وال ريددب فددي ان النصددارت تعظددم قبددور جمددع مددن االنبيدداء الددذي يعظمهددم 

وفيه لوال خشية االتخاذ البرز قبره أي لكشف قبر النبي ) صدلى هللا عليده وسدلم ( ولدم يتخدذ عليده 
 .(6)الحائل ولكن الخشية موجودة فامتنع اإلبراز الن لوال االمتناع لوجد غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 60١-2/600ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١)
 . 4/١72ينظر عمدة القارئ ، (2)
 . 3/١93بنظر فتح البارئ شرح صحيح البخاري ، (3)
 . ٨/١36القاري وعمدة  3/3١2ينظر شرح صحيح البخاري ، ابن بطال (4)
 . 2/4١وحاشية السندي  2/40ينظر حاشية السيوطي على سنن النسائي (5)
 . ٨/١35ينظر عمدة القاري (6)
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 الحديث الثاني : 
، َقدداَل: َسددم ْعتُ  ، َعددن  اْبددن  َعبَّدداس  و، َعددْن َطدداُوس  َثَنا ُسددْفَياُن، َعددْن َعْمددر  َثَنا َعل ددين ْبددُن َعْبددد  هَّ ، َحدددَّ  َحدددَّ

َي هَُّ َعْنُه، َيُقوُل: َقاَتَل هَُّ ُفاَلًنا، َأَلْم َيْعَلْم َأنَّ النَّب يَّ َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّ   ، َقاَل: مَ ُعَمَر َرض 
ُحوُم َفَجمَُّلوَها، َفَباُعوَها واكلو اثمانها ان هللا اذا حرم شيئ حدرم » ُم الشن َلَعَن هَُّ الَيُهوَد، ُحرص َمْت َعَلْيه 

 .(١)«ثمنه
 -شرح الحديث :

قدول عمدر بددن الخطداب قاتددل هللا فالندًا الشددخص هدو سددمرة النده بدداع خمدرًا والندده علدم تحددريم 
تحددريم بيعدده فقددال لدده عمددر ) رضددي هللا عندده ( لعددن هللا اليهددود وهنددا شددبه الخمددر الخمددر ولددم يعلددم 

بالميتدة وفعددل اليهدود الن الواجددب هددو كدل مددا كددان بخسدًا حددرام بيعده وشددرائه واكددل ثمنده وكددل حددرام 
 .(2)اكله وهو طاهر فحالل بيعه وشرائه واالنتفاع به فيما لم يحضر هللا تعالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ بيع الميتدة لتحدريم هللا تعدالى  ومن هنا اجمع العلماء تحريم

فنعلم هناك اشياء كثيرة حرم هللا اكلها ولم يحرم اثمانها كدالحمر االهليدة وسدباع الطيدر (3)چپ  

                                                 

احاديث  –ومسند الحميدي  ١697١،  9/١22مصنف عبدالرزاق ، كتاب االشربة ، باب الجمع بين النبيذ (١)
 ١/439ومسند ابن الجعد ، حديث حماد بن سلمة  ١4و  ١3،  ١/١54عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه ( ، 

هللا اذا حرم شيئا حرم ثمنه ( ، بلفظ ) لعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلو اثمانها ان  33١9، 
ومسند االمام  2١6١،  4/4١2باب ما جاء في بيع الخمر ،  –ومصنف ابن ابي شيبة ، كتاب البيوع واالقضية 

، وهناك رواية لالمام احمد نفس رواية ابن  ١70،  ١/305احمد ، مسند عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه ( 
،  2/١336باب النهي عن بيع الخمر وشرائها  –كتاب االشربة  –، وسنن الدارمي  222١،  4/95الجعد ، 
باب ما ذكر عن بي اسرائيل  –، وصحيح البخاري عن عمر بن الخطاب ، شرح احاديث كتاب االنبياء  2١50

باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واالصنام ،  –. وصحيح مسلم ، كتاب الطالق  3460،  ١70/4
و مسند  33٨3،  2/١١22باب التجارة في الخمر ،  –كتاب االشربة  –نن ابن ماجة . وس ١5٨2،  ١207/3

مسند عمر بن  –، ومسند البزار  433،  ١/497باب النهي عن بيع الخمر ،  –كتاب البيوع  –الحارث 
كتاب  –. وسنن النسائي  9006،  4٨١9،  207،  ١90،  ١05،  ١/2١9الخطاب ) رضي هللا عنه ( ، 

مسند  –. ومسند ابي يعلى الموصلي  4257،  7/١77باب النهي عن االنتفاع بما حرم هللا ،  –لعتيرة الفرع وا
باب تحريم الميتة  –كتاب الحج  –، ومستخرج ابي عوانة  200،  ١/١7٨عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه ( 

ذكر لعن  –كتاب التاريخ  –. وصحيح بن حيان  5355،  3/37١والخنزير واالصنام واالنتفاع بها وباثمانها 
من اسمه احمد  –والمعجم الصغير للطبراني  6253،  4/١46المصطفى ) صلى هللا عليه وسلم ( اليهود 

والمعجم الكبير من اسمه  7993،  4١55،  770،  ١/235، والمعجم االوسط من اسمه احمد  ٨5،  69/١
باب تحريم التجارة في الخمر  –تاب البيوع ك –، وسنن الكبرت للبيهقي  ١2٨٨7،  ١237٨،  ١2/29جبير 

 ، والراوية للبخاري .  ١١044،  6/20
 . 4/4١5فتح الباري البن حجر (2)
 . 3سورة المائدة ، االية (3)
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وغيرهددا ، وامددا الميتددة فاندده ال يحددل بيعهددا وال شددراهها وال أكددل ثمنهددا حكددم سددائر النجاسددات مددن دم 
 .(١)وبول وخمر وغيره

 -ة الخمر على ثالثة أقوال :وفسر بيع سمر 
 االول انه اخذها من اهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك.

 والثاني أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا وقيل انه ال يظن .
 . (2)والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها

و كل ما كان نجسًا حرام بيعه والحكمة من تشبيه الخمر بالميتة وفعل اليهود الن الواجب ه
 وشراهه واكل ثمنه .
 -لعن إبليس :
 -: الحديث األول

دا َلَعد ، َعْن َأينوَب، َعْن َأب ي ق اَلَبَة، َقاَل: " إ نَّ هََّ َتَعداَلى َلمَّ َثَنا، َعْبُد اْلَوهَّاب  الثََّقف ين َن إ ْبل ديَس َسدَأَلُه َحدَّ
ددَرَة ، َفددَأْنَظَرُه إ َلددى  ددْن َجددْوف  َأْو َقْلددب  اْبددن  يَدَم َمددا َداَم ف يدده  النَّظ  ت ددَك اَل َأْخددُرُج م  زَّ ين  ، َقدداَل: َوع  َيددْوم  الدددص 

ْوُح " زَّت ي اَل َأْحُجُب َعْنُه التَّْوَبَة َما َداَم ف يه  الرَّ وُح ، َقاَل: َوع   .(3)الرن
 -الحديث الثاني :

ددُد ْبددُن َسددَلَمَة اْلُمددَراد   َثَنا ُمَحمَّ َثن ي َحدددَّ ، َيُقددوُل َحدددَّ َيددَة ْبددن  َصددال ح  ، َعددْن ُمَعاو  َثَنا َعْبددُد هللا  ْبددُن َوْهددب  ، َحدددَّ ين
، َقداَل: َقداَم َرُسدوُل هللا  َصدلَّى هللاُ  ْرَداء  ، َعدْن َأب دي الددَّ  َعَلْيده  َرب يَعُة ْبدُن َيز يدَد، َعدْن َأب دي إ ْدر يدَس اْلَخدْواَلن يص 

ْعَناُه َيُقد ْندكَ »وُل: َوَسلََّم َفَسدم  َثاَلثًدا، َوَبَسدَط َيدَدُه َكَأنَّدُه َيَتَنداَوُل « َأْلَعُندَك ب َلْعَندة  هللا  »ثُدمَّ َقداَل « أَُعدوُذ ب داهلل  م 
داَلة  َشدْيًئا َلدْم َنْسد ْعَناَك َتُقوُل ف دي الصَّ اَلة  ُقْلَنا: َيا َرُسوَل هللا  َقْد َسم  َن الصَّ وُلدُه َمْعَك َتقُ َشْيًئا، َفَلمَّا َفَرَغ م 

ددْن َندددار  ل َيْجَعَلدددهُ  دددَهاب  م  ف دددي  َقْبددَل َذل دددَك، َوَرَأْيَنددداَك َبَسددْطَت َيدددَدَك، َقددداَل: " إ نَّ َعدددُدوَّ هللا  إ ْبل دديَس، َجددداَء ب ش 
ي، َفُقْلُت: أَُعوُذ ب   ْنَك، َثاَلَث َمرَّات  َوْجه   .اهلل  م 

 
 
 
 

                                                 

 . 6/346شرح صحيح البخاري البن بطال (١)
 ١2/36عمدة القاري شرح صحيح  البخاري (2)
 9/2٨٨معالجدة كدل ذندب بالتوبدة ،  –يمدان للبيهقدي و شعب اال 35١٨0،  7/١٨5مصنف ابن ابي شيبة ، (3)
 . والرواية البن ابي شيبة . 666٨، 
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، ثُدمَّ َأَرْدُت َأْخدَذُه، َوهللا    ْر، ثَداَلَث َمدرَّات  يَندا ُثمَّ ُقْلُت: َأْلَعُنَك ب َلْعَنة  هللا  التَّامَّة ، َفَلْم َيْسدَتْأخ   َلدْواَل َدْعدَوُة َأخ 
يَنة  " ْلَداُن أَْهل  اْلَمد  َْصَبَح ُموَثًقا َيْلَعُب ب ه  و   (١)ُسَلْيَماَن ََ

 -شرح الحديثين :
نعلم ان ابليس لما غاضه علو االسالم ، ونكا فيه اشتهاده وارتفاع قدر نبينا محمد ) صلى 
هللا عليه وسلم ( جاء مستقبال لي ذيه . فان قيل كيف دنا منه وهدو يفدر مدن عدل عمدر ج فدالجواب 
 انددددددددددددددددددددددددده كدددددددددددددددددددددددددان يعلدددددددددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددددددددن رسدددددددددددددددددددددددددول هللا ) صدددددددددددددددددددددددددلى هللا عليددددددددددددددددددددددددده وسدددددددددددددددددددددددددلم ( 

مدع فدي جاندب الحلديم ثدم انده اسدتقتل فدي اذت الدرئيس الحلم والصفح ومدن عمدر الغلظدة والشددة وط
 ولددددددددددددم يددددددددددددرص اندددددددددددده يسددددددددددددتقتل فددددددددددددي اذت غيددددددددددددره واالشددددددددددددارة بدددددددددددددعوة سددددددددددددليمان عليدددددددددددده السددددددددددددالم

ي إ نََّك َأْنَت اْلَوهَّابُ )  ْن َبْعد  ََحد  م  ي َ   .(2)(َوَهْب ل ي ُمْلًكا اَل َيْنَبغ 
حدبس الشديطاين وقدد والمعنى لو تصدرفت فدي الشديطان بحسدبه ضداهيته فيمدا سدخر لده مدن 

 .(3)سأل ان ال يشارك فتركت له هذه الحلة
وقولدده بلعنددة هللا التامددة كاندده االشددارة بتمامهدددا الددى دوامهددا وتسددميتها تامددة أي النقددص فيهدددا 
 ويتحمددددددددددددددل الواجبدددددددددددددده لدددددددددددددده او المسددددددددددددددتحقة او الموجوبدددددددددددددده عليدددددددددددددده العددددددددددددددذاب وكددددددددددددددذلك قولدددددددددددددده

 منددك دليددل جددواز الدددعاء لغيددره وعلددى غيددره ) صددلى هللا عليدده وسددلم ( العنددك بلعنددة هللا واعددوذ بدداهلل 
 . (4)بصفة المخاطبة

وقيدل تبطدل الصددالة بالددعاء لغيدره بصدديغة الخطداب يحمدل هددذا الحدديث علدى اندده كدان قبددل 
تحريم الكالم وقيل عموم جواز الخطاب للغير مخصوص بابليس عند تعرضه للمصلي بالوسوسة 

 .(5)الشيطان فليس في ذلك النه ال يحتاج لخطابهالن لمصلحة الصالة ويحتاج اليه واما غير 

                                                 

بدداب جددواز لعددن الشدديطان أثندداء الصددالة والتعددوذ مندده ،  –كتدداب المسدداجد ومواضددع الصددالة  –صددحيح مسددلم (١)
الصدددالة ،  بدداب لعدددن ابلدديس والتعدددوذ بدداهلل منددده فددي –وسددنن النسددائي ) المجتبدددى ( كتدداب السدددهو  542،  3٨5/١
بدداب  –كتدداب الصددالة  –، وصددحيح ابددن خزيمددة  ١١39،  2/43، والسددنن والكبددرت للنسددائي ،  ١2١5،  ١3/3

 –كتداب الصدالة  –ومستخرج ابي عواندة  ٨9١،  2/50الرخصة في تناول المصلي الشيئ عند الحادثة تحدث ، 
بداب  –. وصدحيح ابدن حيدان  ١732،  ١/467باب صفة العمدل الدذي يجدوز للمصدلي ان يعملده فدي الصدالة  ، 

 –والسدددنن الكبدددرت للبيهقدددي  ١925،  3/١25ومسدددند الشددداميين للطبراندددي ،  ١979،  5/3١6فدددي صدددفة الصدددالة 
 كتاب الصالة والرواية لالمام مسلم . كلهم عن ابي الدرداء .

 35سورة ص االية (2)
 . 2/١64كشف المشكل من حديث الصحيحين (3)
 المصدر نفسه .(4)
 . 2/297المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة (5)
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 لعن آخذ العشر
، َعْن َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل:  ، ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َجاب ر  َثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر الرَّقص ين َلَعَن »َحدَّ

ُر النَّا ، َفإ نَُّه َكاَن ُيْعش  َرار  َهاًباهللُا ُسَهْياًل َثاَلَث م  َْر   َفَمَسَخُه هللُا ش  َْ  (١)«َس ف ي ا
 شرح الحديث

يعشر: عشر، في الحديث "إن لقيتم عاشرا فاقتلوه" أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان 
يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه، لكفره أو الستحالله لذلك إن كان مسلما وأخذه 

ع العشر، فأما من يعشرهم على ما فر  هللا تعالى فحسن مستحال وتاركا فر  هللا وهو رب
جميل. قد عشر جماعة من الصحابة للنبي صلى هللا عليه وسلم وللخلفاء بعده، فيجوز أن يسمى 

يخذ ذلك عاشرا إلضافة ما يأخذه إلى العشر كربع، ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العشر 
هل الذمة في التجارات. يقال: عشرت ماله جميعه، وهو زكاة ما سقته السماء، وعشر أموال أ 

أعشره عشرا فأنا عاشر، وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره، وما ورد في الحديث من 
 (2)وسهيال هو كوكب في السماء. عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور

 (4)بل قال المناوي اسناده واه بل موضوع  (3)والحديث ضعيف لضعف جابر
 

 لعن كسرى 
، َعْن َداُوَد، َعْن َأب يه ، َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َأْقَبَل َسْعٌد إ َلى َثَنا َأُبو َبْكر  َثَنا َأْسَوُد، َحدَّ النَّب يص  َصلَّى  َحدَّ

َقاَل: ُقت َل « ف ي َوْجه  َسْعد  َلَخَبًرا إ نَّ »هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم، َفَلمَّا َريُه، َقاَل َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم: 
َل النَّاس  َهاَلًكا »ك ْسَرت. َقاَل: َيُقوُل َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم:  َلَعَن هَُّ ك ْسَرت، إ نَّ َأوَّ

 .(5)«اْلَعَرُب، ُثمَّ أَْهُل َفار َس 
 
 
 
 

                                                 

 - 65١ - 650برقم   ١/602وعمل اليوم والليلة لبن سني ، ١٨١برقم  ١/١0٨العجم الكبير للطبراني ، -(١)
 والرواية في الطبراني 652

 5/١63وفيض القدير ، 6/٨3كنز العماال ، -(2)
  3/٨٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، -(3)
 2/250لجامع الصغير ،التيسير بشرح ا -(4)
  ١0655برقم ١6/3٨3مسند احمد ،مسند ابي هريرة، -(5)
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 شرح الحديث
 (1)بن يزيد كما ذكره الهيثميالحديث اسناده ضعيف لضعف داود 

َن هللُا إ نَّ َوْجَه َسْعد  َخْيٌر َأْو َقاَل اْلَخْيُر َقاَل، َقاَل َيا َرُسوَل هللا  َهَلَك َأْو َقاَل ُقت َل ك ْسَرت، َفَقاَل: َلعَ 
ُل النَّاس  َهاَلًكا َفار ُس، ُثمَّ اْلَعَرُب.  ك ْسَرت َأوَّ

ي ُقت   َل ف يه  َوُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن النبي صلى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم َأْخَبَر الرَُّسوَل ب َهاَلك  ك ْسَرت ف ي اْلَوْقت  الَّذ 
يق   ْن َغْير ه  َفَأْقَبَل إ َلى النَّب يص  َصلَّى هللُا َعَلْيه  وسلم َفَأْخَبَرُه ب َتْصد  هللا  َقْوَل  ُثمَّ َجاَء اْلَخَبُر َسْعًدا م 

َرُسول ه  َصلَّى هللُا عليه وسلم. وخرج اإلمام أحمد من حديث عبد هَّ حدثني أبي حدثنا موسى بن 
داود قال حدثنا عبد هَّ بن الم مل: عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي هَّ تبارك وتعالى 

ل من يهلك من الناس قومك، قال النبي صلصى هَّ عليه وسلم: يا عائشة أن أو »عنها قالت: 
قالت: قلت: جعلني هَّ فداءك، ابني تيمج قال ال، ولكن هذا الحي من قريش تستحليهم المنايا 
وتنفس عنهم أول الناس هالكا، قلت: فما بقاء الناس بعدهمج قال: هم صلب الناس فإذا هلكوا 

 .(2)« هلك الناس
 لعن الكافر

َثَنا َيز يُد ْبُن َهاُرونَ  ، َعْن َحْنَظَلَة ْبن  َحدَّ ْمَراَن ْبن  َأب ي َأَنس  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إ ْسَحاَق، َعْن ع 
، َقاَل: َصلَّى ب َنا َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللاُ  َفار يص  ، َعْن ُخَفاف  ْبن  إ يَماء  ْبن  َرَحَضَة اْلغ  َْسَلم يص  َْ  َعَلْيه  َعل يص  ا

َرة ، َقاَل: َوَسلََّم اْلَفجْ  ْكَعة  اْْلخ  َن الرَّ َلَعَن هَُّ ل ْحَياًنا، َور ْعاًل، َوَذْكواًنا، َوُعَصيََّة »َر َفَلمَّا َرَفَع َرْأَسُه م 
َفاٌر َغَفَر هَُّ َلَها ًدا، َفَلمَّا َقَضى ا« َعَصت  هََّ َوَرُسوَلُه، َأْسَلُم َساَلَمَها هَُّ، غ  اَلَة، ، ُثمَّ َخرَّ َساج  لصَّ

ه ، َفَقاَل:   (3)«َأينَها النَّاُس إ نص ي َأَنا َلْسُت ُقْلُت َهَذا، َوَلك نَّ هََّ َقاَلهُ »َأْقَبَل َعَلى النَّاس  ب َوْجه 
 شرح الحديث

:  ف يه  لْلُعَلَماء َقواَلن 
َنَُّهَما أسلمتا َطْوًعا من غير َأحدهَما: َأنه ُدَعاء َلهما واستغفار، َوإ نََّما اْستْغفر لهاتين القبيلتين،   َ

َحْرب، َوَكاَن غفار تزن ب َسر َقة اْلَحاج، َفأحب َأن يمحو َعْنُهم ت ْلَك السبة السببة، َوَأن يعلم النَّاس 
ْم.  َأن َما سبق من َذل ك مْغُفور ب إ ْساَلم ه 

 اَنُه منع من أذاهما وحربهما.َوالثَّان ي: َأنه إ ْخَبار َعن القبيلتين، َفاْلَمْعنى َأن هللا ُسْبحَ 

                                                 

  7/290مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، - (١)
 7/١09مسند احمد ،من حديث السيدة عائشة رضي هللا عنها ، - (2)
للطبراني والمعجم الكبير   ١6570 27/١03ومسند احمد ،  7052برقم  2/١0٨مصنف ابن ابي شيبة ، -(3)
 والرواية في مصنف ابن ابي شيبة 4١69برقم  4/2١5،
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ْلح على ترك اْلق َتال واَذت، َولما سالمت أسلم، َفَجاَءت َطْوًعا، َفدخلت ف يَما  والمسالمة: الصن
 دخلت ف يه  غفار َقاَل: " أسلم َساَلَمَها هللا ".

