﴿ إِ َّن َهذه ُأم ُتكُم ُأم ًة واحدَ ًة و َأنَا ربكُم َفا ْعبدُ ِ
ون ﴾
َ َ ُّ ْ ُ
َّ ْ َّ َ

َ
ون الم ْق ِد ِ
س َّية
األ ْر َب ُع َ َ

ذير ِم ْن
الت ْح ِ
ِفي َّ
الت ْبديع
ِف ْت َن ِة َّ
جمع وإعداد:
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ّ
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل
من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله،
أما بعد :
فهذه األربعون الثالثة ضمن سلسلة (األربعينات
الر ِد َّية) ،جعلتها
املقدس ّية يف التّحذير من املذاهب َّ
بعنوان( :األربعون املقدس ّية يف التَّحذير من فتنة
مجعت فيها مجل ًة طيب ًة من األحاديث النبوية من
التَّبديع)؛
ُ

نت فيها خطر منهج غالة التجريح
كالم خري الربية ،ب ّي ُ
والتبديع يف هذا الزمان ،وحقيقة هذه اجلامعة التي انتهج
الغلو يف نقد الرجال حتت اسم (اجلرح
منهج
أه ُلها
ّ
َ
والتعديل!) ،وتع ّبدوا هلل بالغيبة والنميمة والبهتان
وألبسوها عباءة النصيحة والغرية عىل منهج السلف
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الصالح ،وذلك بإسقاط الكُرباء ،وإقصاء الفضالء،
ووجهوا
فس ّلطوا سيوفهم عىل رقاب علامء أهل السنةّ ،
سهامهم نحو نحور دعاهتا ،بتت ّبع عثراهتم ،والنَّفخ يف
ّ
وحذروا منهم،
زالهتم ،فهجروهم ،وخاصموهم،
وحرموا الناس من علمهم ،بينام سلم منهم ُ
الرش
أهل ِّ
والبالء ،من أهل الرشك واإلحلاد والبدع واألهواء!
اللهم إنا نعوذ بك من الزلل واخلطل وسوء العمل.
واحلمد هلل رب العاملني

كتبه:

املقدسي
أبو عبد اهلل
ّ
علي بن محمد أبو هن ّية
عناتا/القدس-فلسطني
يوم الثالثاء/7 :رجب1438/هـ
املوافق2017/4/4 :م
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احلديث األول

األعامل بالنّيات
الَ َّط ِ
قال َر ُس ُ
قالَ :
اب َ 
َع ْن ُع َم َر ْب ِن ْ
ول اهللِ ﷺ:
«إِنَّم ْالَعمل بِالنِّي ِ
اتَ ،وإِن ََّم ِّ
لكل ْام ِر ٍئ َما ن ََوى؛
َّ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت ه ْج َر ُت ُه إ َل اهلل َو َر ُسوله َفه ْج َر ُت ُه إ َل
َف َم ْن كَان ْ
َت ِه ْج َر ُت ُه إِ َل ُد ْن َيا ُي ِصي ُب َها
اهللِ َو َر ُسولِ ِهَ ،و َم ْن كَان ْ
ِ
ٍ ِ
هاجر إ ِ َل ْيه» .متفق عليه
جرتُه إِ َل َما َ
َأ ِو ْام َر َأة َينك ُح َها َف ِه َ
صفات املؤمن
احلديث الثاني

املؤمن َيألف و ُيؤلف
قال َر ُس ُ
قالَ :
َع ْن َأيب هرير َة َ 
ول اهللِ ﷺ:
ِ
َ
ؤون
نني إِيامن ًا َأ ْح َسن ُُهم ُخ ُلق ًا ،ا ُمل َو َّط َ
«أك َْم ُل ا ُملؤم َ
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ِ
يم ْن ال
ذين َيأ َل َ
َأكناف ًا ،ا ّل َ
فون َو ُيؤ َلفون َوال َخ ْ َي ف َ
َي ُ
ألف َوال ُيؤ َلف» .رواه أبو داود الطياليس وصححه األلباين
احلديث الثالث

هي ِّلي
املؤمن ِّ
ٍ
َعن ِ
سول اهللِ
عبد اهللِ ِ
قال َر ُ
قالَ :
مسعود َ 
بن
خبك ُْم بِ َم ْن َي ُر ُم َعىل الن ِ
َ ُ
َّارَ ،أو بِ َم ْن
ﷺ« :أال أ ِ ُ
َترم ع ِ
ي َل ِّ ٍ
ريب َه ِّ ٍ
ليه الن َُّار؟ َعىل ك ُِّل َق ٍ
ي َس ْه ٍل».
ُ ُ َ
رواه الرتمذي وابن حبان وصححه األلباين

