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 مباحث يف بعض املناهي
 االنتعال قائماً 

 رواه أبو داود وابن ماجه وغريمها وصححه األلباينأن ينتعل الرجل قائماً ( .  ) هنى النيب 
 .أو يؤدي إىل السقوط والنهي حممول على اإلرشاد والكراهة ال على التحرمي , وحمله إذا كان يشق لبسهما قائماً 

 وباختالف النعل .وخيتلف ذلك باختالف الناس 
 النعل قائماً ألن لبسهما قاعداً أسهل" . : قال اخلطايب : "إمنا هنى عن لبسقال يف عون املعبود يف شرح أيب داود 

قائمًا وقاعدًا , وشرب  ويؤيده ما رواه إسحاق ابن راهوية يف مسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت : )انتعل رسول هللا 
 فتل عن ميينه ومشاله( .قائماً وقاعداً , وان

 انتعل قائماً . ويف مصنف ابن أيب شيبة أن علياً 
 : فالنهي الوارد ليس للتحرمي وإمنا هو لإلرشاد . وهللا أعلم وعليه

 البول يف املاء الراكد
 رواه البخاري .( الدَّائِِم الَِّذي اَل ََي رِي ُُثَّ يَ غ َتِسُل ِفيهِ  اَل يَ ُبوَلنَّ َأَحدُُكم  يف ال َماءِ ) : قَالَ  ُهَري  َرَة أَنَُّه َسََِع َرُسوَل هللِا  َأيب  َعن  

 رواه الرتمذي( . ِمن هُ  يَ تَ َوضَّأُ  ُُثَّ  الدَّائِمِ  ال َماءِ  يف  َأَحدُُكم   يَ ُبوَلنَّ  اَل ) قَالَ   النَّيبِِ  َعن   ُهَري  َرةَ  َأيب  َعن  و 
 رواه مسلم عن البول يف املاء الراكد ( . ) هنى وعن جابر أن النيب 

 نستفيد :
 حرمة البول يف املاء الراكد الذي ال َيري . -
 حرمة التغوط يف املاء أشد حرمة من التبول . -
 ال حيرم استعمال املاء الراكد يف الوضوء واالغتسال وإمنا حرم االنغماس فيه . -

 استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط
 ( . 4480الفضاء وَيوز يف البنيان ) اللجنة الدائمة لإلفتاء حيرم يف 

 رواه مسلم ) إذا جلس أحدكم حلاجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها (.  أنه قال عن النيب  عن أيب هريرة 

ولكن شرقوا أو غربوا( .  دبروهاأنه قال ) إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تست عن النيب  وعن أيب أيوب األنصاري 
 رواه البخاري ومسلم

 رواه البخاري ومسلمعلى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة(. وعن ابن عمر أنه قال )رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النيب 

أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها, فقلت: أبا  رضي هللا عنهماوروى أبو داود واحلاكم أن مروان األصفر قال )رأيت ابن عمر 
 عبد الرمحن: أليس قد هني عن ذلك؟ قال: إمنا هني عن هذا يف الفضاء, فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسرتك فال بأس(.

 أبو داود والرتمذي وابن ماجهرواه أمحد و أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( .  وعن جابر قال : هنى النيب 

 االستنجاء بروث أو عظم
 .وقال : إسناده صحيح الدارقطين رواه  . ( يطهران ال إهنما : وقال روث أو بعظم يستنجى أن هنى  النيب أن ) هريرة أيب عن

 فيه فوائد :
 حيرم االستجمار بالعظم والروث . -1

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
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 . أو لكونه أملساً واألملس ال يطهر .) كما عند مسلم( أما العظم : فألنه طعام إخواننا من اجلن 
 . أو رمبا تكون روثة ما ال يؤكل حلمه فتكون جنسة .)كما عند مسلم( وأما الروث : فألنه علف دواب إخواننا من اجلن 

 أن العلة يف احلديث علة منصوصة , أي أن الشرع نص عليها . -2
 طهر احملل لقوله ) إهنما ال يطهران ( . الصواب أنه ال يطهر ولو ت أن -3
 أن النجس ليس بطاهر بنفسه وال مطهر لغريه . -4
 أن ) ال ( يف احلديث نافية وليست ناهية ألهنا مل جتزم الفعل بعدها ) ال يطهران (. -5

 كشف ما حيدث يف اجلماع
: ) إن من شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته  قال : قال رسول هللا  عن أيب سعيد اخلدري 

 وتفضي إليه ُث ينشر سرها ( . رواه مسلم
فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال جمالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى  أن رسول اّلِل  ) وعن أيب هريرة 

ي كذا وفعلت بأهلي كذا فسكتوا فأقبل على النساء فقال هل منكم من حتدث فجثت سرته ُث خيرج فيحدث فيقول فعلت بأهل
ويسمع كالمها فقالت أي واّلِل أهنم يتحدثون وأهنن ليتحدثن فقال  فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرياها رسول اّلِل 

ا صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس مثل من فعل ذلك أن مثل من فعل مثل شيطان وشيطانة لقى أحدمه هل تدرون ما
 رواه أبوداود وأمحد  .  ( ينظرون إليه

 قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :
إن ما يفعله بعض النساء ِمن نقل أحاديث املنزل واحلياة الزوجية إىل األقارب والصديقات أمر حمرَّم , وال حيل المرأة أن تفشي 
سرَّ بيتها , أو حاهلا مع زوجها إىل أحٍد من الناس , قال هللا تعاىل: ) فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ هللا ( , 

 فتاوى إسالمية  . أن ) شر الناس منزلة عند هللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل املرأة وتفضي إليه ُث ينشر سرها وأخرب النيب 
  :وقال رمحه هللا

, كبائر الذنوب لكان أقرب إىل النص, بل لو قيل : إنه من  أنه حرام -التحدث جبماع الزوجة  أي :: والصواب يف هذه املسألة 
 الشرح املمتع . أن يتحدث مبا جرى بينه وبني زوجته وأنه ال َيوز لإلنسان

 قضاء احلاجة يف طريق الناس أو ظلهم 
: ) اتقوا اللعانني . قالوا : وما اللعانان يا رسول هللا ؟ قال : الذي يتخلى يف طريق  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 

 الناس أو ظلهم ( . رواه مسلم
رواه أبو داود  .) اتقوا املالعن الثالث الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل( قال : قال رسول هللا  وعن معاذ بن جبل 
 وحسنه األلباين ،وابن ماجه واحلاكم

 احلكمة من النهي عن قضاء احلاجة يف طريق الناس أو ظلهم أو يف أماكن جلوسهم هي : 
 . أن رائحة اخلالء خبيثة ومنتنة فيتأذى هبا الناس -1

 . أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم وتنجسهم به -2

 . حرمان الناس من هذا اجمللس الذي َيلسون إليه -3
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 .من أسباب اللعن, أي أن الناس يلعنونه بسبب ذلك -4
 االستنجاء باليمني 

 : على َقولنيِ  اختلف أهُل الِعلِم يف ُحكِم االستنجاِء بالَيمنيِ 
ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ ُيكرُه االستنجاُء : القوُل األوَّل

َ
  ., واحلنابلة , واملالكيَّة, والشافعيَّة احلنفيَّة  :باليمنِي, وهذا باتِِفاِق امل

 :األدلَّة 
هَنانا أن  نستقبَل الِقبلَة لغائٍط أو بوٍل, أو أن  نستنجَي باليمنِي, أو أن  نستنجَي بأقلَّ ِمن ثالثِة ) : قال عن سلماَن  -1

 رواه مسلم ( .أن  نستنجَي برجيٍع أو بَعظمٍ  أحجاٍر, أو
إذا بال أحدُكم فال يأُخَذنَّ ذََكره بيميِنه, وال َيستنجي بَيميِنه, وال يتنفَّس  يف ) عن أيب قَتادَة قال: قال رسوُل هللِا  -2

 رواه البخاري واللفظ له , ومسلم (.اإلناءِ 
 : وجه الدَّاللة

  .بالَيمنِي هو هنُي أَدٍب ال هنُي حَترمٍي, فُحِمَل على الكراهةأنَّ النَّهَي عن االستنجاِء 
,  , واختاره ابُن عبِد البَ رِِ, وابُن تيميَّة, والشَّوكايني  حيُرُم االستنجاُء باليمني, وهذا َمذَهُب الظاهريَّة, وقوٌل للشافعيَّة: القول الثَّاين

