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ومعنى
ذم النميمة لفظ ًا
ً
السيء
من السنة النبوية وأثرها ّ
على الفرد والمجتمع
[دراسة إستقرائية]
أ.م.د سعدون محمد جواد
تدريسي في قسم الحديث وعلومه
كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة
م.م سبتي صالح أحمد
تدريسي في تربية األنبار
إعدادية الفلوجة التجارية للبنين
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الدراس��ة ،وذل��ك باس��تقراء األحادي��ث النبوية يف

الصح��اح والس��نن واملس��انيد واملعاج��م وغريها
م��ن املصنفات الحديثي��ة ،ال��واردة يف ذم النميمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حمدا طيبا لفظ��ا ومعنى ،وبيان دالالت االحاديث يف التحذير

مباركا ملء الس��موات واالرض ،والصالة والس�لام الشديد من هذا املرض الفتاك؛ الذي قد يتسبب يف

عىل س��ينا محمد املبعوث رحم��ة للعاملني الذي العداوة وزرع االفس��اد بني االفراد ،فيكون سببا من

أخرج الله س��بحانه وتعاىل ب��ه البرشية من ظلامت االسباب التي توقع الفنت والقتل وغريها.

الجه��ل اىل ن��ور العلم وع�لى آله وصحبه وس��لم ثانيا :تخريج االحاديث النبوية من مظانها االصيلة،
تسليام كثريا ً.

والحكم عىل اسانيدها من خالل اقوال امئة الجرح

أما بعد  ...الس��نة النبوية املصدر الثاين من مصادر والتعديل كاملنذري والذهب��ي وابن حجر وغريهم

الترشيع اإلس�لامي ،فيها كل ما تحتاج اليه البرشية رحمه��م الل��ه تعاىل ،وه��ذا يف غ�ير الصحيحني؛

م��ن عالج ناجع ،لحل املش��كالت الت��ي تواجها ،النهام محكوم بصحة احاديثهام عىل ما تلقته االمة
واالم��راض املعنوية التي تحدث بني افرادها ،ألنها بالقبول لكتابيهام.

وحي من الله ،فهي صالحة لكل زمان ومكان ،حتى ثالثا :بي��ان غري��ب الحديث باالعت�ماد عىل كتب

تعيش بأمن وأمان ،ومن تلك االمراض املنترشة يف الغري��ب كالنهاية يف غريب الحديث واالثر ،وذلك
جمي��ع املجتمع��ات ،النميمة مرض خط�ير فتاك ،عندما ترد لفظة غريبة يف سند الحديث.

ي��ؤدي اىل الفرقة والحقد والحس��د واالفس��اد بني رابع��ا :بيان معاين األحاديث وم��ا فيها من دالالت
االف��راد ،فاردت من خالل هذا البحث بيان التحذير متباينة تخص النهي عن هذا الخلق الذميم.
الش��ديد من هذا امل��رض العض��ال ،وذلك بجمع

•أهمية البحث:

ومعنى ،وبيان تكمن أهمي��ة البحث يف بيان الع�لاج الناجع لهذا
االحاديث الواردة عن النبي ﷺ لفظا
ً
ما فيه��ا من تحذي��رات وتوجيهات ،له��ذا املرض املرض املس��ترشي ب�ين االفراد والش��عوب ،فعند
املس��ترشي يف املجتمعات ،فإن طبقها املسلمون س�ماع النميمة ،فذلك يكون س��ببا من اسباب سوء

في�ما بينهم باالبتعاد عنه ،كانوا يف نجاة يف الدارين الظن باألخرين ،فيق��ع النامم بالغيبة وبتتبع عورات

الدنيا واالخرة.

•منهجية البحث:

الناس والتجس��س عليه��م ،مام ي��ؤدي اىل التدابر

والتقاط��ع بني اف��راد املجمع ،وهذا من االس��باب

أوال :اس��تخدمت املنه��ج االس��تقرايئ يف ه��ذه الت��ي يبحث عنها اعداء االس�لام ،لإليقاع الفنت يف
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صفوف املسلمني.
•مشكلة البحث:

واملبحث الثاين  :ذم النميمة لفظا ومعنى من السنة

النبوية وفيه مطلبان :

عالج البحث قضية من القضايا ومرضا من االمراض املطلب االول  :ذم النميمة لفظا من السنة النبوية .

معن��ى من الس��نة
الخط�يرة ،وذلك من خالل االحادي��ث النبوية التي واملطل��ب الث��اين  :ذم النميم��ة
ً

بينت��ه وفصلت��ه باللفظ واملعن��ى ،وبينت مصري من النبوية .

يتخل��ق به��ذا الخلق الذمي��م ،يف الدني��ا واالخرة ،ثم بيان الخامتة التي ذكرت فيها اهم النتائج.

وحث��ت يف االبتع��اد عن��ه بالرتهيب من��ه بأوصاف وبيان املصادر واملراجع التي اس��تخدمتها يف ثنايا
مختلف��ة ،ومن ثم يكون االف��راد يف املجتمع الذي البحث .
يعيش��ون في��ه ،يف طأمنين��ة ومحب��ة وتواف��ق ،عىل

العك��س متاما يف املجتمع الذي تنترش فيه النميمة

والعياذ بالله .

•أهداف البحث:

أوال  :فيه بيان مفهوم النميمة اصطالحا االفساد بني
االف��راد ،والف��رق بينها وبني الغيب��ة ،وانها كبرية من

الكبائر باتفاق املسلمني.

ثاني��ا  :يه��دف اىل بيان االحاديث ال��وردة يف ذمها
ومعنى بأوصاف مختلفة ،حتى تكون البرشية
لفظ��ا
ً
يف الوقاي��ة م��ن هذا امل��رض ،ال��ذي إن انترش يف
مجتمع دم ّره بالكامل .
•خطة البحث:

كان البحث مقس�ما عىل مقدم��ة ومبحثني وخامتة
ام��ا املقدمة فق��د ذك��رت فيه��ا التفصيل الس��ابق
ام��ا املبح��ث االول  :في��ه بيان مفه��وم النميمة لغة

واصطالحا وااللفاظ ذات الصلة بها ،وفيه مطلبان:
املطلب االول  :مفهوم النميمة لغة واصطالحا .

واملطالب الثاين  :األلفاظ ذات الصلة بها .

❊

❊

❊
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؛ س��واء كره��ه املنقول عن��ه ،أو املنق��ول إليه ،أو

المبحث االول

الثالث ،وسواء كان الكش��ف بالعبارة ،أو باإلشارة،

مفهوم النميمة في اللّغة
واإلصطالح ،واأللفاظ ذات الصلة

والنم :إظهار الحديث بالوشاية .والنميمة :الوشاية،

•وحكمها وفيه مطلبان:

أو بغريهام(.)3

وأصلها الهمس .والحركة

()4

��ف َما يُ ْك َرهُ كَشْ �� ُف ُه َس َوا ٌء كَ ِر َه ُه
ال  :كَشْ ُ
َو َع َّرفَ َها الْ َغ َز يِ ُّ
ُ��ول َع ْن ُه أَ ِو الْ َم ْنق ُ
الْ َم ْنق ُ
ُول إِلَيْ ِه أَ ْو كَ ِر َه ُه ث َالِثٌ وس��واء

كان الكشف بالقول أبو بِالْ ِكتَابَ ِة أَ ْو بِال َّر ْم ِز أَ ْو بِالإْ ِميَا ِء
•املطلب االول  :النميمة لغة واصطالحا :
اوال  :النميم��ة لغة ال َّن ُّم  :ن�� َّم الحديث يَ ُن َّم ُه نمَ ًّا ،أي َوسَ�� َوا ٌء كَا َن الْ َم ْنق ُ
ُول ِم�� َن الأَْ ْعماَ ِل أَ ْو ِم�� َن الأَْقْ َوا ِل
ْصا فيِ الْ َم ْنقُو ِل َع ْن ُه أَ ْو لَ ْم
قَتَّ ُه .واالسم ال َنمي َمةُ.
َوسَ�� َوا ٌء كَا َن َذلِ َك َعيْبًا َونَق ً

ٌ
السترْ ِ عَماَّ
الس َو َهتْ ُك ِّ
والرجل نَ ٌّم ونمَ َّا ٌم ،أي قَتَّاتٌ  :وقد يهمز فيجعل من يَ ُك ْن بَ ْل َ
ح ِقي َق ُة ال َّن ِمي َم ِة إِفْشَ ا ُء رِّ ِّ
ِ
ئي��م  ،والنميمة ا ِ
ج َه يُ ْك َرهُ كَشْ �� ُف ُه بَ ْل كان ما رآه اإلنسان من أحوال الناس
إلغْرا ُء و َرفْ��ع
ال َن ِ
الحديث عَلىَ َو ْ
()5
إلش��اع ِة وا ِ
ا ِ
ُت َع ْن ُه
إلفْس��ا ِدَ ،و ِق َ
ني الْكَلاَ ِم بِالْك َِذ ِ
ب ،مام يكره فَيَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَ ْسك َ
يل  :تَ ْزي ُ
والفعل نَ َّم يَ ِن ُّم ويَ ُن�� ُّم ،واألَصل الضَّ ُّم ،ونَ َّم ِب ِه َو َعلَيْ ِه •املطلب الثاين  :االلفاظ ذات الصلة
ُ
نمَ ّاً ونمَ ِي َم ًة ونمَ ِيامً(.)1

اوال  :االلفاظ ذات الصلة

ْ
جالً
ي��اب لاَ
اب قَتَ َل الْ ِغيبَ�� ُة لغة  :ال ِغيبَ�� ُة من االغ ِت ِ
ح ِدي��ثَ نمَ ًّا ِم ْن بَ يَ ْ
يتناول ر ُ
ج ُل الْ َ
ويق��ال ايضا  :نَ َّم ال َّر ُ
الغيب بمَِا يَ ُس��وء ُه ِمماَّ ُهو ِفي ِهَ ،وإِذا ت َنا َول ُه بمَِا
حشَ�� ًة فَال َّر ُج ُل نَ ٌّم بظ ْه ِر
ِ
ب سَ�� َعى بِ�� ِه لِيُو ِق َع ِفتْ َن ًة أَ ْو َو ْ
ض َ
َو رََ

اغتاب فال ٌن فلاَ نا اغ ِتياباً
ت وبُهتانٌ،
س ِفي ِه فَ ُه َو بَ ْه ٌ
ت َْس�� ِميَ ٌة بِالْ َم ْ
َ
ص�� َد ِر َونمَ َّا ٌم ُمبَالَغَ�� ٌة َوالاِ ْس�� ُم ال َّن ِمي َم ُة ليْ َ
و ِغيبَ�� ًة يَغتابُه ،واغتابه اغتياباً ،إذا وقع فيه ،واالس��م
َوال َّن ِمي ُم أَيْضً ا (.)2
ثانيا  :النميمة اصطالحا ،النامم  :هو الذي يتحدث الغَيب��ةُ ،فإن كان صدقاً ُس�� ِّم َي غيبَ��ةً ،وإن كان كذباً

م��ع الق��وم فينم عليه��م ،فيكش��ف ما يكره كش��فه س ِّمي بُهتاناً.

()6

((( ينظ��ر  :تهذيب اللغة 373/15:م��ادة (نم) و الصحاح ((( التعريفات. 246:

ت��اج اللغة وصحاح العربي��ة 2046 2045/5 :مادة (منم) ((( التوقيف عىل مهامت التعاريف. 320:
ولسان العرب:ج 269/15هادة (منم) .

((( احياء علوم الدين. 156/3:

مادة (ن م م) .

تاج اللغة وصحاح العربية 196/1:مادة(غيب) .