احلديث الرابع

املؤمن رفيق
َع ْن َع ِائ َش َة َ أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َق َالَ « :يا َعائِ َش ُة!
ِ
ِ
ِ
الر ْف ِق َما َل
إِ َّن اهللَ َرف ٌيق ُي ُّ
الر ْف َقَ ،و ُي ْعطي َع َل ِّ
ب ِّ
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يعطِي ع َل ا ْلعن ِ
ْفَ ،و َما َل ُي ْعطِي َع َل َما ِس َوا ُه».
ُ
َ
ُْ
رواه مسلم

احلديث اخلامس

املؤمن يدافع عن أخيه بظهر الغيب
ِ
«م ْن
َّبي ﷺ قالَ :
َعن َأيب الدَّ رداء َ ع ِن الن ِّ
ِ
ِ
َر َّد َع ْن ِع ِ
النار َيو َم
رض َأخيه؛ َر َّد اهللُ َعن َو ْج ِهه َ
الق ِ
ِ
يامة» .رواه الرتمذي وصححه األلباين
َ
حق املسلم
ُّ

احلديث السادس

حق املسلم عىل املسلم
ُّ
َعن َأ ِب ُهرير َة َ أ َّن رس َ ِ
«ح ُّق
ول اهلل ﷺ َق َالَ :
ْ
َ ُ
ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ :ما ُه َّن َيا َر ُس َ
ت» ق َ
ول
ا ْل ُم ْسل ِم َع َل ا ْل ُم ْسل ِم س ٌّ
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اهللِ؟ َق َال« :إِ َذا َل ِقي َت ُه َف َس ِّل ْم َع َل ْي ِهَ ،وإِ َذا َد َع َ
اك َف َأ ِج ْب ُه،
َوإِ َذا ْاس َتن َْص َح َ
ك َفان َْص ْح َل ُهَ ،وإِ َذا َع َط َس َف َح ِمدَ اهللَ

ات َفا َّتبِ ْع ُه».
شم ْت ُهَ ،وإِ َذا َم ِر َض َف ُعدْ ُهَ ،وإِ َذا َم َ
َف ِّ
مسلم

احلديث السابع
ُح ْرم ُة ِعرض املسلم

رواه

َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ:
«ا ْل ُم ْسلِ ُم َأ ُخو ا ْل ُم ْسلِمِ؛ َل َي ْظلِ ُم ُهَ ،و َل َ ْ
ي ُذ ُل ُهَ ،و َل
َ ِ
و ُي ِشري إِ َل َصدره َث َلثيق ُر ُه ،ال َّت ْق َوى َه ُهنَا» َ
ْ
ِ
ِم ٍ
رار« -بِ َح ْس ِ
ي ِق َر َأ َخا ُه
الش َأ ْن َ ْ
ب ْام ِر ٍئ م َن َّ ِّ
ا ْل ُم ْسلِ َم .ك ُُّل ا ْل ُم ْسلِ ِم َع َل ا ْل ُم ْسلِ ِم َح َرا ٌمَ :د ُم ُه
ومال ُه َو ِع ْر ُ
ض ُه» .رواه مسلم
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احلديث الثامن

تعظيم شأن األعراض
ول اهللِ ﷺ َ
َعن َأيب َبكر َة َ أ َّن َر ُس َ
قال ِف
ِ
ِ
ِ
ماءك ُْم َو َأ ْموا َلك ُْم
ُخ ْط َبته ِف َح َّجة َ
الوداعِ« :إِ َّن د َ
َو َأ ْع َ
راضك ُْم َحرا ٌم عل ْيك ُْم ،ك َُح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم هذا،
ْت».
ِف َش ْه ِرك ُْم هذاِ ،ف َب َل ِدك ُْم هذاَ ،أال َه ْل َب َّلغ ُ

متفق عليه

احلديث التاسع

حتريم ِّ
كل ما يؤ ّدي إىل العداوة والبغضاء بني

املسلمني
َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ« :إِ َّياك ُْم
ال ِد ِ
َوال َّظ َّن َفإِ َّن ال َّظ َّن َأك َْذ ُب َْ
يثَ ،و َل َ َت َّس ُسوا،
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اسدُ واَ ،و َل
َو َل َ َت َّس ُسواَ ،و َل َتن َ
َاج ُشواَ ،و َل َ َت َ
َضواَ ،و َل تَدَ ا َب ُرواَ ،وكُونُوا ِع َبا َد اهللِ إِ ْخ َوانًا».
َت َباغ ُ
متفق عليه

