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 املقدمة
إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنـا              
من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك                      

 . له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

  : أما بعد 

 سبحانه وتعاىل فرض فرائض ال جيوز تضييعها ، وحد حدودا ال جيوز تعـديها ، وحـرم       فإن اهللا 
  . أشياء ال جيوز انتهاكها 

ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل ، وما حرم فهو حرام وما             ( وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم        
وما كـان   [ مث تال هذه اآلية     سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من اهللا العافية ، فإن اهللا مل يكن نسيا               

   ] ١٤:  وحسنه األلباين يف غاية املرام ص٢/٣٧٥رواه احلاكم ] . ) [ ربك نسيا 

 وقد هدد   ١/الطالق) ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه        ( واحملرمات هي حدود اهللا عز وجل       
تعد حـدوده   ومن يعص اهللا ورسوله وي    : ( اهللا من يتعدى حدوده وينتهك حرماته فقال سبحانه         

   ١٤/سورة النساء) يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني 

ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم بـه        ( واجتناب احملرمات واجب لقوله صلى اهللا عليه وسلم         
  ] عبد الباقي.  ط١٣٠كتاب الفضائل حديث رقم : رواه مسلم ) [ فافعلوا منه ما استطعتم 

اهلوى ، ضعفاء النفوس ، قليلي العلم إذا مسع باحملرمات متواليـة            ومن املشاهد أن بعض متبعي      
كل شيء حرام ، ما تركتم شيئا إال حرمتموه ، أسـأمتمونا حياتنـا ،        : يتضجر ويتأفف ويقول    

وأضجرمت عيشتنا ، وضيقتم صدورنا ، وما عندكم إال احلرام والتحرمي ، الدين يسر، واألمـر                
  . واسع ، واهللا غفور رحيم 

  : قشة هلؤالء نقول ومنا
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إن اهللا جل وعال حيكم ما يشاء ال معقب حلكمه وهو احلكيم اخلبري فهو حيل ما يشاء وحيرم مـا                   
  . يشاء سبحانه ، ومن قواعد عبوديتنا هللا عز وجل أن نرضى مبا حكم ونسلم تسليما 

ومتت  ( :وأحكامه سبحانه صادرة عن علمه وحكمته وعدله ليست عبثا وال لعبا كما قال اهللا               
   ١١٥/األنعام) كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم 

وحيل هلم الطيبـات    : ( وقد بني لنا عز وجل الضابط الذي عليه مدار احلل واحلرمة فقال تعاىل              
  .  فالطيب حالل واخلبيث حرام ١٥٧/األعراف) وحيرم عليهم اخلبائث 

من ادعاه لنفسه أو أقر به لغريه فهو كافر كفرا أكرب خمرجـا             والتحليل والتحرمي حق هللا وحده ف     
   ٢١/الشورى.. ) أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ( عن امللة 

مث إنه ال جيوز ألي أحد أن يتكلم يف احلالل واحلرام إال أهل العلم العاملني بالكتاب والسنة وقـد   
وال تقولوا ملا تصف ألـسنتكم      : ( حيرم دون علم فقال تعاىل      ورد التحذير الشديد فيمن حيلل و     

   ١١٦/سورة النحل.. ) الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب 

قل تعالوا أتل مـا حـرم       : ( واحملرمات املقطوع ا مذكورة يف القرآن ويف السنة كقوله تعاىل           
) اآليـة   .. ا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق       ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان       

   ١٥١/سورة األنعام

إن اهللا حرم بيع اخلمـر  ( ويف السنة كذلك ذكر لكثري من احملرمات كقوله صلى اهللا عليه وسلم  
   ] ٩٧٧ وهو يف صحيح أيب داود ٣٤٨٦رواه أبوداود . [ وامليتة واخلرتير واألصنام 

 وهـو  ٣/٧رواه الدارقطين ) . [  إذا حرم شيئا حرم مثنه إن اهللا : ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم      
  ] حديث صحيح 

وقد يأيت يف بعض النصوص ذكر حمرمات خمتصة بنوع من األنواع مثلما ذكر اهللا احملرمـات يف                 
حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهـل لغـري اهللا بـه واملنخنقـة                : ( املطاعم فقال   
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لنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا             واملوقوذة واملتردية وا  
   ٣/املائدة) اآلية .. باألزالم 

حرمت علـيكم أمهـاتكم وبنـاتكم وأخـواتكم     : ( وذكر سبحانه احملرمات يف النكاح فقال     
وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت أرضـعنكم وأخـواتكم مـن      

   ٢٣/النساء) اآلية .. وأمهات نسائكم الرضاعة 

) اآليـة   .. وأحل اهللا البيع وحرم الربـا       : ( وذكر أيضا احملرمات من املكاسب فقال عز وجل         
   ٢٧٥/البقرة

مث إن اهللا الرحيم بعباده قد أحل لنا من الطيبات ماال حيصى كثرة وتنوعـا ولـذلك مل يفـصل                    
رمات الحنصارها وحىت نعرفها فنجتنبها فقـال عـز    املباحات ألا كثرية ال حتصر وإمنا فصل احمل       

   ١١٩/األنعام..) وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه : ( وجل 

يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال        : ( أما احلالل فأباحه على وجه اإلمجال مادام طيبا فقال          
األشياء اإلباحة حىت يدل الدليل علـى        فكان من رمحته أن جعل األصل يف         ١٦٨/البقرة) طيبا  

التحرمي ، وهذا من كرمه سبحانه وتعاىل ومن توسعته على عباده فعلينا الطاعة واحلمد والشكر               
 .  

وبعض الناس إذا رأوا احلرام معددا عليهم ومفصال ضاقت أنفسهم ذرعا باألحكـام الـشرعية               
ؤالء يا ترى أن يعدد عليهم أصناف       وهذا من ضعف إميام وقلة فقههم يف الشريعة فهل يريد ه          

احلالل حىت يقتنعوا بأن الدين يسر ؟ وهل يريدون أن تسرد هلم أنواع الطيبات حىت يطمئنوا أن                 
  الشريعة ال تكدر عليهم عيشهم ؟ 

هل يريدون أن يقال بأن اللحوم املذكاة من اإلبل والبقر والغنم واألرانب والغزالن والوعـول               
  . ط والوز والنعام حالل وأن ميتة اجلراد والسمك حالل ؟والدجاج واحلمام والب

  وأن اخلضراوات والبقول والفواكه وسائر احلبوب والثمار النافعة حالل 
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  وأن املاء واللنب والعسل والزيت واخلل حالل 

  وأن امللح والتوابل والبهارات حالل 

  واملطاط حالل وأن استخدام اخلشب واحلديد والرمل واحلصى والبالستيك والزجاج 

  وأن ركوب الدواب والسيارات والقطارات والسفن والطائرات حالل 

وأن استعمال املكيفات والثالجات والغساالت والنشافات والطاحونات والعجانات والفرامات         
واملعاصر وسائر أدوات الطب واهلندسة واحلساب والرصد والفلك والبناء واسـتخراج امليـاه             

  نقية والتحلية والطباعة واحلاسبات اآللية حالل والنفط واملعادن والت

  وأن لبس القطن والكتان والصوف والوبر والشعر واجللود املباحة والنايلون والبوليستر حالل 

وأن األصل يف النكاح والبيع والشراء والكفالة واحلوالة واإلجارة واملهن واحلرف من النجـارة              
  ل واحلدادة وإصالح اآلالت ورعي الغنم حال

وهل ميكن يا ترى أن ينتهي بنا املقام إذا أردنا املواصلة يف العد والسرد فما هلـؤالء القـوم ال                    
  يكادون يفقهون حديثا ؟ 

أما احتجاجهم بأن الدين يسر فهو حق أريد به باطل فإن مفهوم اليسر يف هـذا الـدين لـيس                  
ق عظـيم بـني انتـهاك    حبسب أهواء الناس وآرائهم وإمنا حبسب ما جاءت به الشريعة فـالفر    

احملرمات باالحتجاج الباطل بأن الدين يسر ـ وهو يسر والشك ـ وبـني األخـذ بـالرخص      
الشرعية كاجلمع والقصر والفطر يف السفر ، واملسح على اخلفني واجلوربني للمقيم يوما بليلتـه               

تني للمـريض  وللمسافر ثالثة أيام بلياليهن، والتيمم عند اخلوف من استعمال املاء ومجع الـصال       
وحني نزول املطر ، وإباحة النظر إىل املرأة األجنبية للخاطب ، والتخيري يف كفارة الـيمني بـني               
العتق واإلطعام والكسوة ، وأكل امليتة عند االضطرار وغري ذلك من الـرخص والتخفيفـات               

  . الشرعية 
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أن اهللا يبتلي عباده    : ا منها   وباإلضافة ملا تقدم فينبغي أن يعلم املسلم بأن يف حترمي احملرمات حكم           
ذه احملرمات فينظر كيف يعملون ومن أسباب متيز أهل اجلنة عن أهل النار أن أهل النـار قـد        
انغمسوا يف الشهوات اليت حفت ا النار وأهل اجلنة صربوا على املكاره اليت حفت ا اجلنـة ،              

ميان ينظرون إىل مشقة التكليف بعـني       وأهل اإل . ولوال هذا االبتالء ما تبني العاصي من املطيع         
احتساب األجر وامتثال أمر اهللا لنيل رضاه فتهون عليهم املشقة وأهل النفاق ينظرون إىل مشقة               

  . التكليف بعني األمل والتوجع واحلرمان فتكون الوطأة عليهم شديدة والطاعة عسرية 

هللا خريا منه وجيد لذة اإلميـان يف  من ترك شيئا هللا عوضه ا: وبترك احملرمات يذوق املطيع حالوة    
  . قلبه 

ويف هذه الرسالة جيد القارئ الكرمي عددا من احملرمات اليت ثبت حترميها يف الشريعة مع بيان أدلة                 
وقد صنف بعض العلماء يف احملرمات أو يف بعض أنواعها كالكبائر           [ التحرمي من الكتاب والسنة     

اب تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني البن النحـاس    ومن الكتب اجليدة يف موضوع احملرمات كت      
، وهذه احملظورات مما شاع فعلها وعم ارتكاا بني كثري من املسلمني            ] الدمشقي رمحه اهللا تعاىل     

، وقد أردت بذكرها التبيان والنصح ، أسأل اهللا يل وإلخـواين املـسلمني اهلدايـة والتوفيـق               
ا احملرمات ويقينا السيئات واهللا خري حافظا وهو أرحـم          والوقوف عند حدوده سبحانه وأن جينبن     

  الرامحني 

  احملتويات 

  الشرك باهللا 

  عبادة القبور 

  الذبح لغري اهللا 

  حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا 
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  السحر والكهانة والعرافة 

  االعتقاد يف تأثري النجوم والكواكب يف احلوادث وحياة الناس 

  شياء مل جيعلها اخلالق كذلك اعتقاد النفع يف أ

  الرياء بالعبادات 

  الطرية 

  احللف بغري اهللا تعاىل 

  اجللوس مع املنافقني أو الفساق استئناسا م أو إيناسا هلم 

  ترك الطمأنينة يف الصالة 

  العبث وكثرة احلركة يف الصالة 

  سبق املأموم إمامه يف الصالة عمدا 

  ا أو ماله رائحة كريهة إتيان املسجد ملن أكل بصال أو ثوم

  الزنا 

  اللواط 

  امتناع املرأة من فراش زوجها بغري إذن شرعي 

  طلب املرأة الطالق من زوجها لغري سبب شرعي 

  الظهار 

  وطء الزوجة يف حيضها 



 - 7 - 

  إتيان املرأة يف دبرها 

  عدم العدل بني الزوجات 

  اخللوة باألجنبية 

  مصافحة املرأة األجنبية 

  خروجها ومرورها بعطرها على الرجال تطيب املرأة عند 

  سفر املرأة بغري حمرم 

  تعمد النظر إىل املرأة األجنبية 

  الدياثة 

  التزوير يف انتساب الولد ألبيه وجحد الرجل ولده 

  أكل الربا 

  كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها 

  بيع النجش 

  البيع بعد النداء الثاين يوم اجلمعة 

  القمار وامليسر 

  سرقة ال

  أخذ الرشوة وإعطاؤها 

  غصب األرض 
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  قبول اهلدية بسبب الشفاعة 

  استيفاء العمل من األجري وعدم إيفائه أجره 

  عدم العدل يف العطية بني األوالد 

  سؤال الناس املال من غري حاجة 

  االستدانة بدين ال يريد وفاءه 

  أكل احلرام 

  شرب اخلمر ولو قطرة واحدة 

  والفضة واألكل والشرب فيها استعمال آنية الذهب 

  شهادة الزور 

  مساع املعازف واملوسيقى 

  الغيبة 

  النميمة 

  االطالع على بيوت الناس دون إذن 

  تناجي اثنني دون الثالث 

  اإلسبال يف الثياب 

  حتلي الرجال بالذهب على أي صورة كانت 

  لبس القصري والرقيق والضيق من الثياب للنساء 
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  ار آلدمي أو لغريه للرجال والنساء وصل الشعر بشعر مستع

  تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 

  صبغ الشعر بالسواد 

  تصوير ما فيه روح يف الثياب واجلدران والورق وحنو ذلك 

  الكذب يف املنام 

  اجللوس على القرب والوطء عليه وقضاء احلاجة يف املقابر 

  عدم االستتار من البول 

   وهم له كارهون التسمع إىل حديث قوم

  سوء اجلوار 

  املضارة يف الوصية 

  اللعب بالنرد 

  لعن املؤمن ولعن من ال يستحق اللعن 

  النياحة 

  ضرب الوجه والوسم يف الوجه 

  هجر املسلم فوق ثالثة أيام دون سبب شرعي 

   

   الشرك باهللا
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: اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى     : وهو أعظم احملرمات على اإلطالق حلديث أيب بكرة قال          
متفق عليه  .. اإلشراك باهللا   : قالوا قلنا بلى يا رسول اهللا ، قال         ) ثالثا(أال أنبئكم بأكرب الكبائر     ( 

وكل ذنب ميكن أن يغفره اهللا إال الشرك فال بد له من توبة             ) البغا  .  ط ٢٥١١رقم  / البخاري  
   ٤٨/النساء)  ما دون ذلك ملن يشاء إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر( خمصوصة قال اهللا تعاىل 

  . والشرك منه ما هو أكرب خمرج عن ملة اإلسالم ، صاحبه خملد يف النار إن مات على ذلك 

  : ومن مظاهر هذا الشرك املنتشرة يف كثري من بالد املسلمني 

ـ عبادة القبور واعتقاد أن األولياء املوتى يقضون احلاجات ويفرجون الكربـات واالسـتعانة              
سـورة  ... ) وقضى ربك أال تعبـدوا إال إيـاه         : ( واالستغاثة م واهللا سبحانه وتعاىل يقول       

 ، وكذلك دعاء املوتى من األنبياء والصاحلني أو غريهم للشفاعة أو للتخليص مـن        ٢٣/اإلسراء
 ٦٢/النمل) أإله مع اهللا    .. أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء        : ( الشدائد واهللا يقول    

بعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ أو الويل عادته وديدنه إن قام وإن قعد وإن عثر وكلما وقع يف                  و
ورطة أو مصيبة وكربة فهذا يقول يا حممد وهذا يقول يا علي وهذا يقول يا حسني وهذا يقول                  
يا بدوي وهذا يقول يا جيالين وهذا يقول يا شاذيل وهذا يقول يا رفاعي وهذا يدعو العيدروس                 

إن الذين تدعون مـن دون اهللا       : ( يدعو السيدة زينب وذاك يدعو ابن علوان واهللا يقول          وهذا  
 وبعض عباد القبور يطوفون ا ويـستلمون أركاـا      ١٩٤/سورة األعراف ... ) عباد أمثالكم   

ويتمسحون ا ويقبلون أعتاا ويعفرون وجوههم يف تربتها ويسجدون هلا إذا رأوها ويقفـون              
 متذللني متضرعني سائلني مطالبهم وحاجام من شفاء مريض أو حصول ولد أو             أمامها خاشعني 

تيسري حاجة ورمبا نادى صاحب القرب يا سيدي جئتك من بلد بعيد فال ختيبين واهللا عـز وجـل            
ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إىل يوم القيامة وهم عن دعـائهم                  ( يقول  

من مات وهو يدعو مـن دون  : (  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ٥/سورة األحقاف) غافلون  
 ، وبعضهم حيلقون رؤوسهم عند القبـور ،         ٨/١٧٦رواه البخاري الفتح    ) اهللا ندا دخل النار     