((( ينظر  :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ((( 226/2:ينظ��ر  :تهذيب اللغ��ة 183/8 :مادة (غيب) والصحاح
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الغيب��ة اصطالح��ا الغيب��ة :بالك�سر ذكر مس��اوئ

اإلنس��ان يف غيبته وهي في��ه ،وإن مل تكن فيه فهي

بهت��ان ،أي قلت عليه ما مل يفعل��ه وإن واجهه فهو
شتم ،وهي ذكر العيب بظهر الغيب .
الصلَ�� ُة بَينَْ ال َّن ِميمَ�� ِة َوالْ ِغيبَ�� ِة :أَ َّن ال َّن ِمي َم َة أَ َع ُّم ِم َن
َو ِّ
اب،
الْ ِغيبَ�� ِة ،ألِنَّهَ��ا الَ تَكُ��و ُن إِالَّ ِفي�َم�اَ يَكْ�� َرهُ الْ ُم ْغتَ ُ
()1

ب ِ
ِخ�لا ِ
خ ٍ
ص إِلىَ
ْكَالَم ِم ْن شَ�� ْ
َف ال َّن ِمي َم ِة فَ ِإنَّ َها نَقْل ال ِ
()2
خ َرَ ،س َوا ٌء ِفيماَ يَ ْك َر ُه ُه أَ ْو الَ يَ ْك َر ُه ُه.
آ َ

المبحث الثاني
ذم النميمة لفظ ًا
ومعنى من السنة النبوية
•وفيه مطلبان :

املطلب االول  :ذم النميمة لفظا من السنة النبوية

واختُل��ف يف ال ِغيب��ة والنميمة هل ه�ما متغايرتان جاءت الس��نة النبوية تحذر تحذيرا ش��ديدا من هذا

أو متَّحدت��ان ،والراجح التغاي��ر ،وأن بينهام عمو ًما الفعل الش��نيع بني افراد املجتم��ع ،ألنه يؤدي اىل

وخصوص��ا ،ووج��ه ذل��ك أن النميم��ة :نق��ل حال الحق��د والعداوة والبغض��اء بينهم ،وه��ذا التحذير
ً
ح َو ِ
صق َ
َال  :كَا َن
الش��خص لغريه عىل جهة اإلفساد بغري رضاه ،سواء اتخ��ذ صورا متعددة فعَ�� ْن أَ يِب الأَْ ْ

كان بعلم��ه أم بغ�ير علمه ،والغيبة :ذك��ره يف غيبته َعبْ�� ُد اللَّ ِه يَق ُ
ج ٌّد وَلاَ
ب لاَ يَ ْ
ُ��ح ِم ْن ُه َ
صل ُ
ُ��ول  :إِ َّن الْك َِذ َ

ج َل شَ��يْئًا ث ُ�� َّم لاَ يُ ْن ِ
ج ُزهُ لَ ُه،
ج ُل ال َّر ُ
مبا ال يرضيه ،فامتازت النميمة بقصد اإلفس��اد ،وال َه ْز ٌل ،وَلاَ يَ ِع ُد ال َّر ُ
ح َّم�� ًدا ﷺ ق َ
َال لَنَ��ا « :أَلاَ أُنَبِّئُ ُك ْم بِالْ َعضْ ِه ( )4؟
يش�ترط ذلك يف الغيبة ،وامت��ازت الغيبة بكونها يف َوإِ َّن ُم َ
غيبة املقول فيه ،واشرتكتا فيام عدا ذلك (.)3

❊

❊

❊

ِه َي ال َّن ِميمَ��ةُ ،الْقَالَ ُة( )5بَينَْ ال َّن ِ
��اس»( )6ويف لفظ يف
ح َو ِ
ح ِّدثُ َع ْن َعبْ ِد الل ِه بْنِ
زيادة سَ�� ِم ْع ُ
ص يُ َ
ت أَبَا الأَْ ْ

ح َّم ًدا ﷺ ق َ
ض الل�� ُه َع ْن ُه َ
َال:
قَ��ال :إِ َّن ُم َ
َم ْس�� ُعو ٍدَ ،ر يَِ
��ي ال َّن ِميمَ�� ُة الْقَالَ ُة بَينَْ
“أَلاَ أُنَبِّئُكُ�� ْم مَ��ا الْ ِعضَ�� ُة ؟ ِه َ
ال َّن ِ
ح َّم ًدا ﷺ ق َ
ص ُد ُق
ج َل لَيَ ْ
َال “ :إِ َّن ال َّر ُ
اس ”َ ،وإِ َّن ُم َ

((( ال َعضْ ه وال َع ِ
ضيهة :البهتان ،والكذب الذي ال حقيقة له .
ينظر :جامع االصول يف احاديث الرسول.451/8 :

((( ينظ��ر  :التعريف��ات 163:والتوقي��ف ع�لى مه�مات ((( (القَالَ��ة) كَثرَْة القول  ،وإيق��اع الخصومة بني ال َّن ِ
اس بمَِا
ض َعنِ الْبَ ْع ِ
�َك� لِلْبَ ْع ِ
ض .ينظ��ر ::امع االصول415/8:
ح ىَ
التعاريف. 254/
يُ ْ
((( املوسوعة الفقهية الكويتية. 373/41 :

والنهاية يف غريب الحديث واالثر.123/4:

البخاري. 137/5 :

تحريم النميمة 2012/4:رقم (. )2606

((( كوث��ر املع��اين ال��دراري يف كش��ف خباي��ا صحي��ح ((( صحيح مس��لم يف كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب :
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ب ِع ْن َد الل ِه ِ
ب َوالَ نَ ْع ِ
صيَ ُه فيِ َم ْع ُر ٍ
ِي
وف فَ َم ْن أَ ىَ
ت ِم ْن ُك ْم َ
ص ِّديقً��اَ ،وإِ َّن ال َّر ُ
َ
ج َل لَيَك ِْذ ُ
حتَّ��ى يُ ْكتَ َ
ح ًّدا ِمماَّ نُه َ
خ َر فَأَ ْم ُرهُ إِلىَ الل ِه
فس النبي ﷺ َع ْن ُه فَأُ ِقي َم َعلَيْ ِه فَ ُه َو كَفَّا َر ٌة لَ ُهَ ،و َم ْن أُ ِّ
ب ِع ْن َد الل�� ِه كَذَّابًا “( )1وقد رّ
َ
حتَّ��ى يُ ْكتَ َ
العضة بالنميم��ة ،أل َّن النميمة ال تنفك عن الكذب تَبَا َر َك َوتَ َعالىَ إِ ْن شَ ا َء َع َّذبَ ُه َوإِ ْن شَ ا َء َغ َف َر لَ ُه»(.)5

الصا ِم ِ
ح ِد ِ
ت دالل��ة الحدي��ث « :إياك��م والعضة» بك�سر العني
يث ُعبَ��ا َد َة بْنِ َّ
والبهت��ان غالبًا ( ،)2وَفيِ َ
ح��ذر النبي ﷺ من الغيب��ة والنميمة والبهتان جمعا وفت��ح الضاد «النميم��ة» بدل من العض��ة و «القالة

�سرا بالنميمة ،ثم
بني الروايتني فعَ��نِ ال َّنب ِِّي ﷺ فيِ حديث الْبَيْ َع ِة ف َع ْن بني الن��اس» جاء يف الحديث مف ً
الصا ِم ِ
خ َذ َعلَيْ َنا َر ُس ُ
ت ،ق َ
ول الل ِه ﷺ فرسها بالقالة بني الن��اس ،أي نقل القول بينهم عن
َال« :أَ َ
ُعبَا َد َة بْنِ َّ
خ َذ عَلىَ ال ِّنسَ��ا ِء  :أَ ْن لاَ نُشرْ ِ َك بِالل ِه شَ��يْئًا ،وَلاَ
كَماَ أَ َ
س َق ،وَلاَ نَ ْزنيَِ ،وَلاَ نَ ْقتُ َل أَ ْولاَ َدنَا ،وَلاَ يَ ْعضَ َه بَ ْعضُ َنا وع��ن بعضه��م أن القال��ة هن��ا جم��ع وه��م الذين
نَ رْ ِ
بَ ْعضً ��ا( ،)3فَ َم ْن َو ىَ
ت ينقل��ون الكالم إليقاع الخصومة وذلك ألنه إيحاش
ف ِم ْن ُك ْم فَأَ ْج ُرهُ عَلىَ الل ِهَ ،و َم ْن أَ ىَ
بعضهم البع��ض ؛ إليقاع الخصوم��ة بينهم والرش،

ح ًّدا ،فَأُ ِقي َم َعلَيْ ِه ،فَ ُه َو كَفَّا َرتُ ُهَ ،و َم ْن سَ�َت�رََهُ الل ُه للقلوب والله يريد اتفاق القلوب واجتامعها وس��د
ِم ْن ُك ْم َ
ح ِد ِ
يث أَلاَ أُنَبِّئ ُك ْم َما الْ َعضْ ُه
َعلَيْ ِه ،فَأَ ْم ُرهُ إِلىَ الل ِه ،إِ ْن شَ��ا َء َع َّذبَ ُهَ ،وإِ ْن شَ��ا َء َغ َف َر بعضها لبعض َوتَق ِْدي ُر الْ َ
خ َذ الْف ِ
ش الْ َغلِي ُ
لَ ُه »( )4ويف رواية أخرى َع ْنه ريض الله عنه ق َ
حرِي ُم (.)6
َاح ُ
َال «أَ َ
ظ التَّ ْ
خ َذ عَلىَ ال ِّن َسا ِء أَ ِو ال َّن ِ
َعلَيْ َنا َر ُس ُ
اس يف هذا الحديث من الفقه أنه إذا كان النامم قد أخرب
��ول الل ِه ﷺ كَماَ أَ َ
أَ ْن الَ نُ�ْش�رْ ِ َك بِالل ِه شَ��يْئًاَ ،والَ نَ�ْس�رْ ِ َقَ ،والَ نَ ْزنيََِ ،والَ بالس��وء دون الحس��ن ،وغلظ ما حكاه من القبيح،
بَ ،والَ يَ ْعضَ�� َه بَ ْعضُ َنا بَ ْعضً ا ،فهو رش ممن يحيك ما جرى عىل صورته .وأن هذا
نَ ْقتُ َ
��ل أَ ْوالَ َدنَاَ ،والَ نَ ْغتَ َ
العض��ه ينترش فيصري قالة بني الناس ،ويكون حوبها

((( مسند أيب يعىل املوصيل 245/9:رقم (. )5363

ع�لى العاضه يف كل م��ا ينترش من طريق��ه إذا كان

مسلم. 590/6:

وج��اء النهي عن ه��ذا الفعل الش��نيع والتهديد فيه

((( ينظ��ر  :املفه��م مل��ا اش��كل م��ن تلخي��ص كت��اب عضها بالباطل ال بالحق (.)7

((( وَلاَ يعضه بَ ْعضنَ��ا بَ ْعضً ا « أَي لاَ يرميه بالعضيهة ملعناه
والتحذير م��ن عاقبة من يفعله ،ألنه يش��يع الظغينة
تأوي�لات َ :و ِهي الْك َِذب والبهتان  ،أي ال يقذفه وال يكذب

علي��ه  ،وينس��ب إليه م��ا ينقصه ويت��أذى به  ،والس��خرية  ،والحقد والحس��د بني افراد املجتمع ،قد يؤدي اىل
والنميم��ة  ،وه��ى العض��ه والعضه أيض��اً  ،ينظ��ر  :إِكماَ ُل
امل ُ ْعلِمِ ب َف َوائِ ِد ُم ْس��لِم 550/5:وكشف املشكل من حديث ((( مسند أحمد بن حنبل 320/5:رقم (. )22784
الصحيحني. 80/2:

((( ينظر  :اكامل املعلم بفوائد مسلم 81/8:رشح النووي

والكفارات ألهلها  1333/3:،رقم (. )1709

((( االفصاح عن معاين الصحاح.127/2:

((( صحي��ح مس��لم يف كت��اب الح��دود  ،ب��اب :الحدود عىل صحيح مسلم. 159/16 :
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حذيْ َفةَ ،أَنَّ ُه َع ْن�� ُه أَ ِو الْ َم ْنق ُ
ُول إِلَيْ ِه أَ ْو ث َالِثٌ َوسَ�� َوا ٌء كان الكش��ف
القتل فيام بينهم أو فعَ�� ْن أَ يِب َوائِلٍ َ ،ع ْن ُ
ح ِديثَ فَ َق َ
ح ِقي َق ُة ال َّن ِمي َم ِة إِفْشَ��ا ُء
ح َذيْ َف ُة  :سَ�� ِم ْع ُ
ت بالنكاية أَ ْو بِال َّر ْم ِز أَ ْو بِالإْ ِميَا ِء فَ َ
ال ُ
بَلَغَ�� ُه أَ َّن َر ُجلاً يَ ِن ُّم الْ َ
ول الل ِه ﷺ يَق ُ
َر ُس َ
خ ِفي
ج َّن َة نمَ َّا ٌم»( )1ويف
الس�ْت�رْ ِ عَماَّ يُ ْك َرهُ كَشْ �� ُف ُه فَلَ�� ْو َرآ ُه يُ ْ
ُول « :لاَ يَ ْد ُ
الس َو َهتْ ُك ِّ
خ ُل الْ َ
رِّ ِّ
يل لَ ُه :إِ َّن َمالاً لِ َنف ِْس�� ِه فَ َذكَ َرهُ فَ ُه َو نمَ ِي َم ٌة َ
رواي�� َة فعن هَماَّ ٍم ،ق َ
َت
ح َذيْ َفةَ ،فَ ِق َ
ح ِمل ْ
قَ��ال َوك ُُّل َم ْن ُ
َال  :كُ َّنا َم َع ُ
ي��ك أَ ْو يَ ْف َع ُل ِف َ
ُول ِف َ
يل لَ ُه فُلاَ ٌن يَق ُ
ح ِديثَ إِلىَ ُعثْماَ نَ ،فَق َ
يك
ح َذيْ َفةُ :إِلَيْ�� ِه نمَ ِيمَ�� ٌة َو ِق َ
َ��ال لَ ُه ُ
جلاً يَ ْرفَ�� ُع ال َ
َر ُ
ت ال َّنب َِّي ﷺ يَق ُ
ص ِّدقَ ُه لأَِ َّن النَّماَّ َم
ُول« :لاَ يَ ْد ُ
َس ِم ْع ُ
ج َّن َة قَتَّاتٌ »( ،)2كذا فعليه ستة أمور ،األول  :أن ال يُ َ
خ ُل ال َ
قال الحافظ املنذري  :النام ُم وال َقتَّاتُ مبعنى واحد ،ف ِ
ح ُه َويُ َقبِّ َح لَ ُه
َاس ٌق ،الثَّانيِ  :أَ ْن يَ ْن َها ُه َع ْن َذلِ َك َويَ ْن َ
ص َ
يض
وقيل :الن�ما ُم :الذي يك��ون مع جامع�� ٍة يتحدثون ِف ْعلَ ُه ،الثَّالِثُ :أَ ْن يُبْ ِغضَ�� ُه فيِ اللَّ ِه ت َ َعالىَ فَ ِإنَّ ُه بَ ِغ ٌ
ْض َم ْن أَبْغَضَ ُه الله تعاىل،
ِب بُغ ُ
حديثاً ،فين ُّم عليهم ،وال َقتَّاتُ  :الذي يتس�� َّمع عليهم ِع ْن َد اللَّ ِه تَ َعالىَ َويَج ُ

