
  

  

  

  

  

  

  اإلعالم
  بنقد كتاب 

احلالل واحلرام يف اإلسالم



 اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم 

 ٢

  مقدمة الطبعة الثانية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :    وبعد-احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 
رة فمن املعلوم ما جيتازه املسلمون يف عصرنا احلاضر من حمن قاسية بسبب تيار احلضا

،   ، وما حيمل إلينا من أخالق وعادات يتناىف كثري منها مع أحكام ديننا الغربية املسمومة
فكان جيب على املسلمني عامة والعلماء منهم خاصة أن يقفوا من هذا التيار اخلبيث 

، ولكن يا لألسف جند بعض مثقفينا  ، ودحض شبهات املشبهني موقف الدفاع عن دينهم
بدال من أن يقفوا هذا املوقف املشرف راحوا يروجون لكثري من هذه ومحلة األقالم منا 
فصاروا يبحثون عن .  ، ولو على حساب الدين ، ويلتمسون املسوغات  األباطيل الوافدة
  .  ، وأغالط اتهدين ليقيموا منها مستندا هلم فيما يفعلون  األقوال الشاذة

 ضمن كتابه هذا كثريا من هذا ، فقد ومن هذا الصنف صاحب كتاب احلالل واحلرام
وكنت قد نبهت على سقطاته يف هذه الرسالة اليت أقدمها للقراء يف طبعتها .   النوع
  .  الثانية
، فكتب يف ذلك رسالة  وقد سبقين إىل الرد عليه فضيلة الشيخ عبد احلميد طهماز 

جند دار ، وكذلك  نقلنا منها مجال طيبة يف هذا الرد.  قيمة طبعت منذ عدة سنوات
االعتصام عندما قامت بنشر الكتاب املذكور يف طبعته الثامنة تفضلت مشكورة فأبدت 

، وهي تعقيبات قيمة   تعقيبات ومالحظات عليه أرفقتها يف آخره تبلغ أربعة عشر تعقيبا
  .  ، ألن هذا مما يقتضيه واجب النصيحة جزى اهللا من قام ا خري اجلزاء
، مث جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  شكر هللا سبحانهويف اخلتام أتقدم بوافر ال

،   اليت قامت بنشر هذه الرسالة ضمن ما تنشر من كتب التراث النافع والبحوث القيمة
، واحلمد هللا  وفق اهللا القائمني عليها ملا فيه نصر اإلسالم ونفع املسلمني وأثام خري الثواب

  .  ا حممد وآله وصحبه وسلم، وصلى اهللا على نبين رب العاملني
  املؤلف 

ـ ه١٣٩٦ربيع الثاين سنة ٢٧
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  :  تنبيه

اعلم أن أرقام الصفحات اليت أشرنا إىل وقوع األخطاء فيها من كتاب احلالل واحلرام 

 هـ من منشورات املكتب اإلسالمي ١٣٨٢هي على حسب الطبعة الثانية للكتاب عام 

، وتوسع املؤلف يف  لكتاب بعد ذلك عدة مرات، وقد طبع ا بدمشق على نفقة آل ثاين

واهللا .  ، فاقتضى التنبيه تلك األخطاء توسعا مل يكن موجودا يف الطبعة املشار إليها

  .  املوفق
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  مقدمة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلالل بني  {:  ، والصالة والسالم على نبينا حممد القائل احلمد هللا رب العاملني

وإن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد 

استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى 

 صلى اهللا )١( }، أال وإن محى اهللا حمارمه  ن لكل ملك محى، أال وإ  يوشك أن يرتع فيه

  .   عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه إىل يوم الدين

:   فقد اطلعت على كتاب قد ألفه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ومساه:  وبعد

الت تناول فيه كثريا من املسائل الفقهية يف أحكام املعام)  احلالل واحلرام يف اإلسالم  (

كما يف موضوع موادة بعض .  ، فوجدته قد أخطأ يف مواضع كثرية منه واألطعمة وغريها

وموضوع حكم كشف .  وموضوع التصوير.   وموضوع لبس احلرير للرجال.  الكفار

وموضوع .  وموضوع الغناء واملوسيقى.  املرأة لوجهها ويديها حبضرة الرجال األجانب

وموضوع .   وموضوع اللعب بالشطرنج.  ع الذكاةوموضو.  حلق اللحية واألخذ منها

، وحب التعاون على الرب والتقوى أن ننبه على تلك  فاقتضى واجب النصيحة.  السينما

، ويصحح هذه األخطاء على مقتضى   لعل املؤلف يعيد النظر يف ذلك الكتاب.  األخطاء

من دعا  {:   قال ، وحيصل على األجر والثواب فقد ، حىت تتم الفائدة بكتابه الدليل

، ومن  إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا

  . )٢( }.  ئادعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شي

                                                 
أبو ،  )٤٤٥٣(، النسائي البيوع  )١٢٠٥(، الترمذي البيوع  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢٥٣١( البيوع ، الدارمي )٤/٢٧١(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٣٢٩(داود البيوع 
، الدارمي  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة  )٢٦٧٤(، الترمذي العلم  )٢٦٧٤(مسلم العلم ) ٢(

 .  )٥١٣(املقدمة 
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وبعد تسجيل مالحظايت وجدت األستاذ الشيخ عبد احلميد طهماز قد سبقين إىل 

نظرات يف كتاب احلالل واحلرام يف   (التعقيب على ذلك الكتاب بنبذة جيدة مساها 

جاء يف مقدمتها بعد كالم ذكره يف بيان اجتهاد األئمة يف استنباط األحكام )  اإلسالم

وال مناص  : (  وما هلؤالء األئمة من جهود طيبة جاء فيها قوله، الشرعية من مصادرها

، وإن كل من  لكل باحث يف أحكام الشريعة اإلسالمية من الرجوع إىل آرائهم وأقواهلم

سولت له نفسه خمالفة أقواهلم واخلروج على آرائهم وقع يف اخللط واخلبط والتناقض 

، وهم أقرب منه  ال فهم النصوص فهمهم، و  ؛ ألنه ما أحاط باألدلة إحاطتهم والتهافت

وكان عليه قبل أن خيالفهم أن يدرس أدلة أقواهلم .  إىل عصور اخلري والصفاء تلقيا وفهما

، بل صدروا عنهما  ، وما خالفوا السنة ليجد أم رمحهم اهللا تعاىل ما خرجوا عن الكتاب

 كتاب احلالل واحلرام يف ، وهو ، وبني أيدينا مثال عملي هلذا يف كل أقواهلم وآرائهم

، فقد خرج مؤلفه الشيخ يوسف القرضاوي عن آراء األئمة يف كثري من مسائله  اإلسالم

وليته قبل أن .   ، أو منحولة مدسوسة على قائلها ، أو ضعيفة الثبوت إىل أقوال شاذة

هذه وأدلة ، وقارن بني أدلة  يسجلها يف كتابه وازن بينها وبني األقوال املعتمدة عند األئمة

، وبالتايل ما ثبتها يف كتابه كرأي معتمد  ، ولو فعل هذا لظهر له ضعفها وشذوذها  تلك

،  ، أقول هذا ألنين على يقني من حسن نيته يفيت به مجهور املسلمني وأجياهلم الالحقة

، فما ذكر هذه األقوال الشاذة إال بدافع إظهار اإلسالم مبظهر اليسر   وصفاء طويته

إمنا يسر اإلسالم .   وليس يسر اإلسالم ومرونته يف جماراة أهواء الناس وميوهلم.   واملرونة

.  يف مرونة نصوصه وسهولة تكاليفه اليت يستطيع القيام ا أي إنسان يف أي زمان ومكان

، ونتجاوز  أما أن نلجأ إىل األقوال الشاذة والضعيفة واملنحولة فنخرق أسوار الشريعة

  .  ، سواء كان ذلك حبسن نية أو بسوء نية نا أبدا، فال جيوز ل  حدودها

  :   ولقد قرر املؤلف بنفسه هذا عندما قرر املبادئ التالية

.   ما أدى إىل احلرام فهو حرام.  التحايل على احلرام حرام.  النية احلسنة ال تربر احلرام

عون إىل إطالق وكما أخذ املؤلف على املقلدين الذين يسار.  يف احلالل ما يغين عن احلرام
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، نأخذ عليه إسراعه إىل األقوال  كلمة حرام بدون أن يكون معهم دليل وال شبه دليل

، والعمل  الضعيفة والشاذة وتسجيلها يف كتابه كأا آراء معتربة وحمققة جيوز األخذ ا

  .  اهـ.  مبقتضاها

ية اليت تعطي وقد أجاد فضيلة الشيخ عبد احلميد يف هذا الرد ويف هذه الكلمة الضاف

  .  فكرة واضحة عن ج املؤلف القرضاوي يف كتابه فجزاه اهللا خريا على هذا الصنيع
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  بيان األخطاء اليت يف كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم مع الرد عليها 
  : وإليك بيان األخطاء اليت الحظناها على املؤلف مع الرد عليها

  احلالل واحلرام من احلكمة والعلل املعقولة جتويزه خلو التكاليف والشعائر الدينية و

، منعم عليهم بنعم ال  من حق اهللا تعاىل كخالق للناس : (  ما نصه٢١قال يف ص 

، كما له أن يتعبدهم من التكاليف والشعائر  حتصى أن حيل هلم وأن حيرم عليهم ما يشاء

، ومقتضى عبوديتهم  فهذا حق ربوبيته هلم.  ، وليس هلم أن يعترضوا أو يعصوا مبا يشاء

  .  إخل ما قال.  . .  ولكنه تعاىل رمحة منه بعباده جعل التحليل والتحرمي لعلل معقولة.   له

ووجه اخلطأ يف هذا الكالم أن املؤلف جوز أن يشرع اهللا لعباده وأن يكلفهم ال 

ه جتويز ؛ ألنه يلزم علي  وهذا باطل.  ، وعبوديتهم له ، بل رد ربوبيته هلم حلكمة يف ذلك

،  ، وهو من جتويز العبث على اهللا ، وأن يأمر وينهى ال حلكمة  خلو شرع اهللا من احلكمة

، ومذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا سبحانه وتعاىل حيلل وحيرم ويأمر  تعاىل اهللا عن ذلك

 ، رد ربوبيته ، ال رد أمر وي وحتليل وحترمي خال عن ذلك وينهى ملصلحة يعلمها هو

  .  وقهره فقط

  موادة غري املسلمني 

 - أي أهل الكتاب -وقد شرعت لنا موادم  : ( ٤٧قال املؤلف يف صفحة 

أورد املؤلف تساؤال )  ٢٤٧  (ويف صفحة )  مبواكلتهم ومعاهدم وحسن معاشرم

كيف يتحقق الرب واملودة وحسن العشرة مع غري املسلمني والقرآن نفسه ينهى عن :  فقال

مث أجاب عن هذا السؤال بأن هذه اآليات اليت .  الكفار واختاذهم أولياء وحلفاءموادة 

،  ، وال تشمل كل يهودي أو نصراين أو كافر تنهى عن موادة الكفار ليست على إطالقها

ولو فهمت هكذا لتناقضت اآليات والنصوص األخرى اليت شرعت موادة أهل اخلري 

إمنا جاءت تلك اآليات يف قوم معادين :   أن قالإىل.  . . واملعروف من أي دين كانوا

  .  ا هـ.  لإلسالم حماربني للمسلمني
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  :  وتعقيبنا على فضيلة املؤلف من وجهني

 من سورة -أن اآليات اليت ذكر فيها مواصلة بعض الكفار بالرب واإلحسان :  األول

:   قرطيب يف تفسريهقال اإلمام ال.   قد قال عنها بعض املفسرين إا منسوخة-املمتحنة 

قال ابن .  ، ومل يقاتلوهم هذه اآلية رخصة من اهللا تعاىل يف صلة الذين مل يعادوا املؤمنني  (

:  قال قتادة.  كان هذا أول اإلسالم عند املوادعة وترك األمر بالقتال مث نسخ:   زيد

θ#)  { نسختها è= çGø% $$ sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθ ßϑ ›?‰ y ùρ { )كان هذا احلكم لعلة:    وقيل)١   ،

  .  ا هـ.  ، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ احلكم وبقي الرسم يتلى وهي الصلح

 أن اآلية خاصة باملؤمنني  : (   قوال آخر يف اآلية وهو- رمحه اهللا -وذكر ابن جرير 

  .  ) الذين مل يهاجروا

، ال يبقى  إن اآلية منسوخة أو خاصة باملؤمنني الذين مل يهاجروا:  فعلى هذين القولني

  .  إشكال بينها وبني اآليات اليت حترم موادة الكفار عموما

  :  الوجه الثاين

، أو غري خاصة باملؤمنني الذين مل  وعلى القول بأن آية املمتحنة حمكمة:   أن نقول

، وإمنا فيها الرخصة  جروا ليس فيها ما زعمه املؤلف من إباحة موادة أحد من الكفاريها

، وهذا   ، ومعاملتهم بالرب واإلحسان من باب املكافأة على صنيعهم بصلة نوع من الكفار

مث :   ) ٢٣٣ - ٥  (قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري .  ال يستلزم مودم يف القلوب

$ ω ß‰ÅgrB  {:  ن ال يستلزم التحابب والتوادد املنهي عنه يف قولهالرب والصلة واإلحسا YΒöθ s% 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ { )ا)٢عامة يف حق  اآلية فإ 

                                                 
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٢٢:  سورة اادلة آية) ٢(
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ومثله قال الشوكاين يف نيل .   ا هـ.   واهللا أعلم.   ، ومن مل يقاتل  من قاتل

   .  )١(وذا إن شاء اهللا يزول اإلشكال الذي أورده املؤلف )   ٤- ٦  (األوطار 

  ) الدخان  (حكم تناول التبغ 

بدأ ووفقا هلذا امل:   بعد ذكر املؤلف حترمي كل ما يقتل أو يضر قال)   ٦٢ (يف صحيفة 

، وخاصة إذا  ما دام قد ثبت أنه يضر مبتناوله فهو حرام)  الدخان (إن تناول التبغ :   نقول

:  قال حتت عنوان)  ٩٣  (ويف صحيفة .  قرر ذلك طبيب خمتص بالنسبة لشخص معني

، وإن   إن قلنا تناوله حرام فزراعته حرام- الدخان -ومثل ذلك التبغ :   الزراعة احملرمة