ويقصدون باملشاهد القبور وأضـرحة     " مناسك حج املشاهد  : "وعند بعضهم كتب بعناوين مثل      
تصرفون يف الكون وأم يضرون وينفعون واهللا عز وجل         األولياء ، وبعضهم يعتقد أن األولياء ي      
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سورة ...) وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله                : ( يقول  
 ، وكذلك من الشرك النذر لغري اهللا كما يفعل الذين ينذرون الشموع واألنـوار               ١٠٧/يونس

  . ألصحاب القبور 

سـورة  ) فصل لربـك واحنـر      : (  الذبح لغري اهللا واهللا يقول       ــ ومن مظاهر الشرك األكرب    
لعن اهللا من ذبح لغـري  : (  أي احنر هللا وعلى اسم اهللا وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم           ٢/الكوثر

عبد البـاقي ، وقـد جيتمـع يف      .  ط ١٩٧٨رواه اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه رقم         ) اهللا  
اهللا والذبح على غري اسم اهللا وكالمها مانع لألكل منها ، ومـن    الذبيحة حمرمان ومها الذبح لغري      

وهي أم كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها        " ذبائح اجلن    " - الشائعة يف عصرنا     -ذبائح اجلاهلية   
انظـر تيـسري العزيـز      ( أو حفروا بئرا ذحبوا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفا من أذى اجلن              

   ) ١٥٨: اإلفتاء ص . احلميد ط

ــ ومن أمثلة الشرك األكرب العظيمة الشائعة حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا أو اعتقاد                  
أن أحدا ميلك احلق يف ذلك غري اهللا عز وجل ، أو التحاكم إىل احملاكم والقوانني اجلاهلية عـن                   

اختـذوا  : ( وله  رضا واختيار واعتقاد جبواز ذلك وقد ذكر اهللا عز وجل هذا الكفر األكرب يف ق              
 وملا مسع عدي بن حامت نيب اهللا صلى اهللا عليه           ٣١/التوبة) أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا       

أجل ولكن حيلون هلم ما حـرم اهللا        : ( إم مل يكونوا يعبدوم قال      : فقلت  : وسلم يتلوها قال    
رواه البيهقـي الـسنن    ) فيستحلونه وحيرمون عليهم ما أحل اهللا فيحرمونه فتلك عبادم هلـم   

 ،  ١٩: وحسنه األلباين يف غاية املـرام ص       ٣٠٩٥ وهو عند الترمذي برقم      ١٠/١١٦الكربى  
.. ) ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون ديـن احلـق             ( وقد وصف اهللا املشركني بأم      

جعلـتم منـه    قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق ف        : (  ، وقال اهللا عز وجل       ٢٩/سورة التوبة 
   ٥٩/سورة يونس) حراما وحالال قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون 

  : ــ ومن أنواع الشرك املنتشرة السحر والكهانة والعرافة 
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( أما السحر فإنه كفر ومن السبع الكبائر املوبقات وهو يضر وال ينفع قال اهللا تعاىل عن تعلمـه           
 ٦٩/طه) وال يفلح الساحر حيث أتى      (  ، وقال    ١٠٢/البقرة) فيتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم      

وما كفر سليمان ولكـن الـشياطني كفـروا         : ( ، والذي يتعاطى السحر كافر قال اهللا تعاىل         
يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حـىت                

   ١٠٢/البقرة) يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر 

ساحر القتل وكسبه حرام خبيث ، واجلهال والظلمة وضـعفاء اإلميـان يـذهبون إىل       وحكم ال 
السحرة لعمل سحر يعتدون به على أشخاص أو ينتقمون منهم ومن الناس من يرتكب حمرمـا                
بلجوئه إىل الساحر لفك السحر والواجب اللجوء إىل اهللا واالستـشفاء بكالمـه كـاملعوذات               

  . وغريها 

 فكالمها كافر باهللا العظيم الدعائهما معرفة الغيب وال يعلم الغيـب إال اهللا              أما الكاهن والعراف  
وكثري من هؤالء يستغفل السذج ألخذ أمواهلم ويستعملون وسائل كثرية من التخطيط يف الرمل              
أو ضرب الودع أو قراءة الكف والفنجان أو كرة الكريستال واملرايا وغري ذلك وإذا صـدقوا                

عني مرة ولكن املغفلني ال يتذكرون إال املرة الـيت صـدق فيهـا هـؤالء     مرة كذبوا تسعا وتس   
األفاكون فيذهبون إليهم ملعرفة املستقبل والسعادة والشقاوة يف زواج أو جتارة والبحـث عـن               
املفقودات وحنو ذلك وحكم الذي يذهب إليهم إن كان مصدقا مبا يقولون فهو كافر خارج عن                

من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا           : " عليه وسلم   امللة والدليل قوله صلى اهللا      
 أما إن كان الـذي     ٥٩٣٩ وهو يف صحيح اجلامع      ٢/٤٢٩رواه اإلمام أمحد    " أنزل على حممد    

يذهب إليهم غري مصدق بأم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة وحنوها فإنه ال يكفر ولكن               
من أتى عرافا فسأله عن شئ      : " دليل قوله صلى اهللا عليه وسلم       ال تقبل له صالة أربعني يوما وال      

  .  ، هذا مع وجوب الصالة والتوبة عليه ٤/١٧٥١صحيح مسلم " مل تقبل له صالة أربعني ليلة 

  : ــ االعتقاد يف تأثري النجوم والكواكب يف احلوادث وحياة الناس 
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هللا عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية      صلى لنا رسول اهللا صلى ا     : عن زيد بن خالد اجلهين قال       
هل تـدرون مـاذا   : " ـ على أثر مساء كانت من الليلة ـ فلما انصرف أقبل على الناس فقال  

أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ، فأما مـن          : " اهللا ورسوله أعلم ، قال      : قالوا  " قال ربكم ؟    
وأما من قال بنوء كذا وكـذا       . قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب وكافر بالكوكب           

ومـن ذلـك     . ٢/٣٣٣رواه البخاري أنظر فتح البـاري       " فذلك كافر يب ومؤمن بالكوكب      
اللجوء إىل أبراج احلظ يف اجلرائد واالت فإن اعتقد ما فيها من أثر النجوم واألفـالك فهـو                  

 باإلضافة ملا قد يلقي     مشرك وإن قرأها للتسلية فهو عاص آمث ألنه ال جيوز التسلي بقراءة الشرك            
  . الشيطان يف نفسه من االعتقاد ا فتكون وسيلة للشرك 

ــ ومن الشرك اعتقاد النفع يف أشياء مل جيعلها اخلالق عز وجل كذلك كما يعتقد بعـضهم يف           
التمائم والعزائم الشركية وأنواع من اخلرز أو الودع أو احللق املعدنية وغريها بناء على إشـارة                

و الساحر أو اعتقاد متوارث فيعلقوا يف رقام أو على أوالدهم لدفع العني بـزعمهم               الكاهن أ 
أو يربطوا على أجسادهم أو يعلقوا يف سيارام وبيوم أو يلبـسون خـوامت بـأنواع مـن      
الفصوص يعتقدون فيها أمورا معينة من رفع البالء أو دفعه وهذا الشك ينايف التوكل علـى اهللا                 

اإلنسان إال وهنا وهو من التداوي باحلرام وهذه التمائم اليت تعلق يف كثري منها شـرك             وال يزيد   
جلي واستغاثة ببعض اجلن والشياطني أو رسوم غامضة أو كتابـات غـري مفهومـة وبعـض                 
املشعوذين يكتبون آيات من القرآن وخيلطوا بغريها من الشرك وبعضهم يكتب آيات القـرآن              

من : ( ض وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقوله صلى اهللا عليه وسلم              بالنجاسات أو بدم احلي   
   . ٤٩٢ وهو يف السلسلة الصحيحة رقم ٤/١٥٦رواه أمحد ) علق متيمة فقد أشرك 

وفاعل ذلك إن اعتقد أن هذه األشياء تنفع أو تضر من دون اهللا فهو مشرك شركا أكـرب ، وإن       
 مل جيعلها سببا ، فهو مشرك شركا أصغر وهذا يدخل يف            اعتقد أا سبب للنفع أو الضرر ، واهللا       

  شرك األسباب 

  : ــ الرياء بالعبادات 
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من شروط العمل الصاحل أن يكون خالصا من الرياء مقيدا بالسنة والذي يقوم بعبـادة لـرياه                 
إن املنافقني خيادعون   : ( الناس فهو مشرك وعمله حابط كمن صلى لرياه الناس ، قال اهللا تعاىل              

) اهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون الناس وال يذكرون اهللا إال قليال                 
 ، وكذلك إذا عمل العمل لينتقل خربه ويتسامع به الناس فقد وقـع يف الـشرك             ١٤٢/ النساء

مـن  : " وقد ورد الوعيد ملن يفعل ذلك كما جاء يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا           
ومن عمل عبادة قصد ا اهللا       . ٤/٢٢٨٩رواه مسلم   "  مسع اهللا به ومن راءى راءى اهللا به          مسع

أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمـل    : " والناس فعمله حابط كما جاء يف احلديث القدسي         
   ٢٩٨٥رواه مسلم رقم " عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشركه 

رياء فإن كرهه وجاهده ودافعه صح عمله وإن استروح إليـه      ومن ابتدأ العمل هللا مث طرأ عليه ال       
  . وسكنت إليه نفسه فقد نص أكثر أهل العلم على بطالنه 

  : ــ الطرية 

فإذا جاءم احلسنة قالوا لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسـى  : ( وهي التشاؤم قال تعاىل  
   . ١٣١/األعراف) ومن معه 

م أمرا كسفر وغريه أمسك بطائر مث أرسله فإن ذهب ميينا تفـاءل   وكانت العرب إذا أراد أحده    
ومضى يف أمره وإن ذهب مشاال تشاءم ورجع عما أراد وقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم                

   . ٣٩٥٥ وهو يف صحيح اجلامع ١/٣٨٩رواه اإلمام أمحد " الطرية شرك : " هذا العمل بقوله 

التشاؤم بالشهور كترك النكاح يف شهر صفر       : م املنايف للتوحيد    ومما يدخل يف هذا االعتقاد احملر     
 أو  ١٣، وباأليام كاعتقاد أن آخر أربعاء من كل شهر يوم حنس مستمر أو األرقـام كـالرقم                  

األمساء أو أصحاب العاهات كما إذا ذهب ليفتح دكانه فرأى أعور يف الطريق فتشاءم ورجـع                
د برئ النيب صلى اهللا عليه وسلم من هـؤالء فعـن            وحنو ذلك فهذا كله حرام ومن الشرك وق       

وأظنه قال  ( ليس منا من تطري وال تطري له وال تكهن وال تكهن له             : " عمران بن حصني مرفوعا     
 . ٥٤٣٥ انظر صـحيح اجلـامع       ١٨/١٦٢رواه الطرباين يف الكبري     " أو سحر أو سحر له      :) 
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 بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى        ومن وقع يف شئ من ذلك فكفارته ما جاء يف حديث عبداهللا           
من ردته الطرية من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول اهللا ما كفارة ذلك قـال       : " اهللا عليه وسلم    

رواه اإلمام أمحـد  " اللهم ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال إله غريك : " أن يقول أحدهم  
   . ١٠٦٥ السلسلة الصحيحة ٢/٢٢٠

 النفوس يقل ويكثر وأهم عالج له التوكل على اهللا عز وجل كما يف قـول                والتشاؤم من طبائع  
" ولكن اهللا يذهبه بالتوكل     ) إال ويقع يف نفسه شئ من ذلك        : أي  ( وما منا إال    : " ابن مسعود   

   . ٤٣٠ وهو يف السلسلة الصحيحة ٣٩١٠رواه أبو داود رقم 

  : ــ احللف بغري اهللا تعاىل 

م مبا شاء من خملوقاته وأما املخلوق فال جيوز له أن يقسم بغري اهللا وممـا                اهللا سبحانه وتعاىل يقس   
جيري على ألسنة كثري من الناس احللف بغري اهللا واحللف نوع من التعظيم ال يليق إال باهللا عـن                   

أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم من كان حالفـا فليحلـف بـاهللا أو                : " ابن عمر مرفوعا    
من حلف بغري اهللا    : " وعن ابن عمر مرفوعا      . ١١/٥٣٠البخاري انظر الفتح    رواه  " ليصمت  

وقال النيب صلى اهللا عليه      . ٦٢٠٤ انظر صحيح اجلامع     ٢/١٢٥رواه اإلمام أمحد    " فقد أشرك   
 وهو يف السلسلة الصحيحة رقم      ٣٢٥٣رواه أبو داود    " من حلف باألمانة فليس منا      : " وسلم  
٩٤ .   

لكعبة وال باألمانة وال بالشرف وال بالعون وال بربكة فالن وال حبياة فالن وال              فال جيوز احللف با   
جباه النيب وال جباه الويل وال باآلباء واألمهات وال برأس األوالد كل ذلك حرام ومـن وقـع يف         

من حلف فقال   : " شيء من هذا فكفارته أن يقول ال إله إال اهللا كما جاء يف احلديث الصحيح                
   ١١/٥٣٦رواه البخاري فتح .. " لالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا يف حلفه با

وعلى منوال هذا الباب أيضا عدد من األلفاظ الشركية واحملرمة اليت يتفوه ا بعض املـسلمني                
أعوذ باهللا وبك ـ أنا متوكل على اهللا وعليك ـ هذا من اهللا ومنك ـ مـايل إال     : ومن أمثلتها 

يف السماء وأنت يل يف األرض ـ لوال اهللا وفالن ـ أنا بريئ من اإلسالم ـ    اهللا وأنت ـ اهللا يل  
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وكذا كل عبارة فيها سب الدهر مثل هذا زمان سوء وهذه ساعة حنس والزمن              ( يا خيبة الدهر    
ـ شاءت الطبيعة ـ  ) غدار وحنو ذلك وذلك ألن سب الدهر يرجع على اهللا الذي خلق الدهر 

  هللا كعبد املسيح وعبد النيب وعبد الرسول وعبد احلسني كل األمساء املعبدة لغري ا

اشتراكية اإلسالم ـ دميوقراطية  : ومن املصطلحات والعبارات احلادثة املخالفة للتوحيد كذلك 
اإلسالم ـ إرادة الشعب من إرادة اهللا ـ الدين هللا والوطن للجميع ـ باسم العروبة ـ باسـم      

  . الثورة 

ملك امللوك وما يف حكمها كقاضي القضاة على أحد من البـشر ـ   ومن احملرمات إطالق لفظة 
ــ  ) سواء كان باللغة العربية أو بغريها     ( إطالق لفظة سيد وما يف معناها على املنافق والكافر          

استخدام حرف لو الذي يدل على التسخط والتندم والتحسر ويفتح عمل الشيطان ـ قـول   
  ] بكر أبو زيد :  معجم املناهي اللفظية وللتوسع انظر[ اللهم اغفر يل إن شئت ـ 

   :اجللوس مع املنافقني أو الفساق استئناسا م أو إيناسا هلم 

يعمد كثري من الذين مل يتمكن اإلميان من قلوم إىل جمالسة بعض أهل الفسق والفجور بل رمبـا                  
ن هذا عمل حمرم    جالسوا بعض الذين يطعنون يف شريعة اهللا ويستهزئون بدينه وأوليائه والشك أ           

وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فـأعرض عنـهم حـىت            : ( يقدح يف العقيدة قال اهللا تعاىل       
) خيوضوا يف حديث غريه وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مـع القـوم الظـاملني                  

   ٦٨/األنعام

 وعذبت ألـسنتهم  فال جيوز اجللوس معهم يف هذه احلالة وإن اشتدت قرابتهم أو لطف معشرهم      
: إال ملن أراد دعوم أو رد باطلهم أو اإلنكار عليهم أما الرضا أو السكوت فال ، قال اهللا تعاىل                    

   ٩٦/التوبة) فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني ( 

   :ترك الطمأنينة يف الصالة 
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أسوأ النـاس   " اهللا عليه وسلم    من أكرب جرائم السرقة السرقة من الصالة قال رسول اهللا صلى            
ال يـتم   : وكيف يسرق من صـالته قـال        : سرقة الذي يسرق من صالته قالوا يا رسول اهللا          

وإن تـرك   . ٩٩٧ وهو يف صحيح اجلـامع  ٥/٣١٠رواه اإلمام أمحد " ركوعها وال سجودها    
كـوع  الطمأنينة وعدم استقرار الظهر يف الركوع والسجود وعدم إقامته بعد الرفـع مـن الر              

واستوائه يف اجللسة بني السجدتني كل ذلك مشهور ومشاهد يف مجاهري املصلني وال يكاد خيلـو               
والطمأنينة ركن والصالة ال تصح بـدوا       . مسجد من مناذج من الذين ال يطمئنون يف صالم          
ال جتزئ صالة الرجل حىت يقيم ظهـره يف         " واألمر خطري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