حق العلماء
ُّ

احلديث العاشر

توقري العامل من إجالل اهلل
سول اهللِ ﷺ َ
َعن َأيب ُموسى َ أ َّن َر َ
قال« :إِ َّن
الشيب ِة المسلِمِ ،و ِ
ِ
ِ
ِ
حام ِل
َ
م ْن إِ ْجالل اهللِ إِكرا َم ذي َّ ْ َ ُ
َي الغَايل ِ
ال ُق ِ
رآن ،غ ْ ِ
فيهَ ،وال َ
اجل ِاف َعن ُهَ ،وإِكْرا َم ذي
الس ِ ِ ِ
لطان ا ُمل ْقسط» .رواه أبو داود وصححه األلباين
ُّ
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احلديث احلادي عشر
العلامء من أعظم الناس ح ًّقا
َعن ُعباد َة ب ِن الص ِ
سول اهللِ ﷺ َ
امت َ أ َّن َر َ
قال:
َّ
ْ
ِ
ِ ُ
ِ
رح ْم َصغ َرينا،
َبريناَ ،و َي َ
« َل ْي َس م ْن أ َّمتي َم ْن َل ْ ُي َّل ك َ
ف لِ ِ
عالنا» .رواه أمحد والطرباين وصححه األلباين
َو َي ْع ِر ْ َ
احلديث الثاني عشر

الربكة مع العلامء
َع ْن ِ
ابن َع َّب ٍ
سول اهللِ ﷺ َ
اس َ أ َّن َر َ
«الب َك ُة
قالَ َ :
ُم» .رواه الطرباين واحلاكم وصححه األلباين
َم َع َأكابِ ِرك ْ
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وجوب حفظ اللسان
احلديث الثالث عشر

سالمة لسان املسلم
َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ٍرو َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َال:
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه،
«الم ْسلِ ُم َم ْن َسلِ َم ا ُمل ْسلِ ُم َ
ُ
ِ
عنْ ُه» .متفق عليه
َوا ُمل َهاج ُر َم ْن َه َج َر َما َنَى اللَُّ َ
احلديث الرابع عشر

سالمة اللسان من أفضل األعامل
ٍ
َعن ِ
عبد اهللِ ِ
قالَ :س َأ ْل ُت َر َ
سعود َ 
سول
بن َم
ْ
ِ
سول اهلل! َأ ُّي األَ ْع ِ
لت :يا َر َ
امل َأ ْف َض ُل؟
اهللِ ﷺ َف ُق ُ
«الصال ُة َعىل ِم ِ
َ
لتُ :ث َّم ماذا يا
قال:
يقاتا»ُ .ق ُ
َّ
قالَ :
سول اهللِ؟ َ
َر َ
َّاس ِم ْن لِ َسانِ َ
ك».
«أ ْن َي ْس َلم الن ُ
رواه الطرباين وصححه األلباين
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احلديث اخلامس عشر
ِق َّلة الكالم من اإليامن

َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ:
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َف ْل ُيك ِْر ْم َض ْي َف ُه،
«م ْن ك َ
َ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َف َل ُي ْؤ ِذ َج َار ُه،
َو َم ْن ك َ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْ ًيا َأ ْو
َو َم ْن ك َ
ت» .متفق عليه
لِ َي ْص ُم ْ
احلديث السادس عشر

سالمة اللسان نجاة
بن ٍ
َع ْن ُع ْقب َة ِ
لت :يا َر َ
عامر َ 
سول اهللِ!
قالُ :ق ُ
ما النَّجاةُ؟ قالَ :
َكَ ،و ْل َي َس ْع َ
ك لِسان َ
ك َع َل ْي َ
«أ ْم ِس ْ
ك
ُك ،واب ِ
ك َعىل َخطيئَتِ َ
ك» .رواه أبو داود والرتمذي وصححه
َبيت َ َ ْ
األلباين
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احلديث السابع عشر

استقامة اللسان دليل عىل استقامة القلب واإليامن
قال ر ُ ِ
َع ْن َأ ٍ
تقيم
سول اهلل ﷺ« :ال َي ْس ُ
نس  قالُ َ :
إِ ُ ٍ
َقيم َق ْل ُبه َحتى
َقيم َق ْل ُبهَ ،وال َي ْست ُ
يامن َعبد َحتى َي ْست َ
َقيم لِ َسانُهَ ،وال َيدْ ُخ ُل َ
جار ُه
اجلنَّ َة َر ُج ٌل ال َي ْأ َم ُن ُ
َي ْست َ
َبوائ َق ُه» .رواه أمحد وابن أيب الدنيا وصححه األلباين
احلديث الثامن عشر

اهلل يكره القيل والقال
َعن ا ُمل ِغ ِ
رية ِ
قالَ :س ِم ْع ُت َر َ
بن ُشعب َة َ 
سول
ْ
ِ
يل َو َ
قول« :إِ َّن اهللَ ك َِر َه َلكُم َثالث ًا :ق َ
اهللِ ﷺ َي ُ
قال،
ِ
ِ
الس َؤال» .متفق عليه
َوإِضا َع َة املالَ ،و َك ْثر َة ُّ
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احلديث التاسع عشر