 .وابُن باز
 :األدلَّة

أن نستقبَل الِقبلَة لغائٍط أو بوٍل, أو أن  نستنجَي باليمنِي, أو أن  نستنجَي بأقلَّ ِمن ثالثِة  هَنانا): قال عن سلماَن  -1
 (.رواه مسلمأحجاٍر, أو أن  نستنجَي برجيٍع أو بَعظمٍ 

وال يتنفَّس  يف  إذا بال أحدُكم فال يأخذنَّ ذََكَره بَيميِنه, وال يستنجي بيميِنه,: )  قال: قال رسوُل هللا  عن أيب قَتادَة  -2
 رواه البخاري واللفظ له , ومسلم .(اإلناءِ 

 :وجه الدَّاللة
 . أنَّ األصَل يف النَّهِي التَّحرمُي, وال صاِرَف له؛ فال وجَه للُحكِم بالكراهِة فقط 

ع الُعلماء أنَّه منهيٌّ عنه  ي حَترمي, ُُثَّ اجلماهري على  -يعين: االسِتن جاء باليمني-قال النووي: "قد أْج  أنَّه نَ ه ي تنزيٍه وأدٍب, ال نَ ه 
 وذهب بعُض أهل الظَّاهر إىل أنَّه حرام, وأشار إىل حَترميه ْجاعٌة من أصحابِنا". اه 

 إسبال الثياب
 تفق العلماء على حرمة إسبال الثوب خيالًء واختلفوا إذا مل يكن ذلك من باب املخيلة والتكرب على قولني:ا

  الكراهة وهو قول أغلب أتباع املذاهب األربعة.اجلواز مع  األول:
  .التحرمي مطلقاً وهو رواية عن اإلمام أمحد خالف املشهور عنه :الثاين

واختاره القاضي عياض وابن العريب من املالكية, ومن الشافعية الذهيب ومال إليه ابن حجر, وهو أحد قويل شيخ اإلسالم ابن 
  .وهو ما تؤيده األدلة ,ومن املعاصرين ابن باز واأللباين وابن عثيمني وغريهم ,ل الصنعاينوبه قا ,وهو قول الظاهرية ,تيمية

 األدلة: 
   رواه البخاري اإلزار ففي النار(  )ما أسفل من الكعبني من مرفوعاً: حديث أيب هريرة 

فأسفل فإن بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع اإلزار فإن أبيت  )أخذ رسول هللا  قال:  حديث حذيفة بن اليمان 
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 ألحاديثوالرتمذي وهو حديث صحيح, وغريها من ا رواه أمحد .أبيت فال حق لإلزار يف الكعبني(

o هناك من العلماء من صرف األدلة عن التحرمي . ما السبب ؟ 
  .رواه البخاري ومسلم  من جر ثوبه خيالء(وجود أحاديث علقت التحرمي باخليالء كحديث:)ال ينظر هللا إىل

 ( . أخرجه أمحد وأبو داودمن جرَّ إزاره بطراً مل ينظر هللا إليهوكحديث )
  .املقيد  فقالوا تلك أحاديث مطلقة وهذه مقيدة فحملوا املطلق على

إذا اختلفا فاألصوليون متفقون على وهذا غري صحيح, ألن محل املطلق على املقيد إمنا يكون إذا احتدا يف السبب واحلكم وأما 
 امتناع محل أحدمها على اآلخر, وهنا عندنا سببان وعقوبتان:

o اإلسبال وعقوبته النار . 
o  وعقوبته أال ينظر هللا إليه -وهو قدر زائٌد عن اإلسبال -اجلري .  

عن اإلزار فقال على اخلبري سقطت قال  يالعالء بن عبد الرمحن عن أبيه قال سألت أبا سعيد اخلدر  حديث ذلكومما يؤيد  
فيما بينه وبني الكعبني ما كان أسفل من الكعبني فهو  -أو ال جناح  -)إزرة املسلم إىل نصف الساق وال حرج  :رسول هللا 

النووي  أخرجه أمحد وأبو داود و ابن ماجه ومالك. وهو حديث صحيح, صححه النار, من جرَّ إزاره بطرًا مل ينظر هللا إليه( يف
 وابن دقيق العيد واأللباين وغريهم.

)إياك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة  :بقوله جلابر بن سليم  إسبال الثوب وجره يستلزم اخليالء كما نص على ذلك النيب و 
 رواه أمحد وأبو داود وهو حديث حسن. وإن هللا ال حيب املخيلة(

وحاصله: أن اإلسبال يستلزم جرَّ الثوب, وجري الثوب يستلزم اخليالء, ولو مل  (: )10/264قال احلافظ ابن حجر يف الفتح )
)وإياك وجر اإلزار؛  يقصد الالبس اخليالء, ويؤيده: ما أخرجه أمحد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر يف أثناء حديث رفعه:

 فإن جر اإلزار من املِخيلة (.
 ! )لست يا أبا بكر ممن يفعله خيالء(  يسرتخي إزاري؛ فقال:يرتخص بقول الصديق: إنه يا رسول هللاأما من 

 على كعبيه أوالً, بل كان يشده فوق الكعب, ُث فيما بعد يسرتخي.  مل يكن يشد إزاره مسدوالً  أبو بكر ف
إزاره خيالء ال  وقال الصنعاين: )وقد دلَّت األحاديث على أن ما حتت الكعبني يف النار, وهو يفيد التحرمي, ودل على أن من َجرَّ 

يَ ن ظر هللا إليه, وهو دال على التحرمي, وعلى أن عقوبة اخليالء عقوبة خاصة هي عدم نظر هللا إليه, وهو مما يُ ب طل القول بأنه ال 
 .حيرم إال إذا كان للخيالء(

 واخلالصة:
 وفعله خيالء يزيده حرمة.  البنطال والسراويل إىل ما دون الكعبني حمرٌَّم بنص حديث رسول هللاأن إسبال الثوب و 

 الشيخ / علوي بن عبد القادر السقاف ) املشرف على موقع الدرر السنية ( بتصرف    . وهللا أعلم
 واملوسيقى الغناء 

ما اعتاد أحد الغناء إال ونافق قلبه وهو ال يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق ألبصره يف قلبه، فإنه ما  يقول ابن القيم:

 اجتمع يف قلب عبد قط حمبة الغناء وحمبة القرآن، إال وطردت إحداهما األخرى.. فاخرت أنت أيهما تريد. 

  :أدلة التحرمي من القرآن الكرمي 
ِديِث لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَّ ِه ِبَغري ِ ِعل ٍم َويَ تَِّخَذَها ُهُزًوا )قوله تعاىل:  -1 رَتِي هَل َو احلَ     .( ميِهنيٌ  َعَذابٌ  هَلُم   أُولَ ِٰئكَ َوِمَن النَّاِس َمن َيش 
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ن البصري رمحه هللا: وقال احلس الطبل. : اللهو: هللا رمحه جماهد وقال  الغناء. هو: عنهما هللا رضي عباس ابن األمة حرب قال
  .ويكفي تفسري الصحابة والتابعني للهو احلديث بأنه الغناء  قال ابن القيم رمحه هللا: .  "نزلت هذه اآلية يف الغناء واملزامري

األمة مبراد فال ريب أنه أوىل بالقبول من تفسري من بعدهم, فهم أعلم ": وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا يف كتابه إغاثة اللهفان 
, وهم العرب وعمالً  هللا من كتابه, فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من األمة, وقد شاهدوا تفسريه من الرسول علماً 

 الفصحاء على احلقيقة فال يعدل عن تفسريهم ما وجد إليه سبيل". 
ِلب  َعلَ )وقال تعاىل:  -2 ُهم ِبَصو ِتَك َوَأج  َتَطع َت ِمن   زِز  َمِن اس  تَ ف  ُهم  َوَما َواس  َو اَلِد َوِعد  َواِل َواأل  َم  ُهم  يِف األ  ي ِهم ِِبَي ِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِك 

جاء يف تفسري اجلاللني: )واستفزز(: استخف, )صوتك(: بدعائك بالغناء واملزامري وكل داع إىل ( يَِعُدُهُم الشَّي طَاُن ِإالَّ ُغُرورًا
 .املعصية 

 .اآلية ما يدل على حترمي املزامري والغناء واللهويف وقال القرطيب يف تفسريه: 
َهُدوَن الزيوَر َوِإَذا َمريوا بِاللَّغ ِو َمريوا ِكرَاًما)وقال هللا عز وجل:  -3 وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه ما جاء عن حممد بن  (َوالَِّذيَن اَل َيش 

َهُدوَن الزيورَ )ن جماهد يف قوله تعاىل: احلنفية أنه قال: الزور هنا الغناء, وجاء عند القرطيب والطربي ع قال: ال  (َوالَِّذيَن اَل َيش 
مما حيسنه ترجيع الصوت حىت  يسمعون الغناء. وجاء عن الطربي يف تفسريه: "قال أبو جعفر: ويدخل فيه الغناء ألنه أيضاً 

 يستحلي سامعه َساعه". 
  أدلة التحرمي من السنة النبوية الشريفة:

ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف, ولينزلن أقوام إىل جنب علم, يروح  : »قال رسول هللا  -1
, فيبيتهم هللا, ويضع العلم, وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم عليهم بسارحة هلم, يأتيهم حلاجة, فيقولون: ارجع إلينا غداً 

 (. 91, ووصله الطرباين والبيهقي, وراجع السلسلة الصحيحة لأللباين 5590برقم  )رواه البخاري تعليقاً  «القيامة

وقد أقِر بصحة هذا احلديث أكابر أهل العلم منهم اإلمام ابن حبان, واإلَساعيلي, وابن صالح, وابن حجر العسقالين, وشيخ 
   اإلسالم ابن تيمية, والطحاوي, وابن القيم, والصنعاين, وغريهم كثري. 

