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 . نعم
 أحسن هللا إل�ك.

وصلى هللا وسلم على نب�ه محمد وعلى آله وأصحا�ه وأت�اعه   ،"الحمد � رب العالمین
 �إحسان.

 اللهم اغفر لش�خنا وللمستمعین.
 ،أما �عد

 فقال في البلوغ وشرحه في �اب الترهیب من مساوئ األخالق من �تاب الجامع: 
  » س�اب« :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -وعن ابن مسعود 

 :السب لغة . متفق عل�ه .»وقتاله �فر ،المسلم فسوق «السین المهملة مصدر س�ة  �كسر
 الفسوق مصدر.."  .والتكلم في أعراض الناس �ما ال �عني �الس�اب ،الشتم

 والسب هو الشتم. ،ا �لها مصدر للفعل سب السب �الس�اب سب �سب س� ا وس�ا�  
 أحسن هللا إل�ك.

  : وفي مفهوم قوله  .وشرع ا الخروج من طاعة هللا ،وهو لغة الخروج ،"الفسوق مصدر فسق
 فإن �ان.." ،المسلم دلیل على جواز سب الكافر

 وأنه ال ص�انة لعرضه.
 أحسن هللا إل�ك.
ا و�ن �ان حر��   ،فال �عمل �المفهوم في حقه ،وقد نهي عن أذیته ، ا فهو أذ�ة"فإن �ان معاهد  

 إذ ال حرمة له."  ؛جاز س�ه
 فال حرمة له. ،وهو مستحق له ،ألنه دون القتل  ؛اإن �ان حر��  

 أحسن هللا إل�ك.
 "وأما الفاسق فقد اختلف العلماء.."

 فعرضه �ذلك. ،فدمه وماله غیر معصوم
 أحسن هللا إل�ك.

ثر  فذهب األك ،"وأما الفاسق فقد اختلف العلماء في جواز س�ه �ما هو مرتكب له من المعاصي
 والفاسق ل�س �ذلك." ،ألن المراد �المسلم في الحدیث الكامل اإلسالم ؛إلى جوازه

ال فنعم إذا ترتب على ذلك مصلحة من واجب النص�حة أو في شكا�ة عند القضاء أو غیر ذلك 
ال غی�ة  « :وجاء في الخبر ،اأما التشهي والتفكه �أعراضه ولو �ان �عرضه ولو �ان فاسق   ،مانع

 ف�ه ضعف.  »لفاسق
 طالب: ...........

 شيء. أوال، إذا �ان یترتب عل�ه مفسدة عظمى 
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 طالب: ...........
  ، اللعن ولو خص ذلك �من ال �ستحق  ،ا للعنو�ن �ان مستحق   ،ال یلعن ،ل�س �اللعان وال �الطعان

 و�لعن.. وأئمة اإلسالم في توار�خهم.  ،المانع یلعن إبل�س فماأما من �ستحقها 
 طالب: ...........
 ال یتردد في لعنه.فأما من لعنه هللا  ،هذا من �اب األدب 
 طالب: ...........

 ل�س العادة.
 أحسن هللا إل�ك.

 ،وأنكره أحمد ، وهو حدیث ضع�ف ،»اذ�روا الفاسق �ما ف�ه �ي �حذره الناس« :"وفي حدیث
أو  ،أو �أتي �شهادة ،فإن صح حمل على فاجر معلن �فجوره ،ل�س �شيء  :وقال البیهقي

 لئال �قع االعتماد عل�ه." ؛�عتمد عل�ه ف� حتاج إلى ب�ان حاله
 لئال �غتر �ه.  ؛لئال �غتر �ه إذا ترتبت على ذلك مصلحة عظمى فال مانع ،لئال �غتر �ه

 أحسن هللا إل�ك.
وأخرجه في الكبیر   ،ن رجاله موثوقون "ولكنه أخرج الطبراني في األوسط والصغیر �إسناد حس

  : فقال -صلى هللا عل�ه وسلم-خطبهم رسول هللا  :ا من حدیث معاو�ة بن حیدة أنه قالأ�ض  
 وأخرجه البیهقي.." ،»اهتكوه حتى �حذره الناس ؟حتى متى ترعوون عن ذ�ر الفاجر«