وال شك أن هذا     . ٧٢٢٤ وهو يف صحيح اجلامع      ١/٥٣٣رواه أبو داود    " ركوع والسجود ال
منكر يستحق صاحبه الزجر والوعيد ، عن أيب عبد اهللا األشعري قال صلى رسول اهللا صلى اهللا                 
عليه وسلم بأصحابه مث جلس يف طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركـع وينقـر يف                  

أترون هذا ؟ من مات على هذا مات على غري ملة           : " اهللا عليه وسلم    سجوده فقال النيب صلى     
حممد ينقر صالته كما ينقر الغراب الدم ، إمنا مثل الذي يركع وينقر يف سـجوده كاجلـائع ال                   

 وانظر صـفة  ١/٣٣٢رواه ابن خزمية يف صحيحه " يأكل إال التمرة والتمرتني فماذا تغنيان عنه  
 وعن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجال ال يتم الركوع والسجود              ، ١٣١صالة النيب لأللباين    

ما صليت ولو مت مت على غري الفطرة اليت فطر اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسـلم رواه                  : قال  
وينبغي على من ترك الطمأنينة يف الصالة إذا علم بـاحلكم أن             . ٢/٢٧٤البخاري انظر الفتح    

إىل اهللا عما مضى وال تلزمه إعادة الـصلوات الـسابقة   يعيد فرض الوقت الذي هو فيه ويتوب    
  . كما دل عليه حديث ارجع فصل فإنك مل تصل 

   :العبث وكثرة احلركة يف الصالة 

) وقوموا هللا قـانتني     ( وهذه آفة ال يكاد يسلم منها أعداد من املصلني ألم ال ميتثلون أمر اهللا               
)  املؤمنون ، الذين هم يف صـالم خاشـعون           قد أفلح (  ، وال يعقلون قول اهللا       ٢٣٨/البقرة
ال متـسح  "  ، وملا سئل صلى اهللا عليه وسلم عن تسوية التراب يف السجود قال              ٢-١/املؤمنون

 وهـو يف    ١/٥٨١رواه أبو داود    " وأنت تصلي فإن كنت ال بد فاعال فواحدة تسوية احلصى           
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املتوالية بغـري حاجـة تبطـل     ، وقد ذكر أهل العلم أن احلركة الكثرية       ٧٤٥٢صحيح اجلامع   
الصالة فكيف بالعابثني يف صلوام يقفون أمام اهللا وأحدهم ينظر يف ساعته أو يعـدل ثوبـه أو             
يلقم إصبعه أنفه ويرمى ببصره ميينا ومشاال وإىل السماء وال خيشى أن خيطف بصره وأن خيـتلس                 

  . الشيطان من صالته 

   :سبق املأموم إمامه يف الصالة عمدا 

 ، وقال النيب صلى اهللا عليـه        ١١/اإلسراء) وكان اإلنسان عجوال    ( سان من طبعه العجلة     اإلن
 وهو يف   ١٠/١٠٤رواه البيهقي يف السنن الكربى      ) التأين من اهللا والعجلة من الشيطان       ( وسلم  

وكثريا ما يالحظ املرء وهو يف اجلماعة عددا من املصلني عن ميينه أو مشالـه               . ١٧٩٥السلسلة  
مبا يالحظ ذلك على نفسه أحيانا مسابقة اإلمام بالركوع أو السجود ويف تكبريات االنتقال              بل ر 

عموما وحىت يف السالم من الصالة وهذا العمل الذي ال يبدو ذا أمهية عند الكثريين قد جاء فيه                  
م أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمـا       : " الوعيد الشديد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله          

  .   ٣٢١-١/٣٢٠رواه مسلم " أن حيول اهللا رأسه رأس محار 

وإذا كان املصلي مطالبا باإلتيان إىل الصالة بالسكينة والوقار فكيف بالصالة ذاا وقد ختـتلط               
عند بعض الناس مسابقة اإلمام بالتخلف عنه فليعلم أن الفقهاء رمحهم اهللا قد ذكـروا ضـابطا                 

ى املأموم الشروع يف احلركة حني تنقطع تكبرية اإلمام فإذا انتهى           حسنا يف هذا وهو أنه ينبغي عل      
اهللا أكرب يشرع املأموم يف احلركة ال يتقدم عن ذلك وال يتأخر وبذلك ينضبط األمر               ) راء  ( من  

وقد كان صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنهم يف غاية احلرص علـى عـدم                   
وسلم فيقول أحدهم وهو الرباء بن عازب رضي اهللا عنه إم كانوا            استباق النيب صلى اهللا عليه      

يصلون خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع مل أر أحدا حيين ظهره                  
رواه ) حىت يضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبهته على األرض مث خير من وراءه سـجدا                  

  . عبد الباقي .  ط٤٧٤مسلم رقم 



 - 19 - 

يـا  ( ملا كرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وصار يف حركته نوع من البطء نبه املصلني خلفه فقال      و
 وحـسنه يف    ٢/٩٣رواه البيهقي   .. ) أيها الناس إين قد بدنت فال تسبقوين بالركوع والسجود          

 ، وعلى اإلمام أن يعمل بالسنة يف التكبري إذا صلى وهو مـا جـاء يف                 ٢٩٠/ ٢إرواء الغليل   
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يكرب            :  أيب هريرة رضي اهللا عنه       حديث

مث يكرب حني يهوي مث يكرب حني يرفع رأسه مث يكرب حني يسجد             .. حني يقوم مث يكرب حني يركع       
مث يكرب حني يرفع رأسه مث يفعل ذلك يف الصالة كلها حىت يقضيها ويكرب حني يقوم من الثنـتني              

البغا ، فإذا جعل اإلمام تكبريه مرافقـا ومقترنـا          .  ط ٧٥٦رواه البخاري رقم    ) د اجللوس   بع
  . حبركته وحرص املأموم على االلتزام بالكيفية السابق ذكرها صلح أمر اجلماعة يف صالم 

   -: إتيان املسجد ملن أكل بصال أو ثوما أو ما له رائحة كريهة 

   ٣١/األعراف... ) ذوا زينتكم عند كل مسجد يا بين آدم خ: ( قال اهللا تعاىل 

من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا أو قال        : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن جابر قال    
من "  ، ويف رواية ملسلم      ٢/٣٣٩رواه البخاري انظر الفتح     " فليعتزل مسجدنا وليقعد يف بيته      : 

" ا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منـه بنـو آدم            أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدن      
مث : " وخطب عمر بن اخلطاب الناس يوم اجلمعة فقال يف خطبتـه             . ١/٣٩٥رواه مسلم رواه    

هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول اهللا       : إنكم أيها الناس تأكلون شجرتني ال أرامها إال خبيثتني          
ل يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيع فمن أكلها          صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد رحيهما من الرج        

   . ١/٣٩٦رواه مسلم " فليمتهما طبخا 

ويدخل يف هذا الباب الذين يدخلون املساجد بعد أعماهلم مباشرة والروائح الكريهة تنبعث من              
  . آباطهم وجوارم 

ذون عباد اهللا مـن  وأسوأ من هذا املدخنون الذين يتعاطون التدخني احملرم مث يدخلون املساجد يؤ    
  . املالئكة واملصلني 
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   :الزنا 

: ( ملا كان من مقاصد الشريعة حفظ العرض وحفظ النسل جاء فيها حترمي الزنا قال اهللا تعـاىل                  
 ، بل وسدت الشريعة مجيع الذرائع       ٣٢/اإلسراء) وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيال         

  . ض البصر وحترمي اخللوة باألجنبية وغري ذلك والطرق املوصلة إليه باألمر باحلجاب وغ

والزاين احملصن يعاقب بأشنع عقوبة وأشدها وهي رمجه باحلجارة حىت ميوت ليذوق وبال أمـره               
وليتأمل كل جزء من جسده كما استمتع به يف احلرام والزاين الذي مل يسبق له الوطء يف نكـاح                   

لشرعية وهو مائة جلدة مع ما حيصل له مـن          صحيح جيلد بأكثر عدد يف اجللد ورد يف احلدود ا         
الفضيحة بشهادة طائفة من املؤمنني لعذابه واخلزي بإبعاده عن بلده وتغريبه عن مكان اجلرميـة               

  . عاما كامال 

وعذاب الزناة والزواين يف الربزخ أم يكونون يف تنور أعاله ضيق وأسفله واسع يوقد حتته نار                
يهم النار صاحوا وارتفعوا حىت يكادوا أن خيرجوا فإذا أمخدت          يكونون فيه عراة فإذا أوقدت عل     

  . رجعوا فيها وهكذا يفعل م إىل قيام الساعة 

ويزداد األمر قبحا إذا كان الرجل مستمرا يف الزنا مع تقدمه يف السن وقربه من القرب وإمهـال                  
ال يزكيهم وال ينظـر إلـيهم   ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة و: " اهللا له فعن أيب هريرة مرفوعا   

 . ١٠٣-١/١٠٢رواه مـسلم  " شيخ زان وملك كذاب وعائل مـستكرب     : وهلم عذاب أليم    
ومن شر املكاسب مهر البغي وهو ما تأخذه مقابل الزنا ، والزانية اليت تسعى بفرجها حمرومة من                 

 ،  ٢٩٧١مع  احلديث يف صحيح اجلا   [ إجابة الدعوة عندما تفتح أبواب السماء يف نصف الليل          
وليست احلاجة والفقر عذرا شرعيا مطلقا النتهاك حدود اهللا وقدميا قالوا جتوع احلرة وال تأكل               

  . بثدييها فكيف بفرجها 

ويف عصرنا فتح كل باب إىل الفاحشة وسهل الشيطان الطريق مبكره ومكـر أوليائـه واتبعـه                 
ظر احملرم وانتـشر االخـتالط      العصاة والفجرة ففشا التربج والسفور وعم انفالت البصر والن        

وراجت جمالت اخلنا وأفالم الفحش وكثر السفر إىل بالد الفجور وقام سوق جتـارة الـدعارة                



 - 21 - 

وكثر انتهاك األعراض وازداد عدد أوالد احلرام وحاالت قتل األجنة فنسألك اللـهم رمحتـك               
ا وحتـصن   ولطفك وسترك وعصمة من عندك تعصمنا ا من الفواحش ونسألك أن تطهر قلوبن            

  . فروجنا وأن جتعل بيننا وبني احلرام برزخا وحجرا حمجورا 

   -:اللواط 

ولوطا إذ قال لقومه إنكم     : ( كانت جرمية قوم لوط هي إتيان الذكران من الناس قال اهللا تعاىل             
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعـون الـسبيل       . لتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من العاملني          

   . ٢٩/العنكبوت)  ناديكم املنكر وتأتون يف

ولشناعة هذه اجلرمية وقبحها وخطورا عاقب اهللا مرتكبيها بأربعة أنواع من العقوبات مل جيمعها              
على قوم غريهم وهي أنه طمس أعينهم وجعل عاليها سافلها وأمطرهم حبجـارة مـن سـجيل             

  منضود وأرسل عليهم الصيحة 

ـ على الراجح ـ هو عقوبة الفاعل واملفعول به إذا كان  ويف هذه الشريعة صار القتل بالسيف  
من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعـل         : " عن رضا واختيار فعن ابن عباس مرفوعا        

   . ٦٥٦٥ وهو يف صحيح اجلامع ١/٣٠٠رواه اإلمام أمحد " واملفعول به 

 أسالفنا الذين مـضوا بـسبب       وما ظهر يف زماننا من الطواعني وأنواع األمراض اليت مل تكن يف           
  . الفاحشة كمرض اإليدز القاتل يدل على شئ من حكمة الشارع يف تعيني هذه العقوبة البليغة 

   :امتناع املرأة من فراش زوجها بغري عذر شرعي 

إذا دعا الرجل امرأتـه إىل      : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
رواه البخـاري انظـر الفـتح       " ت غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تـصبح         فراشه فأبت فبا  

٦/٣١٤ .   
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 مبنعه حقه يف الفراش وقد      - بظنها   -وكثري من النساء إذا صار بينها وبني زوجها خالف تعاقبه           
يترتب على هذا مفاسد عظيمة منها وقوع الزوج يف احلرام وقد تنعكس عليها األمور فيفكـر                

   عليها جادا يف الزواج

إذا دعا  : " فعلى الزوجة أن تسارع بإجابة زوجها إذا طلبها امتثاال لقوله عليه الصالة والسالم              
 وهـو   ٢/١٨١انظر زوائد البزار    " الرجل امرأته إىل فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب           

وعلى الزوج أن يراعـي  .  والقتب ما يوضع على ظهر اجلمل للركوب ٥٤٧يف صحيح اجلامع  
  . وجته إذا كانت مريضة أو حامال أو مكروبة حىت يدوم الوفاق وال يقع الشقاق ز

   -:طلب املرأة الطالق من زوجها لغري سبب شرعي 

تسارع كثري من النساء إىل طلب الطالق من أزواجهن عند حصول أدىن خـالف أو تطالـب                 
وعة من قبل بعض أقارا أو      الزوجة بالطالق إذا مل يعطها الزوج ما تريد من املال وقد تكون مدف            

جاراا من املفسدات وقد تتحدى زوجها بعبارات مثرية لألعصاب كقوهلا إن كنـت رجـال               
فطلقين ومن املعلوم أنه يترتب على الطالق مفاسد عظيمة من تفكك األسـرة وتـشرد األوالد      

تحرمي ذلك فعـن    وقد تندم حني ال ينفع الندم وهلذا وغريه تظهر احلكمة يف الشريعة ملا جاءت ب              
أميا امرأة سألت زوجها الطالق من غري ما بأس فحرام عليهـا            : " ثوبان رضي اهللا عنه مرفوعا      

وعن عقبة بن عامر رضـي       . ٢٧٠٣ وهو يف صحيح اجلامع      ٥/٢٧٧رواه أمحد   " رائحة اجلنة   
 ١٧/٣٣٩ري  رواه الطرباين يف الكب   " إن املختلعات واملنتزعات هن املنافقات      : " اهللا عنه مرفوعا    

أما لو قام سبب شرعي كترك الصالة أو تعاطي املـسكرات            . ١٩٣٤وهو يف صحيح اجلامع     
واملخدرات من قبل الزوج أو أنه جيربها على أمر حمرم أو يظلمها بتعذيبها أو مبنعها من حقوقها                 

بأس إن  الشرعية مثال ومل ينفع النصح ومل جتد حماوالت اإلصالح فال يكون على املرأة حينئذ من                
  . هي طلبت الطالق لتنجو بدينها ونفسها 

   -:الظهار 
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من ألفاظ اجلاهلية األوىل املنتشرة يف هذه األمة الوقوع يف الظهار كأن يقول الزوج لزوجته أنت              
علي كظهر أمي أو أنت حرام علي كحرمة أخيت وحنو ذلك من األلفاظ الشنيعة اليت استبشعتها                

الذين يظاهرون منكم مـن  :( رأة وقد وصف اهللا ذلك بقوله سبحانه       الشريعة ملا فيها من ظلم امل     
نسائهم ما هن أمهام إن أمهام إال الالئي ولدم وإم ليقولون منكرا من القـول وزورا وإن            

   ٢/اادلة) اهللا لعفو غفور 

ع يف ار   وجعلت الشريعة الكفارة يف ذلك مغلظة مشاة لكفارة قتل اخلطأ ومماثلة لكفارة اجلما            
والـذين  : ( رمضان ال جيوز للمظاهر من زوجته أن يقرا إال إذا أتى بالكفارة فقال اهللا تعـاىل               

يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واهللا                 
ن مل يستطع فإطعـام     فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا فم          . مبا تعملون خبري    

 ٤-٣/اادلة) ستني مسكينا ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله وتلك حدود اهللا وللكافرين عذاب أليم             
 .  

