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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته. 
 . نعم

 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصح�ه أجمعین. ،الرحمن الرح�م"�سم هللا 
 ،أما �عد

 في البلوغ وشرحه:  -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف  
رمة �كسر الصاد المهملة وسكون الراء ا  واختلف في اسمه اختالف   ،اشتهر �كنیته ،وعن أبي ص 

 ا."كثیر  
 ،�ما أن من عرف �اسمه ضاعت �نیته ،�ض�ع اسمه�عني �المعتاد أن من اشتهر �الكن�ة 

 وضاع لق�ه. 
صلى -قال رسول هللا  :قال ،ا وما �عدها من المشاهدبدر   دشه ،"وهو من بني مازن بن النجار

أخرجه أبو  .»ا شق  هللا عل�ه ومن شاق  مسلم   ،من ضار  مسلما ضار ه هللا« :-هللا عل�ه وسلم
 .وحسنه ،داود والترمذي

أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه �غیر حق ضاره هللا أي جازاه من  
 وأدخل عل�ه المضرة والمشاقة والمنازعة."  ،جنس فعله

اللهم من « ،الجزاء من جنس العمل ،]26[سورة الن�أ:  }ج ز اء  و ف اقا  {ألن الجزاء من جنس العمل 
 . »ا فشق علیهم فاشقق عل�هومن ولي من أمتي شیئ   ،ا فرفق بهم فارفق �هولي من أمتي شیئ  

والحدیث تحذیر من أذى   ،اوفاق   ا أنزل هللا عل�ه المشقة جزاء  ا وتعد�  ا ظلم  "أي من نازع مسلم  
 .المسلم �أي شيء

 .."-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -وعن أبي الدرداء  
�عني وقوع الضرر من الطرفین إذا �ان هذا في وقوع  ،وهذا في المضار ة التي هي المفاعلة

 ،فاألمر أشد  ، فك�ف �ما �ان ف�ما إذا �ان الضرر من طرف دون اآلخر ،الضرر من الطرفین
وال یدافع  ،ید فك�ف إذا وجد من �ضر�عني إذا وجد من �ضر و�دافع عن نفسه وعل�ه هذا الوع

 نسأل هللا العاف�ة. ؟عن نفسه 
أخرجه  .»إن هللا ی�غض الفاحش البذيء« :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :"قال

 .الترمذي وصححه
والبذيء فعیل من   ،و�غض هللا عبده إنزار العقو�ة �ه وعدم إكرامه إ�اه ،ال�غض ضد المح�ة 

 البذاءة."
وغیر ذلك من   ،ومثلها الكره والمح�ة والخ ل ة ،-جل وعال -أو�ل لصفة ال�غض الثابتة � هذا الت

مما یثبته أهل الحق من سلف هذه األمة وأئمتها ومن ت�عهم من   -جل وعال-الصفات الثابتة � 
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هذه طر�قة من   ،وتأو�ل �الالزم ،أهل السنة والجماعة هذا التأو�ل ال شك أنه حید عن اإلث�ات 
 ول�س على جادة أهل السنة والجماعة. ،ینفي هذه الصفة

�ما دل له  ، مؤمنوهو الكالم القب�ح الذي ل�س من صفات ال ،"والبذيء فعیل من البذاء
 .الحدیث اآلتي

 وله أي الترمذي من حدیث ابن مسعود رف عه." ،وله من حدیث ابن مسعود  
 رف عه.

 "رف عه." 
 .-عل�ه الصالة والسالم-�عني إلى النبي  

 .»وال البذيء ،وال الفاحش ،وال �اللعان ،ل�س المؤمن �الطعان« :"من حدیث ابن مسعود رف عه
 . ورجح الدارقطني وقفه ،وصححه الحاكم ،وحسنه

واللعان اسم فاعل للم�الغة بزنة فع ال أي  ،طعن في عرضه أي س�ه :�قال ،السب :الطعن 
 ومفهوم الز�ادة غیر مراد."  ،كثیر اللعن

�عني أنه یدخل في   ،�عني ولو مرة واحدة غیر مراد  ،�عني مفهوم الز�ادة على أصل اللعن
  ، ل�س المؤمن �الذي یلعن ولو مرة واحدة ،الحدیث من لعن مرة واحدة ل�س المسلم �الذي یلعن

فهذا ال �ستحق   ،نه ال یلعن إال مرة أو مرتینإ :ص�غة الم�الغة �حیث لو قال قائل ،وأما الص�غة
  : -جل وعال -�ما في قوله ،ص�غة الم�الغة فال یدخل في الحدیث ص�غة الم�الغة ل�ست مقصودة

هل معناه أنه إذا نفینا   ص�غة الم�الغة مقصودة؟ ]46[سورة فصلت: }و م ا ر ب ك  ب ظ ال م  ل  ل ع ب ید  {
فاللعن ولو مرة   ،غة ل�ست مقصودةالظالم الذي هو الم�الغة نثبت له أنه ظالم؟ ال، فص�غة الم�ال

 . »لعن المؤمن �قتله« :�ما جاء في الحدیث الصح�ح ،واحدة محرم
والحدیث إخ�ار �أنه ل�س من صفات المؤمن الكامل اإل�مان  ،"فإن اللعن محرم قلیله و�ثیره

 ومن لعنه هللا ورسوله."  ،وشارب الخمر ،السب و اللعن إال أن �ستثنى من ذلك لعن الكافر
ال؟ لكن الذي عل�ه   أم�ستثنى من ذلك لعن الكافر على خالف في الكافر المعی ن هل ی لع ن  ،نعم

یلعن إبل�س ی لع ن و�ل من ظلم الناس من أهل الكفر فإنه ال   ،أهل التحقیق أنه یلعن من لعنه هللا
وأما أصحاب   ،والعلماء �جري على ألسنتهم لعن الظلمة من الكفار ،مانع من لعنه �عینه

 ،المعاصي والفساق من المسلمین فإنه ال ی لع ن منهم إال من جاء النص بلعنه على سبیل العموم
فالن شرب  :لكن ما �قال  ،لعن هللا شارب الخمر ،السارق لعن هللا  ،ال على سبیل التخص�ص 

إذا رأیتموهن  « ،و�ذلك المتبرجات  ،ألن لعن الجنس ال �عني لعن األفراد  ؛الخمر لعنه هللا
 هذا ما �صلح.فأما فالنة متبرجة لعنها هللا  »فإنهن ملعونات « ،�عني العموم  »فالعنوهن

 طالب: ..........
 أسلموا ف�ما �عد في قض�ة عین. ،ثبت إسالمهمهذا �النس�ة ألشخاص 
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ال تسبوا  « :-صلى هللا عل�ه وسلم -قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-"وعن عائشة 
وقد   ،وسب األموات عام للكافر وغیره .أخرجه ال�خاري  .»فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ،األموات
 تقدم.."