َنَُّه قد  َكاَن ُيمكن َأن َيُقول: غفار َوف ي َهَذا َدل يل على َجَواز اْخت َيار اْلَكاَلم المتناسب المتجانس، َ 
َعفا هللا َعْنَها، َفَلمَّا َقاَل: " غفر هللا َلَها ". َوَقاَل: " أسلم َساَلَمَها هللا " دلص على اْخت َيار َذل ك. َوإ نََّما 

مع. َنَُّه أحلى ف ي السص  ولعن لحيانا ورعال وذكوانا النهم كفار(١)يْخَتار مثل َهَذا َ 
 

 -من لعن والديه :
 -الحديث األول :

َثَنا َمدْرَواُن ْبدنُ  ، َوُسَرْيُج ْبُن ُيوُنَس، ك اَلُهَما َعْن َمْرَواَن، َقاَل ُزَهْيٌر: َحدَّ َثَنا ُزَهْيُر ْبُن َحْرب  َيدَة َحدَّ  ُمَعاو 
ُر ْبُن َواث َلةَ  َثَنا َأُبو الطنَفْيل  َعام  َثَنا َمْنُصوُر ْبُن َحيَّاَن، َحدَّ ، َحدَّ ْنَد َعل يص  ْبدن  َأب دي اْلَفَزار ين ، َقاَل: ُكْنُت ع 

دَب، وَ  درن إ َلْيدَك، َقداَل: َفَغض  ، َفَأَتاُه َرُجٌل، َفَقاَل: َما َكاَن النَّب ين َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسدلََّم ُيس  َقداَل: َمدا َطال ب 
درن إ َلديَّ َشدْيًئا َيكْ  ، َكاَن النَّب دين َصدلَّى هللُا َعَلْيده  َوَسدلََّم ُيس  َثن ي ب َكل َمدات  َأْرَبدع  ُتُمدُه النَّداَس، َغْيدَر َأنَّدُه َقدْد َحددَّ
ن يَنج َقاَل: َقاَل:  يَر اْلُمْ م  َلَعَن هللُا َمْن َلَعَن َوال َدُه، َوَلَعدَن هللُا َمدْن َذَبدَح ل َغْيدر  »َقاَل: َفَقاَل: َما ُهنَّ َيا َأم 

ًثا، وَ  َْر   هللا ، َوَلَعَن هللُا َمْن يَوت ُمْحد  َْ  . (2)«َلَعَن هللُا َمْن َغيََّر َمَناَر ا
 

 -شرح الحديث :
هنا اللعن في الحديث وخاصة الوالد والوالدة فمن الكبائر وقيل يكون اللعدن امدا تصدريحا او 
 تسدددددددددددددددددددددددددببا بدددددددددددددددددددددددددان يلعدددددددددددددددددددددددددن والدددددددددددددددددددددددددد احدددددددددددددددددددددددددد فيسدددددددددددددددددددددددددب والدددددددددددددددددددددددددده لقولددددددددددددددددددددددددده تعدددددددددددددددددددددددددالى

 . (3)) وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغير علم ( 

                                                 

 ١/355كشف الشكل من حديث الصحيحين ،-(١)
بددداب فدددي الرجدددل يسدددرق مدددن الرجدددل الحدددذاء واالر  ،  –كتددداب البيدددوع واالقضدددية  –مصدددنف ابدددن ابدددي شددديبة (2)
وتاخيربااللفددداظ  ، بتقدددديم ١307،  2/232مسدددند علدددي بدددن ابدددي طالدددب ،  –، ومسدددند احمدددد  220١7،  4/449

بداب تحدريم الدذبح لغيدر هللا تعدالى ولعدن فاعلده ،  –كتاب الصيد والذبائح وما ي كل مدن الحيدوان  –وصحيح مسلم 
،  7/232بددداب مدددن ذبدددح لغيدددر هللا عزوجدددل  –وسدددنن النسدددائي ) المجتبدددى ( كتددداب الضدددحايا  ١97٨،  ١567/3

مسددند علددي بددن ابددي طالددب ،  –يعلددى الموصددلي  ،ومسددند ابددي 4496، 4/35٨والسددنن الكبددرت للنسددائي ،  4422
.  7٨46و  7٨45،  5/75باب بيان وجوب اللعنة ، –كتاب الحدود  –، ومستخرج ابي عوانة  602،  450/١

،  6/١63بدداب التشددديد فددي غصددب االراضددي وتضددمينها بالغصددب  –كتدداب الغضددب  –والسددنن الكبددرت للبيهقددي 
 . والرواية لالمام مسلم . ١١537

 . ١٨0االنعام ، اية  سورة(3)
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واما الذبح لغير هللا فالمراد به ان يذبح بغير اسم هللا تعالى كمن ذبح للصنم او للصليب او 
لموسددى او لعيسددى ) صددلى هللا عليهمددا ( او للكعبددة او نحددو ذلددك . فكددل هددذا حددرام وال تحددل هددذه 

 . (١)الذابح مسلمًا او نصرانيًا او يهودياً  الذبيحة سواء كان
وامدا المحدددث بكسددر الدددال او فتحهدا علددى الفاعددل او المفعددول فدان كددان بالكسددر فمعندداه مددن 
نص جانيًا واواه واجداره مدن خصدمه وحدال بينده وبدين ان يقدتص منده ، وبدالفتح هدو االمدر المبتددع 

الرضدا بده والصدبر عليده فانده اذا رضدي  نفسه الذي ليس مصروفًا في السدنة ويكدون معندى االيدواء
. وامدددا مندددار االر  فدددالمراد عالمدددات االر  (2)بالبدعدددة واقدددر فاعلهدددا ولدددم يتركهدددا عليددده فقدددد اواه 

 . (3)وحدودها
 -الحديث الثاني :

ْكر َمَة،  و، َعْن ع  و َيْعن ي اْبَن َأب ي َعْمر  ، َعْن َعْمر  ، َعْن ُزَهْير  َثَنا َعْبُد الرَّْحَمن  ، َحدَّ َعن  اْبن  َعبَّاس 
ُتُخوَم  َأنَّ النَّب يَّ َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم، َقاَل: " َلَعَن هللُا َمْن َذَبَح ل َغْير  هللا ، َلَعَن هللُا َمْن َغيَّرَ 

، َوَلَعَن هللُا َمْن َسبَّ َوال َدهُ  ب يل  َْعَمى َعن  السَّ َْ ، َوَلَعَن هللُا َمْن َكَمَه ا َْر   َْ ، َوَلَعَن هللُا َمْن َتَولَّى ا
، َوَلَعَن هللاُ  َل َعَمَل َقْوم  ُلوط  ، َوَلَعَن هللُا َمْن َعم  َل َعَمَل َقْوم  ُلوط   َمْن َغْيَر َمَوال يه ، َوَلَعَن هللُا َمْن َعم 

َل َعَمَل َقْوم  ُلوط    . (4)" َعم 
 شرح الحديث : 

تخوم االر  وسب والديه وتولى غير مواليه ( ان الفاظ الحديث ) من ذبح لغير هللا وغير 
 ذكرتها في الحديث السابق .

اما قوله ملعون من كمه اعمى عن طريق أي تغير مسار الطريق وملعون مدن عمدل بعمدل 
قوم لوط من اتيان الذكور شهوة من دون النساء واخدذ مدن اختصداره علدى اللعندة وعددم ذكدره القتدل 

                                                 

. ومرفداة المفداتيح شدرح مشدكاة  5/45. وشدرح السديوطي علدى مسدلم  ١3/١4١ينظر شرح النووي علدى مسدلم (١)
 . 6/2647المصابيح 

 . 6/2647. ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  7/232حاشية السيوطي على سنن النسائي ، (2)
 المصدران السابقان .(3)
مسدند عبددهللا بدن العبداس بدن عبددالمطلب  –ومسند احمدد  965مسند ابن عباس ،  –ن راهوية مسند اسحاق ب(4)
بتكرار ثالث مرات  2539،  4/4١4اول مسند ابن عباس ،  –، ومسند ابي يعلى الموصلي  2٨١5،  5/26، 

م ، ذكددر لعددن المصددطفى عليدده الصددالة والسددال –كتدداب الحدددود  –مددن عمددل عمددل قددوم لددوط ، وصددحيح ابددن حيددان 
كتدداب الحددددود ،  –، بتكددرار لفدددظ عمددل قدددوم لددوط ثدددالث مددرات والمسدددتدرك علددى الصدددحيحين  44١7،  ١0/265
 . والرواية لالمام احمد . ٨052،  4/396
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لجمهدددور وذهدددب الدددبعض الدددى قتلهمدددا تمسدددكًا بخبدددر اقتلدددوا الفاعدددل ان كددداًل منهمدددا ال يقتدددل وعليددده ا
 . (١)والمفعول به وخبر من وجدتموه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وفي كل مقالة

 -:من انتمى إلى غير أبيه ومواليه 
 -: األولالحديث 

َثَنا  ، َوَهنَّدداٌد، َقددااَل: َحدددَّ َثَنا َعل ددين ْبددُن ُحْجددر  َثَنا ُشددَرْحب يُل ْبددُن ُمْسددل م  َحدددَّ يُل ْبددُن َعيَّددال  َقدداَل: َحدددَّ إ ْسددَماع 
ْعُت َرُسدوَل هَّ  َصدلَّى هَُّ َعَلْيده  َوَسدلََّم َيُقدوُل ف د ل يص  َقداَل: َسدم  ، َعْن َأب دي ُأَماَمدَة الَبداه  ي ُخْطَبت ده  الَخْواَلن ين

 : ددة  الددَوَداع  ، الَوَلددُد إ نَّ هََّ َتَبددارَ »َعدداَم َحجَّ دديََّة ل ددَوار ث  ددُه، َفدداَل َوص  ي َحددقص  َحقَّ َك َوَتَعدداَلى َقددْد أَْعَطددى ل ُكددلص  ذ 
َعى إ َلى َغْير  َأب يده  َأْو اْنَتَمدى إ َلدى َغْيد َساُبُهْم َعَلى هَّ ، َوَمْن ادَّ ، َول ْلَعاه ر  الَحَجُر، َوح  ر  َمَوال يده  ل ْلف َرال 

َهداَفَعَلْيه  َلْعَنُة هَّ   َهدا إ الَّ ب دإ ْذن  َزْوج  دْن َبْيدت  َزْوج  ، ق يدَل: َيدا «  التَّاب َعُة إ َلى َيْوم  الق َياَمة ، اَل ُتْنف ُق اْمدَرأٌَة م 
ْنَحُة َمْردُ »ُثمَّ َقاَل: « َذل َك َأْفَضُل َأْمَوال َنا»َرُسوَل هَّ  َواَل الطََّعاَمج َقاَل:  اٌة، َوالم  ْيُن الَعار َيُة ُمَ دَّ وَدٌة، َوالدَّ

يُم َغار مٌ  ، َوالزَّع  يٌّ  . (2)«َمْقض 
 -الحديث الثاني :

: َمددا َكدداَن  ددد  ْبددن  َعل دديص  َب ددي َجْعَفددر  ُمَحمَّ ددد  ْبددن  إ ْسددَحاَق َقدداَل: ُقْلددُت َ  ف ددي َأْخَبَرَنددا اْبددُن ُعَيْيَنددَة، َعددْن ُمَحمَّ
يَفة  الَّت دددي َكاَندددْت ف دددي ق دددَراب  َرُسدددول  هَّ   دددح          َصدددلَّى هللُا َعَلْيددده  َوَسدددلََّمج َفَقددداَل: " َكددداَن ف يَهدددا: َلَعدددَن هَُّ الصَّ

ْعَمت ده  َفَقدْد َكَفدَر ب َمدا َأْندا ، َوَمْن َتَولَّى َغْيَر َول ديص  ن 
ار َب َغْيَر َضار ب ه  َزَل هَُّ َعَلدى ْلَقات َل َغْيَر َقات ل ه ، َوالضَّ

 (3)ه  َوَسلََّم "ُمَحمَّد  َصلَّى هللُا َعَليْ 
  -شرح الحديثين :

فيده انمددا يبطددل الوصددية للددوارث فددي قددول اكثددر اهدل العلددم مددن اجددل حقددوق سددائر الورثددة فددان 
اجازوها جازت كمدا اذا اجدازو الزيدادة علدى الثلدث وذهدب بعضدهم الدى انهدا ال تجدوز وان اجازوهدا 

                                                 

 . 6/4فيض القدير ، (١)
. ومصدنف عبددالرزاق الصدفاني  ١223،  2/450احاديث ابدي امامدة البداهلي ،  –مسند ابي داود الطيالسي (2)
. وسدنن سدعيد بدن منصدور  ١630٨و  7277،  4/١4٨باب صدقة المرأة بغير اذن زوجهدا ،  –زكاة كتاب ال –

بدداب مددا جدداء ال  –ابددواب الوصددايا  –. وسددنن الترمددذي  427، ١/١49بدداب ال وصددية لددوارث ،  –كتدداب الوصددايا 
يين للطبراندي ، . وقال هدذا حدديث حسدن والروايدة لالمدام الترمدذي ومسدند الشدام 2١20،  4/433وصية لوارث ، 

 . 54١،  ١/309ما اسند شرحبيل بن مسلم بن حامد الخوالني 
بددداب ايجددداب  –، والسدددنن الكبدددرت للبيهقدددي كتددداب النفقدددات  ١/١9٨ –كتددداب جدددراح الصدددمد  –مسدددند الشدددافعي (3)

 ، والرواية لإلمام الشافعي و بالسند نفسه . ١5٨95، ٨/49القصاص على القاتل دون غيره 
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سددوغ غيددر جددائز وهددو قددول اهدددل الن المنددع حددق الشددرع فلددو جوزناهددا كنددا قددد اسدددتعملنا الحكددم المن
 .(١)الظاهر

وامددا قولدده الولددد للفددرال أي لددالم وتسددمى المددرأة فراشددًا الن الرجددل يفترشددها أي الولددد منسددوب 
الى صاحب الفرال سواء كان زوجدًا او سديدًا او واطدئ شدبهة ولديس زندا فدي نسدبه حدظ انمدا الدذي 

لدده الخيبددة وهددو كقولددك لدده التددراب جعددل لدده مددن فعلدده اسددتحقاق الحددد وهددو قولدده للعدداهر الحجددر أي 
وحسدددابهم علدددى هللا أي نحدددن نقددديم الحدددد للزندددى وحسدددابهم علدددى هللا ان شددداء عفدددا عدددنهم وان شددداء 

 . (2)عاقبهم
وكذلك خص باللعن من ادعى الى غير ابيده أي انتسدب الدى غيدر ابيده وهدو يعلدم انده غيدر 

ًا بهدم فعلدديهم اللعندة التابعددة الددى ابيده او انتمددى الدى غيددر مواليده أي انتسددب الدى غيددرهم وهدو مقروندد
 . (3)يوم القيامة

وفيدده نهددي الزوجددة لالنفدداق مددن بيددت زوجهددا الددى باذندده وسددال رسددول هللا ) صددلى هللا عليدده 
وسلم ( وال الطعام قال ذاك افضل اموالنا يعني فاذا لم تجز الصدقة بما هو اقل من الطعدام بغيدر 

 . (4)اذن زوجها فكيف يجوز في الطعام وهو افضل
وقولدده العاريددة مدد ادة أي تدد دي الددى صدداحبها واختلفددوا فددي تاويلدده علددى حسددب اخددتالفهم فددي 
الضمان فالقائل يقول : ت دي عينًا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التادية عند من يرت خالفه 

 .(5)الزم المستعيد م نة ردها الى مالكها
مدن ذات در ليشدرب لبنهدا او شدجرة لياكدل والمنحة هو ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيده 

ثمرها او ارضدًا ليزرعهدا. والددين مقضدي أي يجدب قضداءه والدزعيم أي الكفيدل غدارم ان يلدزم نفسده 
 .(6)ما ضرمه والعزم اداء شيئ يلزمه

 
 
 

                                                 

 . 6/259 تحفة االحوذي(١)
 المصدر نفسه .(2)
 المصدر نفسه .(3)
 . 6/259تحفة االحوذي (4)
 . 6/260المصدر نفسه (5)
 .6/260المصدر نفسه (6)
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 -لعن الخمر :  

، َعنْ  َثَنا َوك يُع ْبُن اْلَجرَّاح  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأب ي َشْيَبَة، َحدَّ َعْبد  اْلَعز يز  ْبن  ُعَمَر، َعْن َأب ي َعْلَقَمَة،  َحدَّ
َعا اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل هَّ   ، َأنَُّهَما َسم   اْلَغاف ق يص 

 َصلَّى هللُا َمْواَلُهْم َوَعْبد  الرَّْحَمن  ْبن  َعْبد  هَّ 
َرَها، َلَعَن هَُّ اْلَخْمَر، َوَشار بَ »َعَلْيه  َوَسلََّم:  َرَها، َوُمْعَتص  َها، َوَساق َيَها، َوَبائ َعَها، َوُمْبَتاَعَها، َوَعاص 

َلَها، َواْلَمْحُموَلَة إ َلْيه    (١)«َوَحام 
 

 -شرح الحديث :
لعن هللا الخمر أي ذاتها النها ام الخبائث مبالغة في التنفر عنها ويحتمل ان يكون المراد 

 . (2)واخر لتاخر مرتبة في الفعل وبائعها ومبتاعها أي مشتريهابها اكل ثمنها وشاربها وساقيها 
اما في راوية البيهقدي اكدل ثمنهدا وخدص االكدل النده اغلدب وجدوه االنتفداع وقدال الطيبدي مدن 

وقدال ابدن العربدي وقدد لعدن النبدي  )صدلى  (3)باع العنب من المعاصر فاخذ ثمنه فهو احق بداللعن
الخمرة عشرة ولم ينزله ولدم يرتبده احدد مدن الدرواة وتنزيلده يفتقدر  هللا عليه وسلم ( في هذا الخبر في

الى علم وافرد ذلك ان يكون شيئين احدهما الترتيب من جهة تصوير الوجد والثاني من جهة كثدرة 
االثددم . امددا تنزليهددا وترتيبهددا مددن جهددة الوجددود فهددو المعتصددر ثددم العاصددر ثددم البددائع ثددم االكددل مددن 

حامل ثم المحمول اليه ثم المشدتراة لده ثدم السداقي ثدم الشدارب وامدا مدن كثدرة الثمن ثم المشتري ثم ال
االثدم فالشددارب ثددم االكددل ثمنهدا ثددم البددائع ثددم السداقي وجمدديعهم يتفدداونون فددي الددركات ثددم االثددم وقددد 

 . (4)يجتمع الكل في شخص واحد وقد يجتمع البعض ونعوذ باهلل من الخذالن وتضاعف السيئات
 
 

                                                 

كتددداب  –. وسدددنن ابدددي داود  57١6، ١0/9مسدددند عبددددهللا بدددن عمدددر ) رضدددي هللا عنهمدددا ( ،  –مسدددند احمدددد (١)
مسدند عبددهللا بدن عمدر )  –ابي يعلي الموصلي ومسند  3674،  3/326باب العنب يعصر الخمر ،  –االشربة 

. والمعجم االوسدط للطبراندي ،  2/45،753والمعجم الصغير للطبراني ،  55٨3،  9/43١رضي هللا عنهما ( ، 
وسدنن  2235-2/37حديث اسدماعيل بدن جعفدر  –كتاب البيوع  –والمستدرك على الصحيحين  7٨١6،  ٨/١6

، وزاد واكدل  ١077٨،  5/534ب كراهية بيع العصدير ممدن يعصدر الخمدر ، با –كتال البيوع  –الكبرت للبيهقي 
 ايضا بنفس الزيادة . واللفظ البي داود . ١١045،  6/20تمنها وكذلك في باب تحريم التجارة في الخمر ، 

 .5/١902مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، (2)
 . 5/267فيض القدير (3)
 المصدر نفسه .(4)
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 -لعن السارق :
، َعْن َأب   ْعُت َأَبا َصال ح  ََْعَمُش، َقاَل: َسم  َثَنا ا َثن ي َأب ي، َحدَّ ، َحدَّ َياث  َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفص  ْبن  غ  ي َحدَّ

ار َق، َيْسر ُق الَبْيَضَة َفُتْقَطُع يَ »ُهَرْيَرَة، َعن  النَّب يص  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم، َقاَل:  ُدُه، َوَيْسر ُق َلَعَن هَُّ السَّ
 (١)«الَحْبَل َفُتْقَطُع َيُدهُ 

 
  -شرح الحديث :

قال االعمش : كانوا يرون انه بيض الحديد والحبل كانوا يرون انه منها ما يسمونه دراهم ، 
وقدال ابدن قتيبددة : احدتج الخددوارج بهدذا الحدديث وقددالوا القطدع يجددب فدي قليدل االشددياء وكثيرهدا وقددال 

الن هللا سبحانه وتعدالى لمدا اندزل علدى رسدوله ) صدلى هللا عليده وسدلم ( : ) الصحة لهم في ذلك 
. وقددال ) صدلى هللا عليدده وسدلم ( : ) الحددديث علدى عدداهر  (2)والسدارق والسدارقة فدداقطعوا ايددهما (

ثدم اعلمده هللا ان القطدع اليكدون اال فدي ربدع ديندار فمدا  (3)ما انزل هللا تعالى عليه فدي ذلدك الوقدت(
فددوق علددى مددا راوه الزهدددي عددن عمددرة عددن عائشددة ) رضددي هللا عنهددا ( قالددت : ) سددمعت النبددي ) 

 .(4)صلى هللا عليه وسلم ( يقول : )  ال قطع اال في ربع دينار فصاعدًا (
لمده هللا سدبحانه وتعدالى . وذكدر ولم يكن يعلم رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( اال مدا اع