   -:وطء الزوجة يف حيضها 

ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حـىت              : ( قال تعاىل   
فإذا تطهرن  : ( ا حىت تغتسل بعد طهرها لقوله تعاىل         ، فال حيل له أن يأتيه      ٢٢٢/البقرة) يطهرن

 ، ويدل على شناعة هذه املعصية قوله صـلى اهللا    ٢٢٢/البقرة.. ) فأتوهن من حيث أمركم اهللا      
رواه " من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فقد كفر مبا أنزل على حممـد                 : " عليه وسلم   

   . ٥٩١٨يح اجلامع  وهو يف صح١/٢٤٣الترمذي عن أيب هريرة 

ومن فعل ذلك خطأ دون تعمد وهو ال يعلم فليس عليه شيء ومن فعله عامـدا عاملـا فعليـه                    
الكفارة يف قول بعض أهل العلم ممن صحح حديث الكفارة وهي دينار أو نصف دينار ، قـال                  

ن أتاها  بعضهم هو خمري فيهما وقال بعضهم إذا أتاها يف أول حيضها يف فورة الدم فعليه دينار وإ                
يف آخر حيضها إذا خف الدم أو قبل اغتساهلا من احليض فعليه نصف دينار والدينار بالتقـدير                 

  .  غراما من الذهب يتصدق ا أو بقيمتها من األوراق النقدية ٢٥،٤املتداول 
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   :إتيان املرأة يف دبرها 

وضع خروج الغائط   يف م ( بعض الشاذين من ضعاف اإلميان ال يتورع عن إتيان زوجته يف دبرها             
وهذا من الكبائر وقد لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم من فعل هذا فعن أيب هريرة رضـي اهللا                   ) 

 وهـو يف صـحيح      ٢/٤٧٩رواه اإلمام أمحد    " ملعون من أتى امرأة يف دبرها       : " عنه مرفوعا   
 يف دبرها أو    من أتى حائضا أو امرأة    : " بل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           ،   ٥٨٦٥اجلامع  

 وهـو يف صـحيح اجلـامع        ١/٢٤٣رواه الترمذي برقم    " كاهنا فقد كفر مبا أنزل على حممد        
ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبني ذلـك إال أن بعـض      . ٥٩١٨

األزواج يهدد بالطالق إذا مل تطعه ، وبعضهم قد خيدع زوجته اليت تستحي من سؤال أهل العلم                 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن      ( ها بأن هذا العمل حالل وقد يستدل هلا بقوله تعاىل           فيومه
 ، ومعلوم أن السنة تبني القرآن وقد جاء فيها أن الـنيب صـلى اهللا عليـه    ٢٢٣/البقرة) شئتم  

وسلم أخرب بأنه جيوز أن يأتيها كيف شاء من األمام واخللف مادام يف موضع الولد وال خيفى أن                  
ومن أسباب هذه اجلرمية الدخول إىل احلياة الزوجيـة         . ر ومكان الغائط ليس موضعا للولد       الدب

النظيفة مبوروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة حمرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات مـن أفـالم                
ومن املعلوم أن هذا الفعل حمرم حىت لو وافق الطرفان فإن التراضي            . الفاحشة دون توبة إىل اهللا      

  .  احلرام ال يصريه حالال على

   -:عدم العدل بني الزوجات 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا    : ( مما وصانا اهللا به يف كتابه العزيز العدل بني الزوجات قال اهللا تعاىل              
بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كـان                 

 ، فالعدل املطلوب هو أن يعدل يف املبيت وأن يقوم لكل واحـدة              ١٢٩/النساء) غفورا رحيما   
حبقها يف النفقة والكسوة وليس العدل يف حمبة القلب ألن العبد ال ميلكها وبعـض النـاس إذا                  
اجتمع عنده أكثر من زوجة ينحاز إىل واحدة ويهمل األخرى فيبيت عند واحدة أكثر أو ينفـق         

هو يأيت يوم القيامة حبال جاء وصفها عن أيب هريرة رضـي اهللا         عليها ويذر األخرى وهذا حمرم و     
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من كانت له امرأتان فمال إىل إحدامها جـاء يـوم           : " عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
   . ٦٤٩١ وهو يف صحيح اجلامع ٢/٦٠١رواه أبو داود " القيامة وشقه مائل 

   -:اخللوة باألجنبية 

يا أيها  : (  وإيقاعهم يف احلرام ولذلك حذرنا اهللا سبحانه بقوله          الشيطان حريص على فتنة الناس    
الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر              

 ، والشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ومن سبل الشيطان يف اإليقاع يف               ٢١/النور) اآلية.. 
ية ولذلك سدت الشريعة هذا الطريق كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم             الفاحشة اخللوة باألجنب  

 انظـر مـشكاة    ٣/٤٧٤رواه الترمـذي    " ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان         : " 
ال : " وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                . ٣١١٨املصابيح  

فـال   . ٤/١٧١١رواه مسلم   " ة إال ومعه رجل أو اثنان       يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيب      
جيوز لرجل أن خيتلي يف بيت أو حجرة أو سيارة بامرأة أجنبية عنه كزوجة أخيه أو اخلادمـة أو                   
مريضة مع طبيب وحنو ذلك وكثري من الناس يتساهلون يف هذا إما ثقة بنفسه أو بغريه فيترتـب           

  .  وتزداد مأساة اختالط األنساب وأوالد احلرام على ذلك الوقوع يف الفاحشة أو مقدماا

   :مصافحة املرأة األجنبية 

وهذا مما طغت فيه بعض األعراف االجتماعية على شريعة اهللا يف اتمع وعال فيه باطل عـادات    
الناس وتقاليدهم على حكم اهللا حىت لو خاطبت أحدهم حبكم الشرع وأقمت احلجـة وبينـت              

اخل، وصـارت   ...  والتعقيد وقطع الرحم والتشكيك يف النوايا احلسنة         الدليل امك بالرجعية  
مصافحة بنت العم وبنت العمة وبنت اخلال وبنت اخلالة وزوجة األخ وزوجة العـم وزوجـة                
اخلال أسهل يف جمتمعنا من شرب املاء ولو نظروا بعني البصرية يف خطورة األمر شرعا ما فعلـوا                  

ألن يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري له          " ليه وسلم   قال املصطفى صلى اهللا ع    . ذلك  
وال  . ٤٩٢١ وهو يف صحيح اجلـامع       ٢٠/٢١٢رواه الطرباين   " من أن ميس امرأة ال حتل له        

العينـان تزنيـان واليـدان تزنيـان        " شك أن هذا من زنا اليد كما قال صلى اهللا عليه وسلم             
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 ،  ٤١٢٦ وهو يف صحيح اجلـامع       ١/٤١٢أمحد  رواه اإلمام   " والرجالن تزنيان والفرج يزين     
رواه " إين ال أصافح النساء   " وهل هناك أطهر قلبا من حممد صلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك قال              

" إين ال أمس أيدي النـساء     "  ، وقال أيضا     ٢٥٠٩ وهو يف صحيح اجلامع      ٦/٣٥٧اإلمام أمحد   
.  ط ٤/٣٥٤ وانظر اإلصابة    ٧٠٥٤ وهو يف صحيح اجلامع      ٢٤/٣٤٢رواه الطرباين يف الكبري     

وال واهللا ما مست يد رسول اهللا صلى        : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت       . دار الكتاب العريب    
أال فليتق اهللا    ] . ٣/١٤٨٩رواه مسلم   [ اهللا عليه وسلم يد امرأة قط غري أنه يبايعهن بالكالم           

م الصاحلات بالطالق إذا مل يصافحن إخوام أناس يهددون زوجا .  

  . وينبغي العلم بأن وضع حائل واملصافحة من وراء ثوب ال تغين شيئا فهو حرام يف احلالني 

   :تطيب املرأة عند خروجها ومرورها بعطرها على الرجال 

أميا امـرأة   " وهذا مما فشا يف عصرنا رغم التحذير الشديد من النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله                
 انظـر   ٤/٤١٨رواه اإلمـام أمحـد      " جدوا رحيها فهي زانية     استعطرت مث مرت على القوم لي     

وعند بعض النساء غفلة أو استهانة جيعلها تتساهل ـذا األمـر عنـد               . ١٠٥صحيح اجلامع   
السائق والبائع وبواب املدرسة ، بل إن الشريعة شددت على من وضعت طيبـا بـأن تغتـسل            

أميا امرأة تطيبت   " ل صلى اهللا عليه وسلم      قا. كغسل اجلنابة إذا أرادت اخلروج ولو إىل املسجد         
رواه " مث خرجت إىل املسجد ليوجد رحيها مل يقبل منها صالة حىت تغتسل اغتساهلا من اجلنابـة                 

فإىل اهللا املشتكى من البخور والعـود يف         . ٢٧٠٣ وانظر صحيح اجلامع     ٢/٤٤٤اإلمام أمحد   
طورات ذات الـروائح النفـاذة يف       األعراس وحفالت النساء قبل خروجهن واستعمال هذه الع       

األسواق ووسائل النقل وجمتمعات اإلختالط وحىت يف املساجد يف ليايل رمضان وقـد جـاءت               
الشريعة بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه نسأل اهللا أن ال ميقتنا وأن ال يؤاخذ الصاحلني                  

  .  املستقيم والصاحلات بفعل السفهاء والسفيهات وأن يهدي اجلميع إىل صراطه

   :سفر املرأة بغري حمرم 
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ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يـوم           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وسفرها بغري حمرم يغري الفساق ا فيتعرضـون هلـا    . ٢/٩٧٧رواه مسلم  " إال مع ذي حمرم     

 أو شرفها، وكذلك ركوا بالطائرة      وهي ضعيفة فقد تنجرف وأقل أحواهلا أن تؤذى يف عرضها         
ولو مبحرم يودع وحمرم يستقبل ـ بزعمهم ـ فمن الذي سريكب جبانبها يف املقعد ااور ولـو    
حصل خلل فهبطت الطائرة يف مطار آخر أو حدث تأخري واختالف موعد فماذا يكون احلـال                

  . ما بالغا عاقال ذكرا هذا ويشترط يف احملرم أربعة شروط وهي أن يكون مسل. والقصص كثرية 

ال حيل المرأة تؤمن بـاهللا      : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب سعيد اخلدري قال      
واليوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوها أو ابنـها أو زوجهـا أو                   

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

   :ملرأة األجنبية تعمد النظر إىل ا

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا خبري             ( قال اهللا تعاىل    
أي إىل مـا    ..." ( فزنا العني النظر    " ... ، وقال صلى اهللا عليه وسلم        ٣٠/النور  ) مبا يصنعون   

ما كان حلاجة شـرعية     ويستثىن من ذلك     . ١١/٢٦رواه البخاري انظر فتح الباري      ) حرم اهللا   
وحيرم كذلك على املرأة أن تنظر إىل الرجل األجنيب نظر فتنـة قـال            . كنظر اخلاطب والطبيب    

وحيرم كذلك النظر إىل األمرد     ) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن        ( تعاىل  
ل عورة ال جيوز    واحلسن بشهوة ، وحيرم نظر الرجل إىل عورة الرجل واملرأة إىل عورة املرأة وك             

ومن تالعب الشيطان ببعضهم ما يفعلـون مـن   . النظر إليها ال جيوز مسها ولو من وراء حائل          
النظر إىل الصور يف االت ومشاهدة األفالم حبجة أا ليست حقيقية وجانب املفسدة وإثـارة               

  . الشهوات يف هذا واضح كل الوضوح 

   :الدياثة 

مدمن اخلمر والعـاق    : ثالثة قد حرم اهللا عليهم اجلنة       : " وعا  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرف      
   . ٣٠٤٧ وهو يف صحيح اجلامع ٢/٦٩رواه اإلمام أمحد " والديوث الذي يقر يف أهله اخلبث 
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ومن صور الدياثة يف عصرنا اإلغضاء عن البنت أو املرأة يف البيت وهي تتصل بالرجل األجـنيب            
زالت وأن يرضى خبلوة إحدى نساء بيته مع رجل أجنيب وكـذا            حيادثها وحتادثه مبا يسمى باملغا    

ترك إحدى النساء من أهل البيت تركب مبفردها مع أجـنيب كالـسائق وحنـوه وأن يرضـى                  
خبروجهن دون حجاب شرعي يتفرج عليهن الغادي والرائح وكذا جلب األفـالم أو اـالت              

  . اليت تنشر الفساد واون وإدخاهلا البيت 

   : انتساب الولد ألبيه وجحد الرجل ولده التزوير يف

ال جيوز شرعا ملسلم أن ينتسب إىل غري أبيه أو يلحق نفسه بقوم ليس منـهم وبعـض النـاس                    
يفعلون ذلك ملآرب مادية ويثبتون النسب املزور يف األوراق الرمسية وبعضهم قد يفعله حقـدا               

ى ذلك مفاسد عظيمة يف أبواب     على أبيه الذي تركه وهو يف صغره وكل ذلك حرام ويترتب عل           
متعددة كاحملرمية والنكاح واملرياث وحنو ذلك وقد جاء يف الصحيح عن سعد وأيب بكرة رضـي    

رواه البخاري انظـر    " من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم فاجلنة عليه حرام           : " اهللا عنهما مرفوعا    
أو تزوير فيها وبعض النـاس   وحيرم يف الشريعة كل ما فيه عبث باألنساب          . ٨/٤٥فتح الباري   

إذا فجر يف خصومته مع زوجته امها بالفاحشة وتربأ من ولده دون بينة وهو قد جـاء علـى                   
فراشه وقد ختون بعض الزوجات األمانة فتحمل من فاحشة وتدخل يف نسب زوجها من لـيس                

 رسـول اهللا  منه وقد جاء الوعيد العظيم على ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه أنه مسـع         
أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منـهم         : " صلى اهللا عليه وسلم يقول ملا نزلت آية املالعنة          

فليست من اهللا يف شيء ولن يدخلها اهللا جنته وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللا                  
ـ     ٢/٦٩٥رواه أبو داود    " منه وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين        صابيح  انظر مـشكاة امل

٣٣١٦ .   

   :أكل الربا 
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يا أيها الذين آمنـوا اتقـوا اهللا        : ( مل يؤذن اهللا يف كتابه حبرب أحد إال أهل الربا قال اهللا تعاىل              
/ البقـرة  ) وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني ، فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله             

  . ة عند اهللا عز وجل  ، وهذا كاف يف بيان شناعة هذه اجلرمي٢٧٩-٢٧٨

والناظر على مستوى األفراد والدول جيد مدى اخلراب والدمار الذي خلفه التعامل بالربا مـن               
اإلفالس والكساد والركود والعجز عن تسديد الديون وشلل االقتصاد وارتفاع مستوى البطالة            

ـ            ل يـصب يف    وايار الكثري من الشركات واملؤسسات وجعل ناتج الكدح اليومي وعرق العم
خانة تسديد الربا غري املتناهي للمرايب وإجياد الطبقية يف اتمع من جعل األموال الطائلة تتركـز           

  . يف أيدي قلة من الناس ولعل هذا شيء من صور احلرب اليت توعد اهللا ا املتعاملني بالربا 

دين ملعونون علـى    وكل من يشارك يف الربا من األطراف األساسية والوسطاء واملعينني املساع          
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم فعن جابر رضي اهللا عنه قال             

 . ٣/١٢١٩رواه مـسلم  " هم سواء : " وقال  " آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه      :" وسلم  
وتـسليمه وال يف    وبناء عليه ال جيوز العمل يف كتابة الربا وال يف تقييده وضبطه وال يف استالمه                

إيداعه وال يف حراسته وعلى وجه العموم حترم املشاركة فيه واإلعانة عليه بأي وجه من الوجوه                
 .  

