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 بسم الله الرحمن الرحيم 

  محرمات استهان بها كثير من الناس

  المقدمة 

ه د لل تغفره ،إن الحم تعينه ونس ده ونس نا ،نحم رور أنفس ن ش ه م وذ بالل يئات  ،ونع ن س وم

ه ه ،أعمالنا من يهده الله فال مضل ل ادي ل ال ه ن يضلل ف ده ال  ،وم ه وح ه إال الل هد أن ال إل وأش

  .ه ورسولهشريك له وأشهد أن محمدا عبد

   :أما بعد

رائض ال يجوز تضييعها ديها ،فإن الله سبحانه وتعالى فرض ف دودا ال يجوز تع د ح  ،وح

   .وحرم أشياء ال يجوز انتهاكها

وما حرم فهو حرام  ،ما أحل الله في كتابه فهو حالل(وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 

ة  ،وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية ذه اآلي ال ه ان [فإن الله لم يكن نسيا ثم ت ا ك وم

   ]١٤وحسنه األلباني في غاية المرام ص:  ٢/٣٧٥رواه الحاكم [ ].)ربك نسيا

د  ١الطالق/{َوَمن يَتَعَدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ }  والمحرمات هي حدود الله عز وجل  وق

ُدوَدهُ  :فقال سبحانههدد الله من يتعدى حدوده وينتهك حرماته  دَّ ُح ولَهُ َويَتَعَ هَ َوَرُس {َوَمن يَْعِص اللّ

ِهيٌن}     ١٤سورة النساء/يُْدِخْلهُ نَاًرا َخاِلًدا فِيَها َولَهُ َعذَاٌب مُّ

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم (واجتناب المحرمات واجب لقوله صلى الله عليه وسلم 

  ط. عبد الباقي]  ١٣٠كتاب الفضائل حديث رقم  :ه مسلمروا[ )به فافعلوا منه ما استطعتم

وى وس ،ومن المشاهد أن بعض متبعي اله ات  ،ضعفاء النف م إذا سمع بالمحرم ي العل قليل

وه ،كل شيء حرام :متوالية يتضجر ويتأفف ويقول يئا إال حرمتم ركتم ش ا ت ا ،م أمتمونا حياتن  ،أس

 ،الدين يسر، واألمر واسع ،الحرام والتحريم وما عندكم إال ،وضيقتم صدورنا ،وأضجرتم عيشتنا

   .والله غفور رحيم
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   :ومناقشة لهؤالء نقول

اء  ا يش و يحل م ر فه يم الخبي و الحك ه وه ب لحكم اء ال معق ا يش م م إن الله جل وعال يحك

   .ومن قواعد عبوديتنا لله عز وجل أن نرضى بما حكم ونسلم تسليما ،ويحرم ما يشاء سبحانه

بحانه ه س ه وأحكام ال الل ا ق ا كم ا وال لعب ت عبث ه ليس ه وعدل ه وحكمت ن علم ادرة ع  :ص

ِل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم}  ْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدالً الَّ ُمبَّدِ    ١١٥األنعام/{َوتَمَّ

الى ال تع ة فق دار الحل والحرم ه م ذي علي ا عز وجل الضابط ال ين لن لُّ  :وقد ب ُم {َويُِح لَُه

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَآئَِث }  يِّبَاِت َويَُحّرِ    .فالطيب حالل والخبيث حرام ١٥٧األعراف/الطَّ

ر  را أكب افر كف و ك ره فه ه لغي ر ب ه أو أق اه لنفس ن ادع والتحليل والتحريم حق لله وحده فم

يِن َما لَْم يَ مخرجا عن الملة  َن الّدِ    ٢١الشورى/أْذَن بِِه اللَّهُ}  {أَْم لَُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا لَُهم ّمِ

ثم إنه ال يجوز ألي أحد أن يتكلم في الحالل والحرام إال أهل العلم العالمين بالكتاب والسنة 

الى ال تع نَتُُكُم  :وقد ورد التحذير الشديد فيمن يحلل ويحرم دون علم فق ُف أَْلِس ا تَِص واْ ِلَم {َوالَ تَقُولُ

تَْفتَُرواْ َعلَى اللِّه اْلَكِذَب }اْلَكِذَب َهذَا َحالٌَل َوَهذَ     ١١٦سورة النحل/ ا َحَراٌم لِّ

الى ه تع نة كقول ا  :والمحرمات المقطوع بها مذكورة في القرآن وفي الس ُل َم الَْواْ أَتْ ْل تَعَ {قُ

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أَالَّ تُْشِرُكواْ بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوالَ تَ  ْن إْمالٍَق َحرَّ ةْقتُلُواْ أَْوالََدُكم ّمِ سورة  }اآلي

   ١٥١األنعام/

لم  ه وس ع (وفي السنة كذلك ذكر لكثير من المحرمات كقوله صلى الله علي ه حرم بي إن الل

   ]٩٧٧وهو في صحيح أبي داود  ٣٤٨٦رواه أبوداود [ .الخمر والميتة والخنزير واألصنام

وهو  ٣/٧رواه الدارقطني [ ).إذا حرم شيئا حرم ثمنهإن الله ( :وقوله صلى الله عليه وسلم

   ]حديث صحيح

ه  ر الل ا ذك واع مثلم ن األن وع م ات مختصة بن ر محرم وقد يأتي في بعض النصوص ذك

ِه بِ :المحرمات في المطاعم فقال ِر اللّ لَّ ِلغَْي ا أُِه ِر َوَم ُم اْلِخْنِزي دَُّم َولَْح ةُ َواْل ْيُكُم اْلَمْيتَ ْت َعلَ َم ِه {ُحّرِ
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يَةُ َوالنَِّطيَحةُ     ٣المائدة/ }. اآلية.َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرّدِ

ال اح فق ي النك ات ف بحانه المحرم ر س َواتُُكْم    :وذك اتُُكْم َوأََخ اتُُكْم َوبَنَ َه ْيُكْم أُمَّ ْت َعلَ َم {ُحّرِ

اتُُكْم َوَخاالَتُُكْم َوبَنَاُت األَخِ َوبَنَاُت  َضاَعِة.. َوَعمَّ َن الرَّ َهاتُُكُم الالَّتِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم ّمِ األُْخِت َوأُمَّ

   ٢٣النساء/ }اآلية

ا( :وذكر أيضا المحرمات من المكاسب فقال عز وجل ة.وأحل الله البيع وحرم الرب  ). اآلي

   ٢٧٥البقرة/

رة وتنوعا ولذلك لم يفصل ثم إن الله الرحيم بعباده قد أحل لنا من الطيبات ماال يحصى كث

ال  ا فق ا فنجتنبه ى نعرفه ات النحصارها وحت المباحات ألنها كثيرة ال تحصر وإنما فصل المحرم

َم َعلَْيُكْم إِالَّ َما اْضُطِرْرتُْم إِلَْيِه }  :عز وجل ا َحرَّ َل لَُكم مَّ    ١١٩األنعام/{َوقَْد فَصَّ

ي األَْرِض  :فقالأما الحالل فأباحه على وجه اإلجمال مادام طيبا  ا فِ {يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُواْ ِممَّ

بِيٌن}  َّبِعُواْ ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ ل  ١٦٨البقرة/َحالَالً َطيِّباً َوالَ تَت فكان من رحمته أن جع

ى التحريم بحانه و ،األصل في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل عل ه س ن كرم ذا م ن وه الى وم تع

   .توسعته على عباده فعلينا الطاعة والحمد والشكر

ام  ا باألحك هم ذرع اقت أنفس ال ض يهم ومفص ددا عل رام مع اس إذا رأوا الح ض الن وبع

يهم  دد عل الشرعية وهذا من ضعف إيمانهم وقلة فقههم في الشريعة فهل يريد هؤالء يا ترى أن يع

دين يسر ؟  أن ال وا ب ى أصناف الحالل حتى يقتنع ات حت واع الطيب م أن دون أن تسرد له ل يري وه

  يطمئنوا أن الشريعة ال تكدر عليهم عيشهم ؟ 

زالن  ب والغ نم واألران ر والغ ل والبق ن اإلب ذكاة م وم الم أن اللح ال ب دون أن يق ل يري ه

  والوعول والدجاج والحمام والبط والوز والنعام حالل وأن ميتة الجراد والسمك حالل ؟. 

  والبقول والفواكه وسائر الحبوب والثمار النافعة حالل وأن الخضراوات 

  وأن الماء واللبن والعسل والزيت والخل حالل 
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  وأن الملح والتوابل والبهارات حالل 

  وأن استخدام الخشب والحديد والرمل والحصى والبالستيك والزجاج والمطاط حالل 

  حالل وأن ركوب الدواب والسيارات والقطارات والسفن والطائرات 

ات  ات والعجان افات والطاحون االت والنش ات والغس ات والثالج تعمال المكيف وأن اس

والفرامات والمعاصر وسائر أدوات الطب والهندسة والحساب والرصد والفلك والبناء واستخراج 

  المياه والنفط والمعادن والتنقية والتحلية والطباعة والحاسبات اآللية حالل 

تر  وأن لبس القطن والكتان ايلون والبوليس ة والن ود المباح والصوف والوبر والشعر والجل

  حالل 

ن  ن والحرف م ارة والمه ة واإلج ة والحوال وأن األصل في النكاح والبيع والشراء والكفال

  النجارة والحدادة وإصالح اآلالت ورعي الغنم حالل 

السرد فما لهؤالء القوم وهل يمكن يا ترى أن ينتهي بنا المقام إذا أردنا المواصلة في العد و

  ال يكادون يفقهون حديثا ؟ 

يس  دين ل ذا ال ي ه وم اليسر ف أما احتجاجهم بأن الدين يسر فهو حق أريد به باطل فإن مفه

اك  ين انته يم ب الفرق عظ ريعة ف ه الش اءت ب ا ج ب م ا بحس م وإنم اس وآرائه واء الن ب أه بحس

الرخص الشرعية  المحرمات باالحتجاج الباطل بأن الدين يسر ـ وهو يسر ذ ب والشك ـ وبين األخ

افر  ،كالجمع والقصر والفطر في السفر ه وللمس ا بليلت يم يوم والمسح على الخفين والجوربين للمق

زول  ين ن ثالثة أيام بلياليهن، والتيمم عند الخوف من استعمال الماء وجمع الصالتين للمريض وح

والتخيير في كفارة اليمين بين العتق واإلطعام  ،وإباحة النظر إلى المرأة األجنبية للخاطب ،المطر

   .وأكل الميتة عند االضطرار وغير ذلك من الرخص والتخفيفات الشرعية ،والكسوة

ا ا منه ات حكم ي تحريم المحرم أن ف لم ب ه  :وباإلضافة لما تقدم فينبغي أن يعلم المس أن الل

باب تمي ن أس ار أن يبتلي عباده بهذه المحرمات فينظر كيف يعملون وم ل الن ة عن أه ل الجن ز أه
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ي  اره الت ى المك ة صبروا عل ل الجن ار وأه ا الن ت به ي حف أهل النار قد انغمسوا في الشهوات الت

قة  .ولوال هذا االبتالء ما تبين العاصي من المطيع ،حفت بها الجنة وأهل اإليمان ينظرون إلى مش

اه ف ل رض ه لني ر الل ال أم ر وامتث اب األج ين احتس ف بع اق التكلي ل النف قة وأه يهم المش ون عل ته

ة  ديدة والطاع يهم ش أة عل ون الوط ان فتك م والتوجع والحرم ين األل ينظرون إلى مشقة التكليف بع

   .عسيرة

ذة  :وبترك المحرمات يذوق المطيع حالوة د ل ه ويج من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من

   .اإليمان في قلبه

ي الشريعة وفي هذه الرسالة يجد القارئ الكريم عدد ا ف ت تحريمه ي ثب ا من المحرمات الت

ي بعض [مع بيان أدلة التحريم من الكتاب والسنة  ات أو ف ي المحرم اء ف د صنف بعض العلم وق

ال  ن أعم افلين ع ه الغ اب تنبي ات كت وع المحرم ي موض دة ف ب الجي ن الكت ائر وم ا كالكب أنواعه

المحظورات مما شاع فعلها وعم ارتكابها وهذه  ]،الجاهلين البن النحاس الدمشقي رحمه الله تعالى

لمين ان والنصح ،بين كثير من المس ذكرها التبي د أردت ب لمين  ،وق واني المس ي وإلخ ه ل أل الل أس

ر  ه خي يئات والل ا الس ات ويقين ا المحرم بحانه وأن يجنبن د حدوده س الهداية والتوفيق والوقوف عن

  حافظا وهو أرحم الراحمين 
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  المحتويات 

  ه الشرك بالل

  عبادة القبور 

  الذبح لغير الله 

  تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 

  السحر والكهانة والعرافة 

  االعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس 

  اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق كذلك 

  الرياء بالعبادات 

  الطيرة 

  الحلف بغير الله تعالى 

  س مع المنافقين أو الفساق استئناسا بهم أو إيناسا لهم الجلو

  ترك الطمأنينة في الصالة 

  العبث وكثرة الحركة في الصالة 

  سبق المأموم إمامه في الصالة عمدا 

  إتيان المسجد لمن أكل بصال أو ثوما أو ماله رائحة كريهة 
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  الزنا 

  اللواط 

  امتناع المرأة من فراش زوجها بغير إذن شرعي 

  لب المرأة الطالق من زوجها لغير سبب شرعي ط

  الظهار 

  وطء الزوجة في حيضها 

  إتيان المرأة في دبرها 

  عدم العدل بين الزوجات 

  الخلوة باألجنبية 

  مصافحة المرأة األجنبية 

  تطيب المرأة عند خروجها ومرورها بعطرها على الرجال 

  سفر المرأة بغير محرم 

  نبية تعمد النظر إلى المرأة األج

  الدياثة 

  التزوير في انتساب الولد ألبيه وجحد الرجل ولده 

  أكل الربا 
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  كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها 

  بيع النجش 

  البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة 

  القمار والميسر 

  السرقة 

  أخذ الرشوة وإعطاؤها 

  غصب األرض 

  قبول الهدية بسبب الشفاعة 

  ألجير وعدم إيفائه أجره استيفاء العمل من ا

  عدم العدل في العطية بين األوالد 

  سؤال الناس المال من غير حاجة 

  االستدانة بدين ال يريد وفاءه 

  أكل الحرام 

  شرب الخمر ولو قطرة واحدة 

  استعمال آنية الذهب والفضة واألكل والشرب فيها 

  شهادة الزور 
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  سماع المعازف والموسيقى 

  الغيبة 

  النميمة 

  الطالع على بيوت الناس دون إذن ا

  تناجي اثنين دون الثالث 

  اإلسبال في الثياب 

  تحلي الرجال بالذهب على أي صورة كانت 

  لبس القصير والرقيق والضيق من الثياب للنساء 

  وصل الشعر بشعر مستعار آلدمي أو لغيره للرجال والنساء 

  تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 

  السواد صبغ الشعر ب

  تصوير ما فيه روح في الثياب والجدران والورق ونحو ذلك 

  الكذب في المنام 

  الجلوس على القبر والوطء عليه وقضاء الحاجة في المقابر 

  عدم االستتار من البول 

  التسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
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  سوء الجوار 

  المضارة في الوصية 

  اللعب بالنرد 

  يستحق اللعن  لعن المؤمن ولعن من ال

  النياحة 

  ضرب الوجه والوسم في الوجه 

  هجر المسلم فوق ثالثة أيام دون سبب شرعي 

   

   الشرك بالله

قال رسول الله صلى الله عليه  :وهو أعظم المحرمات على اإلطالق لحديث أبي بكرة قال

ه( :وسلم ا رسول الل ى ي ا بل الوا قلن ال ،أال أنبئكم بأكبر الكبائر (ثالثا) ق ه :ق ق .اإلشراك بالل . متف

ة  )ط. البغا ٢٥١١عليه البخاري / رقم  وكل ذنب يمكن أن يغفره الله إال الشرك فال بد له من توب

   ٤٨النساء/ )إن الله ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(مخصوصة قال الله تعالى 

ة اإلسالم ي  ،والشرك منه ما هو أكبر مخرج عن مل د ف ى صاحبه مخل ات عل ار إن م الن

   .ذلك

   :ومن مظاهر هذا الشرك المنتشرة في كثير من بالد المسلمين

ـ عبادة القبور واعتقاد أن األولياء الموتى يقضون الحاجات ويفرجون الكربات واالستعانة 

ول الى يق بحانه وتع ه س م والل تغاثة به اه( :واالس دوا إال إي ك أال تعب ى رب ورة  )...وقض س

ن وك ،٢٣اإلسراء/ يص م فاعة أو للتخل رهم للش اء والصالحين أو غي ن األنبي وتى م اء الم ذلك دع
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ول ه يق دائد والل وء( :الش ف الس اه ويكش طر إذا دع ب المض ن يجي ه.أم ع الل ه م ل/ ). أإل  ٦٢النم

ي  ع ف ا وق ر وكلم د وإن عث ام وإن قع ه إن ق ه وديدن ولي عادت يخ أو ال م الش وبعضهم يتخذ ذكر اس

ا ورطة أو مصيبة وكربة  ول ي ذا يق فهذا يقول يا محمد وهذا يقول يا علي وهذا يقول يا حسين وه

بدوي وهذا يقول يا جيالني وهذا يقول يا شاذلي وهذا يقول يا رفاعي وهذا يدعو العيدروس وهذا 

ْمثَالُُكْم {إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللِّه ِعبَاٌد أَ  :يدعو السيدة زينب وذاك يدعو ابن علوان والله يقول

وبعض عباد القبور يطوفون بها  ١٩٤سورة األعراف/ فَاْدُعوُهْم فَْليَْستَِجيبُواْ لَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن} 