الرابع  :أن ال يظن بأخيه الغائب الس��وء ؛ لقول الله
وهم ال يعلمون ،ثم ين ُّم (.)3
َّ
تعاىلۡ :
ﵟٱج َتن ِ ُبوا ْ َكث ِ ٗ
يرا ّم َِن ٱلظ ِّنﵞ ﵝالحُ ُج َرات الآية ﵒﵑﵜ ،
داللة الحديث  :فيِ ِر َوايَ ٍة لاَ يَ ْد ُ
ج َّن َة نمَ َّا ٌم وَفيِ
خ ُل الْ َ
ج ُّس ِ
��س،
أُ ْ
حكيَِ لَ ُه عَلىَ التَّ َ
ح ِملَ ُه َما ُ
خ َرى قَتَّاتٌ َو ُه َو ِمث ُْل الأَْ َّو ِل فَالْ َقتَّاتُ ُه َو النَّماَ ُم قال الخامس  :أن ال يَ ْ
ََ
ِي َوغَ�ْي�رْ ُهُ يُق ُ
ﵟولا
ح ِديثَ يَ ُن ِّم�� ُه َويَ ِن ُّم ُه والبحث ع��ن تحقيق ذلك ،قال الل��ه تعاىل:
ج ْوهَ��ر ُّ
َال  :نَ�� َّم الْ َ
الْ َ
َ
ْ
َ
ض
ج ُل نمَ َّا ٌم َونَ�� ٌّم َوقَتَّ ُه تج َّس ُس��واﵞ ﵝالحُ ُج َرات الآية ﵒﵑﵜ  ،الس��ادس  :أن ال يَ ْر ىَ
بِكَ�ْس�رْ ِ ال ُّن��ونِ َوضَ ِّم َها نمَ ًّ��ا َوال َّر ُ
يَ ُقتُّ�� ُه بِضَ ِّم الْق ِ
َاف قَتًّا ق َ
ح�ِك�يِ نمَ ِي َمتَ ُه َع ْن ُه
ِي النَّماَّ ُم َع ْن�� ُه فَلاَ يَ ْ
َال الْ ُعلَماَ ُء  :ال َّن ِمي َم ُة نَق ُْل كَلاَ ِم لِ َنف ِْس�� ِه مَ��ا نُه َ
ُول فُلاَ ٌن حَكىَ كَ َذا فَيَ ِ
��اس بَ ْع ِ
ض ِه ْم إِلىَ بَ ْع ٍ
ال َّن ِ
ج َه ِة الإْ ِفْسَ��ا ِد بَيْ َن ُه ْم فَيَق ُ
ض عَلىَ ِ
ري ِب ِه نمَ َّا ًما َويَكُو ُن آتِيًا َما
ص ُ
ِ��ي َع ْن ُه َهذَا ِ
حا ِم ٍ
ق َ
ال َر ِح َم ُه اللَّ ُه َوك ُُّل َهذَا
ال َر ِح َم ُه اللَّ ُه فيِ الإْ ِ ْ
َال الإْ ِ َما ُم أَبُو َ
آخ ُر كَلاَ ِم الْ َغ َز يِ ِّ
��د الْ َغ َز يِ ُّ
ح َيا ِء نُه َ
ْلَ��ق فيِ الأَْك رَ ِ
ح ٌة شرَ ْ ِعيَّ ٌة
ا ْعلَ�� ْم أَ َّن ال َّن ِمي َم َة إِنمََّا تُط ُ
ْث عَلىَ َم ْن يَ ِن َّم الْ َم ْذكُو ِر فيِ ال َّن ِمي َم ِة إِذَا لَ ْم يَ ُك ْن ِفي َها َم ْ
صل َ َ

ُول فُلاَ ٌن يَتَ َكلَّ ُم ِف َ
قَ ْو َل الْغَيرْ ِ إِلىَ الْ َمقُو ِل ِفي ِه كَماَ تَق ُ
ج ٌة إِلَيْ َها فَلاَ َم ْن�� َع ِم ْن َها َو َذلِ َك كَماَ إِذَا
يك فَ�� ِإ ْن َد َع ْ
حا َ
ت َ
َال َولَيْس ِ
ِب َكذَا ق َ
خ�َب�رََهُ ِبأَ َّن إِنْسَ��انًا يُرِي ُد الْ َفتْ َك بِ�� ِه أَ ْو بأهله أو مباله
ح ُّد أَ ْ
َ��ت ال َّن ِميمَ�� ُة َم ْ
ص َ
خ ُ
وص ٌة ِب َهذَا بَ ْل َ
��ف َما يُ ْك َرهُ كَشْ ُف ُه سَ�� َوا ٌء كَ ِر َه ُه الْ َم ْنق ُ
ُول أو أخرب االم��ام أومن لَ ُه وِلاَ يَ ٌة ِبأَ َّن إِنْسَ��انًا يَ ْف َع ُل كَذَا
ال َّن ِمي َم ِة كَشْ ُ
ص ِ
ب الْوِلاَ يَ ِة
اح ِ
ِب عَلىَ َ
َويَ ْس َعى بمَِا ِفي ِه َمف َْس َد ٌة َويَج ُ
س
((( صحيح مسلم يف كتاب االميان  ،باب بيان غلظ تحريم الْكَشْ ُ
��ف َع ْن َذلِ َك َوإِزَالَتُ ُه فَك ُُّل َهذَا َو َما أشبهه لَيْ َ
النميمة 101/1:رقم (. )105
حبًّا عَلىَ
ح َر ٍام َوقَ ْد يَكُو ُن بَ ْعضُ ُه َوا ِجبًا َوبَ ْعضُ ُه ُم ْس��تَ َ
ِب َ
((( صحي��ح البخاري يف كتاب االدب  ،باب  :ما يكره من
()4
ب الْ َم َو ِ
اطنِ َواللَّ ُه أَ ْعلَ ُم
ح َس ِ
َ
النميمة 225/5:رقم (. )5709

((( الرتغيب والرتهيب للمنذري. 333/3 :

((( ينظر  :رشح النووي عىل صحيح مسلم113 -112/2:
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وقد حيك أن رجالً ذكر لعمر بن عبد العزيز -ريض املعنى ال يش��تمل كل ناقل ؛ فإن م��ن الناقلني من
الله عن��ه -رجالً بيشء ،فقال عمر :إن ش��ئت نظرنا يسمع الكلمة من البدعة فيؤديها إىل من يزجر عنها،

يف أم��رك ،فإن كنت كاذبا ،فأنت من أهل هذه اآلية :أو يسمع الكلمة من الغيبة فيؤديها إىل من يرجو عنده
ٓ ُ َ
ُۢ َ
�ق بِن َب��إٖﵞ ﵝالحُ ُج َرات الآي��ة ﵖﵜ  ،وإن إطفاء ما يطلع من رشرها إىل غري ذلك ،فإن ذلك ال
ﵟإِن َجا َءك ۡم فاسِ�
َ َّ َّ َّ ٓ
حا ،ويف هذا املعنى أن
كنت صادقًا ،فأنت من أهل هذه اآلية ﵟ همازٖ مشاء ِۭ يكون قتاتًا بل يك��ون مصل ً
َ
َ
ﵝالقلَم الآية ﵑﵑﵜ  ،وإن ش��ئت ،عفونا عنك ،الجنة دار األلفة يرفع فيها الغل من القلب ،فإذا كان
�م ١١ﵞ
بِن ِمي� ٖ
قال :العفو يا أمري املؤمنني ،ال أعود إليه أبدا (.)1

جبّل عىل تفري��ق األلفة مل يكن من
يف الن��اس من ُ

ومعنى « :ال يدخل الجنة قتات»  :إن أنفذ الله عليه الصالحني لدخول الجنة ألن حالها ينايف حاله(.)3

الوعيد ؛ ألن أهل الس��نة مجمعون أن الله تعاىل يف وجاء التحذير من النميمة وانها سبب من االسباب

وعيده بالخيار ،إن شاء عذبهم بعدله ،وإن شاء عفا يف تحصيل عذاب القرب ؛ ألنها تثري الفنت والشحناء

عنهم  ،أو تؤول عىل أنه ال يدخلها دخول الفائزين ،والكراهي��ة وتورث العداوة بني افراد املجتمع ،ف َعنِ
أو يحم��ل عىل املس��تحل بغ�ير تأويل م��ع العلم ابْ��نِ َعبَّ ٍ
اس ،ق َ
حائِ ٍط ِم ْن ِحيطَانِ
ِ��ي ﷺ ِب َ
َال َ :م َّر ال َّنب ُّ
بالتحريم (.)2
ص ْوتَ إِن َْسانَينْ ِ يُ َع َّذبَانِ فيِ
امل َ ِدي َن ِة ،أَ ْو َم َّكةَ ،فَسَ�� ِم َع َ

وفيه من الفقه أن املس��لم أخو املسلم ،وقد يكون قُبُو ِر ِه�َم�اَ  ،فَق َ
ِ��ي ﷺ « :يُ َع َّذبَانِ َ ،ومَ��ا يُ َع َّذبَانِ
َال ال َّنب ُّ
من األخ عىل أخي��ه يف وقت ضجره أو غضبه حال فيِ كَ ِبريٍ» ث ُ َّم ق َ
ح ُد ُهماَ الَ يَ ْس��تَترِ ُ ِم ْن
َال « :بَلىَ  ،كَا َن أَ َ
جرِي َد ٍة،
يس��تنزل فيها الحلم للكلمة ،ف��إذا نقلها الناقل إىل بَ ْولِ ِهَ ،وكَا َن اآل َ
خ ُر مَ ْ
يشيِ بِال َّن ِمي َم ِة» .ث ُ َّم َد َعا ِب َ
سةً،
َسهَ��ا كِ رَْ
م��ن قيلت عن��ه ،ومل يعني له الحال الت��ي هاجتها ،فَك رََ
ستَينْ ِ ،فَ َوضَ َع عَلىَ ك ُِّل قَبرْ ٍ ِم ْنهُماَ كِ رَْ

ْت َهذَا؟ ق َ
يل لَ ُه  :يَا َر ُس َ
َال« :لَ َعلَّ ُه
والصورة الت��ي أثارتها ،كان ذلك الناقل س��اعيًا يف فَ ِق َ
��ول اللَّ ِه ،لِ َم فَ َعل َ
()4
خف ََّف َع ْنهُماَ َما لَ ْم تَيْبَسَ��ا» أَ ْو« :إِلىَ أَ ْن يَيْبَ َسا»
إفساد الحال بني عباد الله عز وجل ،وال يسمى قتاتًا أَ ْن يُ َ
إال إذا نق��ل الخبيث من القول ،فأم��ا إذا نقل القول َوويف رواية فعَ�� ْن أَ يِب ُه َريْ َر َة  -ريض الله عنه  -ق َ
َال:
حا ال قتاتًا ،وهذا كُ َّنا نمَ ْشيِ َم َع َر ُس��و ِل الل ِه ﷺ« ،فَقَ��ا َم» ،فَ ُق ْم َنا َم َع ُه،
الصالح والكلم الطي��ب كان مصل ً

.