  .  مكروهةقلنا مكروه ف

، والتردد يف حكم الدخان الذي قد  ما هذا التناقض من املؤلف:  أن نقول:  واجلواب

، وإقرار كثري ممن  ، وبشهادة املختصني من األطباء ثبت ضرره على متعاطيه بالتجربة

، ومنهم من بقي حتت وطأته  ، فمنهم من ختلص من وطأته وتركه يتعاطونه بعظيم ضرره

، ال يف حق من قرر له  ان كذلك فال شك يف حترميه على اجلميعوما ك.   على مضض

  .  طبيب خمتص

                                                 
 أَن تبروهم وتقِْسطُوا {وهناك فرق ظاهر بني اإلحسان يف املعاملة وبني موادة القلوب واهللا تعاىل يقول ) ١(

 ِهمبد العزيز بن باز يف كتابه نقد القومية العربية ما نصهقال الشيخ ع.   ، ومل يقل أن تودوهم  }ِإلَي   :

 اآلية }ال ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن  {:   يعين قوله تعاىل-ى اآلية املذكورة وإمنا معن  (

ساملني لنا مبوجب عهد أو أمان ، والصدقة عليهم إذا كانوا م  عند أهل العلم الرخصة يف اإلحسان إىل الكفار-
بكر قدمت عليها يف  ، كما ثبت يف الصحيح أن أم أمساء بن أيب ، وقد صح يف السنة ما يدل على ذلك أو ذمة

، وذلك يف مدة اهلدنة اليت وقعت بني  املدينة يف عهد النيب وهي مشركة تريد الدنيا فأمر النيب أمساء أن تصلها
فهذا .  ن النيب أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إىل أخ له مبكة مشرك، وصح ع النيب وبني أهل مكة

، ويف  ، وإيثاره على ما سواه ، والرغبة فيه وأشباهه من اإلحسان الذي قد يكون سببا يف الدخول يف اإلسالم
ار يف ، وليس من مواالة الكف ، وال يضرهم ، وذلك ينفع املسلمني ، وجود على احملاويج ذلك صلة للرحم

 .  ا هـ.  ، كما ال خيفى على ذوي األلباب والبصرية شيء
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احلرام :   ويقول أيضا.  واملؤلف يف أول كتابه يقرر أن التحرمي يتبع اخلبث والضرر

،   ، فما باله هنا خص حترمي الدخان مبن قرر ضرره عليه طبيب خمتص حرام على اجلميع

  .  وبالنسبة لشخص معني

  من فتاوى العلماء يف حكم الدخان ذكر منوذج 

.   يف حكم تناول الدخان- رمحهم اهللا -وحنن ننقل هنا منوذجا من فتاوى العلماء 

  :  - رمحه اهللا -قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية 

وقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثري من اجلهال والسفهاء مما يعلم   (

، وكافة احملققني من أئمة  ، ومشائخ مشائخنا ومشائخهم  ل حترمينا إياه حنن ومشائخناك

.   . . الدعوة النجدية من لدن وجوده بعد األلف بعشرة أعوام أو حنوها حىت يومنا هذا

مث ذكر .  ، وكالم األطباء املعتربين  وحترميه بالنقل الصحيح والعقل الصريح:  إىل أن قال

وأما :  ، مث قال وذكر من حرمه من علماء املذاهب األربعة.  ل على حترميهاألدلة من النق

العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة واملشاهدة ما يترتب على شاربه غالبا من الضرر 

، وأمرا ض عسرة كالسعال املؤدي إىل  ، وقد شوهد موت وغشي يف صحته ومسعه وعقله

، وتقلص األوعية الدموية  ، واملوت بالسكتة القلبية ، ومرض القلب مرض السل الرئوي

وأما :   إىل أن قال.  .  . ، وغري ذلك مما حيصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام باألطراف

، ومتفقون على  كالم األطباء فإن احلكماء األقدمني جممعون على التحذير من ثالثة أشياء

ا .  ) ، وكتبهم طافحة بذلك الدخان:   الثالث، الغبار:  ، الثاين الننت:   أحدها:  ضررها

  .  هـ باختصار

أما الدخان  : ( وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي يف جواب له عن حكم الدخان

، ال حيل ملسلم تعاطيه شربا واستعماال  شربه واالجتار به واإلعانة على ذلك فهو حرام

كما جيب عليه أن يتوب .  بة نصوحا، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إىل اهللا تو واجتارا

، داخل يف   ، وذلك أنه داخل يف عموم النصوص الدالة على التحرمي من مجيع الذنوب

، وذلك ملضاره الدينية والبدنية واملالية اليت يكفي بعضها يف احلكم  لفظها العام ويف معناها
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يزان احلقيقي هو ما وامل:  ، مث قال  ، مث أحذ يفصل مضاره  ، فكيف إذا اجتمعت بتحرميه

، وقد دلت على حترمي الدخان ملا يترتب عليه من  دلت عليه أصول الشرع وقواعده

، وكل أمر فيه ضرر على العبد يف دينه أو بدنه أو ماله من غري  املفاسد واملضار املتنوعة

، أليس من املتعني شرعا وعقال  ، وجتمعت ، فكيف إذا تنوعت املفاسد نفع فهو حمرم

  .  ا هـ.  )  ، ونصيحة من يقبل النصيحة  تركه والتحذير منهوطبا

  :  ) ٤٨٦ (وقال الشيخ مصطفى احلمامي يف كتاب النهضة اإلصالحية صفحة 

، وهلما من السلطان على معتادمها  وأما التنباك والدخان فهما من فصيلة واحدة تقريبا

 كما رأينا -اد الدخان ، وأي سلطان أقوى من أن معت  ما يعجب له اإلنسان كل العجب

 إذا مل يكن معه هذا البالء ويشعر باحلاجة إليه ميد يده ألي امرئ يلقاه متكففا طالبا منه -

، وقد  ، هذا شيء حنكيه عن رؤية عيان ال عن نقل مسعناه عن أحد ولو نفسا واحدا

 على ، ولكن قوة هذا الكيف وشدته ترغمه يكون هذا املتكفف من ذوي املقامات الرفيعة

أو على )   سيجارة (أن يتنازل عن وقاره ومقامه السامي إىل حيث ميد يده يستجدي 

  .   األقل نفسا منها

، فقد   أما أنه ضار.  ، مث له شيء من التأثري على العقل والدخان ضار للبدن قطعا

كنت :  ، وهو احلكم بعد ذلك وأنا أحكي للقارئ ما كان يل منه.  فرغ منه احلكماء

، فعرج على بائع دخان اشترى منه سيجارتني أشعل   ما مع أحد طلبة العلمأمشي يو

، حلف ذلك اليمني ملا  ، وأقسم علي ميينا غليظا أن آخذها منه وأستعملها إحدامها

، فرمحة به وحبرمه اليت   امتنعت أوال عن أخذها وإفهامه أين مل أتعاط الدخان يف حيايت

، وأخذت أجذب يف دخاا وأنفخه من فمي دون أن  يتعلق ا اليمني تناولت السيجارة

مل أمانع .  ، فإن قسمي على هذا ، رأى هو ذلك فقال ابتلع ما جتذبه يتجاوز الفم للداخل

، واهللا ما زدت عليه وإذًا دارت األرض حويل دورة تشبه  وفعلت ما قال نفسا واحدا

، وظننت   ي أين انتهيت، وظننت بنفس ، فبادرت إىل اجللوس على األرض  دورة املغزل

، وبعد  ، وهو معي حيافظ علي  ، وبكل تعب وصلت إىل بييت وأنا راكب بصاحيب الظنون
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فحكيت هذا .  ذلك مكثت إىل آخر اليوم التايل تقريبا حىت أحسست خبفة ما كنت أجده

، فأخربوين أن الدخان يعمل  ، أستكشف ما كان خمبوءا يل يف السيجارة لكثري من الناس

فقلت إذا كان نفس واحد فعل يب كل هذا فماذا تفعله .   العمل يف كل من مل يعتدههذا 

؛ وهل يؤثر   ، خصوصا املكثر منه األنفاس اليت ال تعد كل يوم جيتذا معتاد الدخان

، وأنا أعلم أم قالوا فيه ما قالوا من  يراجع الطب يف ذلك.  الدخان على كل بدن

  .   ديد عظيم حىت كان ال يداوي من مل يتركه، وكان لبعضهم فيه تش  املضار

أما أن له تأثريا على العقل فيدلك عليه أن شاربه إذا نزل به مكدر يفزع إىل شربه 

، ولوال أنه حيصل منه شيء من  ويكثر منه فيتسلى وخيفف عنه ما كان من أمل احلزن

 أجله كان التغطية على العقل ما حصل ذلك التسلي الذي يشعر بأن السبب الذي من

، هذا معىن ال حيتاج لطول تفكري  احلزن ذهل عنه العقل بعض الذهول حىت خف حزنه

  .  انتهى.  فيه

وقد ذكر األستاذ حممد عبد الغفار اهلامشي األفغاين يف شرب الدخان تسعة وتسعني 

  )   مصائب الدخان (، وبينها واحدا واحدا يف رسالة مساها  مرضا

  طباء يف مضار الدخان ذكر منوذج من أقوال األ

وبعد أن نقلنا مجلة من أقوال علماء الشريعة يف حكم الدخان حيسن أن ننقل أيضا 

  .  مجلة من أقوال األطباء يف بيان أضراره وما يسببه من األمراض اخلطرية

كتب على )  كيف تبطل التدخني  : ( هربرت ويلسن كتاب عنوانه:   للدكتور األملاين

قال .  . ، ومل تترك التدخني فإن مثنه سيعاد لك إذا قرأت هذا الكتاب:  غالفه هذه العبارة

يف هذا الكتاب بعد أن ذكر إحصائيات عن اإلصابة بسرطان الرئة بسبب تعاطي الدخان 

، ويطلع على هذه  ومما ال ميكن تصديقه أن شخصا يتمتع بعقل صحيح  : (  ما نصه

ن عادة التدخني تكاد تكون من حيث ، ولكن الظاهر أ اإلحصاءات يستمر يف التدخني

  .  ا هـ)  مضارها مثل عادة شرب اخلمر
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يف .  وبرجر.  وميز.  وقد وجد األطباء الثالثة أرب:  ) ٤٧ (وقال أيضا يف صفحة 

التجارب اليت أجروها على املدخنني أن التدخني يسبب تقلص األوعية الدموية يف 

 واحدة أو سيكارتني كاف ألن خيفض وفوق ذلك وجدوا أن تدخني سيكارة.  األطراف

  .  ا هـ.  حرارة اجللد يف أطراف األصابع

من الكتاب املذكور بعد أن ذكر معلومات عن تأثري التدخني )  ٥٢  (وقال يف صفحة 

فيظهر من املعلومات املذكورة أعاله أن كل مصاب   : ( على األوعية الدموية ما نصه

،  رض للفاجل أو لفقدان عضو من أعضاء جسدهمبرض السكري إذا استمر يف التدخني مع

ومن احلقائق الطبية العلمية اليت ال تدحض أن للتدخني عالقة مباشرة بالضرر الذي يلحق 

، وعنصر هام يف مرض   ، كما أنه السبب األساسي يف مرض سرطان الرئة الدورة الدموية

  .  ا هـ.  شريان القلب التاجي

يف مبحث التدخني ومرض القلب واملوت )   ٦٤-٦٢  (وقال أيضا يف صحيفة 

وقد أوضح جبالء عدد كبري ممن يوثق م من الباحثني الطبيني   : ( بالسكتة القلبية ما نصه

، فقد دلت األحباث اليت قام ا  أن للتدخني تأثريا ظاهرا يف نبضات القلب وضغط الدم

تفع على معدل مستشفى مايو املشهور أنه يف األشخاص الذين ضغط دمهم طبيعي ير

، ويف األشخاص الذين ضغط دمهم عال يرتفع على  درجة عند انقباض القلب)  ٢١  (

إىل أن .  . . ، وذلك بعد تدخني سيكارتني فقط درجة عند انقباض القلب)  ٣١  (معدل 

،   يزعم بعض املدخنني املدمنني أم يفضلون أن يعيشوا مخسني سنة برفقة السيكارة:  قال

ولكنهم ينسون عندما يصرخون ذا القول الطائش أنه قد تعتريهم .   بدواال سبعني سنة

، فيهصر غصن  ، أو الشريان التاجي ، أو سرطان الرئة أمراض مؤملة قتالة كمرض برجر

مادة سامة   (، وما يغفل عنه مدمنو النيكوتني  حيام دون إنذار قبل أن يبلغوا من العمر

، بل تقعدهم عن  يبهم أمراض وإن كانت ال تذهب مهؤالء أنه قد تص)  يف الدخان

؛ ألنه مىت قعد رب البيت عن العمل  العمل فيخلقون املشاكل لذويهم وعياهلم ونسائهم

، ففي حاالت كثرية أصبح املصابون مبرض برجر  أصبحت العائلة جبملتها عالة على غريها
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هم على الصدقة ، معتمدين يف معيشت  أو الشريان التاجي عاجزين عن العمل

  .   ا هـ.   واإلحسان

عزيزي القارئ ال بد  : (  يف ختام تلك املباحث ما نصه:   ) ٦٥  (وقال يف صحيفة 

، وعرفت ما قاله علماء الطب يف التدخني   أنك وعيت كل ما مر يف الفصول السابقة

،   ؟ أظنك فاعل ما فيه اخلري لنفسك  ، واألمراض اليت خيلفها فماذا أنت فاعل وأضراره

، ولتكن يدا قوية ألسلمك  ، وال تدعها ترجتف ، واآلن أعطين يدك وستقلع عن التدخني

،   ) ، األسلحة ستنقذك من التدخني إن عرفت كيف تستعملها كما سنعلمك األسلحة

  .  مث ذكر هذه األسلحة يف بقية الكتاب

 ملؤلفه ) يف نظر طبيب)  السيجارة:  الدخينة  (الدخينة  (وهناك كتاب آخر امسه 

كرس اختصاصي لألمراض العصبية يف مصح ومستشفى مدينة .  دانيال هـ:   الدكتور

حتت عنوان تأثري التبغ على املدخن من )  ٣٠-٢٦ (جاء يف صحيفة .  ك.  د.  وشنطون

،  إن جسم املدخن وإن كان ميتص هذه السموم بالتدريج  : ( هذا الكتاب ما نصه

 وال شك أن التدخني يضعف حاسيت الشم  ا تأثرا بليغاوبكميات قليلة إال أنه يتأثر ،

، والبحة اليت يشكوها املدخن هي من احلاالت  وفقد الصوت)  وآالم احللق (والذوق 

،   املعروفة اليت تتسبب عن فتك هذه السموم باألغشية الرقيقة امللتفة حول األوتار الصوتية