ال تسبوا األموات فإنكم  « ،»فإنكم بذلك تؤذوا األح�اء«تقدم في �تاب الجنائز  ،تقدم هذا الحدیث 
فالنهي عن سب األموات ممن �ستحق السب لما یتعرض له الحي من  ،»بذلك تؤذوا األح�اء

و�ال فالمیت إذا �ان �ستحق السب ففي �عض الروا�ات التعلیل �أنهم �ما هنا فإنهم أفضوا  ،األذي
اللهم إال إذا �ان یترتب عل�ه   ،وال فائدة من السب  �عني خالص انتهى ما له داع   ،إلى ما قدموا

،  من رؤوس المبتدعة افإذا �ان مبتدع رأس   ، مصلحة تس�ه �ما ظهر منه من مضرة على األمة
اع   اأو �ذا�   اضع�ف   �ه لتنف  ر من بدعته أو راو  وتس ما أش�ه ذلك فإن مثل هذا یبی  ن   أو  ،اأو وض 

 و�ن اقتضى ذلك س�ه للمصلحة الراجحة.  ،واقعه
 ،وصار أمرهم إلى موالهم ،�إفضائهم إلى ما قدموا من أعمالهم -صلى هللا عل�ه وسلم-"وعلله 

 . الكالم ف�هو  ،وقد مر الحدیث بلفظه في آخر الجنائز
ال یدخل الجنة  « : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  : قال -رضي هللا عنه-وعن حذ�فة  

ا »قتات  وهو التمام.." ،�قاف ومثناة فوق�ة و�عد األلف مثناة أ�ض 
 النمام. 

 "وهو النمام." 
 لإلفساد بینهم.  ؛الذي ینقل حدیث الناس

ر القصة  ،اإن بین القتات والنمام فرق   :وقیل ،"وقد روي بلفظه متفق عل�ه فالنمام الذي � حض 
 والقتات." ،لیبلغها
 ر. ر � حض  � حض  

 من حیث ال � علم �ه.." والقتات الذي یتسمع  ،ر القصة لیبل  غها"الذي � حض  
 � عل م. 

 ثم ینقل ما سمعه."  ،"الذي یتسمع من حیث ال � عل م �ه
و�ذا لم � عل م �حیث   ،إال أنه إذا ع ل م �ه احت�ط منه ،� عل موالحق�قة واحدة سواء علم �ه أو لم 

نسأل  ،هذا أمره أشد فو�نقله إلى من یوصل األذى إلیهم  ،و�سجل �المهم ،یتجسس على الناس
 هللا العاف�ة. 

 "وحق�قة النم�مة.."
ذا هفثم نقله من أجل اإلفساد  ،وأمنوه على �المهم ،ووثقوا �ه ،و�ذا اطمأن الناس إلى شخص 

 نسأل هللا العاف�ة.  ،أشد 
 "وحق�قة النم�مة.."
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 ا ممن ظاهره الفسق. ولذلك من �متهن هذه المهنة ممن ظاهره الصالح أشد جرم  
 لإلفساد بینهم."  ؛"وحق�قة النم�مة نقل �الم الناس �عضهم إلى �عض

 ،ل�سلم صدره علیهم ؛أصحا�ه أن ینقلوا �الم �عضهم إل�ه -عل�ه الصالة والسالم-وقد نهى النبي 
 ،ألن نقل الكالم أقل ما ف�ه أن یوغل الصدور ولو لم �صل أذى ؛ ل�ص�ح سل�م الصدر علیهم

و��ف إذا اشتد الظلم وصل إلى حد قتل   ؟فك�ف إذا ظلم �سب�ه أناس  ؟فك�ف إذا وصل األذى 
 جرائم. ، نسأل هللا العاف�ة ؟ما أش�ه ذلك أوو�لى حد سجن سنین 

 ،حدها �شف ما �كره �شفه سواء �رهه المنقول إل�ه أو المنقول عنه أو ثالثإن  :"قال الغزالي
فحق�قة النم�مة إفشاء السر وهتك   :وسواء �ان الكشف �الرمز أو �الكتا�ة أو �اإل�ماء قال

�ذا  ،لنفسه فذ�ره فهو نم�مة فلو رآه �خفي ماال   ،فلو رآه �خفي ماال   ،الستر عما �كره �شفه
 قال."

 :فشافه واحد وقال لثان   ،تحت الفرش ،ه في المسجد ئلو رآه �ضع ماله �خب  ینقل فعال   ،كذا قال
�نقل   ،ألنه نقل فعل ؛یدخل هذا في النم�مة :الغزالي �قول .دراهم تحت الفرش وضعفالن 
 الكالم.

ا ،بل �كون من إفشاء السر ،و�حتمل أن مثل هذا ال یدخل في النم�مة :"قلت  ، وهو محر م أ�ض 
ل�س منا ذو حسد وال نم�مة وال  « :اأخرج الطبراني مرفوع   ،وورد في النم�مة عدة أحادیث

و ال ذ ین  ی ؤ ذ ون  ال م ؤ م ن ین  و ال م ؤ م ن ات  ب غ ی ر  م ا اك ت س ب وا  { :ثم تال قوله تعالى .»وال أنا منه  ،كهانة
خ�ار ع�اد هللا الذین إذا « :وأخرج أحمد ]58[سورة األحزاب: }ما  م ب ینا  ف ق د  اح ت م ل وا ب ھ ت انا  و إ ث  

 ."»رأوا ذ�ر هللا..
 رؤوا رؤوا..

 "»..الذین إذا رؤوا ذ � ر  هللا«"
 ذ ك ر  هللا.

 " »..خ�ار ع�اد هللا الذین إذا ر ؤوا ذ � ر  هللا«"
 ذ ك ر  هللا.

 "»..خ�ار ع�اد هللا الذین إذا ر ؤوا«"
..  ذ ك ر 

 ."»ال�اغون للبراء �العیب ، وشر ع�اد هللا المش اؤون �النم�مة ،إذا ر ؤوا ذ ك ر  هللا«"
 للبرآء..
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وقد تجب النم�مة   .وغیر هذا من األحادیث ،»ال�اغون للبرآء �العیب �حشرهم هللا مع الكالب«"
ا یتحدث �إرادة إیذاء إنسانا ظلم   فإن أمكن تحذیره  ،هف�حذره من  ،اا وعدو  كما إذا سمع شخص 

 والحدیث دلیل على عظم ذنب النمام." ،و�ال ذ�ر له ذلك ،�غیر ذ�ر من سمعه منه
ي  على إنسان ضرر ،قد تجب النم�مة ،نعم

أو   ،�عني نقل الكالم ما �كره نقله قد �جب إذا خ ش 
عن �ونه �خشى على األمة   فضال   ،أو ما أش�ه ذلك ، أو على صبي ،خشي على امرأة من فاجر

على   ،على مجتمعهم ،إذا �ان عل�ه ضرر على الناس على أفرادهم ،من فالن أو من عالن
 مثل هذا �جب البالغ عنه.  ،فإنه یبلغ ،على ممتلكاتهم ،األمة �كاملها

  ، وأنها من أعظم الذنوب عند هللا ،أجمعت األمة على أن النم�مة محرمة :"قال الحافظ المنذري 
 �الم للغزالي ما یدل على أنها ال تكون �بیرة إال مع قصد اإلفساد." وفي 

 :�قبر�ن وقال -عل�ه الصالة والسالم-مر النبي  :وجاء في الحدیث الصح�ح في ال�خاري وغیره
 ،»أما أحدهما فكان ال �ستبرئ من بوله  ؛بلى إنه �بیر ،وما �عذ�ان في �بیر ،إنهما ل�عذ�ان«

 ،»وأما الثاني فكان �مشي �النم�مة « ،»ال �ستتر من بوله «وفي روا�ة  »�ستنزه« :وفي روا�ة
نسأل   ،والمشي �النم�مة ،عدم االستتار واالستنزاه من البول ؛عامة عذاب القبر من هذین األمر�ن

 هللا العاف�ة. 
 طالب: ..........

 . نعم
 .. طالب: ....