كابن حزم نصرة ملذهبه الباطل يف إباحة املالهي,   قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا: "ومل يصنع من قدح يف صحة هذا احلديث شيئاً و 
 ع ألن البخاري مل يصل سنده به". وزعم أنه منقط

)غذاء األلباب يف  .جوهقال العالمة ابن صالح رمحه هللا: "وال التفات إليه )أي ابن حزم( يف رده ذلك.. وأخطأ يف ذلك من و 
 شرح منظومة اآلداب إلمام السفاريين(. 

: "يستحلون", فإنه صريح بأن املذكورات ومنها قوله  أوالمها:ويف احلديث دليل على حترمي آالت العزف والطرب من وجهني: 
قرن املعازف مع ما مت حرمته وهو الزنا واخلمر واحلرير, ولو مل تكن  ثانًيا:املعازف هي يف الشرع حمرمة, فيستحلها أولئك القوم. 

 . بتصرف( 141-1/140)السلسلة الصحيحة لأللباين  ملا قرهنا معها" -أي املعازف  -حمرمة 
هذا و  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "فدل هذا احلديث على حترمي املعازف, واملعازف هي آالت اللهو عند أهل اللغة,

 .اسم يتناول هذه اآلالت كلها"
مع عبد الرمحن بن عوف إىل النخيل, فإذا ابنه إبراهيم َيود  خرج رسول هللا »قال:  وروى الرتمذي يف سننه عن جابر  -2

ا بنفسه, فوضعه يف حجره ففاضت عيناه, فقال عبد الرمحن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إين مل أنه عن البكاء, وإمن
هنيت عن صوتني أمحقني فاجرين: صوت عند نغمة هلو ولعب ومزامري شيطان, وصوت عند مصيبة: مخش وجوه وشق جيوب 
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  (.5194)قال الرتمذي: هذا احلديث حسن, وحسنه األلباين صحيح اجلامع  «ورنة
  (427السلسلة الصحيحة )إسناده حسن, « صوتان ملعونان, صوت مزمار عند نعمة, وصوت ويل عند مصيبة: »وقال  -3
ليكونن يف هذه األمة خسف, وقذف, ومسخ, وذلك إذا شربوا اخلمور, واختذوا القينات, »أنه قال:  وعن رسول هللا  -4

  (2203)صحيح مبجموع طرقه, السلسلة الصحيحة  «وضربوا باملعازف
)صحيح, صحيح اجلامع « نني, وزادين صالة الوترإن هللا حرم على أميت اخلمر, وامليسر, واملزر, والكوبة, والق: »قال  -5

 (. الكوبة هي الطبل, أما القنني هو الطنبور باحلبشية )غذاء األلباب(. 1708
, قال: فوضع أصبعيه على أذنيه, ونأى عن الطريق, وقال َسع ابن عمر مزماراً »وروى أبو داوود يف سننه عن نافع أنه قال:  -6

, فسمع مثل هذا! فصنع قال: فقلت: ال! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه, وقال: كنت مع النيب ؟ يل: يا نافع هل تسمع شيئاً 
 . (4116)حديث صحيح, صحيح أيب داوود  «مثل هذا

: "قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم يف حق صوت ال خيرج عن االعتدال, فكيف وعلق على هذا احلديث اإلمام القرطيب قائالً 
   ان وزمرهم؟!" )اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب(. بغناء أهل هذا الزم

  أقوال أئمة أهل العلم:
  .)غذاء األلباب( .: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرمحنقال اإلمام عمر بن عبد العزيز 

وابن الصالح وابن رجب  ولقد نقل اإلْجاع على حرمة االستماع إىل املوسيقى واملعازف ْجع من العلماء منهم: اإلمام القرطيب
  .احلنبلي. فقال اإلمام أبو العباس القرطيب: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة

: "أما املزامري واألوتار والكوبة )الطبل( فال خيتلف يف حترمي استماعها ومل أَسع عن أحد ممن يعترب قوله من السلف وقال أيضاً 
ار أهل اخلمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد واجملون؟ وما كان كذلك وأئمة اخللف من يبيح ذلك, وكيف ال حيرم وهو شع

 . )الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليثمي( مل يشك يف حترميه وال تفسيق فاعله وتأثيمه"
 اء.. وقال ابن الصالح: اإلْجاع على حترميه ومل يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله يف اإلْجاع واالختالف أنه أباح الغن

  )اجلامع للقريواين(. ., فال دعوة هلم-أي غناء ولعب-وقال احلسن البصري رمحه هللا: إن كان يف الوليمة هلو 
 قال النحاس رمحه هللا: هو ممنوع بالكتاب والسنة. 

 ويقول اإلمام األوزاعي رمحه هللا: ال تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. 
قال ابن القيم رمحه هللا يف بيان مذهب اإلمام أيب حنيفة: "وقد صرح أصحابه بتحرمي َساع املالهي كلها كاملزمار والدف, حىت 
الضرب بالقضيب, وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد هبا الشهادة, وأبلغ من ذلك قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر, 

 , قالوا وَيب عليه أن َيتهد يف أن ال يسمعه إذا مر به أو كان يف جواره" )إغاثة اللهفان(. وورد يف ذلك حديث ال يصح رفعه
)تفسري  اء حق؟ إمنا يفعله عندنا الفساق"عندما سئل عن الغناء والضرب على املعازف: "هل من عاقل يقول بأن الغن مالك وقال

 القرطيب(. 
 يصلي عليه األخيار إن مات, بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم. والفاسق يف حكم اإلسالم ال تقبل له شهادة وال 

العارفون  -أي أصحاب اإلمام الشافعي-قال ابن القيم رمحه هللا يف بيان مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا: "وصرح أصحابه 
 وابن الصباغ" )إغاثة اللهفان(.  مبذهبه بتحرميه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أيب الطيب الطربي والشيخ أيب إسحاق

  )الزواجر عن اقرتاف الكبائر( .وسئل الشافعي عن هذا؟ فقال: أول من أحدثه الزنادقة يف العراق حىت يلهوا الناس عن الصالة وعن الذكر
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ينبت النفاق بالقلب, ال  قال ابن القيم رمحه هللا: "وأما مذهب اإلمام أمحد فقال عبد هللا ابنه: سألت أيب عن الغناء فقال: الغناء
 يعجبين, ُث ذكر قول مالك: إمنا يفعله عندنا الفساق" )إغاثة اللهفان(. 

