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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.

 .وللحاضر�ن والمستمعیناللهم اغفر لش�خنا 
 ،أما �عد

 من �تاب الجامع:  ،فقال في البلوغ وشرحه في �اب الترهیب من مساوئ األخالق
ال « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه  -وعنه أي أبي هر�رة

�الغین   » وال ت�اغضوا وال تدابروا وال ی�غ« ،�الج�م والشین المعجمة »تحاسدوا وال تناجشوا
  » �عضكم على �عض و�ونوا ع�اد هللا«  ،و�العین المهملة من الب�ع ،المعجمة من ال�غي

 منصوب على النداء."
هل تم   ،هم ع�اد هللا ،�ونوا ع�اد هللا ،ألن �عض الطالب قد �عر�ها خبر �ان ؛�عني �ا ع�اد هللا

 الخبر؟  
 ا �ا ع�اد هللا.المقصود �ونوا إخوان  

 أحسن هللا إل�ك.
�فتح حرف المضارعة وسكون   »وال �حقره ،وال �خذله ،ال �ظلمه ،المسلم أخو المسلم .اإخوان  «"

�ضم ال�اء  »ال �خفره« :ورواه �عضهم :ع�اض قال القاضي ،الحاء المهملة و�القاف فراء
 التقوى « ،والصواب األول :قال .وال ینقض أمانته ،و�الخاء  المعجمة و�الفاء أي ال �غدر �عهده

�ل  ،سلم�حسب امرئ من الشر أن �حقر أخاه الم« .و�شیر إلى صدره ثالث مرات ،»هاهنا
 أخرجه مسلم." .»دمه وماله وعرضه ؛المسلم على المسلم حرام

تجد أمارات الفسق عل�ه   ،التقوى هاهنا هذه یتذرع بها �ثیر ممن �كون مظهره غیر مناسب  :قوله
  ما �ا أخي  .لحیته وهو نصاب  ، �م من واحد مرب  اترك المظاهر : �قول ،فإذا قیل له ، ظاهرة

هي فعل الواج�ات وترك المحرمات؟! أنت  أل�ست تعر�ف التقوى؟! أنت عرفت التقوى ما هي؟! 
 ین التقوى التي تدعیها؟!  أ ،إذ ا ما ف�ه تقوى  ،ارتكبت المحرمات 

أشار إلى   -عل�ه الصالة والسالم-الرسول  ،التقوى هاهنا :�قول لك ،ول�ست تقوى  ،هذه دعوى 
لكن أنت أمارات الفسق ظاهرة   ،»التقوى هاهنا« قال: الرسول نعم ،»التقوى هاهنا « :صدره وقال
أما إنك لو اتقیت هللا لما شر�ت   ،التقوى هاهنا؟! لو عرفت التقوى ما قلت هذا الكالم :وتقول لي

ل ی س  ع ل ى ال ذ ین  آم ن وا  و ع م ل وا  الص ال ح ات  ج ن اح   { :�شرب الخمور و�قول :الخمر �ما قال عمر
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 : طیب أنت اتقیت؟! تشرب الخمر وتقول .]93[سورة المائدة: }ا ط ع م وا  إ ذ ا م ا ات ق وا  و آم ن وا  ف یم  
 التقوى هاهنا؟! 

ولو وجدت التقوى في قل�ه   ،ألنه مخالف للتقوى  ؛التقوى هاهنا :فالذي �عصي ال �حق له أن �قول
، ول�س معنى  ألن من شرط التقوى وحق�قة التقوى أال تعصي ؛ما ظهرت عل�ه أمارات المعاصي

 ال.  اتكون معصوم   هذا أن
 أحسن هللا إل�ك.

  ، �كون بین اثنین لوهو تفاع ،التحاسد :األول ؛"الحدیث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع
و�علم منه النهي عن الحسد من  ،صاح�ه من الجانبین فهو نهى عن حسد �ل واحد منهما

ألنه إذا نهي عنه مع من �كافئه و�جاز�ه �حسده ال مع أنه من   ؛ جانب واحد �طر�ق األولى
 فهو.."  ،]40[سورة الشورى: }و ج ز اء  س ی  ئ ة  س ی  ئ ة  م  ث ل ھ ا{�اب 

 مع أنه. 
 .نعم

 مع أنه من �اب.. 
 أحسن هللا إل�ك.