من صمت نجا
أن َر َ
َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ٍرو َّ 
سول اهللِ ﷺ قال:

ت ن ََجا».
«م ْن َص َم َ
َ

رواه الرتمذي وصححه األلباين

أهم أسباب ظهور منهج التجريح
من ّ
احلديث العشرون

منهج التجريح منهج ُمبتدَ ع
تَ :ق َال رس ُ ِ
«م ْن
َع ْن َع ِائ َش َة َ قا َل ْ
ول اهلل ﷺَ :
َ ُ
ث ِف َأم ِرنَا ه َذا ما َلي ِ
َأ ْحدَ َ
س منْ ُه َف ُه َو َر ٌّد» .متفق عليه
ْ َ َ ْ َ
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احلديث احلادي والعشرون

موت العلامء وتصدّ ر اجلهالء
َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ال َع ِ
اص َ ق َال:
ول اهللِ ﷺ َي ُق ُ
َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول« :إِ َّن اهللَ الَ َي ْقبِ ُض
العب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادَ ،و َلكِ ْن َي ْقبِ ُض
الع ْل َم انْتزَا ًعا َينْت َِز ُع ُه م َن َ
ِ
ض ال ُع َل َم ِءَ ،حتَّى إِ َذا َل ْ ُي ْب ِق َع ً
الع ْل َم بِ َق ْب ِ
ال ِا َّات ََذ
َّاس ُرؤُ وس ًا ُج َّه ًالَ ،ف ُسئِ ُلواَ ،ف َأ ْفت َْوا بِغ ْ ِ
َي ِع ْلمٍ،
الن ُ
َف َض ُّلوا َو َأ َ
ض ُّلوا» .متفق عليه
احلديث الثاني والعشرون

ظهور أرشاط الساعة
َع ْن َأن ٍ
ول اهللِ ﷺ َي ُق ُ
َس َ ق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول:
«إِ َّن ِمن َأ ْ ِ
السا َع ِة َأ ْن ُي ْر َف َع ا ْل ِع ْل ُم َو َي ْك ُث َر
شاط َّ
ْ َ
ج ْه ُل» .متفق عليه
ا ْل َ
15

األَ ْربَ ُعو َن ال َمقْدِ ِس َّية

احلديث الثالث والعشرون
وذما
ّ
الغلو مدح ًا ًّ
ِ
َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
قال يل َر ُس ُ
اس  قالَ :
ول اهلل ﷺ َغدا َة
ِ
ف َعىل ر ِ
الع َق ِبة ،وهو ِ
«هات ال ُق ْط ِل».
اح َلتِه:
واق ٌ
َ ُ َ
َ
َ
ٍ
حل ْذفَ ،ف َو َض َع ُه َّن
َف َل َق ْط ُت َل ُه َح َصيات ُه َّن َح َص ا َ
ِ
قال :بِ َأ ِ
هؤالء َ -م َّر ِ
تنيَ ،-و َ
ِف َي ِدهَ ،ف َ
قال بِ َي ِد ِه
مثال

ُلو ِف الدِّ ِ
(ر َف َعها)َ ،و َ
ينَ ،فإِنَّام
قال« :إِ َّياكُم َوالغ َّ
َ
َان َق ْب َلك ُْم بِال ُغ ُل ِّو ِف الدِّ ِ
َه َل َ
ين» .رواه النسائي
ك َم ْن ك َ
وابن ماجه وصححه األلباين

احلديث الرابع والعشرون

اتّباع اهلوى
َّبي ﷺ َ
قال« :إِنَّام َأ ْخ َشى
َع ْن َأيب َب ْر َزة َ ع ِن الن ِّ
ع َليكُم َشه ِ
وات الغ َِّي ِف ُب ُطونِك ُْم َو ُف ُر ِ
وجك ُْم،
َ ْ ْ َ
16
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َّت َاهل َوى».
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رواه أمحد والطرباين وصححه األلباين