((( االفصاح عن معاين الصحاح. 215/2 :

واالذكار للنووي. 348/

الكبائر 2250/5:رقم ( )5708وصحيح مس��لم يف كتاب

التوضيح لرشح الجامع الصحيح. 391/28:

منه 240/1 :رقم (. )292

((( تنبيه الغافلني بأحاديث سيد االنبياء واملرسلني173/و ((( صحي��ح البخاري يف كتاب االدب  ،باب  :النميمة من
((( رشح صحيح البخ��اري البن بطال 250 – 249/9:و الطهارة  ،باب  :الدليل عىل نجاسة البول ووجوب االسترباء
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حتَّى َر َع َد كُ ُّم قَ ِم ِ
خطَ ُه إِلىَ يَ ْو ِم
��ب اللَّ ُه َعلَيْ�� ِه ِب َها سَ�� َ
يص ِه « ،فَ ُقلْ َناَ :ما مَ��ا بَلَغ ْ
ج َع َل لَ ْونُ ُه يَتَغَيرَّ َُ ،
«فَ َ
َت ،فَيَ ْكتُ ُ
��ول الل ِه؟ ،ق َ
ل ََك يَا َر ُس َ
َالَ « :ما ت َْس َم ُعو َن َما أَ ْس َم ُع؟» ،يَلْقَ��ا ُه( ،)2ومص��داق ه��ذا املعنى يف كت��اب الله :
َ
ۡ
َ هَّ
ﵟوتح َس� ُ
ٱللِ َع ِظ ٞ
َ
�بونَ ُهۥ َه ّي ٗن��ا َو ُه� َ
��ول الل ِه؟َ ،
قُلْ َناَ :و َما ذ ََاك يَا َر ُس َ
جالنِ
يم ١٥ﵞ
�و عِن��د
قَ��الَ « :هذَانِ َر ُ
ِ
ُّ
يُ َعذَّبَ��انِ فيِ قُبُو ِر ِهماَ َعذَابًا ش ِ
ﵝالنور الآية ﵕﵑﵜ (. )3
ْب هَينِّ ٍ»،
َ��دي ًدا فيِ َذن ٍ
ول الل ِه؟ ،ق َ
قُلْ َناِ :م َّم َذلِ َك يَا َر ُس َ
رييْنِ أَ َّن َع َد َم التَّ َن ُّز ِه ِم َن الْبَ ْو ِل يَلْ َز ُم
َال « :كَا َن أَ َ
ب كَ ْونِ ِهماَ كَ ِب َ
ح ُد ُهماَ لاَ َوسَ��بَ ُ
ري ٌة بِلاَ ش ٍّ
يَ ْس��تَ ْنزِهُ ِم َن الْبَ ْو ِلَ ،وكَا َن الآْ َ
اس ِبلِ َسانِ ِهِ ،م ْن�� ُه بُطْلاَ ُن َّ
الص�َل�اَ ِة فَترَ ْكُ ُه كَ ِب َ
خ ُر يُ ْؤ ِذي ال َّن َ
َ��ك َوالْمَشيْ ُ
ح الْ َقبَائِ ِ
الس�� ْع ُي بِالْف ََسا ِد ِم ْن أَقْبَ ِ
ح لاَ ِسيَّماَ
مَ ْ
ج َرائِ ِد بِال َّن ِمي َم ِة َو َّ
جرِي َدتَينْ ِ ِم ْن َ
وَيشيِ بَيْ َن ُه ْم بِال َّن ِميمَ�� ِة ،فَ َد َعا ِب َ
َ��ل فيِ ك ُِّل قَ�ْب�رْ ٍ َو ِ
ي�ِش�يِ ِبلَف ِ
جع َ
حالَ ِة
ال َّن ْ
اح َدةً» ،قُلْنَ��ا َ :و َه ْل مَ�� َع قَ ْولِ�� ِه ﷺكَا َن مَ ْ
خ��لِ  ،فَ َ
ْ��ظ كَا َن الَّ ِت��ي لِلْ َ
��ول الل ِه؟َ ،
يَ ْن َف ُعهُماَ َذلِ َك يَا َر ُس َ
خف ُِّف الْ ُم ْستَ ِم َّر ِة غَالِبًا َواللَّ ُه أَ ْعلَ ُم (.)4
قَ��ال« :نَ َع ْم ،يُ َ
ذك��ر النميم��ة وقد تكون م��ن الكبائ��ر ،فيحتمل أن
َع ْنهُماَ َما َدا َما َرطْبَتَينْ ِ»(.)1

�يرا عند
دالل��ة الحديث  :وما يعذبان يف كبري معناه أنهام مل يري��د به يف كب�ير عليهم ترك��ه وإن كان كب ً
يش��ق
يعذبا يف أمر كان يكرب عليهام أو يشق فعله لو أرادا الل��ه ،واملنهى عنه ع�لى ثالثة أنحاء ،منه ما
ُ

املنهى عنه��ا ،ومنه ما
أن يفعاله وهو التنزه من البول وترك النميمة ومل يرد تركُ��ه ع�لى الطباع كامل�لا ِّذ
ِّ
أن املعصية يف هاتني الخصلتني ليس��ت بكبرية يف يؤكده الطبع ويدعو إليه كالنهى عن تناول الس��موم

ح��ق الدين وأن الذنب فيهام هني س��هل ،وهو كبري وإه�لاك النفس ،ومنه ما ال مش��قة عىل النفس يف
عن��د الله يدل عىل ذلك قوله :مت��ت بىل  -أي بىل تركه فهذا القس��م م�ما يقال فيه  :لي��س بكبري عىل

ح َّم ِد بْنِ َع ْمرٍو اإلنسان تركه(.)5
إنه لكبري عند الله وهو كقوله َ :ع ْن ُم َ
تب َ
ج ِّدي ،ق َ
ق َ
ِالَل بْ َن أي إنها عظيمة فإن النميمة من العظائم ال س��يام إذا
َالَ :س ِم ْع ُ
ح َّدث َ ِني أَ يِبَ ،ع ْن َ
َالَ :
ص ِ
الحَ��ار ِ
ب َر ُس��و ِل الل�� ِه ﷺ يَق ُ
ُول :
ِث الْ ُمزَنيِ ََّ ،
اح َ

��ول الل ِه ﷺ يَق ُ
ت َر ُس َ
ح َدكُ ْم لَيَتَ َكلَّ ُم
سَ�� ِم ْع ُ
ُول « :إِ َّن أَ َ
((( س��نن الرتمذي يف أبواب الزهد  ،باب  :يف قلة الكالم:
َت
بِال َكلِ َم ِة ِم�� ْن ِرضْ َوانِ الل ِه َما يَظُ�� ُّن أَ ْن تَبْلُ َغ َما بَلَغ ْ
 137/4رقم ( . )2319وقال أبو عيىس  :هذا حديث حسن
ب اللَّ ُه لَ ُه ِب َها ِرضْ َوانَ ُه إِلىَ يَ ْو ِم يَلْقَا ُهَ ،وإِ َّن أَ َ
فَيَ ْكتُ ُ
ح َدكُ ْم صحيح .
ن أَ ْن تَبْلُ َغ ((( ينظ��ر  :معامل الس��نن 19/1 :ورشح صحيح البخاري
لَيَتَ َكلَّ�� ُم بِال َكلِ َم ِة ِم ْن سَ�� َ
خ ِط الل�� ِه َما يَظُ�� ُّ
البن بطال 322/1 :و اكامل املعلم بفوائد مسلم ح.119/2

((( صحي��ح اب��ن حبان  ،ذكر الخرب الدال عىل أن االش��ياء ((( رشح النووي عىل صحيح مسلم. 301/3:

النامية التي ال روح فيها تس��بح ما دامت رطبة 106/3:رقم ((( املعل��م بفوائد مس��لم 366/1:و اكامل املعلم بفوائد

( . )824وقال الشيخ شعيب االرنؤوط  :اسناده صحيح .

مسلم. 118/1 :
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كان مع االستمرار املستفاد من كان مييش(. )1
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املفرقون بَني الأَْ ِحبَّة الباغ��ون للربآء الْ َع َنت( )4وعن

واملناس��بة يف الجمع بني هاتني الخصلتني هي أن أيب هري��رة ،أن رس��ول الل��ه ﷺ ق��ال « :إن أحبكم

الربزخ مقدمة اآلخرة ،وأول ما يُقيض فيه يوم القيامة إىل الله -عز وجل -أحاس��نكم أخالق��اً ،املوطئون
من حقوق الله الصالة ،وم��ن حقوق العباد الدماء ،أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ،وإن أبغضكم إىل الله
ومفتاح الصالة التطهر من الحدث والخبث ،ومفتاح -ع��ز وج��ل -املش��اؤون بالنميم��ة ،املفرقون بني

الدماء الغيبة والسعي بني الناس بالنميمة ،مام ينرش اإلخوان ،امللتمسون للربآء العرثات»(.)5
الفنت التي تُسفك بسببها الدماء ،فكان الربزخ محلاًّ
للقضاء يف مقدمات هذين الحقني ووسائلهام(.)2

وعن مس��لم بن مشكم ،عن أيب الدرداء -ريض الله
عنه -عن النبي ﷺ قال  :س��ت ٌة من األعامل يبغضها

وق��د وصف النبي ﷺ الناممني بأنهم رشار الخلق ،الل��ه ،وس��تة يقذره��ا الل��ه  :املش��اؤون بالنميمة،

وج��اءت االحاديث بألف��اظ متقاربة كله��ا تبني أن والقتالون النفوس بغري حق ،والكنازون يف قلوبهم

النامم الذي يس��عى يف التفريق واالفساد بني االحبة الغ��ل إلخوانه��م ،وإذا لقوه��م لقوه��م بالبرش يف

ِض له��م يش ٌء من أموال الناس
عند الله سبحانه وتعاىل من رشار الخلق ،ف َع ْن شَ ْه ِر وجوهه��م ،وإذا ُعر َ
َ��ب َع ْن أَ ْسماَ َء ِب ْن ِ
ت يَزِي َد أَ َّن ال َّنب َِّي ﷺ «ق َ
َال اقتطعوه بشهادات الزور ،واألميان الكاذبة ،والذين
ح ْوش ٍ
بْنِ َ

خبرِ ُكُ�� ْم ب ِ
��ول الل ِه ق َ
ِخيَا ِركُ�� ْم قَالُوا بَلىَ يَا َر ُس َ
َال إذا دعوا إىل الله ورس��وله كانوا بطاء ،وإذا دعوا إىل
أَالَ أُ ْ
ال َِّذي�� َن إِذَا ُر ُؤوا ُذكِ َر الل ُه تَعَ��الىَ  ،ث ُ َّم ق َ
خبرِ ُكُ ْم الباطل كانوا رسعاً ،والسادس��ة التي يقذرها التفريق
َال أَالَ أُ ْ
ِبشرَِا ِركُ ُم الْ َمشَّ ا ُؤو َن بِال َّن ِمي َم ِة الْ ُمف ِْس ُدو َن بَينَْ األَ ِح َّب ِة ب�ين األحبة ( )6وعنِ ابْنِ ُهبَيرَْةَ ،أَ َّن َعبْ َد اللَّ ِه بْ َن َع ْمرِو
ح َمن بْنِ الْ َع ِ
َال « :إِنَّ ُه لَ ِفي ال َّنا ُم ِ
اص ،ق َ
وس ال َِّذي أَنْ َز َل اللَّ ُه
الْبَاغُو َن لِلْبرَُآ ِء الْ َع َن َ
ت»()3ويف رواية َ َعن عبد ال َّر ْ
ب��ن غنم يبلغ ِب ِه ال َّنبِي ﷺ ِخيَار عب��اد الله الَّذين إِذا
رؤوا ذك��ر الله ورشار عباد الله املش��اؤون بالنميمة ((( مس��ند أحمد ب��ن حنب��ل 247/4 :رق��م ( )8027قال
بَ ،وبَ ِقيَّ ُة
ح ْوشَ ٍ
ح َم ُدَ ،و ِفي ِه شَ ْه ُر بْ ُن َ
الحافظ الهيثمي َ :ر َوا ُه أَ ْ
الص ِ
ج ُ
ح  ،ينظر  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
حي ِ
ال َّ
جالِ ِه ِر َ
((( الكواك��ب ال��دراري يف رشح صحي��ح البخ��اريِ :ر َ
. 196/21

. 93/8

البخاري. 138 – 137/5:

واملعج��م الصغ�ير للط�براين 89/2 :رق��م (. )835ق��ال

((( كوث��ر املع��اين ال��دراري يف كش��ف خباي��ا صحي��ح ((( املعجم االوس��ط للط�براين 350/7 :رق��م ()7697
((( مس��ند أحمد بن حنب��ل  459/6 :رقم ( )67640قال الحافظ الهيثمي  :رواه الطرباين يف الصغري واالوسط  ،وفيه
َ��ب َوقَ ْد صالح بن بش�ير وهو ضعيف ،ينظر :مجم��ع الزوائد ومنبع
ح ْوش ٍ
ح َم ُدَ ،و ِفي ِه شَ�� ْه ُر بْ ُن َ
الحافظ الهيثمي َ :ر َوا ُه أَ ْ

الص ِ
َوث َّ َق ُه غَيرْ ُ َو ِ
ح ِد أَسَ��انِ ِ
ج ُ
ح .الفوائد. 21/8 :
حي ِ
ال َّ
يد ِه ِر َ
جا ِل أَ َ
اح ٍدَ ،وبَ ِقيَّ ُة ِر َ
ينظر  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 93/8 :