و ج ز اء  س ی  ئ ة  س ی  ئ ة   { :إذا نهي عنه مع من �كافئه و�جاز�ه �حسده مع أنه من �اب"ألنه 
 ."]40[سورة الشورى: }م  ث ل ھ ا

ألن   ؛وأن التولي أشد من المواالة ،ا من الفرق بین المواالة والتوليونظیر ذلك ما أشرنا إل�ه سا�ق  
 والتولي محض في النفع دون انتفاع. ،المواالة فیها مكافأة

 أحسن هللا إل�ك.
 .وتقدم تحقیق الحسد، "فهو مع عدم ذلك أولى �النهي

ووجه النهي عنها أنها من  ،وقد تقدم في �تاب الب�ع ،النهي عن المناجشة في الب�ع :الثاني 
من   »سواوال تناف« :بلفظ ،وقد روي �غیر هذا اللفظ في الموطأ ،أس�اب العداوة وال�غضاء

نافست في الشيء منافسة   :و�قال ،وهي الرغ�ة في الشيء ومح�ة االنفراد �ه ،المنافسة
 ا.."ونفاس  

 وهي المنافسة.  ،أما في أمور اآلخرة فالمسارعة والمسا�قة مطلو�ة ،والمراد هنا في أمور الدن�ا
 أحسن هللا إل�ك.

والنهي عنها نهي عن الرغ�ة في   ،ا إذا رغبت ف�هنافست في الشيء منافسة ونفاس   :"و�قال
 ها �ما قال:ظو ظالدن�ا وأس�ابها وح

ــا ــة إنهــــــ ها�ــــــــا خاطــــــــب الــــــــدن�ا الدن�ــــــ �ة إن لدن�ا الدن طب ا  �ا خا
 

قرارة األوج�ســــــــــــــــرك الــــــــــــــــرد وقــــــــــــــــرارة األوج  لرد و سرك ا � 
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" 
 ؟ عندنا البیت  أل�س

 هو بیت؟ 
 هو بیت؟ 

 طالب: ..........
 ي معك؟ أي ط�عة؟ تال ماما هو عندنا �له.. �عض النسخ..  ،ال ما هو عندنا البیت 

 طالب: ...........
ي  تابن الجوزي ال أل�سي معك؟ ك ابن الجوزي! ط�عة أولى �مكن التوأنت مع  ،ط�عة ابن الجوزي 

 معك؟
 �قول في �عض النسخ دون �عض في نسخة.. �قول ز�ادة من (أ).. لكن ،عندي نعمطالب: 

 موجودة في �عض النسخ ما �خالف.  نعم
 أحسن هللا إل�ك.

وف�ه ما في تحاسدوا من النهي عن التقابل في  ،وهو تفاعل ،النهي عن الت�اغض :"الثالث
�كون إال عن  ألن ال�غض ال ؛وهو نهي عن تعاطي أس�ا�ه ،الم�اغضة واالنفراد بها �األولى

فإن ال�غض  ، فأما ما �انت � فهي واج�ة ،والنهي متوجه إلى ال�غض لغیر هللا تعالى ،سبب
 في هللا.." 

 أوثق عرى اإل�مان الحب في هللا وال�غض في هللا.
 أحسن هللا إل�ك.

بل ورد في   ،فإن ال�غض في هللا والحب في هللا من اإل�مان ،"فأما ما �انت � فهي واج�ة
 .الحدیث حصر اإل�مان علیهما

مأخوذ من تول�ة   ،أي ال تهاجروا فیهجر أحد�م أخاه :قال الخطابي ،النهي عن التدابر :الرا�ع 
 الرجل.."