احلديث اخلامس والعشرون

غالة التجريح مفاليس
ول اهللِ ﷺ َق َالَ :
َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ون
«أتَدْ ُر َ
َم ِن ا ُمل ْفلِ ُس؟» .قا ُلوا :ا ُمل ْف ِل ُس فِينا َم ْن ال ِد ْر َه َم َل ُه
تاعَ .ف َ
قال« :إِ َّن ا ُمل ْفلِ َس ِم ْن ُأ َّمتي َم ْن َي ْأيت َي ْو َم
َوال َم َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
يام ِة بِ َصالة َوصيا ٍم َوزَكاةَ ،و َي ْأيت َقدْ َشت ََم هذا،
الق َ
كل َ
َو َ
ف هذاَ ،و َأ َ
مال هذاَ ،و َس َف َ
ك َد َم هذا،
قذ َ
ض َب هذاَ ،ف ُي ْع َطى هذا ِم ْن َح َسناتهَ ،وهذا ِم ْن
َو َ َ
ِ
َ
ض ما َع َل ِيه؛
َح َسناتِهَ ،فإِ ْن َفن ِ َي ْ
ت َح َسنا ُت ُه َق ْب َل أ ْن َي ْق َ
ِ ِ
ت َع َل ِيهُ ،ث َّم ُط ِر َح ِف
طاياه ْم َف ُط ِر َح ْ
ُأخ َذ م ْن َخ ُ
الن ِ
َّار» .رواه مسلم
17
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من صفات غالة التجريح
احلديث السادس والعشرون
ا ُملهلِكات
َس َ ع ْن ر ِ
َع ْن َأن ٍ
سول اهللِ ﷺ َ
«و َّأما
قالَ :
َ
جاب
ا ُملهلِ ُ
َّبعَ ،وإِ ْع ُ
هوى ُمت ٌ
طاعَ ،و ً
كات؛ َف ُش ٌّح ُم ٌ
ِ ِ ِ
ا َمل ْرء بِنَ ْفسه» .رواه البزار والبيهقي وصححه األلباين
احلديث السابع والعشرون
الكِ ْب
َعن َعب ِد اهللِ ب ِن مسع ٍ
ود َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ :
«ل
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َيدْ ُخ ُل َْ
َان ف َق ْلبِه م ْث َق ُال َذ َّرة م ْن ك ْ ٍب».
النَّ َة َم ْن ك َ
ِ
ب َأ ْن َيك َ
ُون َث ْو ُب ُه َح َسنًا
الر ُج َل ُي ُّ
َق َال َر ُج ٌل :إِ َّن َّ
و َنع ُله حسنَ ًةَ ،ق َال« :إِ َّن اهللَ جِ ٌ ِ
ب َْ
ال َم َل،
َ
يل ُي ُّ
َ ْ ُ َ َ
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ِ
ال ِّقَ ،وغ َْم ُط الن ِ
ب َب َط ُر َْ
َّاس».
ا ْلك ْ ُ

رواه مسلم

احلديث الثامن والعشرون
ال ُفحش والقسوة
َعن َع ِائ َش َة َ أ َّن ر َ ِ
ش
ْ
َ
سول اهلل ﷺ َق َال« :إِ َّن َ َّ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َّاس َمن ِْز َل ًة عنْدَ اهللِ َي ْو َم ا ْلق َي َامةَ ،م ْن َو َد َع ُهَ ،أ ْو
تَر َكه النَّاس ا ِّت َقاء ُف ِ ِ
حشه» .رواه مسلم
َ ْ
ُ
َ ُ
احلديث التاسع والعشرون

التّعسري
ِ ٍ
َع ْن َأن ِ
سوا
َس ْب ِن َمالك َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ « :ي ِّ ُ
شوا َوالَ ُتنَ ِّف ُروا» .متفق عليه
سواَ ،و َب ِّ ُ
َوالَ ُت َع ِّ ُ
19

األَ ْربَ ُعو َن ال َمقْدِ ِس َّية

احلديث الثالثون

التّنفري
از ٍم َق َالَ :أ ْخب ِن َأبو مسع ٍ
س ْب ِن َأ ِب َح ِ
َع ْن َق ْي ِ
ود
ََ ُ َ ْ ُ
اهللِ َيا َر ُس َ
ول اهللِ إِ ِّن َلَت ََأ َّخ ُر َع ْن
َأ َّن َر ُج ًل َق َالَ :و ِ
َص َل ِة ا ْل َغدَ ِاة ِم ْن َأ ْج ِل ُف َل ٍن ِمَّا ُيطِ ُيل بِنَا! َف َم
َر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ ِف َم ْو ِع َظ ٍة َأ َشدَّ َغ َض ًبا ِمنْ ُه
ِ
ٍِ
ين؛ َف َأ ُّيك ُْم َما َص َّل
َي ْو َمئذ ُث َّم َق َال« :إِ َّن منْك ُْم ُمنَ ِّف ِر َ
َّاس َف ْل َيت ََج َّوزَْ :فإِ َّن فِ ِ
بِالن ِ
الض ِع َ
يف َوا ْل َكبِري َو َذا
يه ُم َّ
َْ
اجةِ».
ال َ