ويستلمون أركانها ويتمسحون بها ويقبلون أعتابها ويعفرون وجوههم في تربتها ويسجدون لها إذا 

ريض أو رأوها ويقفون أمامها خاشعين متذللين متضرعين سائلي فاء م ن مطالبهم وحاجاتهم من ش

ي  ال تخيبن د ف د بعي ن بل ك م يدي جئت ا س ر ي ادى صاحب القب حصول ولد أو تيسير حاجة وربما ن

ْم والله عز وجل يقول  ِة َوُه وِم اْلِقيَاَم ى يَ ن يَْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن الَّ يَْستَِجيُب لَهُ إِلَ {َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

من مات وهو يدعو من ( :وقال النبي صلى الله عليه وسلم ٥سورة األحقاف/َغافِلُوَن}  َعن ُدَعائِِهمْ 

ار دا دخل الن تح  )دون الله ن اري الف ور ،٨/١٧٦رواه البخ د القب ون رؤوسهم عن  ،وبعضهم يحلق

ل اوين مث ب بعن ور وأضرحة  :وعند بعضهم كت اهد القب اهد" ويقصدون بالمش "مناسك حج المش

يعتقد أن األولياء يتصرفون في الكون وأنهم يضرون وينفعون والله عز وجل  وبعضهم ،األولياء

ول ِلِه }  :يق الَ َرآدَّ ِلفَْض ٍر فَ ِرْدَك بَِخْي َو َوإِن يُ هُ إِالَّ ُه َف لَ الَ َكاِش ّرٍ فَ هُ بُِض َك اللّ ورة {َوإِن يَْمَسْس س

ونس/ ذرون ،١٠٧ي ذين ين ل ال ا يفع ه كم ر الل ذر لغي رك الن ن الش ذلك م وار  وك موع واألن الش

   .ألصحاب القبور

ول ه يق ه والل ر الل ذبح لغي ر ال ن مظاهر الشرك األكب ك وانحر( :ــ وم سورة  )فصل لرب

لم ٢الكوثر/ ه وس ر ( :أي انحر لله وعلى اسم الله وقال النبي صلى الله علي ح لغي ن ذب ه م ن الل لع

ة  ،لباقيط. عبد ا ١٩٧٨رواه اإلمام مسلم رحمه الله في صحيحه رقم  )الله ي الذبيح وقد يجتمع ف

ا ل منه انع لألك ا م ه وكالهم م الل ر اس ائح  ،محرمان وهما الذبح لغير الله والذبح على غي ن ذب وم

ة  رنا  -الجاهلي ي عص ائعة ف ا أو  -الش تروا دارا أو بنوه انوا إذا اش م ك ي أنه ن " وه ائح الج " ذب

انظر تيسير العزيز الحميد ط. (ى الجن حفروا بئرا ذبحوا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفا من أذ

   )١٥٨ :اإلفتاء ص
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ه أو  ا أحل الل ه أو تحريم م ــ ومن أمثلة الشرك األكبر العظيمة الشائعة تحليل ما حرم الل

ة  ،اعتقاد أن أحدا يملك الحق في ذلك غير الله عز وجل وانين الجاهلي أو التحاكم إلى المحاكم والق

ه عن رضا واختيار واعتقاد بجواز ذُواْ  :ذلك وقد ذكر الله عز وجل هذا الكفر األكبر في قول {اتََّخ

ن ُدوِن اللِّه}  ه  ٣١التوبة/أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ّمِ ه صلى الل ي الل اتم نب ن ح ا سمع عدي ب ولم

ال :فقلت :عليه وسلم يتلوها قال دونهم ق ا حرم( :إنهم لم يكونوا يعب م م ون له ن يحل ه  أجل ولك الل

رى  )فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم رواه البيهقي السنن الكب

رام ص: ٣٠٩٥وهو عند الترمذي برقم  ١٠/١١٦ ة الم ي غاي اني ف د وصف  ،١٩وحسنه األلب وق

َم اللّهُ َوَرُسولُهُ َوالَ يَِدينُ الله المشركين بأنهم  ُموَن َما َحرَّ  ،٢٩سورة التوبة/وَن ِديَن اْلَحّقِ } {َوالَ يَُحّرِ

هُ أَِذَن  :وقال الله عز وجل ْل آللّ الَالً قُ ا َوَح ْنهُ َحَراًم ْزٍق فََجعَْلتُم ّمِ ن ّرِ ا أَنَزَل اللّهُ لَُكم ّمِ {قُْل أََرأَْيتُم مَّ

   ٥٩سورة يونس/لَُكْم أَْم َعلَى اللِّه تَْفتَُروَن} 

   :والكهانة والعرافة ــ ومن أنواع الشرك المنتشرة السحر

الى عن  ه تع ال الل ع ق و يضر وال ينف أما السحر فإنه كفر ومن السبع الكبائر الموبقات وه

 ،٦٩طه/ )وال يفلح الساحر حيث أتى(وقال  ،١٠٢البقرة/ )فيتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم(تعلمه 

ين كفروا يعلمون الناس وما كفر سليمان ولكن الشياط( :والذي يتعاطى السحر كافر قال الله تعالى

ا نحن  وال إنم ى يق د حت ن أح ان م ا يعلم السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وم

   ١٠٢البقرة/ )فتنة فال تكفر

ى  ،وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خبيث ذهبون إل ان ي ة وضعفاء اإليم ال والظلم والجه

ون  ى أشخاص أو ينتقم ه عل دون ب ا السحرة لعمل سحر يعت ن يرتكب محرم اس م ن الن نهم وم م

   .بلجوئه إلى الساحر لفك السحر والواجب اللجوء إلى الله واالستشفاء بكالمه كالمعوذات وغيرها

ب إال  أما الكاهن والعراف فكالهما كافر بالله العظيم الدعائهما معرفة الغيب وال يعلم الغي

تع والهم ويس ذ أم تغفل السذج ألخ ن هؤالء يس ر م ي الله وكثي ن التخطيط ف رة م ائل كثي ملون وس

ك وإذا  ر ذل ا وغي تال والمراي رة الكريس ان أو ك ف والفنج راءة الك ودع أو ق رب ال ل أو ض الرم

ا هؤالء  صدقوا مرة كذبوا تسعا وتسعين مرة ولكن المغفلين ال يتذكرون إال المرة التي صدق فيه
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قاوة عادة والش تقبل والس ة المس يهم لمعرف ذهبون إل اكون في ن  األف ث ع ارة والبح ي زواج أو تج ف

المفقودات ونحو ذلك وحكم الذي يذهب إليهم إن كان مصدقا بما يقولون فهو كافر خارج عن الملة 

زل  :والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ا أن ر بم د كف ول فق " من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يق

امع ٢/٤٢٩على محمد " رواه اإلمام أحمد  ي صحيح الج ذهب  ٥٩٣٩ وهو ف ذي ي ان ال ا إن ك أم

ه  إليهم غير مصدق بأنهم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة ونحوها فإنه ال يكفر ولكن ال تقبل ل

ه  :صالة أربعين يوما والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ل ل " من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقب

   .الة والتوبة عليههذا مع وجوب الص ،٤/١٧٥١صالة أربعين ليلة " صحيح مسلم 

   :ــ االعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس

لم صالة الصبح  :عن زيد بن خالد الجهني قال ه وس ه علي ه صلى الل ا رسول الل صلى لن

" هل تدرون ماذا  :بالحديبية ـ على أثر سماء كانت من الليلة ـ فلما انصرف أقبل على الناس فقال

افر :قال ،الله ورسوله أعلم :" قالوا قال ربكم ؟ ي وك ؤمن ب ادي م ال  ،" أصبح من عب ن ق ا م فأم

وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر  .مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب

ومن ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ  .٢/٣٣٣بي ومؤمن بالكوكب " رواه البخاري أنظر فتح الباري 

لية في الجرا ا للتس و مشرك وإن قرأه الك فه ئد والمجالت فإن اعتقد ما فيها من أثر النجوم واألف

ن  ه م ي نفس يطان ف ي الش د يلق ا ق فهو عاص آثم ألنه ال يجوز التسلي بقراءة الشرك باإلضافة لم

   .االعتقاد بها فتكون وسيلة للشرك

د بعضهم  ــ ومن الشرك اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق عز وجل ا يعتق ذلك كم ك

ى  اء عل ا بن ة وغيره ق المعدني ودع أو الحل ن الخرز أو ال واع م زائم الشركية وأن في التمائم والع

ين  دفع الع م ل ى أوالده ابهم أو عل ي رق ا ف وارث فيعلقونه اد مت احر أو اعتق اهن أو الس ارة الك إش

م أو يلبسون خواتم بأنواع من بزعمهم أو يربطونها على أجسادهم أو يعلقونها في سياراتهم وبيوته

ه  ى الل ل عل افي التوك ذا الشك ين ه وه الفصوص يعتقدون فيها أمورا معينة من رفع البالء أو دفع

ا شرك  ر منه ي كثي ق ف ي تعل وال يزيد اإلنسان إال وهنا وهو من التداوي بالحرام وهذه التمائم الت

ة أو كتا وم غامض ياطين أو رس ن والش بعض الج تغاثة ب ي واس ض جل ة وبع ر مفهوم ات غي ب

رآن  ات الق ب آي ن الشرك وبعضهم يكت ا م ا بغيره رآن ويخلطونه المشعوذين يكتبون آيات من الق
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لم ه وس ه علي ه صلى الل دم أو ربطه حرام لقول ن ( :بالنجاسات أو بدم الحيض وتعليق كل ما تق م

   .٤٩٢وهو في السلسلة الصحيحة رقم  ٤/١٥٦رواه أحمد  )علق تميمة فقد أشرك

رو و مشرك شركا أكب ه فه ن دون الل  ،فاعل ذلك إن اعتقد أن هذه األشياء تنفع أو تضر م

دخل  ،والله لم يجعلها سببا ،وإن اعتقد أنها سبب للنفع أو الضرر ذا ي فهو مشرك شركا أصغر وه

  في شرك األسباب 

  

   :ــ الرياء بالعبادات

راه من شروط العمل الصالح أن يكون خالصا من الرياء مقيدا بال ادة لي سنة والذي يقوم بعب

اس الى ،الناس فهو مشرك وعمله حابط كمن صلى ليراه الن ه تع ال الل ادعون ( :ق افقين يخ إن المن

يال ه إال قل ذكرون الل اس وال ي راءون الن الى ي اموا كس  )الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصالة ق

د ورد وكذلك إذا عمل العمل لينتقل خبره ويتسامع  ،١٤٢النساء/  به الناس فقد وقع في الشرك وق

ا ن سمع سمع  :الوعيد لمن يفعل ذلك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع " م

اس  .٤/٢٢٨٩الله به ومن راءى راءى الله به " رواه مسلم  ه والن ا الل ادة قصد به ل عب ومن عم

ال أشرك  ،ن الشرك" أنا أغنى الشركاء ع :فعمله حابط كما جاء في الحديث القدسي ل عم من عم

   ٢٩٨٥فيه معي غيري تركته وشركه " رواه مسلم رقم 

ومن ابتدأ العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فإن كرهه وجاهده ودافعه صح عمله وإن استروح 

   .إليه وسكنت إليه نفسه فقد نص أكثر أهل العلم على بطالنه

   :ــ الطيرة

الى ال تع اؤم ق اءته( :وهي التش إذا ج ذهف ا ه الوا لن نة ق روا  ،م الحس يئة يطي وإن تصبهم س

   .١٣١األعراف/ )بموسى ومن معه

ا  إن ذهب يمين له ف م أرس ائر ث ره أمسك بط فر وغي وكانت العرب إذا أراد أحدهم أمرا كس
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ه  ه علي ي صلى الل ين النب د ب ا أراد وق اءم ورجع عم تفاءل ومضى في أمره وإن ذهب شماال تش

امع  ١/٣٨٩" الطيرة شرك " رواه اإلمام أحمد  :هوسلم حكم هذا العمل بقول ي صحيح الج و ف وه

٣٩٥٥.   

د افي للتوحي ي  :ومما يدخل في هذا االعتقاد المحرم المن اح ف رك النك اؤم بالشهور كت التش

الرقم  ،شهر صفر  ١٣وباأليام كاعتقاد أن آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر أو األرقام ك

اءم ورجع أو األسماء أو أصحاب الع ق فتش ي الطري اهات كما إذا ذهب ليفتح دكانه فرأى أعور ف

ونحو ذلك فهذا كله حرام ومن الشرك وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤالء فعن عمران 

ه  :بن حصين مرفوعا ن ل ن وال تكه ه وال تكه ر ل ر وال تطي ن تطي ال(" ليس منا م ه ق ) أو :وأظن

ر سحر أو سحر له " رواه الطبرا امع  ١٨/١٦٢ني في الكبي ع  .٥٤٣٥انظر صحيح الج ن وق وم

ه  ه علي في شئ من ذلك فكفارته ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الل

ول  :وسلم ال أن يق ك ق ارة ذل ا كف ه م ا رسول الل الوا ي د أشرك ق ة فق ن حاج " من ردته الطيرة م

د " اللهم ال خير إال خيرك وال طي :أحدهم ام أحم رك " رواه اإلم ه غي رك وال إل  ٢/٢٢٠ر إال طي

   .١٠٦٥السلسلة الصحيحة 

ي  ا ف ه عز وجل كم ى الل والتشاؤم من طبائع النفوس يقل ويكثر وأهم عالج له التوكل عل

ك :أي(" وما منا إال  :قول ابن مسعود ن ذل ل "  )إال ويقع في نفسه شئ م ه بالتوك ه يذهب ن الل ولك

   .٤٣٠وهو في السلسلة الصحيحة  ٣٩١٠رواه أبو داود رقم 

   :ــ الحلف بغير الله تعالى

ر  م بغي ه أن يقس ال يجوز ل وق ف الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وأما المخل

ق إال  يم ال يلي الله ومما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بغير الله والحلف نوع من التعظ

ه أو  :بالله عن ابن عمر مرفوعا ف بالل ا فليحل ان حالف ن ك " أال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم م

" من حلف بغير الله فقد  :وعن ابن عمر مرفوعا .١١/٥٣٠ليصمت " رواه البخاري انظر الفتح 

 :وقال النبي صلى الله عليه وسلم .٦٢٠٤انظر صحيح الجامع  ٢/١٢٥أشرك " رواه اإلمام أحمد 

   .٩٤وهو في السلسلة الصحيحة رقم  ٣٢٥٣يس منا " رواه أبو داود " من حلف باألمانة فل
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اة  الن وال بحي ة ف العون وال ببرك ة وال بالشرف وال ب فال يجوز الحلف بالكعبة وال باألمان

ن  ك حرام وم ل ذل رأس األوالد ك ات وال ب اء واألمه فالن وال بجاه النبي وال بجاه الولي وال باآلب

ديث الصحيحوقع في شيء من هذا فكفارت ي الح ف  :ه أن يقول ال إله إال الله كما جاء ف ن حل " م

   ١١/٥٣٦. " رواه البخاري فتح .فقال في حلفه بالالت والعزى فليقل ال إله إال الله

ا بعض  وه به ي يتف ة الت اظ الشركية والمحرم ن األلف دد م اب أيضا ع وعلى منوال هذا الب

نا متوكل على الله وعليك ـ هذا من الله ومنك ـ مالي إال أعوذ بالله وبك ـ أ :المسلمين ومن أمثلتها

ا  ن اإلسالم ـ ي الله وأنت ـ الله لي في السماء وأنت لي في األرض ـ لوال الله وفالن ـ أنا بريئ م

دار (خيبة الدهر  وكذا كل عبارة فيها سب الدهر مثل هذا زمان سوء وهذه ساعة نحس والزمن غ

ماء  )يرجع على الله الذي خلق الدهرونحو ذلك وذلك ألن سب الدهر  ل األس ـ شاءت الطبيعة ـ ك

  المعبدة لغير الله كعبد المسيح وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين 

ذلك د ك ة للتوحي ة المخالف ارات الحادث طلحات والعب ن المص الم ـ  :وم تراكية اإلس اش

والوطن للجميع ـ باسم العروبة ـ باسم  ديموقراطية اإلسالم ـ إرادة الشعب من إرادة الله ـ الدين لله

   .الثورة

ن  د م ى أح ا كقاضي القضاة عل ي حكمه ا ف وك وم ك المل ومن المحرمات إطالق لفظة مل

افر  افق والك ى المن ا عل ي معناه ا ف يد وم ة س الق لفظ ر ـ إط ة أو (البش ة العربي ان باللغ واء ك س

ول بغيرها) ـ استخدام حرف لو الذي يدل على التسخط والتندم  يطان ـ ق والتحسر ويفتح عمل الش

   ]بكر أبو زيد :وللتوسع انظر معجم المناهي اللفظية[اللهم اغفر لي إن شئت ـ 

   :الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناسا بهم أو إيناسا لهم

ل الفسق والفجور  ة بعض أه ى مجالس يعمد كثير من الذين لم يتمكن اإليمان من قلوبهم إل

ذا بل ربما جالسو ه والشك أن ه ه وأوليائ تهزئون بدين ه ويس ي شريعة الل ا بعض الذين يطعنون ف

نهم ( :عمل محرم يقدح في العقيدة قال الله تعالى أعرض ع وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ف

المين وم الظ ع الق ذكرى م د ال د بع ال تقع يطان ف ينك الش ا ينس  )حتى يخوضوا في حديث غيره وإم
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   ٦٨األنعام/

ذبت فال  رابتهم أو لطف معشرهم وع تدت ق ة وإن اش ذه الحال ي ه م ف وس معه يجوز الجل

ال ه  ،ألسنتهم إال لمن أراد دعوتهم أو رد باطلهم أو اإلنكار عليهم أما الرضا أو السكوت ف ال الل ق