في هللا  ثم إذا جاء الحب  ،ا من الناس في واقعهم یت�اغضون على أمور الدن�االمشكلة أن �ثیر  
 .. واقع هذا؟ �ذا ینأ ؟ین التعا�ش أ ؟ین األخو ةأ ؟ین اإلنسان�ةأ :�قولوال�غض في هللا 

ین اإلنسان�ة؟! أو أ.. أو �ذامع والده  أة مع أخ�ه  أووتجده بین.. من سنین وهو وأمه ما یتكلمون 
 ....من بني اإلنسان؟! ثم إذا جاء الحب في هللا وال�غض في هللا  هؤالءما هم من بني آدم  

ــدین إال الحــــــب والــــــ�غض والــــــوال ــا الــــ لوالومــــ ل�غض وا حب وا لدین إال ال ما ا  و
 

ثمكــــــــــذاك البــــــــــرا مــــــــــن �ــــــــــل غــــــــــاٍو وآثــــــــــم  غاٍو وآ �ل  من  برا   كذاك ال
وما  ،والتعا�ش السلمي ،و�خوانك في �ذا ،ثم �عد ذلك إخوانك في اإلنسان�ة ،أوثق عرى اإل�مان 

 المحر م المجمع على تحر�مه. ،أحرارفو�ذا جاء التقاطع والتدابر  ،أدري إ�ش
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 أحسن هللا إل�ك.
قیل   :وقال ابن عبد البر .إذا أعرض عنه حین یراه ،"مأخوذ من تول�ة الرجل لآلخر دبره

  : وقیل ،المحب �العكس، و ومن أعرض ولى دبره ،ن من أ�غض أعرضأل ؛تدابر :لإلعراض
ألنه یولي دبره حین �ستأثر   ؛اوسمى المستأثر مستدبر   ،ال �ستأثر أحد�م على اآلخر :معناه

وفي   ،دابرته أي عادیته :تقول ،معنى التدابر المعاداة :وقال المازري  .�شيء دون اآلخر
و�أنه أخذه من �ق�ة   ،�عرض عنهم بوجهه ،ن السالمالتدابر اإلعراض ع :الموطأ عن الزهري 

فإنه �فهم   .»وخیرهما الذي یبدأ �السالم ،و�عرض هذا ،ف�عرض هذا ،یلتق�ان« :الحدیث وهي
 .منه أن صدور السالم منهما أو من أحدهما یرفع اإلعراض

و�ن �ان �المهملة فعن ب�ع �عض على  ،النهي عن ال�غي إن �ان �الغین المعجمة :الخامس 
 .وقد تقدم في �تاب الب�ع ،�عض

وقط�عته �عد صحبته   ،واإلعراض عنه ،تضمن الحدیث تحر�م �غض المسلم :قال ابن عبد البر 
األخ من   ثم أمر أن �عامله معاملة ،والحسد له �ما أنعم هللا تعالى عل�ه ،�غیر ذنب شرعي

 .وال فرق في ذلك بین الحاضر والغائب والحي والمیت ،وال ی�حث عن معای�ه ،النسب
  » ع�اد هللا« : فأشار �قوله ،»او�ونوا ع�اد هللا إخوان  «  :و�عد هذه المناهي الخمسة حثهم �قوله

 .إلى أن من حق العبود�ة � تعالى االمتثال لما أمروا �ه 
 المعنى.."  :قال القرطبي 

ا ف�ه استشعار  وأ�ض   ،»..و�ونوا ع�اد هللا« ،وهذا منها ،�عني تحقیق العبود�ة �فعل األوامر
 �لكم ع�اد هللا.   ؟أنت حسدت لماذا أنت مثله وهو مثلك  ،للتساوي بینهما

 ..........طالب: 
 فرق. ماما بینه ،وال ی�ع  ،ألنه وال ی�غ ؛وال ی�ع

 أحسن هللا إل�ك.
�ونوا �إخوان النسب في الشفقة والرغ�ة والمح�ة والمواساة والمعاونة   :المعنى"قال القرطبي: 

صلى -فإن أمر رسول هللا  ،بهذه األمور »كما أمر�م هللا« :وفي روا�ة لمسلم ز�ادة .والنص�حة
[سورة  }و م ا أ ر س ل ن ا م ن ر س ول  إ ال  ل ی ط اع  ب إ ذ ن  �   { :أمر منه تعالى -وسلم هللا عل�ه
ا على وزاد المسلم حث   ،ا على أخوة أخ�ه المسلموزاد المسلم حث ا على أخوة حث   ،]64النساء:

أنه ال   ،وذ�ر من حقوق األخو ة أال �ظلمه ،»المسلم أخو المسلم« :أخوة أخ�ه المسلم �قوله
 �ظلمه." 