 ،على جهة اإلفساد  :وهو ال یرضى إال أننا إذا قلنا ،نقل لكالمه ،لكنها نقل تدخل في الحد  ،إنكار
 إن هذا على جهة اإلصالح خرجت من �ونها نم�مة. :وقلنا ،النم�مة على جهة اإلفساد 

من �ف غض�ه  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -"وعن أنس 
وله شاهد من حدیث ابن عمر عند ابن  ،أخرجه الطبراني في األوسط .»كف هللا عنه عذا�ه 

 ا."أبي الدن�ا تقدم الكالم في الغضب مرار  
ال « :قال ،أوصني :قال .»ال تغضب « :لمن استوصاه قال  -عل�ه الصالة والسالم-وص�ة النبي 

 معظم الشرور منشؤها من الغضب. .»ال تغضب « .قال .أوصني :قال .»تغضب 
وال �كون   ،ومنع نفسه من إصدار ما �قتض�ه الغضب ،"وهذا الحدیث في فضل من �ف غض�ه

ولذا جعل هللا جزاءه �ف عذا�ه عنه وقد   ،وهو أمر شاق ،ذلك إال �الحلم والصبر وجهاد النفس
 .]37[سورة الشورى: }و إ ذ ا م ا غ ض ب وا ھ م  ی غ ف ر ون  { :قال تعالى في صفات المؤمنین

ال یدخل « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي �كر  
 من أول األمر."  .»الجنة

 ال أنه �خل د في النار. 
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 �الخاء المعجمة مفتوحة و�الموحدة.." »خ ب«"
 الخ د اع..

 ." »وال سیئ الم ل كة« ،تقدم الكالم على ال�خیل .»وال �خیل«"الخد اع وال ال�خیل 
 الم ل كة الم ل كة.

 وهو من یترك ما �جب عل�ه من حق الممال�ك.." ،»وال سیئ الم ل كة«"
 معاملة الممال�ك وفي حكمهم العمال.  ئ�سی ،معاملة الممال�ك  ئ�عني �سی 

"أو تجاوز الحد في عقو�تهم ومثله تر�ه لتأدیبهم �اآلداب الشرع�ة من تعل�م فرائض هللا  
 وغیرها."

ا من �سی    ، إلى من تحت یده من زوجته وأوالده وخدمه و�ل من تحت یده ئ و�دخل ف�ه أ�ض 
نسأل هللا   ،لعاملین من الموظفینا مرؤوس�ه �عض الرؤساء یتسلط على من تحت یده من اوأ�ض  

 العاف�ة.
"و�ذلك البهائم سوء الم ل كة �كون �إهمالها عن اإلطعام وتحمیلها ما ال تط�قه من األحمال 

 وفر قه حدیثین.." ،أخرجه الترمذي .والمشقة علیها �السیر والضرب العن�ف وغیر ذلك
 فر قه حدیثین.  ،وفر قه

 ولكن له شواهد �ثیرة وقد مضى �ثیر منها." ،فوفي إسناده ضع  ،"وفر قه حدیثین
 طالب: ..........

 . نعمخ ب خداع 
 طالب: ..........

 خداع خداع �خدع الناس �أقواله وأفعاله واالحت�ال علیهم. 
من  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما-"وعن ابن ع�اس 

 ."»ذن�ه اآلن ك تسمع حدیث قوم وهو له �ارهون صب في أ
 اآلن ك. 

 �عني الرصاص."  ،»یوم الق�امة « ،�فتح الهمزة والمد وضم النون  »اآلن ك«"
 نسأل هللا العاف�ة. ،الرصاص المذاب

 هكذا في نسخ بلوغ المرام ت س مع.." ،ا لما قبله أخرجه ال�خاري "هو مدرج في الحدیث تفسیر  
 ت س م ع ت س م ع.. 

 �المثناة.." »ت س م ع  «"
 ت س م ع .. 
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والحدیث دلیل على  ،»من استمع « :�المثناة الفوق�ة وتشدید الم�م ولفظ ال�خاري  »ت س م ع  «"
وروى ال�خاري في  ،و� عر ف �القرائن أو �التصر�ح ،تحر�م استماع حدیث من �كره سماع حدیثه

 األدب المفرد من روا�ة.." 
ومثله من اطلع على عوراتهم من فوق الجدران والسطوح أو من خلل الشقوق في الجدران  

 ومثل هذا إذا فقئت عینه هدر. ،واألبواب 
مررت على ابن عمر ومعه رجل  :"وروى ال�خاري في األدب المفرد من روا�ة سعید المقبري قال

إذا وجدت اثنین یتحدثان فال تقم معهما حتى   :فلطم صدري وقال ،ایتحدث فقمت إلیهم
 ال �جوز ألحد أن یدخل على المتناجین في حال تناجیهما."  :قال ابن عبد البر ،تستأذنهما
 المتناجیین. 

 "المتناجی ی ن في حال تناجی ی هما قال المصنف.."
 المصنف �عني ابن حجر مصنف المتن البلوغ. 

ألن افتتاحهما الكالم  ؛للداخل علیهما القعود عندهما ولو ت�اعد عندهما إال �إذنهما"وال ین�غي 
ول�س عندهما أحد دل على أنهما ال یر�دان االطالع عل�ه وقد �كون ل�عض الناس قوة  ،اسر  

 فهم إذا سمع �عض الكالم است دل.."
 است دل �ه على �اق�ه. 
فإنه قد �كون في اإلذن ح�اء وفي ال�اطن  ،الرضا فال بد له من معرفة ،"است دل �ه على �اق�ه

 الكراهة و�لحق.."
  ، وهو في الحق�قة ال �أذن  ،مجاملة ،نعم :قال ؟تسمح نجلس عند�م :�عض الناس �جامل �قول

لكن إذا دلت  ،ألنه ل�س له إال الظاهر ؛ ال یالم الشخص الذي أ ذ ن لهفو�ذا جامل  ،لكن �جامل
ل�س من المروءة أن تجلس في مكان �كرهه الجل�س الذي تجلس ف قرائن على أنه �كره ال�قاء

 عنده. 
 طالب: ..........

 ما له حق.فإذا جلست قبله 
 طالب: ..........

 جالس وهو جلس �جن�ك.. ما عل�ك منه إذا تضایق �قوم أنت أحق منه. 
�قول   "و�لحق �استماع الحدیث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخ�ار صغار أهل الدار ما

 �عملون من األعمال." األهل والجیران من �الم أو ما 
استخ�ار صغار أهل الدار ما �قوله األهل والجیران من �الم أو ما �عملون.. نعم �عض الناس  

  ا م�كر   ء�سأل البزران و�عض المدرسین �جي ،�صیر عنده نهم في حب االستطالع وأخ�ار الناس
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وال �عرفون   واألطفال ما عندهم شيء،  ؟أهلك �فعل ماذا ،�الفصل اواحد   طفال  إال  �جد وما 
 . مهئخذ علوم القوم من سفها  :والعامة �قولون  ،العواقب 

 ؛ وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز له أن یهجم و�ستمع الحدیث ،"أو ما �عملون من األعمال 
 إلزالة المنكر." 