 ونص اإلمام أمحد رمحه هللا على كسر آالت اللهو كالطنبور وغريه إذا رآها مكشوفة, وأمكنه كسرها )إغاثة اللهفان(. 
ة أن آالت اللهو كلها حرام... ومل يذكر أحد من أتباع األئمة يف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "مذهب األئمة األربع

 آالت اللهو نزاعا" )اجملموع(. 
: "فاعلم أنه مل يكن يف عنفوان القرون الثالثة املفضلة ال باحلجاز وال بالشام وال باليمن وال مصر وال املغرب وال العراق وقال أيضاً 

والعبادة من َيتمع على مثل َساع املكاء والتصدية ال بدف وال بكف وال بقضيب وال خراسان من أهل الدين والصالح والزهد 
 وإمنا أحدث هذا بعد ذلك يف أواخر املائة الثانية فلما رآه األئمة أنكروه" 

 وقال يف موضع آخر: "املعازف مخر النفوس, تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل محيا الكؤوس" )اجملموع(. 
تيمية رمحه هللا يف بيان حال من اعتاد َساع الغناء: "وهلذا يوجد من اعتاده واغتذى به ال حين على َساع وقال شيخ اإلسالم ابن 

القرآن, وال يفرح به, وال َيد يف َساع اآليات كما َيد يف َساع األبيات, بل إذا َسعوا القرآن َسعوه بقلوب الهية وألسن الغية, 
 ت وسكنت احلركات وأصغت القلوب" )اجملموع(. وإذا َسعوا املكاء والتصدية خشعت األصوا

 (. 1/145قال األلباين رمحه هللا: "اتفقت املذاهب األربعة على حترمي آالت الطرب كلها" )السلسلة الصحيحة 
احملرم ال نعلم يف املوسيقى وغريها من آالت املالهي تفصياًل بل كلها ممنوعة وكلها من اللهو :  قال الشيخ ابن باز رمحه هللا

 . وكلها من وسائل إفساد القلوب ومرض القلوب والصد عن اخلري, فالواجب تركها
 . استماع املوسيقى واألغاين حرام وال شك يف حترميه: وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 

, وفيه وعمالً  ق اهلدى علماً عين بالغناء وَساع آالته إال وفيه ضالل عن طري قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا: "إنك ال جتد أحداً 
 رغبة عن استماع القرآن إىل استماع الغناء". 

وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا, وشرك الشيطان, ومخرة العقول, ويصد عن القرآن أكثر من غريه من الكالم الباطل لشدة ميل 
 النفوس إليه ورغبتها فيه". 

 وقال رمحه هللا: 
  َيتمعان ليس عبد قلب يف    ♦♦♦حب القرآن وحب أحلان الغنا 

  ب الرمحن  راك    اإلش م ن أب داً     ♦♦♦  ه دأب  هو الذي سل م م ا وهللا
  وف  الن ف الن ة ل  ك ل داً     ع  ب     ♦♦♦    أص اره ماع  ب الس ت ع لق وإذا

 . منهما واملنع واملوسيقى الغناء حرمية على وإقرارهم العلماء أئمة أقوال لنا يتبني وبذلك
 .للنساء, وقد دلت عليه األدلة الصحيحة والنكاح األعياد يف -خلخال بغري- الدف ذلك من ويستثىن

 الرد على من استدل حبديث اجلاريتني يف حتليل املعازف: 
قال ابن القيم رمحه هللا: "وأعجب من هذا استداللكم على إباحة السماع املركب مما ذكرنا من اهليئة االجتماعية بغناء بنتني 
صغريتني دون البلوغ عند امرأة صبية يف يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب يف وصف الشجاعة واحلروب ومكارم األخالق 

من  َسى ذلك مزموراً  يب أن هذا احلديث من أكرب احلجج عليهم, فإن الصديق األكرب والشيم, فأين هذا من هذا, والعج
على هذه التسمية, ورخص فيه جلويريتني غري مكلفتني وال مفسدة يف إنشادمها  مزامري الشيطان, وأقره رسول هللا 

ما ال خيفى؟! فسبحان هللا كيف ضلت والستماعهما, أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع املشتمل على 
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 العقول واألفهام" )مدارج السالكني(. 
وقال ابن اجلوزي رمحه هللا: "وقد كانت عائشة رضي هللا عنها صغرية يف ذلك الوقت, ومل ينقل عنها بعد بلوغها وحتصيلها إال ذم 

 أخذ العلم عنها" )تلبيس إبليس(.  الغناء, قد كان ابن أخيها القاسم بن حممد يذم الغناء ومينع من َساعه وقد
 املعاصرة  األناشيد اإلسالمية

 يتنازع النشيد ثالثة أصول :
  .حُلداء والَنص ب أصلا -1
  .والغناء املعروف عند أهل الغناء أصل -2
 والسماع الصويف احملدث أصل.  -3

املقاصد, ُأحلق به يف احلكم, كما هي فما وافقت صفاته من األناشيد أحد هذه األصول, سواء يف األحلان, أو الكلمات, أو 
 .القاعدة القياسية األصولية يف الفرع الذي يتنازعه أكثر من أصل, فُيلحق بأكثرهم شبها

  ثالثة أحكام :بناًء على ذلك يكون للنشيد 
 , ويتحقق ذلك بالشروط التالية : -إحلاقاً له بالنصب واحلداء –:إباحة َساع النشيد واستماعه  أوالً 

 حلان , أن تقع على أصل اخللقة دون تكلف وتصنع .يف األ -1
 أن ال يقصد من َساعه التعبد أو اللذة والطرب . -2
 أن ال تشتمل كلماته على معىن حمظور يف الشرع , كبدع الصوفية وترويج الشعارات القومية والوطنية واحلزبية . -3
 أن ال يشتمل على دف . -4
 عن الكتاب والسنة .أن ال تتخذ ديدناً وتتخذ موعظة للقلب تلهي  -5
 أن ال حيدث بسببها مفسدة يف الدين . -6

 : أن يلحق بغناء أهل الفسق يف الذم والكراهة , ويكون ذلك يف احلاالت التالية : ثانياً 
 يف حال التكلف والتصنع يف أداء أحلان النشيد . -1
 كون النشيد حمكوماً بالتلحني الغنائي املوزون على النغم املوسيقي املطرب . -2
:"ال َيوز للمنشدين أن ينشدوا أغاين -رمحه هللا  – الشيخ عبد هللا علوان قال مشاهبة النشيد ألحلان أغنية حمرمة معلومة . -3

فيها تشبه باألغاين املائعة من ناحية أوزاهنا وأحلاهنا؛ ألن السامع حني يسمعها يظن أن املنشد يغين األغنية املائعة, واملقطوعة 
الناس يلتفتون إىل النغم واللحن, أكثر من التفاهتم إىل املعىن والنظم, وهذا مشاهد ومعروف يف عامل الفاجرة؛ لكون أكثر 

 ."الواقع الذي حنيط به, وننظر إليه ونعايشه, والرسول عليه الصالة والسالم حِذر كل التحذير من التشبه باملائعني واملخنثني
 العزف .تشبه أهل النشيد حني أداء النشيد بأهل الغناء و  -4
 اإلطراب . –إلقاًء وَساعاً –إن قصد من النشيد  -5
 يف حال تضمن النشيد آهات املغنيني . -6
 يف حال تضمن النشيد كلمات أهل الغناء اخلاصة هبم , ك   ) يالليل ( و ) يا عني ( . -7
 املد الفاحش على حنو مد أهل الغناء . -8
 االشتغال بالنشيد وَساعه يف كل وقت . -9
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 حركات أهل الغناء , كالتمايل وهز الرؤوس . إذا اقرتن بالنشيد -10
 أن يقرتن بالنشيد بعض األصوات املطربة , كالتصفيق والصفري والضرب باألرجل والقضيب والصنج . -11
 أن يكون فيها ضرب بالدف . -12
 النشيد الذي يؤدى بأصوات مائعة وأحلان ماجنة . -13

 أن يلحق بالسماع الصويف احملدث , إذا وافقه يف بعض خصائصه . ويكون ذلك يف احلاالت التالية : ثالثاً : 
 االعتقاد أن األناشيد املطربة من الدين . -1
 االعتقاد بأهنا تزيد يف جذوة اإلميان . -2
 االعتقاد بأهنا طريق يقرهبم إىل هللا ويوصلهم إليه . -3
 قلوب وتذكريها باآلخرة .االجتماع عليها وقصدها من أجل إصالح ال -4
 الكتاب والسنة .اختاذ النشيد من وسائل الدعوة الرئيسية اليت يتِوب هبا العصاة , فيهجر  -5
 . هجر َساع القرآن وتالوته بسبب االشتغال بسماع األناشيد امللحنة وتالوهتا -6
 . ثقل َساع القرآن الكرمي بسبب االعتياد على َساع األناشيد -7
 . د دون مواعظ القرآن الكرميالتأثر مبواعظ النشي -8
 . االعتقاد بأن األناشيد املطربة من شعائر االلتزام بالدين وعالمات االستقامة, كاعتقاد -9

 . وإطرائه الغلو يف النيب  -10
 . التغين بالذكر البدعي غري املشروع -11
 . التغين بالذكر املشروع على طريقة بدعية, حنو طريق اإلنشاد اجلماعي امللحن بصوت واحد -12
 . تلحني األدعية بطريقة التمطيط الفاحش -13
اإلصغاء إىل أحلان النشيد, والشوق إليها, والراحة النفسية, واالطمئنان القليب حني َساعها, أكثر من َساع القرآن  -14