،  كوه مدمنو التدخني من اختالل النظر، بدليل ما يش وال مراء يف أن التبغ يؤذي البصر

، وعجزهم بنوع خاص عن تبني اللون األمحر واللون  وعدم القدرة على متييز األلوان

، فيتراءى هلم أن  ، وتضعف أعصاب بواصرهم من تصاعد غاز األمونيا عليها األخضر

ني جراحي ، وهو علم ب ) سري باركلي موينهان (، ويقول  نقطا سوداء تظهر أمام عيوم

، فهو يؤثر يف غدد  إن للتدخني اليد الطوىل يف إحداث قروح املعدة : ( اجنلترا املعروفني

)  اهليدروكلوريك (، ويزيد إفرازها للعصارة اليت حتتوي على حامض  املعدة تأثريا بليغا

ومن .  ، بل متنع شفاءها يف حالة حدوثها وهذه الزيادة ال تدعو إىل تقرح املعدة فقط

ويأىب كثري من األطباء )  أي املصران االثىن عشري  (عاله أيضا إحداث قروح يف العفج أف
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يف العامل معاجلة أية حالة من حاالت القروح املعوية واملعدية إال إذا امتنع املصاب ا عن 

،   هذا وقد حتقق األطباء منذ عهد بعيد أن للتبغ عالقة قوية مبرض السل.  التدخني

الت الطبية أن دم مدمين التدخني تكون مقاومته لفتكات جراثيم السل ويالحظ من السج

، وأن شفاءهم يتوقف إىل حد عظيم على هجر التبغ هجرا  أضعف من مقاومة غريهم

إن مجيع األمراض اليت تصيب اجلهاز التنفسي هي أكثر انتشارا :  ونقول باإلمجال.   تاما

قات املتضلعون من علم وظائف األعضاء أن وجيمع الث:  إىل أن قال.  . . بني املدخنني

)  وجع يكون يف احللق والصدر (، ويقولون إن الذحبة الصدرية  التبغ سم قتال للقلب

إىل أن .   . . يصيبان املدخنني أكثر مما يصيبان غريهم)  البهر وانقطاع النفس (والقطع 

 والشرايني هو من أقوى وال شك يف أن التأثري السيئ الذي حيدثه التبغ يف القلب:   يقول

، وتفاقمها تفاقما ذريعا  العوامل اليت دعت إىل استفحال أمراض القلب واألوعية الدموية

السكتة  : (  ، وقد كثرت شهادات الوفيات اليت نقرأ فيها هذه الكلمات يف هذه األيام

فلس  ( أو ) السكتة القلبية (وكان جيب أن نقرأ فيها )  فلس القلب وهبوطه (أو )   القلبية

إذا كان التبغ مميتا قتاال فلم ال :   ولرب معترض يقول)   القلب الناشئ عن إدمان النيكوتني

؛ ألن األعضاء جتد وتكافح للتخلص من   ؟ إم ال ميوتون سريعا  ميوت املدخنون سريعا

، وأكرب دليل على أضرار التبغ ما  السموم املتغلغلة يف اجلسم على الوالء كفاحا جريئا

، ولكن إذا تشبث  ، فإا حتدث الصداع والغشيان والقيء هر بعد تدخني اللفافة األوىليظ

،   ، ومتادى يف تعاطيه صار جلسمه طاقة على احتمال مفعوله الضار اإلنسان بعادة التدخني

على أن هذه الطاقة ال تكفل للجسم املناعة والتحرز من النيكوتني الذي يواصل نفث 

، وال بد أن يأيت الوقت الذي تقف فيه  عى سعيه احلثيث للضرر باحلياة، ويس مسومه اخلفية

،   ، وينتهي ذلك الكفاح الطويل اجلاهد ، فيعروها الوهن تلك اإلطاقة عند حدها األخري

، وكأين  وحياول اجلسم الكليل العاين أن يتذرع حبول مصطنع ملواجهة موقفه العصيب

قول هو ذا املدخن يستسلم لألوهام واخلياالت ، وت بالطبيعة تنظر إليه إذ ذاك آسفة

فإن املدخن الذي ال يستطيع أن  : ( ، مث يواصل الكالم إىل أن يقول فلنتركه حلال سبيله



 اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم 

 ١٦

يبصر بالعني اردة فداحة األضرار اليومية اليت يلحقها التبغ بالقلب واألوعية الدموية 

ور بعد تدخني لفافة صغرية حيس أنه ، وال ميوت على الف والكلى والكبد واملعدة والدماغ

  .  ينهض ويرتقي بذلك النشاط الوقيت الذي يبعثه إليه التدخني

على أن التبغ إن كان يقضي على احلياة ببطء إال أن قضاءه عليها مربم حمتوم ال مفر 

، ولكن يوم احلشر العظيم  منه واملدخن يسرف يف العبث بصحته وينتحر بيده على مهل

ومىت بلغ التبغ مداه من اإلضرار .   بد أن يقدم فيها حسابا عما جنت يداه، وال ينتظره

بكثري من األعضاء احليوية كالقلب والكبد والكلى يقف الطب موقف احلائر اآلسف 

، وال جيد   ، ويعلم أن مثل هذه احلاالت ال يرجى هلا شفاء الستعصاء الداء على الدواء

، وتلطيف ويالا إال بإرشاده إىل  مهادنة أخطارهامن مث سبيال إىل )  الطبيب (اآلسي 

)   اطلب السالمة واسع وراءها.   وافعل اخلري.  حد عن الشر : ( اتباع النصيحة القائلة

واإلحلاح عليه باإلقالع عن عادة التدخني كي يتاح ألعضائه البالية أن تسري به بضع أعوام 

الطبيب )  كلنتون.  س.  أ (لدكتور إن ا:   ) ٤٣  (إىل أن قال يف صحيفة .  . . أخرى

لقد كثر ما قيل عن شرور  : (  يقول)   بفرانسيسكو (املباشر لطائفة من مدارس البنني 

، فإن تعاطي الدخينة يوهن  ، إال أن نصف احلقيقة مل يقرر يف كل ما قيل الدخينة وآفاا

،  نشطها وينبهها، وخيدر األعصاب بعد أن ي  ، ويهدم الصحة ، ويضعف اإلرادة األخالق

،  ، ويبتليهم بتضخم القلب ، ويقلل من مقاومتهم له ويعد األحداث ملرض السل

، وكثريا ما طلب مين أن أصف عالجا ألحداث مصابني  ويرسلهم إىل مستشفى ااذيب

،   ، وكان تسعة أعشار هذه احلاالت نامجا عن عادة التدخني خبفقان القلب وشدة وجيبه

.  ، مصريها املستشفيات واملالجئ والسجون  ألطراف قوامها البؤسفهي حلقة متصلة ا

  .  اهـ املقصود منه)  وأنا أقرر احلقيقة اليت يعرفها كل طبيب ومعلم

فهذه مقتطفات من كالم األطباء يف أضرار الدخان طبيا سقناها بعد كالم :  وبعد

، واملنع    يتردد يف حترميه، فهل يليق مبنصف بعد هذا أن العلماء يف بيان حكم تعاطيه شرعا

  .  ، وال بقوله  منه اللهم إال مكابر ال عربة به
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  حترمي احلرير على الرجال 

،  الذهب واحلرير اخلالص حرام على الرجال : ( قال املؤلف)  ٦٥  (يف صحيفة 

، فتقييده احلرير باخلالص يفهم منه أن  وكرر هذه العبارة مرة أخرى يف نفس الصفحة

، وهذا منه خطأ واضح   ، وهو املشوب مع غريه ال حيرم عنده مطلقا خلالصاحلرير غري ا

  :  ، ذلك أن احلرير غري اخلالص ال خيلو من إحدى حالتني وإمجال ال بد من تفصيله

أن يكون احلرير هو الغالب فهذا حكمه حكم احلرير اخلالص يف :  احلالة األوىل

  .  التحرمي على الرجال

، فهذا مباح للرجال عند اجلمهور   يكون احلرير مغلوبا مع غريهأن :  احلالة الثانية

واختار ابن دقيق العيد والشوكاين حترميه يف هذه احلالة كاحلالة .  تعليقا للحكم بالغالب

  .  األوىل إال إذا كان احلرير قدر أربع أصابع فما دون

لطه احلرير وذهب اجلمهور إىل جواز لبس ما خا)  ٢٩٤-١٠ (قال احلافظ يف الفتح 

، وما  ، وعمدم يف ذلك ما تقدم يف تفسري احللة السرياء إذا كان غري احلرير أغلب

انضاف إىل ذلك من الرخصة يف العلم يف الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره يف 

هو قياس يف معىن األصل لكن ال يلزم من جواز ذلك :  قال ابن دقيق العيد.  حديث عمر

، وإمنا جيوز منه ما كان جمموع احلرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت  طجواز كل خمتل

،   ، فيكون املنع من لبس احلرير شامال للخالص واملختلط منفردة بالنسبة جلميع الثوب

، ويلتحق  ، وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة وبعد االستثناء يقتصر على القدر املستثىن

  .  لطة اهـا يف املعىن ما إذا كانت خمت

وقد عرفت مما سلف األحاديث الواردة :  ) ٩٤-١ (وقال الشوكاين يف نيل األوطار 

، وال خيرج عن التحرمي إال ما  يف حترمي احلرير سواء وجدت منفردة أو خمتلطة بغريها

، وسواء وجد ذلك جمتمعا  استثناه الشارع من مقدار األربع األصابع من احلرير اخلالص

يعين  (، أو مفرقا كما يف الثوب املشوب وحديث ابن عباس   اخلالصةكما يف القطعة
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قال ابن عباس أما .  )١( } عن الثوب املصمت من قز إمنا ى رسول اهللا  {:  حديث

، وال لتقييد تلك  ماتال يصلح لتخصيص تلك العمو)  السدى والعلم فال نرى به بأسا

، وال مستمسك للجمهور القائلني حبل الثوب إذا كان احلرير مغلوبا   اإلطالقات ملا عرفت

، فانظر أيها املنصف هل يصلح جسرا تذاد عنه األحاديث  إال قول ابن عباس فيما أعلم

ل مع ما ، وهل ينبغي التعويل عليه يف مثل هذا األص الواردة يف حترمي مطلق احلرير ومقيده

يف إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط االستدالل به على فرض جترده عن 

فرحم اهللا ابن دقيق العيد فلقد حفظ اهللا به يف هذه املسألة أمة نبيه عن .  املعارضات

  .  اهـ.  اإلمجاع على خطأ

  حكم إعفاء اللحية 

،   الرابعة لكتابهمن الطبعة)  ٨١ (مث حبث املؤلف يف موضوع إعفاء اللحية يف صفحة 

  :  ووقع منه أخطاء يف هذا املوضوع إليك بياا

، فذلك قد يؤدي  وليس املراد بإعفائها أال يأخذ منها شيئا أصال (قوله :  اخلطأ األول

، كما روي ذلك  ، بل يأخذ من طوهلا وعرضها إىل طوهلا طوال فاحشا يتأذى به صاحبها

  .  اهـ.   بعض السلف، وكما كان يفعل يف حديث عند الترمذي

بلى واهللا إن هذا هو :   نقول عنه.  ليس املراد بإعفائها أن ال يأخذ منها شيئا:  فقوله

  .  ، وقال به األئمة املراد بإعفائها الذي تدل عليه األحاديث الصحيحة

وأما إعفاء اللحية فمعناه :   ) ١٩٤ - ٣ (قال النووي يف شرحه لصحيح مسلم 

،  ، وكان من عادة الفرس قص اللحية يف الرواية األخرى)   أوفوا : ( ، وهو معىن  توفريها

.   وأرخوا.   وأوفوا.  أعفوا  (فحصل مخس روايات :   إىل أن قال.  فنهى الشرع عن ذلك

، هذا هو الظاهر من احلديث الذي  ومعناها كلها تركها على حاهلا)  ووفروا.  وأرجوا

  .   ) ١٣١ - ١ (شوكاين يف نيل األوطار وقال مثل ذلك ال.  اهـ.   تقتضيه ألفاظه

                                                 
 .  )١/٣١٣(، أمحد  )٤٠٥٥(أبو داود اللباس ) ١(



 سالم اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام يف اإل

 ١٩

بل يأخذ من طوهلا وعرضها كما روي ذلك يف حديث عند :   وقول املؤلف

؛ ألنه ضعيف  هذا احلديث الذي أشار إليه حديث ال تقوم به حجة:  نقول.   الترمذي

وهذا أخرجه :  قال احلافظ ابن حجر يف الفتح.  ، وأحلقه بعض العلماء باملوضوعات جدا

رمذي ونقل عن البخاري أنه قال يف رواية عمر بن هارون ال أعلم له حديث منكرا إال الت

  .  اهـ.  هذا

، وقال الشوكاين يف  اهـ كالم احلافظ.   وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا مجاعة

ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه )   ١٣١-١  (نيل األوطار 

، وقال  )١( } كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا أن النيب  {:  عن جده

عمر بن هارون يعين املذكور :   ، قال مسعت حممد بن إمساعيل يعين البخاري يقول غريب

ه إال هذا ، وال أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد ب يف إسناده مقارب احلديث

قال .   إنه متروك:  وقال يف التقريب.   ، ال نعرفه إال من حديث انتهى احلديث

  .   اهـ)  ببعض اختصار (فعلى هذا أا ال تقوم باحلديث حجة :   الشوكاين

وقال النووي يف اموع شرح املهذب وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

ضها وطوهلا فرواه الترمذي بإسناد ضعيف ال  كان يأخذ من حليته من عرجده أن النيب 

  )  ٢٩٠-١ (اهـ .  حيتج به

احلجة فيما ثبت عن :   نقول-، وكما كان يفعل بعض السلف  : وقول املؤلف

على قول صاحب )  ١٣٨ - ١  (قال الشوكاين يف نيل األوطار .   ال فيما خالفه النيب

وقد :  قال)   ى حليته فما فضل أخذهوكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض عل : ( املنتقى

  .  انتهى.  والروايات املرفوعة ترده.  استدل بذلك بعض أهل العلم

، بل هم  ونقول أيضا مل ينقل عن أحد من سلف األمة أنه كان يأخذ من حليته

نعم جاء عن ابن عمر .   من األمر بإعفاء اللحيةمتمسكون مبا صح عن رسول اهللا 

                                                 
 .  )٢٧٦٢(الترمذي األدب ) ١(
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، وليس يف هذا  ج أو اعتمر قبض على حليته وأخذ ما زاد على القبضةكما تقدم أنه إذا ح

