
َاللعنَعقوابتَوبعضمَإمثَلعنَاملسلمَألخيهَاملسلمَِعظَ 

 .وسالٌم على عباده الذين اصطفى ،احلمد هلل

َ:وبعد

 على األلسن، ودرََج فيما بينهم للننِمن أهل اإلسالم ابفلقد تساهل كثريون 
َظم ذنْبه، عِ مع  ،بِه بال ُمباالة وال اكرتاث الكالم، ويُنَطقحىت أصبح ِمن أسهل 

 إىل اللننببنضهم وصل احلال بل وكبري عقوابته، خطره،  وشديدإمثه،  ثريوك
هم ، وأكثرِ ِمنه م، وأقربِ إليه الناس أحب ِ لنِن ، و حا حال اللنب واملز  حىت يف
البيوت، وأماكن النمل، وجمالس االلتقاء والتزاور،  وازداد يفمنه،  ُصحبة

، وَمن حوهلم ِمن آابئهم وأمهاهتموترَّبى عليه الصِ غار لكثرة مساعهم له واألسواق، 
 .عجائزالسِ ن و يف وال امتنع عنه كبار 

َ:وقبائحهَوأضرارهَمَــَسدَّدكمَهللاَــَبعضَعقوابتَاللعنودونك

 .هو الطىرد واإلبناد عن رمحة هللا :اللعنَعندَالعلماءَهو ــَأوًَّلَ

فهو َيدعو عليه أبْن  ،"لننة هللا عليك"أو " لننَك هللا: "لِغريه نسانفإذا قال اإل
 .َده عن رمحتهَده هللا ويُبنِ طرُ يَ 

َ:َِقيلَ ))َ: وال يَليق أْن يدعو املؤمن مبثل ذلك على أخيه املسلم، بل صحى أنىه َي 
َهللِاَادُْعَع ل ىَاْلُمْشرِِكني َق الَ  َْأُبـْع ْثَل عَّاًًن،َو ِإَّنَّ اَبُِعْثُتَر ْْح ًةَ»:َر ُسول  ََل   ((ِإِّنِ

 .رواه مسلم

 .العلماءَفتاا صونَُُمرَّمَاباملسلمَألخيهَاملسلمَاملَ َنعَْل َ ــَاثنًيا



" األذكار"يف كتابه ــ رمحه هللا ــ النىووي أبو زكراي فقيه الشافنية  حيث قال
 :(353:ص)

صون حراٌم إبمجاع املسلمني"
َ
 اهـ".اعلم أنى لنن املسلم امل

َكبريُجرمَُنَاملؤمنَعَْل ََــَاثلثًا  .وغليظَه

َك ق ْتِلِهََ)): صحى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنىه قالَحيث َُمْؤِمًناَفـ ُهو  رواه  ((م ْنَل ع ن 
 .البخاري واللفظ له، ومسلم

َ.أصحابَالنيبَملسو هيلع هللا ىلصل ْعنَاملسلمَِمنَالكبائرَعندَ ــَرابًعا

ن اَالرَُّجل َيـ ْلع ُنَُكنَّاَِإذ اَر أ يْـَ))َ: قالحيث ثبت عن سَلمة بن األكوع ــ هنع هللا يضر ــ أنىه 
َاْلك ب ائِِرََأ خ اهَُ اًبَِمن   .، وغريه"األوسط"رواه الطرباين يف  ((ر أ يـْن اَأ نَُّهَق ْدَأ فت ىَاب 

نذري واهليثمي وغريمها :وصحَّحَإسناده
ُ
 .إسناده جيد: األلباين، وقال امل

َ.املؤمنَاحلقَليسَبلعَّان ــَخامًسا

َ))َ :عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنىه قال ثبت حيث َبِل عَّاٍن،َو ل  َاْلُمْؤِمُنَِبط عَّاٍن،َو ل  ل ْيس 
 .، وغريهميبة، وابن أيب شَ الرتمذيو  ،أمحد رواه ((اْلا اِحِشَاْلب ِذيِءَ

، واأللباينوالنراقي، والسيوطي، وأمحد شاكر، احلاكم، ابن ِحبىان، و  :وصحَّحه
 .إسناده جيد: الرتمذي، واهليتمي، وقال الذهيب وابن ابز :وحسَّنه، والوادعي

 .اللعانونَلَيكونونَشاعاءَولَشهداَيومَالقيامة ــَسادًسا



َي ُكوُنَاللَّعَّاَ)) :صحى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنىه قالَحيث اءَ ل  َُشه د  يـ ْوم ََنُون َُشا ع اء َو ل 
 .رواه مسلم ((َاْلِقي ام ةَِ

ِديق ــَسابًعا  .لَي نبغيَأْنَيكونَلعَّناًنًََالصِِ

يٍقَأ ْنَي ُكون َل عَّاًًنَ))َ: صحى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنىه قالَحيث ب ِغيَِلِصدِِ َيـ نـْ رواه  ((ل 
 .مسلم

َكم نَ،َرجعَعلىَقائلهشرًعاََي ستِحقُّهََلَيكنَامللعونَإذااللعنَ ــَاثمًنا فكان
 .لعنَناسه

