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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.

 .والحاضر�ن اللهم اغفر لش�خنا وللمستمعین
 ،أما �عد

 في �اب الترهیب من مساوئ األخالق من �تاب الجامع: ،فقال في البلوغ وشرحه
-هللا  قال رسول :أنها قالت -رضي هللا عنها-وعن خولة األنصار�ة  ،خولة األنصار�ةوعن 

  .»یتخوضون في مال هللا �غیر حق فلهم النار یوم الق�امة إن رجاال  « :-صلى هللا عل�ه وسلم
 .أخرجه ال�خاري 

ا من مال هللا �أن ال �كون من المصارف  الحدیث دلیل على أنه �حرم على من لم �ستحق شیئ   
  : وفي قوله ،وأن ذلك من المعاصي الموج�ة للنار  ،التي عینها هللا تعالى أن �أخذه و�تملكه

و�ن �انوا من والة   ،داللة على أنه �ق�ح توسعهم منه ز�ادة على ما �حتاجون  »یتخوضون «
 وقد تقدم الكالم في ذلك." ،األموال أب�ح لهم قدر ما �حتاجونه ألنفسهم من غیر ز�ادة

األموال وصرفها في غیر مصارفها  من آتاه هللا  ،و�دخل في الحدیث من آتاه هللا األموال
أو والها السفهاء أو..  ،وقد تكون محر مة ،بذرها وأنفقها في وجوه ل�ست شرع�ة ،الشرع�ة

  ، ألن المال مال هللا ؛هذا یتخوض في مال هللا ،المقصود أنه �صرفها في غیر مصارفها
ممن أوتي �سطة    -نسأل هللا العاف�ة -�ثیر   . ] 33[سورة النــور:  }و آت وھ م م  ن م ال  �   ال ذ ي آت اك م  {

 في المال تجده ینفقه ف�ما ال یرضي هللا. 
 طالب: .........

 الذین یلون أموال المحجور علیهم من السفهاء والیتامى وغیرهم. 
 أحسن هللا إل�ك.

عن ر�ه تعالى  ف�ما یرو�ه -صلى هللا عل�ه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه -"وعن أبي ذر 
 ،»�ا ع�ادي إني حرمت الظلم على نفسي« :أنه قال الرب ت�ارك وتعالى ،من األحادیث القدس�ة

وجعلته بینكم محرما فال  « }،وما ر�ك �ظالم للعبید{ :وأخبر �أنه ال �فعله في �تا�ه �قوله
 ."»تظالموا

وقد یوجب على   ،ا للمعتزلةخالف   ،وال �حرم عل�ه شيء ،ال �جب عل�ه شيء -جل وعال-هللا 
وال   ،ا و�ال ال �جب عل�ه شيءمنه و�رم   وقد �منع نفسه من شيء تفضال   ،امنه و�رم   نفسه فضال  

 لكنه حرم من �اب تمام العدل والرحمة �خلقه.  ،سأل عما �فعلال �   ،� من ع من شيء
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 أحسن هللا إل�ك.
 .أخرجه مسلم .»فال تظالمواوجعلته بینكم محرما «"
وهذا غیر صح�ح إرادته في   ،ا ما �ستحق فاعله العقابوشرع   ،التحر�م لغة المنع عن الشيء 

 ؛وأطلق عل�ه لفظ التحر�م ،بل المراد �ه أنه تعالى منز ه متقدس عن الظلم ،حقه تعالى
الظلم في عرف  ألن  ؛والظلم مستحیل في حقه تعالى ،لمشابهته الممنوع �جامع عدم الشيء

ألنه المالك  ؛و�الهما محال في حق هللا تعالى ،أو مجاوزة الحد ،التصرف في غیر الملك :اللغة
 المتصرف �سلطانه في دقه وج له." ،للعالم �له

 ج ل ه.
 ج ل ه..

 أحسن هللا إل�ك.
أقره الشارع  والظلم قب�ح عقال   ،»اوجعلته بینكم محرم  « :تأكید لقوله »فال تظالموا« :"وقوله

  ، ]111[سورة طـه: }و ق د  خ اب  م ن  ح م ل  ظ ل ما  { :وقال ،وتوعد عل�ه �العذاب ،اوزاده ق�ح  
 .وغیرها

 .." -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
ا من أرض ط و  قه في س�ع أراضین یوم  من اغتصب شبر  « ، نسأل هللا العاف�ة ،وجاء لعن الظالمین

 . »الق�امة
 أحسن هللا إل�ك.

أتدرن ما « :قال -صلى هللا عل�ه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن أبي هر�رة 
 :قال ،»ذ�رك أخاك �ما �كره« :قال ،هللا ورسوله أعلم :قالوا ،�كسر الغین المعجمة »؟الغی�ة

و�ن لم �كن فقد   ،إن �ان ف�ه ما تقول فقد اغتبته« : أفرأیت إن �ان في أخي ما أقول؟ قال
 أخرجه مسلم." .�فتح الموحدة وفتح الهاء من البهتان ،»بهته

 وهذا البهتان أشد من الغی�ة. 
 أحسن هللا إل�ك.