متفق عليه

احلديث احلادي والثالثون

اإللزام
َع ْن َع ِ ٍّل َ أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َب َع َث َج ْي ًشاَ ،و َأ َّم َر
20
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وهاَ ،ف َأ َرا َد
َاراَ ،و َق َال :ا ْد ُخ ُل َ
َع َل ْي ِه ْم َر ُج ًلَ ،ف َأ ْو َقدَ ن ً
وهاَ ،و َق َال ْال َخ ُر َ
ون :إِنَّا َقدْ َف َر ْرنَا
َاس َأ ْن َيدْ ُخ ُل َ
ن ٌ
ِمن َْهاَ ،ف ُذ ِكر َذلِ َك لِرس ِ
ول اهللِ ﷺ؛ َف َق َال لِ َّل ِذي َن
َ ُ
َ
ِ
وها َل ْ َتزَا ُلوا ف َيها
َأ َرا ُدوا َأ ْن َيدْ ُخ ُل َ
وهاَ « :ل ْو َد َخ ْلت ُُم َ
إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة»َ ،و َق َال لِ ْل َخ ِري َن َق ْو ًل َح َسنًا،
َو َق َالَ :
«ل َطا َع َة ِف َم ْع ِص َي ِة اهللِ ،إِن ََّم ال َّطا َع ُة ِف
ِ
ع ُروف» .رواه مسلم
ا َْل ْ
احلديث الثاني والثالثون

اهلجر بغري حق
َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
قال َر ُ
قالَ :
اس َ 
سول اهللِ ﷺ« :ال
وق َث ِ
ِ
جر َف َ
الثة َأ َّيامٍَ ،فإِ ِن ا ْل َت َقيا َف َس َّل َم َأ َحدُ ُها
َي ُّل َاهل ُ

اآلخ ُر ْاش َتكا ِف األَ ْج ِرَ ،وإِ ْن َل ْ َي ُر َّد َب ِرئَ هذا
َف َر َّد َ
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َهاج ِ
اآلخ ُرَ ،وإِ ْن ماتا َو ُها ُمت ِ
ِم َن ا ِ
ران
باء بِه َ
إل ْثمَ ،و َ
ِ
يت َِم ِ
عان ِف اجلنَّة» .رواه الطرباين وصححه األلباين
ال َ ْ
احلديث الثالث والثالثون

اهلجر كالقتل يف اإلثم
ول اهللِ
َع ْن َأيب ِخ َر ٍ
مي َ أ َّن ُه َس ِم َع َر ُس َ
الس َل ِّ
اش ُّ
ول« :من هجر َأخاه سن ًةَ ،فهو كَس ْف ِ
ﷺ َي ُق ُ
ك
ُ َ َ
ُ َ
َ ْ َ َ َ
ِِ
َدمه» .رواه أبو داود وصححه األلباين
احلديث الرابع والثالثون
عقوبة اهلاجر
َع ْن َف َضال َة ْب ِن ُع َب ْي ٍد َ أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ قال:
وق َث ٍ
الث َف ُه َو ِف الن ِ
«م ْن َه َج َر َأخا ُه َف َ
َّار ،إِ ّل َأ ْن
َ
يتَدار َكه اهللُ بِر ِ
حته» .رواه الطرباين وصححه األلباين
َ َ ُ
َ َْ
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احلديث اخلامس والثالثون

تقديس الشيوخ
ِ
ِ
َّبي ﷺ َو ِف
َع ْن َعد ِّي ْب ِن حات ٍم  قالَ :أ َت ْي ُت الن َّ
ِ
ليب ِم ْن َذ َه ٍ
بَ ،ف َ
ي! ا ْط َر ْح
قال« :يا َعد ُّ
ُعنُقي َص ٌ
ِ
َعن َ
ور ِة َبرا َءة:
الو َ
ْك هذا َ
ثن»َ .و َسم ْع ُت ُه َي ْق َر ُأ ِف ُس َ
﴿ات َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َانُ ْم َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
َّ
ون اهللِِ﴾،
قالَ :
َ
دونُمَ ،ولكِن َُّهم كانُوا
«أ َما إِ َّن ْم َل ْ َيكُونُوا َيع ُب َ
إِذا َأ َح ُّلوا َُلم َش ْيئ ًا ْاست ََح ُّلوهَ ،وإِذا َح َّر ُموا َع َل ِ
يه ْم
ح َّر ُموه» .رواه الرتمذي وصححه األلباين
َش ْيئ ًا َ
احلديث السادس والثالثون
شني هو اهلل َّ
جل جالله
وذمه ٌ
من محدُ ه ٌ
زين ُّ
ِ
ِِ
الب ِاء ْب ِن َع ِ
از ٍ
ين
بِ ،ف َق ْوله َت َع َال﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
َع ْن َ َ
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احلجر ِ
ِ
ينَادون َ ِ
ون﴾،
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم َل َي ْع ِق ُل َ
ُ ُ
َك م ْن َو َراء ُ ُ َ
ِ
ِ
َق َالَ :قا َم َر ُج ٌل َف َق َالَ :يا َر ُس َ
حدي َز ْي ٌن
ول اهلل إِ َّن َ ْ
يَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ « :ذ َ
اك اهللُ َع َّز
َوإِ َّن َذ ِّمي َش ْ ٌ

َو َج َّل».