((( الرتغيب والرتهيب لقوام الدين 243/3 :رقم (. )443
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َال َر ُس ُ
ُول  :ق َ
خلْقِ �ثَلاَ ثَةً :ال َِّذي ويف رواية عنه ريض الله عنهام ،يَق ُ
��ول
وس أَ َّن اللَّ َه يُبْ ِغ ُ
��ض ِم َن الْ َ
عَلىَ ُم ىَ
جتَ ِم َعانِ
حابِّنيَِ ،وال َِّذي مَ ْ
يشيِ بِال َّن ِمي َم ِةَ ،وال َِّذي اللَّ�� ِه ﷺ« :إِ َّن ال َّن ِمي َم َة َوال ِْح ْق ُد فيِ ال َّنا ِر لاَ يَ ْ
يُ َف ِّر ُق بَينَْ الْ ُمتَ َ
ْب ُم ْسلِ ٍم»(.)4
ت( »)1فف��ي هذه االحاديث داللة فيِ قَل ِ
��س لِلْبرَُآ ِء الْ َع َن َ
يَلْ ِم ُ
واضحة عىل التش��ديد والوعيد يف حال النامم وما دالل��ة الحديث  :فيه بيان أن ه��ذه الصفات الثالث
يفعله من افعال خبيث��ة بني افراد املجتمع ،فهو من النميم��ة نقل ال��كالم بني الناس عىل جهة االفس��اد
أبغض الخليقة إىل الله تعاىل « ،والعنت» املش��قة والش��تيمة من الشتم الس��ب والحمية االنفة والغرية

والفس��اد والهالك واإلثم والغلظ والخطأ والزنا كل يكون��ون يف ن��ار جهنم يوم القيام��ة ،ان مل يدركهم
ذلك قد ج��اء ،والحديث يحتمله��ا كلها أي الذين العف��و ،وهذه اآلفات ال ميكن ان يجتمعن يف قلب
انس��ان كامل االميان ،وه��ذا اذا صدر كل منها لغري

يبغونهم ما شق عليهم مام هم براء منه (.)2

وم��ن االحادي��ث التي تبني قب��ح النميم��ة وانها ال مصلح��ة رشعية يف يجوز بل ق��د يجب واالمثلة ال

تجتم��ع مع الش��تيمة يف قلب االنس��ان املؤمن بل تخفى عىل من له مامرس��ة لألحكام الرشعية كتغري
هي من الخصال املوجبة للنار ما جاء َع ْن َعطَا ِء بْنِ منكر ما أو التحذير من شخص ما(.)5
ت َعبْ َد الل�� ِه بْ َن ُع َم َر ،يَق ُ
ح ،ق َ
ُول:
َال  :سَ�� ِم ْع ُ
أَ يِب َربَا ٍ

•املطلب الثاين  :ذم النميمة معنى من السنة النبوية

()3

املرض الخطري الفتاك يف ذكر االحاديث عن النبي

��ول الل ِه ﷺ يَق ُ
ت َر ُس َ
ُول« :ال َّن ِمي َمةَُ ،والشَّ ِتي َمةُ ،جاءت الس��نة النبوية تحذر تحذيرا ش��ديدا من هذا
َس ِم ْع ُ
ص ْد ِر ُم ْؤ ِمنٍ »
جتَ ِم َع َّن فيِ َ
ح ِميَّ�� ُة فيِ ال َّنارِ ،وَلاَ يَ ْ
َوالْ َ

((( الجام��ع البن وهب 323/رق��م ( )221هذه االحاديث

ﷺ باملعنى ؛ ألنه يسبب الفنت واالفساد بني االفراد

التي ذكرت يف ذم الغيبة بالوصف الذي وصفت به اسنادها خاصة وبني ابناء املجتمع عموما ،فيكونوا متنافرين
حس��ن مبجموع طرقها كام نص عىل ذلك الش��يخ شهيب وتتفكك اوارص املحب��ة وااللفة فيام بينهم ،واتخذ
ني
ج َه ِ
االرن��ؤوط يف مس��ند االمام احمد بن حنب��ل يف موضعني ،ه��ذا التحذير ص��ورا متعددة كَ ْو ُن الْمَ�� ْر ِء ذَا َو ْ

ينظ��ر  :الهام��ش من مس��نده 459/6 :رق��م ( )67640و:
ِم�� َن الْ َكبَائِر ق��د ورد أن بعضهم له لس��انان من نار،

 227/4رق��م ( )18027وينظ��ر  :ش��واهده ع��ن عبادة بن

ح َّم ِد بْنِ
الصام��ت ريض الل��ه عن��ه يف مس��ند الب��زار 158/7 :رقم ق��ال الحافظ الهيثم��ي َ :ر َوا ُه الطَّبرََانيِ ُّ ِم�� ْن ِر َوايَ ِة ُم َ
يف َوقَ ْد ُوثِّقَا .ينظر :
( )2719وأيب مالك االش��عري ريض الله عنه يف مس��اوئ يَزِي َد بْنِ ِس�� َنانٍ َ ،ع ْن أَبِي ِه َوكِلاَ ُه�َم�اَ ضَ ِع ٌ
االخ�لاق للخرائطي 113/رقم ( )255وعب��د الله بن عمر .91/8

ريض الل��ه عنهام يف ش��عب االمي��ان 77/9:رقه ( ((( )6282املعجم االوسط للطرباين 540/5 :رقم ( )4563قال
الحافظ الهيثمي َ :ر َوا ُه الطَّبرََانيِ ُّ فيِ الأَْ ْوس ِ
َ��طَ ،و ِفي ِه ُعفَيرْ ُ بْ ُن
وانس بن مالك ريض الله عنه يف تاريخ بغداد. 262/2:
ج َم ُعوا عَلىَ ضَ ْع ِف ِه .ينظر . 102/1:
((( رشح املشكاة للطيبي31335/10 :
َم ْع َدانَ ،أَ ْ
((( املعجم الكب�ير للط�براين 445/12 :رقم ( ((( )13615ينظر  :فيض القدير . 300/6 :
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ووجه��ان من نار ،وقد حرم اإلس�لام األذى بش��تى داللة الحديث :

أنواعه ،ومنه النميمة والنامم ذو وجهني ؛ ألنه يظهر فيه بيان أن ه��ذه االحاديث َد ِ
اخلٌة فيِ ال َّن ِمي َم ِة ،وَفيِ
ل��كل من الفريقني غري الوجه الذي يظهر به للطرف إطْلاَ ِق�� ِه نَظَ�� ٌر ،فَ َق ْد َ
ال  :ذُو اللِّسَ��انَينْ ِ َم ْن
قَ��ال الْ َغ َز يِ ُّ
اآلخر ،وهو رش الناس ي��وم القيامة ،ف َع ْن أَ يِب ُه َريْ َر َة يَ�َت�رََ َّد ُد بَ�ْي�نَْ ُمتَ َعا ِديَينْ ِ َويُ َكلِّ�� ُم كُلاًّ بمَِ��ا يُ َوا ِف ُق ُهَ ،وق ََّل

ج ُد ِم ْن شرَ ِّ َم ْن يَ�َت�رََ َّد ُد بَينَْ ُمتَ َعا ِديَينْ ِ إلاَّ َو ُه َو ب ِ
قَ��ال :ق َ
ض اللَّ ُه َع ْن ُهَ ،
َال ال َّنب ُِّي ﷺ « :تَ ِ
الص َف ِة َو َه َذا
ِهَ��ذ ِه ِّ
َر يَِ
ال َّن ِ
ت عَ�ْي�نْ ُ ال ِّنفَاقِ َ ،
ال َوات َّ َفقُوا عَلىَ أَ َّن
جهَينْ ِ ،ال َِّذي يَأْ يِ
اس يَ ْو َم ال ِقيَامَ�� ِة ِع ْن َد اللَّ ِه ذَا ال َو ْ
قَ��ال  :أَ ْع ِني الْغَ�� َز يِ َّ
جهَينْ ِ نِف ٌ
ريةٌ،
ج ٍهَ ،وهَ�� ُؤالَ ِء ِب َو ْ
هَ�� ُؤالَ ِء ِب َو ْ
ج�� ٍه»( )1ويف حديث أخر ُملاَ قَا َة اث ْنَينْ ِ ِب َو ْ
َاقَ ،ولِل ِّنفَاقِ عَلاَ َماتٌ كَ ِث َ
ذكره بوصف أخر ف َع ْن عَماَّ ِر بْنِ يَاسرِ ٍ ريض الله عنه َوه ِ
ج ْملَ ِتهَ��ا ،ث ُ َّم َ
قَ��ال :فَ ِإ ْن قُلْ��ت :فيِ َماذَا
َ��ذ ِه ِم�� ْن ُ
ج َهانِ فيِ يَ ِ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
ق َ
ري ذَا لِسَ��انَينْ ِ َو َما حَ�� ُّد َذلِ َك؟ فَأَق ُ
خ َل
ُ��ول :إذَا َد َ
��ول الل ِه ﷺ « :مَ�� ْن كَا َن لَ ُه َو ْ
ص ُ
جا َم َل ك َُّل َو ِ
صا ِدقًا
اح ٍد ِم ْنهُماَ َوكَا َن َ
ال ُّدنْيَا ،كَا َن لَ ُه لِسَ��انَانِ ِم ْن نَا ٍر يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة»(« )2وعن عَلىَ ُمتَ َعا ِديَينْ ِ َو َ
َال ِ :في�� ِه لَ ْم يَ ُك ْن ُم َنا ِفقًا وَلاَ ذَا لِسَ��انَينْ ِ ،فَ�� ِإ َّن الْ َو ِ
أَن ٍ
ول اللَّ ِه ﷺق َ
َس بن مالك ريض الله عنه أَ َّن َر ُس َ
اح َد قَ ْد

ص َداقَتَ�� ُه ضَ ِعي َف ٌة لاَ ت َ ْنتَهِي
ج َع َل اللَّ ُه لَ ُه يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة لِ َسانَينْ ِ يُصَ��ا ِد ُق ُمتَ َعا ِديَينْ ِ َولَ ِك َّن َ
« َم ْن كَا َن ذَا لِ َسانَينْ َِ ،
ت
ِم ْن نَ��ارٍ»( )3ونفى عنه االمانة فعَ�� ْن أَ يِب ُه َريْ َر َة ريض الىَ حَ�� ِّد الأْ ُ ُ
الص َداقَ ُة لاَ قْتَضَ ْ
ح َّقق ْ
َ��ت َّ
خ َّو ِة ،إ ْذ لَ ْو ت َ َ
َ��ل كَلاَ َم ك ُِّل َو ِ
َال َر ُس ُ
َال  :ق َ
الله عنه ق َ
اح ٍد إلىَ
��ول الل ِه ﷺ « :لاَ يَ ْنبَ ِغي لِ ِذي ُمعَ��ا َدا َة الأَْ ْع�� َدا ِء نَ َع ْم لَ�� ْو نَق َ
جهَينْ ِ أَ ْن يَكُو َن أَ ِمي ًنا»(. )4
الْ َو ْ

((( صحي��ح البخاري يف كت��اب االدب  ،باب  :ما قيل يف

خ ِر فَ ُه َو ذُو لِسَ��انَينْ ِ َو َذلِ َ
��ك شرَ ٌّ ِم ْن ال َّن ِمي َم ِة ؛ لأَِنَّ ُه
الآْ َ
يَ ِ
جانِبَينْ ِ ،فَ ِإ َذا نَ َق َل
ح ِد الْ َ
ج َّر ِد نَ ْقلِ ِه ِم ْن أَ َ
�ير نمَ َّا ًما بمِ ُ َ
ص ُ

ذي الوجهني 2251/5 :رقم ( )5711وصحيح مس��لم يف ِم ْن ك ٍُّل ِم ْنهُ�َم�اَ فَ َق ْد زَا َد عَلىَ ال َّن ِميمَ�� ِةَ ،وإِ ْن لَ ْم يَ ْنق ُْل
ح َّس�� َن لِك ُِّل َو ِ
كتاب الرب والصلة واآلداب 2011/4 :رقم (.)2526
اح ٍد ِم ْنهُ�َم�اَ َما ُه َو َعلَيْ ِه
كَلاَ ًماَ ،ولَ ِك ْن َ
ص ِ
اح ِب ِه فَ ُه َو ذُو لِسَ��انَينْ ِ أَيْضً ا؛ َوكَذَا
((( س��نن أيب داود يف كت��اب االدب  ،ب��اب  :يف ذي ِم ْن الْ ُم َعا َدا ِة َم َع َ
الوجه�ين 268/4 :رق��م ( )4873قال الحاف��ظ العراقي :
�ُص�هُ أَ ْو أَث ْ َنى عَلىَ ك ٍُّل فيِ
إ َذا َوعَ�� َد كُلاًّ ِم ْنهُماَ ِبأَنَّ ُه يَ ْن رُ ُ
أخرجه البخاري يف االدب املفرد و أبو داود بس��ند حسن ،