[سورة  }ی غ ت ب ب ع ض ك م ب ع ضا  و ال { :"الحدیث �أنه سیق لتفسیر الغی�ة المذ�ورة في قوله تعالى
هي أن تذ�ر اإلنسان في   :قال في النها�ة ،ودل الحدیث على حق�قة الغی�ة .]12الحجرات:

ذ�ر المرء �ما �كره سواء  :ا للغزاليوقال النووي في األذ�ار ت�ع   ،و�ن �ان ف�ه  ،غیبته �سوء
ل قه أو ماله أو والده أو ولده أو كان في بدن الشخص أو دینه أو دن�اه أو نفسه أو خل قه أو خ

أو غیر ذلك مما یتعلق �ه ذ�ر سوء سواء   ،زوجه أو خادمه أو حر�ته أو طالقته أو عبوسته
 ذ�ر �اللفظ أو �الرمز أو �اإلشارة."
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وهو في   ،حل�م :�كره أن �قال له ،�ر�م :�كره أن �قال له ،لكنه قد �كره ذ�ر صفاته المحمودة
 هذا �كره. »ذ�رك أخاك �ما �كره«ما یدخل؟ أم یدخل في حد الغی�ة   فالن �ر�م :قیل ،غیبته

 طالب: .........
 فالن �ر�م. :لكن إذا قیل، نعم

 طالب: .........
مثل مدح الشخص في وجهه وهو �كره إذا �ان في وجهه  ،�عني مثل مدح الشخص في وجهه

و�ذا غاب من �اب ذ�ر الوصف المطاب ق الذي ال �سوؤه وال �سيء   ،اإلخ�ار عنه بذلك �كرهه
 إل�ه ما �ظهر ف�ه شيء. 

 طالب: .........
 حل�م؟! من �كره هذا؟!  :�كره أن �قال

 طالب: .........
 المانع؟  ما

هذا ما أكل  ،]12[سورة الحجرات: }أ ی ح ب  أ ح د ك م  أ ن ی أ ك ل  ل ح م  أ خ یھ  م ی تا  { :طالب: هللا �قول
 لحم أخ�ه.

، سبب الكراهة ننظر إلى سبب الكراهة ،» ذ�رك أخاك �ما �كره«الضا�ط الوارد في الحدیث  لكن
 �كره هذا؟   ماذال

 طالب: .........
عال م وحل�م و�ر�م عند ولي   :� مد ح �ه له سبب �كره أن �قالال، قل هناك قد �كون �راهیته لما 

 . لئال یول�ه مثال   ؛األمر
 طالب: .........

 ومصلحته ظاهرة في �تمانه. ،إذا �ان �كره هذا أو خش�ة العین مثال  
 طالب: .........

 �هللا ما �ظهر.. ما �ظهر.. 
 أحسن هللا إل�ك.

قال من یدعي العلم أو �عض من  :المصنفین �قولهمومن ذلك التعر�ض في �الم  :"قال النووي 
 ی نس ب إلى الصالح أو نحو ذلك.."

 أو زعم فالن. 
 أحسن هللا إل�ك. 



 
 

 
 
 

5  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=5 

 :ومنه قولهم عند ذ�ره ،مما � فهم السامع  المراد �ه ،"أو نحو ذلك مما � فه م السامع المراد �ه
 : وفي قوله ، فكل ذلك من الغی�ة ،ونحو ذلك ،نسأل هللا السالمة ،هللا یتوب علینا  ،هللا �عافینا

 ذ�رك أخاك �ما �كره."
فالسائل   ،سل غیري عنه :هو ف�ه شيء �قول ،من أن �غتا�ه و�قع ف�ه قد �سأل عن شخص و�دال  

ؤول أن سم، لكن هل من سبیل لللكن لم �صرح �ه ،ف�ه عیب  ،ائ  وأن ف�ه شی ،�فهم أن هذا تنقص 
 غیر هذا المسلك؟�سلك 

 طالب: .........
 ما �صلح. 

 طالب: .........
لكن إذا �ان مما �جوز التصر�ح �ه من �اب النص�حة سواء  ،ألنه إن ما أجاب ف ه م المقصود 

 ألنه حتى لو صر ح.  ؛كانت لعامة أو خاصة فمثل هذا �الم ال �أس �ه
 طالب: .........

 یذ�ر.، و�مكن المؤلف ع من ذلكإذا �انت المصلحة في ب�ان عی�ه فال مان 
 أحسن هللا إل�ك.