،   ، وإمنا يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة  داللة على األخذ من اللحية مطلقا

فنطالب األستاذ بصحة ما نقله .  مع حلقه لشعر رأسه أو تقصريه يأخذ ما زاد على القبضة

  .  ، وأىن له ذلك  حلاهمعن السلف املعتربين من أخذ شيء من

قول :   وذا نرى أن يف حلق اللحية ثالثة أقوال : (  قول املؤلف:   اخلطأ الثاين

، وهو الذي ذكر يف الفتح  وقول بالكراهة.  ، وهو الذي ذكره ابن تيمية وغريه بالتحرمي

 . ، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر وقول باإلباحة.  ، ومل يذكر غريه عن عياض

، فإن األمر ال يدل على الوجوب  ، وهو القول بالكراهة ولعل أوسطها وأقرا وأعدهلا

، وأقرب مثل على ذلك هو األمر بصبغ الشيب خمالفة  ، وإن علل مبخالفة الكفار جزما

  .   ، فدل على أن األمر لالستحباب ، فإن بعض الصحابة مل يصبغوا لليهود والنصارى

 من السلف حلق اللحية ولعل ذلك ألنه مل تكن م صحيح أنه مل ينقل عن أحد

  .   اهـ.  ) حاجة حللقها وهي عادم

.  إن ترجيح املؤلف للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل ال دليل عليه:   نقول

، وهو حترمي  ، وتدل على أن الصواب هو القول األول واألدلة الصحيحة تقتضي خالفه

واتفقوا أن حلق مجيع )  ١٥٧ (م يف مراتب اإلمجاع صحيفة قال ابن حز.   حلق اللحية

حيرم حلق اللحية لألحاديث :  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية.  اهـ.  اللحية مثلة ال جتوز

  .  ، ومل يبحه أحد الصحيحة

وأما قياس املؤلف األمر بإعفاء اللحية على األمر بصبغ الشيب يف أن كال منهما يفيد 

، إذ األمر بإعفاء اللحية مل يأت ما   ؛ ألنه قياس مع الفارق  قياس باطل، فهو  االستحباب

، فقد جاء ما يصرفه  ، خبالف األمر بصبغ الشيب يصرفه عن الوجوب إىل االستحباب

،   ) ٨٠ - ١٤ : ( عن الوجوب إىل االستحباب قال النووي يف شرح صحيح مسلم

، فقال  يف اخلضاب ويف جنسهاختلف السلف من الصحابة والتابعني :  وقال القاضي

.    يف النهي عن تغيري الشيب، ورووا عن النيب  ترك اخلضاب أفضل:  بعضهم
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:  ، وقال روي هذا عن عمر وعلي وأُبي وآخرين رضي اهللا عنهم.   مل يغري شيبه وألنه

، وخضب مجاعة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم لألحاديث  آخرون اخلضاب أفضل

قال الطربي الصواب أن اآلثار املروية عن :   ، إىل أن قال  ا مسلم وغريهاليت ذكره

، بل األمر   ، وليس فيها تناقض   بتغيري الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة النيب

واختالف السلف يف :  قال.    شيبه كشيب أيب قحافة والنهي ملن له مشط فقطبالتغيري ملن

، مع أن األمر والنهي يف ذلك ليس  لكفعل األمرين حبسب اختالف أحواهلم يف ذ

  .  اهـ.   ، وهلذا مل ينكر بعضهم على بعض خالفه يف ذلك للوجوب باإلمجاع

، بل  ليست العلة يف إعفاء اللحية خمالفة الكفار فقط كما يف الصبغ:  ونقول أيضا

وأيضا الصحابة والتابعون .  ، كما يف احلديث الصحيح  وكون إعفائها من خصال الفطرة

، وقد اختلفوا يف مدلول األمر بصبغ   ومن بعدهم مل خيتلفوا يف مدلول األمر بإعفاء اللحية

،  ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بني األمر بإعفاء اللحية واألمر بصبغ الشيب  الشيب

  .   وبطل قياس املؤلف إعفاء اللحية على صبغ الشيب

 يكن م حاجة إليه وهي وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكوم مل

  .  ، يكفي سقوطه عن رده ، فهو تعليل ساقط  عادم

، وقد كانوا  عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم:  ونقول

، فقد  ، كما يف قصة قيس بن سعد رضي اهللا عنهما  يعظمون اللحية ويعلون من شأا

، ولكن  نعم السيد قيس لبطولته وشهامته:  ، فقالت األنصار  كان أثط أي أمرد ال حلية له

، هذا   ال حلية له فواهللا لو كانت اللحية تشترى بالدراهم الشترينا له حلية ليكمل رجل

، وقد قرر   ، وأا عالمة على كمال الرجولية شأن سلفنا الصاحل يف اللحية وتعظيمها

، كما لو  جلاين دية كاملةالعلماء فيمن جىن على حليته فتساقط شعرها ومل ينبت أن على ا

  .  !؟  ، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس حبرام  قتله
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  حكم ما أزهقت روحه بطريقة الصعق الكهربائي من احليوانات املأكولة 

املسألة الثانية هل  : (  يف مبحث ذبائح أهل الكتاب)   ٤٨ ( قال املؤلف يف صحيفة 

.   ؟ اشترط ذلك أكثر العلماء يف احللقيشترط أن تكون تذكيتهم مثل تذكيتنا مبحدد 

والذي أفىت به مجاعة من املالكية أن ذلك ليس بشرط قال القاضي ابن العريب يف تفسري آية 

  :  املائدة

وهذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات اليت أباحها 

، ويزيل االعتراضات عن  الشكوك، وإمنا كرره تعاىل لريفع  ، وهو احلالل املطلق اهللا

، ولقد سئلت عن   ، وحتوج إىل تطويل القول اخلواطر الفاسدة اليت توجب االعتراضات

؛   فقلت تؤكل.  ، مث يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما النصراين يفتل عنق الدجاجة

اهللا لنا ، ولكن أباح   ، وإن مل تكن هذه ذكاة عندنا ألا طعامه وطعام أحباره ورهبانه

، ولقد   ، وكل ما يرونه يف دينهم فإنه حالل لنا إال ما كذم اهللا فيه  طعامهم مطلقا

، فكيف ال نأكل   إم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطؤهن:   قال علماؤنا

، وقال يف   هذا ما قرره ابن العريب)   واألكل دون الوطء يف احلل واحلرمة.   ذبائحهم

، أي بغري قصد   لوه على غري وجه الذكاة كاخلنق وحطم الرأسما أك  : (  موضع ثان

   .  )  ، ميتة حرام  التذكية

وال تنايف بني القولني فإن املراد أن ما يرونه مذكى عندهم لنا :   قال املؤلف القرضاوي

،   وما يرونه مذكى عندهم ال حيل لنا.  أكله وإن مل تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة

، وهذا هو   ذكاة هو القصد إىل إزهاق روح احليوان بنية حتليل أكلهواملفهوم املشترك لل

   )١(مذهب املالكية عامة 

                                                 
، فإن تعريف الذكاة عند  ، وليس األمر كما يزعم عبارته توهم أن ما ذكر هو تعريف الذكاة عند املالكية) ١(

قطع مميز يناكح متام احللقوم والودجني من املقدم بال رفع قبل  : ( يل ما يأيتاملالكية كما يف خمتصر خل
 .  اهـ.  ) التمام



 سالم اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام يف اإل

 ٢٣

وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف احلكم يف اللحوم املستوردة من أهل الكتاب كالدجاج 

، فما داموا يعتربون  وحلوم البقر احملفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي وحنوه

، وهو حماولة  انتهى كالم املؤلف.   فهو حل لنا وفق عموم اآلية،  هذا حالل مذكى

  .  إلباحة اللحوم املستوردة اليت مل يتبع فيها طريقة الذكاة الشرعية

  :  وجوابنا عنه من وجوه

 فيما نقله من كالم ابن العريب فزاد - هداه اهللا -أن املؤلف تصرف :  الوجه األول

.    عمل يتناىف مع األمانة العلمية واخلشية اإلهلية، وهذا فيه ونقص وغري بعض كلماته

  :  ، وذلك يف مواضع ومبقابلة ما نقله على أصل كالم ابن العريب يظهر ما ذكرنا

والعبارة )   إم يعطوننا أوالدهم ونساءهم ملكا يف الصلح  : ( قال ابن العريب:  األول

فحذف كلمة )  أزواجاإم يعطوننا نساءهم  : ( املوجودة يف نقل املؤلف هكذا

  .   ) أزواجا (إىل كلمة )  ملكا (وغري كلمة )   يف الصلح (وكلمة )  أوالدهم  (

فإن قيل فما أكلوه على غري وجه الذكاة كاخلنق  : ( قال ابن العريب:  املوضع الثاين

،  ، وإن أكلوها فال نأكلها حنن ، وهي حرام بالنص ، فاجلواب أن هذا ميتة وحطم الرأس

والعبارة املوجودة يف نقل )   ، وهو حرام علينا  ، ومن طعامهم ير فإنه حالل هلمكاخلرت

 أي بغري قصد -ما أكلوه على غري وجه الذكاة كاخلنق وحطم الرأس  : ( املؤلف هكذا

  .   )  ميتة حرام-تذكية 

أي بغري قصد  : ( فقارن أيها القارئ بني العبارتني جتد أن املؤلف زاد من عنده كلمة

)  وهو حرام علينا : (  إىل قوله)  بالنص : ( وحذف من كالم ابن العريب من قوله)  يةتذك

ولعله فعل هذا ليزيل ما يف كالم ابن العريب يف املوضعني من التناقض الواضح حىت يبين 

  .  ، وإن كان على غري الذكاة الشرعية عليه فتواه بإباحة ما ذبح بالصعق الكهربائي

، فتارة يعترب ما أكله  كالم ابن العريب هذا متناقض غاية التناقضأن :  الوجه الثاين

،   ، كاخلرتير حيرم علينا أكله  ، وقد ذبح على غري وجه الذكاة ميتة حراما أهل الكتاب

، ويدخل فيه ما مات بفتل عنقه دخوال   وهذا اعتبار صحيح يتمشى مع األدلة الشرعية
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،   حرم اهللا علينا أكلها بتفسري يشمل ما فتل عنقه، وهو أيضا قد فسر املنخنقة اليت  أوليا

فهذا أيضا )  واملنخنقة فهي اليت ختنق حببل بقصد أو بغري قصد أو بغري حبل  : ( حيث قال

، مث ينقض ابن   ) أي بغري قصد التزكية (يبطل الكلمة اليت زادها القرضاوي وهي قوله 

ح لنا ما فتل عنقه النصراين وصار طعاما إنه يبا:  العريب كالمه األول بكالمه الثاين فيقول

؟ ال شك  ، فأي قوليه أوىل باالعتبار ، وإن مل يكن هذا ذكاة عندنا له وألحباره ورهبانه

، فهو خطأ ال  ، وأما القول الثاين ، وهو القول األول  أن األوىل باالعتبار ما وافق الدليل

 لعقلي أن أقلد مذهبا معينا يف كل مل أرض : ( واملؤلف يف أول كتابه يقول.   يتابع عليه

فما باله هنا يغيب عن ذهنه هذا القول ويقلد ابن )  القضايا واملسائل أخطأ أو أصاب

ويبين عليه فتواه بإباحة ما تكون تذكيته .  ، قول متناقض متهافت العريب يف قول خطأ

  .  بالصعق الكهربائي

 للذكاة هو القصد إىل إزهاق روح واملفهوم املشترك : (  قول املؤلف:  الوجه الثالث

هذا القول يقتضي أنه مىت حصل إزهاق روح احليوان بنية حتليله )  احليوان بنية حتليل أكله

،   ، ويف أي موضع من بدن احليوان  حصلت الذكاة الشرعية بأي وسيلة كان اإلزهاق

وضع ، وم ، وآلة خمصوصة ؛ ألن الذكاة الشرعية هلا صفة خمصوصة وهذا خطأ واضح

 قال ابن العريب يف تفسري سورة )١( - رمحهم اهللا -، كما بني ذلك العلماء  خمصوص

، وفري األوداج  وهي يف الشرع عبارة عن إار الدم : ( املائدة يف بيان الذكاة الشرعية

 مقرونا ذلك - كما تقدم -، والعقر يف غري املقدور عليه  ، والنحر يف املنحور يف املذبوح

:   ، مث قال ، مث ذكر اخلالف يف حكم املذبوح من القفا ، وذكر اهللا تعاىل د إليهبنية القص

، ولكن   ، وهو أن الذكاة وإن كان املقصود ا إار الدم وهذا ينبين على أصل حنققه لكم

؛ ألن اجلاهلية كانت تتقرب بذلك  فيها ضرب من التعبد والتقرب إىل اهللا سبحانه

                                                 
واألصل يف الذبائح التحرمي حىت يعلم وجود الشرط املبيح كما قرر ذلك العالمة ابن القيم يف أعالم املوقعني ) ١(

ها فال تأكل فإنك إمنا مسيت على وإن خالطها كالب من غري : ( مستدال بقول الرسول يف كالب الصيد
 .  أعالم)  ٣٤٠-٣٣٩-١ (انظر )  ، ومل تسم على غريه كلبك
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، فأمر اهللا تعاىل بردها  ، وجتعلها قربتها وعبادا ل لغري اهللا فيها، و ألصنامها وأنصاا

 يف ، وقد ذبح النيب  ، وهذا يقتضي أن يكون هلا نية وحمل خمصوص ، والتعبد ا له  إليه

، وقال مبينا    فبني حملها)١( }ة إمنا الذكاة يف احللق واللب {:  ، وقال احللق وحنر يف اللبة

،  ، ومل يقع بنية  فإذا أمهل ذلك)٢( }ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل  {:   لفائدا

  .   اهـ.  ، وال صفة خمصوصة زال منها حظ التعبد  وال شرط

وأما احملل فاحللق واللبلة وهي الوهدة  : (  نا حمل الذكاةوقال ابن قدامة يف املغين مبي

  .  اهـ.   ) ، وال جيوز الذبح يف غري هذا احملل باإلمجاع اليت بني أصل العنق والصدر

أن فتوى املؤلف حبل اللحوم املستوردة مما قد تكون تذكيته بالصعق :  الوجه الرابع

، ولو ذكى مسلم ذه الكيفية   غري شرعية؛ ألن هذه الذكاة  الكهربائي وحنوه فتوى باطلة