   ٩٦التوبة/ )فإن ترضوا عنهم فإن الله ال يرضى عن القوم الفاسقين( :تعالى

   :ترك الطمأنينة في الصالة

وأ  لم " أس ه وس ه علي ه صلى الل ال رسول الل من أكبر جرائم السرقة السرقة من الصالة ق

ه ا رسول الل الوا ي ال :الناس سرقة الذي يسرق من صالته ق ن صالته ق ف يسرق م تم  :وكي ال ي

د  ام أحم جودها " رواه اإلم ا وال س امع  ٥/٣١٠ركوعه حيح الج ي ص و ف رك  .٩٩٧وه وإن ت

ر الظهر في الركوع والسجود وعدم إقامته بعد الرفع من الركوع واستوائه الطمأنينة وعدم استقرا

ن  في الجلسة بين السجدتين كل ذلك مشهور ومشاهد في جماهير المصلين وال يكاد يخلو مسجد م

والطمأنينة ركن والصالة ال تصح بدونها واألمر خطير  .نماذج من الذين ال يطمئنون في صالتهم

لى ال ه ص ول الل ال رس وع ق ي الرك ره ف يم ظه ى يق ل حت الة الرج زئ ص لم " ال تج ه وس ه علي ل

ر يستحق  .٧٢٢٤وهو في صحيح الجامع  ١/٥٣٣والسجود" رواه أبو داود  ذا منك وال شك أن ه

لم  ،صاحبه الزجر والوعيد ه وس ه علي ه صلى الل عن أبي عبد الله األشعري قال صلى رسول الل

فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي  بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل

" أترون هذا ؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد ينقر صالته كما  :صلى الله عليه وسلم

رتين  ،ينقر الغراب الدم رة والتم ل إال التم ائع ال يأك ي سجوده كالج ر ف ع وينق ذي يرك إنما مثل ال

 ،١٣١وانظر صفة صالة النبي لأللباني  ١/٣٣٢ي صحيحه فماذا تغنيان عنه " رواه ابن خزيمة ف

ال وع والسجود ق و مت مت  :وعن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجال ال يتم الرك ا صليت ول م

تح  اري انظر الف لم رواه البخ  .٢/٢٧٤على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وس

ي الصالة إذا ع ة ف ه وينبغي على من ترك الطمأنين و في ذي ه ت ال رض الوق د ف الحكم أن يعي م ب ل

ديث ارجع فصل  ه ح ا دل علي ابقة كم ادة الصلوات الس ه إع ويتوب إلى الله عما مضى وال تلزم

   .فإنك لم تصل
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   :العبث وكثرة الحركة في الصالة

ه  ر الل ون أم م ال يمتثل لين ألنه ن المص داد م ا أع لم منه اد يس ة ال يك ذه آف ه (وه وا لل وقوم

ه  ،٢٣٨البقرة/ )قانتين ون(وال يعقلون قول الل ح المؤمن د أفل ي صالتهم خاشعون ،ق م ف ذين ه  )ال

ال " ال تمسح  ،٢-١المؤمنون/ ي السجود ق راب ف وية الت لم عن تس ه وس ولما سئل صلى الله علي

و داود  ى " رواه أب وية الحص دة تس اعال فواح د ف ت ال ب إن كن لي ف ت تص ي  ١/٥٨١وأن و ف وه

وقد ذكر أهل العلم أن الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة تبطل الصالة  ،٧٤٥٢صحيح الجامع 

فكيف بالعابثين في صلواتهم يقفون أمام الله وأحدهم ينظر في ساعته أو يعدل ثوبه أو يلقم إصبعه 

يطان  تلس الش أنفه ويرمى ببصره يمينا وشماال وإلى السماء وال يخشى أن يخطف بصره وأن يخ

   .من صالته

  

  

   :المأموم إمامه في الصالة عمدا سبق

وقال النبي صلى الله عليه  ،١١اإلسراء/ )وكان اإلنسان عجوال(اإلنسان من طبعه العجلة 

يطان(وسلم  ن الش رى  )التأني من الله والعجلة م نن الكب ي الس ي ف ي  ١٠/١٠٤رواه البيهق و ف وه

ماله وكثيرا ما يالحظ المرء وهو في الجماعة عددا من  .١٧٩٥السلسلة  ه أو ش المصلين عن يمين

ال  رات االنتق ي تكبي الركوع أو السجود وف ام ب ابقة اإلم ا مس ه أحيان بل ربما يالحظ ذلك على نفس

ه  اء في د ج رين ق د الكثي عموما وحتى في السالم من الصالة وهذا العمل الذي ال يبدو ذا أهمية عن

ام أن " أما  :الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ل اإلم ه قب ع رأس يخشى الذي يرف

   . ٣٢١-١/٣٢٠يحول الله رأسه رأس حمار " رواه مسلم 

د  ا وق ف بالصالة ذاته ار فكي كينة والوق وإذا كان المصلي مطالبا باإلتيان إلى الصالة بالس

تختلط عند بعض الناس مسابقة اإلمام بالتخلف عنه فليعلم أن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا ضابطا 

حسنا في هذا وهو أنه ينبغي على المأموم الشروع في الحركة حين تنقطع تكبيرة اإلمام فإذا انتهى 
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ر  )راء(من  ذلك ينضبط األم أخر وب ك وال يت دم عن ذل الله أكبر يشرع المأموم في الحركة ال يتق

دم  ى ع ة الحرص عل ي غاي نهم ف ه ع وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الل

انوا ا م ك ستباق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم وهو البراء بن عازب رضي الله عنه إنه

يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحني ظهره 

ن وراءه سجدا م يخر م ى األرض ث رواه  )حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته عل

   .ط. عبد الباقي ٤٧٤قم مسلم ر

ه  ه المصلين خلف بطء نب ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار في حركته نوع من ال

وحسنه في  ٢/٩٣رواه البيهقي  )..يا أيها الناس إني قد بدنت فال تسبقوني بالركوع والسجود(فقال 

ي حديث وعلى اإلمام أن يعمل بالسنة في التكبير إذا صل ،٢٩٠/ ٢إرواء الغليل  ى وهو ما جاء ف

ين  :أبي هريرة رضي الله عنه ر ح ى الصالة يكب ام إل لم إذا ق كان رسول الله صلى الله عليه وس

. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر .يقوم ثم يكبر حين يركع

ين  ر ح ى يقضيها ويكب ا حت ي الصالة كله ك ف ل ذل م يفع ه ث د حين يرفع رأس ين بع ن الثنت وم م يق

وس م  )الجل اري رق ا ٧٥٦رواه البخ ه  ،ط. البغ ا بحركت ا ومقترن ره مرافق ام تكبي ل اإلم إذا جع ف

   .وحرص المأموم على االلتزام بالكيفية السابق ذكرها صلح أمر الجماعة في صالتهم

   - :إتيان المسجد لمن أكل بصال أو ثوما أو ما له رائحة كريهة

   ٣١األعراف/ )...يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد( :قال الله تعالى

ا أو  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن جابر قال " من أكل ثوما أو بصال فليعتزلن

تح  :قال اري انظر الف ه " رواه البخ لم "  ،٢/٣٣٩فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيت ة لمس ي رواي وف

و آدم "  من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن ه بن أذى من ا يت أذى مم ة تت إن المالئك مسجدنا ف

م  :وخطب عمر بن الخطاب الناس يوم الجمعة فقال في خطبته .١/٣٩٥رواه مسلم رواه  م إنك " ث

ه صلى  :أيها الناس تأكلون شجرتين ال أراهما إال خبيثتين ت رسول الل هذا البصل والثوم لقد رأي

ن ا ا م د ريحهم لم إذا وج ه وس ه علي ا الل ن أكله ع فم ى البقي أخرج إل ه ف ر ب جد أم ي المس ل ف لرج

   .١/٣٩٦فليمتهما طبخا " رواه مسلم 
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ويدخل في هذا الباب الذين يدخلون المساجد بعد أعمالهم مباشرة والروائح الكريهة تنبعث 

   .من آباطهم وجواربهم

اجد ي دخلون المس اد وأسوأ من هذا المدخنون الذين يتعاطون التدخين المحرم ثم ي ؤذون عب

   .الله من المالئكة والمصلين

   :الزنا

ه  ال الل ا ق ا تحريم الزن اء فيه ظ النسل ج ظ العرض وحف لما كان من مقاصد الشريعة حف

بيال( :تعالى اء س ع  ،٣٢اإلسراء/ )وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وس ل وسدت الشريعة جمي ب

األمر بالحجاب وغض الب ه ب ر الذرائع والطرق الموصلة إلي ة وغي وة باألجنبي صر وتحريم الخل

   .ذلك

ذوق  وت لي ى يم ارة حت ه بالحج ة وأشدها وهي رجم والزاني المحصن يعاقب بأشنع عقوب

وطء  ه ال بق ل م يس ذي ل وبال أمره وليتألم كل جزء من جسده كما استمتع به في الحرام والزاني ال

وهو مائة جلدة مع ما يحصل  في نكاح صحيح يجلد بأكثر عدد في الجلد ورد في الحدود الشرعية

ان  ه عن مك ده وتغريب اده عن بل ه والخزي بإبع ؤمنين لعذاب له من الفضيحة بشهادة طائفة من الم

   .الجريمة عاما كامال

د  فله واسع يوق وعذاب الزناة والزواني في البرزخ أنهم يكونون في تنور أعاله ضيق وأس

إذا تحته نار يكونون فيه عراة فإذا أوقدت عليهم الن وا ف ار صاحوا وارتفعوا حتى يكادوا أن يخرج

   .أخمدت رجعوا فيها وهكذا يفعل بهم إلى قيام الساعة

ر  ن القب ه م ي السن وقرب ه ف ع تقدم ا م ي الزن تمرا ف ويزداد األمر قبحا إذا كان الرجل مس

زكيهم :وإمهال الله له فعن أبي هريرة مرفوعا ة وال ي وم القيام ه ي وال ينظر  " ثالثة ال يكلمهم الل

يم لم  :إليهم ولهم عذاب أل تكبر " رواه مس ل مس ذاب وعائ ك ك يخ زان ومل ن  .١٠٣-١/١٠٢ش وم

ا ل الزن ذه مقاب ا تأخ و م ن  ،شر المكاسب مهر البغي وه ة م ا محروم ي تسعى بفرجه ة الت والزاني

ل  ف اللي ي نص ماء ف واب الس تح أب دما تف دعوة عن ة ال امع [إجاب حيح الج ي ص ديث ف  ،٢٩٧١الح
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ل وليس الوا تجوع الحرة وال تأك ديما ق ت الحاجة والفقر عذرا شرعيا مطلقا النتهاك حدود الله وق

   .بثدييها فكيف بفرجها

وفي عصرنا فتح كل باب إلى الفاحشة وسهل الشيطان الطريق بمكره ومكر أوليائه واتبعه 

رم وانتش ر المح ر والنظ الت البص م انف فور وع رج والس ا التب رة ففش اة والفج تالط العص ر االخ

ر  وراجت مجالت الخنا وأفالم الفحش وكثر السفر إلى بالد الفجور وقام سوق تجارة الدعارة وكث

ك  ك ولطف م رحمت ألك الله ة فنس ل األجن االت قت رام وح دد أوالد الح راض وازداد ع اك األع انته

ا  ا وتحصن فروجن ر قلوبن ألك أن تطه واحش ونس ن الف وسترك وعصمة من عندك تعصمنا بها م

   .وأن تجعل بيننا وبين الحرام برزخا وحجرا محجورا

   -:اللواط

الى ه تع ال الل ه ( :كانت جريمة قوم لوط هي إتيان الذكران من الناس ق ال لقوم ا إذ ق ولوط

المين ن الع د م ن أح ا م بقكم به بيل  .إنكم لتأتون الفاحشة ما س ون الس ال وتقطع أتون الرج نكم لت أئ

   .٢٩كبوت/العن )وتأتون في ناديكم المنكر

ات  ن العقوب واع م ة أن ولشناعة هذه الجريمة وقبحها وخطورتها عاقب الله مرتكبيها بأربع

ن  ارة م افلها وأمطرهم بحج ا س ل عاليه نهم وجع ه طمس أعي لم يجمعها على قوم غيرهم وهي أن

  سجيل منضود وأرسل عليهم الصيحة 

و عقوب ه إذا وفي هذه الشريعة صار القتل بالسيف ـ على الراجح ـ ه ول ب ة الفاعل والمفع

" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل  :كان عن رضا واختيار فعن ابن عباس مرفوعا

   .٦٥٦٥وهو في صحيح الجامع  ١/٣٠٠والمفعول به " رواه اإلمام أحمد 

ذين مضوا  وما ظهر في زماننا من الطواعين وأنواع األمراض التي لم تكن في أسالفنا ال

بب ة  بس ذه العقوب ين ه ي تعي ارع ف ة الش ن حكم ئ م ى ش دل عل ل ي دز القات رض اإلي ة كم الفاحش

   .البليغة
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   :امتناع المرأة من فراش زوجها بغير عذر شرعي

ال لم ق ه وس ه علي ي صلى الل ه عن النب ه عن رة رضي الل ا الرجل  :عن أبي هري " إذا دع

ا المالئ ا لعنته ات غضبان عليه ى تصبح " رواه البخاري انظر امرأته إلى فراشه فأبت فب ة حت ك

   .٦/٣١٤الفتح 

ه  الف تعاقب ا خ ين زوجه ا وب ار بينه اء إذا ص ن النس ر م ا  -وكثي ي  -بظنه ه ف ه حق بمنع

الفراش وقد يترتب على هذا مفاسد عظيمة منها وقوع الزوج في الحرام وقد تنعكس عليها األمور 

  فيفكر جادا في الزواج عليها 

ه الصالة والسالم فعلى الزوجة أن تسارع " إذا  :بإجابة زوجها إذا طلبها امتثاال لقوله علي

وهو  ٢/١٨١دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب " انظر زوائد البزار 

وب ٥٤٧في صحيح الجامع  ل للرك ر الجم ى ظه زوج أن يراعي  .والقتب ما يوضع عل ى ال وعل

   .و مكروبة حتى يدوم الوفاق وال يقع الشقاقزوجته إذا كانت مريضة أو حامال أ

   -:طلب المرأة الطالق من زوجها لغير سبب شرعي

تسارع كثير من النساء إلى طلب الطالق من أزواجهن عند حصول أدنى خالف أو تطالب 

ا  ل بعض أقاربه ن قب الزوجة بالطالق إذا لم يعطها الزوج ما تريد من المال وقد تكون مدفوعة م

ت رجال أو جاراته ا إن كن رة لألعصاب كقوله ارات مثي ا بعب د تتحدى زوجه دات وق ن المفس ا م

د  ك األسرة وتشرد األوالد وق فطلقني ومن المعلوم أنه يترتب على الطالق مفاسد عظيمة من تفك

ان  ن ثوب ك فع تندم حين ال ينفع الندم ولهذا وغيره تظهر الحكمة في الشريعة لما جاءت بتحريم ذل

ة  :مرفوعا رضي الله عنه ا رائح " أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير ما بأس فحرام عليه

ه  .٢٧٠٣وهو في صحيح الجامع  ٥/٢٧٧الجنة " رواه أحمد  ه عن وعن عقبة بن عامر رضي الل

ر  :مرفوعا ي الكبي ي ف ات " رواه الطبران و  ١٧/٣٣٩" إن المختلعات والمنتزعات هن المنافق وه

امع  حيح الج ي ص كرات  .١٩٣٤ف اطي المس الة أو تع رك الص رعي كت بب ش ام س و ق ا ل أم

ن  ا م ذيبها أو بمنعه ا بتع رم أو يظلمه ر مح ى أم ا عل ه يجبره زوج أو أن ل ال ن قب درات م والمخ

حقوقها الشرعية مثال ولم ينفع النصح ولم تجد محاوالت اإلصالح فال يكون على المرأة حينئذ من 
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   .نفسهابأس إن هي طلبت الطالق لتنجو بدينها و

   -:الظهار

زوج  ول ال أن يق ار ك ي الظه وع ف ة الوق ذه األم ي ه ى المنتشرة ف ة األول من ألفاظ الجاهلي

لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت حرام علي كحرمة أختي ونحو ذلك من األلفاظ الشنيعة التي 

بحانه ه س ك بقول ه ذل د وصف الل رأة وق م الم ن ظل اِهُروَن {الَّ استبشعتها الشريعة لما فيها م ِذيَن يَُظ

وَن  ْم لَيَقُولُ ْدنَُهْم َوإِنَُّه ي َولَ ئِ اتُُهْم إِالَّ الالَّ َه اتِِهْم إِْن أُمَّ َه نَّ أُمَّ ا ُه ائِِهم مَّ ن نَِّس نُكم ّمِ ْوِل ِم َن اْلقَ ًرا ّمِ ُمنَك

   ٢المجادلة/َوُزوًرا َوإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر}  

اع وجعلت الشريعة الكفارة في ذلك م ارة الجم ة لكف غلظة مشابهة لكفارة قتل الخطأ ومماثل

الى ه تع ال الل ارة فق ى بالكف ا إال إذا أت ه أن يقربه ن زوجت  :في نهار رمضان ال يجوز للمظاهر م

ن قَْبِل أَن يَتََما وَن {َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمن نَِّسائِِهْم ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ّمِ ْم تُوَعُظ سَّا ذَِلُك

ا فَ  ِل أَن يَتََماسَّ ن قَْب تَِطْع بِِه َواللَّهُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِم ْم يَْس ن لَّ َم

- ٣لمجادلة/ُدوُد اللَِّه َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب أَِليٌم} فَإِْطعَاُم ِستِّيَن ِمْسِكينًا ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوتِْلَك حُ 

٤.   