 ومفهومه أن غیر المسلم ل�س �أخ  للمسلم. 
 أحسن هللا إل�ك.
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 .لشرفه ؛و�نما خص المسلم ،اوالظلم محرم في حق الكافر أ�ض   ،"وتقدم تحقیق الظلم وتحر�مه
أو جلب  ،ومعناه إذا استعان �ه في دفع أي ضر ،ترك اإلعانة والنصر :والخذالن »وال �خذله«

 أي نفع أعانه."
و إ ن  اس ت نص ر وك م  ف ي الد  ین   {  ؛إذا استنصره وجب عل�ه نصره ،فإذا استنصره وجب عل�ه نصره

و إ ن  اس ت نص ر وك م  ف ي  { ،]72[سورة األنفال: } ف ع ل ی ك م  الن ص ر  إ ال  ع ل ى ق و م  ب ی ن ك م  و ب ی ن ھ م م  یث اق  
[سورة   }إ ال  ع ل ى ق و م  ب ی ن ك م  و ب ی ن ھ م م  یث اق  {فال بد من نصرهم  ،]72[سورة األنفال: }الد  ین  

 ، هذا االستثناء ،قوم بینكم و�ینهم میثاق .�عني هم بدؤوا ،إن استنصرو�م على قوم ،]72األنفال:
�قول  ،�جب عل�كم النصر ،واستنصرو�م ،على المسلمین�غى قوم بینكم و�ینهم میثاق لكن لو 

 هللا المستعان. ،في المسلمین عین تطرف ولو لم یبق   :ابن العر�ي
 أحسن هللا إل�ك.

  . وهو �معناه ،»وال �حتقره« :و�روى  ،وال یتكبر عل�ه و�ستخف �ه ،ال �حتقره »وال �حقره«"
إخ�ار �أن عمدة التقوى ما �حل في القلب من خش�ة هللا تعالى  »التقوى هاهنا« :وقوله

إن هللا ال ینظر إلى أجسامكم « :�ما دل حدیث مسلم ،وعظمته ومراقبته و�خالص األعمال له
أي أن المجازاة والمحاس�ة إنما تكون على ما في  »ولكن ینظر إلى قلو�كم ،وال إلى صور�م

وتقدم أن في   ،ومحلها القلب ،فإن عمدتها الن�ات ،ال�ارزةالقلب دون الصورة الظاهرة واألعمال 
 .و�ذا فسدت فسد الجسد ،الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد

أي �كف�ه أن �كون من أهل الشر بهذه   »�حسب امرئ من الشر أن �حقر أخاه« :وقوله 
 ."»كل المسلم على المسلم حرام« : وفي قوله ،الخصلة وحدها

أوتي   أنه الذي یزعم تجد الذ�ي مثال   ،جل� ا االناس وجد مثل هذا االحتقار ظاهر  من غشى مجالس 
  ،وتجد الغني �سخر من الفقیر ،و�سخر �ه ،موه�ة من الذ�اء والفطنة �ستخف من حوله

  ، والنصوص واضحة بی  نة ،مع أن التحر�م ظاهر ،�ثیر في مجالس المسلمین هذا .و�ستهزئ �ه
ولما  ،الفقیر أو مثل هذا األبله الغبي خیر من ملء األرض من مثل هذا وما یدر�ك لعل مثل هذا

هذا رجل شر�ف حري  إن خطب أن   :قالواف -عل�ه الصالة والسالم-مر رجل سأل عنه النبي 
 .و�ن �ذا و�ذا ،و�ن شفع أن �شفع ،یزوج

 ،قالوا هذا من ضعة المسلمین ؟ما تقولون في فالن ،من عامتهم ،�مر واحد من سطة المسلمینو 
إ ن  أ ك ر م ك م   { .»ذا خیر من ملء األرض من ذاكه« :قال ،و�ن شفع لم �شفع ،إن خطب ما زو  ج
 ؛ وما عدا ذلك �له ال ق�مة له ،المعو ل على التقوى  .]13[سورة الحجرات: }ع ند  �   أ ت ق اك م  

 .]26[سورة األعراف: } و ل ب اس  الت ق و ى  ذ ل ك  خ ی ر  {
 أحسن هللا إل�ك.
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هو و  ،واألعراض ،واألموال ،إخ�ار بتحر�م الدماء »كل المسلم على المسلم حرام« :"وفي قوله
 ا."ا قطع�  معلوم من الشرع علم  

 مما علم �الضرورة من دین اإلسالم تم ب�انه في مناس�ات �ثیرة.  ،نعم
 أحسن هللا إل�ك.