ابددن بطددال ان تاويددل البيضددة هددي التددي توضددع علددى الددراس والحبددل الددذي يسدداوي دنددانير كثيددرة ال 
 .(5)يصح 

                                                 

،  5/475فددي السددارق مددن قددال يقطددع مددن اقددل مددن عشددرة دراهددم ،  –كتدداب الحدددود  –ابددي شدديبة  مصددنف ابددن(١)
كتداب  –، وصدحيح البخداري  7436،  ١2/406مسند ابي هريرة ) رضدي هللا عنده ( ،  –ومسند احمد  2٨١02
 ٨/١6١قة ( ، وفي باب قوله تعالى ) والسارق والسار  67٨3،  ٨/١59باب لعن السارق اذا لم يسم .  –الحدود 

 –وسنن ابن ماجة  ١6٨7،  3/١3١4باب حد السرقة ونصابها ،  –كتاب الحدود  –، وصحيح مسلم  6799، 
،  ١9/١05مسند ابي حمزة انس بن مالدك  –ومسند البزار  25٨3،  2/٨62باب حد السارق ،  –كتاب الحدود 

والسنن الكبرت ،  4٨73،  ٨/65ة ، باب تعظيم السرق –وسنن النسائي ) الصغرت ( كتاب قطع السارق  9١77
والسددنن الصددغرت  574٨،  3/5٨بدداب اللعددن ،  –كتدداب الحظددر واالباحددة  –وصددحيح ابددن حيددان  73١7، 7/6

 –كتداب السدرقة  –والسدنن الكبدرت للبيهقدي  2602،  3/306بداب القطدع فدي السدرقة ، –كتاب الحدود  –للبيقهي 
بداب قطدع يدد السدارق ومدا يقطدع فيده  –كتاب الحدود  –للبغوي . وشرح السنة  ١7١54،  ٨/442ابواب القطع ، 

 . والرواية للبخاري . ١0/3١4،2597يده ، 
 . 3٨اية  –سورة المائدة (2)
  40١- ٨/400ينظر شرح البخاري البن بطال ، (3)
 . ١3١2،١6٨4/ 3باب حد السارق ونصابها ،  –كتاب الحدود  –صحيح مسلم (4)
 . ٨/400 شرح البخاري البن بطال(5)
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وقيل انما نص اللعن لمن يفعل هذا الفعل كدان كثيدر ام قليدل ، وقيدل يحتمدل انده ال يدرد بده 
بددداللعن االهاندددة والخدددذالن كانددده قيدددل  حقيقدددة اللعدددن بدددل التنفيدددر فقدددط وقدددال الطيبدددي لعدددل هندددا المدددراد

استعمل اكثر شيئ في احقر شيئ خذله هللا حتى تقطع وجوز بعضهم لعن المعين ما لم يحد الن 
 . (١)الحد الكفارة

 -إيواء المحدث :
، ََْعَمش  َثَنا ُسْفَياُن، َعن  ا ، َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّْحَمن  ، َحدَّ ار  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ ، َعْن  َحدَّ يَم التَّْيم يص  َعْن إ ْبَراه 

يَفُة َعن  ا ح  ه  الصَّ ْنَدَنا َشْيٌء إ الَّ ك َتاُب هَّ ، َوَهذ  َي هَُّ َعْنُه، َقاَل: َما ع  ، َعْن َعل يص  َرض 
لنَّب يص  َأب يه 

يَنُة َحَرٌم، َما َبْيَن َعائ ر  إ َلى َكذَ  ا، َمْن َأْحَدَث ف يَها َحَدًثا، َأْو يَوت َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم: " الَمد 
ْنُه َصْرٌف َواَل َعْدٌل، َوَقا يَن، اَل ُيْقَبُل م  ًثا، َفَعَلْيه  َلْعَنُة هَّ  َوالَماَلئ َكة  َوالنَّاس  َأْجَمع  مَُّة ُمْحد  َل: ذ 

َدٌة، َفَمْن َأْخَفَر ُمْسل ًما َفَعَلْيه  َلْعَنُة هَّ   يَن َواح  ْنُه َصْرٌف، الُمْسل م  يَن، اَل ُيْقَبُل م   َوالَماَلئ َكة  َوالنَّاس  َأْجَمع 
ْنُه َواَل َعْدٌل، َوَمْن َتَولَّى َقْوًما ب َغْير  إ ْذن  َمَوال يه ، َفَعَلْيه  َلْعَنُة هَّ  َوالَماَلئ َكة  َوالنَّاس  َأجْ  يَن، اَل ُيْقَبُل م  َمع 

 (2)ُبو َعْبد  هَّ : " َعْدٌل: ف َداٌء "َصْرٌف، َواَل َعْدٌل " َقاَل أَ 
 -شرح الحديث :

 حددددددرم رسددددددول هللا ) صددددددلى هللا عليدددددده وسددددددلم ( إلددددددى المدينددددددة إلددددددى الحدددددددود المشددددددار إليهددددددا
) وعائددد( جبددل بقددرب المدينددة ويددروي ) عيددر ( وقولدده إلددى كددذا وقددع فددي بعددض أمهددات الكتددب فددي  

رواية ابن السكن ) ما بين عير إلى ثور ، وثور جبل معروف ، قال ابو عبيدة والطبري وقد أنكر 
قوم من أهل المدينة ان يكدون بهدا جبدل يسدمى ثدورًا ، وقدال ثدور بمكدة فتدوت الحدديث إنمدا أصدله ) 

                                                 

 . 6/2355ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ١2/٨2فتح الباري البن حجر (١)
مسددند علددي بددن  –، ومسددند احمددد  ١٨0،  ١/١52احاديددث علددي بددن ابددي طالددب  –مسددند ابددي داود الطيالسددي (2)

الجزيدة كتداب  –وصحيح البخاري  9٨0٨و  ١29٨و  ١037و  6١6،  2/52ابي طالب ) رضي هللا عنه ( ، 
وفي باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم  3١72،  4/١00باب ذمة المسلمين وجوارهم يسعى لها ادانهم  –
بددداب  –كتددداب الحددج  -وصدددحيح مسددلم   6755، ٨/١54وفددي بددداب اثددم مدددن تبددرا مدددن مواليدده  7300،  9/97، 

بدداب مددا جدداء  –الددوالء والبددراء كتدداب  –، وسددنن الترمددذي  ١37١و  ١370و  ١366،  2/994 –فضددل المدينددة 
وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . ومسدند  2١27،  4/43٨فيمن غير مواليه او ادعى الى غير ابيه ، 

باب مندع  –كتاب المناسك  –والسنن الكبرت للنسائي  7964،  ١4/3١7مسند ابي حمزة انس بن مالك  –البزار 
مسدند علدي بدن ابدي طالدب ) رضدي  –ند ابي يعلدى الموصدلي ومس 4264و  4263،  4/5٨الدجال في المدينة 

بيدان حضددر بيددع الدوالء وهبتدده وحظددر  –كتدداب الحددج  –ومسددنخرج ابددي عواندة  296و  263،  ١/22٨هللا عنده ( 
 37١6،  9/30بداب فضدل مكدة ،  –كتاب الحج  –و صحيح ابن حيان  4٨١٨و  4٨١5،  3/240المواالة ، 

. والروايددة  9959و  995١،  5/32١بدداب مددا جدداء فددي حددرم المدينددة  –الحددج  كتدداب –والسددنن الكبددرت للبيهقددي 
 لالمام البخاري.
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 بددددددددددددددددددددددددددددين عيددددددددددددددددددددددددددددر إلددددددددددددددددددددددددددددى احددددددددددددددددددددددددددددد ( وكددددددددددددددددددددددددددددذلك حددددددددددددددددددددددددددددرم مددددددددددددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددددددددددددين  مددددددددددددددددددددددددددددا
البتدي المدينددة والالبدة : الحددرة وهدو الموضددع ذو الحجدارة السددوداء ، وقدال ابددو عبيددة وجمعهددا الب 

 .(١)ولوب وقيل تحريم رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( البتي المدينة انما ذلك في الصيد
لمدينددة حرتددان حددرة فددي القبلددة فددي الجددوف امددا الالبتنددان وهمددا الحرتددان الغربيددة والشددرقية ول

وترجع كلها الى القبلتين الن القبلة والجوفية متصدالن بهدا ولدذلك حدرم سدول هللا ) صدلى هللا عليده 
وسلم ( ما بين البتي المدينة ، جمع دورهدا كلهدا فدي الالبتدين وقدد ردهدا حسدان بدن ثابدت الدى حدرة 

 .(2)واحدة
ال يقطع شجرها من حددث فيهدا محددثا فعليده لعندة هللا  وحرم النبي ) صلى هللا عليه وسلم (

والمالئكددة والندداس اجمعددين ومددن اوت محدددثًا او احددد حدددثًا والحددديث دل علددى اندده مددن اوت محدددثًا 
واوت اهل المعاصدي والبددع انده شدريك فدي االثدم ولديس يددل الحدديث علدى ان مدن احددث حددثا او 

 ملدوم علدى ذلدك . لتقددم العلدم بدان مدن رضدي فعدل اوت محدثا في غير المدينة انه غير متوعد وال
 . (3)قوم وعملهم انه منهم وان كان بعيدا عنهم

وخص المدينة بالدذكر فدي الحدديث الن اللعندة علدى مدن احددث فيهدا محددثا اشدد والوعيدد لده 
اكددد النتهاكدده مددا حددذر عندده واقدامدده علددى مخالفددة رسددول هللا ) صددلى هللا عليدده وسددلم ( فيمددا كددان 

 من تعظيم شأن المدينة التي شرفها هللا بانها نزل يلزمه
ووجيدده ومددوطن فيدده رسددول هللا ) صددلى هللا عليدده وسددلم ( ومنهددا انتشددر الدددين فددي اقطددار االر  

 .(4)فكان بذلك فضل مزيه على سائر البالد
وقولدده صددرف وال عدددل قيددل الصددرف التوبددة والعدددل الفديددة وقيددل الصددرف النافلددة والعدددل الفريضددة 

 . (5)غير ذلك والى
 
 
 
 
 

                                                 

 . 4/537شرح البخاري البن بطال (١)
 . ١٨72- 5/١٨7١المصدر نفسه ومرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
 المصدران نفسهما .(3)
 . ١/١44ر وفتح الباري البن حج ١0/350شرح صحيح البخاري البن بطال (4)
 . ١٨72 – 5/١٨7١المصدران السابقان ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5)
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 التعذيب والتمثيل بالحيوان:
 -الحديث االول :

، َقداَل: َمدرَّ اْبد يد  ْبدن  ُجَبْيدر  ، َعدْن َسدع  َثَنا ُهَشْيٌم، َأْخَبَرَنا َأُبدو ب ْشدر  ، َحدَّ َثن ي ُزَهْيُر ْبُن َحْرب  ُن ُعَمدَر وَحدَّ
ْن ُقَرْيش  َقْد َنَصُبوا َطْيًرا، َوُهدْم  ْم، ب ف ْتَيان  م  دْن َندْبل ه  َئدة  م  َيْرُموَندُه، َوَقدْد َجَعُلدوا ل َصداح ب  الطَّْيدر  ُكدلَّ َخاط 

ُقددوا، َفَقدداَل اْبددُن ُعَمددَر:  دا َرَأْوا اْبددَن ُعَمددَر َتَفرَّ َمددْن َفَعددَل َهددَذا َلَعددن  هللُا، َمددْن َفَعددَل َهددَذاج إ نَّ َرُسددوَل هللا  »َفَلمَّ
وُح َغَرًضا َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم َلَعنَ   . (١)«َمن  اتََّخَذ َشْيًئا ف يه  الرن

 
 -الحديث الثاني :

ْندددَ  ، َقدداَل: ُكْنددُت ع  يد  ْبددن  ُجَبْيددر  ، َعددْن َسددع  َثَنا َأُبددو َعَواَنددَة، َعددْن َأب ددي ب ْشددر  ، َحدددَّ َثَنا َأُبددو الننْعَمددان   اْبددن  َحدددَّ
 ، وا ب ف ْتَيددة ، َأْو ب َنَفددر  ُقددوا َعْنَهددا، َوَقدداَل اْبددُن ُعَمددَر، َفَمددرن ددا َرَأْوا اْبددَن ُعَمددَر َتَفرَّ َنَصددُبوا َدَجاَجددًة َيْرُموَنَهددا، َفَلمَّ

إ نَّ النَّب دديَّ َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم َلَعددَن َمددْن َفَعددَل َهددَذا " َتاَبَعددُه ُسددَلْيَماُن، َعددْن « َمددْن َفَعددَل َهددَذاج»ُعَمددَر: 
َثَنا الم   ، َعددْن اْبددن  ُعَمددَر: ُشددْعَبَة، َحدددَّ يد  َلَعددَن النَّب ددين َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم َمددْن َمثَّددَل »ْنَهدداُل، َعددْن َسددع 

، َعن  النَّب يص  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسدلَّمَ « ب الَحَيَوان   ، َعْن اْبن  َعبَّاس  يد  ، َعْن َسع  يٌّ لعدن مدن فعدل  َوَقاَل َعد 
ب للحددديث السددابق ولكددن بدددون لفددظ )) لعددن مددن اتخددذ شدديئا الددروح فيدده وهددذا اللفددظ مقددار   (2)«هددذا

 غرضًا (( .
 

                                                 

 –وصددحيح مسددلم  6259و  55٨٨،  9/4١9مسددند عبدددهللا بددن عمددر ) رضددي هللا عنهمددا ( ،  –مسددند احمددد (١)
ن الترمدذي وسدن ١95٨،  3/١550بداب النهدي عدن جدر البهدائم ،  –كتاب الصيد والذبائح وما ياكل مدن الحيدوان 

وقال هذا حديث حسن صدحيح وسدنن  4/72،١475باب ما جاء في كراهية اكل المصور ،  –ابواب االطعمة  –
مسدند  –، ومسند ابي يعلى  444١،  7/23٨باب النهي عن المجثمة  –كتاب الضحايا  –النسائي ) المجتبى ( 

بداب النهددي عددن  –كتداب الحدددود  –ه ، ومسددتخرج ابدي عواندد 5652،  ١0/2١عبددهللا بددن عمدر رضددي هللا عنهمدا 
بدداب المنددع فددي صددبر الكددافر بعددد  –كتدداب السددير  –. والسددنن الكبددرت للبيهقددي  7763، 5/53تصددبير البهددائم ، 

 . والرواية لالمام مسلم . ١٨05٨،  9/١20االسار بان يتخذ غرضًا 
عبددالرزاق الصدنعاني  . ومصدنف ١9٨4، 3/396سدعيد جبيدر عدن ابدن عمدر ،  –مسند ابي داود الطيالسدي (2)
. بلفددظ مددن مثددل بالبهددائم . ومسددند احمددد ، مسددند  ٨42٨،  4/454بدداب المثددل بددالحيوان ،  –كتدداب المناسددك  –

كتاب االضاحي  –، بلفظ من يمثل بالحيوان وسنن الدارمي  3١37، 5/235عبدهللا بن العباس بن عبدالمطلب ،
بداب مدا  –كتداب الدذبائح والصديد  –. وصحيح البخداري  20١6،  2/١257باب النهي عن المثلى بالحيوان ،  –

كتداب الصديد والدذبائح ومدا ي كدل مدن  –. وصدحيح مسدلم  55١5،  7/94يكدره مدن المثلدة والمصدبورة والمجسدمة ،
بداب مدا جداء  –كتاب الضحايا  –. والسنن الكبرت للبيهقي  ١95٨،  3/١549باب النهي جر البهائم  –الحيوان 

 . والرواية لالمام البخاري . ١94٨3،  9/560في المصبورة ، 
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 -الحديث الثالث :
ْندددَ  ، َقدداَل: ُكْنددُت ع  يد  ْبددن  ُجَبْيددر  ، َعددْن َسددع  َثَنا َأُبددو َعَواَنددَة، َعددْن َأب ددي ب ْشددر  ، َحدددَّ َثَنا َأُبددو الننْعَمددان   اْبددن  َحدددَّ

وا ب ف ْتَيددة ، َأوْ  ُقددوا َعْنَهددا، َوَقدداَل اْبددُن  ُعَمددَر، َفَمددرن ددا َرَأْوا اْبددَن ُعَمددَر َتَفرَّ ، َنَصددُبوا َدَجاَجددًة َيْرُموَنَهددا، َفَلمَّ ب َنَفددر 
إ نَّ النَّب دديَّ َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم َلَعددَن َمددْن َفَعددَل َهددَذا " َتاَبَعددُه ُسددَلْيَماُن، َعددْن « َمددْن َفَعددَل َهددَذاج»ُعَمددَر: 

، َعددْن اْبددن  ُعَمددَر: ُشددْعَبَة، َحدددَّ  يد  ْنَهدداُل، َعددْن َسددع  َلَعددَن النَّب ددين َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم َمددْن َمثَّددَل »َثَنا الم 
، َعن  النَّب يص َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّمَ « ب الَحَيَوان   ، َعْن اْبن  َعبَّاس  يد  ، َعْن َسع  يٌّ  (١)َوَقاَل َعد 
 

 -شرح األحاديث :
االحاديددث عدددم جددواز اتخدداذ الحيددوان الحددي غرضددًا ترمددون اليدده كددالغر  مددن الجلددود وفددي  

وغيرهددا وجدداء اللعددن الندده تعددذيب للحيددوان واتددالف لنفسدده وتضدديع لماليتدده وتفويددت لذكاتدده ان كددان 
مذكى ولمنفعته ان لم يكن مذكى وقوله ) نصبوا طيرًا وهم يرمونه ( والمراد به واحد والمشهور في 

لواحد يقال له طدائر والجمدع طيدر وفدي اللعندة قليدل اطدالق الطيدر علدى الواحدد والغدر  اللغة ان ا
 .(2)هو الذي يرمى فيه بالسهام

 (3)وفدددددددي الحدددددددديث دليدددددددل علدددددددى عددددددددم جدددددددواز جدددددددر الحيدددددددوان لمدددددددا روت فدددددددي الصدددددددحيحين
 ان رسددددددددددددددددول هللا ) صددددددددددددددددلى هللا عليدددددددددددددددده وسددددددددددددددددلم ( نهددددددددددددددددى ان تجددددددددددددددددر البهددددددددددددددددائم ( وكددددددددددددددددذلك  

 بددددددددددددل وبعددددددددددددد وفاتدددددددددددده لقولدددددددددددده ) صددددددددددددلى هللا عليدددددددددددده وسددددددددددددلم ( : نهددددددددددددى بالتمثيددددددددددددل بددددددددددددالحيوان ق
 . (4)) لعن رسول هللا من مثل بالحيوان (

 

                                                 

،  9/60مسدددند عبددددهللا بدددن عمدددر  3١33، 5/235مسدددند احمدددد مسدددند عبددددهللا بدددن العبددداس بدددن عبددددالمطلب  (١)
صدددحيح  – 20١6،  2/١257بددداب النهدددي عدددن مثلدددة بدددالحيوان ،  –كتددداب الضدددحايا  –وسدددنن الددددارمي  50١٨

، وسدددنن  55١5،  7/94بددداب مدددا يكدددره مدددن المثلدددة والمصدددبورة والمجثمدددة ،  –كتددداب الدددذبح والصددديد  –البخددداري 
، والسدنن الكبدرت للنسدائي  2442،  7/23٨باب النهي عدن المجثمدة ،  –النسائي ) المجتبى ( ، كتاب الضحايا 

ذكددر لعددن المصددطفى ) صددلى هللا عليدده وسددلم ( المثددل –بدداب المثلددة  –، وصددحيح ابددن حيددان  45١6،  4/365
بداب تحدريم مثدل مدال لده روح  –لسدير كتداب ا –والسنن الكبرت للبيهقي  56١7،  ١2/4434بالشيئ من الحيوان 
 . والرواية لالمام البخاري . ١٨١34،  9/١4٨اال بان يذبح فياكل 

 . ١3/١0٨شرح النووي على صحيح مسلم (2)
. صدحيح  55١4، 7/94صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما يكدره مدن المثلدة والمصدبورة والمجثمدة (3)

 . ١956،  3/١956ب النهي عن جر البهائم ، با –كتاب الصيد والذبائح  –مسلم 
 . 55١5،  7/94باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة  –كتاب الذبح والصيد  –صحيح البخاري (4)
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 -الحديث الرابع :
، َعْن َجاب   َبْير  َثَنا َمْعق ٌل، َعْن َأب ي الزن َثَنا اْلَحَسُن ْبُن أَْعَيَن، َحدَّ ، َحدَّ َثن ي َسَلَمُة ْبُن َشب يب  ، َأنَّ وَحدَّ ر 

ه  َفَقاَل:  النَّب يَّ َصلَّى َم ف ي َوْجه  َماٌر َقْد ُوس   (١)«َلَعَن هللُا الَّذ ي َوَسَمهُ »هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم َمرَّ َعَلْيه  ح 
 -شرح الحديث :

الحددديث فيدده داللدده علددى ان الوسددم فددي الوجدده مكددروه ولعنددة هللا لشددرف الوجدده وحصددول الشددين فيدده 
للعالمدة والمنفعدة بدذلك فدال بداس اذا كدان يسدير غيدر وتغير خلق هللا ، واما الوسم فدي غيدر الوجده 
 .(2)شائن اال ترت انه يجوز في الضحايا وغيرها