؛ ألن هذه الكيفية ال تتوفر فيها الشروط  ، فغري املسلم من باب أوىل ما حلت ذبيحته

  .  املشترطة يف الذكاة

، وقد بينا ما فيه من التناقض  وهذه الفتوى مبنية على قول ابن العريب اآلخر

  .  والبطالن

على قول )  ٢١٩ - ٢ (بن جاسر يف منسكه قال الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن 

ومراد :  قلت.  الفقهاء وإن وكل من يصح ذحبه ولو ذميا كتابيا جاز مع الكراهة

األصحاب جبواز توكيل الذمي الكتايب يف ذبيحة هدي املسلم أو أضحيته إذا كان الكتايب 

أما إن كان .  يذبح األضحية أو اهلدي أو ينحرها يف موضعه الشرعي بشروطه املعتربة

يذحبها بضرب املسامري أو الفئوس يف الرأس وحنوه أو الكهرباء كما عليه عمل بعض 

؛ ألن ذحبه للبهيمة  ، وال حتل ذبيحته بذلك النصارى يف هذا الزمان فإنه ال يصح توكيله

                                                 
، ابن ماجه   )٢٨٢٥(، أبو داود الضحايا   )٤٤٠٨(، النسائي الضحايا   )١٤٨١(الترمذي األطعمة ) ١(

 .  )١٩٧٢(، الدارمي األضاحي   )٤/٣٣٤(، أمحد   )٣١٨٤(  الذبائح
،  )١٤٩١(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٩١٠( البخاري اجلهاد والسري) ٢(

 .  )٣/٤٦٣(، أمحد  )٢٨٢١(، أبو داود الضحايا  )٤٤١٠(النسائي الضحايا 
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،   ، بل حكمها حكم امليتة فهي حرام ، وال حتل بذلك على هذه الصفة ال يسمى مذكى

  .  واهللا أعلم.  ك مسلم وأوىلكما لو فعل ذل

، فهو حل لنا وفق   فما داموا يعتربون هذا حالال مذكى  : (  وأما قول املؤلف  

،   فيجاب عنه بأنه ليس املراد بطعامهم الذي أباحه اهللا لنا ما استحلوه هم)   عموم اآلية

 هنا يفيد وكالم ابن العريب الذي اعتمده املؤلف.  بطعامهم ما أباحه اهللا هلمبل املراد 

، ومل  ؛ ألنه قيد إباحة ما ذحبوه بكوم يرونه يف دينهم ، ويؤيد ما ذكرنا  خالف ما قاله

، وهل ما ذبح بالصعق الكهربائي  ، ويكون طعاما ألحبارهم ورهبام يكذم اهللا فيه

 ؟ على املؤلف أن  ، ومل يكذم اهللا فيه ، ويأكله أحبارهم ورهبام  يرون إباحته يف دينهم

  .  يثبت ذلك

  حكم التصوير 

ووقع منه )  ٨٢  (إىل صحيفة )  ٧٢ (مث حبث املؤلف موضوع التصوير من صحيفة 

  :  يف هذا املوضوع أخطاء كثرية ال بد من كشفها وبياا وهي كما يلي

، وهو   ، ومكروه كراهة ترتيه ، وهو التماثيل تقسيمه التصوير إىل حمرم:  اخلطأ األول

،   ، وهو التصوير الفوتوغرايف ومباح.  م يف الورق واللوحات واجلدراناملنقوش واملرسو

، وحترمي استعمال الصور  فهذا تقسيم باطل ترده األدلة الصحيحة الواردة يف حترمي التصوير

ومن ادعى التفصيل كاملؤلف فعليه .   ، منقوشة أو فوتوغرافية  ، متاثيل أو غري متاثيل مطلقا

  :  مجلة من أقوال األئمة يف ذلك، وحنن نقول لك  الدليل

ومنها :  ملا ذكر الكبائر قال)  ٤٠٣ - ٤ (عالم املوقعني  قال العالمة ابن القيم يف أ

  .  اهـ.  ، سواء كان هلا ظل أو مل يكن تصوير صورة احليوان

بعد أن ذكر حترمي الصور ما )  ١٨ - ١٤ (وقال النووي يف شرح صحيح مسلم 

، هذا تلخيص مذهبنا يف  ا كله بني ما له ظل وما ال ظل لهوال فرق يف هذ : ( نصه

، وهو مذهب  ، ومبعناه قال مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم املسألة
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،  ، وقال بعض السلف إمنا ينهى عما كان له ظل . الثوري ومالك وأيب حنيفة وغريهم

 ، فإن الستر الذي أنكر النيب   ، وهو مذهب باطل وال بأس بالصور اليت ليس هلا ظل

، مع ما يف األحاديث املطلقة  ، وليس لصورته ظل الصورة فيه ال يشك أحد أنه مذموم

  .  اهـ.   يف كل صورة

بعد ذكره مللخص كالم )  ٣٨٤ - ١٠ (وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 

 أمحد من حديث قلت يؤيد التعميم فيما له ظل وما ال ظل له ما أخرجه:  النووي هذا

،  أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع ا وثنا إال كسره {:  قال.    - أن النيب علي 

من عاد إىل صنعة  {:  ، وفيه  احلديث.  . .   أي طمسها- )١( }وال صورة إال لطخها 

وقال احلافظ أيضا يف فتح .  اهـ.  } ، فقد كفر مبا أنزل على حممد  شيء من هذا

إن أصحاب هذه الصور  {:   يف أثناء كالمه على حديث عائشة)  ٣٩٠ - ١٠ (الباري 

ويستفاد منه أنه ال فرق يف حترمي الصور أن تكون الصور :   قال)٢( }يعذبون يوم القيامة 

  .  اهـ.  ، وال بني أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة هلا ظل أو ال

بن يف أثناء كالمه على حديث ا)  ١٠٨ - ٢ (وقال الشوكاين يف نيل األوطار 

:    وحديث ابن عباس)٣( }الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة  {:   عمر

احلديثان يدالن على أن التصوير من أشد احملرمات :    قال)٤( }كل مصور يف النار  {

، ولورود لعن املصورين يف   ، وبأن كل مصور من أهل النار  عليه بالتعذيب بالنارتوعدلل

وظاهر :  إىل أن قال.  . . ، وذلك ال يكون إال على حمرم متبالغ يف القبح أحاديث أخر

أنه ال فرق بني املطبوع يف الثياب وبني )  بكل صورة صورها  (وقوله )  كل مصور  (قوله 

                                                 
 .  )١/٨٧(أمحد ) ١(
 .  )١٨٠٣(، مالك اجلامع  )٦/٢٤٦(، أمحد  )٢١٠٧(، مسلم اللباس والزينة  )٤٨٨٦(البخاري النكاح ) ٢(
 .  )٢/٥٥(، أمحد  )٥٣٦١(، النسائي الزينة  )٢١٠٨(، مسلم اللباس والزينة  )٥٦٠٧(ري اللباس البخا) ٣(
، النسائي الزينة  )١٧٥١(، الترمذي اللباس  )٢١١٠(، مسلم اللباس والزينة  )٢١١٢(البخاري البيوع ) ٤(

 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٥٠٢٤(، أبو داود األدب  )٥٣٥٨(
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، مث ذكر   ويؤيد ذلك ما يف حديث عائشة املتقدم من التعميم، ما له جرم مستقل

فهذه األحاديث قاضية بعدم الفرق بني املطبوع من الصور :  ، مث قال أحاديث مبعناه

 - كما يف كتب اللغة -، إذ هي  ؛ ألن اسم الصورة صادق على الكل واملستقل

  .   اهـ.  ، وهو يقال ملا كان منها مطبوعا على الثياب شكال الشكل

ومبا ذكرنا من األحاديث وكالم أهل العلم عليها تبطل دعوى املؤلف أنه ليس هناك 

نص صحيح سليم من املعارضة يدل على حرمة الصور املنقوشة يف الثياب والبسط 

، إذ  ، وكذا تبطل دعواه إباحة التصوير الفوتوغرايف  واجلدران واملرسومة يف لوحات

  .  ، فهو أوىل بالتحرمي  املضاهاة من الصور املنقوشة واملرسومةالتصوير الفوتوغرايف أبلغ يف

ما )  ٢٦٥ - ٢٦٤ (قال الشيخ مصطفى احلمامي يف كتاب النهضة اإلصالحية 

)   الفوتوغراف  (وإين أحب أن جتزم اجلزم كله أن التصوير بآلة التصوير   : ( نصه

، وحيرم عليه متكني مسلطها  ر، فيحرم على املؤمن تسليطها للتصوي  كالتصوير باليد متاما

، وليس من الصواب يف  ؛ ألنه ذا التمكني يعني على فعل حمرم غليظ اللتقاط صورته ا

شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك اآللة حبجة أن 

، وهذا  ما، فال يكون حرا ، والتصوير ذه اآللة ال دخل لليد فيه  التصوير ما كان باليد

، أو يفتح تيارا كهربائيا يعدم كل من  عندي أشبه مبن يرسل أسدا مفترسا فيقتل من يقتل

، فإذا وجه إليه اام  ، أو يضع مسا يف طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام مر به

 : ، ويردف قوله هذا حبجة هي ، إمنا قتل السم والكهرباء واألسد أنا مل أقتل:  بالقتل قال

، فكيف  ، وأنا ما مددت يدي إىل أولئك املوتى أن القتل ال يكون قتال إال إذا كان باليد

إن القتل أن تزهق الروح بأي وسيلة من وسائل :  ، والذي يقال هلذا  ينسب إيل قتلهم

، وإن مل  ، فعلى من سلطها إمث القتل ، ومن الوسائل القاتلة السم والكهرباء والسبع  القتل

، وحضرة  ، والبالء كله يف الصورة  ، املراد منه إجياد الصورة فكذلك التصوير.  ميد يده

، ومل خيرب أن املالئكة ال تدخل البيوت   مل يغضب إال لوجود الصورةموالنا رسول اهللا 

، بل جعل مناط   بني صورة وصورة، ومل يفرق  اليت فيها الصورة إال لوجود الصورة
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،  أحيه:  ، فيقال لفاعل مشاه ، فإنه الذي له احلياة حيوانالنهي الصورة اليت تشبه أي 

، على  ، أما الشجر وغريه من اجلمادات والنباتات فال يقال فيها ذلك  أي انفخ الروح فيه

إن هذه اآللة املصورة ال يتضح ما صورته وحيكم عليه بأنه صورة مبجرد :  أين أقول

، بل للمصور بعد ذلك  ال دخل لإلنسان فيهتوجيهها إىل ما يراد تصويره حىت يقال إنه 

،  ، ولوال تلك اإلجراءات ما اتضحت صورة التوجيه أعمال كثرية حىت تتضح الصورة

، ولوال هذه  ، بل له شروط خاصة يستوفيها وقت توجيه آلة التصوير وال كان تصوير

 وإذا كيف ال يكون اإلنسان مصورا إذا كان.  الشروط الستحال أن تكون صورة

ولو شئت :   إىل أن قال.  . .  ، وكيف ينفي عنه حرج التصوير تصويره بسبب تلك اآللة

، بل  لقلت أن عذاب املصور بتلك اآللة سيكون أضعاف أضعاف ما يصوره املصور بيده

، والعذاب على  الذي تصوره آلة التصوير يف حلظة ميكث املصور بيده سنني يف تصويره

ذلك أنك تفهم أن تصوير صورة واحدة معصية كربى ، و قدر اإلنتاج يف التصوير

، وهكذا كلما كثرت  ، فإذا انضم إليها تصوير صورة ثانية كانت معصية ثانية  واحدة

،  ، وأنت تعلم أن العذاب يكون على قدر اآلثام الصور املصورة كلما كثرت آثام املصور

 باآللة املصورة ينقلون وأنت تعرف أن املصورين.  فكلما كثرت كلما اشتد العذاب وطال

، كالذين يتعرضون  عشرات اآلالف من الصور يف مرة واحدة من توجيههم تلك اآللة

،  ، كمجامع األعياد وجمامع املشيعني جلنازات الوجهاء من الناس ألخذ اامع العظيمة

ونه فهؤالء وأمثاهلم من املصورين ال يعلم إال ربنا ما يستحق.  خصوصا إذا كانوا ممتازين

، وهو كما ترى من وضوحه يف الرد على  اهـ.  من عذاب لكثرة ما يصورونه من صور

  .  املؤلف وأمثاله ممن يبيح التصوير الفوتوغرايف

ومن :   يف رسالة له- رمحه اهللا -وقال الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الديار السعودية 

، وال فرق بني اسدة وما يف  أعظم املنكرات تصوير ذوات األرواح واختاذها واستعماهلا

  .  اهـ.  األوراق مما أخذ باآللة
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، وأم من  ، وباللعن  واملستفاد من جمموع األحاديث شدة وعيد املصورين بالنار

، وعلى أي وجه كان لإلتيان بصيغ   ، وأن التصوير حرام جبميع أنواعه أظلم الظاملني

من صور صورة يف  {:    وقوله)١( }كل مصور يف النار  { : ، مثل قوله  العموم

ن هذه الصور يعذبون إن الذين يصنعو {:   وقوله)٢( }الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح 

،  وكلها من صيغ العموم)  الذين (و )  من (و )   كل ( فأتى بلفظ )٣( }يوم القيامة 

واهللا .  ، وقسمه إىل حمرم ومكروه ومباح فأين يذهب من أباح شيئا من أنواع التصوير

  .  املستعان

باالستثناء الوارد استدالل املؤلف على عدم حترمي ما عدا التماثيل من الصور :  اخلطأ الثاين

، وقد  )٤( }إال رقما يف ثوب  { : يف حديث زيد بن خالد وحديث أيب طلحة من قوله

)   ٨٥-١٤   ( عن هذا االستدالل يف شرحه على صحيح مسلم- رمحه اهللا -أجاب النووي 

، وجوابنا وجواب اجلمهور   لقاهذا حيتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مط:   حيث قال

، وقد قدمنا أن هذا  عنه أنه حممول على رقم على صورة الشجر وغريه مما ليس حبيوان

  .  اهـ.   جائز عندنا

وحيتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل له حديث أيب :  وقال احلافظ ابن حجر

  .  اهـ.  هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن

، وأما قوله يف   : بن باز يف اجلواب املفيد يف حكم التصويروقال الشيخ عبد العزيز 

، فهو استثناء من  )٥( }إال رقما يف ثوب  { : حديث بأيب طلحة وسهل بن حنيف

                                                 
، النسائي الزينة   )١٧٥١(، الترمذي اللباس   )٢١١٠(، مسلم اللباس والزينة   )٢١١٢(البخاري البيوع ) ١(