 ا �قدر الحاجة. و�كون أ�ض   ،هذا لمن �خشى تعدي ضرره 
 إل�ك.أحسن هللا 

  ، »من ألقى جل�اب الح�اء فال غی�ة له« :"وأخرج البیهقي من حدیث أنس �إسناد ضع�ف
وهم الذین جاهروا �معاصیهم فهتكوا ما ستروا  »كل أمتي معافى إال المجاهرون « :وأخرج مسلم

 هللا علیهم فیتحدثون بها بال ضرورة وال حاجة."
 ، من یتساهل �الفتوى  :موضوع جرح الرواة قالواا في ومثل هذا ف�ما قاله أهل العلم استطراد  

نسلخون من أد�انهم هذا �شه ر �ه في  یف ، و�خشى من تعدي تساهله إلى الناس ،یتساهل �الفتوى 
 ذ�ره أهل العلم في جرح الرواة. ،وأنه ال � قب ل منه العلم ،المجالس

 أحسن هللا إل�ك.
 و�ذا في.." ،�ا مفسد ،سق�ا فا :"واألكثر �قولون �أنه �جوز أن �قال للفاسق

 �ا سید أو السید فالن أو إلى السید فالن. :لكن ال �جوز أن �قال له
 أحسن هللا إل�ك.

ال لقصد   ،أو للزجر عن صن�عة ،لب�ان حاله ؛"و�ذا في غیبته �شرط قصد النص�حة له أو لغیره
فإنه �جوز له  ،ا لمن یبدؤه �السبفال بد من قصد صح�ح إال أن �كون جوا�   ،الوق�عة ف�ه
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[سورة  }و ل م ن  انت ص ر  ب ع د  ظ ل م ھ  ف أ و ل ئ ك  م ا ع ل ی ھ م م  ن س ب یل  { :لقوله تعالى ؛االنتصار لنفسه
  ما قاال فعلى ال�ادي ما لم �عتد   المتسا� ان« -صلى هللا عل�ه وسلم-ولقوله  ،]41الشورى:
 ولكنه.." ،أخرجه مسلم .»المظلوم

 یز�د في السب.ف�عتدي  ،�عني یز�د 
 طالب: ...........

 نعم. 
 طالب: .........

 فیترف ع عما یوج ب الغی�ة. ،نفسه ألن �غتا�ه الناس ؛ لئال �عرض كف  الغی�ة عن نفسه
 أحسن هللا إل�ك.

و�ذا انتصر المسبوه   :قال العلماء ،وال �سب وال �س�ه �أمر �ذب ،"ولكنه ال �جوز أن �عتدي
 و�قي عل�ه.."  ،استوفى ظالمته و�رئ األول من حقه

 .]148[سورة النساء: }ال  ی ح ب  �   ال ج ھ ر  ب الس و ء  م ن  ال ق و ل  إ ال  م ن ظ ل م  {
 أحسن هللا إل�ك.

و�كون على ال�ادئ  ،یرتفع عنه اإلثم :وقیل ،"و�قي عل�ه إثم االبتداء واإلثم المستح ق � تعالى
ألبي   -صلى هللا عل�ه وسلم-لقوله  ؛و�جوز في حال الغضب � تعالى ،اللوم والذم ال اإلثم

 دعني أضرب عنق هذا المنافق." :وقول عمر في قصة حاطب ،»إنك امرؤ ف�ك جاهل�ة « :ذر
 ف�حتمل ما ال �حتمل في حال السعة.  ،ا �لكنه غض�   ، و�ن لم �صل إلى حد النفاق

 أحسن هللا إل�ك.
  -صلى هللا عل�ه وسلم-ولم ینكر  ،إنما أنت منافق تجادل عن المنافقین :"وقول أسید لسعد

 . وهي �محضره ،هذه األقوال
دال  على أنه �كفر من �قاتل المسلم �غیر حق   »وقتاله �فر« :-صلى هللا عل�ه وسلم-وقوله  

وأما إذا �انت المقاتلة �غیر ذلك   ،أو قاتله حال إسالمه ،استحل قتل المسلموهو ظاهر ف�من 
 فأطلق عل�ه.."