 . (3)وكذلك في الحديث دليل انه ) صلى هللا عليه وسلم ( ال يلعن إال من فعل محرماً 
 -سب الصحابة :

، َعدْن ُمَحمَّدد  ْبدن   ، أَنا اْلُفَضْيُل ْبُن َمدْرُزوق  َثَنا َعل يٌّ ، َعدْن َعَطداء  ْبدن  َأب دي َرَبداح  َقداَل:  َحدَّ َأب دي َمدْرُزوق 
 (4)«َمْن َسبَّ َأْصَحاب ي َفَعَلْيه  َلْعَنُة هَّ  »َقاَل َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم:

 -شرح الحديث :
فيه ان لعنة هللا على كل من سب صحابي وذلك لما لهم من نصرة الدين فسبهم من  

ر الكبائر وافجر الفجور بل ذهب بعضهم الى ان ساب الشخيين يقتل أي الطرد والبعد عن اكب
 .(5)مواطن االبرار ومنازل االخيار والسب والدعاء من الحلق

 (١)) ال تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وال نصفيه(

                                                 

،  3/١673بداب النهدي عدن ضدرب الحيدوان فدي وجهده والسدمه فيده ،  –كتاب اللباس والزيندة  –صحيح مسلم (١)
بدداب ذكددر لعددن المصددطفى ) صددلى هللا عليدده وسددلم (  –حظددر واالباحددة كتدداب ال –. وصددحيح ابددن حيددان  26١7

 –كتاب قسم الصدقات  –. والسنن الكبرت للبيهقي  562٨،  ١2/444الواسن شيئا من ذوات االربع في وجهه ، 
.، والرواية لالمام مسلم . وكلهم روو الحديث  ١325٨، 7/55باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم ، 

 السناد .بهذا ا
 .  ١39/ 2١عمدة القارئ ، (2)
 . 7/١66عون المعبود ، (3)
مددا ذكددر فددي الكددف عددن اصددحاب النبددي ،  –ومصددنف ابددن ابددي شدديبة  20١0،  ١/296مسددند ابددن الجعددد ، (4)
، وفضائل الصحابة الحمد بن حنبل عن انس بن مالك فضائل عبدهللا بدن عبداس رضدي هللا  324١9،  5/405

،  ١2/١55-مسدددند ابدددن عبددداس  –فدددظ لعندددة هللا والمالئكدددة والنددداس اجمعدددين ومسدددند البدددزار ، بل ٨،  ١/52عنددده 
بلفدددظ ) لعدددن هللا مدددن سدددب اصدددحابي ( والمعجدددم  70١5و  477١،  5/94والمعجدددم االوسدددط للطبراندددي ،  5753
 والرواية في مسند ابن الجعد . ١35٨٨برقم  ١2/434الكبير 

 . 6/١46فيض القدير (5)
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الفدواحش المحرمدة سدواء مدن البدس الفدتن وان سب الصحابة رضي هللا عنهم حرام فهو مدن 
مدددنهم وغيدددره النهدددم مجتهددددون فدددي تلدددك الحدددروب متددداولون وقدددال القاضدددي ان سدددب الصدددحابة مدددن 

 (2)الكبار
 

 المطلب الثاني
 لعن ال يدخل صاحبه النار

 
  -لعن العقرب :

، َواْلَعبَّداُس ْبدنُ  ين َْود  َْ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبدن  َحك ديم  ا هَّاُن  َحدَّ َثَنا َعل دين ْبدُن َثاب دت  الددَّ ، َقدااَل: َحددَّ َجْعَفدر 
، َعدْن َعائ َشدَة، َقاَلدْت: َلد يد  ْبدن  اْلُمَسديص ب  ، َعدْن َقتَداَدَة، َعدْن َسدع  َثَنا اْلَحَكدُم ْبدُن َعْبدد  اْلَمل دك  َدَغت  َقاَل: َحدَّ

دداَلة  َفَقدداَل: النَّب دديَّ َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم َعْقددَرٌب َوُهددَو ف دد َلَعددَن هَُّ اْلَعْقددَرَب، َمددا تَددَدُع اْلُمَصددلص َي »ي الصَّ
لص  َواْلَحَرم    (3)«َوَغْيَر اْلُمَصلص ي، اْقُتُلوَها ف ي اْلح 

 -شرح الحديث :
المعنى ان العقرب ال تدع مصلي وال غيدر مصدلي وال نبدي او ولدي او غيدرهم اال لددغتهم ولحقهدم 

ستحقاق اللعن الموجه الى العقرب وفي الحديث ) اذا وجدد احددكم عقربدًا وهدو اذاها والجملة علة ال
 .(4)يصلي فليقتلها بنعله اليسرت (

 وهذا الحديث دليل على جواز قتل العقرب سواء كنا في الصالة او خارج الصالة .

                                                                                                                                            

وصددحيح مسددلم . كتدداب فضددائل الصددحابة ) رضددي هللا  3637بددرقم  5/١٨صددحيح البخدداري : كتدداب المناقددب (١)
 بتكرار لفظ التسبوا اصحابي .  2540برقم  4/١967عنهم ( 

 . ١6/93شرح النووي على صحيح مسلم (2)
) لعدن هللا ، بلفدظ  23553،  5/44بداب فدي رقيدة العقدرب مداهي ج  –كتداب الطدب  –مصنف ابن ابي شيبة (3)

العقرب ال تدع مصليًا وال غيره او نبيًا وال غيدره اال لددغتهم ، ثدم دعدى بملدح ومداء فجعلده فدي انداء ثدم جعدل يصدبه 
 –كتداب اقامدة الصدالة والسدنة فيهدا  –على اصبعه حيث لدغتده ويمسدحها ويعوثهدا بدالمعوذتين(. وسدنن ابدن ماجده 

 5٨90،  6/90. والمعجم االوسط للطبراني  ١246، ١/395باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصالة ، 
، بنفس لفظ ابن ابي شيبة ولكن بزيادة قرأ مع المعوذتين قل يدا ايهدا الكدافرون وكدذلك ذكدر الروايدة بدنفس لفدظ ابدن 

فددددي تخصددددديص  –فصددددل فددددي فضددددائل السددددور وااليددددات  –وشددددعب االيمددددان للبيهقددددي  7329،  6/22١ماجددددة ، 
، بنفس لفدظ ابدن ابدي شديبة . والروايدة البدن ماجدة عدن عائشدة )  234١و  ١340،  4/١69المعوذتين بالذكر ، 

 رضي هللا عنها ( اما البقية فعن علي رضي هللا عنه .
 . 47،  ١/97باب في القراءة  –كتاب الطهارة  –مصنف ابن ابي شيبة (4)
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طريقدة اما طريقة العالج من لدغ العقرب فقد وصف لندا رسدولنا االكدرم ) صدلى هللا عليده وسدلم ( 
العالج كمدا فدي روايدة ابدن ابدي شديبة والطبراندي والددعاء بمداء وملدح فدي انداء ويصدبه علدى يدده او 

 .(١)اصبعه الشريف حيث لدغ ويمسحها أي موضع اللدغ ويقرا بالمعوذتين
 -المحلل والمحلل له :

يُل، َثن ي إ ْسَماع  َثَنا ُزَهْيٌر، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َحدَّ َي  َحدَّ ، َعْن َعل يص  َرض  ، َعن  اْلَحار ث  َعْن َعام ر 
يُل: َوُأَراُه َقْد َرَفَعُه إ َلى النَّب يص  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم َأنَّ النَّب يَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه   هَُّ َعْنُه، َقاَل إ ْسَماع 

 (2)« .لََّل َلهُ َلَعَن هَُّ اْلُمَحلص َل، َواْلُمحَ »َوَسلََّم َقاَل: 
 -شرح الحديث :

الحددديث فيدده المحلددل : بكسددر الددالم أي الددزوج الثدداني بقصددد الطددالق او علددم شددرطه والمحلددل لدده : 
بفتح الالم أي الزوج االول وهو المطلق ثالثًا قدال القاضدي المحلدل الدذي تدزوج مطلقدة الغيدر ثالثدا 

انه يحللهدا علدى الدزوج االول بالنكداح على قصد ان يطلقها بعد الوطئ ليحل للمطلق نكوحها ، وك
والددوطئ والمحلددل لدده هددو الددزوج وانمددا لعنهمددا لمددا فددي ذلددك مددن هتددك المددروءة وقلددة الحميددة والداللددة 

 .(3)على خسة النفس وسقوطها
اما بالنسبة الى المحلل له فظاهر واما بالنسبة الى المحلدل فالنده بعيدد عدن نفسده بدالوطئ لغدر  

 عرضددددددددددددددددددددها لددددددددددددددددددددوطئ المحلددددددددددددددددددددل لدددددددددددددددددددده ولددددددددددددددددددددذلك مثلددددددددددددددددددددهالغيددددددددددددددددددددر فاندددددددددددددددددددده يوطئهمددددددددددددددددددددا لي
 . (4)) صلى هللا عليه وسلم ( : ) اال ادلكم على التيس المستعار( 

وليس في الحدديث مدا يددل علدى بطدالن العقدد كمدا قيدل بدل يسدتدل بده علدى صدحته مدن حيدث انده 
 سددمى العاقددد محلددال وذلددك انمددا يكددون اذا كددان العقددد صددحيحا فددان الفاسددد ال يحلددل وهنددا اذا خلددف
العقدد فاندده شددرط فيدده الطددالق بعددد الدددخول ففيده خددالف واال عهددر بطالندده قيددل فيمددا معنددى اللعددن : 
قيل معنى اللعن النه نكاح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام وصدار كدالتيس المسدتعار واللعدن 

                                                 

 . 5/270وفتح القدير  2٨٨٨ – 7/2٨٨7مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١)
 . 200٨،  7٨/ 2باب ما جاء في المحلل والمحلل له  –كتاب الطالق  –سنن سعيد بن منصور (2)

. ومسدند  36١93،  7/292مسدالة المحلدل والمحلدل لده  –كتداب الدرد علدى ابدي حنيفدة  –مصنف ابن ابدي شديبة 
بددداب المحلدددل  –اح كتددداب النكددد –. وسدددنن ابدددن ماجددده  79،  ١/٨0اقسدددام االحاديدددث التدددي فدددي المسدددند ،  –احمدددد 

وسدنن  2076،  2/227بداب فدي التحليدل ،  –كتداب النكداح  –وسدنن ابدي داود  ١936،  ١/623والمحلل لده ، 
 . ١١١9، 3/4١9باب ما جاء في المحلل والمحلل له  –ابواب النكاح  –الترمذي 

بداب مدا جداء  –لنكداح كتداب ا –وسدنن الكبدرت للبيهقدي  6٨4،  ١/١72 –كتاب النكاح  –والمنتقى البن الجارود 
 . والرواية البي داود ١4١٨6،  7/339في نكاح المحلل ، 

 . 5/2١49نظر مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3)
 . ١99٨،  2/76باب ما جاء في المحلل والمحلل له  –كتاب الطالق  -سنن سعيد بن منصور(4)
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ينفدر على المحلل له النه صار سببا لمثل هذا النكداح والمدراد اعهدار خساسدتها الن الطبدع السدليم 
 .(١)عن فعلها ال حقيقة اللعن

وهنا كراهة النكاح المشروط به التحليل وعاهرة التحريم كما هو مذهب االمام احمد لكدن يقدال لمدا 
سدددماه محدددال دل علدددى صدددحة النكددداح الن المحلدددل هدددو المثبدددت للحدددل فلدددو كدددان فاسددددًا لمدددا سدددماه 

 .(2)محلالً 
 -الواشمات :

يَم، َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل َعْبُد هَّ :  ، َعْن إ ْبَراه  َثَنا َجر يٌر، َعْن َمْنُصور  َثَنا ُعْثَماُن، َحدَّ َلَعَن هَُّ »َحدَّ
، الُمَغيص َرات  َخْلَق هَّ  َتَعاَلى ، َوالُمَتَفلص َجات  ل ْلُحْسن  ، َوالُمَتَنمص َصات  َمات  َمات  َوالُمْسَتْوش   . «الَواش 
ُسوُل َمال ي اَل َأْلَعُن َمْن َلَعَن النَّب ين َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم، َوُهَو ف ي ك َتاب  هَّ : }َوَما يَتاُكُم الرَّ 

 .(3)[7َفُخُذوُه{ ]الحشر: 
 
 

                                                 

 . 4/22١وتحفة االحوذي  5/2١50ينظر مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١)
 المصدران نفسهما .(2)
 5١53،  2/١45بددداب اذا كاندددت المراةتددداقرا مدددن الرجدددل  –كتددداب الصدددالة  –مصدددنف عبددددالرزاق الصدددنعاني (3)

ما رواه عدن عبددهللا  –ومسند ابن ابي شيبة  ٨٨4،  ١/١3٨بقية حديث شعبة بن منصور ،  –ومسند ابن الجعد 
و  4343و  422٨و  4١29،  7/١97مسند عبدهللا بن مسعود  –د احمد ، ومسن 279،  ١/١90بن منصور 

. وصددددحيح  26٨9،  3/١730بدددداب الواصددددلة والمستوصددددلة ،  –كتدددداب االسددددتاذان  –، وسددددنن الدددددارمي  4434
و  593١،  7/١64و  4٨٨6،  6/١47و  5943،  7/١66بددددددداب الموصدددددددلة  –كتددددددداب اللبددددددداس  –البخددددددداري 

بدداب تحددريم فعددل الواصددلة والمستوصددلة والواشددمة  –تدداب اللبدداس والزينددة ك –. وصددحيح مسددلم  5939،  ١66/7
. وسنن ابدي  ١9٨9،  ١/640 –باب الواصلة والواشمة  –كتاب النكاح  –وسنن ابن ماجة  2١25،  ١67٨/3

بداب مدا جداء فدي  –كتداب االدب  –وسنن الترمذي  4١69،  4/77باب في صلة الشعر ،  –داود كتاب الترجل 
وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومسند  27٨2،  5/١04لمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، الواصلة وا
،  ٨/١46باب المتنمصدات  –كتاب الزينة  –و سنن النسائي ) الصغرت (  ١469و  ١467،  4/293البزار ، 
بددن مسددعود مسددند عبدددهللا  –ومسددند ابددي يعلددى الموصددلي  9326،  ٨/337. وسددنن النسددائي ) الكبددرت (  5099

بداب  –كتداب الزيندة والطدب  –وصدحيح ابدن حيدان  32١و  320،  ١/34١والمسدند للشاشدي ،  5١4١،  9/73
 2505،  ١2/3١5ذكدددر لعدددن المصدددطفى ) صدددلى هللا عليددده وسدددلم ( المغيدددرات خلدددق هللا . المنتفلجدددات للحسدددن ، 

بدداب مددا ال يجددوز  –لقسددم والنشددور كتدداب ا –والسددنن الكبددرت للبيهقددي  9469،  9/292والمعجددم الكبيددر للطبرانددي 
بدداب النهدي عددن وصددل الشددعر  –كتداب اللبدداس  –، وشدرح السددنة للبيضددوي  ١4٨33،  7/509للمدراة تتددزين بدده ، 

 . والرواية للبخاري . 3١90،  ١2/١03والوشم ، 
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 -شرح الحديث :
ذكر الحديث بعدض االصدناف التدي لعنهدا هللا ورسدوله منهدا الواشدمة وهدي التدي تشدم يددها  

وذلددددك ان تفددددروا عهددددر كفهددددا او غيددددره مددددن جسدددددها تتددددزين بددددذلك فالفاعلددددة واشددددمة والمفعددددول بهددددا 
 . (١)المستوشمة

والنامصدة : هددي الناقدة والددنمص وذلدك قيددل المنقددال الدذي ينتددف بده المندداص ويقدال انمددص البعددل 
 . (2)فهو نمص اذا ارتفع قليال حتى يمكن ان ينتف باالعفار

 ين اسنانها المتالصقة بالنحت لتبعد بعضها من بعض .والمتفلجة :  هي المفرقة ب
 والمفلج : التباعد بين الشيئين ، يقال به رجل افلج وامراةفلجاء .

وقال الطبري : هذا الحديث بيان عن رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( انه ال يجوز للمراة تغير 
ه اللتماس التحسن به الن ذلدك نقدص شيئ من خلقها الذي خلقها هللا عليه بزيادة فيه او نقص من

 .(3)منها وتغير خلقها الى غير هيئة ومن هنا وجب اللعن عليهن النهن مغيرات خلق هللا
 المبحث الثاني

 من لعنُه )صلى هللا عليه وسلم (
 المطلب األول

 لعن يدخل صاحبه النار
 -أكل الربا  :

َثَنا  َثَنا َأْحَمدُد ْبدُن ُيدوُنَس، َحددَّ ، َحددَّ َثن ي َعْبدُد الدرَّْحَمن  ْبدُن َعْبدد  هَّ  ْبدن  َمْسدُعود  دَماٌك، َحددَّ َثَنا س  ُزَهْيدٌر، َحددَّ
َدُه َوَكات َبهُ »َعْن َأب يه ، َقاَل:   .(4)«َلَعَن َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم يك َل الرص َبا، َوُمْ ك َلُه َوَشاه 

                                                 
وفدتح البداري البدن حجدر  ١4/١06وشدرح الندووي علدى مسدلم  9/١67ينظر شرح صحيح البخاري البن بطال (١)

١0/372 . 
 المصادر نفسها .(2)
وفددتح البدداري البددن حجددر  ٨/55وتحفددة االحددوذي  63 – 22/62ينظددر عمدددة القدداري شددرح صددحيح البخدداري (3)

١0/372 . 
، ومسدند  34١،  ١/26٨مسند ابي داود الطيالسي ، ما اسند عبد هللا عبدد هللا بدن مسدعود )رضدي هللا عنده ( (4)

بدداب التحليددل ،  –كتدداب النكدداح  –، ومصددنف عبددد الددرزاق الصددفاني  ١٨49، 3/377مسددند جددابر ، –ابددي يعلددى 
،  5453/ 356/ 3بددداب  اباحددة اللعدددن الكددل الربدددا ،  –، ومسددتخرج ابدددي عوانددة ،كتددداب الحددج  ١079، 6/269

،  3٨6، ١/25٨مدا راوه عدن عبددد هللا بدن مسدعود عدن النبددي )صدلى هللا عليده وسددلم ( ،  –ومسدند ابدن ابدي شدديبة 
، بلفدددظ ) لعددن النبدددي )  5347،  7/6١بدداب مهدددر البغددي والنكددداح الفاسددد ،–كتدداب الطدددالق  –ري وصددحيح البخدددا

صددلى هللا عليدده وسددلم ( الواشددمة والمستوشددمة  واكددل الربددا و موكلدده ، ونهددى عددن ثمددن اللكددب وكسددب البغددي ولعددن 
، وسدنن ابدي داود  2277،  2/764بداب التغلديظ فدي الربدا ، –كتداب التجدارات  –المصورين ( . وسنن لن ماجة 

بداب مدا جداء  –ابدواب البيدوع  –، وسدنن الترمدذي  3333،  3/244باب في اكل الربدا و موكلده ،–كتاب البيوع –
الموتشدمات  –كتداب الزيندة  –، وقال هذا حديث حسن صحيح ، وسنن  النسائي  ١206، 3/504في اكل الربا ، 

 3٨/ ١0. والسدنن الكبدرت للنسدائي ، 5١04، ٨/١4٨ ، وذكر االختالف عن عبد العزيز مرة والشعبي في هدذا ،
ذكددر لعددن المصددطفى )صددلى هللا عليدده وسددلم (  مددن اعددان علددى  –بدداب الربددا  –، وصددحيح ابددن حيددان  ١09٨٨، 

 . والراوية لالمام ابي داود .    ١0057،  92/  ١0، و المعجم الكبير للطبراني ،  5025،  ١/399الربا 
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 شرح الحديث :
الحديث فيه لعن اكل الربا  أي ما اخذه  وان لم ياكل وانما خص االكل النه اعظم انواع  

االنتفاع و موكله أي معطيه لمن ياخذه قال النووي فيه تصريح بتحريك كتابة المرابين والشهادة 
 .  (2)، وانما لعن الكل النهم مشتركون في االثم (١)عليهما و بتحريم االعانة على الباطل 

الن الربا وباء عظيم وخطر جسيم لقوله )صلى هللا عليه وسلم ( : ))درهم ربا يأكله الرجل و هو و 
. وقوله ) صلى هللا عليه وسلم ( : )) الربا احد وسبعوناو  (3)يعلم اشد  من ست وثالثين زينة ((

ر   اخيه قال ثالثة وسبعون ادناها مثل اتيان الرجل امه  وان اربى الربا استطالة الرجل في ع
 .  (5)، وقوله تعال : )) يمحق هللا الربا ويربي الصدقات (( (4)المسلم ((

واالبتعاد عنه والحذر منه واجب لقوله تعالى  : )) يا ايها الذين امنوا اتقوا هللا و ذروا ما بقى من 
احد اال ، وقوله )صلى هللا عليه وسلم ( : )) ليأتين على الناس زمان ال يبقى منهم (6)الربا ((

 .(7)اكل الربا فمن لم يأكل اصابه من غياره ((
 

 -التفريق  بين الوالدة و ولدها :
َثَنا ُعَبْيُد هَّ  ْبُن ُموَسى َقاَل: َأْنَبَأَنا إ ْبَراه   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبن  اْلَهيَّاج  َقاَل: َحدَّ يَل، َحدَّ يُم ْبُن إ ْسَماع 