ولقد حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على تبيان قبح هذه الكبرية فيما جاء عن عبـد اهللا بـن      
 ينكح الرجـل أمـه ،   الربا ثالثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن   : " مسعود رضي اهللا عنه مرفوعا      

 وهو يف صـحيح اجلـامع   ٣٧/رواه احلاكم يف املستدرك  " وإن أرىب الربا عرض الرجل املسلم       
درهم ربا يأكلـه  : " وبقوله فيما جاء عن عبد اهللا بن حنظلة رضي اهللا عنهما مرفوعا   . ٣٥٣٣

ح اجلـامع   انظر صـحي ٥/٢٢٥رواه اإلمام أمحد " الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثالثني زنية     
وحترمي الربا عام مل خيص مبا كان بني غين وفقري كما يظنه بعض الناس بل هو عـام يف                    . ٣٣٧٥

كل حال وشخص وكم من األغنياء وكبار التجار قد أفلسوا بسببه والواقع يشهد بذلك وأقـل      
ا وإن كثر   الرب: " ما فيه حمق بركة املال وإن كان كثريا يف العدد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم                 
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 ومعـىن قـل أي   ٣٥٤٢ وهو يف صحيح اجلامع ٢/٣٧رواه احلاكم " فإن عاقبته تصري إىل قل  
  . نقصان املال 

وليس الربا كذلك خمصوصا مبا إذا كانت نسبته مرتفعة أو متدنية قليلة أم كثرية فكلـه حـرام                  
  . ملس والصرع صاحبه يبعث من قربه يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ا

: ومع فحش هذه اجلرمية إال أن اهللا أخرب عن التوبة منها وبني كيفية ذلك فقال تعاىل ألهل الربا                   
  . وهذا عني العدل ) فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون "( 

 يف  وجيب أن تنفر نفس املؤمن من هذه الكبرية وأن تستشعر قبحها وحىت الذين يضعون أمواهلم              
الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغي عليهم أن يـشعروا بـشعور               البنوك  

املضطر وأم كمن يأكل امليتة أو أشد مع استغفار اهللا تعاىل والسعي إلجياد البديل ما أمكن وال                 
جيوز هلم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع هلم يف حسابام ختلصوا منه يف أي باب جائز ختلـصا            
ال صدقة فإن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وال جيوز هلم االستفادة منه بأي نوع من االسـتفادة ال                    
بأكل وال شرب وال لبس وال مركب والمسكن وال نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو أم وال                   
يف إخراج الزكاة وال يف تسديد الضرائب وال يدفع ا ظلما عن نفسه وإمنا يتخلص منها خوفـا      

  . من بطش اهللا تعاىل 

   :كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها 

" مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال                  
ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول اهللا قال أفال جعلته فوق الطعـام كـي           

 ، وكثري من الباعة اليوم ممن ال خيـاف اهللا     ١/٩٩رواه مسلم    " يراه الناس ؟ من غش فليس منا      
حياول إخفاء العيب بوضع الصق عليه أو جعله يف أسفل صندوق البضاعة أو اسـتعمال مـواد       
كيميائية وحنوها تظهره مبظهر حسن أو ختفي صوت العيب الذي يف احملرك يف أول األمر فـإذا                 

 من قريب وبعضهم يغري تاريخ انتهاء صالحية السلعة أو          عاد املشتري بالسلعة مل تلبث أن تتلف      
مينع املشتري من معاينة السلعة أو فحصها أو جتريبها وكثري ممن يبيعون الـسيارات واآلالت ال                
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املسلم أخو املسلم وال حيل ملسلم بـاع  " قال النيب صلى عليه وسلم . يبينون عيوا وهذا حرام   
 . ٦٧٠٥ وهو يف صحيح اجلـامع       ٢/٧٥٤رواه ابن ماجة    " له  من أخيه بيعا فيه عيب إال بينه        

كومة .. أبيع كومة حديد    .. وبعضهم يظن أنه خيلي مسئوليته إذا قال للمشترين يف املزاد العلين            
البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن      " حديد ، فهذا بيعه مرتوع الربكة كما قال صلى اهللا عليه وسلم             

رواه البخـاري أنظـر     ". بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما        صدقا وبينا بورك هلما يف      
   . ٤/٣٢٨الفتح 

   :بيع النجش 

وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها ليخدع غريه وجيره إىل الزيادة يف السعر، قال صلى                  
 ، وهـذا نـوع مـن        ١٠/٤٨٤رواه البخاري انظر فتح الباري      " ال تناجشوا "اهللا عليه وسلم    

انظـر سلـسلة    " املكر واخلديعة يف النـار      " داع وال شك وقد قال عليه الصالة والسالم         اخل
وكثري من الداللني يف احلراج واملزادات ومعارض بيع السيارات          . ١٠٥٧األحاديث الصحيحة   

كسبهم خبيث حملرمات كثرية يقترفوا منها تواطؤهم يف بيع النجش والتغرير باملشتري القـادم              
واطؤن على خفض سعر سلعته أما لو كانت السلعة هلم أو ألحدهم فعلى العكـس               وخداعه فيت 

  . يندسون بني املشترين ويرفعون األسعار يف املزاد خيدعون عباد اهللا ويضروم 

   -: البيع بعد النداء الثاين يوم اجلمعة 

وا إىل ذكر اهللا وذروا     يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسع          : ( قال اهللا تعاىل    
   ٩/اجلمعة) البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 

وبعض الباعة يستمرون يف البيع بعد النداء الثاين يف دكاكينهم أو أمام املساجد ويشترك معهـم                
يف اإلمث الذين يشترون منهم ولو سواكا وهذا البيع باطل على الراجح وبعض أصحاب املطاعم               

جيربون عماهلم على العمل يف وقت صالة اجلمعة وهؤالء وإن زاد رحبهـم يف              واملخابز واملصانع   
الظاهر فإم ال يزدادون إال خسارا يف احلقيقة ، أما العامل فإنه البد أن يعمل مبقتـضى قولـه                   
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 وقال أمحد   ١/١٢٩رواه اإلمام أمحد    " . ال طاعة لبشر يف معصية اهللا       : " صلى اهللا عليه وسلم     
   . ١٠٦٥يح رقم شاكر إسناده صح

   -:القمار وامليسر 

إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الـشيطان فـاجتنبوه            : ( قال اهللا تعاىل    
   . ٩٠/املائدة) لعلكم تفلحون 

وكان أهل اجلاهلية يتعاطون امليسر ومن أشهر صوره عندهم أم كانوا يشتركون يف بعري عشرة               
بالقداح وهو نوع من القرعة فسبعة يأخذون بأنصبة متفاوتة معينة          أشخاص بالتساوي مث يضرب     

  . يف عرفهم وثالثة ال يأخذون شيئا 

  : وأما يف زماننا فإن للميسر عدة صور منها 

ـ ما يعرف باليانصيب وله صور كثرية ومن أبسطها شراء أرقام مبال جيري الـسحب عليهـا                 
جوائز معدودة قد تتفاوت فهذا حرام ولو كـانوا         فالفائز األول يعطى جائزة والثاين وهكذا يف        

  . يسمونه بزعمهم خرييا 

ـ أن يشتري سلعة بداخلها شيء جمهول أو يعطى رقما عند شرائه للسلعة جيري عليه السحب                
  . لتحديد الفائزين باجلوائز 

ـ ومن صور امليسر يف عصرنا عقود التأمني التجاري على احلياة واملركبات والبـضائع وضـد        
حلريق والتأمني الشامل وضد الغري إىل غري ذلك من الصور املختلفة حـىت أن بعـض املغـنني                  ا

  . يقومون بالتأمني على أصوام 

هذا ومجيع صور املقامرة تدخل يف امليسر وقد وجد يف زماننا أندية خاصة بالقمار وفيها ما يعرف            
 ما حيدث يف مراهنـات سـباق        بالطاوالت اخلضراء اخلاصة ملقارفة هذا الذنب العظيم وكذلك       

اخليول وغريها من املباريات هو أيضا نوع من أنواع امليسر ويوجد يف بعض حمـالت األلعـاب               
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ومـن  " الفليـربز "ومراكز الترفيه أنواع من األلعاب املشتملة على فكرة امليسر كاليت يسموا            
ابقة أو أطرافها كمـا نـص       صور املقامرة أيضا املسابقات اليت تكون فيها اجلوائز من طريف املس          

  . على ذلك مجاعة من أهل العلم 

   :السرقة 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم             : ( قال تعاىل   
   . ٣٨/ املائدة ) 

ومن أعظم جرائم السرقة سرقة حجاج وعمار بيت اهللا العتيق وهذا النوع من اللصوص ال يقيم                
زنا حلدود اهللا يف أفضل بقاع األرض وحول بيت اهللا وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف                   و

لقد جئ بالنار وذلكم حني رأيتموين تأخرت خمافة أن يـصيبين مـن             : ( قصة صالة الكسوف    
يف النار ، كان يـسرق احلـاج        ] أمعاءه  [ لفحها ، وحىت رأيت فيها صاحب احملجن جير قصبه          

إمنا تعلق مبحجين ، وإن غفل عنه ذهب به         : فإن فطن له قال     ] معقوفة الطرف   عصا  [ مبحجنه  
   . ٩٠٤رواه مسلم رقم .. ) 

ومن أعظم السرقات السرقة من األموال العامة وبعض الذين يفعلوا يقولون نسرق كما يسرق              
سلمني وفعل  غرينا وما علموا أن تلك سرقة من مجيع املسلمني ألن األموال العامة ملك جلميع امل              

الذين ال خيافون اهللا ليس حبجة تربر تقليدهم وبعض الناس يسرق من أموال الكفار حبجة أـم                 
كفار وهذا غري صحيح فإن الكفار الذين جيوز سلب أمواهلم هم احملاربون للمسلمني وليس مجيع               

خرين شركات الكفار وأفرادهم يدخلون يف ذلك ومن وسائل السرقة مد األيدي إىل جيوب اآل             
خلسة وبعضهم يدخل بيوت اآلخرين زائرا ويسرق وبعضهم يـسرق مـن حقائـب ضـيوفه       
وبعضهم يدخل احملالت التجارية وخيفي يف جيوبه وثيابه سلعا أو ما تفعله بعـض النـساء مـن         
إخفائها حتت ثياا وبعض الناس يستسهل سرقة األشياء القليلة أو الرخيصة وقد قال النيب صلى               

رواه " لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يـده             : " م  اهللا عليه وسل  
وجيب على كل من سرق شيئا أن يعيده إىل صاحبه بعـد             . ١٢/٨١البخاري انظر فتح الباري     
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أن يتوب إىل اهللا عز وجل سواء أعاده عالنية أو سرا شخصيا أو بواسطة فإن عجز عن الوصول                  
 ورثته من بعده مع االجتهاد يف البحث فإنه يتصدق به وينـوي ثوابـه               إىل صاحب املال أو إىل    

  . لصاحبه 

   :أخذ الرشوة وإعطاؤها 

إعطاء الرشوة للقاضي أو احلاكم بني الناس إلبطال حق أو متشية باطل جرمية ألـا تـؤدي إىل              
الكم بينكم  وال تأكلوا أمو  : ( اجلور يف احلكم وظلم صاحب احلق وتفشي الفساد قال اهللا تعاىل            

 ١٨٨/ البقرة) بالباطل وتدلوا ا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلمث وأنت تعلمون              
رواه اإلمـام   " لعن اهللا الراشي واملرتشي يف احلكم       : " وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا        . 

 ظلم ال ميكـن     أما ما وقع للتوصل حلق أو دفع       . ٥٠٦٩ وهو يف صحيح اجلامع      ٢/٣٨٧أمحد  
  . إال عن طريق الرشوة فال يدخل يف الوعيد 

وقد تفشت الرشوة يف عصرنا تفشيا واسعا حىت صارت موردا أعظم من املرتبات عنـد بعـض      
املوظفني بل صارت بندا يف ميزانيات كثري من الشركات بعناوين مغلفة وصـارت كـثري مـن              

ك الفقراء تضررا عظيما وفسدت كـثري مـن      املعامالت ال تبدأ وال تنتهي إال ا وتضرر من ذل         
الذمم بسببها وصارت سببا إلفساد العمال على أصحاب العمل واخلدمة اجليدة ال تقدم إال ملن               
يدفع ومن ال يدفع فاخلدمة له رديئة أو يؤخر ويهمل وأصحاب الرشاوي الذين جاءوا من بعده                

 أصـحاب العمـل يف جيـوب       قد انتهوا قبله بزمن وبسبب الرشوة دخلت أموال هي من حق          
مندويب املبيعات واملشتريات وهلذا وغريه فال عجب أن يدعو النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى                
الشركاء يف هذه اجلرمية واألطراف فيها أن يطردهم اهللا من رمحته فعن عبد اهللا بن عمرو رضـي     

رواه "  الراشي واملرتـشي     لعنة اهللا على  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : اهللا عنه قال    
   . ٥١١٤ وهو يف صحيح اجلامع ٢٣١٣ابن ماجة 

   -:غصب األرض 
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إذا انعدم اخلوف من اهللا صارت القوة واحليلة وباال على صاحبها يستخدمها يف الظلم كوضـع                
اليد واالستيالء على أموال اآلخرين ومن ذلك غصب األراضي وعقوبة ذلك يف غاية الـشدة               

من أخذ من األرض شيئا بغري حقه خسف به يـوم القيامـة إىل   :"  عمر مرفوعا  فعن عبد اهللا بن   
   . ٥/١٠٣رواه البخاري انظر الفتح " سبع أرضني 

( أميا رجل ظلم شربا من األرض كلفه اهللا أن حيفره           : " وعن يعلى بن مرة رضي اهللا عنه مرفوعا         
رواه " قيامة حىت يقضى بني الناس      حىت آخر سبع أرضني مث يطوقه يوم ال       ) حيضره  : يف الطرباين   

   . ٢٧١٩ وهو يف صحيح اجلامع ٢٢/٢٧٠الطرباين يف الكبري 

ويدخل يف ذلك تغيري عالمات األراضي وحدودها فيوسع أرضه على حساب جاره وهو املشار              
رواه مسلم بشرح النـووي     " لعن اهللا من غري منار األرض       : " إليه بقوله صلى اهللا عليه وسلم       

١٣/١٤١.    

   -:قبول اهلدية بسبب الشفاعة 

اجلاه واملكانة بني الناس من نعم اهللا على العبد إذا شكرها ومن شكر هـذه النعمـة أن يبـذهلا             
من اسـتطاع   : " صاحبها لنفع املسلمني وهذا يدخل يف عموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم              

هه أخاه املسلم يف دفع ظلم      ومن نفع جبا   . ٤/١٧٢٦رواه مسلم   " منكم أن ينفع أخاه فليفعل      
عنه أو جلب خري إليه دون ارتكاب حمرم أو اعتداء على حق أحد فهو مأجور عند اهللا عز وجل                   

رواه " اشفعوا تؤجروا   : " إذا خلصت نيته كما أخرب عن ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله              
ب بـاب تعـاون      كتاب األد  ١٠/٤٥٠ واحلديث يف الصحيحني فتح الباري       ٥١٣٢أبو داود   

  . املؤمنني بعضهم بعضا 

وال جيوز أخذ مقابل على هذه الشفاعة والواسطة والدليل ما جاء عن أيب أمامة رضي اهللا عنـه                  
فقد أتى بابا عظيما من     ) منه(فقبلها  ) عليها(من شفع ألحد شفاعة ، فأهدى له هدية         : " مرفوعا  

   . ٦٢٩٢يح اجلامع  وهو يف صح٥/٢٦١رواه اإلمام أمحد " . أبواب الربا 
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ومن الناس يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مايل يشترطه لتعيني شخص يف وظيفة أو نقل                
آخر من دائرة أو من منطقة إىل أخرى أو عالج مريض وحنو ذلك والراجح أن هذا املقابل حمرم                  

مـن  [ سبق  حلديث أيب أمامة املتقدم آنفا بل إن ظاهر احلديث يشمل األخذ ولو بدون شرط م              
. وحسب فاعل اخلري األجر من اهللا جيده يوم القيامة          ] إفادات الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة        

جاء رجل إىل احلسن بن سهل يستشفع به يف حاجة فقضاها فأقبل الرجل يـشكره فقـال لـه                   
 احلسن بن سهل عالم تشكرنا وحنن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة ؟ اآلداب الشرعية                

   . ٢/١٧٦البن مفلح 

ومما حيسن اإلشارة إليه هنا الفرق بني استئجار شخص إلجناز معاملة ومتابعتها ومالحقتها مقابل              
أجرة فيكون هذا من باب اإلجارة اجلائزة بالشروط الشرعية وبني أن يبذل جاهـه ووسـاطته                

  . فيشفع مقابل مال فهذا من احملظور 

   -:ائه أجره استيفاء العمل من األجري وعدم إيف

أعطوا األجري أجـره  : " لقد رغب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سرعة إعطاء األجري حقه فقال        
   . ١٤٩٣ وهو يف صحيح اجلامع ٢/٨١٧رواه ابن ماجة " قبل أن جيف عرقه 

ومن أنواع الظلم احلاصل يف جمتمعات املسلمني عدم إعطاء العمال واألجراء واملوظفني حقوقهم             
  : دة صور منها وهلذا ع

ــ أن جيحده حقه بالكلية وال يكون لألجري بينة فهذا وإن ضاع حقه يف الدنيا فإنه ال يـضيع              
عند اهللا يوم القيامة فإن الظامل يأيت وقد أكل مال املظلوم فيعطى املظلوم من حسنات الظامل فـإن                  

  . فنيت أخذ من سيئات املظلوم فطرحت على الظامل مث طرح يف النار 

ويـل  : ( أن يبخسه فيه فال يعطيه إياه كامال وينقص منه دون حق وقد قـال اهللا تعـاىل              ــ  
 ، ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض أرباب العمل إذا استقدم عمـاال مـن                ١/املطففني) للمطففني  

بلدهم وكان قد عقد معهم عقدا على أجر معني فإذا ارتبطوا به وباشروا العمل عمد إىل عقـود     
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ا بأجور أقل فيقيمون على كراهية وقد ال يستطيعون إثبات حقهم فيشكون أمرهم             العمل فغريه 
إىل اهللا ، وإن كان رب العمل الظامل مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الـصد عـن                   

  . سبيل اهللا فيبوء بإمثه 

مينعـه  ــ أن يزيد عليه أعماال إضافية أو يطيل مدة الدوام وال يعطيه إال األجرة األساسـية و               
  . أجرة العمل اإلضايف 

ــ أن مياطل فيه فال يدفعه إليه إال بعد جهد جهيد ومالحقة وشكاوى وحماكم وقـد يكـون                 
غرض رب العمل من التأخري إمالل العامل حىت يترك حقه ويكـف عـن املطالبـة أو يقـصد               