   -:وطء الزوجة في حيضها

الى ال تع يِض َوالَ   :ق ي اْلَمِح اء فِ اْعتَِزلُواْ النَِّس َو أَذًى فَ ْل ُه يِض قُ ِن اْلَمِح أَلُونََك َع {َويَْس

أْتُوهُ  ْرَن فَ إِذَا تََطهَّ ْرَن فَ َى يَْطُه بُّ تَْقَربُوُهنَّ َحتَّ ابِيَن َويُِح وَّ بُّ التَّ هَ يُِح هُ إِنَّ اللّ َرُكُم اللّ ُث أََم ْن َحْي نَّ ِم

ِريَن}  ْرَن  :فال يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى ،٢٢٢البقرة/اْلُمتََطّهِ {فَإِذَا تََطهَّ

ه  ويدل على شناعة ،٢٢٢البقرة/ }فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم اللّهُ  ه علي ه صلى الل هذه المعصية قول

" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي  :وسلم

   .٥٩١٨وهو في صحيح الجامع  ١/٢٤٣عن أبي هريرة 

ه  ا فعلي دا عالم ه عام ن فعل ومن فعل ذلك خطأ دون تعمد وهو ال يعلم فليس عليه شيء وم

ي ق ارالكفارة ف ار أو نصف دين ارة وهي دين ديث الكف م ممن صحح ح ل العل ال  ،ول بعض أه ق
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بعضهم هو مخير فيهما وقال بعضهم إذا أتاها في أول حيضها في فورة الدم فعليه دينار وإن أتاها 

دير  دينار بالتق ار وال ه نصف دين ن الحيض فعلي الها م ل اغتس دم أو قب في آخر حيضها إذا خف ال

   .ما من الذهب يتصدق بها أو بقيمتها من األوراق النقديةغرا ٢٥٬٤المتداول 

   :إتيان المرأة في دبرها

ا  ي دبره ه ف ان زوجت ن إتي ورع ع ان ال يت عاف اإليم ن ض اذين م ض الش ع (بع ي موض ف

رة  )خروج الغائط وهذا من الكبائر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فعن أبي هري

د  :رضي الله عنه مرفوعا ام أحم ي  ٢/٤٧٩" ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه اإلم و ف وه

ال  ،٥٨٦٥صحيح الجامع  لم ق ه وس ه علي ي  :بل إن النبي صلى الل رأة ف ى حائضا أو ام ن أت " م

رقم  ذي ب د " رواه الترم ى محم زل عل ا أن ر بم د كف ا فق ا أو كاهن حيح  ١/٢٤٣دبره ي ص و ف وه

ك إال أن بعض ورغم أن عددا من الزو .٥٩١٨الجامع  جات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذل

م  ،األزواج يهدد بالطالق إذا لم تطعه ل العل ن سؤال أه ي تستحي م وبعضهم قد يخدع زوجته الت

الى  ه تع ا بقول تدل له د يس ى (فيوهمها بأن هذا العمل حالل وق أتوا حرثكم أن م ف اؤكم حرث لك نس

ين ،٢٢٣البقرة/ )شئتم نة تب لم  ومعلوم أن الس ه وس ه علي ي صلى الل ا أن النب اء فيه د ج رآن وق الق

دبر  ى أن ال أخبر بأنه يجوز أن يأتيها كيف شاء من األمام والخلف مادام في موضع الولد وال يخف

ة  .ومكان الغائط ليس موضعا للولد ة النظيف اة الزوجي ى الحي دخول إل ة ال ومن أسباب هذه الجريم

اذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفالم الفاحشة دون بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات ش

ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام  .توبة إلى الله

   .ال يصيره حالال



 محرمات استهان بها كثير من الناس 

     www.islamqa.info    ٢
٥

   -:عدم العدل بين الزوجات

تستطيعوا أن  ولن( :مما وصانا الله به في كتابه العزيز العدل بين الزوجات قال الله تعالى

تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فال تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله 

دة  ،١٢٩النساء/ )كان غفورا رحيما ل واح وم لك ت وأن يق ي المبي فالعدل المطلوب هو أن يعدل ف

ع بحقها في النفقة والكسوة وليس العدل في محبة القلب ألن العبد ال يملكه ا وبعض الناس إذا اجتم

عنده أكثر من زوجة ينحاز إلى واحدة ويهمل األخرى فيبيت عند واحدة أكثر أو ينفق عليها ويذر 

ه عن  األخرى وهذا محرم وهو يأتي يوم القيامة بحال جاء وصفها عن أبي هريرة رضي الله عن

دا :النبي صلى الله عليه وسلم قال قه " من كانت له امرأتان فمال إلى إح ة وش وم القيام اء ي هما ج

   .٦٤٩١وهو في صحيح الجامع  ٢/٦٠١مائل " رواه أبو داود 

   -:الخلوة باألجنبية

ا ( :الشيطان حريص على فتنة الناس وإيقاعهم في الحرام ولذلك حذرنا الله سبحانه بقوله ي

أمر با ه ي يطان فإن وات الش ع خط ن يتب يطان وم وات الش وا خط وا ال تتبع ذين آمن ا ال اء أيه لفحش

ر ور/.والمنك ة) الن ي  ،٢١. اآلي بل الشيطان ف ن س دم وم ن آدم مجرى ال ن اب يطان يجري م والش

ه  ه صلى الل ي قول ا ف ق كم ذا الطري ذلك سدت الشريعة ه اإليقاع في الفاحشة الخلوة باألجنبية ول

لم ه وس ذي  :علي يطان " رواه الترم ا الش ان ثالثهم امرأة إال ك ل ب ون رج ر ٣/٤٧٤" ال يخل  انظ

"  :وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .٣١١٨مشكاة المصابيح 

لم  ان " رواه مس ه رجل أو اثن ة إال ومع ى مغيب ذا عل ومي ه د ي ال  .٤/١٧١١ال يدخلن رجل بع ف

ة أو  ه أو الخادم يجوز لرجل أن يختلي في بيت أو حجرة أو سيارة بامرأة أجنبية عنه كزوجة أخي

ب مريض ره فيترت ه أو بغي ة بنفس ا ثق ة مع طبيب ونحو ذلك وكثير من الناس يتساهلون في هذا إم

   .على ذلك الوقوع في الفاحشة أو مقدماتها وتزداد مأساة اختالط األنساب وأوالد الحرام

   :مصافحة المرأة األجنبية

ع وعال ي المجتم ه ف ى شريعة الل ة عل ه وهذا مما طغت فيه بعض األعراف االجتماعي  في

ة  م الشرع وأقمت الحج ت أحدهم بحك و خاطب باطل عادات الناس وتقاليدهم على حكم الله حتى ل
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.. الخ، وصارت .وبينت الدليل اتهمك بالرجعية والتعقيد وقطع الرحم والتشكيك في النوايا الحسنة

ال مصافحة بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وزوجة األخ وزوجة العم وزوجة ا لخ

وا  ا فعل ر شرعا م ي خطورة األم ين البصيرة ف أسهل في مجتمعنا من شرب الماء ولو نظروا بع

ه  .ذلك ر ل د خي ن حدي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم " ألن يطعن في رأس أحدكم بمخيط م

وال شك  .٤٩٢١وهو في صحيح الجامع  ٢٠/٢١٢من أن يمس امرأة ال تحل له " رواه الطبراني 

رجالن أن هذا م ان وال دان تزني ان والي ان تزني لم " العين ه وس ه علي ال صلى الل ا ق د كم ا الي ن زن

د  ام أحم ي " رواه اإلم رج يزن امع  ١/٤١٢تزنيان والف ي صحيح الج و ف اك  ،٤١٢٦وه ل هن وه

أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال " إني ال أصافح النساء" رواه اإلمام أحمد 

ي  ،٢٥٠٩في صحيح الجامع وهو  ٦/٣٥٧ اء" رواه الطبران دي النس وقال أيضا " إني ال أمس أي

ر  ي الكبي امع  ٢٤/٣٤٢ف حيح الج ي ص و ف ابة  ٧٠٥٤وه ر اإلص اب  ٤/٣٥٤وانظ ط. دار الكت

ت .العربي ا قال ه  :وعن عائشة رضي الله عنه ه علي ه صلى الل د رسول الل ا مست ي ه م وال والل

ا ه يب ر أن الكالم وسلم يد امرأة قط غي لم [يعهن ب ددون  ].٣/١٤٨٩رواه مس اس يه ه أن ق الل أال فليت

   .زوجاتهم الصالحات بالطالق إذا لم يصافحن إخوانهم

ي  رام ف و ح يئا فه ي ش وب ال تغن ن وراء ث افحة م ل والمص ع حائ أن وض م ب ي العل وينبغ

   .الحالين

   :تطيب المرأة عند خروجها ومرورها بعطرها على الرجال

ا وهذا مما فشا  في عصرنا رغم التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " أيم

د  ام أحم ة " رواه اإلم انظر  ٤/٤١٨امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زاني

ائق  .١٠٥صحيح الجامع  د الس ر عن ذا األم وعند بعض النساء غفلة أو استهانة يجعلها تتساهل به

ة  ،رسةوالبائع وبواب المد أن تغتسل كغسل الجناب بل إن الشريعة شددت على من وضعت طيبا ب

قال صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى  .إذا أرادت الخروج ولو إلى المسجد

د  ام أحم ة " رواه اإلم ن الجناب الها م ى تغتسل اغتس ا صالة حت ل منه المسجد ليوجد ريحها لم يقب

حيح ال ٢/٤٤٤ ر ص امع وانظ راس  .٢٧٠٣ج ي األع ود ف ور والع ن البخ تكى م ه المش إلى الل ف

وحفالت النساء قبل خروجهن واستعمال هذه العطورات ذات الروائح النفاذة في األسواق ووسائل 
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ب  أن طي اءت الشريعة ب د ج الي رمضان وق ي لي النقل ومجتمعات اإلختالط وحتى في المساجد ف

الله أن ال يمقتنا وأن ال يؤاخذ الصالحين والصالحات بفعل النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه نسأل 

   .السفهاء والسفيهات وأن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم

   :سفر المرأة بغير محرم

افر  وم اآلخر تس ه والي ؤمن بالل رأة ت لم " ال يحل الم ه وس ه علي ه صلى الل قال رسول الل

لم  رم " رواه مس ع ذي مح وم إال م يرة ي ا  .٢/٩٧٧مس اق به ري الفس رم يغ ر مح فرها بغي وس

ذلك  ي عرضها أو شرفها، وك ؤذى ف ا أن ت فيتعرضون لها وهي ضعيفة فقد تنجرف وأقل أحواله

ي  ا ف ذي سيركب بجانبه ن ال زعمهم ـ فم تقبل ـ ب ودع ومحرم يس و بمحرم ي ائرة ول ركوبها بالط

أخ ي مطار آخر أو حدث ت د المقعد المجاور ولو حصل خلل فهبطت الطائرة ف ير واختالف موع

لما  .فماذا يكون الحال والقصص كثيرة ون مس هذا ويشترط في المحرم أربعة شروط وهي أن يك

   .بالغا عاقال ذكرا

لم :عن أبي سعيد الخدري قال ؤمن  :قال رسول الله صلى الله عليه وس رأة ت " ال يحل الم

ا أو بالله واليوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا إال و ا أو زوجه معها أبوها أو ابنه

   .٢/٩٧٧أخوها أو ذو محرم منها " رواه مسلم 

   :تعمد النظر إلى المرأة األجنبية

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله (قال الله تعالى 

ا (.." .لنظر..فزنا العين ا.وقال صلى الله عليه وسلم " ،٣٠النور / )خبير بما يصنعون ى م أي إل

ه رم الل اري  )ح تح الب ر ف اري انظ رعية  .١١/٢٦رواه البخ ة ش ان لحاج ا ك ك م ن ذل تثنى م ويس

ال  .كنظر الخاطب والطبيب ة ق ي نظر فتن ى الرجل األجنب رأة أن تنظر إل ى الم ويحرم كذلك عل

ألمرد ويحرم كذلك النظر إلى ا )وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن(تعالى 

ل عورة ال  ،والحسن بشهوة رأة وك ى عورة الم رأة إل ويحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والم

ون  .يجوز النظر إليها ال يجوز مسها ولو من وراء حائل ا يفعل يطان ببعضهم م ن تالعب الش وم

دة  ب المفس ة وجان ا ليست حقيقي ة أنه الم بحج اهدة األف ي المجالت ومش ى الصور ف من النظر إل
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   .رة الشهوات في هذا واضح كل الوضوحوإثا

  

  

   :الدياثة

ة :عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يهم الجن ه عل د حرم الل ر  :" ثالثة ق دمن الخم م

د  ام أحم ث " رواه اإلم ه الخب ي أهل ر ف ذي يق ديوث ال امع  ٢/٦٩والعاق وال ي صحيح الج و ف وه

٣٠٤٧.   

و المرأة في البيت وهي تتصل بالرجل ومن صور الدياثة في عصرنا اإلغضاء عن البنت أ

ع رجل  ه م اء بيت وة إحدى نس ازالت وأن يرضى بخل ا يسمى بالمغ ه بم ا وتحادث ي يحادثه األجنب

وه وأن  ائق ونح ي كالس ع أجنب ا م ب بمفرده ت ترك ل البي ن أه اء م دى النس رك إح ذا ت ي وك أجنب

ذا جل رائح وك ادي وال يهن الغ رج عل رعي يتف اب ش روجهن دون حج ى بخ الم أو يرض ب األف

   .المجالت التي تنشر الفساد والمجون وإدخالها البيت

   :التزوير في انتساب الولد ألبيه وجحد الرجل ولده

ال يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه أو يلحق نفسه بقوم ليس منهم وبعض الناس 

مية وبع ي األوراق الرس زور ف ون النسب الم دا يفعلون ذلك لمآرب مادية ويثبت ه حق د يفعل ضهم ق

واب  ي أب ة ف على أبيه الذي تركه وهو في صغره وكل ذلك حرام ويترتب على ذلك مفاسد عظيم

متعددة كالمحرمية والنكاح والميراث ونحو ذلك وقد جاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي 

لبخاري انظر " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " رواه ا :الله عنهما مرفوعا

ويحرم في الشريعة كل ما فيه عبث باألنساب أو تزوير فيها وبعض الناس إذا  .٨/٤٥فتح الباري 

ى فراشه  اء عل د ج و ق فجر في خصومته مع زوجته اتهمها بالفاحشة وتبرأ من ولده دون بينة وه

ه و يس من ن ل ا م ي نسب زوجه د وقد تخون بعض الزوجات األمانة فتحمل من فاحشة وتدخل ف ق

ه  جاء الوعيد العظيم على ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الل
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ن  :عليه وسلم يقول لما نزلت آية المالعنة نهم فليست م يس م ن ل وم م ى ق " أيما امرأة أدخلت عل

وفضحه الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه 

   .٣٣١٦انظر مشكاة المصابيح  ٢/٦٩٥على رؤوس األولين واآلخرين " رواه أبو داود 
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   :أكل الربا

الى ه تع واْ  :لم يؤذن الله في كتابه بحرب أحد إال أهل الربا قال الل واْ اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيَُّه {يَ

ؤْ  بَا إِن ُكنتُم مُّ َن اللِّه َوَرُسوِلِه } اللّهَ َوذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الّرِ البقرة / ِمنِيَن فَإِن لَّْم تَْفعَلُواْ فَأْذَنُواْ بَِحْرٍب ّمِ

   .وهذا كاف في بيان شناعة هذه الجريمة عند الله عز وجل ،٢٧٩-٢٧٨

ا  ل بالرب ه التعام والناظر على مستوى األفراد والدول يجد مدى الخراب والدمار الذي خلف

ة من اإلفالس والكساد والرك توى البطال ود والعجز عن تسديد الديون وشلل االقتصاد وارتفاع مس

ة  وانهيار الكثير من الشركات والمؤسسات وجعل ناتج الكدح اليومي وعرق العمل يصب في خان

تسديد الربا غير المتناهي للمرابي وإيجاد الطبقية في المجتمع من جعل األموال الطائلة تتركز في 

   .ل هذا شيء من صور الحرب التي توعد الله بها المتعاملين بالرباأيدي قلة من الناس ولع

وكل من يشارك في الربا من األطراف األساسية والوسطاء والمعينين المساعدين ملعونون 

ه  :على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه قال ه صلى الل لعن رسول الل

وبناء  .٣/١٢١٩" هم سواء " رواه مسلم  :تبه وشاهديه " وقال" آكل الربا وموكله وكا:عليه وسلم

عليه ال يجوز العمل في كتابة الربا وال في تقييده وضبطه وال في استالمه وتسليمه وال في إيداعه 

   .وال في حراسته وعلى وجه العموم تحرم المشاركة فيه واإلعانة عليه بأي وجه من الوجوه

ه ولقد حرص النبي صلى الله علي د الل ه وسلم على تبيان قبح هذه الكبيرة فيما جاء عن عب

ه :بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا نكح الرجل أم ل أن ي  ،" الربا ثالثة وسبعون بابا أيسرها مث

امع  ٣٧وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم " رواه الحاكم في المستدرك / ي صحيح الج و ف وه

ه ب .٣٥٣٣ اوبقوله فيما جاء عن عبد الل ا مرفوع ه عنهم ة رضي الل ه  :ن حنظل ا يأكل م رب " دره

د  ام أحم ة " رواه اإلم ين زني تة وثالث ن س د م م أش و يعل امع  ٥/٢٢٥الرجل وه انظر صحيح الج

وتحريم الربا عام لم يخص بما كان بين غني وفقير كما يظنه بعض الناس بل هو عام في  .٣٣٧٥

ه  كل حال وشخص وكم من األغنياء وكبار التجار قد ا في ل م أفلسوا بسببه والواقع يشهد بذلك وأق

لم ه وس ه علي إن  :محق بركة المال وإن كان كثيرا في العدد قال النبي صلى الل ر ف ا وإن كث " الرب