 .   )١/٣٠٨(، أمحد   )٥٠٢٤(، أبو داود األدب   )٥٣٥٨(
، النسائي الزينة   )١٧٥١(، الترمذي اللباس   )٢١١٠(، مسلم اللباس والزينة   )٢١١٢(البخاري البيوع ) ٢(

 .   )١/٣٦٠(، أمحد   )٥٠٢٤(، أبو داود األدب   )٥٣٥٨(
 .  )٢/٥٥(، أمحد  )٥٣٦١(، النسائي الزينة  )٢١٠٨(، مسلم اللباس والزينة  )٥٦٠٧(البخاري اللباس ) ٣(
 .  )١٨٠٢(، مالك اجلامع  )٥٣٤٩(النسائي الزينة ) ٤(
 .  )١٨٠٢(، مالك اجلامع  )٥٣٤٩(النسائي الزينة ) ٥(
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،  ، وذلك واضح من سياق احلديث الصور املانعة من دخول املالئكة ال من التصوير

، ومثله الوسادة املمتهنة كما   ان الرقم يف ثوب وحنوه يبسط وميتهنواملراد بذلك إذا ك

، وحديث  ، وجعله وسادة أو وسادتني يدل عليه حديث عائشة املتقدم يف قطعها الستر

فمر برأس التمثال الذي يف البيت يقطع فيصري كهيئة   (أيب هريرة وقول جربيل للنيب 

  -ادتان منبوذتان توطئان ففعل ذلك النيب الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وس

وال جيوز محل االستثناء على الصورة يف الثوب املعلق أو املنصوب على باب أو جدار وحنو 

،  ، ووجوب إزالته أو هتكه  ؛ ألن أحاديث عائشة صرحية يف منع مثل هذا الستر ذلك

ستر مانع من دخول كما تقدم ذكرها بألفاظها وحديث أيب هريرة صريح أن مثل هذا ال

، وأحاديثه عليه  املالئكة حىت يبسط ويقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة

، ومهما أمكن اجلمع بينها بوجه  ، بل يصدق بعضها بعضا  الصالة والسالم ال تتناقض

، كما هو مقرر   مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ

، فلله   ، وقد أمكن اجلمع بينها وهنا مبا ذكرنا  صطلح احلديثيف علم األصول وم

  .   اهـ.   احلمد

قول املؤلف عن الصور الفوتوغرافية أا ال تتحقق فيها علة املضاهاة :  اخلطأ الثالث

، فإن  ، وهذا ال شك قول باطل ومغالطة واضحة اليت نصت عليها بعض األحاديث

 حاصلة أكثر من حصوهلا يف غريها من الصور غري املضاهاة يف هذه الصور الفوتوغرافية

؛ لئال حيصل اشتباه بينه  ، وهي تؤخذ غالبا لتطبيقها على الشخص املصور الفوتوغرافية

، والصورة يف اللغة  ، وهذا هو معىن املضاهاة ؛ ألن شبهه وشكله منعكس فيها وبني غريه

  .  اة حاصلة فيها ال حمالة فصارت املضاه- كما تقدم يف كالم الشوكاين -هي الشكل 

وحنن نسأل املؤلف ما الذي خيرج الصور الفوتوغرافية من عموم النصوص املانعة من 

، ويسمى الذي يعملها  ، ويسمى عملها تصويرا الصور ما دام أا تسمى صورا ال حمالة

  .  مصورا
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:  ئشة قالتاستدالل املؤلف على عدم حترمي ما عدا التماثيل حبديث عا:  اخلطأ الرابع

 فقال رسول اهللا .  ، وكان الداخل إذا دخل استقبله  كان لنا ستر فيه متثال طائر {

،   قال املؤلف فلم يأمرها بقطعه)١( }حويل هذا فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا 

، إىل أن قال وذا يتبني أن   إمنا أمرها بتحويله من مكانه يف مواجهة الداخل إىل البيتو

  .  اهـ.    أقر يف بيته وجود الستر فيه متثال ووجود قرام فيه تصاويررسول اهللا 

 يف شرح صحيح مسلم - رمحه اهللا -وجياب عن هذا االستدالل مبا قاله النووي 

أنه كان قبل حترمي اختاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول من أنه حممول على )   ٨٧-١٤  (

ويؤيد ما ذكره اإلمام .  اهـ.  ، وال ينكره قبل هذه املرة األخرية  يدخل ويراهاهللا 

،  النووي أن مسلما أورد يف صدر الباب حديث عائشة الذي فيه حترمي الصورة مطلقا

طريقة مسلم يف صحيحه أنه يقدم ، وهذه  وساق ما بعده ليشري إىل أن العمل على األول

   )٢(.  ، ويذكر بعده ما فيه علة أو حلقه الترك يف الباب ما عليه العمل

 يف شأن الصور يف هذا املوضوع زعم املؤلف أن تشديد الرسول :   اخلطأ اخلامس

كان يف أول األمر لقرب عهدهم بالشرك فلما استقرت عقيدة التوحيد رخص يف الصور 

  .  االيت ال جسم هل

ومن .  وحنن نطالب فضيلة الشيخ املؤلف أن يأيت بدليل على هذا الزعم الذي زعمه

، وحترمي  ، حيث تدل على حترمي التصوير أين له الدليل واألدلة متضافرة على رده وإبطاله

قال ابن دقيق العيد يف شرح .  .  ، ويف مجيع أنواع التصوير  الصور مطلقا يف مجيع األوقات

ولقد أبعد غاية البعد من  : ( حباشية الصنعاين جميبا على هذا الزعم)  ٢٥٦-٣  (العمدة 

، وإن التشديد كان يف ذلك الزمان لقرب عهد الناس  قال إن ذلك حممول على الكراهة

، وهذا الزمان حيث انتشر اإلسالم ومتهدت قواعده فال يساويه يف التشديد   بعبادة األوثان

                                                 
، ابن ماجه اللباس   )٢٤٦٨(مة والرقائق والورع ، الترمذي صفة القيا  )٢١٠٧(مسلم اللباس والزينة ) ١(

 .   )٦/٤٩(، أمحد   )٣٦٥٣(
 .   من دقق النظر يف صحيحه وتتبع أبوابه- رمحه اهللا -يعرف هذه الطريقة عند مسلم ) ٢(
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؛ ألنه قد ورد يف األحاديث األخبار عن أمر  عندنا باطل قطعا، وهذا القول  هذا أو معناه

وهذه علة خمالفة ملا قاله )  أحيوا ما خلقتم : ( ، وأم يقال هلم اآلخرة بعذاب املصورين

 وهذه )١( }املشبهون خبلق اهللا  {:  ، وقد صرح بذلك يف قوله عليه السالم هذا القائل

، وال ختص زمانا دون زمان وليس لنا أن نتصرف يف النصوص  علة عامة مستقلة مناسبة

،  ، مع اقتضاء اللفظ التعليل بغريه املتظاهرة املتضافرة مبعىن خيايل ميكن أن يكون هو املراد

، وهل بعد   أقول لقد صدق : (  قال احملشي األمري الصنعاين.  اهـ.  وهو التشبه خبلق اهللا

، وقد أصاب الشارح بقوله   لعن واإلخبار بأنه أشد الناس عذابا من مستروح هلذا القائلال

  .  اهـ.  )  إنه قول باطل  (

)  ١٥٠-١٤٩-١٢  (وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على مسند اإلمام أمحد 

ويف عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إىل العلم ممن مل :  جميبا عن ذلك أيضا

، إىل أن  ك أن نسمع منهم أم يذهبون إىل جواز التصوير كله مبا فيه التماثيل امللعونةندر

، ومل   ، وكان من حجة أولئك أن تأولوا النصوص بربطها بعلة مل يذكرها الشارع : قال

 أن التحرمي إمنا كان أول األمر لقرب عهد الناس - فيما بلغنا -جيعلها مناط التحرمي هي 

، وال خيشى  ، فقد ذهبت علة التحرمي ، وقد مضى على ذلك دهر طويل  اآلنبالوثنية أما

ونسي هؤالء ما هو بني أيديهم من مظاهر الوثنية .   على الناس أن يعودوا لعبادة األوثان

، وأن الوثنية عادت إىل  ، واللجأ إليها عند الكروب والشدائد احلقة بالتقرب إىل القبور

، بل نسوا نصوص األحاديث الصرحية يف   يشعر أصحااالتغلغل يف القلوب دون أن

،  ، واالجتهاد امللتوي  ، وكنا نعجب هلم من هذا التفكري العقيم ، وعلة التحرمي التحرمي

، حىت كشفنا   ، وإن كان باطال ظاهر البطالن وكنا نظنهم اخترعوا معىن مل يسبقوا إليه

، فرأينا   تهادهم واستنباطهم سارقني، ويف اج بعد ذلك أم كانوا يف باطلهم مقلدين

، ويرده أبلغ رد   حيكي مثل قوهلم٧٠٢اإلمام احلافظ احلجة ابن دقيق العيد املتوىف سنة 

                                                 
 .  )٦/٣٦(، أمحد  )٥٦١٠(البخاري اللباس ) ١(
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هذا ما قاله ابن :  ، مث قال ، مث ساق كالم ابن دقيق العيد الذي نقلناه قريبا  وبأقوى حجة

 النصوص يف عصره أو قبل  سنة يرد على قوم تالعبوا ذه٦٧٠دقيق العيد منذ أكثر من 

،  ، مث يأيت هؤالء املفتون املضللون وأتباعهم املقلدون اجلاهلون يعيدوا جذعة عصره

  .  اهـ.  ، كما لعب أولئكم من قبل ويلعبون بنصوص األحاديث

فتبني مما تقدم أن التصوير جبميع أنواعه متاثيل أو غري متاثيل منقوشا باليد أو فوتوغرافيا 

، وحجته  ، وأن كل من حاول إباحة شيء منه فمحاولته باطلة ، كله حرام آللةمأخوذا با

  .  ، واهللا املستعان داحضة

  حكم كشف املرأة لوجهها وكفيها حبضرة الرجال األجانب 

وعورة املرأة بالنسبة للرجل األجنيب عنها مجيع  : ( قال املؤلف)  ١١٢ (يف صفحة 

:  ملا ذكر نظر املرأة إىل الرجل قال)  ١١٣  (فحة ويف ص)  بدا ما عدا وجهها وكفيها

، فهو   ، أي إىل وجهها وكفيها  ومثل هذا نظر الرجل إىل ما ليس بعورة من املرأة  (

بعد أن ذكر قوله )   ١١٥  (ويف صفحة )   مباح ما مل تصحبه شهوة أو ختف منه فتنة

Ÿω  {:   تعاىل uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ t/# u™ { )وهذا :   قال )١

، كزينة األذن والشعر   التوجيه يتضمن ي النساء املؤمنات عن كشف الزينة اخلفية

 إبداء الوجه والعنق والصدر والساق أمام الرجال األجانب الذين رخص هلا أمامهم يف

$  { والكفني tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( { )استدل املؤلف على جواز نظر )   ١١٣  (ويف صفحة  )٢

أن أختها أمساء بنت أيب بكر  {الرجل األجنيب إىل وجه املرأة وكفيها حبديث عائشة 

يا :    وقال يف لباس رقيق يشف عن جسمها فأعرض النيب دخلت على النيب 

، وأشار إىل   ، وهذا  أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذا

                                                 
  .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
  .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
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، ولكن تقويه أحاديث صحاح يف    ويف احلديث ضعف:  قال )١( }وجهه وكفيه 

   .  إباحة رؤية الوجه والكفني وكشفهما

 حني وجد الفضل ابن عمه العباس ينظر إىل امرأة أن النيب  {وقد روي :  مث قال

 يصرف وجهه إىل  فجعل ، وكان رديف النيب   طيل االلتفات إليهاأجنبية حسناء وي

حاصل .   اهـ. )٢( }، وقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة  الشق اآلخر

  .  كالمه

  :  إن ما ذكره املؤلف يف هذا املبحث يشتمل على أخطاء كثرية هي:  وأقول

، وجتويزه  ضرة الرجال األجانبجتويزه للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها حب:   أوال

، وخطأ واضح ترده  ، وهذا قول باطل للرجل األجنيب أن ينظر إليهما باعتبارمها غري عورة

األدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على أن وجه املرأة وكفيها ومجيع بدا عورة 

  :  ، وإليك ذكر بعض هذه األدلة جيب سترها عن الرجال األجانب

Ÿω  {:   تعاىلقال اهللا uρ š⎥⎪ Ï‰ö7ãƒ £⎯ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( t⎦ ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £⎯Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £⎯ÍκÍ5θ ãŠã_ ( 

Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ö7ãƒ £⎯ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9 { )وقال تعاىل.  ةاآلي )٣  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# ≅ è% 

y7 Å_≡uρ ø— X{ y7Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$ |¡ÎΣ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκö n= tã ⎯ÏΒ £⎯Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 { )قال شيخ .  اآلية )٤

والسلف قد   : (  يف الكالم على اآليتني ما نصه )٥( - رمحه اهللا -يمية اإلسالم ابن ت

، وقال ابن  تنازعوا يف الزينة الظاهرة على قولني فقال ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب

، إىل أن قال جامعا بني   عباس ومن وافقه هي ما يف الوجه واليدين مثل الكحل واخلامت

                                                 
  .  )٤١٠٤(اود اللباس أبو د) ١(
، أبو داود املناسك  )٢٦٤٢(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٤(، مسلم احلج  )١٤٤٢(البخاري احلج ) ٢(

  .  )١٨٣٣(، الدارمي املناسك  )٨٠٦(، مالك احلج  )١/٢٥١(، أمحد  )١٨٠٩(
  .  ٣١:  سورة النور آية) ٣(
  .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٤(
  .  ) ١١١-١٠٩-٢٢ (ى الكبري انظر جمموع الفتاو) ٥(
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 ٣٦

، وجوز  زينة ظاهرة وزينة غري ظاهرة:   جعل الزينة زينتنيوحقيقة األمر أن اهللا:  القولني

، وأما الباطنة فال تبديها إال للزوج   هلا إبداء زينتها الظاهرة لغري الزوج وذوي احملارم

، كان النساء خيرجن بال جلباب يرى  ، وكانوا قبل أن ترتل آية احلجاب وذوي احملارم

، وكان حينئذ جيوز   هلا أن تظهر الوجه والكفني، وكان إذ ذاك جيوز الرجل وجهها ويديها