رواه الرتمذي وصححه األلباين

احلديث السابع والثالثون

احلب وال ُبغض
الغلو يف ّ
ّ
َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ٍرو َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ:
َ
يض َ
ب َحبِي َب َ
ك
ُون َب ِغ َ
ك َه ْونًا َماَ ،ع َسى َأ ْن َيك َ
«أ ْحبِ ْ
يض َ
ُون
َي ْو ًما َماَ ،و َأ ْب ِغ ْض َب ِغ َ
ك َه ْونًا َماَ ،ع َسى َأ ْن َيك َ
َحبِي َب َ
ك َي ْو ًما َما» .رواه الطرباين وصححه األلباين
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احلديث الثامن والثالثون
احلزبية ا ُملنتنة
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهللِ َ 
قالُ :كنَّا َم َع النَّبِ ِّي ﷺ
ِف َغ َز ٍاةَ ،فكَس َع ر ُج ٌل ِم َن ا ُْل َه ِ
اج ِري َن َر ُج ًل ِم َن
َ َ
لن َْص ِ
ارَ ،ف َق َال ْالَن َْص ِ
ْالَن َْص ِ
ار ُّيَ :يا َل ْ َ
ارَ ،و َق َال
اج ِر ُّيَ :يا َل ْلم َه ِ
ا ُْل َه ِ
اج ِري َنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ:
ُ
ال ِ
«ما َب ُال َد ْع َوى َْ
اهلِ َّي ِة؟» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ!
َ
ِ
ِ
كَس َع ر ُج ٌل م َن ا ُْل َه ِ
اج ِري َن َر ُج ًل م َن ْالَن َْص ِ
ار،
َ َ
ِ
وهاَ ،فإ ِ َّنَا ُمنْتنَ ٌة» .متفق عليه
َف َق َالَ « :د ُع َ
احلديث التاسع والثالثون

الغيبة
ول اهللِ ﷺ َق َالَ :
َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ون
«أتَدْ ُر َ
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ما ا ْل ِغيب ُة؟» َقا ُلوا :اهللُ ورسو ُله َأ ْع َلمَ ،ق َالِ :
«ذك ُْر َك
ََ ُ ُ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َأ َخ َ
اك بِ َم َيك َْر ُه» .قيلَ :أ َف َر َأ ْي َت إِ ْن ك َ
َان ف َأخي َما
َان فِ ِيه َما َت ُق ُ
َأ ُق ُ
ولَ ،ف َق ِد ا ْغ َت ْب َت ُهَ ،وإِ ْن
ول؟ َق َال« :إِ ْن ك َ
ِ ِ
ب َّت ُه» .رواه مسلم
َل ْ َيك ُْن فيه َف َقدْ َ َ
احلديث األربعون

الغيبة من أعظم الذنوب
الب ِاء ْب ِن ِ
عاز ٍ
قال َر ُس ُ
قالَ :
بَ 
ول اهللِ ﷺ:
َع ِن َ
عون باب ًا؛ َأ ْدناها ِم ْث ُل إِت ِ
«الربا ا ْث ِ
الر ُج ِل
نان َو َس ْب َ
ْيان َّ
ِّ
ِ
ِ
الر ُج ِل ف ع ْر ِ
ض
الربا ْاستَطا َل ُة َّ
ُأ َّم ُهَ ،وإِ َّن َأ ْر َبى ِّ
ِ ِ
َأخيه» .رواه الطرباين وصححه األلباين
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احلديث احلادي واألربعون

ال ُبهتان
سول اهللِ
ِ ِ
قالَ :س ِم ْع ُت َر َ
مر َ 
َع ْن َعبد اهلل ْب ِن ُع َ
ؤم ٍن ما َليس ِ
قال ِف م ِ
«م ْن َ
ﷺ َي ُ
فيه؛ َأ ْس َكنَ ُه
ْ َ
ُ
قولَ :
اخل ِ
اهللُ َر ْد َغ َة َ
ي ُر َج ِمَّا َ
بالَ ،حتّى َ ْ
قال» .رواه أبو داود
وصححه األلباين