د قوت يومه وال    االستفادة من أموال العمال بتوظيفها وبعضهم يرايب فيها والعامل املسكني ال جي           
فويل هلؤالء الظلمة من عـذاب  . ما يرسله نفقة ألهله وأوالده احملتاجني الذين تغرب من أجلهم      

: قال اهللا تعـاىل     : " يوم أليم روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                
مثنه ورجل اسـتأجر    ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب مث غدر ورجل باع حرا وأكل               

   . ٤/٤٤٧رواه البخاري انظر فتح الباري " أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره 

   :عدم العدل يف العطية بني األوالد 

يعمد بعض الناس إىل ختصيص بعض أوالدهم بات وأعطيات دون اآلخرين وهذا على الراجح              
ألوالد مل تقم باآلخرين كمـرض      عمل حمرم إذا مل يكن له مسوغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد ا            

أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثال أو أنه ال جيد عمال أو صاحب أسرة كبرية أو                    
طالب علم متفرغ وحنو ذلك وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أوالده لسبب شرعي أنه                 

والدليل العام قوله تعاىل    . ول  لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى األ            
والدليل اخلاص ما جاء عن النعمان بن بشري رضـي اهللا           ) اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا       ( 

أي ( إين حنلت ابين هذا غالمـا  " عنهما أن أباه أتى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال     
ه وسلم أكل ولدك حنلته مثله ؟ فقال ال         فقال رسول اهللا صلى اهللا علي     ) وهبته عبدا كان عندي     

 ، ويف رواية    ٥/٢١١رواه البخاري انظر الفتح     " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرجعه         
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قال فرجع فرد عطيته    " فاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم      " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
صـحيح مـسلم    "  ال أشهد علـى جـور        فال تشهدين إذا فإين   "  ، ويف رواية     ٥/٢١١الفتح  
مسائل [ ويعطى الذكر مثل حظ األنثيني كاملرياث وهذا قول اإلمام أمحد رمحه اهللا              . ٣/١٢٤٣

 وقد حقق اإلمام ابن القيم يف حاشيته على أيب داود املسألة حتقيقـا              ٢٠٤اإلمام أمحد أليب داود     
ال خياف اهللا يف تفضيل بعـض أوالده        والناظر يف أحوال بعض األسر جيد من اآلباء من          ] . بينا  

وقد يعطي واحـدا    . بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء           
ألنه يشبه أعمامه وحيرم اآلخر ألنه فيه شبها من أخواله أو يعطي أوالد إحدى زوجتيـه مـاال                  

الد األخرى وهذا سريتد    يعطي أوالد األخرى ورمبا أدخل أوالد إحدامها مدارس خاصة دون أو          
عليه فإن احملروم يف كثري من األحيان ال يرب بأبيه مستقبال وقد قال عليه الصالة والـسالم ملـن                   

رواه اإلمـام   ..." . أليس يسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء         " ...فاضل بني أوالده يف العطية      
   ١٦٢٣ وهو يف صحيح مسلم رقم ٤/٢٦٩أمحد 

   : غري حاجة سؤال الناس املال من

من سأل وعنـده  "عن سهل بن احلنظلية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
ما يغنيه فإمنا يستكثر من مجر جهنم قالوا وما الغىن الذي ال تنبغي معه املسألة قال قدر ما يغديـه     

 رضـي اهللا   ، وعن ابن مسعود٦٢٨٠ وهو يف صحيح اجلامع   ٢/٢٨١رواه أبو داود    " ويعشيه
من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا         " عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

وبعـض   . ٦٢٥٥ انظـر صـحيح اجلـامع    ١/٣٨٨رواه اإلمام أمحد    " أو كدوشا يف وجهه     
الشحاذين يقفون يف املساجد أمام خلق اهللا يقطعون التسبيح بـشكايام وبعـضهم يكـذبون               

راقا وخيتلقون قصصا وقد يوزعون أفراد األسرة على املساجد مث جيمعوم وينتقلون            ويزورون أو 
وغريهم من  . من مسجد آلخر وهم يف حالة من الغىن ال يعلمها إال اهللا فإذا ماتوا ظهرت التركة               

احملتاجني احلقيقيني حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف ال يسألون الناس إحلافـا وال يفطـن هلـم         
  .  عليهم فيتصدق

   االستدانة بدين ال يريد وفاءه
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حقوق العباد عند اهللا عظيمة وقد خيرج الشخص من حق اهللا بالتوبة ولكن حقـوق العبـاد ال                  
مناص من أدائها قبل أن يأيت يوم ال يتقاضى فيه بالدينار وال بالدرهم ولكن باحلسنات والسيئات                

 ، ومن   ٥٨/النساء  )  تؤدوا األمانات إىل أهلها      إن اهللا يأمركم أن   : ( واهللا سبحانه وتعاىل يقول     
األمور املتفشية يف اتمع التساهل يف االستدانة وبعض الناس ال يستدين للحاجة املاسـة وإمنـا             
يستدين رغبة يف التوسع وجماراة اآلخرين يف جتديد املركب واألثاث وحنو ذلك من املتاع الفـاين       

ء يف متاهات بيوع التقسيط اليت ال خيلو كثري منـها مـن             واحلطام الزائل وكثريا ما يدخل هؤال     
  . الشبهة أو احلرام 

والتساهل يف االستدانة يقود إىل املماطلة يف التسديد أو يؤدي إىل إضـاعة أمـوال اآلخـرين                 
من أخذ أمـوال    : " وإتالفها ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حمذرا من عاقبة هذا العمل               

رواه البخـاري انظـر فـتح       " ا أدى اهللا عنه ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهللا           الناس يريد أداءه  
والناس يتساهلون يف أمر الدين كثريا وحيسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم ، بـل                . ٥/٥٤الباري  

إن الشهيد مع ماله من املزايا العظيمة واألجر اجلزيل واملرتبة العالية ال يسلم من تبعـة الـدين                  
سبحان اهللا ماذا أنزل اهللا مـن التـشديد يف الـدين     : "  قوله صلى اهللا عليه وسلم       ودليل ذلك 

والذي نفسي بيده لو أن رجال قتل يف سبيل اهللا مث أحيي مث قتل مث أحيي مث قتل وعليه دين مـا                      
 وهو يف صـحيح اجلـامع   ٧/٣١٤رواه النسائي انظر اتىب " دخل اجلنة حىت يقضى عنه دينه      

  ! د هذا يرعوي هؤالء املتساهلون املفرطون ؟فهل بع . ٣٥٩٤

   :أكل احلرام 

من ال خياف اهللا ال يبايل من أين اكتسب املال وفيم أنفقه بل يكون مهه زيادة رصيده ولو كـان                    
سحتا وحراما من سرقة أو رشوة أو غصب أو تزوير أو بيع حمرم أو مراباة أو أكل مال يتيم أو                    

حشة وغناء أو اعتداء على بيت مال املـسلمني واملمتلكـات           أجرة على عمل حمرم ككهانة وفا     
العامة أو أخذ مال الغري باإلحراج أو سؤال بغري حاجة وحنو ذلك مث هو يأكـل منـه ويلـبس                  

: ويركب ويبين بيتا أو يستأجره ويؤثثه ويدخل احلرام بطنه وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم                 
 وهـو يف  ١٩/١٣٦رواه الطـرباين يف الكـبري   ... " كل حلم نبت من سحت فالنار أوىل به      " 
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وسيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقـه وهنالـك              . ٤٤٩٥صحيح اجلامع   
اهلالك واخلسار فعلى من بقي لديه مال حرام أن يسارع بالتخلص منه وإن كان حقـا آلدمـي                  

يتقاضى فيه بالدينار وال بالـدرهم      فليسارع بإرجاعه إليه مع طلب السماح قبل أن يأيت يوم ال            
  ولكن باحلسنات والسيئات 

   :شرب اخلمر ولو قطرة واحدة 

إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الـشيطان فـاجتنبوه            : ( قال اهللا تعاىل    
 ، واألمر باالجتناب هو من أقوى الدالئل على التحرمي وقد قـرن             ٩٠/املائدة) لعلكم تفلحون   

ر باألنصاب وهي آهلة الكفار وأصنامهم فلم تبق حجة ملن يقول إنه مل يقل هو حرام وإمنـا                  اخلم
  !! قال فاجتنبوه 

: " ... وقد جاء الوعيد يف سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن شرب اخلمر فعن جابر مرفوعـا                  
يا رسـول اهللا  : قالوا " إن على اهللا عز وجل عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال          

وعن  . ٣/١٥٨٧رواه مسلم   " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار        : " وما طينة اخلبال ؟ قال      
 ١٢/٤٥رواه الطـرباين  " من مات مدمن مخر لقي اهللا وهو كعابد وثـن      : " ابن عباس مرفوعا    

   . ٦٥٢٥وهو يف صحيح اجلامع 

الغا وتعددت أمساؤها عربية وأعجميـة      وقد تنوعت أنواع اخلمور واملسكرات يف عصرنا تنوعا ب        
فأطلقوا عليها البرية واجلعة والكحول والعرق والفودكا والشمبانيا وغري ذلك وظهر يف هـذه              

ليشربن ناس من أميت اخلمر     : " األمة الصنف الذين أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهم بقوله            
فهم يطلقـون   . ٥٤٥٣ صحيح اجلامع    وهو يف  ٥/٣٤٢رواه اإلمام أمحد    " يسموا بغري امسها    

خيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون      ( عليها مشروبات روحية بدال من اخلمر متويها وخداعا         
  ) . إال أنفسهم وما يشعرون 

وقد جاءت الشريعة بالضابط العظيم الذي حيسم األمر ويقطع دابر فتنة التالعب وهو ما جـاء                
 . ٣/١٥٨٧رواه مسلم   " كل مسكر مخر وكل مسكر حرام        " :يف قوله صلى اهللا عليه وسلم       
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" ما أسكر كثريه فقليله حرام      " حديث  [ فكل ما خالط العقل وأسكره فهو حرام قليله وكثريه          
ومهما تعددت األمسـاء   ] ٣١٢٨ وهو يف صحيح أيب داود رقم ٣٦٨١قد رواه أبو داود رقم     

  . واختلفت فاملسمى واحد واحلكم معلوم 

فهذه موعظة من النيب صلى اهللا عليه وسلم لشراب اخلمور ، قال عليه الصالة والسالم               وأخريا  
من شرب اخلمر وسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تـاب                  : " 

اهللا عليه وإن عاد فشرب فسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فإن تـاب                   
وإن عاد فشرب فسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فـإن                تاب اهللا عليه    

تاب تاب اهللا عليه وإن عاد كان حقا على اهللا أن يسقيه من ردغة اخلبال يوم القيامة قـالوا يـا               
 وهـو يف    ٣٣٧٧رواه ابن ماجة رقـم      . عصارة أهل النار    : رسول اهللا وما ردغة اخلبال قال       

   . ٦٣١٣صحيح اجلامع 

   :استعمال آنية الذهب والفضة واألكل والشرب فيها 

ال يكاد خيلو حمل من حمالت األدوات املرتلية اليوم من األواين الذهبيـة والفـضية أو املطليـة                  
بالذهب والفضة وكذلك بيوت األثرياء وعدد من الفنادق بل صار هذا النوع من األواين مـن                

بعضهم لبعض يف املناسبات ، وبعض الناس قد ال يـضعها     مجلة اهلدايا النفيسة اليت يقدمها الناس       
يف بيته ولكنه يستعملها يف بيوت اآلخرين ووالئمهم ، وكل هذا من األمور احملرمة يف الـشريعة            
وقد جاء الوعيد الشديد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف استعمال هذه األواين فعن أم سـلمة                  

" آنية الفضة والذهب إمنا جيرجر يف بطنه نـار جهـنم          إن الذي يأكل أو يشرب يف       : " مرفوعا  
وهذا احلكم يشمل كل ما هو من اآلنية وأدوات الطعام كالـصحون             . ٣/١٦٣٤رواه مسلم   

والشوك واملالعق والسكاكني وأواين تقدمي الضيافة وعلب احللويات املقدمة يف األعراس وحنوها            
 .  

ها على رفوف خلف الزجاج للزينة ، وهذا ال         وبعض الناس يقولون حنن ال نستعملها ولكن نضع       
  ] . من إفادات الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة [ جيوز أيضا سدا لذريعة استخدامها 
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   :شهادة الزور 

) فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء هللا غري مشركني بـه          : ( قال اهللا تعاىل    
كنا عند رسول   : يب بكرة رضي اهللا عنهما عن أبيه قال          ، وعن عبد الرمحن بن أ      ٣١-٣٠/احلج

اإلشـراك بـاهللا وعقـوق      " ثالثا  " أال أنبئكم بأكرب الكبائر     :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       
: أال وقول الزور قال فما زال يكررها حـىت قلنـا   : الوالدين ـ وجلس وكان متكئا ـ فقال   

   . ٥/٢٦١رواه البخاري انظر الفتح " ليته سكت 

وتكرار التحذير من شهادة الزور هنا لتساهل الناس ا وكثرة الدواعي إليهـا مـن العـداوة                 
واحلسد وملا يترتب عليها من املفاسد الكثرية فكم ضاع من احلقوق بشهادة الزور وكم وقع من                
ظلم على أبرياء بسببها أو حصل أناس على ماال يستحقون أو أعطوا نسبا ليس بنـسبهم بنـاء               

  . يها عل

ومن التساهل فيها ما يفعله بعض الناس يف احملاكم من قوله لشخص يقابله هناك اشهد يل وأشهد              
لك فيشهد له يف أمر حيتاج إىل علم باحلقيقة واحلال كأن يشهد له مبلكية أرض أو بيت أو تزكية                

ن الـشهادة   وهو مل يقابله إال على باب احملكمة أو يف الدهليز وهذا كذب وزور فينبغي أن تكو               
   . ٨١/ يوسف ) وما شهدنا إال مبا علمنا : ( كما ورد يف كتاب اهللا 

   :مساع املعازف واملوسيقى

ومن الناس من يـشتري هلـو       ( كان ابن مسعود رضي اهللا عنه يقسم باهللا أن املراد بقوله تعاىل             
مر وأيب مالك   وعن أيب عا   ] ٦/٣٣٣تفسري ابن كثري    [ هو الغناء   ) احلديث ليضل عن سبيل اهللا      

ليكـونن مـن أمـيت أقـوام     : " األشعري رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  
وعن أنس   . ١٠/٥١رواه البخاري انظر الفتح     ... " يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف      

ليكونن يف هذه األمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا اخلمور           : " رضي اهللا عنه مرفوعا     
 وعزاه إىل ابن أيب الـدنيا       ٢٢٠٣انظر السلسلة الصحيحة    " واختذوا القينات وضربوا باملعازف     

   . ٢٢١٢يف ذم املالهي واحلديث رواه الترمذي رقم 
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وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل ووصف املزمار بأنه صـوت أمحـق                  
محه اهللا على حترمي آالت اللهو والعزف كالعود        فاجر وقد نص العلماء املتقدمون كاإلمام أمحد ر       

والطنبور والشبابة والرباب والصنج وال شك أن آالت اللهو والعزف احلديثة تدخل يف حديث              
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن املعازف وذلك كالكمنجة والقانون واألورج والبيـانو               

أثري أكرب بكثري من اآلالت القدميـة الـيت ورد          والغيتار وغريها بل إا يف الطرب والنشوة والت       
حترميها يف بعض األحاديث بل إن نشوة املوسيقى وسكرها أعظم من سكر اخلمر كما ذكر أهل                
العلم كابن القيم وغريه والشك أن التحرمي يشتد والذنب يعظم إذا رافـق املوسـيقى غنـاء                 

 املصيبة عندما تكـون كلمـات       وأصوات كأصوات القينات وهن املغنيات واملطربات وتتفاقم      
األغاين عشقا وحبا وغراما ووصفا للمحاسن ولذلك ذكر العلماء أن الغناء بريد الزنا وأنه ينبت               
النفاق يف القلب وعلى وجه العموم صار موضوع األغاين واملوسيقى من أعظم الفـنت يف هـذا             

  . الزمان 

ة كالـساعات واألجـراس وألعـاب       ومما زاد البالء يف عصرنا دخول املوسيقى يف أشياء كثري         
األطفال والكمبيوتر وبعض أجهزة اهلاتف فصار حتاشي ذلك أمرا حيتاج إىل عزمية واهللا املستعان              

 .  