 %pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅è$  {:   آية احلجاب بقولهمث ملا أنزل اهللا  )١(؛ ألنه جيوز هلا إظهاره  النظر إليها

y7Å_≡uρø—X{ y7Ï?$uΖt/uρ Ï™!$|¡ÎΣuρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκön=tã ⎯ÏΒ £⎯ÎγÎ6Î6≈n=y_ 4 { )النساء عن حجب )٢ 

 الستر ومنع  زينب بنت جحش فأرخى النيب ، وكان ذلك ملا تزوج النيب  الرجال

إن حجبها :  ، قالوا  النساء أن ينظرن وملا اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيرب

، فلما أمر اهللا أن ال يسألن  ، فحجبها ، وإال فهي مما ملكت ميينه مننيفهي من أمهات املؤ

،  إال من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء املؤمنني أن يدنني عليهن من جالبيبهن

،  ، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغريه الرداء وتسميه العامة اإلزار واجللباب هو املالءة

، وقد حكى عبيدة وغريه أا تدنيه من فوق  ا وسائر بداوهو اإلزار الذي يغطي رأسه

، ويف الصحيح   ، فكن النساء ينتقنب  ، ومن جنسه النقاب  رأسها فال تظهر إال عينها

؛ لئال   جللبابفإذا كن مأمورات با )٣( }، وال تلبس القفازين   إن احملرمة ال تنتقب {

، وكان الوجه واليدان من الزينة اليت   ، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب  يعرفن

أمرت أال تظهرها لألجانب فما بقي حيل لألجانب النظر إال إىل الثياب الظاهرة ف ابن 

   )٤(مسعود ذكر آخر األمرين وابن عباس ذكر أول األمرين انتهى 

                                                 
  حينئذ جيوز النظر إليهما ؛ ألنه جيوز هلا إظهارمها :  ، ولعلها هكذا ، والعبارة غري واضحة كذا يف األصل) ١(
  .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٢(
  .  )٢/١١٩(، أمحد  )٢٦٨١(، النسائي مناسك احلج  )٨٣٣(، الترمذي احلج  )١٧٤١(البخاري احلج ) ٣(
،  وأمر سبحانه النساء بإرخاء اجلالبيب ؛ لئال يعرفن فال يؤذين)  ٣٧١-١٥ ( وقال شيخ اإلسالم أيضا ،) ٤(

وقد ذكر عبيدة السلماين وغريه أن نساء املؤمنني كن )  يعين قول ابن مسعود (وهذا دليل على القول األول 
  .  اهـ.  الطريقيدنني عليهن اجلالبيب من فوق رؤوسهن ال يظهر إال عيون ألجل رؤية 
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 أن يأمر النساء يقول اهللا تعاىل آمرا رسوله :  -  رمحه اهللا-وقال ابن كثري 

، ليتميزن عن   املؤمنات خاصة وأزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنني عليهن من جالبيبهن

واجللباب هو الرداء فوق اخلمار قاله ابن مسعود .  ، ومسات اإلماء مسات نساء اجلاهلية

م النخعي وعطاء اخلراساين وغري وعبيدة وقتادة واحلسن البصري وسعيد بن جبري وإبراهي

قال علي بن بأيب طلحة .   ، وهو مبرتلة اإلزار اليوم قال اجلوهري اجللباب امللحفة واحد

أمر اهللا نساء املؤمنني إذا خرجن من بيون يف حاجة أن يغطني وجوههن :  عن ابن عباس

  .  من فوق رؤوسهن باجلالبيب ويبدين عينا واحدة

 : }  š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκöسألت عبيدة السلماين عن قول اهللا :  وقال حممد بن سريين n= tã 

⎯ÏΒ £⎯Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 { )اهـ.   فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى )١  .  

ملا ذكر )  ٢٠٠-١٩٧-٦  (لبيان وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف أضواء ا

  :  النقول عن السلف يف تفسري الزينة بقسميها ما نصه

وقد رأيت يف هذه النقول عن السلف أقوال أهل العلم يف الزينة الظاهرة والزينة   (

  :   كما ذكرنا-، وأن مجيع ذلك راجع يف اجلملة إىل ثالثة أقوال  الباطنة

، وال يستلزم النظر  ن به املرأة خارجا عن أصل خلقتهاأن املراد بالزينة ما تتزي:  األول

؛ ألن الثياب زينة  إليه رؤية شيء من بدا كقول ابن مسعود ومن وافقه أا ظاهر الثياب

 وهذا القول - كما ترى -، وهي ظاهرة حبكم االضطرار   هلا خارجة عن أصل خلقتها

  .  ، وأسباب الفتنة ، وأحوطها وأبعدها من الريبة هو أظهر األقوال عندنا

، لكن النظر  أن املراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا:  القول الثاين

؛  ، وذلك كاخلضاب والكحل وحنو ذلك إىل تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن املرأة

  .  ، كما ال خيفى ألن النظر إىل ذلك يستلزم رؤية املوضع الالبس من البدن

                                                 
  .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ١(
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،   أن املراد بالزينة الظاهرة بعض بدن املرأة الذي هو من أصل خلقتها:  لثالثالقول ا

وما تقدم ذكره عن بعض أهل .  إن املراد مبا ظهر منها الوجه والكفان:  لقول من قال

  .  العلم

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا يف ترمجة هذا الكتاب املبارك أن من أنواع البيان اليت 

، وتكون يف نفس اآلية قرينة دالة على عدم  ل بعض العلماء يف اآلية قوالتضمنها أن يقو

وقدمنا أيضا يف ترمجته أن من أنواع البيان اليت تضمنها أن يكون .  صحة ذلك القول

، فكون  ، مع تكرار ذلك اللفظ يف القرآن  الغالب يف القرآن إرادة معىن معني يف اللفظ

، لداللة   الغالب يدل على أنه هو املراد يف حمل الرتاعذلك املعىن هو املراد من اللفظ يف

  .   ، وذكرنا بعض األمثلة يف الترمجة غلبة إرادته يف القرآن بذلك اللفظ

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعني من أنواع البيان اللذين ذكرنامها يف ترمجة 

ود يف هذه اآلية اليت حنن ، ومثلنا هلما بأمثلة متعددة كالمها موج  هذا الكتاب املبارك

  .  بصددها

Ÿω  {:  أما األول منهما فبيانه أن قول من قال يف معىن uρ š⎥⎪ Ï‰ö7ãƒ £⎯ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ tyγ sß 

$ yγ ÷ΨÏΒ ( { )ن مثال توجد يف اآلية قرينة تدل على عدم صحة أن املراد بالزينة الوجه والكفا )١

، وهي أن الزينة يف لغة العرب هي ما تتزين به املرأة مما هو خارج عن أصل  هذا القول

، وال جيوز احلمل  ، فتفسري الزينة ببعض بدن املرأة خالف الظاهر خلقتها كاحللي واحللل

الزينة الظاهرة الوجه :   قال، وبه تعلم أن قول من عليه إال بدليل جيب الرجوع إليه

، فال   ، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول والكفان خالف ظاهر معىن لفظ اآلية

  .  جيوز احلمل عليه إال بدليل منفصل جيب الرجوع إليه

وأما نوع البيان الثاين املذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره يف القرآن العظيم مرادا 

، كقوله  ، وال يراد ا بعض أجزاء ذلك الشيء املزين ا ة عن أصل املزين ابه الزينة اخلارج

                                                 
  .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
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 ö≅è% ô⎯tΒ tΠ§ym  {:  وقوله تعاىل )û©Í_t6≈tƒ tΠyŠ#u™ (#ρä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ { )١ *  {:  تعاىل

sπoΨƒÎ— «!$# û©ÉL©9$# ylt÷zr& ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 { )وقوله تعاىل )٢  :}  $̄ΡÎ) $oΨù=yèy_ $tΒ ’n?tã ÇÚö‘F{$# ZπoΨƒÎ— $oλ°; { )٣( 
 (ΡÎ̄$  {:  وقوله تعاىل )٤( } tΒuρ ΟçFÏ?ρé& ⎯ÏiΒ &™ó©x« ßì≈tFyϑsù Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# $yγçGt⊥ƒÎ—uρ 4$!  {:  وقوله تعاىل

$̈Ζ−ƒy— u™!$uΚ¡¡9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# >πuΖƒÌ“Î/ É=Ï.#uθs3ø9$# ∩∉∪ { )وقوله تعاىل )٥  :}  Ÿ≅ø‹sƒø:$#uρ tΑ$tóÎ7ø9$#uρ uÏϑysø9$#uρ 

$yδθç6Ÿ2÷tIÏ9 ZπuΖƒÎ—uρ 4 { )وقوله تعاىل )٦  :}  ylty‚sù 4’n?tã ⎯ÏµÏΒöθs% ’Îû ⎯ÏµÏFt⊥ƒÎ— ( { )اآلية )٧  .  

 yϑ̄Ρr& äο4θu‹ysø9$#$  {:  وقوله تعاىل )٨( }) ãΑ$yϑø9$# tβθãΖt6ø9$#uρ èπuΖƒÎ— Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$#  {:  وقوله تعاىل

$u‹÷Ρ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θøλm;uρ ×πuΖƒÎ—uρ{ )اآلية وقوله تعاىل )٩  :}  tΑ$s% öΝä.ß‰ÏãöθtΒ ãΠöθtƒ ÏπuΖƒÌh“9$#{ )وقوله  )١٠

 Ÿωuρ  {:  وقوله تعاىل )١١( }ΖÅ3≈s9uρ !$uΖù=ÏiΗäq #Y‘#y—÷ρr& ⎯ÏiΒ ÏπuΖƒÎ— ÏΘöθs)ø9$#̈$  {:  تعاىل عن قوم موسى

t⎦ø⌠ÎôØo„ £⎯ÎγÎ=ã_ö‘r'Î/ zΝn=÷èã‹Ï9 $tΒ t⎦⎫Ïøƒä† ⎯ÏΒ £⎯ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4{ )يراد به ما فلفظ الزينة يف هذه اآليات كلها )١٢ 

 وكون هذا املعىن هو الغالب يف - كما ترى -، وهو ليس من أصل خلقته  يزين به الشيء

لفظ الزينة يف القرآن يدل على أن لفظ الزينة يف حمل الرتاع يراد به هذا املعىن الذي غلبت 

   : ، كقول الشاعر ، وهو املعروف يف كالم العرب إرادته يف القرآن الكرمي

ــل  ن أحـسن مـا تـرىيأخذن زينتـه   ــري عواط ــن خ ــن فه وإذا عطل

                                                 
  .  ٣١:  سورة األعراف آية) ١(
  .  ٣٢:  سورة األعراف آية) ٢(
  .  ٧:  سورة الكهف آية) ٣(
  .  ٦٠:  سورة القصص آية) ٤(
  .  ٦:  سورة الصافات آية) ٥(
  .  ٨:  سورة النحل آية) ٦(
  .  ٧٩:  سورة القصص آية) ٧(
  .  ٤٦:  سورة الكهف آية) ٨(
  .  ٢٠:  سورة احلديد آية) ٩(
  .  ٥٩:  سورة طه آية) ١٠(
  .  ٨٧:  سورة طه آية) ١١(
  .  ٣١:  سورة النور آية) ١٢(
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  .   وبه تعلم أن تفسري الزينة يف اآلية بالوجه والكفني فيه نظر

،   وإذا علمت أن املراد بالزينة يف القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل اخللقة

يستلزم هي زينة ال :   فقال بعضهم:  وأن من فسروها من العلماء ذا اختلفوا على قولني

هي زينة يستلزم :  ، وقال بعضهم النظر إليها رؤية شيء من بدن املرأة كظاهر الثياب

  .   النظر إليها رؤية موضعها من بدن املرأة كالكحل واخلضاب وحنو ذلك

أظهر القولني املذكورين عندي قول ابن :   قال مقيده عفا اهللا عنه وغفر له

تلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن املرأة  أن الزينة الظاهرة هي ما ال يس مسعود

؛ ألنه هو أحوط األقوال وأبعدها عن أسباب  ، وإمنا قلنا إن هذا القول هو األظهر األجنبية

، ورؤيته  ، وال خيفى أن وجه املرأة هو أصل مجاهلا  الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء

اري على قواعد الشرع الكرمي هو ، واجل ، كما هو معلوم من أعظم أسباب االفتتان ا

)  ٥٨٦-٥٨٤ (، وقال أيضا يف صفحة  متام احملافظة واالبتعاد من الوقوع فيما ال ينبغي

#  {:   من الكتاب املذكور على قوله تعاىل sŒ Î) uρ £⎯ èδθ ßϑ çG ø9 r' y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡ sù ⎯ ÏΒ Ï™ !# u‘ uρ 

5>$ pg Éo 4 { )اآلية ما نصه )١  :   

وقد قدمنا يف ترمجة هذا الكتاب املبارك أن من أنواع البيان اليت تضمنها أن يقول 

، وتكون يف نفس اآلية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول  بعض العلماء يف اآلية قوال

، فقد قلنا يف  مثلته اليت ذكرنا يف الترمجة هذه اآلية الكرميةوذكرنا أمثلة يف الترمجة ومن أ

ترمجة هذا الكتاب املبارك ومن أمثلته قول كثري من الناس أن آية احلجاب أعين قوله 

sŒÎ)uρ £⎯èδθ#  {:  تعاىل ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈tFtΒ  ∅ èδθè= t↔ ó¡sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘ uρ 5>$pgÉo 4{ )خاصة بأزواج النيب  )٢ 

فإن تعليله تعاىل هلذا احلكم الذي هو إجياب احلجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء 

öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ  {:  من الريبة يف قوله تعاىل ôÛr& öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £⎯Îγ Î/θ è= è% uρ 4{ )قرينة واضحة على  )٣

                                                 
  .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ١(
  .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٢(
  .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
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 ال حاجة ، إذ مل يقل أحد من مجيع املسلمني إن غري أزواج النيب  إرادة تعميم احلكم

، وقد تقرر يف األصول أن العلة قد   إىل أطهرية قلون وقلوب الرجال من الريبة منهم

  :  ، وإليه أشار يف مراقي السعود بقوله تعمم معلوهلا

ــرم   وقــد ختــصص وقــد تعمــم ــها ال ختـ ــلها لكنـ ألصـ
، ومبا ذكرنا تعلم أن يف هذه اآلية   انتهى حمل الغرض من كالمنا يف الترمجة

، على أن وجوب احلجاب حكم عام يف مجيع النساء ال خاص   الكرمية الدليل الواضح

؛ ألن عموم علته دليل على عموم احلكم  اصا ن وإن كان أصل اللفظ خ بأزواجه

ومن األدلة القرآنية على احتجاب املرأة وسترها مجيع بدا حىت وجهها :  ، إىل أن قال فيه