 .الكرمي
ور :  خ  الدكت  ي 

الش 
الي   ز 

ن  أ حمد الغ  ة   –صالخ ب  ي  صار -الدرر الشن  ت  اخ   ب 

 الكذب النهي عن 
 :ذم الكذب األحاديث الصحيحة يف

وإن الفجور  ,: "وإياكم والكذب , فإن الكذب يهدي إىل الفجور قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود  -1
 متفق عليه . حىت يكتب عند هللا كذابا " ,يهدي إىل النار , وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 

وجل يف أن يدع طعامه  من مل يدع اخلنا والكذب, فال حاجة هلل عز: "قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك  -2
 . رواه الطرباينوشرابه"

من الكذب, ولقد كان الرجل حيدث عند  قالت: " ما كان خلق أبغض إىل رسول هللا  -رضي هللا عنها  -عن عائشة  -3
 رواه أمحد والرتمذي. بالكذبة , فما يزال يف نفسه عليه حىت يعلم أنه قد أحدث منها توبة "  رسول هللا 

 فيه كانت  منهن خلة فيه كانت  ومن خالصاً  منافقاً  كان  فيه كن  من أربع ) :   هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن -4 
  ( . رواه مسلمفجر خاصم وإذا , أخلف وعد وإذا , غدر عاهد وإذا , كذب  حدث إذا : يدعها حىت نفاق من خلة

http://hadith.islambeacon.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D8%B0%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8#cite_note-1
http://hadith.islambeacon.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D8%B0%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8#cite_note-2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=228#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=228#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=228#docu
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 أنواع الكذب :
  الكذب ثالثة أنواع :

 وأعاله : أفحش أنواع الكذب  وهو هللا : ى: الكذب عل النوع األول
  إهلا آخر :)أ( أن َيعل اإلنسان مع هللا 

 .احلق من ربك فال تكن من املمرتين . قال تعايل : ) إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ُث قال له كن فيكون 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ُث نبتهل فنجعل 

 لعنة هللا علي الكاذبني (.
  )ب( تكذيب هللا تعايل فيما أخرب :

شتمين ومل يكن له ذلك . فأما تكذيبه : كذبين ابن آدم , ومل مل يكن له ذلك و  قال : )قال تعاىل عن النيب  عن أيب هريرة 
إياي , فقوله :لن يعيدين كما بدأين , وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته . وأما شتمه إياي ,فقوله :اختذ هللا ولدا وأنا 

 رواه البخاري . أحد ( األحد الصمد مل ألد ومل أولد , ومل يكن يل كفواً 
 )ج( حترمي ما أحل , أو حتليل ما حرم :

وما ظن  .قال تعايل : ) قل أر أيتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل هللا أذن لكم أم علي هللا تفرتقون 
 الذين يفرتون علي هللا الكذب يوم القيامة ....(.

 ل :و :الكذب علي الرس النوع الثاين
 رواه البخاري .من النار (  هفليتبوأ مقعد أحد فمن كذب علي متعمداً  ىعلي ليس ككذب عل : )إن كذباً  قال رسول هللا 

 النوع الثالث : الكذب علي الناس :
  . رواه أبو داود : )ويل للذي حيدث باحلديث ليضحك منه القوم فيكذب , ويل له , ويل له , ويل له (  قال رسول هللا

 وإنفاق السلعة باخللف الكاذب , والغش يف البيع والشراء ..اخل .ويدخل يف نطاق الكذب علي الناس : شهادة الزور , 
 رواه أبوداود .هو لك به مصدق وأنت له به كذب (  : )كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثاً  قال و 
قَاِعًدا يف بَ ي ِتَنا, فَ َقاَلت  : َها أُع ِطيَك, فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اّللَِّ  َدَعت يِن أُمِِي يَ و ًما َوَرُسوُل اّللَِّ  : أَنَُّه قَالَ  َعاِمٍر, ب نِ  اّللَِّ  َعب دِ  َعن  و 

" :  وُل اّللَِّ : أُع ِطيِه ََت رًا, قَاَل هَلَا َرسُ قَاَلت   "ِت أَن  تُ ع ِطَيُه؟َوَما أََرد" : ًبَة رواه " .أََما ِإنَِّك َلو  ملَ  تُ ع ِطِه َشي ًئا, ُكِتَبت  َعَلي ِك ِكذ 
 أبو داود

 ـــــة بــــــيـــــالغ
 :اللسان آفات من  النيب حتذير -1
 البخاري رواه( . اجلنة له أضمن رجليه بني وما حلييه بني ما يل يضمن من: )قال  النيب أن سعد بن سهل عن •

 .الفعل من بالفم يتأتى ما وسائر والشرب واألكل األقوال فيتناول , الفم: اللحيني بني مبا املراد
 الباري فتح.  الشر أعظم وقي شرمها وقي فمن , وفرجه لسانه الدنيا يف املرء على البالء أعظم أن على احلديث دل

 .البخاري رواه( .املشرق بني مما أبعد النار يف هبا يزل فيها يتبني ما بالكلمة ليتكلم العبد إن: ) قال  النيب أن هريرة أيب وعن •
 البخاري رواه( . جهنم نار يف هبا يهوي: )له رواية ويف
 ظهرت فإن , ينطق أن قبل يقول ما يتدبر أن ينطق أن أراد ملن فينبغي , اللسان حفظ على حث احلديث هذا يف: النووي قال

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4879
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4879
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 الباري فتح.  أمسك وإال تكلم, مصلحة
 عليك كف: قال بلسانه, فأخذ , هللا نيب يا بلى: قلت , كله ذلك مبالك أخربك أال: ) له قال  النيب أن معاذ حديث وعن •

 على أو وجوههم على النار يف الناس يكب وهل معاذ يا أمك ثكلتك: قال به؟ نتكلم مبا ملؤاخذون وإنا هللا, نيب يا: فقلت هذا,
 وأمحد الرتمذي رواه( . ألسنتهم حصائد إال مناخرهم

 .ذنوبه كثرت سقطه كثر ومن , سقطه كثر كالمه كثر من فإن 
 أمره ملك فقد لسانه ملك من وأن , كله اخلري أصل هو وحبسه وضبطه اللسان كف أن على يدل هذا: رجب ابن قال

 .وضبطه وأحكمه
 استقمت فإن , بك حنن فإمنا , فينا هللا اتق: فتقول اللسان تكفر كلها األعضاء فإن آدم ابن أصبح إذا: ))   وقال •

 والرتمذي أمحد رواه(( . اعوججنا اعوججت وإن استقمنا,
 والبهتان واإلفك الغيبة:  هللا كتاب يف كلها أوجه ثالثة الغيبة: احلسن قال. 

 .فيه ليس ما فيه تقول فأن البهتان وأما , عنه بلغك ما فيه تقول فأن اإلفك وأما , فيه هو ما أخيك يف تقول أن فهو الغيبة فأما
 العلم أهل بإْجاع حرام الغيبة . 

 :الكرمي القرآن من الغيبة حترمي أدلة
  (.رحيم تواب هللا إن هللا واتقوا فكرهتموه ميتاً  أخيه حلم يأكل أن أحدكم أحيب بعضاً  بعضكم يغتب وال ): تعاىل قال - أ

 [.11:احلجرات] (اإلميان بعد الفسوق االسم بئس باأللقاب تنابزوا وال أنفسكم تلمزوا وال): تعاىل وقال - ب
 [. 1:اهلمزة] (ملزة مهزة لكل ويل)وقال تعاىل:  -ج

 . بالقول واللمز بالفعل, فاهلمز
 [.11-10:القلم] (بنميم مشاء مهاز.  مهني حالف كل تطع وال)وقال تعاىل:  -د

 . للناس املغتاب: اهلماز:  الشوكاين قال
 :السنة من الغيبة حترمي أدلة

 عليه متفق( . هذا بلدكم يف  هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن: )  قال - أ
 داود وأبو أمحد رواه( .حق بغري املسلم عرض يف االستطالة الرىب أرىب من: ) قال  النيب أن زيد بن سعيد وعن - ب
 ( .حق بغري مسلم رجل عرض يف املرء استطالة الكبائر أكرب من إن: ) داود أليب رواية ويف
 مباء مزجت لو كلمة قلت لقد: ) فقال , قصرية أهنا صفية من حسبك:   للنيب قلت: قالت عنها هللا رضي عائشة وعن -ج