   :الغيبة 

صارت فاكهة كثري من االس غيبة املسلمني والولوغ يف أعراضهم وهو أمر قد ـى اهللا عنـه      
وال يغتب بعـضكم    : (  النفوس فقال عز وجل      ونفر عباده منه ومثله بصورة كريهة تتقزز منها       

   . ١٢/احلجرات) بعضا أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه 

. أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم         : " وقد بني معناها النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله          
إن كان فيه ما تقول   : ؟ قال   أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول        : ذكرك أخاك مبا يكره قيل      : قال  

   . ٤/٢٠٠١رواه مسلم " فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد ته 
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فالغيبة ذكرك للمسلم مبا فيه مما يكرهه سواء كان يف بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو أخالقـه                    
  أو خلقته وهلا صور متعددة منها أن يذكر عيوبه أو حياكي تصرفا له على سبيل التهكم 

ناس يتساهلون يف أمر الغيبة مع شناعتها وقبحها عند اهللا ويدل على ذلك قولـه صـلى اهللا                  وال
الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمـه وإن أرىب الربـا اسـتطالة               : " عليه وسلم   

   . ١٨٧١السلسلة الصحيحة " الرجل يف عرض أخيه 

املنكر ويدافع عن أخيه املغتاب وقد رغـب        وجيب على من كان حاضرا يف الس أن ينهى عن           
من رد عن عرض أخيه رد اهللا عن وجهه النار يوم           : " يف ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله         

   . ٦٢٣٨ وهو يف صحيح اجلامع ٦/٤٥٠رواه أمحد " القيامة 

   -:النميمة 

ع الروابط وإيقاد   ال يزال نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض لإلفساد بينهم من أعظم أسباب قط             
وال تطع  : ( نريان احلقد والعداوة بني الناس وقد ذم اهللا تعاىل صاحب هذا الفعل فقال عز وجل                

   . ١١/القلم) كل حالف مهني مهاز مشاء بنميم 

 ويف النهاية   ١٠/٤٧٢رواه البخاري انظر الفتح     " ال يدخل اجلنة قتات     : " وعن حذيفة مرفوعا    
  .  القتات الذي يتسمع على القوم وهم ال يعلمون مث ينم وقيل : ٤/١١البن األثري 

من حيطان املدينة فـسمع     ] بستان  [ وعن ابن عباس قال مر النيب صلى اهللا عليه وسلم حبائط            
يعذبان ، وما يعـذبان يف      : " صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم            

كان أحدمها ال يستتر من بوله وكان اآلخـر         ]  وإنه لكبري    :ويف رواية   [  بلى   - مث قال    -كبري  
   . ١/٣١٧رواه البخاري انظر فتح الباري ... " ميشي بالنميمة 

ومن الصور السيئة هلذا العمل ختبيب الزوج على زوجته والعكس وهو السعي يف إفساد العالقة               
املسؤول يف نوع من الوشاية     بينهما وكذلك قيام بعض املوظفني يف نقل كالم اآلخرين للمدير أو            

  . لإليقاع وإحلاق الضرر وهذا كله من احملرمات 
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   :االطالع على بيوت الناس دون إذن 

) يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها             ( قال تعاىل   
يف االستئذان هـي خمافـة       ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موضحا أن العلة             ٢٧/النور

رواه البخـاري  " إمنا جعل االستئذان من اجل البصر: " اإلطالع على عورات أصحاب البيوت     
واليوم مع تقارب املباين وتالصـق العمـارات وتقابـل النوافـذ             . ١١/٢٤انظر فتح الباري    

ورمبـا  واألبواب صار احتمال كشف اجلريان بعضهم بعضا كبريا وكثريون ال يغضون أبصارهم           
تعمد بعض من يف األعلى اإلطالع من نوافذهم وأسطحهم على البيوت ااورة أسفل منـهم ،                
وهذه خيانة وانتهاك حلرمة اجلريان ووسيلة إىل احلرام ، وحصل بسبب ذلك الكثري من الـبالء                
 والفتنة ويكفي دليال على خطورة األمر إهدار الشريعة لعني املتجسس قال رسول اهللا صلى اهللا              

رواه مـسلم  " من اطلع يف بيت قوم بغري إذم فقد حل هلـم أن يفقئـوا عينـه        " عليه وسلم   
 وهو ٢/٣٨٥رواه اإلمام أمحد    " [ ففقئوا عينه فال دية له وال قصاص        "  ، ويف رواية     ٣/١٦٩٩

   . ٦٠٢٢يف صحيح اجلامع 

   :تناجي اثنني دون الثالث 

رق بني املسلمني ويوغر صدور بعضهم على       وهذه من آفات االس ومن خطوات الشيطان ليف       
إذا كنتم ثالثة فال يتنـاجى رجـالن        " بعض وقد قال عليه الصالة والسالم مبينا احلكم والعلة          

أن ذلـك   ) أي من أجل كما ورد يف بعض الروايـات          ( دون اآلخر حىت ختتلطوا بالناس أجل       
ك تناجي ثالثـة دون الرابـع        ، ويدخل يف ذل    ١١/٨٣رواه البخاري انظر فتح الباري      " حيزنه  

وهكذا وكذلك أن يتكلم املتناجيان بلغة ال يفهمها الثالث وال شك أن التناجي فيه نـوع مـن               
  . التحقري للثالث أو إيهامه أما يريدان به شرا وحنو ذلك 

   :اإلسبال يف الثياب 

ن الكعبني وبعـضهم  مما حيسبه الناس هينا وهو عند اهللا عظيم اإلسبال وهو إطالة اللباس أسفل م      
  ميس لباسه األرض وبعضهم يسحبه خلفه 



 - 46 - 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم           :" عن أيب ذر رضي اهللا عنه مرفوعا        
الذي ال يعطي شـيئا إال      : ويف رواية   ( واملنان  ) إزاره  : ويف رواية   ( املسبل  : وهلم عذاب أليم    

   . ١/١٠٢رواه مسلم " حللف الكاذب واملنفق سلعته با) منه 

والذي يقول إن إسبايل لثويب ليس كربا فهو يزكي نفسه تزكية غري مقبولة والوعيد للمسبل عام                
ما حتت الكعبني من    : " سواء قصد الكرب أم مل يقصده كما يدل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم               

فإذا أسبل خيالء    . ٥٥٧١يح اجلامع    وهو يف صح   ٦/٢٥٤رواه اإلمام أمحد    " اإلزار ففي النار    
من جر ثوبه خيالء مل     : " صارت عقوبته أشد وأعظم وهي ما ورد يف قوله صلى اهللا عليه وسلم              

البغا ، وذلك ألنه مجع بـني حمـرمني   .  ط٣٤٦٥رواه البخاري رقم " ينظر اهللا إليه يوم القيامة    
: " ضـي اهللا عنـهما مرفوعـا        واإلسبال حمرم يف كل لباس كما يدل عليه حديث ابن عمر ر           

رواه " اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة                 
واملرأة يسمح هلا أن ترخي شربا أو شربين         . ٢٧٧٠ وهو يف صحيح اجلامع      ٤/٣٥٣أبو داود   

ولكن ال جيوز هلا جماوزة احلـد  لستر قدميها احتياطا ملا خيشى من االنكشاف بسبب ريح وحنوها    
  . كما يف بعض ثياب العرائس اليت متتد أشبارا وأمتارا ورمبا محل وراءها 

   حتلي الرجال بالذهب على أي صورة كانت

أحل إلناث أميت احلرير والذهب وحرم على       : " عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه مرفوعا         
   . ٢٠٧يح اجلامع  انظر صح٤/٣٩٣رواه اإلمام أمحد " ذكورها 

ويف األسواق اليوم عدد من املصنوعات املصممة للرجال من الـساعات والنظـارات واألزرار              
واألقالم والسالسل وما يسمونه بامليداليات بعيارات الذهب املختلفة أو مما هو مطلي بالـذهب              

  ! !ساعة ذهب رجايل : طالء كامال ومن املنكرات ما يعلن يف جوائز بعض املسابقات 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خامتا من ذهب يف يـد                    
فقيـل  ! " يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلـها يف يـده ؟          : " رجل فرتعه ، فطرحه ، فقال       
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ال واهللا ال آخذه    : للرجل بعدما ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خذ خامتك انتفع به قال               
   . ٣/١٦٥٥رواه مسلم .  وقد طرحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبدا

   -:لبس القصري والرقيق والضيق من الثياب للنساء 

كان مما غزانا به أعداؤنا يف هذا الزمان هذه األزياء واملوضات اليت وضعوا أشكاهلا وتفـصيلها                
ضيقها وكثري منها ال جيـوز      وراجت بني املسلمني وهي ال تستر العورة لقصرها أو شفافيتها أو            

لبسه حىت بني النساء وأمام احملارم وقد أخربنا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ظهور هذه األنواع                 
: " من األلبسة على نساء آخر الزمان كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنـه مرفوعـا                   

بون ـا النـاس ونـساء    قوم معهم سياط كأذناب البقر يـضر    : صنفان من أهل النار مل أرمها       
كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ، ال يدخلن اجلنة وال جيـدن               

 والبخت هي اجلمـال     ١٦٨٠/ ٣رواه مسلم   " رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا         
ة مـن   ويدخل يف هذا األلبسة اليت تلبسها بعض النساء تكون ذات فتحة طويل           . طوال األعناق   

األسفل أو مشقوقة من عدة جهات فإذا جلست ظهر من عورا ما ظهر مع ما يف ذلـك مـن                    
. التشبه بالكفار واتباعهم يف املوضات وما استحدثوه من األزياء الفاضحة نسأل اهللا الـسالمة               

ومن األمور اخلطرية كذلك ما يوجد على بعض املالبس من الصور السيئة كصور املغنني والفرق             
سيقية وقوارير اخلمر وصور ذوات األرواح احملرمة شرعا أو الصلبان أو شـعارات األنديـة              املو

واجلمعيات اخلبيثة أو العبارات الرديئة املخلة بالشرف والعفة واليت كثريا ما تكـون مكتوبـة               
  بلغات أجنبية 

   -:وصل الشعر بشعر مستعار آلدمي أو لغريه للرجال والنساء 

 قالت جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا إن               عن أمساء بنت أيب بكر    
لعن اهللا الواصـلة    : " شعرها أفأصله فقال    ) أي تساقط   ( يل ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق       

زجر النيب صلى اهللا عليـه      : وعن جابر بن عبداهللا قال       . ٣/١٦٧٦رواه مسلم   " واملستوصلة  
   . ٣/١٦٧٩رواه مسلم " أسها شيئا وسلم أن تصل املرأة بر
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ومـا  " الكوافريات  " ومن أمثلة هذا ما يعرف يف عصرنا بالباروكة ومن الواصالت يف عصرنا             
  تزخر به صاالن من املنكرات 

ومن أمثلة هذا احملرم أيضا لبس الشعر املستعار كما يفعله بعض من ال خالق هلم مـن املمـثلني       
  . سرحيات واملمثالت يف التمثيليات وامل

   :تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال يف اللباس أو الكالم أو اهليئة 

من الفطرة أن حيافظ الرجل على رجولته اليت خلقه اهللا عليها وأن حتافظ املرأة على أنوثتها الـيت      
اء خلقها اهللا عليها وهذا من األسباب اليت ال تستقيم حياة الناس إال ا وتشبه الرجـال بالنـس                 

والنساء بالرجال هو خمالفة للفطرة وفتح ألبواب الفساد وإشاعة لالحنالل يف اتمع وحكم هذا              
العمل شرعا هو التحرمي وإذا ورد يف نص شرعي لعن من يقوم بعمل فإن ذلك يدل على حترميه                  

لعن رسول اهللا املتـشبهني مـن الرجـال         : " وقد جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا          
 ، وعـن ابـن      ١٠/٣٣٢رواه البخاري انظر الفتح     " نساء واملتشبهات من النساء بالرجال      بال

" لعن رسول اهللا املخنثني من الرجال واملترجالت من النساء          : " عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا      
والتشبه قد يكون باحلركات والسكنات واملشية كاالخننـاث         . ١٠/٣٣٣رواه البخاري الفتح    

  . التأنث يف الكالم واملشي يف األجسام و

وكذلك ال جيوز تشبه كل من اجلنسني باآلخر يف اللباس وال فيما هو من خصائصه فـال جيـوز           
للرجل أن يلبس القالئد وال األساور وال اخلالخل وال األقراط وحنوها كما هو منتـشر عنـد                 

 الرجل بلبسه مـن     أصناف اهلبيني واخلنافس وحنوهم وكذلك ال جيوز للمرأة أن تلبس ما اختص           
ثوب أو قميص وحنوه بل جيب أن ختالفه يف اهليئة والتفصيل واللون ، والدليل علـى وجـوب                  

لعن اهللا  : " خمالفة كل من اجلنسني لآلخر يف اللباس ما جاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا                 
 وهو يف صـحيح  ٤/٣٥٥رواه أبو داود " الرجل يلبس لبسة املرأة ، واملرأة تلبس لبسة الرجل       

   . ٥٠٧١اجلامع 

   :صبغ الشعر بالسواد 
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يكون قوم خيضبون يف آخر     " والصحيح أنه حمرم للوعيد املذكور يف قوله عليه الصالة والسالم           
 وهـو يف    ٤/٤١٩رواه أبـو داود     " الزمان بالسواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة         

 ممن ظهر فيهم الشيب فيغريونه بالـصبغ        وهذا عمل منتشر بني كثري    .   ٨١٥٣صحيح اجلامع   
األسود فيؤدي عملهم هذا إيل مفاسد منها اخلداع والتدليس على خلق اهللا والتشبع حبال غـري                
حاله احلقيقية وال شك أن هلذا أثرا سيئا على السلوك الشخصي وقد حيصل به نوع من االغترار                 

اء وحنوها مما فيه اصفرار أو امحـرار أو  وقد صح أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يغري الشيب باحلن        
مبا مييل إىل اللون البين ، وملا أيت بأيب قحافة يوم الفتح ورأسه وحليته كالثغامة من شدة البيـاض                   

 . ٣/١٦٦٣رواه مـسلم  " غريوا هذا بشيء واجتنبـوا الـسواد   " قال عليه الصالة والسالم  
  . د ما ليس بأسود من شعرها والصحيح أن املرأة كالرجل ال جيوز أن تصبغ بالسوا

   -:تصوير ما فيه روح يف الثياب واجلدران والورق وحنو ذلك 

إن أشد الناس عذابا عنـد اهللا يـوم القيامـة           : " عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعا         
: " وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعـا          . ١٠/٣٨٢رواه البخاري انظر الفتح     " املصورون  

رواه ... ) " ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا حبة و ليخلقوا ذرة            : (  تعاىل   قال اهللا 
كل مصور  : " وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا         . ١٠/٣٨٥البخاري انظر فتح الباري     

إن كنت ال بد    : قال ابن عباس    " يف النار ، جيعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذب يف جهنم             
فهذه األحاديث دالة على حترمي      . ٣/١٦٧١رواه مسلم   " لشجر وما ال روح فيه      فاعال فاصنع ا  

صور ذوات األرواح من اآلدميني وسائر احليوانات مما له ظل أو ليس له ظـل سـواء كانـت                   
مطبوعة أو مرسومة أو حمفورة أو منقوشة أو منحوتة أو مصبوبة بقوالب وحنو ذلك واألحاديث               

  . له يف حترمي الصور تشمل ذلك ك

ولـو نظـر    !! واملسلم يستسلم لنصوص الشرع وال جيادل فيقول أنا ال أعبدها وال أسجد هلا              
العاقل بعني البصرية والتأمل يف مفسدة واحدة فقط لشيوع التصوير يف عصرنا لعرف شيئا مـن                
احلكمة يف هذه الشريعة عندما جاءت بتحرمي التصوير وهو ما حصل من الفساد العظـيم مـن                 

  . لغرائز وثوران الشهوات بل الوصول إىل الوقوع يف الفواحش بسبب الصور إثارة ا
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وينبغي على املسلم أن ال حيتفظ يف بيته بصور لذوات األرواح حىت ال يكون ذلـك سـببا يف                   
ال تدخل املالئكة بيتا فيه     : " امتناع املالئكة عن دخول بيته فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

وتوجد يف بعض البيـوت متاثيـل        . ١٠/٣٨٠رواه البخاري انظر الفتح     " كلب وال تصاوير    
بعضها ملعبودات الكفار توضع على أا حتف ومن الزينة فهذه حرمتها أشد من غريها وكـذلك                
الصور املعلقة أشد من غري املعلقة فكم أفضت إىل تعظيم وكم جددت من أحزان وكم أدت إىل                 

ن الذكرى احلقيقية يف القلب من عزيز أو قريب من املسلمني           تفاخر وال يقال الصور للذكرى فإ     
يدعى هلم باملغفرة والرمحة فينبغي إخراج كل صورة أو طمسها اللهم إال ما كان عـسريا وفيـه     
مشقة بالغة كالصور اليت عمت ا البلوى على املعلبات والصور يف القواميس واملراجع والكتب              

تها ما أمكن واحلذر مما يف بعضها من الصور السيئة وكـذلك            اليت يستفاد منها مع السعي إلزال     
ميكن االحتفاظ بالصور اليت تدعو احلاجة هلا كما يف إثباتات الشخصية ورخص بعض أهل العلم               

   . ١٦/التغابن) فاتقوا اهللا ما استطعتم ( يف الصور املمتهنة كاملوطوءة باألقدام 

   :الكذب يف املنام 

تالق رؤى ومنامات مل يروها لتحصيل فضيلة أو ذكر بـني اخللـق أو              يعمد بعض الناس إىل اخ    
حليازة منفعة مالية أو ختويفا ملن بينه وبينهم عداوة وحنو ذلك، وكثري من العامة هلم اعتقادات يف                 
املنامات وتعلق شديد ا فيخدعون ذا الكذب وقد ورد الوعيد الشديد ملن فعل هذا الفعـل ،         

إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إىل غري أبيه أو يري عينه مـا مل    " سلم  قال صلى اهللا عليه و    
 ، ٦/٥٤٠رواه البخاري انظر الفتح     " تر ويقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل             

من حتلم حبلم مل يره كلف أن يعقد بـني شـعريتني ولـن يفعـل                " وقال صلى اهللا عليه وسلم      
 ، والعقد بني شعريتني أمر مستحيل فكـان         ١٢/٤٢٧ي انظر الفتح    رواه البخار " احلديث  ...