خ َر َج ِم ْن ِع ْن ِد ِه
ح ِد ِهماَ َم َع َذ ِّم ِه لَ ُه إ َذا َ
ُم َعا َدلَ ٍة أَ ْو عَلىَ أَ َ
ينظر  :تخريج احاديث االحياء.1052/
ِ
ِ
ِ
((( املعجم االوسط للطرباين 365/8 :رقم ( )8885قال فَ ُه َو ذُو لسَ��انَينْ ِ فيِ ك ُِّل َذل َك ،يَ ْعني َم ْن كَا َن َم َع ك ُِّل
الحافظ الهيثمي  :رواه الطرباين يف االوسط وفيه مقدام بن َو ِ
ص ِدي ُق ُه َويَ ِع��دُهُ أَنَّ ُه نَاصرِ ٌ لَ ُه
اح ٍد ِم�� ْن َع ُد َّويْنِ كَأَنَّ ُه َ
ت قَ ْو ًما ِب َو ْج ٍه َوقَ ْو ًما
داود وهو ضعيف  ،وبقية رجاله ثقات ينظر  :مجمع الزوائد َويَ�� ُذ ُّم ذَا ِع ْن َد َذا َو َذا ِع ْن َد َذا َويَ��أْ يِ

ومنبع الفوائد.95/8 :

((( مسند أحمد بن حنبل 365/2 :رقم ( )8767قال الشيخ

ج ِه الإْ ِفْسَ��ا ِد ( ،)5وذلك كَماَ كَا َن لَ ُه فيِ
ج�� ٍه عَلىَ َو ْ
ِب َو ْ

شعيب االرنؤوط اسناده قوي رجاله ثقات غري ابن عجالن  ((( .ينظر :الزواجر يف اقرتاف الكبائر. 40 – 39 /2:
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ال ُّدنْيَا لِسَ��انَانِ ِع ْن َد ك ُِّل طَائِ َف ٍة ،نَ َع ْم إ ْن كَلَّ َم ك َُّل َو ِ
اح ٍد سَ�� ِع ٍ
ِيَ ،ع ْن أَ يِب ُه َريْ�� َرةَ ،أَ َّن ال َّنب َِّي ﷺ ق َ
َال:
يد الْ َم ْقبرُ ِّ

صا ِدقًا لَ ْم يَ ُك ْن ذَا لِسَ��انَينْ ِ فَ ِإ ْن نَق ََل كَلاَ َم إِيَّاكُ ْم َو ُس��و َء ذ ِ
حالِقَ�� ُة َو َم ْع َنى قَ ْولِ ِه
ِم ْنهُماَ َوكَا َن َ
َات البَينْ ِ فَ ِإنَّ َها ال َ
خ ِر فَ ُه َو نمَ َّا ٌم ذُو لِسَ��انٍ َو َذلِ َك شرَ ٌّ ِم ْن َو ُسو َء ذ ِ
َات البَينْ ِ إِنمََّا يَ ْع ِني ال َع َدا َو َة َوالبَغْضَ ا َءَ ،وقَ ْولُ ُه
ك ٍُّل ِم ْنهُ�َم�اَ لِ آْل َ
حالِ َق ُة يَق ُ
حلِ ُق ال ِّدي َن(.)3
ُول :إِنَّ َها تَ ْ
ال َّن ِميمَ�� ِة ،من كان له وجه��ان يف الدنيا وهو أن يأيت ال َ

هؤالء بوجه وهؤالء بوجه من كل متعادين ويذم هذا داللة :

عند ذا وهذا عند ذا يتحبب إليهام نفاقًا وزو ًرا جعل في��ه بيان أن م��ن أفضل االعامل بدرج��ة يف األجر
تلونه يف األح��وال كتلون ذاته ،كان ل��ه يوم القيامة هي األفضل من درجات م��ا ذكر ما علم من رشفها

لس��انان من نار يع��ذب بذلك ج��زا ًء وفاقًا ألنه كان وفضله��ا ،إص�لاح أح��وال بينك��م بألف��ة القلوب

يلوي لس��انه عن��د كل بالباطل فه��ذا محرم ،إمنا لو واجتامعها وإزالة الشحناء منها وإصالحكم أحوال
جام��ل كلاًّ منهام ومل يتكلم بباط��ل الرش :فهو ذو ب�ين غريك��م إذا فس��دت ،الخصلة التي من ش��أنها

الوجهني النامم (. )1

أن تحلق الدين وتس��تأصله كام تس��تأصل املوىس

وم��ن االحاديث التي جاءت باملعن��ى يف التحذير الشعر ،وذلك ملا ينش��أ عن الشحناء والبغضاء من

من النميمة وما تسببه يف املخاصمة واملقاطعة بني الفس��اد الذي ال يتناهى ويذه��ب األموال واألنفس
افراد املجتمع ،وهذا يتسبب يف االفساد فيام بينهم واألع��راض وبالجملة كل فس��اد يف الدي��ن والدنيا
س��وء الظنَ ،ع ْن أُ ِّم ال َّد ْر َدا ِء ،عَ�� ْن أَ يِب ال َّد ْر َدا ِء ،ق َ
َال :فإنه منش��أه فس��اد ذات الب�ين ،إفس��اد ذات بينكم

َال َر ُس ُ
ق َ
��ول الل ِه ﷺ« :أَالَ أُ ْ
ج ِة بالتخاصم والتشاحن املوجبة للتدابر واملتَّ َسبُّبة فيِ
خبرِ ُكُ ْم ِبأَفْضَ َل ِم ْن َد َر َ
الص َدقَ ِة ،قَالُوا :بَلىَ  ،ق َ
حيْثُ
َالَح الْ ُم َ
الصالَ ِة َو َّ
الصيَ ِام َو َّ
ِّ
خاص َمة واملش��اجرة بَني اث ْنَينْ ِ أَو قبيلتني ِب َ
َال  :ص ُ
َات البَينْ ِ ،فَ ِإ َّن ف ََسا َد ذ ِ
ذ ِ
يحص��ل بَينهماَ فرقة أَو فَسَ��اد فَ ِإنَّ َها املاحية للثَّواب
حالِ َقةُ»(.)2
َات البَينْ ِ ِه َي ال َ
حالِ َق ُة الَ أَق ُ
َويُ ْر َوى عَ��نِ ال َّنب ِِّي ﷺ أَنَّ ُه ق َ
ُول أَو الْم ْهلكَ��ة ؛ ألن��ه يؤثر منها الفنت وس��فك الدماء
َالِ :ه َي ال َ
نفسا وماالً ودي ًنا(.)4
حلِ ُق ال ِّدي َن .ويف رواية عن ْن املوجبة لذهابكم ً
حلِ ُق الشَّ �� َع َرَ ،ولَ ِك ْن تَ ْ
تَ ْ

((( ينظر  :املفهم ملا اش��كل من تلخيص مسلم589/6 :

((( س��نن الرتم��ذي يف أب��واب صف��ة القيام��ة والرقائ��ق
و التنوير رش الجامع الصغري. 373/10 :
ح ِديثٌ
((( س��نن أيب داود يف كت��اب االدب  ،باب  :اصالح ذات والورع 244/4:رقم ( )2509وقال ابو عيىس َ :هذَا َ
ص ِ
يح غريب من هذا الوجه .
الب�ين 280/4 :رق��م ( )4919وس��نن الرتم��ذي يف أبواب َ
ح ٌ

صف��ة القيامة والرقائق وال��ورع 244/4:رقم ( )2509وقال ((( ينظر  :التيس�ير رشح الجامع الصغري 405/1:و التنوير
ص ِ
رشح الجامع الصغري 363 362/4:و. 401/4 :
يح .
ح َس ٌن َ
ح ِديثٌ َ
ابو عيىس َ :هذَا َ
ح ٌ
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س ِم َّنا»( )4ويف رواية َع ْنه ريض الله عنه،
وملا كان املعروف إمنا هو حلق الشعر بينّ ﷺ أنه أَ ْو َم ْملُوكَ ُه فَلَيْ َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
أراد غ�يره ،وأنه اس��تعارة من حلق الش��عر الذي هو قَ َ
خا ِد ًما عَلىَ أَ ْهلِ َه
ب َ
ول الل ِه ﷺَ « :م ْن َ
خبَّ َ
س ِم َّنا (»)5
استئصاله إىل حلق الدين(.)1
س ِم َّناَ ،و َم ْن أَف َْس َد ا ْم َرأَ ًة عَلىَ َز ْو ِج َها فَلَيْ َ
فَلَيْ َ

الصدِّيقِ ريض الله
فيه حث وترغيب عىل إصالح ذات البني واجتناب  ،وع��ن ُم َّر َة الطَّيِّ ِ
ب ،عَ�� ْن أَ يِب بَ ْك ٍر ِّ
عن الفس��اد فيه��ا ؛ ألن اإلصالح س��بب لالعتصام عنهَ ،عنِ ال َّنب ِِّي ﷺ َ
ب َوالَ
قَ��ال « :الَ يَ ْد ُ
خ ُل ال َ
ج َّن َة ِخ ٌّ
بحبل الله ،وعدم التفريق بني املس��لمني ،وفس��اد َم َّنا ٌن َوالَ بَ ِ
يل»(.)6
خ ٌ
ذات الب�ين ثلمة يف الدين ،فم��ن تعاطى إصالحها داللة الحديث :

ورفع فس��ادها ن��ال درجة عند الله س��بحانه وتعاىل في��ه بي��ان ذم وجه م��ن وج��وه النميمة ع��ن طريق

ف��وق م��ا ينالها الصائ��م القائم املش��تغل بخويصة افس��اد الخادم عىل أهلها س��واء كان ذك��را أم أنثى

نفس��ه ،فعىل هذا ينبغي أن تحم��ل الصالة والصيام وانث الضمري؛ ألن لفظ الخادم يس��توي فيه املذكر
عىل اإلطالق والحالقة عىل ما يحتاج أمر الدين( .)2واملؤنث ،ومعنى افساده ان يرغمه يف خدمته ويزيد
وجاءت الس��نة النبوية تبني وتحذر م��ن هذا الخلق له يف األج��رة ويبالغ يف اكرامه في�سيء اخالقه مع
اليسء باملعن��ى من النميمة ،هو بي��ان نوع اخر من

ان��واع االفس��اد عن طري��ق املخادعة ،ال��ذي يكون ((( سنن أيب داود يف كتاب  ،باب  :فيمن خبب مملوكا عىل
م��واله 343/4 :رق��م ( ، )5170قال الحاكم النيس��ابوري:

سببا من االسباب التي تؤدي اىل الفرقة والتباعد بني

الخ��ادم ومن يقوم بخدمت��ه ،او بني الزوجني ن أنواع

ه��ذا حديث صحيح االس��ناد ومل يخرج��اه  ،ووافقه االمام
الذهبي. 331/4 :

الظلم :إفساد املرأة عىل زوجها عن طريق العالقات ((( مس��ند أحمد ب��ن حنب��ل 397/2 :رق��م ( )9146قال
املحرم��ة و ،فهو ليس من ام��ة النبي ﷺ ،وهذا عىل الحافظ الهيثمي  :رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح

ب ُه َريْ َر َة ريض الله عنه ،خال الوليد بن ثعلبة  ،وهو ثقة  ،ينظر  :مجمع الزوائد ومنبع
سبيل التهديد والوعيد ف َع ْن أَ يِ
الفوائد  ، 332/4 :قال الش��يخ ش��عيب االرنؤوط  :صحيح
()3

َال َر ُس ُ
َال :ق َ
ق َ
ب َز ْو َج َة ا ْمرِئٍ ،
��ول اللَّ ِه ﷺَ « :م ْن َ
خبَّ َ
((( التحبري لإليضاح معاين التيسري. 676/6:

وهذا اسناد قوي رجاله رجال الصحيح .