ل أي نقصان  ٣٥٤٢وهو في صحيح الجامع  ٢/٣٧عاقبته تصير إلى قل " رواه الحاكم  ومعنى ق



 محرمات استهان بها كثير من الناس 

     www.islamqa.info    ٣
١

   .المال

نسبته مرتفعة أو متدنية قليلة أم كثيرة فكله حرام وليس الربا كذلك مخصوصا بما إذا كانت 

   .صاحبه يبعث من قبره يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والصرع

ل  الى أله ومع فحش هذه الجريمة إال أن الله أخبر عن التوبة منها وبين كيفية ذلك فقال تع

   .وهذا عين العدل )ن وال تظلمونفإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمو( :الربا

عون  ذين يض ى ال ا وحت عر قبحه رة وأن تستش ذه الكبي ن ه ؤمن م س الم ر نف ويجب أن تنف

أموالهم في البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغي عليهم أن يشعروا 

ا بشعور المضطر وأنهم كمن يأكل ا ديل م اد الب الى والسعي إليج لميتة أو أشد مع استغفار الله تع

اب  ي أي ب أمكن وال يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع لهم في حساباتهم تخلصوا منه ف

ن  وع م أي ن ه ب تفادة من م االس ا وال يجوز له جائز تخلصا ال صدقة فإن الله طيب ال يقبل إال طيب

رب وال لبس وال مركب والمسكن وال نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو االستفادة ال بأكل وال ش

ا  تخلص منه ا ي أم وال في إخراج الزكاة وال في تسديد الضرائب وال يدفع بها ظلما عن نفسه وإنم

   .خوفا من بطش الله تعالى

   :كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها

ال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة ط ت أصابعه بل ا فنال عام فأدخل يده فيه

ام  وق الطع ه ف ال جعلت ال أف ه ق فقال " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الل

لم  ن ال يخاف  ،١/٩٩كي يراه الناس ؟ من غش فليس منا " رواه مس وم مم ة الي ن الباع ر م وكثي

أسفل صندوق البضاعة أو استعمال مواد  الله يحاول إخفاء العيب بوضع الصق عليه أو جعله في

كيميائية ونحوها تظهره بمظهر حسن أو تخفي صوت العيب الذي في المحرك في أول األمر فإذا 

لعة أو  عاد المشتري بالسلعة لم تلبث أن تتلف من قريب وبعضهم يغير تاريخ انتهاء صالحية الس

يارات واآلالت ال يمنع المشتري من معاينة السلعة أو فحصها أو تجريبها و ون الس كثير ممن يبيع

اع  .يبينون عيوبها وهذا حرام لم ب لم وال يحل لمس لم أخو المس لم " المس قال النبي صلى عليه وس

ة  ن ماج ه " رواه اب ه ل ب إال بين ه عي ا في ه بيع ن أخي امع  ٢/٧٥٤م ي صحيح الج و ف  .٦٧٠٥وه
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ز ي الم يوبعضهم يظن أنه يخلي مسئوليته إذا قال للمشترين ف د.اد العلن ة حدي ع كوم ة .. أبي . كوم

إن  ،حديد ا ف م يتفرق ا ل ار م ان بالخي فهذا بيعه منزوع البركة كما قال صلى الله عليه وسلم " البيع

اري أنظر  ا ". رواه البخ ة بيعهم ت برك ا محق ذبا وكتم ا وإن ك ي بيعهم ا ف ورك لهم صدقا وبينا ب

   .٤/٣٢٨الفتح 

   :بيع النجش

ي السعر،  وهو أن يزيد في السلعة ادة ف ى الزي ره ويجره إل من ال يريد شراءها ليخدع غي

ن  ،١٠/٤٨٤قال صلى الله عليه وسلم "ال تناجشوا" رواه البخاري انظر فتح الباري  وع م وهذا ن

الخداع وال شك وقد قال عليه الصالة والسالم " المكر والخديعة في النار " انظر سلسلة األحاديث 

حيحة  ن  .١٠٥٧الص ر م بهم وكثي يارات كس ع الس ارض بي زادات ومع راج والم ي الح داللين ف ال

خبيث لمحرمات كثيرة يقترفونها منها تواطؤهم في بيع النجش والتغرير بالمشتري القادم وخداعه 

ين  ى العكس يندسون ب م أو ألحدهم فعل فيتواطؤن على خفض سعر سلعته أما لو كانت السلعة له

   .اد يخدعون عباد الله ويضرونهمالمشترين ويرفعون األسعار في المز

   - :البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة

ِه  قال الله تعالى ِر اللَّ ى ِذْك عَْوا إِلَ ِة فَاْس ْوِم اْلُجُمعَ َالةِ ِمن يَ {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدي ِللصَّ

   ٩الجمعة/لَُموَن} َوذَُروا اْلبَْيَع ذَِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَعْ 

ترك  اجد ويش ام المس وبعض الباعة يستمرون في البيع بعد النداء الثاني في دكاكينهم أو أم

راجح وبعض أصحاب  ى ال ع باطل عل ذا البي واكا وه و س نهم ول ترون م ذين يش معهم في اإلثم ال

وإن زاد  المطاعم والمخابز والمصانع يجبرون عمالهم على العمل في وقت صالة الجمعة وهؤالء

أما العامل فإنه البد أن يعمل بمقتضى  ،ربحهم في الظاهر فإنهم ال يزدادون إال خسارا في الحقيقة

ه " :قوله صلى الله عليه وسلم ي معصية الل د  ." ال طاعة لبشر ف ام أحم ال  ١/١٢٩رواه اإلم وق

   .١٠٦٥أحمد شاكر إسناده صحيح رقم 
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   -:القمار والميسر

ْن {يَ :قال الله تعالى ٌس ّمِ اُب َواألَْزالَُم ِرْج ُر َواألَنَص ُر َواْلَمْيِس ا اْلَخْم واْ إِنََّم ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيَُّه

   .٩٠المائدة/َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن} 

ي  تركون ف انوا يش م ك دهم أنه ن أشهر صوره عن وكان أهل الجاهلية يتعاطون الميسر وم

بعة يأخذون بأنصبة  بعير ة فس ن القرع وع م و ن داح وه عشرة أشخاص بالتساوي ثم يَضرب بالق

   .متفاوتة معينة في عرفهم وثالثة ال يأخذون شيئا

   :وأما في زماننا فإن للميسر عدة صور منها

ال يجري السحب  ام بم ن أبسطها شراء أرق رة وم ه صور كثي ـ ما يعرف باليانصيب ول

يعطى جائزة والثاني وهكذا في جوائز معدودة قد تتفاوت فهذا حرام ولو كانوا عليها فالفائز األول 

   .يسمونه بزعمهم خيريا

ه  لعة يجري علي د شرائه للس ا عن ول أو يعطى رقم داخلها شيء مجه ـ أن يشتري سلعة ب

   .السحب لتحديد الفائزين بالجوائز

ا ات والبضائع ـ ومن صور الميسر في عصرنا عقود التأمين التجاري على الحي ة والمركب

ى أن بعض  ة حت ن الصور المختلف ك م ر ذل ى غي ر إل امل وضد الغي أمين الش ق والت وضد الحري

   .المغنين يقومون بالتأمين على أصواتهم

هذا وجميع صور المقامرة تدخل في الميسر وقد وجد في زماننا أندية خاصة بالقمار وفيها 

ات ما يعرف بالطاوالت الخضراء الخاصة لمقار ي مراهن فة هذا الذنب العظيم وكذلك ما يحدث ف

ي بعض محالت  د ف واع الميسر ويوج ن أن وع م سباق الخيول وغيرها من المباريات هو أيضا ن

رز"  األلعاب ومراكز الترفيه أنواع من األلعاب المشتملة على فكرة الميسر كالتي يسمونها "الفليب

ا ومن صور المقامرة أيضا المسابقات التي تكون  فيها الجوائز من طرفي المسابقة أو أطرافها كم
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   .نص على ذلك جماعة من أهل العلم

   :السرقة

ٌز  :قال تعالى هُ َعِزي ِه َواللّ َن اللّ {َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُواْ أَْيِديَُهَما َجَزاء بَِما َكَسبَا نََكاالً ّمِ

   .٣٨المائدة / َحِكيٌم } 

ن اللصوص ومن أعظم جرائم الس وع م ذا الن رقة سرقة حجاج وعمار بيت الله العتيق وه

ه  ه علي ي صلى الل ال النب د ق ه وق ت الل اع األرض وحول بي ال يقيم وزنا لحدود الله في أفضل بق

ة أن يصيبني ( :وسلم في قصة صالة الكسوف أخرت مخاف وني ت ين رأيتم لقد جئ بالنار وذلكم ح

اءه[حجن يجر قصبه وحتى رأيت فيها صاحب الم ،من لفحها ار ]أمع ي الن اج  ،ف ان يسرق الح ك

ي :فإن فطن له قال ]عصا معقوفة الطرف[بمحجنه  ه ،إنما تعلق بمحجن ه ذهب ب ل عن  )..وإن غف

   .٩٠٤رواه مسلم رقم 

ا  ون نسرق كم ا يقول ومن أعظم السرقات السرقة من األموال العامة وبعض الذين يفعلونه

ك س وا أن تل ا علم ا وم رق غيرن ع يس ك لجمي ة مل وال العام لمين ألن األم ع المس ن جمي رقة م

وال  ن أم اس يسرق م دهم وبعض الن رر تقلي ة تب يس بحج ه ل افون الل ذين ال يخ المسلمين وفعل ال

اربون  م المح والهم ه لب أم ذين يجوز س ار ال إن الكف ر صحيح ف ذا غي الكفار بحجة أنهم كفار وه

يدخلون في ذلك ومن وسائل السرقة مد األيدي إلى للمسلمين وليس جميع شركات الكفار وأفرادهم 

ب  ن حقائ را ويسرق وبعضهم يسرق م جيوب اآلخرين خلسة وبعضهم يدخل بيوت اآلخرين زائ

اء  ضيوفه وبعضهم يدخل المحالت التجارية ويخفي في جيوبه وثيابه سلعا أو ما تفعله بعض النس

ي من إخفائها تحت ثيابها وبعض الناس يستسهل سرقة األشي ال النب د ق ة أو الرخيصة وق اء القليل

ده "  :صلى الله عليه وسلم ل فتقطع ي ده ويسرق الحب ارق يسرق البيضة فتقطع ي ه الس " لعن الل

ويجب على كل من سرق شيئا أن يعيده إلى صاحبه بعد  .١٢/٨١رواه البخاري انظر فتح الباري 

ي را شخص ة أو س اده عالني واء أع ل س ز وج ه ع ى الل وب إل ن أن يت ز ع إن عج طة ف ا أو بواس

وي  ه وين الوصول إلى صاحب المال أو إلى ورثته من بعده مع االجتهاد في البحث فإنه يتصدق ب

   .ثوابه لصاحبه
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   :وإعطاؤها الرشوة أخذ

ا  ة ألنه ل جريم ية باط ق أو تمش ال ح اس إلبط ين الن اكم ب ي أو الح وة للقاض اء الرش إعط

َوالَُكم  :حق وتفشي الفساد قال الله تعالىتؤدي إلى الجور في الحكم وظلم صاحب ال أُْكلُواْ أَْم {َوالَ تَ

تُ  اِإلثِْم َوأَن اِس بِ َواِل النَّ ْن أَْم ا ّمِ أُْكلُواْ فَِريقً اِم ِلتَ وَن} بَْينَُكم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُواْ بَِها إِلَى اْلُحكَّ رة/ ْم تَْعلَُم البق

م " رواه " ل :وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا .١٨٨ ي الحك عن الله الراشي والمرتشي ف

امع  ٢/٣٨٧اإلمام أحمد  ي صحيح الج و ف م ال  .٥٠٦٩وه ع ظل ع للتوصل لحق أو دف ا وق ا م أم

   .يمكن إال عن طريق الرشوة فال يدخل في الوعيد

د  ات عن ن المرتب وردا أعظم م وقد تفشت الرشوة في عصرنا تفشيا واسعا حتى صارت م

ر بعض الموظفين بل صار ة وصارت كثي اوين مغلف ن الشركات بعن ر م ت بندا في ميزانيات كثي

من المعامالت ال تبدأ وال تنتهي إال بها وتضرر من ذلك الفقراء تضررا عظيما وفسدت كثير من 

ن  دم إال لم دة ال تق ة الجي ل والخدم ى أصحاب العم ال عل اد العم ببا إلفس الذمم بسببها وصارت س

د يدفع ومن ال يدفع فالخدمة  ده ق له رديئة أو يؤخر ويهمل وأصحاب الرشاوي الذين جاءوا من بع

دوبي  وب من ي جي ل ف ن حق أصحاب العم وال هي م ت أم انتهوا قبله بزمن وبسبب الرشوة دخل

ى الشركاء  لم عل المبيعات والمشتريات ولهذا وغيره فال عجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وس

ه في هذه الجريمة واألطراف فيها أن ي رو رضي الل ن عم ه ب د الل طردهم الله من رحمته فعن عب

لم :عنه قال ه وس ن  :قال رسول الله صلى الله علي ى الراشي والمرتشي " رواه اب ه عل ة الل " لعن

   .٥١١٤وهو في صحيح الجامع  ٢٣١٣ماجة 

   -:غصب األرض

ي تخدمها ف ى صاحبها يس اال عل ة وب وة والحيل ه صارت الق م  إذا انعدم الخوف من الل الظل

ة  ي غاي ك ف ة ذل ك غصب األراضي وعقوب ن ذل وال اآلخرين وم كوضع اليد واالستيالء على أم

ة :الشدة فعن عبد الله بن عمر مرفوعا وم القيام ه ي ه خسف ب " من أخذ من األرض شيئا بغير حق

   .٥/١٠٣إلى سبع أرضين " رواه البخاري انظر الفتح 

ه "  :وعن يعلى بن مرة رضي الله عنه مرفوعا ه الل ن األرض كلف برا م م ش أيما رجل ظل
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ين  )يحضره :في الطبراني(أن يحفره  ى يقضى ب حتى آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حت

   .٢٧١٩وهو في صحيح الجامع  ٢٢/٢٧٠الناس " رواه الطبراني في الكبير 

و  اره وه ى حساب ج ويدخل في ذلك تغيير عالمات األراضي وحدودها فيوسع أرضه عل

لما ه وس ه علي لم بشرح  :لمشار إليه بقوله صلى الل ار األرض " رواه مس ر من ن غي ه م ن الل " لع

   .١٣/١٤١النووي 

   -:قبول الهدية بسبب الشفاعة

الجاه والمكانة بين الناس من نعم الله على العبد إذا شكرها ومن شكر هذه النعمة أن يبذلها 

" من استطاع منكم  :النبي صلى الله عليه وسلمصاحبها لنفع المسلمين وهذا يدخل في عموم قول 

ومن نفع بجاهه أخاه المسلم في دفع ظلم عنه أو جلب  .٤/١٧٢٦أن ينفع أخاه فليفعل " رواه مسلم 

ه عز وجل إذا خلصت  د الل خير إليه دون ارتكاب محرم أو اعتداء على حق أحد فهو مأجور عن

ل ه وس ه علي لى الل ي ص ك النب ن ذل ر ع ا أخب ه كم هنيت و داود  :م بقول ؤجروا " رواه أب فعوا ت " اش

ؤمنين بعضهم  ١٠/٤٥٠والحديث في الصحيحين فتح الباري  ٥١٣٢ اون الم كتاب األدب باب تع

   .بعضا

وال يجوز أخذ مقابل على هذه الشفاعة والواسطة والدليل ما جاء عن أبي أمامة رضي الله 

عليها) فقبلها (منه) فقد أتى بابا عظيما من فأهدى له هدية ( ،" من شفع ألحد شفاعة :عنه مرفوعا

   .٦٢٩٢وهو في صحيح الجامع  ٥/٢٦١رواه اإلمام أحمد  .أبواب الربا "

ي  خص ف ين ش ترطه لتعي الي يش غ م ل مبل اطته مقاب ه ووس ذل جاه رض ب اس يع ن الن وم

راجح أن  ك وال ريض ونحو ذل ى أخرى أو عالج م وظيفة أو نقل آخر من دائرة أو من منطقة إل

ذا المقابل محرم لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا بل إن ظاهر الحديث يشمل األخذ ولو بدون شرط ه

وحسب فاعل الخير األجر من الله يجده يوم  ]من إفادات الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة[مسبق 

ال  .القيامة ه جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها فأقبل الرجل يشكره فق ل

اة ؟ اآلداب الشرعية  ال زك ا أن للم اة كم اه زك رى أن للج الحسن بن سهل عالم تشكرنا ونحن ن
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   .٢/١٧٦البن مفلح 

ا  ة ومتابعته از معامل خص إلنج تئجار ش ين اس رق ب ا الف ه هن ارة إلي ن اإلش ا يحس ومم

بذل جاهه ومالحقتها مقابل أجرة فيكون هذا من باب اإلجارة الجائزة بالشروط الشرعية وبين أن ي

   .ووساطته فيشفع مقابل مال فهذا من المحظور

  

  

   -:استيفاء العمل من األجير وعدم إيفائه أجره

ر  :لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة إعطاء األجير حقه فقال " أعطوا األجي

   .١٤٩٣وهو في صحيح الجامع  ٢/٨١٧أجره قبل أن يجف عرقه " رواه ابن ماجة 

لظلم الحاصل في مجتمعات المسلمين عدم إعطاء العمال واألجراء والموظفين ومن أنواع ا

   :حقوقهم ولهذا عدة صور منها

ــ أن يجحده حقه بالكلية وال يكون لألجير بينة فهذا وإن ضاع حقه في الدنيا فإنه ال يضيع 

إن عند الله يوم القيامة فإن الظالم يأتي وقد أكل مال المظلوم فيعطى المظلوم من ح الم ف سنات الظ