 والرتمذي داود أبو رواه( . ملزجته البحر
 نفسه تدعه فلم عليه هللا سرت الذي هذا إىل تر أمل): لصاحبه أحدمها يقول رجلني  النيب َسع  ماعزاً  الصحابة رجم وملا -د

 يا: فقاال. احلمار هذا  جيفة من فكال , انزال وفالن؟ فالن أين: فقال محار جبيفة مر ُث  النيب فسار. الكلب َرجم ُرجم حىت
 أبوداود رواه( . منه أكل من أشد آنفاً  أخيكما عرض من  نلتماه ما: قال هذا؟ يأكل من هللا نيب
 :الغيبة ذم يف السلف أقوال من

 بطنه ميأل حىت هذا من أحدكم يأكل ألن وهللا: فقال , انتفخ قد ميت بغل على فمر أصحابه مع يسري العاص بن عمرو كان
 األلباين وصححه األدب يف البخاري رواه.  مسلم حلم يأكل أن من خري
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 .  اللئام مرعى الغيبة:  حامت بن عدي وعن
 .  العمل حتبط الغيبة: األحبار كعب وعن

 .  آدم ابن جسد يف األكلة من املسلم دين يف أسرع للغيبة وهللا: البصري احلسن ويقول
 . تقضى ال والغيبة , يقضى الِدين , الِدين من أشد الغيبة:  عيينة بن سفيان قال

 . دينك فيهلك الناس يف والوقوع إياك , والغيبة إياك:  الثوري سفيان وقال
 . الناس كالب إدام فإهنا والغيبة إياك: فقال يغتاب رجالً  احلسني بن علي وَسع
 .له دين ال سفلة إال يكرهون مبا الناس يذكر ال: النبيل عاصم أبو وقال

 :الغيبة جزاء -5
 :الدنيا يف الفضيحة -1

 ال , قلبه إىل اإلميان يفض ومل بلسانه آمن من معشر يا: ))فقال رفيع بصوت فنادى املنرب هللا رسول صعد:  قال عر ابن عن
 ولو يفضحه عورته هللا تتبع ومن , عورته هللا تتبع املسلم أخيه عورة تتبع من فإنه , عوراهتم تتبعوا وال تعريوهم وال املسلمني تؤذوا

 داود وأبو الرتمذي رواه(( . رحله جوف يف
 (( .عوراهتم تتبعوا وال املسلمني تغتابوا ال)) أمحد مسند يف للحديث رواية ويف

 :القرب يف العذاب -2
 , البول فيعذب أحدمها أما , كبري يف يعذبان وما , ليعذبان إهنما: فقال بقربين  النيب مر:  قال همانع هللا رضي بكرة أيب عن
 ماجه أيب ابن رواه(( . بالغيبة فيعذب اآلخر وأما

 :النار يف العذاب -3
 هؤالء من: فقلت وصدورهم وجوههم خيمشون حناس من أظفار هلم بقوم مررت يب عرج ملا: )  هللا رسول قال:  قال أنس عن

 وأمحد أبوداود رواه( . أعراضهم يف ويقعون الناس حلوم يأكلون الذين هؤالء:  قال جربيل؟ يا
 فيأكله حياً  أكلته كما ميتاً  ُكله: له فيقال القيامة يوم إليه قرِِب الدنيا يف أخيه حلم أكل من: )  قال:  قال هريرة أيب وعن

 الفتح يف حجر ابن وحسنه يعلى أبو رواه( . ويصيح ويكلح
 النميمة 

 . هي نقل الكالم بني طرفني لغرض اإلفساد: تعريفها
 والنميمة حمرمة بإْجاع املسلمني , وهي من كبائر الذنوب .

فٍ  ُكلَّ  ُتِطع   :) َواَل قال تعاىل   ( . زَنِيمٍ  َذِلكَ  بَ ع دَ  ُعُتلٍِ  . أَثِيمٍ  ُمع َتدٍ  لِل َخري ِ  َمنَّاعٍ  . بَِنِميمٍ  َمشَّاءٍ  مَهَّازٍ  . َمِهنيٍ  َحالَّ
 ) ال يدخل اجلنة منام ( .متفق عليه وقال 
 : ) أال أخربكم ما العضة ؟ هي النميمة , القالة بني الناس ( . رواه مسلم وقال 
  وأشد أنواع النَّميمة حرمة وإمثًا هي: النَّميمة لدى السلطان, وتسمَّى ِسَعاية أو ِوشاية, وَتكُمن خطورهتا يف كون السلطان

 .قادرًا على البطش واالنتقام مبا ال يَقدر عليه غريه
  عذاب القرب ملا روى ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا ب أسباالنميمة من و  إهنما يعذبان وما )مر بقربين فقال

  . متفق عليه ( .وكان اآلخر ميشي بالنميمة ,بلى كان أحدمها ال يسترت من بوله) :ُث قال (يعذبان يف كبري
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  قال  رار عباد هللا املشاؤون بالنميمةمن شو ( فِرِقون بني األحبَّة الَباغون للربآء الَعي بِشرَاُر عباد هللا
ُ
. (املشَّاءون بالنَّميمة امل

 رواه أمحد
  ومن شرار الناس من اتقاه الناس لشره . عن عائشة قالت : قال رسول هللا  (: )إن من شرار الناس َمن ات ََّقاه الناس لشرِِه

 .والنَّمَّام منهم
  . رسول هللا قالهريرة قال : عن أيب بل هو من شر الناس يوم القيامة  (: جتد من شر الناس يوم القيامة, عند هللا, ذا

 متفق عليه ( .الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه
 اإلفساد جهة على الناس بني احلديث يَنقل الذي هو: والنَّمَّام. 
  للمحكيِِ له, أو التفريج باحلديث واخلوض يف الفضول والباعث على النَّميمة: إما إرادة السوء للمحكي عنه, أو إظهار احلب

 .والباطل
 وتعكر الصدور, وتوغر األرحام, وتقطع والبغضاء, العداوة الناس بني توقع النَّميمة إن حيث املغتاب؛ من خطرًا أشد والنَّمَّام 

 .النفوس صفو
 اليمني الكاذبة ) الغموس ( 

 .خمص وصةهي توكي د حك م بذك ر معظ م على صف ة 
 . هي اليت حيلفها على أمر ماض كاذباً عاملاً   :قال اجلمهور

 ملاذا َسيت غموساً ؟ 
  يف اآلخرة. , وِمن  َُثَّ يف الناريف الدنيا ألهنا تغمس صاحبها يف اإلُث

 ما حكمها مع األدلة ؟ 
 .حرام, ومن الكبائر؛ ملا فيه من اجلرأة العظيمة على هللا

رٍو, َعِن النَّيبِِ  -1 , َوُعُقوُق الَواِلَدي ِن, َوقَ ت ُل الن َّف ِس, َوالَيِمنُي الَغُموسُ  َعن  َعب ِد اّللَِّ ب ِن َعم  رَاُك بِاّللَِّ رواه  "قَاَل: " الَكَبائُِر: اإِلش 
 البخاري 

َها فَاِجٌر َلِقَي اّللََّ  :قَالَ  َعن  النَّيبِِ   َعب ِد اّللَِّ بِن مسعودٍ  عن -2 ِلٍم ُهَو َعَلي   َتِطُع هِبَا َماَل ام رٍِئ ُمس  َمن  َحَلَف َعَلى ميَِنٍي يَ ق 
َاهِنِم  مَثَنًا  ِد اّللَِّ َوأمي  تَ ُروَن ِبَعه  َباُن, فَأَن  َزَل اّللَُّ تَ َعاىَل: ِإنَّ الَِّذيَن َيش  ِخرَِة َوال  قَِلياًل أُولَِئَك ال َخالقَ َوُهَو َعَلي ِه َغض  هَلُم  يِف اآل 

 رواه البخاري ومسلم (.ُيَكلُِِمُهُم اّللَُّ َوال يَ ن ظُُر ِإلَي ِهم  يَ و َم ال ِقَياَمِة َوال يُ زَكِِيِهم  َوهَلُم  َعَذاٌب أَلِيٌم 
فقال « ليه اجلنةمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه, فقد أوجب هللا له النار, وحرم ع»قال:  ن أيب أمامة, أن رسول هللا ع -3

 رواه مسلم .«من أراك وإن قضيباً »يا رسول هللا؟ قال:  يسرياً  له رجل: وإن كان شيئاً 
 هل فيها كفارة ؟ 