التغلبي  :�قال له ،"وعن قط�ة �ضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الموحدة ابن مالك
أنه قال: �ان رسول   -الثعلبي �المثلثة والعین المهملة  :و�قال ،معجمةال نالغیو �المثناة الفوق�ة 

اللهم جنبني منكرات األخالق واألعمال واألهواء  « :�قول -هللا عل�ه وسلم صلى -هللا
 . »واألدواء

 .واللفظ له ،وصححه الحاكم ،أخرجه الترمذي 
األخالق أوصاف   :قال القرطبي ،واألخالق جمع خلق ،أي �اعدني ،الم�اعدة :التجنیب 

فالمحمودة على اإلجمال أن تكون مع  ؛وهي محمودة ومذمومة  ،اإلنسان التي �عامل بها غیره
وعلى  ،وال تنتصف لها ،أن تكون مع غیرك على نفسك فتنتصف منها ،غیرك على نفسك

 ،وقضاء الحوائج ،والرحمة والشفقة ،وتحمل األذى ،والصبر ،والجود ،العفو والحلم :التفصیل
 وهي منكرات األخالق."  ،ذلك والمذمومة .ونحو ذلك ،ولین الجانب ،لتوددوا

 ضد ذلك.
 أحسن هللا إل�ك.

ر�ه أن �جن�ه   -صلى هللا عل�ه وسلم-وهي منكرات األخالق التي سأل  ،"والمذمومة ضد ذلك
 ،أخرجه أحمد .»اللهم �ما حسنت خل قي فحسن خل قي« :وفي قوله ،إ�اها في هذا الحدیث

واهدني ألحسن  « :في االفتتاح -صلى هللا عل�ه وسلم-وفي دعائه  .وصححه ابن ح�ان
  . »ال �صرف عني سیئها غیرك ،اهواصرف عني سیئ ،ال یهدي ألحسنها سواك ،األخالق

والهوى هو ما   ،ومنكرات األهواء هي جمع هوى  ،ینك ر شرع ا أو عادةومنكرات األعمال ما 
وهي   ، ومنكرات األدواء جمع داء ،غیر نظر إلى مقصد �حمل عل�ه شرع ا تشته�ه النفس من 

 یتعو ذ منها." -صلى هللا عل�ه وسلم -األسقام المنفردة التي �ان النبي 
 األسقام..

 أنا عندي المنفردة.
 المنفرة. 

 .نعم
   ؟عندك ماذاالمنفرة عندي.. 

 المنفرة؟ 
 طالب: ......
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وال �ألفون من وجدت ف�ه  ،المنفردة التي �ستنكرها الناس و�تقززون منهاال ال، ما لها معنى 
و�عض   ،ألن �عض المرضى ما ف�ه إشكال أنك تجلس �جن�ه وتأنسه مثل السل�م ؛فیهر�ون منه

 وال یؤلف صاحبها.  ،المرضى عنده جروح وقروح وأش�اء تتقزز منها النفس
 أحسن هللا إل�ك.

  ، یتعوذ منها �الجذام والبرص -صلى هللا عل�ه وسلم-التي �ان النبي "وهي األسقام المنفرة 
وعن ابن  .األسقام ئ�ستعیذ من سی  -صلى هللا عل�ه وسلم -و�ان  ،والمهلكة �ذات الجنب

من   »ال تماري «: -صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا  قال :أنه قال -رضي هللا عنهما-ع�اس 
أخرجه  .»ا فتخلفهوال تعده موعد  « ،من المزح »وال تمازحهأخاك « .المجادلة وهي المماراة

 الترمذي �سند ف�ه ضعف." 
ي ، الذ ال شك أن المراء والمماراة تورث األحقاد في القلوب الس�ما التي ال یتوصل بها إلى حق

والممازحة ال شك أنها تجلب �عني إذا طالت صار  ،هذا یورث األحقاد  ،�سمونه الجدال العق�م
 منها نصیب. للش�طان 

 وال تعده.. ،نعم
لكن في معناه أحادیث س�ما في   ،ف�ه ضعف . أخرجه الترمذي �سند»ا فتخلفه وال تعده موعد  «"