   .فنيت أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار

الى ه تع ال الل د ق ه دون حق وق نقص من امال وي اه ك ه إي ال يعطي ه ف ه في ل ( :ــ أن يبخس وي

دهم  ،١المطففين/ )للمطففين ن بل اال م تقدم عم ل إذا اس اب العم ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض أرب

ل وكان قد عقد م ود العم ى عق د إل ل عم ه وباشروا العم إذا ارتبطوا ب ين ف عهم عقدا على أجر مع

ه ى الل رهم إل م فيشكون أم  ،فغيرها بأجور أقل فيقيمون على كراهية وقد ال يستطيعون إثبات حقه

وء  ه فيب بيل الل وإن كان رب العمل الظالم مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الصد عن س

   .بإثمه

ه ــ أن  ية ويمنع يزيد عليه أعماال إضافية أو يطيل مدة الدوام وال يعطيه إال األجرة األساس
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   .أجرة العمل اإلضافي

ون  د يك اكم وق ة وشكاوى ومح د ومالحق د جهي د جه ه إال بع ه إلي ــ أن يماطل فيه فال يدفع

د  ة أو يقص ن المطالب ف ع ه ويك رك حق ى يت ل حت الل العام أخير إم ن الت ل م رض رب العم غ

ه وال ا الستفادة من أموال العمال بتوظيفها وبعضهم يرابي فيها والعامل المسكين ال يجد قوت يوم

فويل لهؤالء الظلمة من عذاب يوم  .ما يرسله نفقة ألهله وأوالده المحتاجين الذين تغرب من أجلهم

ة  :الى" قال الله تع :أليم روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثالث

را  تأجر أجي أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل اس

   .٤/٤٤٧فاستوفى منه ولم يعطه أجره " رواه البخاري انظر فتح الباري 

   :عدم العدل في العطية بين األوالد

ى يعمد بعض الناس إلى تخصيص بعض أوالدهم بهبات وأعطيات دون اآلخرين و هذا عل

اآلخرين  م ب م تق د األوالد ل ة بأح وم حاج أن تق ه مسوغ شرعي ك الراجح عمل محرم إذا لم يكن ل

ال أو صاحب أسرة  د عم ه ال يج ثال أو أن رآن م كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للق

ن أوالده لسبب  دا م وي إذا أعطى أح د أن ين ى الوال ك وعل رغ ونحو ذل م متف ب عل رة أو طال كبي

ا أعطى األول يعطيه كم ه س اه أن ام  .شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعط دليل الع وال

ير  )اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله(قوله تعالى  ن بش ان ب اء عن النعم ا ج دليل الخاص م وال

ي ت ابن ذا  رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إني نحل ه

ه ؟  )أي وهبته عبدا كان عندي(غالما  ه مثل دك نحلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ول

تح  ي  ،٥/٢١١فقال ال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه " رواه البخاري انظر الف وف

ا م " ق ين أوالدك دلوا ب ه واع رد رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الل ل فرجع ف

تح  ه الف لم  ،٥/٢١١عطيت حيح مس ور " ص ى ج هد عل إني ال أش هدني إذا ف ال تش ة " ف ي رواي وف

ه  .٣/١٢٤٣ ه الل د رحم ام أحم ول اإلم ذا ق الميراث وه ائل [ويعطى الذكر مثل حظ األنثيين ك مس

ألة ت ٢٠٤اإلمام أحمد ألبي داود  ي داود المس ى أب يته عل ي حاش يم ف ن الق ا وقد حقق اإلمام اب حقيق

ي تفضيل بعض أوالده  ].بينا ه ف ن ال يخاف الل اء م والناظر في أحوال بعض األسر يجد من اآلب

داوة والبغضاء نهم الع زرع بي دا  .بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض وي د يعطي واح وق
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اال  ه م ه أو يعطي أوالد إحدى زوجتي ن أخوال بها م ه ش ه في ه ويحرم اآلخر ألن به أعمام ه يش ألن

يرتد  يعطي ذا س أوالد األخرى وربما أدخل أوالد إحداهما مدارس خاصة دون أوالد األخرى وه

ن  ه الصالة والسالم لم ال علي د ق تقبال وق عليه فإن المحروم في كثير من األحيان ال يبر بأبيه مس

 رواه اإلمام أحمد ..."...أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء.فاضل بين أوالده في العطية "

   ١٦٢٣وهو في صحيح مسلم رقم  ٤/٢٦٩

  

   :سؤال الناس المال من غير حاجة

أل  ن س عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "م

وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا وما الغنى الذي ال تنبغي معه المسألة قال قدر ما 

امع  ٢/٢٨١بو داود يغديه ويعشيه" رواه أ ن مسعود رضي  ،٦٢٨٠وهو في صحيح الج وعن اب

ة  وم القيام اءت ي ه ج ا يغني ه م أل ول ن س لم " م ه وس ه علي ه صلى الل الله عنه قال قال رسول الل

د  ام أحم ه " رواه اإلم ي وجه ا ف ا أو كدوش امع  ١/٣٨٨خدوش وبعض  .٦٢٥٥انظر صحيح الج

ه يقطعون التسبيح بشكاياتهم وبعضهم يكذبون ويزورون الشحاذين يقفون في المساجد أمام خلق الل

ن  ون م ونهم وينتقل م يجمع اجد ث ى المس راد األسرة عل د يوزعون أف ون قصصا وق أوراقا ويختلق

ن  رهم م ة. وغي اتوا ظهرت الترك إذا م ه ف ا إال الل ى ال يعلمه ن الغن ة م ي حال م ف مسجد آلخر وه

اء م ل أغني بهم الجاه ين يحس اجين الحقيقي م المحت ا وال يفطن له اس إلحاف ألون الن ف ال يس ن التعف

   .فيتصدق عليهم

  االستدانة بدين ال يريد وفاءه 

حقوق العباد عند الله عظيمة وقد يخرج الشخص من حق الله بالتوبة ولكن حقوق العباد ال 

ي نات والس ن بالحس درهم ولك ئات مناص من أدائها قبل أن يأتي يوم ال يتقاضى فيه بالدينار وال بال

ول الى يق بحانه وتع ه س ا( :والل ى أهله ات إل ؤدوا األمان أمركم أن ت ه ي اء / )إن الل ن  ،٥٨النس وم

ا  ة وإنم ة الماس األمور المتفشية في المجتمع التساهل في االستدانة وبعض الناس ال يستدين للحاج

ن ال ك م اث ونحو ذل د المركب واألث ي تجدي اراة اآلخرين ف ي التوسع ومج ة ف اع يستدين رغب مت
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ا  ر منه و كثي ي ال يخل يط الت وع التقس الفاني والحطام الزائل وكثيرا ما يدخل هؤالء في متاهات بي

   .من الشبهة أو الحرام

والتساهل في االستدانة يقود إلى المماطلة في التسديد أو يؤدي إلى إضاعة أموال اآلخرين 

اس  :هذا العمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من عاقبة ،وإتالفها " من أخذ أموال الن

اري  تح الب ر ف اري انظ ه " رواه البخ ه الل ا أتلف د إتالفه ذ يري ن أخ ه وم ه عن ا أدى الل د أداءه يري

يم .٥/٥٤ ه عظ هيد  ،والناس يتساهلون في أمر الدين كثيرا ويحسبونه هينا وهو عند الل ل إن الش ب

ك مع ماله من المزايا العظيمة واألجر الجزيل والمرتب ل ذل دين ودلي ة ال ن تبع لم م ة ال يس ة العالي

و  :قوله صلى الله عليه وسلم " سبحان الله ماذا أنزل الله من التشديد في الدين والذي نفسي بيده ل

ى يقضى  أن رجال قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حت

امع  ٧/٣١٤ى عنه دينه " رواه النسائي انظر المجتب ي صحيح الج و ف ذا  .٣٥٩٤وه د ه ل بع فه

  يرعوي هؤالء المتساهلون المفرطون ؟! 

   :أكل الحرام

من ال يخاف الله ال يبالي من أين اكتسب المال وفيم أنفقه بل يكون همه زيادة رصيده ولو 

ا ل م اة أو أك ع محرم أو مراب ر أو بي ل كان سحتا وحراما من سرقة أو رشوة أو غصب أو تزوي

لمين  ال المس ت م ى بي داء عل اء أو اعت ة وغن ة وفاحش رم ككهان ل مح ى عم رة عل يم أو أج يت

ه  ل من و يأك م ه ك ث ر حاجة ونحو ذل والممتلكات العامة أو أخذ مال الغير باإلحراج أو سؤال بغي

ه  ه علي ي صلى الل ال النب ويلبس ويركب ويبني بيتا أو يستأجره ويؤثثه ويدخل الحرام بطنه وقد ق

ر ." كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به :وسلم ي  ١٩/١٣٦.. " رواه الطبراني في الكبي و ف وه

ك الهالك  .٤٤٩٥صحيح الجامع  ه وهنال يم أنفق به وف ن اكتس ن أي ه م وسيسأل يوم القيامة عن مال

ي فليسارع  ا آلدم ان حق ه وإن ك التخلص من ارع ب ال حرام أن يس ه م ي لدي ن بق والخسار فعلى م

ه إلي ن بإرجاع درهم ولك دينار وال بال ه بال ى في وم ال يتقاض أتي ي ل أن ي ماح قب ب الس ع طل ه م

  بالحسنات والسيئات 

   :شرب الخمر ولو قطرة واحدة
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الى ه تع ال الل ْيَطاِن  :ق ِل الشَّ ْن َعَم ٌس ّمِ اُب َواألَْزالَُم ِرْج ُر َواألَنَص ُر َواْلَمْيِس ا اْلَخْم {إِنََّم

واألمر باالجتناب هو من أقوى الدالئل على التحريم وقد قرن  ،٩٠المائدة/ْفِلُحوَن} فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُ 

ا  و حرام وإنم ل ه م يق ه ل الخمر باألنصاب وهي آلهة الكفار وأصنامهم فلم تبق حجة لمن يقول إن

  قال فاجتنبوه !! 

ابر مرف اوقد جاء الوعيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن شرب الخمر فعن ج  :وع

ا رسول  :.. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال " قالوا." ي

وعن  .٣/١٥٨٧" عرق أهل النار أو عصارة أهل النار " رواه مسلم  :الله وما طينة الخبال ؟ قال

ي  :ابن عباس مرفوعا ن " رواه الطبران د وث و كعاب ه وه ي الل ر لق دمن خم ات م ن م  ١٢/٤٥" م

   .٦٥٢٥وهو في صحيح الجامع 

ة  ددت أسماؤها عربي ا وتع ا بالغ ي عصرنا تنوع وقد تنوعت أنواع الخمور والمسكرات ف

ي  وأعجمية فأطلقوا عليها البيرة والجعة والكحول والعرق والفودكا والشمبانيا وغير ذلك وظهر ف

ه نهم بقول لم ع ه وس ي  " :هذه األمة الصنف الذين أخبر النبي صلى الله علي ن أمت اس م ليشربن ن

د  ام أحم مها " رواه اإلم ر اس مونها بغي ر يس امع  ٥/٣٤٢الخم حيح الج ي ص و ف م  .٥٤٥٣وه فه

ا (يطلقون عليها مشروبات روحية بدال من الخمر تمويها وخداعا  وا وم ذين آمن ه وال ادعون الل يخ

   ).يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون

ا وقد جاءت الشريعة بالضابط العظيم الذي يح و م ة التالعب وه ر فتن سم األمر ويقطع داب

لم  :جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ل مسكر حرام " رواه مس  .٣/١٥٨٧" كل مسكر خمر وك

ره  ه وكثي و حرام قليل د [فكل ما خالط العقل وأسكره فه ه حرام " ق ره فقليل ا أسكر كثي حديث " م

ومهما تعددت األسماء واختلفت  ]٣١٢٨وهو في صحيح أبي داود رقم  ٣٦٨١رواه أبو داود رقم 

   .فالمسمى واحد والحكم معلوم

ور لم لشراب الخم ه وس ه علي ه الصالة  ،وأخيرا فهذه موعظة من النبي صلى الل ال علي ق

اب  :والسالم " من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صالة أربعين صباحا وإن مات دخل النار فإن ت

قبل له صالة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم ت
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تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صالة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب 

ا رسول  الوا ي ة ق وم القيام ال ي ة الخب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغ

وهو في صحيح الجامع  ٣٣٧٧رواه ابن ماجة رقم  .رة أهل النارعصا :الله وما ردغة الخبال قال

٦٣١٣.   

   :استعمال آنية الذهب والفضة واألكل والشرب فيها

ية أو  ة والفض ي الذهبي ن األوان وم م ة الي الت األدوات المنزلي ن مح ل م و مح اد يخل ال يك

ذ ي المطلية بالذهب والفضة وكذلك بيوت األثرياء وعدد من الفنادق بل صار ه ن األوان وع م ا الن

بات ي المناس بعض ف اس بعضهم ل دمها الن ي يق ة الت د ال  ،من جملة الهدايا النفيس اس ق وبعض الن

ي  ،يضعها في بيته ولكنه يستعملها في بيوت اآلخرين ووالئمهم ة ف ور المحرم ن األم ذا م ل ه وك

تعمال  ن أم الشريعة وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اس ي فع ذه األوان ه

نم  :سلمة مرفوعا ار جه " إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه ن

لم  حون  .٣/١٦٣٤" رواه مس ام كالص ة وأدوات الطع ن اآلني و م ا ه ل م مل ك م يش ذا الحك وه

ي األ ة ف ات المقدم ب الحلوي يافة وعل ديم الض ي تق كاكين وأوان ق والس وك والمالع راس والش ع

   .ونحوها

ة اج للزين ف الزج وف خل ى رف ن نضعها عل تعملها ولك  ،وبعض الناس يقولون نحن ال نس

   ].من إفادات الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة[وهذا ال يجوز أيضا سدا لذريعة استخدامها 

   :شهادة الزور

ْجَس ِمَن اْألَْوثَاِن َواْجتَنِبُو :قال الله تعالى وِر} {فَاْجتَنِبُوا الّرِ زُّ وعن  ،٣١-٣٠الحج/ ا قَْوَل ال

ال ه ق ا عن أبي ه  :عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهم ه علي ه صلى الل د رسول الل ا عن كن

" أال أنبئكم بأكبر الكبائر " ثالثا " اإلشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وجلس وكان متكئا ـ :وسلم فقال

ال ا ح :فق ا زال يكرره ال فم زور ق ول ال اأال وق ى قلن تح  :ت ر الف اري انظ ه سكت " رواه البخ ليت

٥/٢٦١.   
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داوة  ن الع ا م دواعي إليه رة ال وتكرار التحذير من شهادة الزور هنا لتساهل الناس بها وكث

ن  ع م م وق زور وك هادة ال والحسد ولما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة فكم ضاع من الحقوق بش

   .ماال يستحقون أو أعطوا نسبا ليس بنسبهم بناء عليها ظلم على أبرياء بسببها أو حصل أناس على

ومن التساهل فيها ما يفعله بعض الناس في المحاكم من قوله لشخص يقابله هناك اشهد لي 

ت أو  وأشهد لك فيشهد له في أمر يحتاج إلى علم بالحقيقة والحال كأن يشهد له بملكية أرض أو بي

اب المح ى ب ه إال عل م يقابل و ل ة وه ون تزكي ي أن تك ذب وزور فينبغ ذا ك دهليز وه ي ال ة أو ف كم

   .٨١يوسف /  )وما شهدنا إال بما علمنا( :الشهادة كما ورد في كتاب الله

  سماع المعازف والموسيقى: 

ن يشتري (كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أن المراد بقوله تعالى  ومن الناس م

وعن أبي عامر وأبي مالك  ]٦/٣٣٣تفسير ابن كثير [ناء هو الغ )لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

ال لم ق ه وس ه علي لى الل ي ص ن النب ا ع ه عنهم ي الل عري رض وام  :األش ي أق ن أمت ونن م " ليك

ازف ر والمع تح .يستحلون الحر والحرير والخم اري انظر الف س  .١٠/٥١.. " رواه البخ وعن أن

ة خسف :رضي الله عنه مرفوعا ذه األم ي ه ور  " ليكونن ف ك إذا شربوا الخم ذف ومسخ وذل وق

دنيا  ٢٢٠٣واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف " انظر السلسلة الصحيحة  ي ال ن أب ى اب وعزاه إل

   .٢٢١٢في ذم المالهي والحديث رواه الترمذي رقم 

ه صوت  ار بأن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل ووصف المزم

و والعزف أحمق فاجر وقد نص  العلماء المتقدمون كاإلمام أحمد رحمه الله على تحريم آالت الله

ي  دخل ف ة ت و والعزف الحديث اب والصنج وال شك أن آالت الله كالعود والطنبور والشبابة والرب

انون واألورج  ة والق ك كالكمنج ازف وذل ي عن المع ي النه لم ف ه وس ه علي ي صلى الل ديث النب ح

ي والبيانو والغيتار وغير ة الت ها بل إنها في الطرب والنشوة والتأثير أكبر بكثير من اآلالت القديم

ر  ورد تحريمها في بعض األحاديث بل إن نشوة الموسيقى وسكرها أعظم من سكر الخمر كما ذك

اء  يقى غن ق الموس م إذا راف ذنب يعظ تد وال ريم يش ك أن التح ره والش يم وغي ابن الق م ك ل العل أه

ا وات القين وات كأص ات وأص ون كلم دما تك يبة عن اقم المص ات وتتف ات والمطرب ن المغني ت وه
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ت  ه ينب ا وأن د الزن اء بري األغاني عشقا وحبا وغراما ووصفا للمحاسن ولذلك ذكر العلماء أن الغن

ذا  ي ه تن ف م الف ن أعظ يقى م اني والموس النفاق في القلب وعلى وجه العموم صار موضوع األغ