 :ال كفارة فيها . القول األول
 ثور . وهو قول اجلمهور احلنفية واملالكية واحلنابلة , وبه قال سعيد بن املسيب واحلسن واألوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأبو

 واستدلوا مبا يلي :
ُعوٍد قال: "ُكنَّا نَ ُعدي الذَّن َب الَِّذي اَل َكفَّارََة َلُه ال َيِمنَي ال َغُموَس. ِقيَل: َوَما ال َيِمنُي  -1 ال َغُموُس؟ قَاَل: اق ِتطَاُع الرَُّجِل َماَل عن اب َن َمس 

 صحيح . بسندٍ رواه ابن اجلعد يف مسنده ."َأِخيِه بِال َيِمنِي ال َكاِذبَةِ 



14 

 

 .وهذا قول صحايب وال يعلم له خمالف له من الصحابة
 .أِن األحاديث اليت فيها حترمي اليمني الغموس مل يأت فيها ذكر الكفارة -2

 .ال كفارة فيها لعظم إمثها : قال ابن عبد الرب يف التمهيد
ال َيِمنُي َغُموًسا َكاَنت  ِمن  ال َكَبائِِر ال ُموِجَبِة لِلنَّاِر, َكَما قَاَل َوهِلََذا إَذا َكاَنت  :  يف الفتاوى الكربى ابن تيمية قال شيخ اإلسالم

ِخَرِة َواَل ) تَ َعاىَل: َاهِنِم  مَثًَنا قَِلياًل أُولَِئَك اَل َخاَلَق هَلُم  يِف اآل  ِد اّللَِّ َوأمي  تَ ُروَن ِبَعه  إلَي ِهم  يَ و َم ال ِقَياَمِة   ُيَكلُِِمُهم  اّللَُّ َواَل يَ ن ظُرُ إنَّ الَِّذيَن َيش 
َعقِ (َواَل يُ زَكِِيِهم  َوهَلُم  َعَذاٌب أَلِيمٌ  ًدا ِبِه فَ َقد  نَ َقَص . َوذََكَرَها النَّيبي يف َعدِِ ال َكَبائِِر, َوَذِلَك أَنَُّه إَذا تَ َعمََّد َأن  يَ ع ِقَد بَِاّللَِّ َما لَي َس ُمن  

 َ َنُه َوبَ ني  َلَة الَّيِت بَ ي   بَ َر َعن  اّللَِّ مبَا ُهَو ُمنَ زٌَّه َعن ُه أَو  تَ بَ رَّأَ ِمن  اّللَِّ الصِِ  .انته ى. رَبِِِه, مبَن زِلَِة َمن  َأخ 
اليمني الغموس من كبائر الذنوب , وال جتدي فيها الكفارة لعظيم إمثها , وال  : (( 23/133وجاء يف "فتاوى اللجنة الدائمة" )

 . انتهى( .الصحيح من قويل العلماء , وإمنا جتب فيها التوبة واالستغفارجتب فيها الكفارة على 
 : جتب فيها كفارة . القول الثاين

 وهو مذهب الشافعي ورواية عن أمحد واختيار ابن حزم .
 واستدلوا مبا يلي :

 (. اليمني لغو إال يستثن ومل , األميان بكفارة األمر فيها اليت) األدلة عموم -1
 .االستقبال اشرتاط بأدلة خمصوصة العمومات هذه أنِ :  ذلك عن وَياب

 وكفر يفعل مل فان املظلمة ورد احلق إىل الرجوع عليه َيب الذي فإن؛  خرياً  إال تزيده ال والكفارة غريه من للكفارة أحوج أنه -2
 .  اجلملة يف تنفعه بل التعدي حكم عنه ترفع ال فالكفارة

 .تكفر أن من أعظم ألهنا بل عنه ختفيفاً  ليس الكفارة وجوب عدم بأن:  ذلك عن وَياب
 .الكفارة به وتتعلق وزور القول من منكر الظهار أن كما الكفارة مينع ال اإلُث تعلق أن -3

  : الرتجيح
  .الراجح هو مذهب اجلمهور؛ ألن اليمني الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمني , وهذا هو املوافق لقواعد الشرع 

ابن القيم : وما كان من املعاصي حمرم اجلنس كالظلم والفواحش فإن الشارع مل يشرع له كفارة, وهلذا ال كفارة يف الزنا وشرب قال 
 . اخلمر وقذف احملصنات والسرقة

  سواء قيل بوجوب الكفارة أم ال ؟ فإن الكفارة ال تكفر إُث اليمني الغموس , بل ال بد من التوبة النصوحو . 
 : بعد أن نقل اخلالف يف كفارة اليمني الغموس( 34/139) جمموع الفتاوىيف  يخ اإلسالم ابن تيميةقال ش لذلك

 انتهى.  " واتفقوا على أن اإلُث ال يسقط مبجرد الكفارة"
 كن اليت يفعل فيها الباطل ويعرض حضور األما 

 أمر عظيم احلرمة شديد اخلطر .حضور جمالس الباطل وخمالطة أهله حال تلبسهم به وظهورهم مبظهره دون نكري عليهم 
 : يدل على ضعف اإلميان أو انتفائه بالكلية . أوالً 
: )من رأى منكم منكراً  : ال يقر املنكر إال فاسد أو عاجز , والعاجز أقل أحواله هجر املكان أو الشخص ؛ لقوله  ثانياً 

لك من اإلميان مثقال وليس وراء ذيستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان( ويف رواية ) , فإن مل يستطع فبلسانه , فإن ملفليغريه بيده
 (.حبة من خردل
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بعد عنهم , قال : أهنم ظاملي أنفسهم إذا حضرهتم الوفاة حال إقامتهم مع أهل املنكر حال استطاعتهم على مفارقتهم وال ثالثاً 
َعِفنيَ  ُكنَّا قَاُلوا ُكن ُتم   ِفيمَ  قَالُوا أَن  ُفِسِهم   ظَاِلِمي ال َماَلِئَكةُ  تَ َوفَّاُهمُ  الَِّذينَ  ِإنَّ تعاىل : ) َتض  َر ضِ  يِف  ُمس   اّللَِّ  أَر ضُ  َتُكن   َأملَ   قَاُلوا األ 

َعِفنيَ  ِإالَّ  . َمِصريًا َوَساَءت   َجَهنَّمُ  َمأ َواُهم   فَُأولَِئكَ  ِفيَها فَ تُ َهاِجُروا َواِسَعةً  َتض  َتِطيُعونَ  اَل  َوال وِل َدانِ  َوالنَِِساءِ  الِرَِجالِ  ِمنَ  ال ُمس   ِحيَلةً  َيس 
َتُدونَ  َواَل  ُهم   يَ ع ُفوَ  َأن   اّللَُّ  َعَسى فَُأولَِئكَ  . َسِبياًل  يَ ه   (. َغُفورًا َعُفوًّا اّللَُّ  وََكانَ  َعن  

  مسعود بن هللا عبد عن سننه يف داود وأبو مسنده يف أمحد اإلمام سباب اللعن والسخط على بين إسرائيل , روى: من أ رابعاً 
 يا:  فيقول - املعصية على يعين - الرجل يلقى الرجل كان إسرائيل بين على النقص دخل ما أول إن:   هللا رسول قال:  قال
 ذلك فعلوا فلما وقعيده وشريب ه أكيله يكون أن ذلك مينعه فال الغد من يلقاه ُث.  لك حيل ال فإنه تصنع ما ودع هللا اتق هذا

رَائِيلَ  َبيِن  ِمن   َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ ):  قال ُث,  ببعض بعضهم قلوب هللا ضرب  َعَصو ا مبَا َذِلكَ  َمر ميََ  اب نِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإس 
َعُلوَن( َكانُوا َما لَِبئ سَ  فَ َعُلوهُ  ُمن َكرٍ  َعن   يَ تَ َناَهو نَ  الَ  َكانُوا . يَ ع َتُدونَ  وََكانُوا  . يَ ف 

 : هنى هللا تعاىل عباده عن حضور اجملالس اليت تشتمل على اخلوض يف آيات هللا واالستهزاء هبا والكفر فيها . خامساً 
رَائِيلَ  َبيِن  ِمن   َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ قال تعاىل )  اَل  َكانُوا( 78) يَ ع َتُدونَ  وََكانُوا َعَصو ا مبَا َذِلكَ  َمر ميََ  اب نِ  َوِعيَسى َداُوودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإس 