((( س��نن الرتم��ذي يف أبواب ال�بر والصلة  ،ب��اب  :ما:اء

((( رشح املشكاة للطيبي. 3155 – 3154/10 :

يف البخي��ل 408/3:رقم ( )1936قال أبو عيىس  :حس��ن
حم��د مجموعا
غري��ب ،وق��ال الحافظ العراق��ي  :أخرجه أَ ْ

غريب الحديث واالثر. 4/2 :

أحد طريقيه  ،ينظر  :تخريج أحاديث االحياء. 683/

ج ْربُ ُز الخب من الرجال َوالترِّ ْ ِم ِ
جه ُمقْتَرصا عَلىَ «س��يئ امللكة»
ح :الْ َ
َب بِالْ َفتْ ِ
��ذ ّ
ي مفرقا َوابْ��ن َما َ
خ َّداعَُ ،و ُه َو الْ ُ
((( الْخ ُّ
ال َِّذي يَ ْس�� َعى بَينَْ ال َّن ِ
حمد
َ��ب وامرأة َ
س ِع ْند أحد ِم ْن ُهم متكرب َوزَاد أَ ْ
خبَّ ٌة  ،م��ن َ
اس بال َفسَ��اد .ر ُ
ح ِديث أيب بكر َولَيْ َ
جل خ ٌّ
ي الْبَ ِ
ينظ��ر  :الدالئل يف غريب الحدي��ث 246 1 :و النهاية يف َوالترِّ ْ ِم ِ
ي
خي��ل واملنان َو ُه َو ضَ ِعيف َوحس��ن الترِّ ْ ِم ِذ ّ
��ذ ّ
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س��يده فإن كان الخادم حرا طرده املخدوم وان كان دالل��ة الحدي��ث  :معن��ى الحديث أن��ه توصل إىل
كذب
عبدا باعه س��يده فيشرتيه املفس��د ونحو ذلك ومن ذلك؛ وتوس��ل إليه ب��أذى أخيه املس��لم من
ٍ

افس��د امرأة عىل زوجها لكون��ه يرغب فيها ويرغبها علي��ه ؛ أو س��خري ٍة ؛ أو هم��ز ٍة ؛ أو مل��ز ٍة ؛ أو غيب ٍة،
يف نفسه باملال والش��باب حتى تيسء أخالقها مع والطعن عليه ،واالزدراء به ،والش��هادة عليه بالزور،

ري
زوجه��ا فيطلقه��ا ،فه��و ليس عىل طريقتن��ا وال من والني��ل من عرضه عند ع��دوه ،ونحو ذلك مام كث ٌ
العامل�ين بقوانني احكام رشيعتن��ا ؛ ألنه أىت مبا مل من الناس واق ٌع يف وسطه ،والله املستعان(.)4
يأت به أهل ملتن��ا ورشيعتنا من تخبيب زوجة غريه

أو مملوكه عليه

()1

حا ِد ِ
ْي الإْ ِ ْس�َل�اَ ِم َو ِعي ٌد
َع ُّد َهذَا ُه َو ق َِضيَّ ُة الأَْ َ
يث ،إ ْذ نَف ُ
ش ِ
َ��دي ٌد كَماَ صرَ َّ َح ِب ِه الأَْ ْذ َر ِع ُّي َوغَيرْ ُهُ فيِ نَ ِظريِ َذلِ َك،

❊

❊

ث ُ َّم َرأَيْت بَ ْعضَ ُه ْم صرَ َّ َح ِبأَ َّن َذلِ َك ِم ْن الْ َكبَائِ ِر(. )2
وبينت الس��نة يف موضع أخر ذم هذا الفعل الشنيع،
والن الج��زاء م��ن جن��س العمل ،فال��ذي ينم عىل
مس��لم ألجل منفعة دنيوية من مأكل أو ملبس ،فإن
الله توعده بوعيد ش��ديد يوم القيامة فعن امل ُْستَورِد

بن ش��داد ريض الله عنهام َعنِ ال َّنب ِِّي ﷺ ق َ
َالَ « :من
ج َه َّن َم
أَكَل بمِ ُ ْس ٍ
��لم أُكْلَ�� ًة فإ َّن اللَّ َه يُطْ ِع ُم�� ُه مثلَ َها ِم ْن َ
ج َّل يَك ُْس��وه
جلٍ ُمس��لم فَ ِإ َّن اللَّ َه َع َّز َو َ
و َمن كُسىِ ِب َر ُ
وس ْم َع ٍة
جلٍ ُمس��لم مقا َم ِريَا ٍء ُ
جه َّنم ،و َمن قَام ِب َر ُ
ِمن َ

وس ْم َعة يَو َم ال ِقيَا َمة (.»)3
فَ ِإن اللَّ َه يَقُوم بِه َمقا َم ريا ٍء ُ

((( ينظ��ر  :الفت��ح الرباين لرتتيب مس��ند أحم��د بن حنبل

الش��يباين 145/19 :و التنوي��ر رشح الجام��ع الصغ�ير:
.212/10

((( الزواجر عن اقرتاف الكبائر.135/2 :

((( االدب املفرد 93/رقم ( )240قال الحاكم النيسابوري،
ه��ذا حديث صحيح االس��ناد ومل يخرج��اه  ،ووافقه االمام
الذهبي. 142/4 :

((( ارشاد الحائر اىل علم الكبائر. 45/

❊
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املصلحة ،فالسنة اإلمساك عنه ،ألنه قد ينجر الكالم

املباح إىل حرام أو مكروه ،بل هذا كثري وغالب يف
العادة بني الناس ،وأن يعلم أنه إن حفظ لس��انه كان

أوال  :النميم��ة محرم��ة بإج�ماع املس��لمني وق��د ذلك سببا يف دخوله الجنة.
تظاهرت عىل تحرميها األدلة الرصيحة من الكتاب سابعا  :بيان وجه الشبه بني النميمة وبني السحر أن
والس��نة وإجامع األمة وهي كبرية من كبائر الذنوب تأثري الس��حر يف التفريق بني املتحابني أو يف جمع
؛ ألنها تكون سببا من أسباب االفساد بني الناس  .املتفارقني تأث�يره عىل القلوب خف��ي ،وهذا عمل

ثاني��ا  :صفة ذميمة تؤدي اىل صف��ات منبوذة ،منها النامم فإنه يفرق بني األحباب ؛ ألجل كالم يس��وقه
التَّفرق��ة بني الن��اس ،حاملة عىل
ُّ
التجس��س ملعرفة لهذا وكالم يسوقه لذاك فيفرق بني القلوب ،ويجعل
أخب��ار الناس ،وع�لى الحقد والحس��د والكراهية ،العداوة والبغضاء بني قلب هذا وهذا.
وع�لى القتل ،ب��ل وتدمري االفراد في�ما بينهم ،وبني
ابناء املجتمع ،وحتى بني دول العامل .

ثالثا  :النميمة من األسباب التي توجب عذاب القرب،
شانها يف ذلك كمن ال يتنزه عن البول ،وهذا مصري
محتوم ،كل انسان يدخل القرب ،فيجب االبتعاد عنها
كليا ،حتى ال يعذب بسببها يف قربه .

رابع��ا  :هن��اك دواف��ع للنميمة يجب الح��ذر منها،

كجه��ل البع��ض بانه��ا محرم��ة ،يوج��د يف النفس
من غل وحس��د وحق��د ،واملجاملة عىل حس��اب

االخرين ،بإرادة ايقاع السوء فيام بينهم .

خطورة
خامسا  :عالج ال َّنميمة ،يكون بتوعية النماَّ م ب ُ

النميمة ،مبثل ما سبق من بيان األحاديث وداللتها،
ومن بيان أن الجزاء م��ن جنس العمل ،فمن كان له

لسان ينم به ،سيكون له لسان يوم القيامة يُعذب به .

سادس��ا  :يحفظ لس��انه عن جميع الكالم إال كالما
تظهر املصلحة فيه ،ومتى اس��توى الكالم وتركه يف

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.

الوطن س��نة النرش1417 :هـ .

ص ِ
حيح ُم ْس��لِ ِم لِلق ىِ
َاض ِعيَاض املُسَ�� َّمى
 -6شرَ ْ ُح َ
إِكماَ ُل امل ُ ْعلِ ِم ب َف َوائِ ِد ُم ْس��لِم  ،أبو الفضل عياض بن

م��وىس بن عياض ب��ن عمرون اليحصبي الس��بتي،

حيَ��ى
 - 1إحياء عل��وم الدين ،أبو حامد محمد بن محمد (املت��وىف544 :ه��ـ) املحق��ق :الدكت��ور ي ْ

الغ��زايل الطويس (املتوىف505 :ه��ـ) النارش :دار إِ ْس�َم�اَ ِعيل ،الن��ارش :دار الوف��اء للطباع��ة والن�شر
املعرفة – بريوت .

والتوزي��ع ،م�صر ،الطبع��ة :األوىل 1419 ،ه��ـ -

 -2األدب املفرد ،أبو عبد الله محمد بن إس�ماعيل  1998م .

بن إبراهيم بن املغرية البخاري (املتوىف256 :هـ)  -7تاري��خ بغ��داد ،أبو بكر أحمد ب��ن عيل بن ثابت
حققه وقابله عىل أصوله  :س��مري بن أمني الزهريي بن أحمد بن مهدي الخطي��ب البغدادي (املتوىف:

النارش :مكتبة املع��ارف للنرش والتوزيع ،الرياض463 ،ه��ـ) املحقق  :الدكتور بش��ار ع��واد معروف
الطبعة  :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م .

الن��ارش :دار الغرب اإلس�لامي – ب�يروت الطبعة :

 -3األذكار النووية أو «حلية األبرار وش��عار األخيار األوىل1422 ،هـ  2002 -م .

يف تلخيص الدعوات واألذكار املس��تحبة يف الليل  -8التَّحب�ير إليضَ��اح َم َعاين التَّيس�ير ،أب��و إبراهيم

والنه��ار»  ،أبو زكريا محيي الدي��ن يحيى بن رشف محمد بن إس�ماعيل بن صالح بن محمد الحسني،

الن��ووي (املتوىف676 :هـ) املحقق :محيي الدين الكح�لاين ث��م الصنع��اين ع��ز الدي��ن املع��روف
مس��تو ،الن��ارش :دار ابن كث�ير ،دمش��ق – بريوت ،كأس�لافه باألمري (املتوىف1182 :هـ) حققه وعلق

الطبعة :الثانية 1410،هـ  1990 -م .

ص ْبحي
ح َّمد ُ
علي��ه وخرج أحاديثه وضبط نص��ه  :م َ

حسَ��ن حَلاّ ق أبو مصعب النارشَ :مكتَ َب ُة ال ُّرشد،
 -4إرش��اد الحائر إىل علم الكبائر ،يوس��ف بن عبد بن َ
الهادي ( 909هـ) املحقق  :الدكتور وليد بن محمد الري��اض  -اململك��ة الْ َع َرب َّي��ة الس��عودية الطبع��ة:
بن عبد الله العيل ،النارش :دار البش��ائر اإلس�لامية ،األوىل 1433 ،هـ  2012 -م .

الطبعة :األوىل  1425هـ  2004 -م .

 -9تخري��ج م��ا يف اإلحي��اء م��ن األخب��ار (مطبوع

 -5اإلفص��اح ع��ن مع��اين الصحاح ،أب��و املظفر بهام��ش إحي��اء عل��وم الدي��ن) املغني ع��ن حمل

يحي��ى بن ( ُهبَ�ْي�رَْة ب��ن) محمد بن هب�يرة الذهيل األس��فار يف األس��فار ،أبو الفضل زي��ن الدين عبد
ين ،ع��ون الدي��ن (املت��وىف560 :ه��ـ) الرحيم بن الحس�ين بن عبد الرحمن بن أيب بكر بن
الش��يبا ّ
املحق��ق  :ف��ؤاد عب��د املنعم أحم��د النارش :دار إبراهيم العراقي (املتوىف806 :هـ) النارش :دار ابن
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ح��زم ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1426 ،هـ  : -محم��د ع��وض مرعب الن��ارش :دار إحياء الرتاث

 2005م .

العريب – بريوت الطبعة  :األوىل 2001م .

 – 10الرتغي��ب والرتهيب م��ن الحديث الرشيف  - 15 ،التوضيح لرشح الجامع الصحيح  ،ابن امللقن
أب��و محمد عبد العظيم بن عبد الق��وي بن عبد الله رساج الدي��ن أب��و حفص عم��ر بن عيل ب��ن أحمد
زيك الدي��ن املنذري (املتوىف656 :هـ) املحقق :الش��افعي املرصي (املت��وىف804 :هـ) املحقق :

إبراهيم ش��مس الدين النارش :دار الكتب العلمية – دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق الرتاث النارش:
بريوت الطبعة :األوىل 1417 ،هـ

دار النوادر ،دمشق – سوريا الطبعة :األوىل1429 ،

 -11التعريف��ات  ،ع�لي بن محمد ب��ن عيل الزين هـ  2008 -م

الرشيف الجرجاين (املت��وىف816 :هـ) املحقق -16 :التوقيف عىل مهامت التعاريف املؤلف :زين

ضبطه وصححه جامعة من العلامء بإرشاف النارش الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني
 :دار الكتب العلمية بريوت – لبنان الطبعة  :األوىل بن عيل ب��ن زين العابدي��ن الحدادي ث��م املناوي

1403هـ 1983-م .

القاهري (املتوىف1031 :هـ) النارش :عامل الكتب

 -12تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني  38عب��د الخالق ث��روت -القاه��رة الطبعة :األوىل،

للس��مرقندي ،أبو الليث نرص ب��ن محمد بن أحمد 1410هـ 1990-م .