  . اجلزاء من جنس العمل 

   :اجللوس على القرب والوطء عليه وقضاء احلاجة يف املقابر 
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ألن جيلس أحدكم على    " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
أما  . ٢/٦٦٧رواه مسلم   " له من أن جيلس على قرب       مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري        

( الوطء على القبور فطائفة من الناس يفعلونه فتراهم عندما يدفنون ميتهم ال يبـالون بـالوطء              
على القبور ااورة دون احترام لبقية املوتى ويف عظم هذا يقول رسول اهللا             ) وبأحذيتهم أحيانا   

رة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إيل مـن أن            ألن أمشي على مج   "صلى اهللا عليه وسلم     
فكيـف   . ٥٠٣٨ وهو يف صحيح اجلامع      ١/٤٩٩رواه ابن ماجة    ... " أمشي على قرب مسلم     

أما التغوط يف املقابر وقضاء     . مبن يستويل على أرض مقربة ويقيم عليها مشروعا جتاريا أو سكنيا            
ضاء احلاجة تسور مقربة أو دخـل فيهـا         احلاجة فيها فيفعله بعض من ال خالق له إذا حضره ق          

وما أبايل أوسط القـرب قـضيت       " فآذى املوتى بنتنه وجناسته ، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم            
أي أن قبح قضاء احلاجـة يف املقـربة كقـبح     ] . التخريج السابق   "[ حاجيت أو وسط السوق     

دون إلقاء القاذورات والزبالة    كشف العورة وقضاء احلاجة أمام الناس يف السوق ، والذين يتعم          
ومـن  . هلم نصيب من ذلـك الوعيـد   ) خصوصا املهجورة واليت دمت أسوارها     ( يف املقابر   

  . اآلداب املطلوبة عند زيارة املقابر خلع النعال عند إرادة املشي بني القبور 

   :عدم االستتار من البول 

إلنسان ومن ذلك إزالـة النجاسـة ،        من حماسن هذه الشريعة أا جاءت بكل ما يصلح شأن ا          
وشرعت ألجل ذلك االستنجاء واالستجمار وبينت الكيفية اليت حيصل ا التنظيـف والنقـاء              
وبعض الناس يتساهل يف إزالة النجاسة مما يتسبب يف تلويث ثوبه أو بدنه وبالتايل عـدم صـحة     

القرب فعن ابن عباس قال     صالته وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ذلك من أسباب عذاب              
من حيطان املدينة فسمع صوت إنسانني يعذبان       ] بستان  [ مر النيب صلى اهللا عليه وسلم حبائط        

[  بلى   - مث قال    -يعذبان ، وما يعذبان يف كبري       : " يف قبورمها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم         
رواه ... " اآلخر ميشي بالنميمة    كان أحدمها ال يستتر من بوله وكان        ] وإنه لكبري   : ويف رواية   

أكثر عـذاب   : " بل أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن          . ١/٣١٧البخاري انظر فتح الباري     
وعدم االستتار من    . ١٢١٣ وهو يف صحيح اجلامع      ٢/٣٢٦رواه اإلمام أمحد    " القرب يف البول    
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 البول يف هيئة أو مكـان       البول يشمل من يقوم من حاجته بسرعة قبل أن ينقطع بوله أو يتعمد            
يرتد عليه بوله أو أن يترك االستنجاء أو االستجمار أو يهمل فيهما ، وقد بلـغ مـن التـشبه                    
بالكفار يف عصرنا أن صارت بعض املراحيض فيها أماكن لقضاء احلاجـة مثبتـة يف اجلـدران                 

سه ويلبسه على   ومكشوفة يأيت إليها الشخص فيبول أمام الداخل واخلارج دون حياء مث يرفع لبا            
األول أنه مل حيفظ عورته من نظـر النـاس          : النجاسة فيكون قد مجع بني أمرين حمرمني قبيحني         

  . والثاين أنه مل يسترته ومل يستربئ من بوله 

   :التسمع إىل حديث قوم وهم له كارهون 

   ١١/احلجرات... ) وال جتسسوا : ( قال اهللا تعاىل 

من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون صب يف          : " فوعا  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مر      
 وهو يف صحيح اجلامع     ٢٤٩-١١/٢٤٨رواه الطرباين يف الكبري     ... " أذنيه اآلنك يوم القيامة     

  .  واآلنك هو الرصاص املذاب ٦٠٠٤

فإذا كان ينقل حديثهم دون علمهم إليقاع الضرر م فهو يضيف إىل إمث التجسس إمثـا آخـر       
رواه البخـاري فـتح     " ال يدخل اجلنة قتـات      "  حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم        بدخوله يف 

   والقتات الذي يستمع إىل حديث القوم وهم ال يشعرون به ١٠/٤٧٢

   سوء اجلوار

واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالـدين        : ( أوصانا اهللا سبحانه يف كتابه باجلار فقال تعاىل         
اليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب والـصاحب باجلنـب           إحسانا وبذي القرىب و   

   . ٣٦/النساء) وابن السبيل وما ملكت أميانكم إن اهللا ال حيب من كان خمتاال فخورا 

واهللا ال يـؤمن  : " عن أيب شريح رضي اهللا عنه مرفوعـا  : وإيذاء اجلار من احملرمات لعظم حقه   
رواه " الذي ال يأمن جاره بوائقـه       : ، قيل ومن يا رسول اهللا ؟ قال         واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن       
   ١٠/٤٤٣البخاري انظر فتح الباري 
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وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ثناء اجلار على جاره أو ذمه له مقياسا لإلحسان واإلسـاءة     
ل اهللا كيف   يا رسو : قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم        : فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال        

إذا مسعـت جريانـك     " يل أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم               
رواه اإلمام  " قد أسأت فقد أسأت     : قد أحسنت فقد أحسنت ، وإذا مسعتهم يقولون         : يقولون  

   . ٦٢٣ وهو يف صحيح اجلامع ١/٤٠٢أمحد 

 خشبة يف اجلدار املشترك أو رفع البناء عليـه          وإيذاء اجلار له صور متعددة فمنها منعه أن يغرز        
وحجب الشمس أو اهلواء دون إذنه أو فتح النوافذ على بيته واإلطالل منها لكشف عوراته أو                
إيذاؤه باألصوات املزعجة كالطرق والصياح وخصوصا يف أوقات النوم والراحـة أو ضـرب              

ب يف حـق اجلـار ويـضاعف إمث         أوالده وطرح القمامة عند عتبة بابه والذنب يعظم إذا ارتك         
ألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه مـن أن          : " صاحبه كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم         

ألن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره              .. يزين بامرأة جاره    
، وبعض اخلونـة     ٦٥ وهو يف السلسلة الصحيحة      ١٠٣رواه البخاري يف األدب املفرد رقم       " 

  . ينتهز غياب جاره يف نوبته الليلية ويدخل بيته ليعيث فيه الفساد فالويل له من عذاب يوم أليم 

   -: املضارة يف الوصية 

من قواعد الشريعة أنه ال ضرر وال ضرار ومن األمثلة على ذلك اإلضرار بالورثة الـشرعيني أو           
من ضار أضر اهللا به ومـن       : "  عليه وسلم    ببعضهم ومن يفعل ذلك فهو مهدد بقوله صلى اهللا        

ومـن صـور     . ٦٣٤٨ انظر صحيح اجلـامع      ٣/٤٥٣رواه اإلمام أمحد    " شاق شق اهللا عليه     
املضارة يف الوصية حرمان أحد الورثة من حقه الشرعي أو أن يوصي لوارث خبالف ما جعلته له                 

  . الشريعة أو أن يوصي بأكثر من الثلث 

 فيها الناس لسلطان القضاء الشرعي يتعذر على صاحب احلق أن يأخذ            ويف األماكن اليت الخيضع   
حقه الذي أعطاه اهللا له بسبب احملاكم الوضعية اليت حتكم خبالف الشريعة وتأمر بإنفاذ الوصـية                

  . اجلائرة املسجلة عند احملامي فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون 
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   -:اللعب بالنرد 

( األلعاب املنتشرة واملستعملة بني الناس على أمور من احملرمات ومن ذلك النرد             حتتوي كثري من    
الذي يتم به االنتقال والتحريك يف عدد كثري من األلعاب كالطاولة وغريهـا             ) املعروف بالزهر   

: " وقد حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذا النرد الذي يفتح أبواب املقامرة وامليسر فقـال       
وعـن أيب    . ٤/١٧٧٠رواه مـسلم    " بالنردشري فكأمنا صبغ يده يف حلم خرتير ودمه         من لعب   

رواه اإلمـام أمحـد     " من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله        : " موسى رضي اهللا عنه مرفوعا      
   . ٦٥٠٥ وهو يف صحيح اجلامع ٤/٣٩٤

   -:لعن املؤمن ولعن من ال يستحق اللعن 

ذا ما غضبوا فيسارعون باللعن فيلعنـون البـشر والـدواب           ال ميلك كثري من الناس ألسنتهم إ      
واجلمادات واأليام والساعات بل ورمبا لعنوا أنفسهم وأوالدهم ولعن الزوج زوجته والعكـس             

، : " .... وهذا أمر جد خطري فعن أيب زيد ثابت بن الضحاك األنصاري رضي اهللا عنه مرفوعا                
 وألن اللعن يكثر مـن      ١٠/٤٦٥نظر فتح الباري    رواه البخاري ا  " ومن لعن مؤمنا فهو كقتله      

النساء فقد بني عليه الصالة والسالم أنه من أسباب دخوهلن النار وكـذلك فـإن اللعـانني ال                  
يكونون شفعاء يوم القيامة وأخطر منه أن اللعنة ترجع على صاحبها إن تلفظ ا ظلما فيكـون                 

  . قد دعا على نفسه بالطرد واإلبعاد من رمحة اهللا 

   -:النياحة 

من املنكرات العظيمة ما تقوم به بعض النساء من رفع الصوت بالصياح وندب امليـت ولطـم                 
الوجه وكذلك شق الثوب وحلق الشعر أو شده وتقطيعه وكل ذلك يدل على عـدم الرضـا                 
بالقضاء وعدم الصرب على املصيبة وقد لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم من فعل ذلـك فعـن أيب              

 اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن اخلامشة وجهها والـشاقة جيبـها                 أمامة رضي 
وعن عبـد   . ٥٠٦٨ وهو يف صحيح اجلامع ١/٥٠٥رواه ابن ماجة  " والداعية بالويل والثبور    

ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا بـدعوى         : " اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعا        
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النائحة إذا  : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        . ٣/١٦٣اري انظر الفتح    رواه البخ " اجلاهلية  
رواه مسلم رقـم  " مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب     

٩٣٤   

   -:ضرب الوجه والوسم يف الوجه 

. لوسم يف الوجه    عن جابر قال ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضرب يف الوجه وعن ا               
   ٣/١٦٧٣رواه مسلم 

أما ضرب الوجه فإن عددا من اآلباء واملدرسني يعمدون إليه يف معاقبة األوالد حينما يـضربون                
الوجه بالكف وحنوه وكذا يفعله بعض الناس مع خدمهم وهذا مع ما فيه من إهانة الوجه الذي                 

واس املهمة اتمعة يف الوجه فيحـصل  كرم اهللا به اإلنسان فإنه قد يؤدي أيضا إىل فقد بعض احل           
  . الندم وقد يطلب القصاص 

أما وسم الدواب يف الوجه وهو وضع عالمة مميزة يعرف ا صاحب كل دابة دابته أو ترد عليه                  
إذا ضلت فهو حرام وفيه تشويه وتعذيب ولو احتج بعض الناس بأنه عرف قبيلتهم وعالمتـها                

  . كان آخر غري الوجه املميزة فيمكن أن جيعل الوسم يف م

   -:هجر املسلم فوق ثالثة أيام دون سبب شرعي 

من خطوات الشيطان إحداث القطيعة بني املسلمني وكثريون أولئك الذين يتبعـون خطـوات              
الشيطان فيهجرون إخوام املسلمني ألسباب غري شرعية إما خلالف مادي أو موقف سـخيف              

لمه وينذر أن ال يدخل بيته وإذا رآه يف طريق أعرض           وتستمر القطيعة دهرا وقد حيلف أن ال يك       
عنه وإذا لقيه يف جملس صافح من قبله ومن بعده وختطاه وهذا من أسباب الـوهن يف اتمـع                   
اإلسالمي ولذلك كان احلكم الشرعي حامسا والوعيد شديدا فعن أيب هريرة رضـي اهللا عنـه                

" من هجر فوق ثالث فمات دخل النـار         ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ف        : " مرفوعا  
   . ٧٦٣٥ وهو يف صحيح اجلامع ٥/٢١٥رواه أبو داود 
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رواه  " من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه        : " وعن أيب خراش األسلمي رضي اهللا عنه مرفوعا         
   . ٦٥٥٧ وهو يف صحيح اجلامع ٤٠٦البخاري يف األدب املفرد حديث رقم 

سلمني احلرمان من مغفرة اهللا عز وجل فعن أيب هريرة مرفوعا           ويكفي من سيئات القطيعة بني امل     
تعرض أعمال الناس يف كل مجعة مرتني ، يوم اإلثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد مؤمن إال                 : " 

رواه " هذين حـىت يفيئـا      ) يعين أخروا   ( اتركوا أو أركوا    : عبدا بينه وبني أخيه شحناء فيقال       
   . ٤/١٩٨٨مسلم 

 اهللا من املتخاصمني فعليه أن يعود إىل صاحبه ويلقاه بالسالم فإن فعل وأىب صاحبه               ومن تاب إىل  
ال حيـل لرجـل أن   : " فقد برئت ذمة العائد وبقيت التبعة على من أىب ، عن أيب أيوب مرفوعا         

رواه " يهجر أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم               
   . ١٠/٤٩٢تح الباري البخاري ف

أما إن وجد سبب شرعي للهجر كترك صالة أو إصرار على فاحشة فإن كـان اهلجـر يفيـد                   
املخطئ ويعيده إىل صوابه أو يشعره خبطئه صار اهلجر واجبا ، وأما إن كان ال يزيد املـذنب إال                   

اهلجـر ألنـه ال   إعراضا وال ينتج إال عتوا ونفورا وعنادا وازديادا يف اإلمث فعند ذلك ال يسوغ              
تتحقق به املصلحة الشرعية بل تزيد املفسدة فيكون من الـصواب االسـتمرار يف اإلحـسان                

  . والنصح والتذكري 

واملوضوع طويل وقد رأيت إمتاما للفائدة أن أفرد        [ وختاما هذا ما تيسر مجعه من احملرمات املنتشرة         
 جمموع بعضها إىل بعـض سـتكون يف         فصال خاصا جبملة من املنهيات الواردة يف الكتاب والسنة        

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه احلسىن أن يقسم لنا من خـشيته مـا              ] رسالة مستقلة إن شاء اهللا      
حيول بيننا وبني معاصيه ومن طاعته ما يبلغنا به جنته وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وأن يغنينا                   

يتقبل توبتنا ويغسل حوبتنا إنه مسيع جميب وصلى وسـلم          حبالله عن حرامه وبفضله عمن سواه وأن        
  على النيب األمي حممد وآله وصحبه أمجعني واحلمد هللا رب العاملني 

   



 - 57 - 

 