َعُلوَن( . َكانُوا َما لَِبئ سَ  فَ َعُلوهُ  ُمن َكرٍ  َعن   يَ تَ َناَهو نَ   يَ ف 
: مدح هللا عباده املخلصني يف عبادته املتبعني لنبيه أهنم ال يشهدون الزور , وأهنم إذا اتفق مرورهم به مروا ومل يتدنسوا منه  سادساً 

 بشيء .
َهُدونَ  اَل  قال تعاىل : )َوالَِّذينَ   ِكرَاًما( . َمريوا بِاللَّغ وِ  َمريوا َوِإَذا الزيورَ  َيش 

 املراد بالزور : ولذلك تنوعت عبارات املفسرين يف
 املشرك ني, أعياد هو:  قال من ومنهم , الكذب هو:  قال من ومنهم.  الغناء هو:  قال من ومنهم , الشرك هو:  قال من فمنهم
  . اخلمر شرب:  قال من ومنهم

 أنواع من هو - هللا رمحهم - ذكروه ما كل ألن ؛ تضاد اختالف فليس التنوع اختالف من هو تفسريه يف عبارهتم واختالف
 . عليه ليتبعوهم أعينهم يف وتزيينه الناس إىل بتحسينه أهله يزوره الذي الباطل

 مواطن يكثر فيها الباطل :
 فيه تعتقد من أو والصاحلني - عليهم وسالمه هللا صلوات - األنبياء ميالد بأعياد هبا حيتفل اليت والتجمعات األماكن ( أ

 .  رسوله وسنة هللا كتاب يف هلا أصل ال حمدثة مناسبات ألهنا ؛ وحنوها واملنشئات واألحزاب والزعماء الوالية
 واألقوال املظاهر من املشركون عليه كان مبا أهلها ويأخذ الضجيج يعلوها اليت اجملالس وهي:  والتصدية املكاء جتمعات ( ب

 . وجل عز هللا ويغضب , املروءة ويذهب , الغرية ومييت , الوقار يذهب مما التجمعات هذه فحضور .واحلال
 أو , املخدرات وأنواع املسكرات تناول أو , الصالة ترك إعالن من الذنوب وكبائر املنكرات عظائم فيها تفعل جمالس(  ج

 حرمة فيها تنتهك أو الزنا فيها ليستباح أو , بالباطل الناس أموال أكل صور من وغريها والرشوة كالربا احملرمة العقود إبرام
 اخلطط ورسم املؤَترات بعقد وأهله لإلسالم الكيد على التواطؤ فيها حيصل أو - شرعي عذر دون - بالفطر رمضان شهر

 حضوره. أي الزور شهادة من كله ذلك فإن , ذلك وحنو بينهم والفرقة العداوة نار وتأجيج املسلمني بني الفتنة إلشعال
 واليت الوسائل من وغريها واملسرح واألفالم املسلسالت عرب مرئياً  أو مسموعاً  الباطل فيها يعرض اليت الكذب جمالس ( ه

 خالهلا من يستهزئون املسلمني أبناء من واملنحرفني النصارى من والصهيونية املاسونية عمالء فيها األدوار بتنفيذ يقوم



16 

 

 والفضائل . واألخالق اإلسالمية والقيم بالشعائر
 الـــــربـــــا 

 [275البقرة: (. ]اّللَُّ الَبيَع َوَحرََّم الرِِبَاَوَأَحل )   :قال هللا تعاىل
سِِ )  :وقال تعاىل

َ
 [275البقرة: ( ]الَِّذيَن يَأُكُلوَن الرِِبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّيطَاُن ِمَن امل

ِلُحونَ يَا أَي يَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأ ُكُلوا )  :وقال تعاىل َعافًا ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا اّللََّ َلَعلَُّكم  تُ ف   [130عمران:  آل( ]الرِِبَا َأض 
َن اّللِِ َوَرُسولِِه َعُلوا  فَأ َذنُوا  َِِ يَا أَي يَها الَِّذيَن آَمُنوا  ات َُّقوا  اّللَِ َوَذُروا  َما بَِقَي ِمَن الرِِبَا ِإن ُكنُتم ميؤ ِمِننَي * فَِإن ملَّ  تَ ف  وقال تعاىل : ) ر ٍب مِِ

َواِلُكم  اَل َتظ ِلُموَن َواَل ُتظ َلُمونَ   ( .َوِإن تُ ب ُتم  فَ َلُكم  ُرُؤوُس أَم 
رُك بِ )  :قَال َعِن النَّيبِِ  َعن َأيب ُهَريَرَة وَ  حُر, َوقَتل اجَتِنُبوا السَّبَع ال ُموِبَقاِت, قَاُلوا: يَا َرُسول اّللَِّ َوَما ُهنَّ؟ قَال: الشِِ , َوالسِِ اّللَِّ

, َوَأكل الرِِبَا, َوَأكل َمال الَيِتيِم, َوالت ََّويلِِ يَوَم الزَّحِف, َوقَ  ؤِمَناتِ النَّفِس الَّيِت َحرََّم اّللَُّ ِإالَّ بِاحَلقِِ
ُ
حَصَناِت الَغاِفاَلِت امل

ُ
( ذُف امل

 البخاري ومسلم
 .( ُهم َسَواءٌ » :آِكل الرِِبَا َوُموِكَلُه وََكاتَِبُه َوَشاِهَديِه, َوقَال َلَعَن َرُسول اّللَِّ )تَ َعاىَل َعنُهَما قَال:  َوَعن َجاِبِر بِن َعبِد اّللَِّ َرِضَي اّللَُّ 

 رواه أمحد والطرباين وصححه األلباين
رواه أمحد وقال . وثالثني زنية()درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدي من ستٍِ قال :  وعن عبد هللا بن حنظلة أن رسول هللا 

 األلباين سنده صحيح .
)الربا ثالثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه, وإن أرىب الربا عرض قال :  أن رسول هللا وعن عبد هللا بن مسعود 

 . رواه ابن ماجه وصححه األلباين الرجل املسلم(
 الفوائد :

 الربا وأنه من أكرب الكبائر . أكل حترمي  -1
 اليت أمر هللا باجتناهبا . أن الربا من السبع املوبقات  -2
 أن هللا سبحانه توعد آكل الربا باحملاربة .  -3
 . فلم أَر شيًئا أشر من الربا؛ ألن هللا أِذن فيه باحلرب قال اإلمام مالك رمحه هللا: إين تصفحت كتاب هللا, وسنة نبيه   -4
 يدخل يف الربا :   -5

 لاير ( مثاًل , على أن يردها بعد مدة معينة  20000ربا القروض بأن يقرض شخص آخر مبلغًا من املال )  -
 لاير ( مثاًل . 25000) 

سة يف املصرف مااًل, على أن يعطيه عليه فائدة سنوية, ؛ وذلك بأن يودع الشخص أو املؤسبفائدةاإليداع يف البنوك  -
 . ولرمبا َسوه استثمارًا أو غريه

االقرتاض من املصارف بفائدة؛ وذلك بأن يقرتض الشخص أو املؤسسة أو الشركة من املصرف مبلًغا من املال, على أن  -
 . يرده بزيادة فائدة, ولرمبا َسوه َتوياًل 

 . على أن يقتصها املصرف منه شهريًّا بزيادة حمددة أن يعجل له املصرف بعض رواتبه -
البطاقات االئتمانية اليت تتضمن فرتة سداد حمددة, من تأخَّر فيها عن السداد لزمه دفع نسبة معينة على التأخري, وهي  -

 . يف احلقيقة بطاقات اقرتاض ربوية
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عليه, وحنو ذلك, وأن العمل يف ذلك كبريٌة من كبائر حترمي كل عمل فيه معونٌة على الربا؛ ككتابة عقد الربا, أو الشهادة   -6
 . الذنوب, ملعوٌن صاحبه

 على حترمي العمل يف البنوك الربوية إذا كان يباشر كتابة العقود الربوية . املعاصرون أْجع العلماء  -7
 واختلفوا إذا كان ليس له عالقة باملعامالت الربوية : والصحيح حترمي ذلك أيضاً .

اللجنة الدائمة: ال َيوز ملسلم أن يعمل يف بنك تعاُمله بالربا, ولو كان العمل الذي يتواله ذلك املسلم يف جاء يف فتاوى 
 :البنك غري ربوي؛ لتوفريه ملوظفيه الذين يعملون يف الربويات ما حيتاجونه ويستعينون به على أعماهلم الربوية, وقد قال تعاىل

َوانِ َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإل ُِثِ   )  . ( َوال ُعد 

 غافل بن منوخ الرخيص

 أبو عمر                                                                                                                                                                                                                        