ْمَراَن، َعْن َأب ي ُبْرَدَة، َعْن َأب ي ُموَسى، َقاَل: َعْن َطل يق  ْبن   َلَعَن َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم »ع 
يه   َغ  َوَبْيَن َأخ  َْ َها، َوَبْيَن ا  . (٨)«َمْن َفرََّق َبْيَن اْلَوال َدة  َوَوَلد 

 
 

                                                 

 .  ١30م 9عون المعبود (١)
  2/40حاشية السندي على سنن ابن ماجة ،(2)
 .  2١957،  2٨٨، 36حديث عبد هللا بن حنظلة ،  –مسند احمد (3)
 ،  7١5١، ١5٨/ 7، والمعجم االوسط للطبراني  ،  ١5345،  ٨/3١4مصنف عبد الرزاق الصفاني ، (4)
 ( .  ١72سورة البقرة ، االية )(5)
 ( .  27٨سورة البقرة ، االية )(6)
، وان كددان ضددعيفًا ولكددن لدده  333١، 3/243بدداب فددي اجتندداب الشددبهات ،  –كتدداب البيددوع  –سددنن ابددي داود (7)

 شواهد .  
، و الددددعاء  2250، 2/756بددداب النهدددي عدددن التفريدددق بدددين السدددبي  –كتددداب التجدددارات   -سدددنن ابدددن ماجدددة (٨)

، بلفددظ  )ملعددون مددن فددرق  2١١4 ،. ١/5٨2بدداب ذكددر لعنددة رسددول هللا ) صددلى هللا عليدده وسددلم ( ،  –للطبرانددي 
 بين الوالدة و ولدها (  . والرواية البن ماجة .  
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 -: شرح الحديث 
الحديث فيه لعن ونهي عن التفريق بين الوالدة و ولدها و خصهما بالذكر لوفور شفقة االم او 
لوقوع القضية فيها و الحقوا بها االب و الجد و الجدة ، وفيه كراهية التفريق و خاصة للصغير 
نين عن ذي رحم محرم و التقييد به يخرج الكبير و حد الكبير عند االمام الشافعي ان يبلغ سبع س

او ثماني و قيل الى ان يحتلم و قال االمام احمد ال يفرق بين  الوالدة و ولدها  و ان كبر 
وااحتلم ثم الكراهة مذهب االمام ابي حنيفة و محمد و عند ابي يوسف اذا كانت القرابة قرابة والد  

 .  (١)ال يجوز بيع احدهما عنه وقيل ال يجوز في الكل 
أي معبود من منازل االخيار و مواطن االبرار النه مطرود من  و انما خص باللعن من مفرق 

الرحمة بالكلية ، فالتفريق  بين االصل و فرعه في بعض صوره حرام  شديد التحريم و في 
 . (2)بعضها مكروه لما فيه من البالء العظيم و الخطر الجسيم 

 :ومن ثم قيل  
 على النفس من قتل بحد الفراق                  لقتل بحد السيف اسهل موقعًا        

 -الراشي و المرتشي :
، َعدْن َأب دي َسدَلَمةَ  ، َعدن  اْلَحدار ث  ْبدن  َعْبدد  الدرَّْحَمن  ْئدب  َثَنا اْبدُن َأب دي ذ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َحدَّ ، َعدْن َحدَّ

و، َقاَل:  يَلَعَن َرُسوُل هَّ  َصلَّى »َعْبد  هَّ  ْبن  َعْمر  ي َواْلُمْرَتش   .(3)«هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم الرَّاش 
 

                                                 

 .  ١/١63شرح سنن ابي ماجة للسيوطي و غيره ، (١)
 .   42١/ 4، و تحفة االحوذي  ،  6/05فيض القدير ، (2)
كتداب  –احاديث عبدد هللا بدن عمدرو بدن العداص  ومصدنف عبدد الدرزاق الصدفاني  –مسند ابي داود الطيالسي (3)

  -. ومصدددنف  بدددن ابدددي شددديبة ١4670، ١4669، ١4٨/ ٨بددداب الهديدددة لالمدددراء و الدددذي يشدددفع  بددده ، –البيدددوع 
، بزيددادة لفددظ  22092، 2209١، 457/ 4بدداب مددن الددوالي و القاضددي يهدددت اليدده ،  –كتدداب البيددوع واالقضددية 

، و  6779و  677٨،  6532،  7٨/  ١١والددرائش ، ومسددند احمدددد ، مسددند عبدددد هللا بددن عمدددرو بددن العددداص ، 
 –، و سدنن ابدي داود  23١3،  775/  2باب التغليظ فدي الحيدف والرشدوة ،  –كتاب االحكام  –سنن ابن ماجة 
بداب مدا جدداء  –ابدواب الحكدم  –نن الترمدذي ، و سد 35٨0،  30/ 3بداب فدي كراهيدة الرشدوة ،  –كتداب االقضدية 

 –، و قددال هددذا حددديث حسددن صددحيح . و مسددند البددزار  ١337،  6١5/  3فددي الراشددي والمرتشددي فددي الحكددم ، 
، بزيدادة لفدظ الدرائش و كدذلك فدي مسدند ابدي اندس بدن مالدك ،  4١6،  97/ ١0مسند ثوبان ) رضي هللا عنه ( ، 

، و المنتقدى البدن الجددارود  2٨6،  25١/  ١٨) رضدي هللا عنهدا (  ، و فدي مسدند عائشدة ١673،  235/  ١5
كتددداب  –، و صدددحيح ابدددن حيدددان  5٨6،  5٨5،  ١50/  ١بددداب فدددي التجدددارات ،  –كتددداب البيدددوع والتجدددارات  –

،  5076،  467/  ١١باب ذكر لعن المصطفى )صلى هللا عليه وسلم (الرشوة في احكام المسلمين ،  –القضاء 
،  ١١5/  4، والمستدرك علدى الصدحيحين ، كتداب االحكدام ،  95١، 39٨/  23الطبراني ،  ، و معجم 5077
بداب مدا علدى  –كتداب اداب القضداء  –بزيارة لفظ الرائش ، والسدنن الصدغرت للبيهقدي  706٨،  7067،  7066

. و  2047٨و  234/ ١0، و السدنن الكبدرت للبيهقددي ،  3267،  ١35/  4القاضدي فدي الخصدوم و الشددهود ، 
 الراوية البي داود . 
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 -شرح الحديث :
الحددددديث يلعددددن الراشددددي والمرتشددددي أي معطددددي الرشددددوة واخددددذها وهددددي الوصددددلة الددددى الحاجددددة 
بالمصانعة واصله من الرشاء الذي يتوصل به الى الماء وقيل الرشوة مدا يعطدى البطدال الحدق او 

ليتوصدل بده الدى الحدق او ليددفع بده عدن نفسده علمدًا فدال بداس بده الحقاق الباطدل ، امدا اذا اعطدي 
وكدذا االخدذ ليسدعى صداحب الحدق فدال بداس بده ، لكدن هدذا يكدون غيدر القضداة والدوالة الن السدعي 
في اصابة الحق الى مسدتحقه ودفدع الظدالم عدن المظلدوم واجدب علديهم فدال يجدوز لهدم االخدذ عليده 

 . (١)وهذا ماخوذ من كالم الخطابي
اخددددذ الرشددددوة ومعطيهددددا فددددي النددددار والبعددددد مددددن مضددددان الرحمددددة ومواطنهددددا نددددازل وواقددددع  وان

.وفي بعض الروايات ذكر الرائش وهو الذي يمشي بينهما يستزيد من هذا ويندتقص مدن  (2)عليهما
هددذا الن الرشددوة علددى تبددديل احكددام هللا انمددا هددي خصددلة نشددات مددن اليهددود المسددتحقين اللعنددة فدداذا 

 . (3)ى اهل االسالم استحقو من اللعن ما استحق اليهودسرت الخصلتان ال
 -زائرات القبور :

، ُيَحددص   ْعُت َأَبدا َصدال ح  ، َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة، َعدْن ُمَحمَّدد  ْبدن  ُجَحداَدَة، َقداَل: َسدم  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكث ير  ُث َعدن  َحدَّ
، َقاَل:  َد َلَعَن َرُسوُل هَّ  َصلَّى »اْبن  َعبَّاس  يَن َعَلْيَهدا اْلَمَسداج  دذ  ، َواْلُمتَّخ  هللُا َعَلْيه  َوَسدلََّم َزائ دَرات  اْلُقُبدور 

ُرجَ   (4)«َوالسن
                                                 

وتحفة االحوذي  6/2437ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ١/١67شرح سنن ابن ماجة للسيوطي ، (١)
4/47١ . 
 . 4/43فيض القدير ، (2)
 . 5/26٨فيض القدير ، (3)
 –وابواب متفرقة ومصنف ابن ابي شيبة ، كتاب صالة التطوع واالمامة  ١500،  ١/224مسند ابن الجعد ، (4)

وفي باب ما كره زيارت القبور  7549،  2/١5١باب في الصالة عند قبر النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( واتيانه 
و  2603و  2029،  3/47١مسند عبدهللا بن العباس بن عبدالمطلب ،  –ومسند احمد  ١١٨١4،  3/30، 

، وسنن  3236،  3/2١٨زياة القبور ، باب في  –كتاب الجنائز  –. وسنن ابي داود  36١٨و  29٨4
وقال هذا حديث حسن  320،  2/١36باب ما جاء في كراهية ان يتخذ على القبر ،  –الترمذي ابواب الصالة 

 2043،  4/94باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ،  –كتاب الجنائز  –وسنن النسائي ) المجتبى ( 
ذكر الزجر عن زيارة  –وصحيح ابن حيان ، فصل في زياة القبور  2١٨١،  2/469والسنن الكبرت للنسائي ، 

.  ١2725،  ١2/١4٨. والمعجم الكبير للطبراني  3١٨0،  7/453القبور واتخاذ السرج والمساجد عليها ، 
كتاب الجنائز  –، والسنن الكبرت للبيهقي  ١3٨4،  ١/530كتاب الجنائز  –ومستدرك الحاكم على الصحيحن 

باب زيارة  –كتاب الجنائز  –وشرح السنة للبيضوي  7206،  4/١30ورد في نهي عن زيارة القبور باب ما  –
 . والرواية البي داود . ١554،  464/ 5القبور 
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 -شرح الحديث :
 -الحديث فيه ثالث محاور :

: هو كراهة زيارة النساء القبور ، واختلف العلمداء هدل هدو كراهدة تنزيده او تحدريم قيدل تنزيده  األول
 .(١)والجمهور على انه تحريم وهو االصح وعليه الفتوت 

 . (2): كراهة اتخاذ المساجد على القبور والثاني
 .(3): كراهة اتخاذ السرج والثالث

 رخص النبدددددددددددددددددي وقدددددددددددددددددد رات بعدددددددددددددددددض اهدددددددددددددددددل العلدددددددددددددددددم انددددددددددددددددده هدددددددددددددددددذا كدددددددددددددددددان قبدددددددددددددددددل ان يددددددددددددددددد
) صلى هللا عليه وسلم ( في زيارة القبور ، فلما رخدص دخدل فدي رخصدته الرجدال والنسداء ، وقدال 

. ويمكددن حمددل النهددي علددى (4)بعضددهم انمددا تكددره زيددارة القبددور للنسدداء لقلددة صددبرهن وكثددرة جددزعهن
علدى عجائز متطيبات ومتزينات او على شواب ولو فدي ثيداب بدذلتهن لوجدود الفتندة فدي خدروجهن 

 .(5)قياس كراهة الخروج الى المساجد
ويستثنى قبدره ) صدلى هللا عليده وسدلم ( عدن هدذا العمدوم عندد الجمهدور والمتخدذين عليهدا المسداجد 

 الن فيها استنانًا بسنة اليهود وفيه عليها يفيد ان اتخاذ بجانبها ال باس به . 
نفدع الحدد مدن السدراج والنهدا مدن اما النهي عن اتخداذ السدرج لمدا فيده مدن تضديع مدن مدال النده ال 

 .(6)اثار جهنم
 -من أم قوما وهم كارهون له :

، َعْن الَفْضدل  ْبدن   ين َََسد  م  ا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الَقاس  ل  الُكوف ين َقاَل: َحدَّ ََْعَلى ْبُن َواص  َثَنا َعْبُد ا  َدْلَهدم ، َحدَّ
، َقاَل: " َلَعَن َرُسوُل هَّ  َصلَّى هَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ثَ  ْعُت َأَنَس ْبَن َمال ك  ، َقاَل: َسم  اَلثَدًة: َرُجدٌل َعْن الَحَسن 

َع َحديَّ َعَلدى الَفداَلح   ٌط، َوَرُجدٌل َسدم   ثُدمَّ َلدْم َأمَّ َقْوًما َوُهدْم َلدُه َكدار ُهوَن، َواْمدَرأٌَة َباتَدْت َوَزْوُجَهدا َعَلْيَهدا َسداخ 
ْب "  . (7)ُيج 

                                                 

 . ١93- 6/١92شرح ابي دواد للعيني (١)
 المصدر نفسه .(2)
 المصدر نفسه .(3)
 . ٨/69عمدة القارئ (4)
. وحاشدددية السدددندي علدددى سدددنن  5/274، وفددديض القددددير  2/6١9يح . مرفددداة المفددداتيح شدددرح مشدددكاة المصددداب(5)

 . 2/226وتحفة االحوذي  4/94النسائي 
 المصادر نفسها .(6)
. ومسددند  35٨، 2/١9١بدداب مددا جدداء فددي مددن ام قومددًا وهددم لدده كددارهون ،  –ابددواب الصددالة  –سددنن الترمددذي (7)

والروايدددة لالمدددام الترمدددذي والحدددديث اسدددناده  . 67١7،  ١3/223اندددس بدددن مالدددك ،  –مسدددند ابدددي حمدددزة  –البدددزار 
 ضعيف النه لم تصح الرواية عن انس بن مالك ومحمد بن القاسم تكلم فيه االمام احمد بن حنبل وضعفه .
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 -شرح الحديث :
شددديئ وهدددو الحدددديث وان ضدددعفه االمدددام العراقدددي وقدددال ان هدددذا الحدددديث لددديس لددده فدددي بقيدددة الكتدددب 

. فددي سددننه وقددال : قددال رسددول هللا )  (١)ضددعيف جدددا اال ان هندداك حددديث اخددر يرويدده ابددن ماجددة
صلى هللا عليه وسلم ( : ) ثالثة ال ترتفع صالتهم فوق رهسهم شبرًا رجل اَم قومًا وهم كارهون له 

 .(2)وامراة باتت وزوجها ساخط واخوان متصارمان ( وقال عنه االمام العراقي : حديث حسن
امددا قولدده رجددل اَم قومددًا وهددم لدده كددارهون أي المددر مددذموم فددي الشددرع وان كرهددو لخددالف ذلددك فددال 
كراهة أي كارهون لبدعته او فسقه او جهله اما اذا كان بنه وبينهم كراهة عدواة بسدبب امدر دنيدوي 

سدوء ادبهدا فال له هذا الحكم . وامراة باتت وزوجها عليها سداخط هدذا كدان السدخط لسدوء خلقهدا او 
 . (3)او قله طاعتها اما ان كان سخط الزوج من غير جرم فال اثم عليها

ورجل سمع حي على الفالح ثم لم يجب أي لم يذهب الى المسجد للصالة مدع الجماعدة مدن غيدر 
 . (4)عذر

 -المخنثين :
ْكر   َشداٌم، َعدْن َيْحَيدى، َعدْن ع  َثَنا ه  َثَنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّ ، َقداَل: َلَعدَن النَّب دين َحدَّ َمدَة، َعدن  اْبدن  َعبَّداس 

، َوَقددداَل:  دددَن النص َسددداء  اَلت  م  ، َوالُمتَدددَرجص  دددَن الرص َجدددال  دددْن »َصدددلَّى هللُا َعَلْيددده  َوَسدددلََّم الُمَخنَّث ددديَن م  َأْخر ُجدددوُهْم م 
 . (5)اَلًنا، َوَأْخَرَج ُعَمُر ُفاَلًناَقاَل: َفَأْخَرَج النَّب ين َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم فُ « ُبُيوت ُكمْ 

 

                                                 

 . 97١،  ١/3١١باب من ام قوما وهم له كارهون ،  –سنن ابن ماجة شرح كتاب اقامة الصالة والسنة فيها (١)
 . 2/2٨٨تحفة االحوذي (2)
 المصدر نفسه .(3)
 المصدر نفسه .(4)
وسنن  209،  ١/234باب ما جاء في تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ،  –االدب البن ابي شيبة (5)

وفي مسند عبدهللا  229١و  2١22، 4/2٨و  ١9٨١،  3/443احمد مسند عبدهللا بن عباس بن عبدالمطلب ، 
كتاب االستئذان  –. وسنن الدارمي  5649و  532٨و  9/235بن عمر بن  الخطاب ) رضي هللا عنهما ( ، 

باب اخراج المتشبهين  –كتاب اللباس  –وصحيح البخاري  3/١733باب في لعن المتخنثين والمترجالت  –
وسنن ابن ماجه  6٨34،  ٨/١7١وفي باب نفي اهل المعاصي والمخنثين  5٨٨6،  7/١59بالنساء من البيوت 

باب في الحكم على  –وسنن ابي داود شرح كتاب االدب  ١904،  ١/6١4ي المخنثين باب ف –كتاب النكاح  –
باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء  –ابواب االدب  –وسنن الترمذي  4930،  4/2٨3المخنثين 

باب لعن  –كتاب عشرة النساء  –وقال هذا حديث حسن صحيح والسنن الكبرت للنسائي  27٨5،  ١06/5
باب ذكر لعن  –كتاب الحظر واالباحة  –وصحيح ابن حيان   9207،  ٨/297رجالت من النساء ، المت

،  ١١/3١4والمعجم الكبير للطبراني  5750،  3/62الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( المذكرات والمخنثين معًا 
باب ما  –د كتاب الحدو  -. والسنن الكبرت للبيهقي   ١١9٨9و  ١١9٨٨و  ١١9٨7و  ١١4٨و  ١١٨47

 . والرواية لالمام البخاري . ١69٨4،  ٨/39١جاء في نفي المخنثين ، 
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  -شرح الحديث :
الحديث فيه لعن المخنثين من الرجال ولكن قد يعتر  على هذا الكالم ويقال مدا وجده اللعدن الن 

 . (١)الخنث خلق هللا لم يكتسبه العبد وال له فيه صنع قيل انما يذم العبد الذي يكسبه بفعله
فعلده لجدداز ذمدده علددى لونده وعرقدده وسددائر اجدزاء جسددمه ج قيددل وجدده قيدل ولددو جدداز ذمده علددى غيددر 

لعن النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( انما هو لغير صورته التي يقدر على تغيرها وانما لعنه لتاتيده 
وتشببه في ذلك بخلق النساء وقدد خلقهدا هللا تعدالى بخدالف ذلدك ومحاولتده تغيدر الهيئدة التدي خلقده 

جال الى خلق النساء وال سبيل في اكتسداب خلدق الرجدال واجدتالب منده الدى هللا عليها من خلق الر 
 .(2)نفسه

قيل المخنث هو الذي يشبه النساء في اقواله وافعاله وتدارة يكدون هدذا خلقيدا وتدارة تكليفيدا وهدذا هدو 
المذموم الملعون ال االول واما في هذا الزمان المخنث هو الذي ي تى ويالحظ به والمترجالت أي 

متكلفات في الرجولية المتشبهات بالرجال في حمل السيف والروح وما كدان فدوق ذلدك فهدو الحدق ال
. وقوله اخرجوهم من االخراج وانما امرنا باخراجهمالنه قد ي دي فعلهم الى ما يفعله شدرار النسداء 

 (3)من السحق وهو عظيم
 -املتشبهون :
 الحديث االول:

ار   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ دَي َحدَّ ْكر َمَة، َعدن  اْبدن  َعبَّداس  َرض  َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ع  َثَنا ُغْنَدٌر، َحدَّ ، َحدَّ
، َوالُمَتَشدبص َهات  »هَُّ َعْنُهَما َقاَل:  َن الرص َجال  ب النص َسداء  يَن م  َلَعَن َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم الُمَتَشبص ه 

َن   .(4)«النص َساء  ب الرص َجال  م 
 

                                                 

 . 22/42وعمدة القاري  9/١4١شرح البخاري البن بطال (١)
 المصدران نفسهما .(2)
 . ٨/57وتحفة االحوذي  22/42عمدة القارئ (3)
د ابدددن الجعدددد ، قتدددادة عدددن ومسدددن 2٨0١،  4/400عكرمدددة مدددولى بدددن عبددداس ،  –مسدددند ابدددي داود الطيالسدددي (4)

بدداب مددا جدداء فددي تشددبه الرجددال بالنسدداء والنسدداء بالرجددال ،  –واالدب البددن ابددي شدديبة  95٨،  ١/١50عكرمددة ، 
،  5/3١9باب ما ذكر بالتخنيث  –كتاب الحديث بالكراريس  –ومصنف ابن ابي شيبة  2١5و  2١3،  246/١