ال بد  فر الس�ما المنكر الذي �فوت مثل هذا إذا عرف أن هذا المنك ن هذا تعد   : إوال �قال ،نعم
على حقوق الناس وعلى.. ال، هذا إنكار منكر   : إن هذا تعد   من م�اغتته والهجوم عل�ه ولو قال

أنتظر إلى أن أستأذن   :هذا ل�س له حرمة ما �حتاج أن تقولفلو خال رجل �امرأة  ،وأش�اء تفوت 
 كل شيء انتهى. فال �ال، هذا شيء �فوت لو تستأذن و  .اأو آخذ إذن  

طو�ى لمن شغله « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -"وعن أنس 
مصدر من الطیب أو اسم  »طو�ى« .وأخرجه البزار �إسناد حسن .»عی�ه عن عیوب الناس

والمراد أنها لمن شغله النظر في   ،شجرة في الجنة �سیر الراكب في ظلها مائة عام ال �قطعها
عیو�ه وطلب إزالتها أو الستر علیها عن االشتغال بذ�ر عیوب غیره والتعرف �ما �صدر منهم  

وذلك �أن �قدم النظر في عیب نفسه إذا أراد أن �عیب غیره فإنه �جد من نفسه ما   ،من العیوب
 یردعه عن ذ�ر غیره."

و�ذا اشتغل عن عیب نفسه �عیوب الناس عمي عن   ،�عالجهانعم إذا اشتغل �عیب نفسها اشتغل 
 نسأل هللا العاف�ة. ،فیتعدى ضرره وهو غافل عن نفسه ،وطال لسانه وأفعاله إلى غیره ،عیو�ه

من تعاظم  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما -"وعن ابن عمر
تفاعل   .أخرجه الحاكم ورجاله ثقات .»ل�ه غض�انلقي هللا وهو ع ،في نفسه واختال في مشیته 

 وهو المراد هنا."  ، وف�ه م�الغة  ،�أتي �معنى فعل مثل توانیت �معنى ونیت
لكن   ،المقصود أن المفاعلة تأتي من واحد األصل أن المفاعلة تأتي من طرفین تأتي من طرفین

 ، طارقت النعل من واحد  ،طارقت النعل :سافر مسافرة من واحد �قول  ،سافر ز�د  ،قد تأتي سافر
فالمفاعلة تأتي من طرف   ،والنعل �طرقه من واحد  ، �ل واحد �طرق الثاني هو �طرق النعل ل�س
ال، هو تعاظم في   ،وآخر تعاظم عل�ه ، �عني تعاظم على شخص  ، ومنها ما هنا تعاظ م ،واحد 

 نفسه. 
�ستحق من التعظ�م فوق ما  �اعتقاد أنه"وهو المراد هنا أي من عظ م نفسه إما �اعتقاد 

 أن تعاظم.."و�حتمل هنا  ،�ستحقه غیره ممن ال �علم استحقاقه اإلهانة
 أن  تعاظم. 

 "أن  تعاظم �معنى تعظ م مشددة أي اعتقد في نفسه أنه عظ�م �تكب ر.." 
 كتكب ر. 

 "كتكب ر اعتقد أنه �بیر أو �كون تفاعل �معنى استفعل.." 
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ي یتعاظم یرى في نفسه ما ل�س فیها أو حتى لو �ان فیها إذا تعاظم أتعب نفسه ومثل هذا الذ
لن فلكن إذا عرف حق�قة نفسه وتواضع مهما بلغ من العلم والذ�اء والمال والجاه  ،وأتعب غیره

فمثل هذا یر�ح نفسه   ،لن �خرج عن هذا أبد اف جهوال   اظلوم   اضع�ف   احقیر   ا�خرج عن �ونه مخلوق  
 فقط أما إذا رأى نفسه وتعاظم وتكب ر تعب إذا جلس إذا دخل في مجلس لو واحد  ،و�ر�ح غیره

ألنه یرى أنه أهل �أن �عظم و��جل و�قدم ولو واحد أخره درجة عما   ؛ واحد ما �قوم تكدرت ح�اته
لكن لو عرف   ،یلةأو رأى في مالمح وجوه �عض الحاضر�ن �مكن ما ینام تلك الل ،ما �ستحقه

ثم ماذا وصلت إلى ما وصلت من رتب الدن�ا وزخرفها حتى من العلم إذا تعاظم   ،حق�قة نفسه
هذا جاهل حتى لو علم من العلوم ما علم ولو خزن من المعلومات ما ف وتفاخر وتكبر على الناس 

[سورة   } ن ر آه  اس ت غ ن ى أ    6ى ك ال  إ ن  اإل نس ان  ل ی ط غ  {ومتى �طغى اإلنسان  ،هذا جاهلفخزن 
لكن إذا رأى نفسه   ا،وال یذم �كونه غن�   ،قد ال یتكبر وهو غني ف الكن لو صار غن�   ،]7-6العلق:

هنا الذم والعیب فعلى الناس  اأو رأى نفسه أن له حق   اأو رأى نفسه أنه صار عالم   ، أنه استغنى
 والنقص.

والكبر �ما   ،وهذا یالقي معنى تكب ر  ،ا�كون عظ�م  "أو �كون تفاعل �معنى استفعل أي طلب أن 
 قال المهدي.."

.. معنى تكب ر وقف  والكبر  �الم جدید. ،والكبر 
هو اعتقاد أنه �ستحق من التعظ�م فوق ما   :"والكبر  �ما قال المهدي في �تاب تكملة األحكام

كم والترمذي من حدیث ابن وقد أخرج مسلم والحا .�ستحقه غیره ممن ال � عل م استحقاقه اإلهانة
ال یدخل الجنة من في قل�ه مثقال  « :-صلى هللا عل�ه وسلم -قال رسول هللا  :مسعود أنه قال

  -، قالاونعله حسن   ،اإن الرجل �حب أن �كون ثو�ه حسن   ،�ا رسول هللا :قال رجل » ذرة من �بر
  :قیل .»الكبر �طر الحق وغمط الناس . إن هللا جمیل �حب الجمال« :-صلى هللا عل�ه وسلم

 : وقال النووي  ،هو أن یتكبر عن الحق فال �قبله :وقیل ،افال یراه حق   ،هو أن یتكبر عن الحق
 :وجاء في روا�ة الحاكم ،اودفع الحق و�نكاره ترف ع ا وتجبر   ،واحتقارهم ،معناه االرتفاع عن الناس

وغمط الناس �فتح  ،طر الحق دفعه وردهف� ،»ولكن الكبر من �طر الحق وازدرى الناس«
 ،ا عند الحاكمهكذا جاء مفسر   ،المعجمة وسكون الم�م و�الطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم

 ولفظة م ن.." :قال المنذري 
 م ن.. م ن وم ن.. 

و�التفسیر   ،و�فتحها على أنها موصولة  ،"ولفظة م ن رو�ة �الكسر لم�مها على أنها حرف جر
ا ا واحتقار  ا وترفع  و�نما هو �معنى عدم االمتثال تعزز   ،النبوي دل على أنه ل�س من قبیل االعتقاد
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واسم الكبر بهذا   ،وهو خلق في النفس ،الكبر إما �اطن :وقال ابن حجر في الزواجر ،للناس
 وعند.." ،ي ثمرات ذلك الخلقوه ،وهو أعمال تصدر من الجوارح ،و�ما ظاهر ،أحق

وظهرت علیها دل على أن الكبر �امن في القلب و�ال فهو  ،إذا صدرت هذه األعمال من الجوارح
 عمل قلبي في األصل.

 فاألصل هو خل ق.."  ،�بر :وعند عدمها �قال ،تكبر :"وعند ظهورها �قال
 خل ق..

 إلى رؤ�ة النفس فوق المتكب  ر عل�ه.""هو خل ق النفس الذي هو االسترواح والر�ون 
 المتكب ر. 