   .الزمان

ي ع بالء ف ا زاد ال راس ومم اعات واألج رة كالس ياء كثي ي أش يقى ف ول الموس رنا دخ ص

ة  ى عزيم اج إل را يحت ك أم اتف فصار تحاشي ذل زة اله وتر وبعض أجه وألعاب األطفال والكمبي

   .والله المستعان

   :الغيبة

ى  د نه ر ق و أم صارت فاكهة كثير من المجالس غيبة المسلمين والولوغ في أعراضهم وه

ه اده من ال عز وجل الله عنه ونفر عب وس فق ا النف زز منه ة تتق ه بصورة كريه ب ( :ومثل وال يغت

   .١٢الحجرات/ )بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

وله  :وقد بين معناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ه ورس " أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الل

إن كان فيه ما تقول  :ن كان في أخي ما أقول ؟ قالأفرأيت إ :ذكرك أخاك بما يكره قيل :قال .أعلم

   .٤/٢٠٠١فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته " رواه مسلم 

ه أو  اه أو نفس ه أو دني ه أو دين ي بدن ان ف ه سواء ك ا يكره فالغيبة ذكرك للمسلم بما فيه مم

  لى سبيل التهكم أخالقه أو خلقته ولها صور متعددة منها أن يذكر عيوبه أو يحاكي تصرفا له ع

ه صلى  ك قول ى ذل دل عل ه وي والناس يتساهلون في أمر الغيبة مع شناعتها وقبحها عند الل

تطالة  :الله عليه وسلم ا اس ى الرب ه وإن أرب ان الرجل أم ل إتي " الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مث

   .١٨٧١الرجل في عرض أخيه " السلسلة الصحيحة 

اب ويجب على من كان حاضرا في ا ه المغت دافع عن أخي ر وي ى عن المنك س أن ينه لمجل

" من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه  :وقد رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

   .٦٢٣٨وهو في صحيح الجامع  ٦/٤٥٠النار يوم القيامة " رواه أحمد 
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   -:النميمة

ن نهم م اد بي روابط  ال يزال نقل كالم الناس بعضهم إلى بعض لإلفس باب قطع ال أعظم أس

ال عز وجل ل فق ذا الفع وال ( :وإيقاد نيران الحقد والعداوة بين الناس وقد ذم الله تعالى صاحب ه

   .١١القلم/ )تطع كل حالف مهين هماز مشاء بنميم

تح  :وعن حذيفة مرفوعا اري انظر الف ات " رواه البخ ة قت دخل الجن ي  ١٠/٤٧٢" ال ي وف

   .وقيل القتات الذي يتسمع على القوم وهم ال يعلمون ثم ينم :٤/١١النهاية البن األثير 

ائط  لم بح ه وس ه علي ي صلى الل ر النب تان[وعن ابن عباس قال م ة  ]بس ن حيطان المدين م

ذبان  ،" يعذبان :فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ا يع وم

ى  -ثم قال  -في كبير  ة[بل ي رواي ر :وف ه لكبي ان اآلخر  ]وإن ه وك ن بول تتر م ان أحدهما ال يس ك

   .١/٣١٧.. " رواه البخاري انظر فتح الباري .يمشي بالنميمة

اد  ي إفس ومن الصور السيئة لهذا العمل تخبيب الزوج على زوجته والعكس وهو السعي ف

ن العالقة بينهما وكذلك قيام بعض الموظفين في نقل كالم اآلخرين للمدير أو ال وع م مسؤول في ن

   .الوشاية لإليقاع وإلحاق الضرر وهذا كله من المحرمات

   :االطالع على بيوت الناس دون إذن

ى قال تعالى  لُِّموا َعلَ وا َوتَُس ى تَْستَأْنُِس وتُِكْم َحتَّ َر بُيُ ا َغْي ْدُخلُوا بُيُوتً وا َال تَ ِذيَن آَمنُ {يَا أَيَُّها الَّ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا أن  ،٢٧النور/ُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن} أَْهِلَها ذَِلُكْم َخْيٌر لَّ 

ن  :العلة في االستئذان هي مخافة اإلطالع على عورات أصحاب البيوت تئذان م ل االس " إنما جع

اري  تح الب ر ف اري انظ ر" رواه البخ ل البص ق  .١١/٢٤اج اني وتالص ارب المب ع تق وم م والي

رون ال العمارات  را وكثي وتقابل النوافذ واألبواب صار احتمال كشف الجيران بعضهم بعضا كبي

وت  ى البي يغضون أبصارهم وربما تعمد بعض من في األعلى اإلطالع من نوافذهم وأسطحهم عل

ى الحرام ،المجاورة أسفل منهم يلة إل ران ووس ة الجي اك لحرم ة وانته وحصل بسبب  ،وهذه خيان

ال ذلك الكثير من البال ين المتجسس ق ء والفتنة ويكفي دليال على خطورة األمر إهدار الشريعة لع
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ه "  رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عين

لم  اص "  ،٣/١٦٩٩رواه مس ه وال قص ة ل ال دي ه ف وا عين ة " ففقئ ي رواي د [وف ام أحم رواه اإلم

   .٦٠٢٢ح الجامع وهو في صحي ٢/٣٨٥

   :تناجي اثنين دون الثالث

دور  وغر ص لمين وي ين المس رق ب يطان ليف وات الش ن خط الس وم ات المج ن آف ذه م وه

اجى  ال يتن ة ف تم ثالث ة " إذا كن بعضهم على بعض وقد قال عليه الصالة والسالم مبينا الحكم والعل

أن ذلك  )في بعض الروايات أي من أجل كما ورد(رجالن دون اآلخر حتى تختلطوا بالناس أجل 

ويدخل في ذلك تناجي ثالثة دون الرابع وهكذا  ،١١/٨٣يحزنه " رواه البخاري انظر فتح الباري 

ث  ر للثال ن التحقي وع م ه ن وكذلك أن يتكلم المتناجيان بلغة ال يفهمها الثالث وال شك أن التناجي في

   .أو إيهامه أنهما يريدان به شرا ونحو ذلك

   :لثياباإلسبال في ا

ين  ن الكعب فل م اس أس ة اللب و إطال بال وه يم اإلس مما يحسبه الناس هينا وهو عند الله عظ

  وبعضهم يمس لباسه األرض وبعضهم يسحبه خلفه 

يهم وال :عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا ة وال ينظر إل " ثالثة ال يكلمهم الله يوم القيام

الذي ال يعطي شيئا إال  :وفي رواية(والمنان  )إزاره :وفي رواية(المسبل  :يزكيهم ولهم عذاب أليم

   .١/١٠٢والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " رواه مسلم  )منه

والذي يقول إن إسبالي لثوبي ليس كبرا فهو يزكي نفسه تزكية غير مقبولة والوعيد للمسبل 

ا تحت الكعبين من " م :عام سواء قصد الكبر أم لم يقصده كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم

امع  ٦/٢٥٤اإلزار ففي النار " رواه اإلمام أحمد  ي صحيح الج و ف بل خيالء  .٥٥٧١وه إذا أس ف

م  :صارت عقوبته أشد وأعظم وهي ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم " من جر ثوبه خيالء ل

م  ة " رواه البخاري رق وم القيام ا ٣٤٦٥ينظر الله إليه ي ه جم ،ط. البغ ك ألن ين محرمين وذل ع ب

بال  :واإلسبال محرم في كل لباس كما يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا " اإلس
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و  ة " رواه أب وم القيام ه ي ه إلي م ينظر الل في اإلزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيالء ل

برا أو  .٢٧٧٠وهو في صحيح الجامع  ٤/٣٥٣داود  تر والمرأة يسمح لها أن ترخي ش برين لس ش

ا  د كم اوزة الح قدميها احتياطا لما يخشى من االنكشاف بسبب ريح ونحوها ولكن ال يجوز لها مج

   .في بعض ثياب العرائس التي تمتد أشبارا وأمتارا وربما حمل وراءها

  تحلي الرجال بالذهب على أي صورة كانت 

ا ه مرفوع ه عن ي ا :عن أبي موسى األشعري رضي الل اث أمت ذهب " أحل إلن ر وال لحري

   .٢٠٧انظر صحيح الجامع  ٤/٣٩٣وحرم على ذكورها " رواه اإلمام أحمد 

ارات  اعات والنظ ن الس ال م ممة للرج نوعات المص ن المص دد م وم ع واق الي ي األس وف

ي  و مطل ا ه ة أو مم واألزرار واألقالم والسالسل وما يسمونه بالميداليات بعيارات الذهب المختلف

  ساعة ذهب رجالي !!  :ن المنكرات ما يعلن في جوائز بعض المسابقاتبالذهب طالء كامال وم

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب 

ل  :فقال ،فطرحه ،في يد رجل فنزعه ده ؟! " فقي ي ي ا ف ار فيجعله ن ن رة م ى جم دكم إل " يعمد أح

دا  :عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله ذه أب ال والله ال آخ

   .٣/١٦٥٥رواه مسلم  .وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم

   -:لبس القصير والرقيق والضيق من الثياب للنساء

كالها  ي وضعوا أش اء والموضات الت ذه األزي ان ه ذا الزم كان مما غزانا به أعداؤنا في ه

ا وتفصيلها وراجت بي ر منه ن المسلمين وهي ال تستر العورة لقصرها أو شفافيتها أو ضيقها وكثي

ور  لم عن ظه ه وس ه علي ال يجوز لبسه حتى بين النساء وأمام المحارم وقد أخبرنا النبي صلى الل

ه  ه عن رة رضي الل ي هري ديث أب ي ح اء ف ا ج هذه األنواع من األلبسة على نساء آخر الزمان كم

ا" صنفان من  :مرفوعا م أرهم ار ل ل الن اس  :أه ا الن ر يضربون به اب البق ياط كأذن م س وم معه ق

ة نمة البخت المائل هن كأس ائالت رؤوس يالت م ات مم يات عاري اء كاس ة وال  ،ونس دخلن الجن ال ي

ال  ١٦٨٠/ ٣يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم  ي الجم والبخت ه
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اق وال األعن ذا ا .ط ي ه دخل ف ن وي ة م ة طويل ون ذات فتح اء تك ض النس ها بع ي تلبس ة الت أللبس

األسفل أو مشقوقة من عدة جهات فإذا جلست ظهر من عورتها ما ظهر مع ما في ذلك من التشبه 

المة ه الس أل الل حة نس اء الفاض ن األزي تحدثوه م ا اس ات وم ي الموض اعهم ف ار واتب ن  .بالكف وم

رق األمور الخطيرة كذلك ما يوجد على بعض ا ين والف يئة كصور المغن ن الصور الس س م لمالب

ة  عارات األندي الموسيقية وقوارير الخمر وصور ذوات األرواح المحرمة شرعا أو الصلبان أو ش

والجمعيات الخبيثة أو العبارات الرديئة المخلة بالشرف والعفة والتي كثيرا ما تكون مكتوبة بلغات 

  أجنبية 

   -:و لغيره للرجال والنساءوصل الشعر بشعر مستعار آلدمي أ

عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 

رق  بة فتم ابتها حص ا أص ة عريس ي ابن ه إن ل اقط(الل ال )أي تس له فق عرها أفأص ه  :ش ن الل " لع

ه زجر  :وعن جابر بن عبدالله قال .٣/١٦٧٦الواصلة والمستوصلة " رواه مسلم  ي صلى الل النب

   .٣/١٦٧٩عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا " رواه مسلم 

وافيرات  ومن أمثلة هذا ما يعرف في عصرنا بالباروكة ومن الواصالت في عصرنا " الك

  " وما تزخر به صاالتهن من المنكرات 

م ن ال خالق له ه بعض م ا يفعل ن  ومن أمثلة هذا المحرم أيضا لبس الشعر المستعار كم م

   .الممثلين والممثالت في التمثيليات والمسرحيات

   :تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في اللباس أو الكالم أو الهيئة

ى  رأة عل افظ الم ا وأن تح ه عليه ه الل ي خلق ه الت ى رجولت من الفطرة أن يحافظ الرجل عل

تقيم ي ال تس ال  أنوثتها التي خلقها الله عليها وهذا من األسباب الت به الرج ا وتش اس إال به اة الن حي

ع  ي المجتم اعة لالنحالل ف اد وإش واب الفس تح ألب ة للفطرة وف بالنساء والنساء بالرجال هو مخالف

دل  ك ي إن ذل ل ف وم بعم ن يق ن م وحكم هذا العمل شرعا هو التحريم وإذا ورد في نص شرعي لع

ن "  :على تحريمه وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لعن رسول الله المتشبهين م
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ن  ،١٠/٣٣٢الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري انظر الفتح  وعن اب

اء  :عباس رضي الله عنهما مرفوعا " لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجالت من النس

ات والسك .١٠/٣٣٣" رواه البخاري الفتح  ون بالحرك ي والتشبه قد يك اث ف ية كاالنخن نات والمش

   .األجسام والتأنث في الكالم والمشي

ال  ن خصائصه ف و م ا ه اس وال فيم ي اللب وكذلك ال يجوز تشبه كل من الجنسين باآلخر ف

د  و منتشر عن ا ه يجوز للرجل أن يلبس القالئد وال األساور وال الخالخل وال األقراط ونحوها كم

ن أصناف الهبيين والخنافس ونحوهم وكذ ه م ا اختص الرجل بلبس بس م لك ال يجوز للمرأة أن تل

ون يل والل ة والتفص ي الهيئ ه ف ب أن تخالف ل يج وه ب يص ونح وب أو قم وب  ،ث ى وج دليل عل وال

ا ن  :مخالفة كل من الجنسين لآلخر في اللباس ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع " لع

وهو في صحيح  ٤/٣٥٥سة الرجل " رواه أبو داود والمرأة تلبس لب ،الله الرجل يلبس لبسة المرأة

   .٥٠٧١الجامع 

   :صبغ الشعر بالسواد

وم يخضبون  والصحيح أنه محرم للوعيد المذكور في قوله عليه الصالة والسالم " يكون ق

و داود  ة " رواه أب ة الجن و  ٤/٤١٩في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ال يريحون رائح وه

ه بالصبغ  . ٨١٥٣في صحيح الجامع  وهذا عمل منتشر بين كثير ممن ظهر فيهم الشيب فيغيرون

األسود فيؤدي عملهم هذا إلي مفاسد منها الخداع والتدليس على خلق الله والتشبع بحال غير حاله 

د  رار وق ن االغت وع م ه ن الحقيقية وال شك أن لهذا أثرا سيئا على السلوك الشخصي وقد يحصل ب

ه وسلم كان يغير الشيب بالحناء ونحوها مما فيه اصفرار أو احمرار أو بما صح أنه صلى الله علي

ولما أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة من شدة البياض قال  ،يميل إلى اللون البني

لم  واد " رواه مس وا الس والصحيح أن  .٣/١٦٦٣عليه الصالة والسالم " غيروا هذا بشيء واجتنب

   .جل ال يجوز أن تصبغ بالسواد ما ليس بأسود من شعرهاالمرأة كالر

   -:تصوير ما فيه روح في الثياب والجدران والورق ونحو ذلك

" إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة  :عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا



 محرمات استهان بها كثير من الناس 

     www.islamqa.info    ٥
٠

ه ع .١٠/٣٨٢المصورون " رواه البخاري انظر الفتح  اوعن أبي هريرة رضي الل ه مرفوع "  :ن

الى ه تع ال الل وا ذرة( :ق ة و ليخلق وا حب ي فليخلق ق كخلق ب يخل ن ذه م مم ن أظل " رواه  )...وم

ا .١٠/٣٨٥البخاري انظر فتح الباري  ا مرفوع ه عنهم ل مصور  :وعن ابن عباس رضي الل " ك

اس ،في النار ن عب ال اب نم " ق ي جه ذب ف ا فتع د  :يجعل له بكل صورة صورها نفس ت ال ب إن كن

لم ف ه " رواه مس ا ال روح في ى تحريم  .٣/١٦٧١اعال فاصنع الشجر وم ة عل ث دال ذه األحادي فه

ت  واء كان ل س ه ظ يس ل ل أو ل ه ظ ا ل ات مم ائر الحيوان ين وس ن اآلدمي ور ذوات األرواح م ص

ث  مطبوعة أو مرسومة أو محفورة أو منقوشة أو منحوتة أو مصبوبة بقوالب ونحو ذلك واألحادي

   .تشمل ذلك كله في تحريم الصور

والمسلم يستسلم لنصوص الشرع وال يجادل فيقول أنا ال أعبدها وال أسجد لها !! ولو نظر 

ن  يئا م العاقل بعين البصيرة والتأمل في مفسدة واحدة فقط لشيوع التصوير في عصرنا لعرف ش

من إثارة الحكمة في هذه الشريعة عندما جاءت بتحريم التصوير وهو ما حصل من الفساد العظيم 

   .الغرائز وثوران الشهوات بل الوصول إلى الوقوع في الفواحش بسبب الصور

ببا  ك س ون ذل ى ال يك ذوات األرواح حت وينبغي على المسلم أن ال يحتفظ في بيته بصور ل

ال لم ق ه وس ا  :في امتناع المالئكة عن دخول بيته فإن النبي صلى الله علي ة بيت دخل المالئك " ال ت

ب وال ه كل تح  في اري انظر الف ل  .١٠/٣٨٠تصاوير " رواه البخ وت تماثي ي بعض البي د ف وتوج

ذلك  ا وك ن غيره د م ا أش بعضها لمعبودات الكفار توضع على أنها تحف ومن الزينة فهذه حرمته

ى  م أدت إل ن أحزان وك الصور المعلقة أشد من غير المعلقة فكم أفضت إلى تعظيم وكم جددت م

لمين تفاخر وال يقال الصور لل ن المس ب م ز أو قري ذكرى فإن الذكرى الحقيقية في القلب من عزي