 –. وصدددحيح البخددداري  3١50، 5/243عبددددالمطلب مسدددند عبددددهللا بدددن العبددداس بدددن  –. ومسدددند احمدددد  26493
كتداب النكداح  –وسدنن ابدن ماجدة  5٨٨5،  7/١59باب المتشبهون بالنساء والمتشدبهات بالرجدال  –كتاب اللباس 

 9557،  ١7/40مسددددند ابددددي حمددددزة انددددس بددددن مالددددك  –ومسددددند البددددزار  ١904،  ١/6١4بدددداب فددددي المخنثددددين  –
والمعجدددم  575١،  ١3/62المصدددطفى ) صدددلى هللا عليددده وسدددلم ( بددداب اللعدددن ذكدددر لعدددن  –وصدددحيح ابدددن حيدددان 

و  ١١647،  ١١/252والمعجددم الكبيددر للطبرانددي ،  6٨5٨و  4003و  ١435،  2/١١7 –االوسددط للطبرانددي 
وشدعب االيمدان للبيهقدي ، فضدل فددي  59١،  ١/242. واالداب للبيهقدي بداب تشدبه مدن الرجدال بالنسداء  ١١٨23

 و الرواية لالمام البخاري . 74١2،  ١0/222سترهن ،  حجاب النساء والتغليظ في
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 الحديث الثاني:
، َعن  اْبن    َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ُلَوْيٌن، َوَبْعُضُه ق َراَءًة َعَلْيه ، َعْن ُسْفَياَن، َعن  اْبن  ُجَرْيج   َأب ي َحدَّ

َي هَُّ َعْنَها إ نَّ اْمَرأًَة َتْلَبُس النَّْعَل، َفَقاَلْت:  هَّ  َصلَّى هللُا  َلَعَن َرُسولُ »ُمَلْيَكَة، َقاَل: ق يَل ل َعائ َشَة َرض 
َن النص َساء    (1)«َعَلْيه  َوَسلََّم الرَُّجَلَة م 

  -شرح الحديثين :
الحديث فيه انه ال يجوز للرجل التشبه بالنساء في اللباس و الزينة التي هي للنساء خاصة ، و ال 

لبسده ممدا هدو يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجل خاصة ، فمما يحرم على الرجدال 
من لباس النساء مدن البراقدع والقالئدد والمخدانق واالسدورة واالخدالل ، وممدا ال يحدل لده التشدبه بهدن 
من االفعال التي هن مخصوصات للنساء وكذلك المراءة ال يحل لها لبس لباس الرجال من عقدال 

ه بالنساء حدط نفسده .وكذلك ان هللا عزوجل كرم الرجل بكونه ذكر فاذا تشب(2)واردية ولباس وافعال
عن مرتبه ورضي بخسة الخال ، فاستوجب اللعن واما المراة اذا تشدبهت بالرجدال فدان ذلدك يوجدب 

 . (3)مخالفة الرجال لها ورهيتها وهي عورة غير مستورة
 -النائحة : 

ددد  ْبدد ددُد ْبددُن َرب يَعددَة، َعددْن ُمَحمَّ يُم ْبددُن ُموَسددى، َأْخَبَرَنددا ُمَحمَّ َثَنا إ ْبددَراه  يَّددَة، َعددْن َأب يدده ، َحددَّ ن   اْلَحَسددن  ْبددن  َعط 
، َقددددداَل:  يد  اْلُخدددددْدر يص  ه ، َعدددددْن َأب دددددي َسدددددع  َلَعدددددَن َرُسدددددوُل هَّ  َصدددددلَّى هللُا َعَلْيددددده  َوَسدددددلََّم النَّائ َحدددددَة »َعدددددْن َجددددددص 

َعةَ   (4)«َواْلُمْسَتم 
 -شرح الحديث :

الحديث فيه لعن النائحة والمستمعة اما النائحة فيقال ناحت المرأة على الميت اذا ندبته أي بكت 
عليه وعددت محاسنه وقيل النوح البكاء مع الصوت  والمراد بها التي تنوح على الميت او على 

 .  (5)ما فاتها من متاع الدنيا فانه ممنوع منه في الحديث 

                                                 

واْلدب  ١7/40، ومسند البزار ، 4099برقم 4/60كتلب اللباس باب في لباس النساء ،-سنن ابي داود (١)
 والرواية البي داود ١0/225وشعب االيمان للبيهقي ، ١/242للبيهقي ،

 . 333 – ١0/332 وفتح الباري البن حجر 9/١40شرح البخاري البن بطال (2)
 . 5/27١وفيض القدير ،  ١2/4١وعمدة القارئ  333-١0/332فتح الباري البن حجر (3)
بدداب فددي  –كتدداب الجنددائز  –، وسددنن ابددي داود  ١622،  ١٨/١66مسددند احمددد مسددند ابددي سددعيد الخدددري ، (4)

والسنن الكبرت  ١3٨72،  ١3/١73و  ١١309،  ١١/١45والمعجم الكبير للطبراني  3١2٨،  3/١93النوح ، 
وشددرح السددنة  7١١3،  4/١05بدداب مددا ورد فددي التغلدديظ فددي النحابددة واالسددتماع لهددا  –كتدداب الجنددائز  –للبيهقددي 
 . والرواية البي داود . ١539،  5/439باب النهي عن النياحة والندب  –كتاب الجنائز  –للبغوي 

  ٨/277بود ، ، وعون المع 3/١237مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح ،(5)
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ها فذلك نوع من العبادة ، وخص النائحة الن النوح يكون من النساء و اما التي تنوح على معصيت
غالبًا و يحتمل ان تكون التاء للمبالغة فيكون المراد من يكثر من ذلك ، واما ما وقع ذلك منه 
احيانًا فال يخل بعدالته كما في الكذب ونحوه ، فال يكون محل اللعن المشعر بانه  من الكبائر 

 .  (١)على التغليظ و الزجر اللهم اال ان يحمل 
اما المستمعة هي التي تقصد السماع و يعجبها كما ان المستمع و المغتاب شريكان في الوزر و 
المستمع و القارئ مشتركان في االجر لذلك توعدها رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم (: ))النائحة 

.  (2)قطران و درع من جرب (( اذا لم تتب قبل موتها ،تقام يوم القيامة و عليها سربان من
فتوعدها بالتوبة قبل الموت و اال يقام عليها سربان من قطران و درع من جرب و كذلك  ان 

النياحة من امر الجاهلية كما في قوله )صلى هللا عليه وسلم ( )) النياحة من امر الجاهلية (( 
(3) . 

 -الحديث الثاني :
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجاب ر   َثَنا َأُبدو ُأَسداَمَة، َعدْن َعْبدد  الدرَّْحَمن  ْبدن  َحدَّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َكَراَمَة، َقااَل: َحددَّ اْلُمَحار ب ين

م ، َعْن َأب ي ُأَماَمدَة، َأنَّ َرُسدوَل هَّ  َصدلَّى هللُا َعَلْيده  َوَسدلَّ  ، َواْلَقاس  ، َعْن َمْكُحول  َلَعدَن »َم، َيز يَد ْبن  َجاب ر 
َيَة ب اْلَوْيل  َوالثنُبور  اْلَخام شَ  اع  اقََّة َجْيَبَها، َوالدَّ  (4)«َة َوْجَهَها، َوالشَّ

 -شرح الحديث :
الحديث فيه لعن الخامشة وجهها أي جارحته  بأعافرها و خادشته  ببنانها و الشاقة جيبها أي 

جنب قميصها عند المصائب و الداعية على نفسها بالويل أي الحزن و المشقة والثبور أي 
الهالك يا حزين يا هالكي و قيل اللعن هنا اسقاط الشئ إلى أردت محل حتى يكون في الرتبة 

 .  (5)نمل من القامة بمنزلة ال

                                                 

 المصدران نفسهما . (١)
   934،  2/644باب التشديد في النياحة ،  -كتاب الكسوفت –صحيح مسلم (2)
  ١5٨١،  ١/503باب في النهي عن النياحة  ،  –كتاب الجنائز  –سنن ابن ماجة (3)
باب ما ينهى عنه مما يصنع على الميت  من الصياح وشق  –كتاب الجنائز  –مصنف ابن ابي شيبة (4)

 –كتاب الجنائز  -، من  غير لفظ الداعية بالويل و الثبور ، وسنن ابن  ماجة   ١١343،  2/4٨6الجيوب ، 
فصل في  –ن ، وصيح ابن حيا ١5٨5،  ١/505باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود و شق الجيوب ، 

، من  3١56،  42٨/ 7ذكر وصف البكاء الذي نهى النساء عن استعماله عند المصائب  –النياحة ونحوها 
 غير لفظ الثبور . والرواية البن ماجة 

 .   4٨0/  ١، حاشية ألسندي على سنن ابن ماجة  267/  5فيض القدير ، (5)
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و كذلك هناك حديث يبين انه )صلى هللا عليه و سلم ( ليس منا أي من امة محمد )صلى هللا 
عليه وسلم ( من فعل هذا العمل و انما هو من عمل الجاهلية لقوله )صلى هللا عليه وسلم (: )) 

 .  (١)ليس منا من ضرب الخدود و شق الجيوب و دعا بدعوت الجاهلية ((
 -متخفي والمتخفية :ال

دده  َعْمدددَرَة ب ْندددت  َعْبدددد   ، َعدددْن ُأمص  دددد  ْبدددن  َعْبددد  الدددرَّْحمن  ، ُمَحمَّ حدددثني يحيدددى عدددن َمال ددٌك، َعدددْن َأب دددي الرص َجددال 
َعَها َتُقدوُل: َلَعدَن َرُسدوُل هللا  صدلى هللا عليده وسدلم اْلُمْخَتف دَي َواْلُمْخَتف َيدَة. َيْعن دي نَ  ؛ َأنَّدُه َسدم  بَّداَل  الرَّْحمن 

.  (2)اْلُقُبور 
 -شرح الحديث :

فيه ان المختفي : النبال عند اهل الحجاز من االختفاء و االستخراج  : االستترارالنه يسرق خفية 
(3)  . 

وقيل لعن النبال الذي يحفر على الميت فينبشه و يخرجه ويجرده من الثياب و ياخذها  واما من 
الوجه الذي ذكر لما فعله معاوية )رضي هللا عنه (بشهداء فعل  ذلك بوليه لعذر ما ووجه غير 

احد و بحضر من الصحابة ولم ينكره احد على ذلك و اختلف الفقهاء في النبال هل عليه قطع 
اذا نزع من الميت الثياب  ما يحق فيه القطع ام ال فقال الكوفيون ال قطع عليه الن القبر ليس 

 .   (4)المام مالك عليه القطع الن القبر كالبيتبحرز والن  الميت ال يملك ، وقال ا
 -الناظر واملنظور اليه :

و، َمدد ددي َعْبددُد الددرَّْحَمن  َيْعن ددي اْبددَن َسددْلَماَن َعددْن َعْمددر  ، َأْخَبَرن  ، َأْخَبَرَنددا اْبددُن َوْهددب  ددْرح  َثَنا اْبددُن السَّ ْوَلى َحدددَّ
َر َواْلَمْنُظوَر إ َلْيه  »َعَلْيه  َوَسلََّم اْلُمطَّل ب  َأنَّ َرُسوَل هَّ  َصلَّى هللُا   .(5)«َلَعَن النَّاع 

 

                                                 

،  504/ ١بداب مدا جداء فدي النهدي عدن ضدرب الخددود و شدق الجيدوب ،  –كتداب الجندائز  –سنن ابن ماجة (١)
١5٨4  . 

،  ١/363، و مسدند الشدافعي ،  637، بدرقم  ١/325ما جاء في المتخفدي ،  –كتاب الصالة  –موطأ مالك (2)
، وذكددر الحددديث موصدداًل عددن  ١7245بددرقم  ٨/469 –بدداب النبددال  –والسددنن الكبددرت للبيهقددي ، كتدداب السددرقة 

 .عائشة )رضي هللا عنها ( و الصحيح انه مرسل  . و الرواية  لإلمام مالك 
 .  27١/  5فيض القدير ، (3)
 .  ١40/ ١3التمهيد لما في الموطأ  من المعاني و االسانيد ، (4)
النكداح ، بداب مدا جداء فدي و السنن الكبرت للبيهقدي ، كتداب  473برقم   ١/329مراسيل ابي داود ، االدب ، (5)

،  ١3566بدرقم  7/١59الرجل ينظر الى عورة الرجل ، من طريق عمرو مدولى المطلدب عدن الحسدن البصدري ، 
 . و الرواية البي داود .  7399برقم  2١4/  ١0و شعب االيمان للبيهقي 
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 -شرح الحديث :
وفيه الناعر أي بالقصد و االختيار و المنظور اليه أي من غير عذر و اضطرار و حذف  

. وقد تكاثرت االدلة في ان النظر (١)المفعول ليعم جميع ما ال يجوز النظر اليه تفخيما لشأنه
 يسبب الوقوع في الفاحشة او في مقدماتها .  

 -المحتكر :
َثَنا إ ْسَرائ يُل، َعْن َعل يص  بْ  َثَنا َأُبو َأْحَمَد َقاَل: َحدَّ َثَنا َنْصُر ْبُن َعل يص  اْلَجْهَضم ين َقاَل: َحدَّ ن  َسدال م  ْبدن  َحدَّ

، َقداَل: َقداَل َثْوَباَن، َعْن َعل يص  ْبدن   ، َعدْن ُعَمدَر ْبدن  اْلَخطَّداب  يد  ْبدن  اْلُمَسديص ب  َزْيدد  ْبدن  ُجدْدَعاَن، َعدْن َسدع 
 (2)«اْلَجال ُب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتك ُر َمْلُعونٌ »َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم: 

 -شرح الحديث :
فيه ان الجالب أي التاجر مرزوق أي يحصل الربح من غير اثم و المحتكر ملعون أي اثم بعيد 
عن الخير ما دام في ذلك الفعل و ال يحصل له البركة ، قال الطيبي : قوبل الملعون بالمرزوق 
و المقابل الحقيقي مرحوم او محروم ليعم فالتقدير التاجر مرحوم و مرزوق لتوسعه على الناس و 

 . (3)المحتكر محروم و ملعون لتضيقه عليهم 
وكذلك لما روي عن النبي )صلى هللا عليه وسلم ( : )) من احتكرعلى المسلمين طعامهم ضربه 

 . (5). و عنه )صلى هللا عليه وسلم (: )) ال يحتكر اال خاطئ (( (4)هللا بالجذام و اإلفالس ((
 
 
 
 

                                                 

 .  2059/ 5مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح ، (١)
، و بلفظ ))ان المحتكر ملعون و الجالب مرزوق  ١4٨93برقم  ٨/204حكرة ، مصنف عبد الرزاق ، باب ال(2)

، و اللفدددظ لددده وسدددنن  2١53، بدددرقم  2/72٨(( و سدددنن ابدددن ماجددده ، كتددداب التجدددارات ، بددداب الحكدددرة و الجلدددب 
، و بلفدظ ) المحتكدر ملعدون ( والسدنن  2١64بدرقم  2/١4الدارمي ، كتاب البيوع ، باب في النهي عدن االحتكدار 

، وقدال عنده البيهقدي تفدرد  بده   ١١١5١بدرقم  6/50الكبرت للبيهقي ، كتاب البيوع ، باب ما جداء فدي االحتكدار ، 
 سالم عن علي بن يزيد وال يتابع في حديثه .  

 .  ١95١/ 5، ومرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح  ١/١56شرح ابن ماجه للسيوطي ، (3)
 . 2١55برقم   2/729، باب الحكرة و الجلب سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات (4)
، و قدال عنده حدديث حسدن  ١267بدرقم   3/559سنن الترمذي ، ابواب البيوع ، باب ما جداء فدي االحتكدار ،(5)

 صحيح . 
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 المطلب الثاني
 لعن ال يدخل صاحبه النار

 الدنيا ملعونة 
َثَنا َعْبددُد الددرَّْحَمن  ْبدد َثَنا َعل ددين ْبددُن َثاب ددت  َقدداَل: َحدددَّ ُب َقدداَل: َحدددَّ ددُد ْبددُن َحددات م  اْلُمددَ دص  َثَنا ُمَحمَّ ُن َثاب ددت  ْبددن  َحدددَّ

ْعُت َعْبددَد هَّ  ْبددَن َضددْمَرَة، َقددالَ  ْعُت َعَطدداَء ْبددَن ُقددرََّة، َقدداَل: َسددم  ْعُت َأَبددا ُهَرْيددَرَة، َثْوَبدداَن، َقدداَل: َسددم  : َسددم 
ْعُت َرُسوَل هَّ  َصلَّى هَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َيُقوُل:  ْكُر »َيُقوُل: َسم  ْنَيا َمْلُعوَنٌة َمْلُعوٌن َما ف يَها إ الَّ ذ  َأاَل إ نَّ الدن

 (١)«هَّ  َوَما َوااَلُه َوَعال ٌم َأْو ُمَتَعلص مٌ 
 شرح الحديث :

ما فيها معلونة : أي مبعدة عن هللا النها تشغل عنه اال العلم النافع الدال على هللا فالدنيا وكل 
عزوجل وعلى معرفته وطلب قربه . وذكر هللا وما وااله عما يقرب من هللا فهذا هو المقصود من 

الدنيا وقال ابن عباس  )رضي هللا عنهما( ان هللا تعالى جعل الدنيا ثالث اجزاء جزء للم من 
 . (2)ء للمنافق وجزء للكافر ، فالم من يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتعوجز 

وقال االمام الغزالي : ) من عرف نفسه وعرف ربه وعرف الدنيا وعرف االخرة شاهد بنور 
البصيرة وجه عداوة الدنيا لالخرة وانكشف له ان ال سعادة في االخرة اال لمن قدم على هللا عارفا 

 ( .(3)محبة ال تنال اال بدوام الذكر والمعرفة ال تنال الى بدوام الفكربه محبا وان ال
 -من جلس وسط الحلقة :

، َعددْن ُحَذْيَفدد ْجَلددز  َثن ي َأُبددو م  َثَنا َقتَدداَدُة، َقدداَل: َحدددَّ َثَنا َأَبدداُن، َحدددَّ يَل، َحدددَّ َثَنا ُموَسددى ْبددُن إ ْسددَماع  َة: " َأنَّ َحدددَّ
 (4)َعَلْيه  َوَسلََّم: َلَعَن َمْن َجَلَس َوْسَط اْلَحْلَقة  "َرُسوَل هَّ  َصلَّى هللُا 

                                                 

وقددال عندده حددديث حسددن غريددب والروايددة لدده .  2322بددرقم  4/56١سددنن الترمددذي ابددواب الزهددد ، بدداب مندده ، (١)
بدرقم  4/236. والمعجم االوسدط للطبراندي 4١١2برقم  2/١377الزهد ، باب مثل الدنيا ، وسنن ابن ماجة كتاب 

. وقددد روي الحددديث بلفددظ احددر ) الدددنيا ملعونددة ملعددون مددا فيهددا اال مددا كددان هلل ( راوه ابددو دواد فددي الزهددد ،  4072
 . ١33برقم  ١/١35. وفي جامع بيان العلم وفضله ١003١برقم  ١3/١09والبيهي في شعب االيمان  200/١
 . ٨/3240مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
 . 2/١4التيسير بشرح الجامع الصغير (3)
حدديث حذيفدة بدن  –ومسند احمدد  436،  ١/34٨مسند ابي داود الطيالسي شرح احاديث حذيفة بن اليمان ، (4)

باب في الجلوس وسدط  –دب كتاب اال –وسنن ابي داود  23406و  23376و  23263،  3٨/29٨اليمان ، 
 5/90باب ما جداء فدي كراهيدة القعدود وسدط الحلقدة ،  –ابواب االدب  –وسنن الترمذي  4٨26،  4/25٨الحلقة 

. والسدنن  2957،  7/359مسدند حذيفدة بدن اليمدان ،  –وقدال هدذا حدديث حسدن صدحيح ومسدند البدزار  2753، 
س وسط الحلقة لما فيه وهللا اعلم من تخطي رقاب الناس مع باب كراهية الجلو  –كتاب الجمعة  –الكبرت للبيهقي 

 .  5909،  590٨،  5907،  3/332سوء االدب وترك الحشمة ، 
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 شرح الحديث :
الحديث هذا م ول على وجهدين احددهما ان يداتي حلقدة خصدوم فيتخطدى رقدابهم ويقعدد وسدطها وال 
يقعد حيث ينتهي به المجلس ، والثاني ان يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه و يحجدب بعضدها 

 . (١)به  ن من بعض فيتضررو 
وقيل هدو الدذي يقديم نفسده مقدام السدخرية و يقعدد وسدط القدوم ليضدحكهم  او الكدالم فدي معدين علدم 

 . (2)منه نفاق 
 . (3)ومن فعل هذا االمر مو مذموم و ملعون على لسان محمد )صلى هللا عليه وسلم (

 التكلف في الكَلم
َثَنا ُسْفَياُن، َعْن  َثَنا َوك يٌع، َحدَّ َيدَة، َقداَل: َحدَّ و ْبدن  َيْحَيدى، َعدْن ُمَعاو  ، َعْن َعْمدر  َلَعدَن َرُسدوُل هَّ  »َجاب ر 

ْعر   يَن ُيَشقص ُقوَن اْلَكاَلَم َتْشق يَق الشص   .(4)«َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم الَّذ 
 شرح احلديث