 و�ه فار ق."  ،"فوق المتكب ر عل�ه فهو �ستدعي متكب ر ا عل�ه ومتكب ر ا �ه
 فار ق.

ق العجب ف لما أمكن أن  ،نه ال �ستدعي غیر المعجب �ه حتى لو فرض انفراده دائم اإ"و�ه فار 
 فإن صح �ه." ،فالعجب مجرد استعظام الشيء ، منه العجب دون الكبر �قع

 فإن صح � ه. 
 ا." "فإن صح � ه من یرى أنه فوقه �ان تكبر  
ورأى أنه فوق هذا الشخص  ،لكن إن تعدى إلى غیره ،�عني العجب والكبر في األصل واحد 

من غیر تخص�ص   اعام   و�ن لزم نفسه ورأى أن له فضال   ،وفوق هذه المجموعة صار �بر
 نسأل هللا العاف�ة.  ،هذا عجب معجب بنفسه معجب �عملهف�شيء 

ترفوالعجـــــــب فاحـــــــذره إن العجـــــــب مجتـــــــرف جب مج حذره إن الع جب فا  والع
 

ــیله العــــــــــرم  ــاح�ه فــــــــــي ســــــــ عرمأعمــــــــــال صــــــــ سیله ال في  صاح�ه  مال   أع
أو ألنه �أنه یرى له   ،على غیره ورأى أن له فضال   ،إذا أعجب اإلنسان بنفسه ،نسأل هللا العاف�ة 

 نسأل هللا العاف�ة.  ،على من أمره بهذا العمل على خالقه �عجب �عمله فیرى أن له فضال   فضال  
"واالخت�ال في المش�ة هو من التكبر وعطفه عل�ه من عطف أحد نوعي الكبر على اآلخر �أنه 

وال یلزم منه أن أحدهما ال   ،من جمع بین نوعین من أنواع هذا الكبر �ستحق الوعید :�قول
والحدیث وغیره دال على تحر�م  ،األنه قد ثبتت أحادیث في ذم الكبر مطلق   ؛المثا�ة�كون بهذه 

 .و��جا�ه لغضب هللا تعالى ،الكبر
العجلة « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن سهل بن سعد  

وهي مذمومة   ،العجلة هي السرعة في الشيء .حسن :وقال ،أخرجه الترمذي .»من الش�طان
 ، محمودة ف�ما � طل ب تعجیله من المسارعة إلى الخیرات ،ف�ما �ان المطلوب ف�ه األناة

 ونحوها."
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محمودة ف�ما �طلب تعجیله من   ،العجلة السرعة وهي مذمومة ف�ما �ان المطلوب ف�ه األناة
[سورة آل    } ار ع وا  إ ل ى م غ ف ر ة  م  ن ر ب  ك م  و ج ن ة  س  { :�قول -جل وعال -هللا  ،المسارعة إلى الخیرات 

والمنافسة في الخیرات �ل هذه مطلو�ة أن تسبق   ،]21[سورة الحدید: }س اب ق وا{ ]133عمران:
وفي المسارعة وفي هذه المسا�قة تسابق إلى أمر مطلوب  ،ول�ست من العجلة المذمومة ،غیرك
و�ذا طلبت األناة في   ،فالمسارعة والمسا�قة مطلو�ة ،تدري ما عاقبتها ما تسابق إلى شيء ما شرع  

  ا وهو ی�عث عل�   -عل�ه الصالة والسالم-والنبي  ،والعجلة من الش�طان ،شيء فإن العجلة مذمومة
ال تشق   ،�عني بهدوء ولین ورفق ،»انفذ على رسلك ،انفذ على رسلك«  :إلى خیبر في حرب �قول

واللین تستط�ع أن تتصرف فوق الحكمة �خالف العجلة إذا  ،من معك وال تشق على ،على نفسك
والس�ما   ،و�ثیر من األمور قد تغطي على عقل اإلنسان ة،ولم تتمكن من النظر برو� ،استعجلت 

حتى في  ،في أ�ام الفتن والمحن تجعله ال یتر�ث.. لكن األناة مطلو�ة حتى في هذه الظروف
وال تضع التصرف إال في مكانه   ،أمورك �حكمة ورو�ة الحروب من أجل إ�ش؟ أن تنظر إلى

 المناسب له.
ال منافاة بین األناة   :وقد �قال ،"محمودة ف�ما �طلب تعجیله من المسارعة إلى الخیرات ونحوها

 .والضا�ط أن خ�ار األمور أوسطها ،فیتم له األمران فإن سارع بتؤدة وتأن   ،والمسارعة
الشؤم سوء  «  :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -عنهارضي هللا -وعن عائشة  

 .وفي إسناده ضعف ،أخرجه أحمد .»الخلق
 الشؤم ضد ال�مین." 

 ال�من ال� م ن. 
وأن �ل ما یلحق من  ،وأنه الشؤم ،وقد تقدم الكالم على حق�قة سوء الخلق ،"الشؤم ضد ال� م ن

وتقدم  ،ء الخلق وحسنه اخت�ار مكتسب للعبدوف�ه إشعار �أن سو  ،الشرور فسب�ه سوء الخلق
 تحق�قه."

و�ذا  ،لكنه �كتسب �اإلمكان أن سیئ الخلق �مرن نفسه على حسن الخلق ا،قد �كون أصله غر�ز�  
  ، وحسن الخلق إذا صاحب من ساءت أخالقهم تأثر بهم ،صاحب من حسنت أخالقهم تأثر بهم
ولذا جاء �راه�ة   ،وأن �صاحب من عرف �حسن الخلق ،فعلى اإلنسان أن �صاحب األخ�ار

 ئر ذات الخلق الحسن. ظوأن �ختار للمرتضع ال ،وأن لبنها یؤثر ،رضاع المرأة سیئة الخلق
إن « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-"وعن أبي الدرداء 

 ."».الالعن ین.
 اللع ان ین. 

 ."»..اللع ان ین ال �كون شفعاء  إن «"
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 ماذا  ، لكنشهداء وال شفعاء یوم الق�امة.. شهداء وال شفعاء أو تقد�م وتأخیر ما ف�ه إشكال
 عندك؟ 

 ال �كونون شفعاء وال شهداء یوم الق�امة..  :عندي موجودة في األصل
 إن شاء هللا.  ،ما �ضر

تقدم الكالم في اللعن  .أخرجه مسلم »الق�امةإن اللعانین ال �كونون شفعاء وال شهداء یوم «"
 والحدیث.." ،اقر��  

وصدر منه لفظة في وقت غضب  ،وأن ص�غة الم�الغة ل�ست مقصودة إال من ندم إال من ندم
 ألنها معص�ة.  ؛وعزم على عدم العود هذا هذه شروط التو�ة ،ندم علیها ولم �عد علیها

 طالب: ..........
 هو؟  ما

 ..........طالب: 
 تقدم؟  ی  ألممن لعنهم هللا تلعنهم 

 طالب: ..........
 ال من لعنه هللا ورسوله یلعن. تعود لسانها فتلعن من ال �ستحق و�لئال   ؛زجرها

 "الحدیث إخ�ار �أن �ثیري اللعن ل�س لهم عند هللا.."
البنه عبد هللا  قال  ؟ أفال تلعنه :قیل له ،نعم :اإلمام أحمد سئل عن شخص هل �ستحق اللعن قال

 ا؟! حتى لو �ستحق اللعن ما لك مصلحة..وهل عهدت أ�اك لعان   :السائل
"والحدیث إخ�ار �أن �ثیري اللعن ل�س لهم عند هللا قبول شفاعة یوم الق�امة أي ال �شفعون 

 حتى �شفع.."
 حین حین..