صلى هللا  -خرج علینا رسول هللا  :فإنه روى الطبراني أن جماعة من الصحا�ة قالوا ،المراء
ثم   ،ا لم �غضب مثلها شدید  فغضب غض�   ،ونحن نتمارى في شيء من أمر الدین -عل�ه وسلم
ذروا المراء لقلة  ،إنما هلك من �ان قبلكم �مثل هذا ؟أبهذا �ا أمة محمد أمرتم « :انتهرنا فقال

ذروا المراء  ،مماري قد تمت خسارته ذروا المراء فإن ال ،ذروا المراء فإن المؤمن ال �ماري  ،خیره
ذرو المراء فأنا  ،ذروا المراء فإن المماري ال أشفع له یوم الق�امة ،اا أال تزال ممار�  كفى إثم  

 ، زع�م بثالثة أب�ات في الجنة ور�اضها أسفلها وأوسطها وأعالها لمن ترك المراء وهو صادق
 ."»األوثانذروا المراء فإنه أول ما نهاني عنه ر�ي �عد ع�ادة 

 الضعف ظاهر عل�ه، خرجه؟
ف�ه �ثیر بن   :-�عني الهیثمي -وقال ،أخرجه الطبراني في الكبیر �ما في مجمع  الزوائد :�قول

 ا. وهو ضع�ف جد   ،مروان
 ؟ماذا

 ا.وهو ضع�ف جد   ،ف�ه �ثیر بن مروان
 واضح الضعف عل�ه. نعم

 أحسن هللا إل�ك.
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أي شدید الخصومة الذي  »أ�غض الرجال إلى هللا األلد الخصمإن «  :ا"وأخرج الش�خان مرفوع  
لغیر غرض سوى تحقیر   ؛إظهار خلل ف�ه� ؛وحق�قة المراء طعنك في �الم غیرك ،�حج صاح�ه

 قائله."
وهذا خالف ما عل�ه السلف �الشافعي  ،�عني أنت لتظهر نفسك �مظهر الغالب  ،أو االرتفاع عل�ه

 هللا المستعان.  ،ولو على لسان غیره ، الذي یتمنى أن �ظهر الحق ولو على لسان غیره ،وغیره
 أحسن هللا إل�ك.

و�ظهار  ،لغیر غرض سوى تحقیر قائله ؛"وحق�قة المراء طعنك في �الم غیرك �إظهار خلل ف�ه
 مذاهب وتقر�رها والخصومة.." والجدال ف�ما یتعلق �إظهار ال  .مز�تك عل�ه

وخوله  ،فك�ف إذا �ان بین شخص و�ین آخر �ستط�ع جعله هللا ،و�ذا �ان هذا بین الشخصین
وقد  ،فتجد �عض الناس إذا سئل عن شخص  ،�إذن هللا ،وقد �ضر ،قد ینفع اوجعله سب�   ،هللا

ن یرتفع قدره إال  وهذا الشخص المسؤول یرى أنه ال �مكن أ ،�كون من سئل عنه من خ�ار الناس
وأثنى   ،وأن من أنزل الناس منازلهم ،مع أن التجر�ة أثبتت خالف ذلك ،على أكتاف اآلخر�ن

یرفع منزلته في الدن�ا   -جل وعال  -أن هللا ،وذب عن أعراضهم في غیبتهم ،علیهم �ما فیهم
 واآلخرة. 

 أحسن هللا إل�ك.
، اوتارة اعتراض   ،و�كون تارة ابتداء   ،أو غیره ل�ستوفي �ه ماال   ؛"والخصومة لجاج في الكالم

والكل قب�ح إذا لم �كن إلظهار الحق  ،اوالمراء ال �كون إال اعتراض   ،اال �كون إال اعتراض  والمراء 
عن الجدال و�ن لم تخل  ،للفائدةوأما مناظرة أهل العلم  ،و�دحاض ال�اطل وهدم أر�انه ،و��انه

  } و ال ت ج اد ل وا أ ھ ل  ال ك ت اب  إ ال  ب ال ت ي ھ ي  أ ح س ن  { :فقد قال تعالى ،في النهيفل�ست داخلة 
 ا."ا وخلف  وقد أجمع عل�ه المسلمون سلف    .]46[سورة العنكبوت:

 والمناظرات التي �عقدونها بینهم سواء �انت مع المواجهة أو في الكتا�ة هذه �تبهم طافحة بها. 
 إل�ك.أحسن هللا 

أو  ،والمنهي عنه ما �جلب الوحشة ،الدعا�ة :والمزاح ،"وأفاد الحدیث النهي عن ممازحة األخ
فقد أخرج   ،وجبر الخاطر فهو جائز ،وحسن التخاطب ،وأما ما ف�ه �سط الخل ق ،كان ب�اطل

أقول إال  إني ال «، قال: إنك لتداعبنا ،�ا رسول هللا :الترمذي من حدیث أبي هر�رة أنهم قالوا
 ."»احق  

وتعدى المزاح إلى  ،لكن إذا زاد وصار للش�طان ف�ه نصیب  ،الشيء ال�سیر له أصل في الشرع
أو ما أش�ه ذلك  ،أو یتهكم بهم ،أو �الم �جرح �عض الناس ،ما �منع من �الم ف�ما �خالف الواقع

 ال شك أنه یتعدى حیز الم�اح.
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 أحسن هللا إل�ك.
قد  ،فظاهره التحر�م ،وتقدم أنه من صفات المنافقین ،إخالف الوعد"وأفاد الحدیث النهي عن 

وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع   ،أن تعده وأنت مضمر لخالفه :قیده حدیث
 . فال یدخل تحت النهي

  : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -وعن أبي سعید الخدري  
قد   .وفي سنده ضعف ،أخرجه الترمذي .»خصلتان ال �جتمعان في مؤمن ال�خل وسوء الخل ق«

ال ذ ین  ی ب خ ل ون  و ی أ م ر ون  الن اس   { :قد ذمه هللا تعالى في �تا�هو  ،اا وشرع  علم ق�ح ال�خل عرف  
و ال  { :فقال تعالى ،من لم �أمر الناس �الحث على خالفهبل ذم  ،]37[سورة النساء: }ب ال ب خ ل  

جعله من صفات الذین �كذبون �الدین وقال   ]34[سورة الحاقة: }ی ح ض  ع ل ى ط ع ام  ال م س ك ین  
م  ن ك   و ل    43ل م  ن ك  م ن  ال م ص ل  ین  = {إنهم قالوا وهم في ط�قات النار  :في الحكا�ة عن الكفار

وقدمنا   ،و�نما اختلف العلماء في المذموم منه .]44-43[سورة المدثر:  }ن ط ع م  ال م س ك ین  
 والحق أنه منع �ل واجب." ،ه �عضهم �أنه في الشرع منع الز�اةوحد   ،كالمهم في ذلك

أما الذم الذي �جري على ألسنة الناس   ، الذم الذي یلحق �ه اإلثم ، ألن مانع المندوب ال ی ذم
 هذا أمره واسع.فار أنه خالف ما ین�غي �اعت� 

 أحسن هللا إل�ك.
وهذا الحد غیر  :قال الغزالي ،یناله العقاب فمن منع ذلك �ان �خیال   ،"والحق أنه منع �ل واجب

و�ذا   ،النقص وزن ح�ة �عد �خیال اتفاق   ؛فإن من یرد اللحم والخبز إلى القصاب والخ�از ،كاف  
 ،من �ضایق ع�اله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله �عدما سلم لهم ما فرض القاضي لهم

 و�ذا من بین ید�ه رغ�ف.." 
فرض لألوالد في الحضانة �ل واحد ثالثمائة ر�ـال أو   ،�عني أعطاهم ما فرض لهم القاضي

ده وأخذ ز�ادة على ذلك من أوال ثم جاء واحد  ،ألن الحضانة عندها ؛ودفعهن لألم ،خمسمائة ر�ـال
ا  ال شك أن هذا مذموم شرع   ،ووصلت إلى حد الشجار والنزاع ،ما لك عندي شيء :كسرة وقال

 ا.وعرف   وعقال  
 أحسن هللا إل�ك.