ن و يلدو االشدخاص الدذين َأي ومعندى الحدديث  (5)الحديث ضعيف لضعف جابر كما ذكره الهيثمدي
فاظ يمينا َوشَمااًل ويتكلفون ف يَها اْلَكاَلم اْلَمْوُزون حرصا علدى التفصديح واسدتعالء علدى لألسنتهم بال

اْلَغْير يقال تشقق في الكالم والخصومة إذا أخذ يمينا وشماال وترك القصد وتصلف وتكلف ليخرج 
 .(6)الكالم أحسن مخرج 

 -:  قطع السدر
َثَنا  يَم، َقدالَ َحدَّ اُن ْبُن إ ْبدَراه  َثَنا َحسَّ : َسدَأْلُت ُعَبْيُد هَّ  ْبُن ُعَمَر ْبن  َمْيَسَرَة، َوُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدَة، َقااَل: َحدَّ

َْبددددوَ  َْ ه  ا ، َوُهدددَو ُمْسددددَتن ٌد إ َلدددى َقْصدددر  ُعدددْرَوَة َفَقدددداَل: " َأتَدددَرت َهدددذ  دددْدر  َشددداَم ْبدددَن ُعدددْرَوَة َعددددْن َقْطدددع  السص  اَب ه 
دده  َوَقدداَل: اَل َبددْأَس ب دده  " َزاَد حُ  ددْن َأْرض  ددْدر  ُعددْرَوَة َكدداَن ُعددْرَوُة َيْقَطُعددُه م  ددْن س  ددَي م  َمْيددٌد َواْلَمَصددار يَع إ نََّمددا ه 

ْعُت َمددنْ  ددْن ق ددَبل ُكْم " َسددم  ْئَتن ددي ب ب ْدَعددة  َقدداَل: ُقْلددُت إ نََّمددا اْلب ْدَعددُة م  َراق ددين ج  ددَي َيددا ع  َيُقددوُل ب َمكَّددَة:  َفَقدداَل: " ه 
ْدرَ »  .(7)«َلَعَن َرُسوُل هَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم َمْن َقَطَع السص 

                                                 

 .  5/274. وفيض القدير  697 – 2/696قوت المتغذي على جامع الترمذي ، (١)
 . ٨/24، و تحفة  االحوذي  2/294التيسير بشرح الجامع الصغير (2)
 . 7/29٨2شرح مشكاة المصابيح ،مرقاة المفاتيح (3)
، المعجم الكبير للطبراني ،عن  ١6900برقم  2٨/١0٨حديث معاوية بن ابي سفيان ، –مسند االمام احمد  (4)

 ٨4٨برقم  ١9/63١معاوية ،
  ٨/١١6مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، -(5)
 5/270وفيض القدير ،  2/293التيسير بشرح الجامع الضغير ، - (6)
 .  524١برقم  4/36١سنن ابي داود ، كتاب االدب ،باب في قطع السدر  (7)
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 -شرح الحديث  :
قدال المندذر السددر شدجرة النبددق  الواحددة  سددرة ، وقيدل هدو الثمددر  وقدال االصدمعي مدا نيبدت عندده 

ع مددددن البدددداب الشددددطر وهمددددا فددددي البددددراري فهددددو الضددددال . والمصدددداريع هددددو جمددددع مصددددراع والمصددددرا 
مصراعان . وقوله جئتني ببدعدة أي بدامر لدم نسدمعه مدن النهدي عدن قطدع السددر قدال حسدان انمدا 

 . (١)البدعة ما قبلكم أي من جانبكم يا هشام فانتم تذهبون الى جواز قطع السدر
كدان وقال المنذري اسناده مضطرب وهو يروي عن عروة بن الزبير وقد ذكر عنده ولدده هشدام انده 

يقطعدده وقددد خددص قدداطع السدددر بدداللعن الددذي يقطعدده مددن فددالة يسددتظل بهددا ابددن السددبيل علمددًا بغيددر 
 لطريق او ي ذي الزرع وهللا اعلم. . وال يوجد احاديث تمنع قطع السدر ان كان على عهر ا(2)حق

 المبحـث الثـــــالـــث
 ما ال يجوز لعنه

 الحديث األول :-لعن المؤمن :
َثَنا  در يص  َحدَّ يم ، َعْن َعْبدد  هَّ  ْبدن  السَّ َثَنا َخَلُف ْبُن َتم  ر يص  اْلَعْسَقاَلن ين َقاَل: َحدَّ ، َعدْن اْلُحَسْيُن ْبُن َأب ي السَّ

، َقدداَل: َقدداَل َرُسددوُل هَّ  َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم:  ، َعددْن َجدداب ر  ر  ددد  ْبددن  اْلُمْنَكددد  دد»ُمَحمَّ ه  إ َذا َلَعددَن يخ  ُر َهددذ 
يًثا َفَقْد َكَتَم َما َأْنَزَل هَُّ  َلَها، َفَمْن َكَتَم َحد  ُمَّة  َأوَّ َْ  (3)«ا

 شرح الحديث :
الحديث المقصود به اولها يعني السلف الصالح فمن كتم منهم حديثا عدن الشدارع بطريقدة المعتبدر 

اذا كثددر الجهددل وحصددلت . وقيددل (4)فقددد كددتم علددى مددا انددزل علددى محمددد ) صددلى هللا عليدده وسددلم (
الحاجة الى العلدم الن منشدأ العلدم هدو الجهدل او المدراد اذا جهلدوا بفضدائل الصدحابة وحرمدة اللعدن 

ولكدن الحدديث (5)فسبوهم وعلى هذا فمعنى من كتم حديثا أي في فضائل الصحابة ، وحرمدة اللعدن
ضددددعيف وفددددي  فددددي اسددددناده حسددددين بددددن ابددددي المتكدددددر كددددذاب وعبدددددهللا بددددن السددددري (6)فددددي الزوائددددد

                                                 

 . ١4/١04عون المعبود وحاشية ابن القيم  (١)
 . 2/١١4والمقاصد الحسنة  ١4/١04عون المعبود (2)
 263،  ١/97بددداب فدددي سدددئل عدددن علدددم فكتمددده  –فدددي االيمدددان وفضدددائل الصدددحابة والعلدددم  –سدددنن ابدددن ماجددده (3)

ولكددن بلفددظ ) اذا لعددن اخددر هددذه االمددة اولهددا ، فمددن كددان عنددده علددم  430،  ١/١36لطبرانددي والمعجددم االوسددط ل
 فليظهددددددددددددددددددددددددددره فددددددددددددددددددددددددددان كدددددددددددددددددددددددددداتم العلددددددددددددددددددددددددددم يومئددددددددددددددددددددددددددذ لكدددددددددددددددددددددددددداتم مددددددددددددددددددددددددددا انددددددددددددددددددددددددددزل علددددددددددددددددددددددددددى محمددددددددددددددددددددددددددد

 ) صلى هللا عليه وسلم ( 
 . ١/436فيض القدير (4)
 . ١/١١5حاشية السندي على سنن ابن ماجة (5)
 . ١2/39مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (6)
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ان عبدهللا بن السري لم يدرك محمدد بدن المتكددر وذكدر ان بينهمدا وسدائط نقيدة انقطداع (١)االطراف
 ايضًا .

 -: الحديث الثاني
دحَّ  َثَنا َأيندوُب، َعدْن َأب دي ق اَلَبدَة، َعدْن َثاب دت  ْبدن  الضَّ َثَنا ُوَهْيدٌب، َحددَّ يَل، َحددَّ َثَنا ُموَسى ْبُن إ ْسَماع  ، َحدَّ اك 

ًبا َفُهَو َكَمدا َقداَل، َوَمدْن َقَتدَل »ن  النَّب يص  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: عَ  ْساَلم  َكاذ  لَّة  َغْير  اإل  َمْن َحَلَف ب م 
ًنا ب ُكْفر  فَ  َب ب ه  ف ي َنار  َجَهنََّم، َوَلْعُن الُمْ م ن  َكَقْتل ه ، َوَمْن َرَمى ُمْ م   (2)«ُهَو َكَقْتل ه  َنْفَسُه ب َشْيء  ُعذص 

 شرح الحديث :
الحديث فيه قوله من حلف يمين غيدر االسدالم كداذب فهدو كمدا قدال يعندي هدو كداذب فدي يمينده ال 
كافر النه ال يخلو ان يعتقد الملة التي حلف بها ، فدال كفدارة لده اال الرجدوع الدى االسدالم او يكدون 

. اال تدرت (3)يمدين الغمدوس ال كفدارة عليدهمقتصد االسالم بعد الحنف فيما قال ، بمنزلة مدن حلدف 
ولددم ينسددب  (4)قولدده ) صددلى هللا عليدده وسددلم ( : ) مددن حلددف بدداالة والعددزت فليقددل : ال الدده اال هللا (

الددى الكفددر وفسددر ابددن مبددارك التغلدديظ ولدديس الكفددر كمددا روي عددن ابددن عبدداس فددي قولدده تعددالى : ) 
واندده لدديس كمددن كفددر بدداهلل ومالئكتدده وكتبدده  (5)ومددن لددم يحكددم بمددا انددزل هللا فاهلئددك هددم الكددافرون (

ورسدددله وكدددذلك قدددال عطددداء : كفدددر دون كفدددر وفسدددق دون فسدددق وعلدددم دون علدددم كمدددا قدددال ) عليددده 
 . (6)الصالة والسالم ( : ) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (

ال أي كفدر بمدا امدر بده ان ال يقتددل بلعدنهم بعضدًا واالمدة مجمعدة مددن ان مدن حلدف بداالة والعدزت فدد
 .(7)كفارة عليه فكذلك بملة سوت االسالم ال فرق بينهما

                                                 

 . 2/36٨تحفة االشراف بمعرفة االطراف (١)
، بدداختالف قليدددل فددي اللفدددظ عددن البخددداري ،  ١63٨5،  26/3١2حددديث ثابدددت بددن الضدددحاك  –مسددند احمدددد (2)

بلفددظ ) لعددن المدد من  2406،  3/١526بدداب التشددديد علددى مددن قتددل نفسدده ،  –كتدداب الددديات  –وسددنن الدددارمي 
بداب مدن كفدر  –كتداب االدب  –يا عذب به يدوم القيامدة ( . وصدحيح البخداري كقتله ومن قتل نفسه بشيئ في الدن

بداب غلدظ تحددريم  –كتدداب االيمدان  –. وصدحيح مسدلم  6652،  6١05،  ٨/26اخداه بغيدر تاويدل فهدو كمددا قدال 
بلفظ ) ليس على رجل نذر فيما ال يملك ، ولعن الم من كقلته ومن قتل نفسه  ١١١،  ١/١04قتل االنسان نفسه 

شيئ في الدنيا عذب به يدوم القيامدة ومدن ادعدى دعدوة كاذبدة لكثدر بهدا لدم يدزده هللا اال قلده ومدن حلدف علدى يمدين  ب
 جر فاجرة ( . والرواية لالمام البخاري .

 . 6/١02شرح صحيح البخاري الن بطال ، (3)
 . 6١07،  ٨/27،  باب من لم يدرئ كفارة من قال ذلك مت ال او جاهال –كتاب االدب  –صحيح البخاري (4)
 . 44سورة المائدة االية (5)
 . 4٨، ١/١9باب خوف الم من من ان يحبط عمله وهو ال يشعر  –كتاب االيمان  –صحيح البخاري (6)
 . 6/١03شرح صحيح البخاري البن بطال (7)
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وقوله من قتل نفسه بشيئ عذب في نار جهنم أي هو على التوحيد وهللا تعالى فيه بالخيار وقوله 
لعدن المدد من كقولده فيدده تدأويالن وهددو معندى قولدده للطبدري اللعددن فدي اللغددة هدو االبعدداد ، فمدن لعددن 

 .(١)السالم فافقدهم منافعه وتكثير عدد الغير مسلمينم منا فكانه اخرجه من جماعة ا
فكان كمدن افقددهم منافعده بقتلده ويفسدر هدذا قولده للدذي لعدن ناقتده )اندزل عنهدا فقدد اجيدب دعوتدك( 

 0(2)فسرحها ولم ينتفع بها احد بعد ذلك فافقد منافعها لها واجيبت دعوته
لتاويل االخر ان هللا حرم لعن الم من فكذلك يخشى ان تجاب دعوة الالعن فيهلك الملعون ، اما ا

كمددا حددرم قتلدده فهمددا سددواء فددي التحددريم وهددذا يقتضددي تحددذير لعددن المدد منين والزجددر عندده الن هللا 
فاكد حرمة االسالم وشبهها باخوة النسب وكدذلك معندى قولده  (3)تعالى قال ) انما الم منون اخوة (

 . (4): ) من رمى م منًا بكفر فهو قوله ( يعني في تحريم ذلك عليه وهللا اعلم
 :  الحديث الثالث

َثن ي َأُبو َسلَ  َثَنا َزْيُد ْبُن الُحَباب  الُعْكل ين َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد ْبُن ُحَمْيد  َقاَل: َحدَّ َثَنا َحدَّ ين َقداَل: َحددَّ َمَة الك ْندد 
يق  َقداَل: َقد ددص  يَل الَهْمَدان يص  َوُهَو الطَّيص ُب، َعْن َأب ي َبْكر  الصص  ، َعْن ُمرََّة ْبن  َشَراح  ين َبخ  اَل َرُسدوُل َفْرَقُد السَّ

ًنا َأْو َمكَ »هَّ  َصلَّى هَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:   5)«َر ب ه  َمْلُعوٌن َمْن َضارَّ ُمْ م 
 -الديك :

، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َصال ح  ْبن  َكْيَساَن، َعْن ُعَبْيد  هَّ  ْبن  َعْبدد  هَّ  ْبد زَّاق  َثَنا َعْبُد الرَّ ن  ُعْتَبدَة، َعدْن َحدَّ
ْنددَد النَّب دديص   يًكددا َصدداَح ع  ، َقدداَل: َلَعددَن َرُجددٌل د  َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم، َفَقدداَل النَّب ددين َزْيددد  ْبددن  َخال ددد  اْلُجَهن دديص 

اَلة  »َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم:   .(6)«اَل َتْلَعْنُه، َفإ نَُّه َيْدُعو إ َلى الصَّ
 
 

                                                 

 المصدر السابق .(١)
 . 6/١04شرح صحيح البخاري البن بطال (2)
 . ١0سورة الحجرات االية (3)
 . 6/١04شرح صحيح البخاري البن بطال (4)
وقدال عنده حدديث  ١94١بدرقم  4/332سنن الترمذي ، ابواب البر والصلة ، باب ما جداء فدي الخياندة والغدش (5)

 . 2/2١6غريب وقال عنه العجلوني فيه ابو سلمة الكندي مجهول فالحديث ضعيف ، ينظر كشف الخفاء 
،  2/240والمعجم الكبير للطبراني  ١7034،  2٨/263هني مسند احمد بقية حديث زيد بن خالد الج(6)

فضل مما يجب حفظ اللسان منه الفخر باالباء وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم  –وشعب االيمان للبيهقي  520٨0
باب الديك  –كتاب الطب والرقي  –. وشرح السنة للبيضوي  4٨0٨و  4٨07،  7/١54بهم وذلك ال يجوز 

 واية لالمام احمد .. والر  3269،  2١99/
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 -شرح الحديث :
الحديث فيه عدم جواز سب الديك او لعنه وذلك الن للديك خاصية ليست لغيره من معرفة الوقدت 

يقسددط اصددواته تقسدديطًا ال يكدداد يخطددئ ويددوالي صددياحه قبددل الفجددر وبعددده سددواء طددال الليلددي فاندده 
الليل واقصر وفيه دالله ان هللا تعالى جعل للديك ادراكًا وكذلك للحمير وان كدل ندوع مدن المالئكدة 

. لقوله ) صلى هللا عليه وسلم ( : ) اذا سمعتم صياح الديكة فسالوا هللا (١)والشياطين موجود قطعاً 
 ( .(2)ن فضله فانها رات ملكًا واذا سمعت نهيق الحمار فتعوذوافانهرات  شيطاناً م

 (3)وكذلك قوله ) صلى هللا عليه وسلم ( : ) ال تسبوا الديك فانه يدعو الى الصالة (
 البرغوث

َثَنا  يَسى َقاَل: َحدَّ َثَنا َصْفَواُن ْبُن ع  ار  َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ ُسَوْيٌد َأُبو َحات م ، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َحدَّ
ْنَد النَّب يص  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم، َفَقاَل:  ، َأنَّ َرُجاًل َلَعَن ُبْرُغوًثا ع  اَل َتْلَعْنُه، َفإ نَُّه َأْيَقَظ »َأَنس  ْبن  َمال ك 

اَلة   َْنب َياء  ل لصَّ َْ َن ا  .(4)«َنب يًّا م 
 شرح الحديث

النبي محمد صلى هللا عليه وسلم لعن البرغوث وسبه النه ايقظ نبيا للصالة والمشهور من نهى 
َن اََْنب َياء  الحديث ال تسبوا البرغوث لما روي عنه صلى هللا عليه وسلم ) اَل َتُسبنُه َفإ نَُّه َأْيَقَظ َنب يًّا م 

. ْبح   (5)(ل َصالة  الصن
 -الريح :

َثَنا ُمْسل ُم ْبُن  َثَنا َحدَّ َثَنا ب ْشدُر ْبدُن ُعَمدَر، َحددَّ ، َحددَّ َثَنا َزْيدُد ْبدُن َأْخدَزَم الطَّدائ ين َثَنا َأَبداُن، ح َحددَّ يَم، َحددَّ إ ْبَراه 
َثَنا َقَتاَدُة، َعْن َأب ي اْلَعال َية   ، َأنَّ َرُجداًل -َقاَل َزْيٌد  -َأَباُن ْبُن َيز يَد اْلَعطَّاُر، َحدَّ َلَعدَن : َعدن  اْبدن  َعبَّداس 

، -َنَها َوَقاَل ُمْسل ٌم إ نَّ َرُجاًل َناَزَعْتُه الرص يُح ر َداَءُه َعَلى َعْهد  النَّب يص  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم، َفَلعَ  -الرص يَح 

                                                 

 . ١5/١92عمدة القارئ (١)
 3303،   4/١2٨،-باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شدعف الجبدال  –صحيح البخاري كتاب بدئ الخلق (2)

بدددداب اسددددتحباب الدددددعاء عنددددد صددددياح الددددديك ،  –كتدددداب الددددذكر والدددددعاء والتوبددددة واالسددددتغفار  –و صددددحيح مسددددلم 
4/2092  ،2729 . 
باب ما جداء  –وسنن ابي داود كتاب االدب  2١679،  ١3/ 36 –حديث زيد بن خالد الهني  –مسند احمد (3)

ذكر الزجر  –باب ما يكره من الكالم وما ال يكره  –. وصحيح ابن حيان  5١0١،  4/327 –في الديك والبهائم 
 . 573١،  ١3/37عن سب المرء لديكه النها تحث المسلمين على الصالة ، 

،ومسند الشاميين للطبراني ، ١237برقم  ١/424َباُب اَل َتُسبنوا اْلُبْرُغوَث      -فرد للبخاري االدب المن -(4)
 4٨6١برقم  7/١59،وشعب االيمان للبيهقي ، 259٨برقم  ١5/4
 7233برقم  ١3/457 -مسند البزار - (5)
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َمددْن َلَعددَن َشددْيًئا َلددْيَس َلددُه ب َأْهددل  اَل َتْلَعْنَهددا، َفإ نََّهددا َمددْأُموَرٌة، َوإ نَّددُه »َفَقدداَل النَّب ددين َصددلَّى هللُا َعَلْيدده  َوَسددلََّم: 
 . (١)«َرَجَعت  اللَّْعَنُة َعَلْيه  

 -شرح الحديث : 
الحددديث فيدده دليددل علددى عدددم لعددن الددريح والنهامددامورة وقولدده نازعتدده الددريح أي جاذبتدده رداءه فلعنهددا 

ال تلعنهددا فانهامددامورة والن المنازعددة مددن خاصدديتها  ) صــلى هللا عليــه وســلم (فقددال لدده رسددول هللا 
 .(2)ولوازم وجودها او انها مامورة حتى في هذه المنازعة البتالء عباده

ومددن لعددن شدديئ لدديس لدده أي لدديس لددذلك الشدديئ أي لدديس مسددتحقه رجعددت اللعنددة الددى قائلهددا النهددا 
 .(3)تعرف طريق صاحبها

وسلم ( بعدم سب الريح لقولده ) صدلى هللا عليده وسدلم  وكذلك امرنا رسولنا االكرم )صلى هللا عليه
( : ) ال تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها 

. وكدذلك روت  (4)وخير ما امرت ونعوذ بك من شر هدذه الدريح وشدر مدا فيهدا وشدر مدا امدرت بده (
اال جثدا النبدي علدى ركبتيده وقدال : ) اللهدم اجعلهدا رحمدة وال عن ابي عباس قال ما هبت ريح قدط 

 . (5)تجعلها عذابًا اللهم اجعلها رياحًا وال تجعلها ريحًا (
و ) ارسلنا  (7)و ) ارسلنا عليهم الريح العقيم ( (6)لقوله تعالى : ) انا ارسلنا عليهم ريحًا صرصرًا (

 . (9)و  ) يرسل الرياح مبشرات ( (٨)الرياح لواقح (
 

                                                 