ون یوم  ال �ك  : وال شهداء قیل :ومعنى ، "أي ال �شفعون حین �شفع المؤمنون في إخوانهم
  ، ال �كونون شهداء في الدن�ا :وقیل ،الق�امة شهداء على تبل�غ األمم رسلهم إلیهم الرساالت

ال یرزقون   :وقیل  ،ألن إكثار اللعن من أدلة التساهل في الدین ؛ وال ت قب ل شهادتهم لفسقهم
 ،�نفیوم الق�امة متعلق �شفعاء وحده على هذین األخیر  ،وهي القتل في سبیل هللا ،الشهادة

و�راد أن شهادته لما لم تقبل في الدن�ا لم �كتب له في اآلخرة  ،و�حتمل علیهما أن یتعلق بهما
 و�ذلك ال �كون له في اآلخر ثواب الشهداء." ،ثواب من شهد �الحق

هذه األمة تشهد  ،]143[سورة ال�قرة: }و ك ذ ل ك  ج ع ل ن اك م  أ م ة  و س طا  ل  ت ك ون وا  ش ھ د اء  ع ل ى الن اس  {
 لكن مثل هؤالء ال �ستحقون أن �كونوا شهداء. ،�مجموعها و�أفرادها

من عی ر  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-"وعن معاذ بن جبل 
 ." »أخاه بذنب من عا�ه �ه لم �مت حتى �عمل ه
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 �عمل ه.
فال  ،�أنه حسنه الترمذي لشواهده ،وسنده منقطع ،أخرجه الترمذي وحسنه ،»حتى �عمل ه«"

 و�أن.." ،�ضره انقطاعه
 والترمذي في حد الحسن ما في حده ما �خرج المنقطع.

سلموقـــــــــــــــــــــــال الترمـــــــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــلم ما  مذي  قال التر  و
 

هممــــــــــــــن الشــــــــــــــذوذ مــــــــــــــع راو مــــــــــــــا اتهــــــــــــــم  ما ات مع راو  شذوذ   من ال
فردا ورد �كــــــــــــــــــــذب ولــــــــــــــــــــم �كــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــردا ورد   كن  لم � كذب و � 

 
 .................................................... 

ولذلك �ثیر من األحادیث التي حكم علیها   ،ما في الحد ما �خرج المنقطع من حد الحسن 
 و�عضهم �طرد ذلك. ،�الحسن فقط �ثیر منها ضع�ف

وهو �ل شيء لزم �ه عیب �ما في القاموس �جازى  ،"و�أن من عی ر أخاه أي عا�ه من العار
 . "�سلب التوفیق حتى یرتكب ما عی ر أخاه �ه

 الجزاء من جنس العمل.
 "وذاك إذا.."

وهو قادر الس�ما إذا �ان عی�ه   -جل وعال-ألن الذي جعل هذا األخ یرتكب هذا العیب هو هللا 
أما إذا �ان عی�ه من    ،یبتلى �مثل هذا العیب  ،تنقص له أو ترفع عل�ه فإنه في الغالب یبتلى

ن ف�ه هذا إ : أجل التنفیر منه إذا اقتضت المصلحة ذلك أو المشورة عندما �ستشار ف�ه �قال
 هذا ال شك أنه من النص�حة. ،عیب ال

وف�ه أن ذ�ر الذنب لمجرد التعبیر   ،"وذاك إذا صح�ه إعجا�ه بنفسه �سالمته مما عیر �ه أخاه
 وأنه ال یذ�ر.."  ،قب�ح یوج ب العقو�ة

 لمجرد..
 "لمجرد.."
 التعییر. 

 لألمور  یذ�ر عیب الغیر إالوأنه ال  ،یوجب العقو�ة قب�ح "وف�ه أن ذ�ر الذنب لمجرد التعییر
 الستة التي سلفت مع حسن القصد فیها."

 �عني في �اب الغی�ة. 
-قال رسول هللا  :"وعن بهز بن حك�م عن أب�ه عن جده معاو�ة بن.. معاو�ة بن حیدة قال

أخرجه  .»و�ل للذي �حدث ف�كذب ل�ضحك �ه القوم و�ل له ثم و�ل له« :-صلى هللا عل�ه وسلم
 .وأخرجه البیهقي ،وحسنه الترمذي ،و�سناده قوي  ،الثالثة

ألنه  ؛ورفعه على أنه مبتدأ خبره الجار الجار والمجرور وجاز االبتداء �النكرة ،والو�ل الهالك 
 من �اب.."
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 سالم عل�كم. 
 وفي معناه األحادیث الواردة في تحر�م الكذب على اإلطالق."  ،"ألنه من �اب سالم عل�كم

البتداء �النكرة إذا وصفت أو تقدم علیها الخبر �المسوغات المعروفة في المقصود أنه �جوز ا
 كتب العر��ة. 

 :"معناه األحادیث الواردة وفي معناه األحادیث الواردة في تحر�م الكذب على اإلطالق مثل حدیث
وأخرج ابن  ،س�أتي  .»إ�اكم والكذب فإن الكذب یهدي إلى الفجور والفجور یهدي إلى النار«

فإنه عند الطبرني   »إ�اكم والكذب فإنهما مع الفجور وهما في النور« :ح�ان في صح�حه
 وأخرج أحمد من حدیث ابن ل ه � ع ة.."

 ل ه � ع ة.. ل ه � ع ة..
 .."»الكذب« :ما عم ل أهل النار؟ قال ،ما عم ل أهل النار :"من حدیث ابن ل ه � ع ة

 .»ب الكذ « :ما عم ل أهل النار؟ قال
و�ذا �فر دخل   ، و�ذا فجر �فر ،فإن العبد إذا �ذب فجر ،الكذب«"ما عم ل أهل النار؟ قال: 

في الحدیث الطو�ل ومن جملته   -صلى هللا عل�ه وسلم-وأخرج ال�خاري أنه قال  .»النار
 قول ه.." 

 ومن جملته قول ه. 
 ."»..رأیته � ش ق شدقهرأیت اللیلة رجلین أت�اني قاال لي الذي « :"ومن جملته قول ه
 � ش ق � ش ق شدق ه. 

-"الذي رأیته � ش ق شدقه فكذاب �كذب الكذ�ة تحمل عنه حتى تبلغ اآلفاق في حدیث رؤ�اه 
إلضحاك  ؛والحدیث دلیل على تحر�م الكذب ،واألحادیث في ال�اب �ثیرة ،-صلى هللا عل�ه وسلم

ألنه إقرار على  ؛او�حرم على السامعین سماعه إذا علموه �ذ�   ،وهذا تحر�م خاص ،القوم
قال   ،وقد ع د الكذب من الك�ائر ،بل �جب علیهم النكیر أو الق�ام من الموقف ،المنكر

 الروایین."
 الرو�اني. 