هذا  :قلت .انتهى .فحضر من �ظن أنه �شار�ه فأخفاه �عد �خیال   ، "و�ذا من بین ید�ه رغ�ف
 وأما حسن الخلق." ،افال یرد نقض   ،في ال�خیل ال من �ستحق العقاب

 ا على الحد الذي ذ�ره.فال یرد نقض  
وأما حسن الخلق فقد تقدم القول   ،اا ال من �ستحق العقاب فال یر د نقض  "هذا في ال�خیل عرف  

 :فأخرج الحاكم ،وقد وردت ف�ه أحادیث دالة على أنه ینافي اإل�مان ،ف�ه وسوء الخلق ضده
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  ، سوء الخلق شؤم« :وأخرج ابن منده ، »�ما �فسد الخل العسل سوء الخلق �فسد العمل «
 »." وحسن الملكة نماء ،وطاعة النساء ندامة

 وما وضع في المیزان أثقل من حسن الخلق.
 أحسن هللا إل�ك.
إن لكل شيء تو�ة إال صاحب سوء الخلق فإنه ال یتوب صاح�ه من ذنب إال  « :"وأخرج الخطیب

 ،ما من ذنب إال وله عند هللا تو�ة إال سوء الخلق«  :الصابوني وأخرج ،»وقع ف�ما هو شر منه
 »." فإنه ال یتوب صاح�ه من ذنب إال وقع إلى ما هو شر منه

فتجده إذا ساء  ،�عاقب �ما یتصرف �ه مما هو خالف ما أمر �ه الشرع من حسن الخلق ،نعم
خلقه في موطن عوقب �ما هو أشد من ذلك ترتب على أفعاله آثار تجره إلى ما هو أعظم من 

 ذلك.
 أحسن هللا إل�ك.

ولعله  ،واألحادیث في ال�اب واسعة ،»ال یدخل الجنة سیئ الخلق« : "وأخرج الترمذي وابن ماجه
وأراد إذا ترك  ،لزجر والتحر�روأنه خرج مخرج ا ،�حمل المؤمن في الحدیث على �امل اإل�مان

 . لترك واجب قطعي إخراج الز�اة مستحال  
  : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
 »."المست�ان ما قاال فعلى ال�ادئ ما لم �عتد  المظلوم«

و إ ن  ع اق ب ت م  ف ع اق ب وا   { ،�قدر ما اعتدى �هف أما المجازاة  ،فیز�د على ما ناله من صاح�ه س�ه �أكثر
  } 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  { ،]126[سورة النحل: }ب م ث ل  م ا ع وق ب ت م ب ھ  

 لكن إذا زاد وتعدى صار هو الظالم. ،]148[سورة النساء:
 �ك.أحسن هللا إل

وأن إثم ذلك عائد على  ،"دل الحدیث على جواز مجازاة من ابتدأ اإلنسان �األذ�ة �مثلها
 ألنه المتسبب لكل ما قاله المجیب."  ؛ال�ادي

ألنه هو المتسبب في  ؛عل�ه إثم الطرفین »لعن هللا من لعن والد�ه« :�عني مثل ما جاء في حدیث
 لعن والد�ه.

 أحسن هللا إل�ك.
ألنه إنما أذن له في المجازاة مثل   ؛�عتدي المجیب في أذیته �الكالم اختص �ه إثم ذلك"إال أن 

ف م ن  اع ت د ى ع ل ی ك م  ف اع ت د وا   {  ،]40[سورة الشورى: } و ج ز اء  س ی  ئ ة  س ی  ئ ة  م  ث ل ھ ا{ ،ما عوقب �ه
هذا وعدم المكافأة والصبر هو األولى   ،]194[سورة ال�قرة: }ع ل ی ھ  ب م ث ل  م ا اع ت د ى ع ل ی ك م  

  ، -صلى هللا عل�ه وسلم-�حضرته  -رضي هللا عنه- سب أ�ا �كر واألكثر فقد ثبت �أن رجال  
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صلى هللا -ثم أجاب أبو �كر فقام النبي  ،قاعد -صلى هللا عل�ه وسلم-فسكت أبو �كر والنبي 
لما سكت أبو �كر �ان ملك �جیب عنه فلما انتصف   إنه« :فقیل له في ذلك فقال -عل�ه وسلم

و ل م ن ص ب ر  و غ ف ر  إ ن  ذ ل ك  ل م ن  ع ز م   { :قال تعالى ،» هذا اللفظ أو نحوهلنفسه حضر الش�طان
 ."]43[سورة الشورى: }األ م ور  

 على محمد وعلى آله وصح�ه... اللهم صل   