 و�لى هذا ذهب طائفة." ،في غیبته وحضرته هشامل لذ�ر  »ذ�رك أخاك �ما �كره« :"وقوله
 لكن تسمیتها غی�ة مأخوذة من الغی�ة.

 أحسن هللا إل�ك.
وأما معناها لغة فاشتقاقها من الغیب یدل على أنها ال  ا لمعناها الشرعي،"و�كون الحدیث ب�ان  
ورووا في ذلك  ،ورجح جماعة أن معناها الشرعي موافق لمعناها اللغوي  ،تكون إال في الغی�ة

ما �رهت  أن تواجه �ه أخاك فهو  «  :أنه قال -صلى هللا عل�ه وسلم-إلى النبي ا ا مسند  حدیث  
 ." »غی�ة

وقد  ،وحینئذ �كون إثمه أشد  ،ته �ما �سوؤه أشد عل�ه من غیبتهوما ف�ه شك أنه قد �كون مواجه
ألنه �ستط�ع الرد �خالف الغی�ة في   ؛�كون ذ�ره في حضرته �ما �سوؤه أسهل عنده من الغی�ة

 غیبته. 
 أحسن هللا إل�ك.

ففسرها  ،وتفاسیر العلماء دالة على هذا ،ا لحدیث أبي هر�رة"ف�كون هذا إن ثبت مخصص  
هي أن تذ�ر اإلنسان من خلفه �سوء   :وآخر �قوله ،ذ�ر العیب �ظهر الغیب :�عضهم �قوله
وفي   ، و�ن لم �كن غی�ة ،لما ف�ه من األذى ؛نعم ذ�ر العیب في الوجه حرام .و�ن �ان ف�ه

قال   ،وتقدم الكالم في ذلك ،أي أخو الدین دلیل على أن غیر المؤمن تجوز غیبته ،أخاك :قوله
ومن قد   ،�الیهودي والنصراني وسائر أهل الملل : دلیل على أن من ل�س �أخ ابن المنفر
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جذب   ،و�التعبیر عنه �األخذ جذب للمغتاب عن غیبته ،أخرجته بدعته عن اإلسالم ال غی�ة له
 للمغتاب عن غیبته لمن �غتاب.."

�عني   ،یرعى حق أخ�ه في غیبته وفي حضرته ألنه إذا �ان األخ فحق على األخ أن؛ نعم
 استثارة لحم�ة األخ على أخ�ه.

 أحسن هللا إل�ك.
ألنه إذا �ان أخاه فاألولى الحنو عل�ه   ؛"وفي التعبیر عنه جذب للمغتاب عن غیبته لمن �غتاب 

ما �شعر �أنه إذا �ان  »�ما �كره« :وفي قوله ،ال نشرها بذ�رها ،والتأو ل لمعای�ه ،وطي مساو�ه
 ال �كره ما �عاب �ه �أهل الخالعة والمجون فإنه ال �كون غی�ة." 

مثل هذا فوقد �فعلها في خلوته ف�جاهر بها في المجالس  ،بل �عضهم یتند ر �المنكر و�المعص�ة
 ال حرمة له.

 طالب: .........
 دخل في الحدیث.فال ی ،بل یتمدح بذلك ،لكن �عض الناس ما �كره أن تذ�ر ،هو جاء

 طالب: .........
 تعصم المال والدم. 

 أحسن هللا إل�ك.
و�نما اختلف العلماء هل هو من الصغائر أو  ،"وتحر�م الغی�ة معلوم من الشرع ومتفق عل�ه

وقد است دل لكبرها  ،وقد استدل لكبرها ،من الك�ائر؟ فنقل القرطبي اإلجماع على أنها من الك�ائر
وذهب الغزالي وصاحب العمدة  ،»إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عل�كم حرام« :�الحدیث الثابت

 لم أر  من صرح أنه.." :قال األوزاعي ،من الشافع�ة إلى أنها من الصغائر
 األذرعي.  أماألوزاعي 

 وفي الفتح األذرعي. ،وفي الفتح �ذا في (أ) و(ب)  :�قول
 هذا هو الصواب.، نعم

 أحسن هللا إل�ك.
  ، ذهب المهدي إلى أنها محتملةو  ،لم أر من صرح أنها من الصغائر غیرهما :"قال األذرعي

والعجب ممن : قال الزر�شي ،على أن ما لم �قطع �كبره فهو محتمل �ما تقوله المعتزلة بناء  
 �هللا أنزلها.." ،�هللا أنزلهما منزلة أكل لحم اآلدمي ،وال �عد الغی�ة �ذلك ،�عد أكل المیتة �بیرة

 �عني الغی�ة أنزلها مثل.، نعمأنزلها 
 لكن.. ،أنزلهماأنا عندي 

 أنزلها �عني الغی�ة منزلة أكل لحم اآلدمي. 
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ا دالة واألحادیث في التحذیر من الغی�ة واسعة جد   ،ا"�هللا أنزلها منزلة أكل لحم اآلدمي أي میت  
 .على شدة تحر�مها

  : ف�جوز أن �قول المظلوم ،واعلم أنه قد استثنى العلماء من الغی�ة أمور ا ستة األول التظلم 
 أو أنه ظالم." يوأخذ مال ،ن ظلمنيفال

 . »لي الواجد ظلم یب�ح عرضه وعقو�ته« :�عني �ما جاء في الحدیث المتفق عل�ه
 أحسن هللا إل�ك.