احلديث الثاني واألربعون

عقوبة البهتان
قال َر ُ
قالَ :
َع ْن َأيب ُه َرير َة َ 
سول اهللِ ﷺَ :
«خ ٌْس
س بِغ ْ ِ
ك بِاهللَِ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
الش ُّ
َل ْي َس َُل َّن َك َّفارةٌَّ :
َي
ِ
ِ
الف ِ
ت م ْؤ ِم ٍن ،و ِ
ني
رار م َن الز َّْحفَ ،و َيم ٌ
َ
ُ
َح ٍّقَ ،و َ ْب ُ ُ
َصابِر ٌة َي ْقتَطِ ُع ِبا َماالً بِغ ْ ِ
ح ٍّق» .رواه أمحد وصححه األلباين
َي َ
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احلديث الثالث واألربعون

التّحريش والتّخبيب بني املؤمنني
ِ
َع ْن ٍ
َّبي ﷺ َي ُ
قول« :إِ َّن
جابر  قالَ :سم ْع ُت الن َّ
َّ
زير ِة
طان َقدْ َيئِ َس َأ ْن َي ْع ُبدَ ُه ا ُمل َص ُّل َ
الش ْي َ
ون ِف َج َ
ال َع َر ِ
ِ
َّحريش َب ْين َُهم» .رواه مسلم
ب؛ َولكِ ْن ِف الت
احلديث الرابع واألربعون

ُحرمة التَّخبيب
قال رس ُ ِ
َعن َأيب ُهرير َة َ 
يس
ول اهلل ﷺَ « :ل َ
قالُ َ َ :
ِ
ب ْامرأ ًة َعىل ز َْو ِجهاَ ،أ ْو َع ْبد ًا َعىل
منَّا َم ْن َخ َّب َ
ِِ
س ِّيده» .رواه أبو داود وصححه األلباين
َ
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احلديث اخلامس واألربعون

الظن وتت ُّبع العورات
سوء ّ
ول اهللِ
قال َر ُس ُ
قالَ :
مي َ 
َع ْن َأ ِب َب ْرز َة األَ ْس َل ِّ
ول ْ َيدْ ُخ ِل ا ِ
لسانِهَ ،
يامن
إل ُ
رش َم ْن َ
آمن بِ َ
ﷺ« :يا َم ْع َ
ِ
منيَ ،وال تَت َّب ُعوا َع ْو ِ
راتم؛
َق ْل َب ُه! ال َتغْتا ُبوا ا ُملسل َ
َفإِنَّه َم ْن ا َّت َبع َع ْو ِ
وم ْن تَت َّب َع
راتم؛ َت َت َّب َع اهللُ َع ْور َت ُهَ ،
ِ
ح ُه ِف ب ْيته» .رواه أبو داود وصححه األلباين
اهللُ َع ْو َرت ُه َي َ
فض ْ
احلديث السادس واألربعون

وتلمس العيوب
امليش بالنميمة ّ
قال َر ُس ُ
قالَ :
َع ْن َأيب ُهرير َة َ 
ول اهللِ ﷺ:
«إِ َّن َأحبكُم إِ َل؛ َأ ِ
ؤون
حاسنُك ُْم َأ ْخالق ًا ،ا ُمل َو ّط َ
َّ
َّ
ون و ُي ْؤ َل ُفونَ ،وإِ َّن َأ ْبغ ََضكُم
ذين َي ْأ َل ُف َ
َأكْناف ًا ،ا ّل َ
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ِ
ني األَ ِح َّب ِة؛
يم ِة ،ا ُمل َف ِّر ُق َ
إِ َّيل؛ ا َمل َّش َ
ون َب َ
اؤون بِالنَّم َ
ا ُمل ْلت َِم َ ِ ِ
ب» .رواه الطرباين وصححه األلباين
سون ل ْل ُبآء ال َع ْي َ
احلديث السابع واألربعون

نعوذ باهلل
كان ِمن د ِ
َع ْن َأيب ُهرير َة َ 
عائ ِه ﷺ« :ال ّل ُه َّم
قالُ ْ َ :
جار الس ِ
إِن َأعو ُذ بِ َ ِ
وءَ ،و ِم ْن ز َْوجٍ ت َُش ِّي ُبني
ِّ ُ
ك م ْن ِ ُّ
ِ
ٍ
ِ
ُون َع َل ر ّب ًاَ ،وم ْن م ٍ
َق َ
ال
َ
بل ا َملشيبَ ،وم ْن َو َلد َيك ُ َّ َ
ُون َع َ َّل َعذاب ًاَ ،و ِم ْن َخ ٍ
ليل ماكِ ٍر َع ْينُ ُه تَراين،
َيك ُ
َو َقل ُب ُه َي ْرعاين؛ إِ ْن َر َأى َح َسن ًة َدفنَهاَ ،وإِذا َر َأى َس ِّيئ ًة
عها» .رواه الطرباين وصححه األلباين
َأذا َ
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