 فإطالق.
 .نعم

 فإطالق الكفر عل�ه مجاز. 
 أحسن هللا إل�ك.

 "وأما إذا �انت المقاتلة لغیر ذلك فإطالق الكفر مجاز ا."
 �فر النعمة ال �فر الجحود. هنا �قول ،�عني �فر دون �فر
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ألنه قد یؤول �ه   ؛اوسماه �فر   ،"و�راد �ه �فر النعمة واإلحسان و�خوة اإلسالم ال �فر الجحود
 لما �حصل من المعاصي من الرعن على القلب.." ؛إلى الكفر

 المعاصي بر�د الكفر. ،ألنها بر�د الكفر
 أحسن هللا إل�ك.

أو أنه  ،اوقد تصیر �فر   ،حتى �عمى عن الحقالقلب "لما �حصل من المعاصي من الر�ن على 
 فعل �فعل الكافر الذي �قاتل المسلم."

 و�نما هذه طر�قة الكفار وهذا شأنهم.  ،األنه ل�س من ش�مة المسلم أن �قاتل مسلم  
 أحسن هللا إل�ك.
إ�اكم « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه  -"وعن أبي هر�رة

 .متفق عل�ه .»فإن الظن أكذب الحدیث ؛والظن
} [الحجرات: ا من الظن اجتنبوا �ثیر  { :نحو ،المراد �التحذیر التحذیر من الظن �المسلم شر ا 

 والظن هو ما �خطر �النفس من التجو�ز المحتم ل �الصحة وال�طالن ف�حكم �ه.."  ]،12
ذا �ان هذا القول أو هذا الفعل �حتم ل أن � حم ل على محمل صح�ح وعلى محم ل �اطل  �عني إ

 ال ین�غي للمسلم أن ی�ادر إلى حمله على ال�اطل مع إمكان حمله على معنى صح�ح.ف
 أحسن هللا إل�ك.

ر الحدیث في مختصر النها�ة." ،و�عمل عل�ه ،"ف�حكم �ه  �ذا فس 
 ومختصر النها�ة الدر النثیر في مختصر نها�ة ابن األثیر للسیوطي.

 أحسن هللا إل�ك.
المراد التهمة ومحل التحذیر والنهي إنما هو عن التهمة التي ال سبب لما  :"وقال الخطابي

والمراد التحذیر من   :النووي  قال .ولم �ظهر عل�ه ما �قتضي ذلك ،�من اتهم �الفاحشة ،یوجبها
فإن هذا ال   ،وتقررها في النفس دون ما �عرض وما �ستقر ،واإلصرار علیها ،تحقیق التهمة

 ." »تجاوز هللا عما تحدثت �ه األمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل« :�كلف �ه �ما في الحدیث
أو یتوقع منه �ذا   ،ب�ال الشخص أن هذا محل لكذا ،�مر �ال�ال اهاجس   و ا�عني �ونه خاطر  

 هذا معفو عنه. فأو یتكلم �ه  ائ  وال �غلب على ظنه أو یرت  ب عل�ه شی ،ف�طرده لیزول
 أحسن هللا إل�ك.

 ، والحدیث وارد في حق من لم �ظهر منه شر وال فحش وال فجور ،"ونقله ع�اض عن سف�ان
 أخرجه الطبراني." .»سوء الظناحترسوا من الناس �« :و�قید إطالقه حدیث

 ا.هذا ضع�ف جد   ،هذا ضع�ف
 أحسن هللا إل�ك.
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تفرد �ه   :ا قال البیهقي"أخرجه الطبراني في األوسط والبیهقي والعسكري من حدیث أنس مرفوع  
 وأخرجه.." ،»الحزم سوء الظن« :اموقوف    -رضي هللا عنه -وأخرج الدیلمي عن علي  ،�ق�ة

 وعلى �ل حال ضعفه ظاهر.  ،عند�م الحزم؟ المناسب للفظ احترسوا الحزم�حرم سوء الظن.. 
 أحسن هللا إل�ك.