ه  يرا وفي ان عس ا ك م إال م ها الله ل صورة أو طمس يدعى لهم بالمغفرة والرحمة فينبغي إخراج ك

ع  واميس والمراج ي الق ور ف ات والص ى المعلب وى عل ا البل ت به ي عم ور الت ة كالص قة بالغ مش

يئة والكتب التي يستفاد منها مع السع ن الصور الس ي بعضها م ا ف ي إلزالتها ما أمكن والحذر مم

ات الشخصية ورخص بعض  ي إثبات ا ف وكذلك يمكن االحتفاظ بالصور التي تدعو الحاجة لها كم

   .١٦التغابن/ )فاتقوا الله ما استطعتم(أهل العلم في الصور الممتهنة كالموطوءة باألقدام 
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   :الكذب في المنام

اختالق رؤى ومنامات لم يروها لتحصيل فضيلة أو ذكر بين الخلق  يعمد بعض الناس إلى

أو لحيازة منفعة مالية أو تخويفا لمن بينه وبينهم عداوة ونحو ذلك، وكثير من العامة لهم اعتقادات 

ل ذا الفع ل ه ن فع ديد لم د الش  ،في المنامات وتعلق شديد بها فيخدعون بهذا الكذب وقد ورد الوعي

م  قال صلى الله عليه وسلم " إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما ل

تح  ل " رواه البخاري انظر الف م يق  ،٦/٥٤٠تر ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ل

..الحديث .وقال صلى الله عليه وسلم " من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل

ن جنس  ،١٢/٤٢٧ي انظر الفتح " رواه البخار والعقد بين شعيرتين أمر مستحيل فكان الجزاء م

   .العمل

   :الجلوس على القبر والوطء عليه وقضاء الحاجة في المقابر

س  لم " ألن يجل ه وس ه علي ه صلى الل ال رسول الل ال ق ه ق ه عن عن أبي هريرة رضي الل

ه  ر ل ده خي ى جل تخلص إل لم أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ف ر " رواه مس ى قب س عل ن أن يجل م

الون  .٢/٦٦٧ تهم ال يب دفنون مي دما ي راهم عن ه فت اس يفعلون أما الوطء على القبور فطائفة من الن

ول  )وبأحذيتهم أحيانا(بالوطء  ذا يق ي عظم ه وتى وف ة الم رام لبقي اورة دون احت على القبور المج

ي أحب  رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألن أمشي على جمرة أو ي برجل سيف أو أخصف نعل

لم ر مس ى قب ة .إلي من أن أمشي عل ن ماج امع  ١/٤٩٩.. " رواه اب ي صحيح الج و ف  .٥٠٣٨وه

أما التغوط في المقابر  .فكيف بمن يستولي على أرض مقبرة ويقيم عليها مشروعا تجاريا أو سكنيا

رة أو دخل وقضاء الحاجة فيها فيفعله بعض من ال خالق له إذا حضره قضاء الحاج ة تسور مقب

يقول النبي صلى الله عليه وسلم " وما أبالي أوسط القبر قضيت  ،فيها فآذى الموتى بنتنه ونجاسته

وق " ط الس اجتي أو وس ابق[ح ريج الس ف  ].التخ بح كش رة كق ي المقب ة ف بح قضاء الحاج أي أن ق

ذورات والزبالة في المقابر والذين يتعمدون إلقاء القا ،العورة وقضاء الحاجة أمام الناس في السوق

د )خصوصا المهجورة والتي تهدمت أسوارها( ة  .لهم نصيب من ذلك الوعي ن اآلداب المطلوب وم

   .عند زيارة المقابر خلع النعال عند إرادة المشي بين القبور
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   :عدم االستتار من البول

ك إزال  ،ة النجاسةمن محاسن هذه الشريعة أنها جاءت بكل ما يصلح شأن اإلنسان ومن ذل

وشرعت ألجل ذلك االستنجاء واالستجمار وبينت الكيفية التي يحصل بها التنظيف والنقاء وبعض 

الي عدم صحة صالته  ه وبالت ه أو بدن ث ثوب الناس يتساهل في إزالة النجاسة مما يتسبب في تلوي

ي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب عذاب القبر فعن ابن عباس ق ال مر النب

ا  ]بستان[صلى الله عليه وسلم بحائط  من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهم

وإنه  :وفي رواية[بلى  -ثم قال  -وما يعذبان في كبير  ،" يعذبان :فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ة ]لكبير ان اآلخر يمشي بالنميم تح .. " رو.كان أحدهما ال يستتر من بوله وك اري انظر ف اه البخ

لم أن .١/٣١٧الباري  ه وس ه علي ول " رواه  :بل أخبر النبي صلى الل ي الب ر ف ذاب القب ر ع " أكث

وعدم االستتار من البول يشمل من يقوم من  .١٢١٣وهو في صحيح الجامع  ٢/٣٢٦اإلمام أحمد 

د علي ان يرت ة أو مك ي هيئ رك حاجته بسرعة قبل أن ينقطع بوله أو يتعمد البول ف ه أو أن يت ه بول

وقد بلغ من التشبه بالكفار في عصرنا أن صارت بعض  ،االستنجاء أو االستجمار أو يهمل فيهما

ام  ول أم المراحيض فيها أماكن لقضاء الحاجة مثبتة في الجدران ومكشوفة يأتي إليها الشخص فيب

مع بين أمرين محرمين الداخل والخارج دون حياء ثم يرفع لباسه ويلبسه على النجاسة فيكون قد ج

   .األول أنه لم يحفظ عورته من نظر الناس والثاني أنه لم يستنزه ولم يستبرئ من بوله :قبيحين

   :التسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون

   ١١الحجرات/ )...وال تجسسوا( :قال الله تعالى

ا :عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ه ك م ل وم وه ديث ق ى ح تمع إل ن اس رهون " م

ر .صب في أذنيه اآلنك يوم القيامة ي صحيح  ٢٤٩-١١/٢٤٨.. " رواه الطبراني في الكبي و ف وه

   .واآلنك هو الرصاص المذاب ٦٠٠٤الجامع 

فإذا كان ينقل حديثهم دون علمهم إليقاع الضرر بهم فهو يضيف إلى إثم التجسس إثما آخر 

دخل  لم " ال ي ه وس ه علي لى الل ي ص ديث النب ي ح ه ف تح بدخول اري ف ات " رواه البخ ة قت الجن
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  والقتات الذي يستمع إلى حديث القوم وهم ال يشعرون به  ١٠/٤٧٢

  سوء الجوار 

الى ال تع ار فق ه بالج ي كتاب بحانه ف ه س انا الل ْيئًا  :أوص ِه َش ِرُكواْ بِ هَ َوالَ تُْش ُدواْ اللّ {َواْعبُ

اِحِب َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَ  تَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

بِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ اللّهَ الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوًرا}     .٣٦النساء/بِالَجنِب َواْبِن السَّ

" والله ال  :رضي الله عنه مرفوعاعن أبي شريح  :وإيذاء الجار من المحرمات لعظم حقه

ال ،يؤمن والله ال يؤمن والله ال يؤمن ه ؟ ق ا رسول الل ن ي ه "  :قيل وم اره بوائق أمن ج ذي ال ي ال

   ١٠/٤٤٣رواه البخاري انظر فتح الباري 

ان  ا لإلحس ه مقياس ه ل اره أو ذم ى ج ار عل اء الج لم ثن ه وس ه علي وقد جعل النبي صلى الل

لم :ود رضي الله عنه قالواإلساءة فعن ابن مسع ه وس ه علي ي صلى الل ا رسول  :قال رجل للنب ي

معت  لم " إذا س ه وس ه علي لى الل ي ص ال النب أت فق نت أو إذا أس م إذا أحس ي أن أعل ف ل ه كي الل

ام  :وإذا سمعتهم يقولون ،قد أحسنت فقد أحسنت :جيرانك يقولون د أسأت " رواه اإلم د أسأت فق ق

   .٦٢٣لجامع وهو في صحيح ا ١/٤٠٢أحمد 

وإيذاء الجار له صور متعددة فمنها منعه أن يغرز خشبة في الجدار المشترك أو رفع البناء 

عليه وحجب الشمس أو الهواء دون إذنه أو فتح النوافذ على بيته واإلطالل منها لكشف عوراته أو 

ة أو ض وم والراح ات الن ي أوق الطرق والصياح وخصوصا ف ة ك ذاؤه باألصوات المزعج رب إي

أوالده وطرح القمامة عند عتبة بابه والذنب يعظم إذا ارتكب في حق الجار ويضاعف إثم صاحبه 

لم ه وس ه علي ي صلى الل ال النب ي  :كما ق ن أن يزن ه م ي الرجل بعشر نسوة أيسر علي " ألن يزن

اره " رواه .بامرأة جاره ت ج . ألن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بي

وبعض الخونة ينتهز غياب  ،٦٥وهو في السلسلة الصحيحة  ١٠٣خاري في األدب المفرد رقم الب

   .جاره في نوبته الليلية ويدخل بيته ليعيث فيه الفساد فالويل له من عذاب يوم أليم

   - :المضارة في الوصية
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ة  رار بالورث ك اإلض ى ذل ة عل ن األمثل رار وم رر وال ض ه ال ض ريعة أن د الش ن قواع م

" من ضار أضر الله  :رعيين أو ببعضهم ومن يفعل ذلك فهو مهدد بقوله صلى الله عليه وسلمالش

ومن صور  .٦٣٤٨انظر صحيح الجامع  ٣/٤٥٣به ومن شاق شق الله عليه " رواه اإلمام أحمد 

المضارة في الوصية حرمان أحد الورثة من حقه الشرعي أو أن يوصي لوارث بخالف ما جعلته 

   .أن يوصي بأكثر من الثلث له الشريعة أو

وفي األماكن التي اليخضع فيها الناس لسلطان القضاء الشرعي يتعذر على صاحب الحق 

اذ  أمر بإنف أن يأخذ حقه الذي أعطاه الله له بسبب المحاكم الوضعية التي تحكم بخالف الشريعة وت

   .لهم مما يكسبونالوصية الجائرة المسجلة عند المحامي فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 

   -:اللعب بالنرد

ن  ات وم ن المحرم ور م ى أم تحتوي كثير من األلعاب المنتشرة والمستعملة بين الناس عل

ة  )المعروف بالزهر(ذلك النرد  اب كالطاول الذي يتم به االنتقال والتحريك في عدد كثير من األلع

ذي رد ال ذا الن ن ه امرة والميسر  وغيرها وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم م واب المق تح أب يف

لم  :فقال ه " رواه مس ر ودم م خنزي ي لح وعن  .٤/١٧٧٠" من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده ف

" من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " رواه اإلمام أحمد  :أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا

   .٦٥٠٥وهو في صحيح الجامع  ٤/٣٩٤

   -:اللعنلعن المؤمن ولعن من ال يستحق 

دواب  ون البشر وال اللعن فيلعن ارعون ب ال يملك كثير من الناس ألسنتهم إذا ما غضبوا فيس

والجمادات واأليام والساعات بل وربما لعنوا أنفسهم وأوالدهم ولعن الزوج زوجته والعكس وهذا 

ا ه مرفوع ه عن ن ،...." :أمر جد خطير فعن أبي زيد ثابت بن الضحاك األنصاري رضي الل  وم

د  ١٠/٤٦٥لعن مؤمنا فهو كقتله " رواه البخاري انظر فتح الباري  وألن اللعن يكثر من النساء فق

وم  فعاء ي ون ش انين ال يكون بين عليه الصالة والسالم أنه من أسباب دخولهن النار وكذلك فإن اللع

ى  ا عل د دع ون ق ا فيك ا ظلم ظ به ى صاحبها إن تلف ة ترجع عل ه أن اللعن ه القيامة وأخطر من نفس
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   .بالطرد واإلبعاد من رحمة الله

   -:النياحة

ت  دب المي ع الصوت بالصياح ون ن رف اء م ه بعض النس من المنكرات العظيمة ما تقوم ب

دم الرضا  ى ع دل عل ك ي ل ذل ه وك ده وتقطيع ق الشعر أو ش وب وحل ولطم الوجه وكذلك شق الث

ي بالقضاء وعدم الصبر على المصيبة وقد لعن النبي صلى الله علي ن أب ك فع ل ذل ن فع لم م ه وس

ا  اقة جيبه ا والش ن الخامشة وجهه لم لع ه وس ه علي ه صلى الل أمامة رضي الله عنه أن رسول الل

ه  .٥٠٦٨وهو في صحيح الجامع  ١/٥٠٥والداعية بالويل والثبور " رواه ابن ماجة  وعن عبد الل

ا ه مرفوع ه عن ي الل عود رض ن مس و :ب ق الجي دود وش م الخ ن لط ا م يس من دعوى " ل ا ب ب ودع

لم .٣/١٦٣الجاهلية " رواه البخاري انظر الفتح  ه وس ه علي م  :وقال النبي صلى الل ة إذا ل " النائح

   ٩٣٤تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " رواه مسلم رقم 

   -:ضرب الوجه والوسم في الوجه

ه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله علي

   ٣/١٦٧٣رواه مسلم  .الوجه

ا  ة األوالد حينم ي معاقب ه ف دون إلي ين يعم اء والمدرس ن اآلب ددا م أما ضرب الوجه فإن ع

يضربون الوجه بالكف ونحوه وكذا يفعله بعض الناس مع خدمهم وهذا مع ما فيه من إهانة الوجه 

ه  الذي كرم الله به اإلنسان فإنه ي الوج ة ف ة المجتمع قد يؤدي أيضا إلى فقد بعض الحواس المهم

   .فيحصل الندم وقد يطلب القصاص

ه أو  ة دابت ل داب ا صاحب ك أما وسم الدواب في الوجه وهو وضع عالمة مميزة يعرف به

تهم  ه عرف قبيل اس بأن تج بعض الن و اح ذيب ول ه تشويه وتع و حرام وفي ه إذا ضلت فه ترد علي

   .يزة فيمكن أن يجعل الوسم في مكان آخر غير الوجهوعالمتها المم

   -:هجر المسلم فوق ثالثة أيام دون سبب شرعي
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من خطوات الشيطان إحداث القطيعة بين المسلمين وكثيرون أولئك الذين يتبعون خطوات 

ف سخيف  ادي أو موق ا لخالف م ر شرعية إم باب غي لمين ألس وانهم المس الشيطان فيهجرون إخ

ق أعرض وتستمر القط ي طري يعة دهرا وقد يحلف أن ال يكلمه وينذر أن ال يدخل بيته وإذا رآه ف

ع  ي المجتم وهن ف باب ال ن أس ذا م اه وه ده وتخط عنه وإذا لقيه في مجلس صافح من قبله ومن بع

ه  ه عن ي الل رة رض ي هري ن أب ديدا فع د ش ما والوعي رعي حاس م الش ان الحك ذلك ك المي ول اإلس

ار " رواه " ال يحل لمسل :مرفوعا ات دخل الن م أن يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فم

   .٧٦٣٥وهو في صحيح الجامع  ٥/٢١٥أبو داود 

ه "  :وعن أبي خراش األسلمي رضي الله عنه مرفوعا " من هجر أخاه سنة فهو بسفك دم

   .٦٥٥٧وهو في صحيح الجامع  ٤٠٦رواه البخاري في األدب المفرد حديث رقم  

سيئات القطيعة بين المسلمين الحرمان من مغفرة الله عز وجل فعن أبي هريرة  ويكفي من

د  ،" تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين :مرفوعا ل عب ر لك يس فيغف يوم اإلثنين ويوم الخم

ال وا  :مؤمن إال عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيق وا أو أرك ي أخروا(اترك ا "  )يعن ى يفيئ ذين حت ه

   .٤/١٩٨٨رواه مسلم 

ومن تاب إلى الله من المتخاصمين فعليه أن يعود إلى صاحبه ويلقاه بالسالم فإن فعل وأبى 

" ال يحل لرجل  :عن أبي أيوب مرفوعا ،صاحبه فقد برئت ذمة العائد وبقيت التبعة على من أبى

دأ بالسالم "  ذي يب ا ال ذا وخيرهم ذا ويعرض ه ان فيعرض ه ال يلتقي أن يهجر أخاه فوق ثالث لي

   .١٠/٤٩٢رواه البخاري فتح الباري 

د  ان الهجر يفي إن ك أما إن وجد سبب شرعي للهجر كترك صالة أو إصرار على فاحشة ف

ذنب إال  ،المخطئ ويعيده إلى صوابه أو يشعره بخطئه صار الهجر واجبا وأما إن كان ال يزيد الم

د  م فعن ي اإلث ادا ف ادا وازدي ورا وعن وا ونف تج إال عت ه ال إعراضا وال ين ك ال يسوغ الهجر ألن ذل

تتحقق به المصلحة الشرعية بل تزيد المفسدة فيكون من الصواب االستمرار في اإلحسان والنصح 

   .والتذكير

ا [وختاما هذا ما تيسر جمعه من المحرمات المنتشرة  ت إتمام د رأي ل وق والموضوع طوي
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ي الك واردة ف ى للفائدة أن أفرد فصال خاصا بجملة من المنهيات ال وع بعضها إل نة مجم اب والس ت

م  ]بعض ستكون في رسالة مستقلة إن شاء الله نى أن يقس مائه الحس الى بأس نسأل الله سبحانه وتع

ا  ا ذنوبن ر لن ه وأن يغف ه جنت ا ب ا يبلغن ه م ن طاعت ين معاصيه وم ا وب لنا من خشيته ما يحول بينن

ن  ه وبفضله عم ه عن حرام ا بحالل ا وأن يغنين ي أمرن ا ويغسل وإسرافنا ف ل توبتن واه وأن يتقب س

ه  د لل ين والحم ه وصحبه أجمع د وآل ي محم ي األم ى النب حوبتنا إنه سميع مجيب وصلى وسلم عل

  رب العالمين 