  ؛ و�ن لم �ضر �الغیر ،ا ردت شهادتهومن �ذب قصد   ،إنه �بیرة :"قال الر و � اني من الشافع�ة 
 وال یتم له نفي �ب ره على العموم.." ،إنه ل�س �كبیرة :وقال المهدي ،رام �كل حالألن الكذب ح

 ك ب ره. 
أو إلضرار   -صلى هللا عل�ه وسلم -فإن الكذب على النبي  ،"وال یتم له نفي � ب ره على العموم

 �مسلم أو معاهد �بیرة."
ا فمن عظائم  متعمد   -عل�ه الصالة والسالم-فعلى حسب ما یترتب عل�ه أما الكذب على النبي 

ما لم أقل فلیتبوأ  ي  ومن قال عل  « ،»من �ذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار« :األمور
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عل�ه  -حتى جزم أبو محمد الجو�ني �كفر من یتعمد الكذب على النبي  ،»مقعهده من النار
في تحلیل   -عل�ه الصالة والسالم -وال شك أن من �ذب  :وقال ابن الجوزي  ،-الصالة والسالم

و�قات  لكن جماهیر أهل العلم على أنه ارتكب مو�قة من الم ،حرام أو تحر�م حالل فهو �افر
 لكنه ال �كفر.  ،وعلى خطر عظ�م

إن �ل مقصد محمود �مكن  :"وقسم الغزالي الكذب في اإلح�اء إلى واجب وم�اح ومحرم وقال
و�ن أمكن التوصل إل�ه �الكذب وحده  ،التوصل إل�ه �الصدق والكذب جم�ع ا فالكذب ف�ه حرام

وهو إذا �ان ف�ه عصمة   ،وواجب إن وجب تحصیل ذلك ،فم�اح إن أنتج تحصیل ذلك المقصود
و�ذا إذا خشي على الود�عة من ظالم وجب اإلنكار والحلف و�ذا و�ذا إذا �ان  ،من �جب إنقاذه

 ال یتم مقصود حرب أو إصالح ذات.."
لكن إذا وجدت المعار�ض  ،اإلنسان قد �حتاج إلى أن �كذب  ،ذب وفي المعار�ض مندوحة عن الك

وال �ضر بذلك   ،واحتاج إل�ه ،اضطر إل�ه او�ذا لم �كن إال الكذب مر��   ،والتور�ة لم �جز الكذب 
 أو الخروج من محظور.  ،فیتجاوز عنه الس�ما إذا �ان یتوصل �ه إلى واجب  اأحد  

و�ذا إذا وقعت منه   ،ني عل�ه إال �الكذب فهو م�اح"أو إصالح ذات البین أو استمالة قلب المج
و�ن�غي أن   :ثم قال ،ما فعلت :فاحشة �الزنا وشرب الخمر وسأله السلطان فله أن �كذب و�قول

و�ن �انت   ،فإن �انت مفسدة الصدق أشد ،تقاب ل مفسدة الكذب �المفسدة المترت�ة على الصدق
و�ن  ،و�ن تعلق بنفسه استحب أال �كذب ،حرم الكذب ،أو شك فیها ،أو شك ف�ه ،�العكس
 تعلق.."

وحینئذ إذا �ان لنفسه فله أو بل األولى أال �كذب و�رتكب العز�مة في مثل هذا إال إذا �ان فیها  
 ضرر ال �حتمله أو على نفسه أو على ولده أو على من تحت یده.

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
 ال. :زنیت؟ قال :جيء له وقال، نعم

 طالب: ..........
وأنه ی�قى الس�ما   ،وأن الستر على نفسه ،لكن إذا نظرت إلى المفسدة والمصلحة المترت�ة علیهما

و�كسب من   ، و�ن �ان إقامة الحد �فارة ،تطول �ه الح�اة ل�كفر عما حصل  إذا استحق الرجم مثال  
 جاوزون ف�ه. نهم یتإ :الحسنات ما �قر�ه إلى ر�ه مثل هذا �قولون 

واعلم أنه �جوز  .والحزم تر�ه حیث أب�ح ،"و�ن تعلق �غیره لم تحسن المسامحة �حق الغیر
لم أسمع یرخص  :�ما أخرجه مسلم في الصح�ح قال ابن شهاب ،ا في ثالث صورالكذب اتفاق  

حدیث الرجل ، و واإلصالح بین الناس ،الحرب  :ا إال في ثالثفي شيء مما �قول الناس �ذ�  
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ال خالف في جواز الكذب في هذه الثالث  :قال القاضي ع�اض .وحدیث المرأة زوجها ،امرأته
الكذب �كتب على ابن آدم إال في  « :اوأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوع   ،سور
والكذب  ،لیرضیها بذلك ؛والرجل �حدث امرأته ،ل�صلح بینهما ؛الرجل �كون بین الرجلین ؛ثالث

   .»في الحرب
انظر في حكمة هللا ومحبته الجتماع القلوب ��ف حرم النم�مة وهي صدق لما فیها من  :قلت

 إفساد القلوب."
  ، لما فیها من اإلفساد  ؛لكن هي محرمة ، اصح�ح   انعم النم�مة صدق النم�مة صدق ینقل �الم  

صالح  لكنه لما تضمن اإل ،�الم ال �طابق الواقع فهو �ذب  ،وهو �ذب  ،والكذب لإلصالح جائز
 وتأل�ف القلوب أجازه الشرع. 

 طالب: ..........
  ، وهو من �اب اإلصالح في حق�قته من �اب اإلصالح بینهما ف�ما ال یترتب عل�ه ضرر متعد   

ي  ثم �عد ذلك یترتب على هذا الكذب شيء ما حسب له حساب �أت  ،ا �كذب على زوجتهأح�ان  
ثم رآها ما   ،ةئ بثالثم  ،أو بثالثین ر�ـاال   ت أو �عشرة ر�ـاال  ت �قماش من السوق المتر بثالثة ر�ـاال

ألن األق�ام   ؛ومن سألها ،تن�سط وتفصله أمام الناس تر�د أنة ئبثالثم :ف�ه شك أنه إذا قال لها
متره من  ء �و�ذا رأوها الناس فحصل هذا واحد جا  ،اهي التي تحدد الجودة عند النساء غال�  

�هللا هذا من اإلمارات  :ومن سألها قالت  ،اة حضرت عرس  ئ بثالثم : اإلمارات بثالثة دراهم قال
  ، ة المترئله بثالثممث یر�دون  ،مثله یر�دون وصا�ا  افلوس   تمتلئت إال وحقیبتها اءو�وم ج  ،ةئبثالثم 

بثالثة دراهم المتر انقضت عل�ه تلومه   ت، ین بثالثة ر�ـاالأ ،هللا یهد�ك :لما �لمت الزوج قال
�ان من أحسن   ائ  شی اوي ي ما �سهذا الذ  هذه الخ�شةوتس�ه أنت فشلتني أمام الناس أل�س 

ء  ل المتر �جيبد ني �ع  ؟لهم أحضر ماذا ،رجعي دراهمهم :قال ن؟اآل �فعل  ماذالكن  ،األمور
و�ذا �ذب �ذب شيء  ،فیدرس وضعه ما یتورط �مثل هذه القضا�ا ،�صح�ح ل�س ،�مائة متر

ما هو ثالثمائة �كم.. نس�ة ثالثة إلى واحد إلى مائة واحد  ومقبوال   ا �كون معقو�   أن �عني �مكن
 إلى مائة. 