بن إبراهيم الس��مرقندي (املت��وىف373 :هـ) حققه  - 17التيس�ير ب�شرح الجامع الصغ�ير ،زين الدين
وعلق عليه  :يوس��ف عيل بديوي الن��ارش :دار ابن محمد املدع��و بعبد الرؤوف بن ت��اج العارفني بن
كثري ،دمش��ق – بريوت الطبعة  :الثالثة 1421 ،هـ  -عيل بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاهري

 2000م .

(املتوىف1031 :هـ) النارش :مكتبة اإلمام الشافعي

الص ِغ�يرِ  ،أب��و إبراهيم – الرياض الطبعة  :الثالثة1408 ،هـ 1988 -م .
جا ِم��ع َّ
 -13التَّنوي�� ُر شرَ ْ ُح ال َ
محمد بن إس�ماعيل بن صالح بن محمد الحسني  - 18جامع األصول يف أحاديث الرس��ول املؤلف،
الكحالين ثم الصنعاين عز الدين املعروف كأسالفه مج��د الدين أبو الس��عادات املبارك ب��ن محمد بن

باألمري (املت��وىف1182 :هـ) املحق��ق :د .مح َّمد محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباين الجزري
إس��حاق مح َّمد إبراهيم النارش :مكتبة دار الس�لام ،اب��ن األثري (املتوىف 606 :هـ) تحقيق  :عبد القادر
الرياض الطبعة :األوىل 1432 ،هـ  2011 -م .

األرنؤوط  -التتمة تحقيق بشري عيون ،النارش  :مكتبة

 -14تهذي��ب اللغة أب��و منصور ،محم��د بن أحمد الحل��واين  -مطبعة املالح  -مكتبة دار البيان الطبعة
ب��ن األزهري الهروي (املت��وىف370 :هـ) املحقق  :األوىل[ترقي��م الكت��اب موافق للمطب��وع ومذيل
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بح��وايش املحقق الش��يخ عبد الق��ادر األرنؤوط  -صيدا – بريوت .

رحمه الله  ،-وأيض��ا أضيفت تعليقات أمين صالح  -23س��نن الرتم��ذي  ،أبو عي�سى محمد بن عيىس
ش��عبان (ط  :دار الكتب العلمية) يف مواضعها من بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك الرتمذي (املتوىف:
ه��ذه الطبعة]الج��زء [ 1389 : ]1،2ه��ـ279 1969 ،هـ) املحقق :بش��ار عواد معروف النارش :دار

والج��زء [ 1390 : ]4 ،3ه��ـ 1970 ،والجزء [ :]5الغرب اإلسالمي – بريوت ،سنة النرش 1998 :م .

 1390ه��ـ 1971 ،م الج��زء [ 1391 : ]7 ،6هـ -24 ،رشح صحيح البخارى الب��ن بطال ،ابن بطال
 1971م .

أبو الحسن عيل بن خلف بن عبد امللك (املتوىف:

 - 19الجام��ع الب��ن وه��ب ،أب��و محمد عب��د الله 449هـ) تحقي��ق :أيب متيم يارس ب��ن إبراهيم ،دار

بن وه��ب بن مس��لم املرصي الق��ريش (املتوىف :النرش :مكتبة الرشد – الس��عودية ،الرياض الطبعة:
197ه��ـ) املحق��ق  :الدكت��ور رفعت ف��وزي عبد الثانية1423 ،هـ 2003 -م .

املطل��ب  -الدكتور عيل عبد الباس��ط مزيد النارش -25 :رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح املسمى بـ

دار الوفاء الطبعة :األوىل  1425هـ  2005 -م .

(الكاشف عن حقائق السنن) ،رشف الدين الحسني

 - 20الدالئل يف غريب الحديث  ،أبو محمد قاسم ب��ن عبد الل��ه الطيب��ي (743هـ) املحق��ق :د .عبد
ب��ن ثابت بن ح��زم العويف الرسقس��طي (املتوىف :الحميد هن��داوي ،النارش :مكتبة نزار مصطفى الباز

302هـ) تحقي��ق  :د .محمد بن عب��د الله القناص (مكة املكرمة  -الري��اض) الطبعة :األوىل1417 ،
النارش :مكتبة العبيكان ،الري��اض الطبعة :األوىل ،هـ  1997 -م .

 1422هـ  2001 -م

 -26رشح الن��ووي عىل صحيح مس��لم ،أبو زكريا

 -21الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،أبو العباس أحمد محي��ي الدين يحي��ى بن رشف الن��ووي (املتوىف:

ب��ن محم��د بن ع�لي بن حج��ر الهيتمي الس��عدي 676هـ) النارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
األنصاري ش��هاب الدين شيخ اإلس�لام (املتوىف :الطبعة  :الثانية 1392 ،هـ .

974ه��ـ) الن��ارش :دار الفك��ر الطبع��ة  :األوىل -27 ،الصح��اح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص
1407هـ 1987 -م .

إس�ماعيل بن حامد الجوهري الف��ارايب (املتوىف:

 : -22سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث 393هـ) تحقيق  :أحمد عبد الغفور عطار ،النارش:

بن إس��حاق بن بش�ير بن ش��داد بن عم��رو األزدي دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة 1407

السج ِْس��تاين (املتوىف275 :هـ) املحقق  :محمد هـ  1987 -م .
ِّ

محيي الدين عبد الحميد النارش :املكتبة العرصية : -28 ،صحي��ح اب��ن حب��ان ،أبو حات��م محمد بن
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حب��ان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعب َد التميمي الف��رج جامل الدين عبد الرحمن بن عيل بن محمد

الدارمي البُس��تي (املتوىف354 :هـ) ترتيب :األمري الجوزي (املتوىف597 :هـ) املحقق  :عيل حسني

عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس (املتوىف 739 :البواب النارش :دار الوطن – الرياض .

ه��ـ) حققه وخ��رج أحاديث��ه وعلق عليه  :ش��عيب  -34الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري،

األرنؤوط ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت الطبعة :محمد بن يوس��ف بن عيل بن س��عيد شمس الدين

األوىل 1408 ،هـ  1988 -م .

الكرم��اين (املت��وىف786 :هـ) الن��ارش :دار إحياء

 – 29صحي��ح البخ��اري ،أب��و عبدالل��ه محمد بن الرتاث العريب ،بريوت -لبنان طبعة أوىل 1356 :هـ

إس�ماعيل البخ��اري الجعفي (املت��وىف  256هـ) 1937 -م طبعة ثانية 1401 :هـ 1981 -م .

ص ِ
تحقي��ق :د .مصطفى دي��ب البغا ،الن��ارش :دار ابن  -35كوث َر امل َ َعاين ال َّد َرارِي يف كَشْ ِ
يح
ف َ
خ َبايا َ
ح ْ
خ رِ
ض بن سيد عبد الله بن أحمد
خاري ،مح َّمد ال َ
كث�ير ،الياممة – بريوت،الطبعة الثالثة 1407 ،هـ – ال ُب َ
1987م .

الجكني الش��نقيطي (املت��وىف1354 :هـ) النارش:

 - 30صحيح مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج مؤسسة الرسالة ،بريوت الطبعة :األوىل 1415 ،هـ

القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هـ) املحقق 1995 - :م .

محم��د فؤاد عب��د الباقي الن��ارش :دار إحياء الرتاث  -36لس��ان الع��رب ،محم��د بن مكرم ب��ن عىل أبو

العريب – بريوت .

الفضل جامل الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى

 -31الفت��ح الرباين لرتتيب مس��ند اإلمام أحمد بن اإلفريق��ى (املتوىف 711 :هـ) النارش :دار صادر –
حنبل الش��يباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح بريوت الطبعة  :الثالثة  1414 -هـ .

الرب��اين ،أحمد ب��ن عب��د الرحمن بن محم��د البنا  -37مجم��ع الزوائ��د ومنب��ع الفوائد ،أبو الحس��ن

الس��اعايت (املت��وىف 1378 :هـ) الطبع��ة :الثانية ،ن��ور الدين عيل ب��ن أيب بكر بن س��ليامن الهيثمي
النارش :دار إحياء الرتاث العريب .

(املتوىف807 :هـ) املحقق :حسام الدين القديس

 - 32فيض القدير رشح الجامع الصغري ،زين الدين  ،النارش :مكتبة القديس ،القاهرة عام النرش 1414 :
محمد املدع��و بعبد الرؤوف بن ت��اج العارفني بن هـ 1994 ،م .

عيل بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاهري  -38مس��اوئ األخالق ومذمومه��ا ،أبو بكر محمد
(املت��وىف1031 :هـ) الن��ارش :املكتب��ة التجارية بن جعفر بن محمد بن س��هل بن ش��اكر الخرائطي

الكربى – مرص الطبعة :األوىل 1356 ،هـ .

السامري (املتوىف327 :هـ) حققه وخرج نصوصه

 -33كش��ف املش��كل من حديث الصحيحني ،أبو وعلق عليه :مصطفى بن أبو النرص الشلبي ،النارش:
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مكتب��ة الس��وادي للتوزي��ع ،جدة الطبع��ة :األوىل( ،املت��وىف360 :ه��ـ) املحق��ق :ط��ارق بن عوض

 1413هـ  1993 -م .

الله بن محمد ،عبد املحس��ن بن إبراهيم الحسيني

 -39املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين  ،أب��و عبد الله النارش :دار الحرمني – القاهرة .

الحاك��م محمد بن عبد الله ب��ن محمد بن حمدويه  -45املعجم الصغري (الروض الداين) ،أبو القاسم
بن نُعيم ب��ن الحكم الضبي الطهامين النيس��ابوري س��ليامن ب��ن أحمد ب��ن أيوب ب��ن مط�ير اللخمي
املعروف باب��ن البيع (املت��وىف405 :هـ) تحقيق :الش��امي الطرباين (املت��وىف360 :ه��ـ) املحقق:

مصطفى عبد القادر عطا النارش :دار الكتب العلمية محمد شكور محمود الحاج أمرير النارش :املكتب
– بريوت الطبعة :األوىل1411 ،هـ – 1990م .

اإلس�لامي ،دار ع�مار  -ب�يروت ،ع�مان الطبع��ة:

 - 40مس��ند أيب يعىل املوص�لي ،أحمد بن عيل األوىل 1405 ،هـ – 1985م.

بن املثنى أبو يعىل املوصيل (املتوىف  307هـ)  -46املعجم الكبري ،أبو القاسم سليامن بن أحمد بن
املحقق :حسني سليم أس��د النارش :دار املأمون أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين (املتوىف:

لل�تراث – ج��دة الطبع��ة :الثاني��ة 1410 ،ه��ـ 360 -هـ) املحقق :حمدي بن عبد املجيد السلفي

 1989م .

دار النرش :مكتبة ابن تيمية – القاهرة الطبعة :الثانية.

 - 41مس��ند اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل ،أب��و عبدالله  -47املفهم ملا أش��كل من تلخيص كتاب مس��لم
أحمد بن حنبل الشيباين (املتوىف  241هـ) النارش ، :أب��و العباس أحم��د بن عمر بن إبراهي��م القرطبي
مؤسسة قرطبة  –.القاهرة .

( 656 - 578هـ)حققه وعلق عليه وقدم له :محيي

 -42املصب��اح املن�ير يف غري��ب ال�شرح الكبري ،الدين ديب ميس��تو  -أحمد محمد الس��يد  -يوسف

أب��و العباس أحم��د بن محمد بن ع�لي الفيومي ثم عيل بديوي  -محمود إبراهيم بزال النارش( :دار ابن
الحموي( ،املتوىف :نحو 770هـ) النارش :املكتبة كثري ،دمش��ق  -بريوت)( ،دار الكلم الطيب ،دمشق
العلمية – بريوت .

 -بريوت) الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1996 -م .

 -43معامل الس��نن ،أبو سليامن حمد بن محمد بن  -48املوس��وعة الفقهية الكويتية صادر عن :وزارة
إبراهيم بن الخطاب البس��تي املع��روف بالخطايب األوقاف والش��ئون اإلس�لامية – الكويت  45جزءا

(املت��وىف388 :ه��ـ) الن��ارش :املطبع��ة العلمية – الطبع��ة( :من  1427 - 1404هـ) األجزاء :23 - 1
حلب الطبعة :األوىل  1351هـ  1932 -م .

الطبعة الثانية ،دار السالسل – الكويت .األجزاء 24

 -44املعجم األوس��ط  ،أبو القاس��م س��ليامن بن  :38 -الطبع��ة األوىل ،مطاب��ع دار الصفوة – مرص
أحمد بن أيوب بن مطري اللخمي الش��امي الطرباين .األجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة .
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 - 49النهاية يف غريب الحديث واألثر ،مجد الدين
أب��و الس��عادات املبارك ب��ن محمد ب��ن محمد بن
محمد ابن عبد الكريم الش��يباين الجزري ابن األثري

(املتوىف606 :هـ) تحقي��ق :طاهر أحمد الزاوى -
محمود محمد الطناحي ،النارش :املكتبة العلمية -
بريوت1399 ،هـ 1979 -م .

❊

❊

❊
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