ولكن إذا �ان ذ�ره لذلك  ،"ولكن إذا �ان ذ�ره لذلك شكا�ة لمن له قدرة على إزالتها أو تخف�فها
صلى هللا -ودلیله قول هند عند شكایتها عل�ه  ،شكا�ة لمن له قدرة على إزالتها أو تخف�فها

 .إنه رجل شح�ح :من أبي سف�ان  -عل�ه وسلم
 ،لمن � ظن قدرته على إزالته ،لمن � ظ ن ،االستعانة على تغییر المنكر بذ�ره لمن � ظن :الثاني 

 . ا �المعص�ةفي حق من لم �كن مجاهر   فالن فعل �ذا :ف�قول
ودلیله   ؟فما طر�قي إلى الخالص عنه ،فالن ظلمني �كذا :االستفتاء �أن �قول للمفتي :الثالث 

  بذ�ر ما وقع منه." الأنه ال �عرف الخالص عما �حرم عل�ه إ
 �عني ل�س المقصود من ذلك التشهي �عرض أخ�ه. 

 أحسن هللا إل�ك.
ومن یتصدر للتدر�س  ،والشهود ،التحذیر للمسلمین من االغترار �ه �جرح الرواة :"الرا�ع

 واإلفتاء مع عدم األهل�ة.."
ا في جرح الرواة جرح من عرف منه التساهل �اإلفتاء أو �الفتوى یتحدث  وذ�ر أهل العلم أ�ض  

 ذ�روا هذا. ،لئال �غتر �فتاو�ه ؛عنه في المجالس
 أحسن هللا إل�ك.

  : -صلى هللا عل�ه وسلم-وقوله  ،»بئس أخو العشیرة« :-صلى هللا عل�ه وسلم-له "ودلیله قو 
  -صلى هللا عل�ه وسلم-وذلك أنها جاءت فاطمة بنت ق�س تستأذنه  ،»أما معاو�ة فصعلوك«

أما معاو�ة  « :فقال ،وخطبها أبو جهم ،ذ�ر أنه خطبها معاو�ة بن أبي سف�انتف ،وتستشیره
  » اانكحي فالن  « :ثم قال ،»وأما أبو جهم فال �ضع عصاه عن عاتقه ،فصعلوك ال مال له

 الحدیث."
 هذا من �اب النص�حة من �اب النص�حة لعامة المسلمین.  ،أسامة

 أحسن هللا إل�ك.
ف�جوز ذ�رهم   ،ذ�ر من جاهر �الفسق أو �البدعة �المكاسین وذوي الوال�ات ال�اطلة :"الخامس

 "ز..ف�جو  ،�ما �جاهرون �ه دون غیره 
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هذا   ، ] 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  {�عني �قدر الحاجة  
 القید �قدر مظلمته. 

 أحسن هللا إل�ك.
 »."اذ�روا الفاجر« :وتقدم ذ�رهم في حدیث ،رهم �ما �جاهرون �ه دون غیره"ف�جوز ذ�

 الحدیث؟مخرج عندك 
 وال حتى أحال.. 

 السادس..، نعم
 أحسن هللا إل�ك.

وال یراد �ه نقص  ،التعر�ف للشخص �ما ف�ه من العیب �األعور واألعرج واألعمش :"السادس
 وجمعها ابن أبي شر�ف الذم ل�س �غی�ة.." ،وغی�ة

 في قوله.
 أحسن هللا إل�ك.

 "وجمعها ابن أبي شر�ف في قوله: 
في الــــــــــذم لــــــــــ�س �غی�ــــــــــة فــــــــــي  �ة  ل�س �غی لذم   ستةســــــــــتةا

 
ر  ــذِّ ــرِّف ومحــــــــــــــــ ــتظلم ومعــــــــــــــــ رمــــــــــــــــ حذِّ عرِّف وم  متظلم وم

ــقً   ــر فســـــــ سقً ولمظهـــــــ هر ف ــتفتٍ ولمظ ستفتٍ ا ومســـــــ منومـــــــــن  ا وم  و
 

ــر  ــة منكــــــ ــة فــــــــي إزالــــــ كرطلــــــــب اإلعانــــــ لة من في إزا نة  لب اإلعا  ط
 " 

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصح�ه...