ابواب البر والصالة  –وسنن الترمذي  490٨،  4/27٨ –باب في اللعن  –كتاب االدب  –سنن ابي داود (١)
وقال هذا حديث غريب ال نعلم احدا اسنده غير بشير بن عمر  ١97٨،  4/350باب ما جاء في اللعنة ،  –

والمعجم الصغير للطبراني  5747،  ١3/56باب اللعن ،  –وصحيح ابن حيان كتاب الحظر واالباحة 
داب للبيهقي باب التغليظ في اللعن  واال ١2757،  ١2/١60، والمعجم الكبير للطبراني  657،  ١6١/١2
. والرواية  4٨64،  7/١90فضل في حفظ اللسان عن المفاخرة في الجماع  –وشعب االيمان  337 – ١/١39

 البي داود .
 . ١3/١73وعون المعبود  7/3046مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
 المصدران نفسها .(3)
 . 2252، 4/52١ب ما جاء في النهي عن سب الريح با –ابواب الفتن  –سنن الترمذي (4)
 . ١١533،  ١١/2١3المعجم الكبير للطبراني ، (5)
 . 9سورة القمر االية (6)
 . 4١سورة الذاريات االية (7)
 . 22سورة الحجر االية (٨)
 . 46سورة الروم االية (9)
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  -النهي عن لعن أي شيء :
ْمدرَ  ْعُت ن  ، َقداَل: َسدم  َثَنا اْلَول يُد ْبدُن َرَبداح  اَن، َحدَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن َحسَّ ، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َصال ح  اَن، َيدْذُكُر َحدَّ

، َيُقدوُل: َقداَل َرُسدوُل هَّ   ْرَداء  ْعُت َأَبا الدَّ ، َقاَلْت: َسم  ْرَداء  إ نَّ اْلَعْبدَد » َصدلَّى هللُا َعَلْيده  َوَسدلََّم: َعْن ُأمص  الدَّ
 ََْ دَماء  ُدوَنَهدا، ثُدمَّ َتْهدب ُط إ َلدى ا دَماء  َفُتْغَلدُق َأْبدَواُب السَّ َدت  اللَّْعَنُة إ َلدى السَّ ْر   َفُتْغَلدُق إ َذا َلَعَن َشْيًئا َصع 

ددَمااًل  يًندا َوش  ددَن، َفدإ ْن َكدداَن ل ددَذل َك َأْبَواُبَهدا ُدوَنَهددا، ثُدمَّ َتْأُخددُذ َيم  ي ُلع  ددْد َمَسداًغا َرَجَعددْت إ َلددى الَّدذ  ، َفددإ َذا َلدْم َتج 
َع « أَْهدداًل َوإ الَّ َرَجَعددْت إ َلددى َقائ ل َهددا ، َسددم  : ُهددَو َرَبدداُح ْبددُن اْلَول يددد  ددد  َقدداَل َأُبددو َداُوَد: " َقدداَل َمددْرَواُن ْبددُن ُمَحمَّ

ْنُه، َوَذَكَر َأنَّ َيْحَيى ْبنَ  َم ف يه  " م  اَن َوه   .(١)َحسَّ
 -شرح الحديث :

الحديث فيه ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت اللعنة وكانها تتجسد الى السماء أي جهدة العلدو فتغلدق 
ابواب السماء بصيغة المجهول من االغالق . الن غلق الباب لغدة رديئدة فدي اغدالق علدى مدا فدي 

 : القدددددددددددددددددددددددددددداموس نعددددددددددددددددددددددددددددم يجددددددددددددددددددددددددددددوز تشددددددددددددددددددددددددددددديد المدددددددددددددددددددددددددددده مددددددددددددددددددددددددددددن قولدددددددددددددددددددددددددددده تعددددددددددددددددددددددددددددالى
) وغلقت االبواب ( دونها أي قدام اللعنة ثم تهبط بكسدر الموحددة أي تندزل الدى االر  أي جهدة  

 .  (2)االسفل فتغلق ابوابها أي ابواب طبقاتها دونها
أي تغلق االبواب عند عهور اللعنة ثم تاخذ يمينًا وشمااًل أي تميدل الدى جهتدي اليمدين واليسدار مدا 

ونهدددا ، وصدددعود اللعندددة وهبوطهدددا يمدددين وشدددمااًل تصدددوريا ان فعلددده بدددين السدددماء واالر  فيمنعدددان د
كالمتمرد الذي ال يجد سبيال فاذا لم تجد مساغًا أي مدخاًل وطريقدًا رجعدت الدى الدذي لعدن بصديغة 
المجهدول . فدداذا كددان أي لمدا ذكددر مددن اللعندة اهددال جددزاء الشدرط محددذوف تقددديره لحقتده ونفددذت فيدده 

 . (3)بان كان مظلوما رجعت الى قائلها فانه المستحق لها واهلها واال أي وان لم يكن اهال لها
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ١0/24حديث ابي الدرداء ،  – وسنن البزار 4905،  4/277باب اللعن  –كتاب االدب  –سنن ابي داود (١)
،  7/١49ما يجب حفظ اللسان منه الفخر باالباء وخصوصًا بالجاهلية  –، وشعب االيمان للبيهقي  40٨4، 

 . والرواية البي داود . 4799
 . 7/3045مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
 المصدر نفسه .(3)
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 الخاتمة
بعد ان من هللا سبحانه وتعالى علي بإتمام هذا البحث اذكر هنا أهم النتائج التي عهرت لي من 

 خالل هذا البحث وهي : 
 أن معنى اللعن هو الطرد واإلبعاد على سبيل السخط . -١
حرم اللعن ولعن أي شيء وخاصة الم من َنه يخشى أن تجاب دعوة إن هللا سبحانه وتعالى  -2

 الالعن فيهلك الملعون كما وقع لصاحبه الناقة وهو مبين في حديث لعن الم من .
يجب على كل مسلم االقتداء بقول النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( لما روته السيدة عائشة ) رضي  -3

) صلى هللا عليه وسلم ( مسلمًا لعنة تذكر وال انتقم شيئًا قط إال هللا عنها ( قالت : ) ما لعن رسول هللا 
 .(١)لن يضرب بها في سبيل هللا (

 ( حديث من غير   االلفاظ المتقاربة ومن غير  المكرر . 52تبين أن عدد اَحاديث يزيد عن )  -4
لعن تبين من اَحاديث أن اغلبها ان لم يكن صحيحًا فحسن اَسبعة أحاديث ضعيفة وهي   -5

كسرت والذي ياخذ العشر من الناس والتكلف في الكالم و من أم قومًا وله كارهون وقطع السدر ولعن 
 الم من الحديث اَول والثالث  مع العلم إن معناها صحيح وقد وردت بعضها في صيغ اللعن .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 249٨5و 249٨4برقم  4١/540عنها مسند الصديقة عائشة رضي هللا  –مسند احمد (١)
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 والمراجع المصادر
 

 

تحفة اَحوذي بشرح جامع الترمذي  الم لف: أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد  .١
 بيروت  –هد( الناشر: دار الكتب العلمية ١353الرحيم المباركفورت )المتوفى: 

تحفة اَشراف بمعرفة اَطراف الم لف: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد  .2
الصمد شرف الدين طبعة: المكتب  هد( المحقق: عبد742الرحمن المزي )المتوفى: 

 م١9٨3هد، ١403اإلسالمي، والدار القيصمة الطبعة: الثانية: 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واَسانيد الم لف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن  .3

هد(  تحقيق: مصطفى 463محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
د عبد الكبير البكري  الناشر: وزارة عموم اَوقاف والش ون بن أحمد العلوي ، محم

 هد ١3٨7المغرب عام النشر:  –اإلسالمية 
التيسير بشرح الجامع الصغير  الم لف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرهوف بن تاج  .4

هد( ١03١العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 
 م١9٨٨ -هد ١40٨الريا   الطبعة: الثالثة،  –مكتبة اإلمام الشافعي الناشر: 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  .5
وأيامه  صحيح البخاري  الم لف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  

وق النجاة )مصورة عن المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر  الناشر: دار ط
 هد١422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد ف اد عبد الباقي(  الطبعة: اَولى، 

جامع بيان العلم وفضله الم لف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر  .6
هد(  تحقيق: أبي اَشبال الزهيري الناشر: 463بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 م ١994 -هد  ١4١4جوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: اَولى، دار ابن ال
حاشية السندي على سنن النسائي  الم لف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  .7

حلب الطبعة:  –هد(  الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية 9١١السيوطي )المتوفى: 
  ١9٨6 – ١406الثانية، 

الحجاج  الم لف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الديباج على صحيح مسلم بن  .٨
هد( حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني 9١١الدين السيوطي )المتوفى: 

الخبر  –المملكة العربية السعودية  -اَثري الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 
 م ١996 -هد  ١4١6الطبعة: اَولى 
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 لف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الرو  الداني )المعجم الصغير(  الم .9
هد( المحقق: محمد شكور محمود 360اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

الحاج أمرير الناشر: المكتب اإلسالمي ، دار عمار  بيروت ، عمان الطبعة: اَولى، 
١405 - ١9٨5 

القزويني، وماجة اسم أبيه  سنن ابن ماجه الم لف: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد .١0
هد( تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية 273يزيد )المتوفى: 

 فيصل عيسى البابي الحلبي -
سنن أبي داود الم لف: أبو داود سليمان بن اَشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  .١١

ْستاني )المتوفى:  ج  قق: محمد محيي الدين عبد الحميد هد( المح275عمرو اَزدي السص 
 بيروت  –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

سنن الترمذي الم لف: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  .١2
(  ومحمد ف اد 2، ١هد( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جد 279عيسى )المتوفى: 
( 5، 4مدرس في اَزهر الشريف )جد ( وإبراهيم عطوة عو  ال3عبد الباقي )جد 

 مصر  –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
السنن الصغير للبيهقي  الم لف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى   .١3

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  هد(   المحقق: عبد المعطي 45٨الُخْسَرْوج 
الدراسات اإلسالمية، كراتشي د باكستان  الطبعة: أمين قلعجي  دار النشر: جامعة 

 م ١9٨9 -هد ١4١0اَولى، 
السنن الكبرت  للبيهقي الم لف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  .١4

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  هد(  المحقق: محمد عبد 45٨الُخْسَرْوج 
هد  ١424بنان  الطبعة: الثالثة، ل –القادر عطا  الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م 2003 -
سنن سعيد بن منصور الم لف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني  .١5

هد( المحقق: حبيب الرحمن اَعظمي الناشر: الدار السلفية 227الجوزجاني )المتوفى: 
 م١9٨2-هد ١403الهند الطبعة: اَولى،  –

و محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء شرح السنة  الم لف: محيي السنة، أب .١6
محمد زهير الشاويش  -هد(  تحقيق: شعيب اَرن وط5١6البغوي الشافعي )المتوفى: 
 ١9٨3 -هد ١403دمشق، بيروت   الطبعة: الثانية،  -الناشر: المكتب اإلسالمي 
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ن شرح سنن أبي داود  الم لف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسي .١7
هد( المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم ٨55الغيتابىالحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

 م ١999-هد  ١420الريا   الطبعة: اَولى،  –المصري الناشر: مكتبة الرشد 
شرح سنن أبي داود الم لف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  .١٨

هد( المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم ٨55نى )المتوفى: الغيتابىالحنفى بدر الدين العي
 م ١999-هد  ١420الريا   الطبعة: اَولى،  –المصري الناشر: مكتبة الرشد 

شرح صحيح البخارت البن بطال  الم لف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن  .١9
النشر: مكتبة  هد( تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم  دار449عبد الملك )المتوفى: 

 م2003 -هد ١423السعودية، الريا   الطبعة: الثانية،  -الرشد 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  الم لف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  .20

هد(  المحقق: 354معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
 ١993 - ١4١4بيروت الطبعة: الثانية،  –لة شعيب اَرن وط الناشر: م سسة الرسا

صحيح ابن خزيمة  الم لف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح  .2١
هد( المحقق: د. محمد مصطفى اَعظمي 3١١بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت –الناشر: المكتب اإلسالمي 
لتقريب: تقريب اَسانيد وترتيب المسانيد( طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود با .22

الم لف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
هد(  أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ٨06إبراهيم العراقي )المتوفى: 

هد( الناشر: ٨26توفى: الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي )الم
 الطبعة المصرية القديمة

عمدة القاري شرح صحيح البخاري  الم لف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  .23
هد( الناشر: دار إحياء ٨55أحمد بن حسين الغيتابىالحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

 بيروت   –التراث العربي 
اشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه ح .24

وإيضاح علله ومشكالته الم لف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد 
هد( الناشر: دار الكتب ١329الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم يبادي )المتوفى: 

 هد ١4١5بيروت الطبعة: الثانية،  –العلمية 
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لف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري  الم   .25
بيروت  –العسقالني  الشافعي  تحقيق: عامر أحمد حيدر الناشر: م سسة نادر 

رقم كتبه وأبوابه  ١379بيروت،  -دار المعرفة   ١990 – ١4١0الطبعة: اَولى، 
 وأحاديثه: محمد ف اد عبد الباقي  

ة بن الحارث الخزاعي المروزي الفتن  الم لف: أبو عبد هللا نعيم بن حماد بن معاوي .26
 القاهرة –هد( المحقق: سمير أمين الزهيري الناشر: مكتبة التوحيد 22٨)المتوفى: 

فضائل الصحابة  الم لف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  .27
هد( المحقق: د. وصي هللا محمد عباس الناشر: م سسة 24١الشيباني )المتوفى: 

يروت  قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ب –الرسالة 
 عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز          

فيض القدير شرح الجامع الصغير الم لف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرهوف بن  .2٨
)المتوفى: تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 ١356مصر الطبعة: اَولى،  –هد( الناشر: المكتبة التجارية الكبرت ١03١
قوت المغتذي على جامع الترمذي  الم لف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  .29

هد( إعداد الطالب: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي  9١١السيوطي )المتوفى: 
جامعة أم  -الهاشمي الناشر: رسالة الدكتوراة إشراف: فضيلة اَستاذ الدكتور/ سعدي 

كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة عام النشر:  -القرت، مكة المكرمة 
 هد ١424

كشف الخفاء ومزيل اإللباس  الم لف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي  .30
كتبة العصرية تحقيق: هد( الناشر: الم١١62العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )المتوفى: 

 م2000 -هد ١420عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي  الطبعة: اَولى، 
كشف المشكل من حديث الصحيحين  الم لف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  .3١

هد( المحقق: علي حسين البواب الناشر: دار 597علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 
 الريا  -الوطن 

صحاح  الم لف: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار ال .32
هد( المحقق: يوسف الشيخ محمد  الناشر: المكتبة 666الحنفي الرازي )المتوفى: 

 م١999هد / ١420صيدا  الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 
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بن إسحاق بن بشير بن شداد بن المراسيل  الم لف: أبو داود سليمان بن اَشعث  .33
ْستاني )المتوفى:  ج  هد(  المحقق: شعيب اَرناهوط الناشر: 275عمرو اَزدي السص 

 ١40٨بيروت الطبعة: اَولى، –م سسة الرسالة 
المجتبى من السنن = السنن الصغرت للنسائي -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي .34

علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  الم لف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن
حلب  –هد( تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية 303

    ١9٨6 – ١406الطبعة: الثانية، 
مستخرج أبي عوانة  الم لف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري  .35

عارف الدمشقي  الناشر: دار المعرفة هد(  تحقيق: أيمن بن 3١6اإلسفراييني )المتوفى: 
 م.١99٨ -هد١4١9بيروت الطبعة: اَولى، –

المستدرك على الصحيحين  الم لف: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد  .36
بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبيالطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

 –قادر عطا  الناشر: دار الكتب العلمية هد( تحقيق: مصطفى عبد ال405)المتوفى: 
 ١990 - ١4١١بيروت  الطبعة: اَولى، 

مسند ابن أبي شيبة الم لف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن  .37
هد( المحقق: عادل بن يوسف العزازي و 235عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 
 م١997الريا   الطبعة: اَولى،  –الوطن أحمد بن فريد المزيدي الناشر: دار 

المسند ابن الجعد الم لف: علي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي )المتوفى:  .3٨
 بيروت-هد(   تحقيق :عامر احمد حيدر الناشر :دار نادر 230

مسند أبي داود الطيالسي الم لف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي  .39
هد( المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي الناشر: 204متوفى: البصرت )ال
 م ١999 -هد  ١4١9مصر الطبعة: اَولى،  –دار هجر 

مسند أبي يعلى  الم لف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن  .40
ر هد( المحقق: حسين سليم أسد الناشر: دا307هالل التميمي، الموصلي )المتوفى: 

  ١9٨4 – ١404دمشق الطبعة: اَولى،  –المأمون للتراث 
مسند إسحاق بن راهويه  الم لف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم  .4١

هد( المحقق: د. عبد الغفور 23٨الحنظلي المروزي المعروف بد ابن راهويه )المتوفى: 
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ة المنورة  الطبعة: اَولى، المدين -بن عبد الحق البلوشي الناشر: مكتبة اإليمان 
١4١2 – ١99١ 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل  الم لف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل  .42
عادل مرشد،  -هد(  المحقق: شعيب اَرن وط 24١بن أسد الشيباني )المتوفى: 

عة: ويخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: م سسة الرسالة الطب
 م 200١ -هد  ١42١اَولى، 

مسند اإلمام الشافعي الم لف: الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن  .43
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

هد( رتبه على اَبواب الفقهية: محمد عابد السندي عرف للكتاب وترجم للم لف: 204
زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين محمد 

مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني الناشر: 
 م ١95١ -هد  ١370لبنان عام النشر:  –دار الكتب العلمية، بيروت 

حمد بن عمرو بن عبد مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  الم لف: أبو بكر أ .44
هد( المحقق: 292الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 

( وعادل بن سعد )حقق اَجزاء 9إلى  ١محفوظ الرحمن زين هللا، )حقق اَجزاء من 
( الناشر: مكتبة العلوم ١٨( وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء ١7إلى  ١0من 

 دينة المنورة  الم -والحكم 
مسند الحميدي الم لف: أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي  .45

هد( حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم 2١9اَسدي الحميدي المكي )المتوفى: 
اَرانيص الناشر: دار السقا، دمشق   م  ١996سوريا الطبعة: اَولى،  –أسد الدَّ

بد )سنن الدارمي(  الم لف: أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن مسند الدارمي المعروف  .46
هد( 255بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )المتوفى: 

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية 
 م 2000 -هد  ١4١2السعودية الطبعة: اَولى، 

مسند السراج  الم لف: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني  .47
رَّاج )المتوفى:  هد( حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 3١3النيسابوري المعروف بالسَّ

باكستان  –اَستاذ إرشاد الحق اَثري  الناشر: إدارة العلوم اَثرية، فيصل يباد 
 م 2002هد   ١423الطبعة: 
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لمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا .4٨
هد(  المحقق: 26١الم لف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت –محمد ف اد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 
و العباس شهاب الدين أحمد بن أبي مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  الم لف: أب .49

بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى: 
بيروت الطبعة:  –هد( المحقق: محمد المنتقى الكشناوي الناشر: دار العربية ٨40

 هد ١403الثانية، 
اليماني الصنعاني  المصنف الم لف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري  .50

 –هد( المحقق: حبيب الرحمن اَعظمي الناشر: المكتب اإلسالمي 2١١)المتوفى: 
 ١403بيروت الطبعة: الثانية، 

المعجم اَوسط  الم لف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  .5١
، عبد  هد(  المحقق: طارق بن عو  هللا بن محمد360القاسم الطبراني )المتوفى: 

 القاهرة -المحسن بن إبراهيم الحسيني  الناشر: دار الحرمين 
المعجم الكبير  الم لف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  .52

هد(  المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي  دار 360القاسم الطبراني )المتوفى: 
 نيةالقاهرة  الطبعة: الثا –النشر: مكتبة ابن تيمية 

معجم مقاييس اللغة  الم لف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  .53
 هد(  المحقق: عبد السالم محمد هارون  الناشر: دار الفكر395)المتوفى: 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من اَحاديث المشتهرة على اَلسنة الم لف: شمس  .54
هد(  المحقق: 902بن محمد السخاوي )المتوفى:  الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن

هد  ١405بيروت الطبعة: اَولى،  –محمد عثمان الخشت الناشر: دار الكتاب العربي 
 م١9٨5 -

المنتقى من السنن المسندة الم لف: أبو محمد عبد هللا بن علي بن الجارود النيسابوري  .55
البارودي الناشر: م سسة  هد( المحقق: عبد هللا عمر307المجاور بمكة )المتوفى: 

 ١9٨٨ – ١40٨بيروت الطبعة: اَولى،  –الكتاب الثقافية 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج الم لف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .56

بيروت  الطبعة:  –هد(  الناشر: دار إحياء التراث العربي 676النووي )المتوفى: 
 ١392الثانية، 
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هد( ١79بن أنس بن مالك بن عامر اَصبحي المدني )المتوفى:  الموطأ الم لف: مالك .57
المحقق: محمد مصطفى اَعظمي الناشر: م سسة زايد بن سلطان يل نهيان لألعمال 

 م    2004 -هد  ١425اإلمارات الطبعة: اَولى،  –أبو عبي  -الخيرية واإلنسانية 