 طالب: ..........
 ؟ ك�ف

 طالب: ..........
ما �جوز �حال من   ،المتر بثالثمائة :همل هذا قال ،هذا غشهم ،ال ال ال، أعوذ �ا� غشهم 

 ما �جوز أن أعطي في السلعة أو أعطى في السلعة �ذا وهو �اذب. ،األحوال
وأ�اح   ،لما فیها من إفساد القلوب وتولید العداوة والوحشة ؛"ك�ف حرم النم�مة وهي صدق

 .المودة و�ذهاب العداوةا إذا �ان لجمع القلوب وجلب الكذب و�ن �ان حرام  
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كفارة من اغتبته أن « :قال -صلى هللا عل�ه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس  
 رواه الحارث بن أبي أسامة �إسناد ضع�ف." .»تستغفر له

 ،ألنه حق آدمي ل؛ص، هذا األهذا األصل ،وتطلب حله ،كفارته أن تذهب إل�ه وتخبره �ما حصل
لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة التي تترتب على طلب حله   ،وهو الذي �عفو
 و�مدح في المواطن التي حصل فیها غیبته.   ،و�ستغفر له ،فإنه یدعى له

والبیهقي في شعب اإل�مان وغیرهما �ألفاظ مختلفة من   ،"وأخرجه ابن أبي شی�ة في مسنده
والحاكم من حدیث   ،وروي من طر�ق من طر�ق أخرى �معناه ،وفي أسانیدهما ،حدیث أنس

 �ان في لساني.." :ولفظه قال ،وهو أصح :حذ�فة والبیهقي قال
 ذ ر ب.

 "كان في لساني ذ رب على أهلي."
 . -عل�ه الصالة والسالم-�عني ف�ه طول وحدة على أهله هذا حذ�فة صاحب سر الرسول 

أین أنت من االستغفار �ا حذ�فة؟! إني  « :فقال -هللا عل�ه وسلمصلى -"فسألت رسول هللا 
 ا على ال دلیل  ف�ه.."وهذا الحدیث ال دلیل ف�ه نص   ،»ألستغفر هللا في �ل یوم مائة مرة

 ال دلیل .
وفي الحدیث دلیل على أن  ،بل لعله لدفع ذرب اللسان ،ا أنه ألجل االغت�اب"ال دلیل ف�ه نص  

 وال �حتاج إلى.." ،لمن اغتا�ه االستغفار للمغتاب
 �كفي وال �حتاج..

 وال �حتاج.. 
 �كفي وال �حتاج.

 و�حتاج أو.. عند یبدأ من
 وال �حتاج..  ..وفي الحدیث دلیل على أن االستغفار للمغتاب لمن اغتا�ه �كفي :ال، عندك

إذا علم المغتاب االستحالل   :وفصلت الهادو�ة والشافع�ة فقالوا ،"وال �حتاج إلى االعتذار منه
ا ،وأما إذا لم �علم فال ،منه ألنه �جذب الوحشة و��غار الصدر إال أنه أخرج   ؛وال �ستحب أ�ض 

من �انت عنده مظلمة ألخ�ه في عرضه أو شيء  « ا ال�خاري من حدیث أبي هر�رة مرفوع  
دینار وال درهم إن �ان له عمل صالح أخذ منه �قدر   فلیتحلله منه الیوم قبل أال �كون له

وأخرج نحوه البیهقي  ،»و�ن لم �كن له حسنات أخذ من سیئات صاح�ه فح مل عل�ه ،مظلمة
و�ن لم �كن قد علم إال أنه � حم ل   ،وهو دال على أنه �جب االستحالل ،من حدیث أبي موسى

  ."و�كون حدیث أنس ف�من لم �علم و�قی د �ه إطالق حدیث ال�خاري  ،على م ن قد بلغه
جل   -وال �ستط�ع أحد أن �عفو عنه إال أن هللا ،على �ل حال الذي اغتیب األمر والحق له

و�تنازل عنه إال   ،لحقلكن ال �ستط�ع أحد أن �ملك هذا ا ه،یرض�ه عمن اغتا�ه أو ظلم -وعال
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لكن ی�قى أن هذه الغی�ة �خففها الدعاء له  ،فإذا حلله وأ�احه برأ المغتاب و�ال فذمته مشغولة ،هو
 ولعل هللا أن �عفو.  ،والثناء عل�ه

أ�غض  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-"وعن عائشة 
 أخرجه مسلم." ،�فتح الخاء المعجمة و�سر الصاد المهملة »الرجال  إلى هللا األلد الخصم
 ص�غة م�الغة فع ل مثل حذ ر.

 وهما جان�اه.." ،"األلد مأخوذ من لدید ي الوادي
 من لدید ي .

والخصم شدید الخصونمة الذي �حج مخاصمه على وجه  ،"من لدید ي   الوادي وهما جان�اه
 ي جانب آخر."االشتقاق أنه �لما احتج عل�ه في حجة أخذ ف 

صومة �حیث إذا خاصم ولو �ان الحق لغیره  حال �عض الناس �عطى مهارة في الخعلى �ل 
  ، في حقوق الناس -جل وعال -عل�ه أن یتقي هللا  -�ة فنسأل هللا العا -فمثل هذا ،كسب القض�ة

 �كون من خصال المنافقین. ،فال �كون ممن إذا خاصم فجر
 جانب آخر.." "أنه �لما احتج عل�ه �حجة أخذ في 

 �عني یراوغ.
من جادل في خصومة من غیر علم لم یزل في  « :"وقد وردت أحادیث في ذم الخصومة �حدیث

 غر�ب من حدیث ابن.." :وأخرج الترمذي وقال  ،»سخط هللا حتى ینزع
 ابن ع�اس.

 . نعم
األحادیث أن وظاهر إطالق . »اا أال تزال مخاصم  كفى �ك إثم  « :ا"من حدیث ابن ع�اس مرفوع  

ال بد لإلنسان من   :فإن قلت :وقال النووي في األذ�ار ،ولو �انت في حق ، الخصومة مذمومة
 الخصومة الست�فاء حقه فالواجب ما أجاب.."

 فالجواب فالجواب..
 ، �و�یل القاضي ،ب�اطل و�غیر علم"فالجواب ما أجاب �ه الغزالي أن الذم إنما هو لمن خاصم 

لكن ال �قتصر   ،او�دخل في الذم من �طلب حق   ،فإنه یتو�ل قبل أن �عرف الحق في أي جانب
و�ذلك من �حمله على الخصومة   ،إلیذاء خصمه ؛بل �ظهر اللدد والكذب ،على قدر الحاجة

  ، �كلمات تؤ ذي ،ومثله من �خلط الخصومة �كلمات تؤذي ،لقهره خصمه و�سره ؛محض العناد
�خالف المظلوم الذي ینصر   ،فهذا هو المظلوم ،ول�س إلیها ضرورة في التوصل إلى غرضه

وز�ادة لجاج على  ،ةحجته �طر�ق الشرع من غیر لدد و�سراف وز�ادة لجاج على الحاج
لكن األولى تر�ه ما  ،اا وال حرام  عله هذا ل�س مذموم  فف إیذاء،الحاجة من غیر قصد عناد وال 
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ألنها تنقص   ؛وفي �عض �تب الشافع�ة أنها ترد شهادة من �كثر الخصومة  .وجد إل�ه سبیال  
 المروءة ال لكونها معص�ة."

ف�قع   ،ال بد أن یزل في واقعة وفي قض�ة من القضا�ا ،وألنه ال بد  أن یزل مع �ثرة الخصومة
 في المذموم.

 �هللا أعلم. 
 اللهم صل على محمد...

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
والذي یتوصل �ه الترفع على  ،المقصود أن النقاش الذي یراد منه التوصل إلى الحق مطلوب 

 ال�اطل والتوصل إل�ه. عن أن یراد �ه إقرار الناس هذا مذموم فضال  