ًئاَص ِعد ِتَاللَّْعن ُةَ))َ: عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنىه قال جاءحيث  َِإذ اَل ع ن َش يـْ ِإنََّاْلع ْبد 
َاأْل ْرِضَفـ تُـْغل ُقَأ بـْو ابـُه اَ فتـ ْهِبُطَِإَل  َالسَّم اِءَفـ تُـْغل ُقَأ بـْو اُبَالسَّم اِءَُدونـ ه ا،َمثََُّ ِإَل 

ِيًناَو ِشَ  َت ُْخُذََي  َالَِّذيَلُِعن ،َف ِذنََُْدونـ ه ا،َمثََُّ ْدَم س اًغاَر ج ع ْتَِإَل  اًل،َف ِذذ اََل َِْجِ 
َق ائِِله اَ َر ج ع ْتَِإَل  َأ ْهًًلَو ِإلَّ  .أخرجه أبو داود، وغريه ((ك ان َِلذ ِلك 

: واهليتمي والسفاريين النسقالين السيوطي، واأللباين، وقال ابن حجر :نهحسَََّو
 .إسناده جيد، وله شواهد

َكثرةَدخولَاللعن ــَاتسًعا  .ارالنََّالناسَمنَأسباب

َُأرِيُتُكنََّ»))َ :صحى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنىه قال حيث َف ِذِّنِ َالنِِس اِءَفت ص دَّْقن  َم ْعش ر  َي 
َأ ْهِلَالنَّارَِ ؟َق الَ :َفـ ُقْلنَ «َأ ْكثـ ر  َاَّللَِّ َر ُسول  و فت ْكُاْرن ََفُتْكِثْرن َاللَّْعن ،»:َو ِِب ََي 

 .أخرجه البخاري ومسلم ((َالع ِشريَ 

 .التًلعنَيعودَش رُّهَعلىَأصحابه عاشًراَــ



رواه َ((م اَفت ًلع ن َق وٌمَق ُطَِإلَح ق َع ليِهُمَاللعن ُةَ))ََ:حيث قال حذيفة ــ هنع هللا يضر ــ
 .، وغريه"األدب املفرد"البخاري يف 

 .صحيح اإلسناد: وقال األلباين

 .ابلعبدَلعنةَهللاحلولَِمنَأسبابََلعنَالوالدين عشرَــحاديَ

ْيِهَ))َ: قالأنىه ملسو هيلع هللا ىلص حيث صحى عن النيب   .رواه مسلم ((ل ع ن َهللاَُم ْنَل ع ن َو اِلد 

 .ِغلظَذْنبَالتَّسبُّبَيفَلعنَالوالدين عشرَــَاثّن

ْيِه،َق اُلواَ)): حيث صحى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنىه قال َاْلك ب اِئِرَش ْتُمَالرَُّجِلَو اِلد  َ:َِمن  َي 
ْيِه؟َق الَ  َهللِا،َو ه ْلَي ْشِتُمَالرَُّجُلَو اِلد  َ:َر ُسول  َالرَُّجِلَفـ ي ُسبُّ َأ اب  نـ ع ْم،َي ُسبُّ

َأُمَُّهَ َأُمَُّهَفـ ي ُسبُّ ُه،َو ي ُسبُّ  .رواه مسلمَ((أ اب 

 .اليتَيركبهاَاإلنسانَوابلدََّيفَحقَاَحىتمذمومَلعنَال عشرَــَلثاث

ن م اَر ُسوُلَهللِاَص لَّىَ))ََ:ني ــ هنع هللا يضر ــ أنىه قالحيث صحى عن ِعمران بن ُحص بـ يـْ
ق ٍة،َف ض ِجر ْتَ َاأْل ْنص اِرَع ل ىًَن  هللاَُع ل ْيِهَو س لَّم َيفَبـ ْعِضَأ ْسا ارِِه،َو اْمر أ ٌةَِمن 

ه ا،َف س ِمعَ  َر ُسوُلَهللِاَص لَّىَهللاَُع ل ْيِهَو س لَّم َفـ ق الَ َفـ ل ع نـ تـْ ُخُذواَم اَ»:َذ ِلك 
ه اَو د ُعوه ا،َف ِذنَـّه اَم ْلُعون ةٌَ َِعْمر انََُ«ع ل يـْ َأ ر اه اَاْْلن ََت ِْشيَيفَ:َق ال  ف ك أ ِّنِ

 .رواه مسلم ((َالنَّاِس،َم اَيـ ْعِرُضََل  اَأ ح دٌَ

ه اَبـ ْعُضَ))َ: وصحى عن أيب بـَْرزَة ــ هنع هللا يضر ــ أنىه قال ق ٍة،َع ل يـْ ن م اَج ارِي ٌةَع ل ىًَن  بـ يـْ
َص لَّىَهللاَُع ل ْيِهَو س لَّم ،َو فت ض اي ق َِِبِِمَاْلْ ب ُل،َ م ت اِعَاْلق ْوِم،َِإْذَب ُصر ْتَاِبلنَّيبِِ

ه ا،َق ا:َفـ ق ال تَْ َالنَّيبَُّص لَّىَهللاَُع ل ْيِهَو س لَّمَ :َلَ ح ْل،َاللُهمََّاْلع نـْ َ»:َفـ ق ال  ل 
ه اَل ْعن ةٌَ ق ٌةَع ل يـْ ن اًَن   .رواه مسلم ((َ«َفُتص اِحبـْ



َ:وكتبه

َ.عبدَالقادرَبنَدمحمَاْلنيد

 

 

 