  ،و�ل طرقه ضع�فة ،ا من حدیث عبد الرحمن بن عائذ مرسال  "وأخرجه القضاعي مرفوع  
أخوك  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-وقد قال  ،و�دل على أن لها أصال   ،و�عضها �قوي �عضها

 وأبو داود عن عمرو بن العاص." ،ه الطبراني في األوسط عن عمرأخرج ،»ال�كري وال تأمنه
 عن عمرو؟ 

 نعم عن عمرو بن العاص.
 فعوى..

 في نسخة �قول في (ب) العفوى. نعم
 الصواب �ذا؟ :وما قال

 ال.
 وال رجع إلى أبي داود؟

 لم أعثر عل�ه.  :�قول
 ما عثر عل�ه؟ 
 ما عثر عل�ه. 

 لعله في روا�ة لم تصل إل�ه.
 كم  ل.

 أحسن هللا إل�ك.
م الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام وم�اح."  "وقد قس 

 �عني على األحكام الخمسة. 
 أحسن هللا إل�ك.

و�كل من ظاهره العدالة من  ،والحرام سوء الظن �ه تعالى ،"فالواجب حسن الظن �ا�
 الحدیث." »إ�اكم والظن«  :-صلى هللا عل�ه وسلم-وهو المراد �قوله  ،المسلمین

 فإن الظن أكذب الحدیث.
 طالب: ...........

 نعم. 
 طالب: .........

 ؟ماذا
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 طالب: ...........
 .. إن شاء هللا.. ن�حثه

 خالص راجعه...
 أحسن هللا إل�ك.

  :والجائز مثل قول أبي �كر لعائشة ،المسلمین"والمندوب حسن الظن �من ظاهره العدالة من 
ومن ذلك سوء  ،لما وقع في قل�ه أن الذي في �طن امرأته أنثى ،إنما هو أخوك  أو أختك  

 الظن.."
 عندك أنت؟ماذا إنما هما أخو اك أو أختاك لما وقع في قل�ه أن الذي في �طن امرأته اثنان.. 

 امرأته أنثى. في �طن :ثم قال ،مثل ما قرأت أخوك أو أختك 
 في �طن امرأته اثنان..  

 ما عل ق عل�ه؟ 
 ال.

 . راجعه
 راجعه.  

 أحسن هللا إل�ك.
فال �حرم   ،"ومن ذلك سوء الظن �من اشتهر بین الناس �مخالطة الر  � ب والمجاهرة �الخ�ائث

ومن دخل   ،ومن ستر على نفسه لم �ظن �ه إال خیر ،ألنه قد دل على نفسه ؛سوء الظن �ه
والذي �می ز   ، أو ظننا �ه الس وء ،ومن هتك نفسه ظننا �ه السوء ،ل السوء اتهمفي مداخ
 الظنون.."

 �می  ز. 
"والذي �می  ز الظنون التي �جب اجتنابها عما سواها أن �ل ما ال تعرف له أمارة صح�حة 

 وسبب.." 
 ال بد من دلیل أو قر�نة قو�ة تقرب من الدلیل.

 أحسن هللا إل�ك.
وذلك �أهل   ، ا واجب االجتنابتعرف له أمارة صح�حة وسبب ظاهر �ان حرام  "أن �ل ما ال 

و�قابله �عكس ذلك ذ�ر معناه في   ،الستر والصالح ومن آنست منه األمانة في الظاهر
 .الكشاف

 ذبظن أكالو�نما �ان  ،ألنه حدیث نفس ؛سماه حدیثا »فإن الظن أكذب الحدیث« :وقوله 
وق�حه ظاهر ال �حتاج إلى  ،لواقع من غیر استناد إلى أمارةألن الكذب لمخالفته ا ؛الحدیث
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ا و�خفى على السامع أنه �ان �اذ�   ،وأما الظن فیزعم صاح�ه أنه استند إلى شيء ،إظهاره
 فكان أكذب الحدیث." ،حسب الغالب
 اللهم صل...
 �كفي �كفي.. 

 اللهم صل على محمد....