$  {:  قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# ≅ è% y7Å_≡uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$ |¡ÎΣ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκö n= tã ⎯ÏΒ 

£⎯Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 { )فقد قال غري واحد من أهل العلم إن معىن )١ }  š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκö n= tã ⎯ÏΒ 

£⎯Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 { )ا مجيع وجوههن )٢ ن يسترنوال يظهر منهن شيء إال عينا واحدة  أ ،

وقال يف .  اهـ.  تبصر ا وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماين وغريهم

، وأن  وإذا علمت مبا ذكرنا أن حكم آية احلجاب عام  : ( أيضا ما نصه)  ٥٩٢  (صفحة 

ه الداللة على احتجاب مجيع بدن املرأة عن الرجال األجانب ما ذكرنا معها من اآليات في

 فال ، ولو فرضنا أن آية احلجاب خاصة بأزواجه  علمت أن القرآن دل على احلجاب

، وعدم   شك أن خري أسوة لنساء املسلمني يف اآلداب الكرمية املقتضية للطهارة التامة

لمني كالدعاة للسفور والتربج فمن حياول منع نساء املس.   التدنس بأجناس الريبة

واالختالط اليوم من االقتداء ن يف هذا األدب السماوي الكرمي املتضمن سالمة العرض 

  .  انتهى املقصود منه.  والطهارة من دنس الريبة غاش ألمة حممد 

                                                 
  .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ١(
  .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٢(
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وقال الشيخ أبو األعلى املودودي يف كتاب احلجاب له بعد أن ذكر مجلة من أقوال 

$  {  آية األحزاباملفسرين على pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø—X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ { )اآلية ما نصه )١  :

ويتضح من هذه األقوال مجيعها أنه من لدن عصر الصحابة امليمون إىل القرن الثامن   (

ل مجيع أهل العلم هذه اآلية على مفهوم واحد هو الذي قد فهمناه من للهجرة مح

وإذا راجعنا بعد ذلك األحاديث النبوية واآلثار علمنا منها أيضا أن النساء قد .   كلماا

، وكن ال  شرعن يلبسن النقاب على العموم بعد نزول هذه اآلية على العهد النبوي

اود والترمذي واملوطأ لإلمام مالك وغريها من ، فقد جاء يف سنن أيب د خيرجن سافرات

، وال تلبس القفازين وى النساء يف   قد أمر احملرمة ال تنتقبكتب األحاديث أن النيب 

، وهذا صريح الداللة على أن النساء يف عهد النبوة قد  إحرامهن عن القفازين والنقاب

، ومل يكن املقصود ذا احلكم  رامتعودن االنتقاب ولبس القفازين عامة فنهني عنه يف اإلح

، بل كان املقصود يف احلقيقة أن ال يكون القناع  أن تعرض الوجوه يف موسم احلج عرضا

، فقد ورد يف  ، كما يكون جزءا من لباسهن عادة جزءا من هيئة اإلحرام املتواضعة

ن عن  وعامة املسلمات كن خيفني وجوههاألحاديث األخرى تصريح بأن أزواج النيب 

كان الركبان  {:  ، ففي سنن أيب داود عن عائشة قالت األجانب يف حالة إحرامهن أيضا

 حمرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا 

وكل من تأمل كلمات اآلية وما :   إىل أن قال، )٢( }ى وجهها فإذا جاوزونا كشفناه عل

 مل فسرها به أهل التفسري يف مجيع األزمان باالتفاق وما تعامل عليه الناس على عهد النيب 

 وجهها عن األجانب ير يف األمر جماال للجحود بأن املرأة قد أمرها الشرع اإلسالمي بستر

  .  اهـ.   إىل هذا اليوم -مل جاريا عليه منذ عهد النيب وما زال الع

ومن درس حياة :  ) ٣٨٤ - ٢ (وقال الشيخ حممد علي الصابوين يف روائع البيان 

، وما كان عليه  ، نساء الصحابة والتابعني السلف الصاحل وما كان عليه النساء الفضليات
                                                 

  .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ١(
  .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ٢(
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فظ والصيانة عرف خطأ هذا الفريق اتمع اإلسالمي يف عصره الذهيب من التستر والتح

، ويدعون املرأة  ، بل جيب كشفه من الناس الذين يزعمون أن الوجه ال جيب ستره

 - ، ألجل أن يتخلصوا من اإلمث  ، حبجة أنه ليس بعورة املسلمة أن تسفر عن وجهها

أجل ، وفتنة من   ، وما دروا أا مكيدة دبرها هلم أعداء الدين  يف كتم العلم-بزعمهم 

التدرج باملرأة املسلمة إىل التخلص من احلجاب الشرعي الذي عمل له األعداء زمنا 

  .  اهـ.  وإنا هللا وإنا إليه راجعون.  طويال

ω  {:  ومبا تقدم تعلم أنه ال مستمسك للمؤلف بقوله تعاىل Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( { )١( 
  .  وأن اآلية حجة لنا ال له

فهناك أحاديث كثرية تدل على وجوب :  وأما أدلة السنة على وجوب احلجاب

ال :    قال،  -أن النيب  {:  احلجاب منها حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

رواه اإلمام أمحد والبخاري وأهل السنن  )٢( }، وال تلبس القفازين  تنتقب املرأة احملرمة

 - ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح إال ابن ماجه

لنساء الاليت مل وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفني يف ا )٣( -رمحه اهللا 

ووجه املرأة يف اإلحرام فيه  )٤(، وقال  ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن  حيرمن

، وقيل كبدنه فال يغطى  قيل إنه كرأس الرجل فال يغطى:  قوالن يف مذهب أمحد وغريه

 مل ينه ، فإن النيب  ، وهذا هو الصحيح بالنقاب والربقع وحنو ذلك مما صنع على قدره

، وكن النساء يدنني على وجوههن ما يسترها من الرجال من  القفازين والنقابإال عن 

،   ، وذلك أن املرأة كلها عورة ، فعلم أن وجهها كبدن الرجل  غري ما جيافيها عن الوجه

  .   اهـ.   ، لكن بغري اللباس املصنوع بقدر العضو ، فلها أن تغطي وجهها كما تقدم

                                                 
  .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
  .  )٢/١١٩(، أمحد  )٢٦٨١(، النسائي مناسك احلج  )٨٣٣(، الترمذي احلج  )١٧٤١(البخاري احلج ) ٢(
  )  ٣٧١-٣٧٠-١٥ (موع الفتاوى انظر جم) ٣(
  .  ) ١٢٠-٢٠ (انظر جمموع الفتاوى ) ٤(
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كان الركبان ميرون بنا وحنن مع  {:    قالتومنها حديث عائشة رضي اهللا عنها

 حمرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها فإذا رسول اهللا 

قال الشوكاين يف نيل .    وابن ماجهرواه اإلمام أمحد وأبو داود )١( }.  جاوزونا كشفناه

يريد  (األوطار واستدل ذا احلديث على أنه جيوز للمرأة إذا احتاجت إىل ستر وجهها 

؛   ملرور الرجال قريبا منها فإا تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها)  حال اإلحرام

 )٢(.  اهـ.  ألن املرأة حتتاج إىل ستر وجهها فلم حيرم عليها ستره مطلقا كالعورة

، وهذا   أنه ال حيرم عليها ستر وجهها حالة إحرامها حبضرة أجانب أو غريهم:  ومعناه

صريح من اإلمام الشوكاين أنه يرى وجوب ستر املرأة لوجهها إذ أن الوجه هو موضع 

، فإذا مر ن  الزينة وحمل االفتتان ا ونساء الصحابة يكشفن وجوههن حالة اإلحرام

  .  مما يدل على أن املعتاد عندهم هو ستر الوجه.  انب سترن وجوههن عنهمالرجال األج

هذه بعض أدلة الكتاب والسنة على وجوب ستر الوجه واليدين من املرأة عن الرجال 

، ولو تتبعنا كل ما ورد وكل ما قيل يف هذا  ، وطرف من كالم أهل العلم عليها األجانب

  .  كتفي من ذلك مبا حتصل به اإلشارة، لكن ن املوضوع الحتجنا إىل جملدات

  اجلواب عما استدل به املؤلف 

 أما استدالل املؤلف على جواز كشف الوجه واليدين من املرأة حبضرة الرجال - ١

إن املرأة إذا  {  : وقوله هلاعائشة يف قصة دخول أمساء على النيب  )٣(حبديث 

.  . )٤( }، وأشار إىل وجهه وكفيه  ، وهذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذا

                                                 
  .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ١(
  .  ، كما جيب ستر العورة ؛ ألنه منها ، فهو جيب ستره أي) ٢(

، فقد قدمنا ما يرده  لى رأي من فسر ذلك بالوجه واليدين ع} ِإلَّا ما ظَهر ِمنها {:  أما استدالله بقوله تعاىل) ٣(

فال داعي .  ، وأن اآلية دليل لنا على وجوب احلجاب وليس دليال للمؤلف على السفور من كالم احملققني
  .  واهللا أعلم.  إلعادته هنا

  .  )٤١٠٤(أبو داود اللباس ) ٤(
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 األدلة ، فكيف يعارض به فمن العجيب استدالله ذا احلديث مع اعترافه هو بضعفه

،  املرأة األجنبيةالصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على حترمي نظر الرجل إىل وجه 

لكن تقويه أحاديث صحاح يف إباحة رؤية الوجه  : ( ، وأما قوله ووجوب ستره

فنحن نطالبه أن يعني هذه األحاديث اليت ادعى أا تقويه )  والكفني عند أمن الفتنة

، كما نطالبه أيضا ببيان احلد الذي تؤمن عنده الفتنة حني النظر إىل  وأا صحاح

، أليس  ، وهل هناك أحد يأمن على نفسه الفتنة يف هذا النظر جنبيةوجه املرأة األ

:  واملؤلف نفسه يف أول كتابه قد قرر هذه القاعدة فقال.  النظر وسيلة إىل االفتتان

، وقد قال أيضا يف كتابه   ؟ فلماذا يتناسى ذلك هنا)   ما أدى إىل احلرام فهو حرام  (

  :  ، وقدميا قال الشاعر   وبريد الزنا،  والنظر رسول الفتنة)  ١١٠ (يف صفحة 

ومعظم النار مـن مستـصغر الـشرر        كل احلـوادث مبـدأها مـن النظـر
  :  وحديثا قال آخر

ــسالم ــسامة فـ ــرة فابتـ فكـــالم فموعـــد فلقـــاء   نظـ
  .  فما باله اآلن يتساهل يف النظر

واإلسالم قد )   ١٧٣-٢ (قال الشيخ الصابوين يف هذا املوضوع يف كتابه روائع البيان 

، فهل يعقل أن  حرم على املرأة أن تكشف شيئا من عورا أمام األجانب خشية الفتنة

،   ، وأن يسمح هلا أن تكشف وجهها ويديها يأمرها اإلسالم أن تستر شعرها وقدميها

، وال تلبسوا على  ؟ يا هؤالء كونوا عقالء  ، الوجه أم القدمني وأيهما تكون الفتنة أكرب

؛ لئال يسمع  مر الدين فإذا كان اإلسالم ال يبيح للمرأة أن تدق برجلها األرضالناس أ

، فهل يسمح هلا أن  صوت اخللخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها

  .  اهـ.  تكشف عن الوجه الذي هو أصل اجلمال ومنبع الفتنة ومكمن اخلطر

، فإن  وباجلملة : ( ما نصه)  ٦٠٢-٦ (وقال العالمة الشنقيطي يف أضواء البيان 

املنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء يف الكشف عن الوجه أمام 
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، والنظر إليه من الشابة اجلميلة هو أعظم مثري  ، مع أن الوجه هو أصل اجلمال األجانب

  :  ضهم يقول، أمل تسمع بع ، والوقوع فيما ال ينبغي ، وداع إىل الفتنة للغريزة البشرية

ــوم  قلــت امسحــوا يل أن أفــوز بنظــرة ــد ذاك تق ــة بع ــوا القيام ودع
، ولقد  أترضى أيها اإلنسان أن تسمح له ذه النظرة إىل نسائك وبناتك وأخواتك

  :  صدق من قال

ــت ــساء ترجل ــا عجــب أن الن ــب  وم ــال عجي ــث الرج ــن تأني ولك
  .   انتهى

،   وقعة من كل رجل ينظر إىل وجه امرأة أجنبيةإن الفتنة مت:  إضافة إىل ذلك نقول

فيتعني احلجاب منها هلذه الفتنة .  ، فإن الفتنة بالنظر إليهما أعظم وال سيما الشابة اجلميلة

  .  على مجيع النساء

قال .  ونعود إىل بيان درجة احلديث الذي استدل به املؤلف وبيان ما قاله العلماء فيه

، خالد بن دريك مل يدرك عائشة  هو مرسل:  قال أبو داود وأبو حامت الرازي:  ابن كثري

،  قال أبو داود هذا مرسل:  ، وقال املنذري يف خمتصر سنن أيب داود  . رضي اهللا عنها

ويف إسناده سعيد بن بشري أبو عبد .  درك عائشة رضي اهللا عنهاخالد بن دريك مل ي

وذكر احلافظ أبو .  ، وقد تكلم فيه غري واحد الرمحن البصري نزيل دمشق موىل بين نصر

، وقال مرة فيه   ال أعلم من رواه غري سعيد بن بشري:  ، وقال أمحد اجلرجاين هذا احلديث

وقال العالمة الشنقيطي يف أضواء .  اهـ.  عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة

  :  ، وهذا احلديث جياب عنه بأنه ضعيف من جهتني  ) ٥٩٧-٦ (البيان 

، كما قاله أبو داود   ؛ ألن خالد بن دريك مل يسمع من عائشة  كونه مرسال:  األوىل

  .  ، كما قدمناه يف سورة النور وأبو حامت الرازي

:   ، قال يف التقريب د بن بشري األزدي موالهمأن يف إسناده سعي:  اجلهة الثانية

ومع أنه لو قدر ثبوته .  ، مع أنه مردود مبا ذكرنا من األدلة على عموم احلجاب ضعيف
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وحديث هذه درجته ال يصح :  قلت.  اهـ.   قد حيمل على أنه كان قبل األمر باحلجاب

  .  االستدالل به ال سيما يف هذه املسألة اخلطرية

الل املؤلف على جواز نظر الرجل األجنيب إىل وجه املرأة حبديث الفضل بن  وأما استد-٢

، فهذا من غرائب   وجه الفضل عنهاالعباس ونظره إىل اخلثعمية وصرف النيب 

 مل ؛ ألن الرسول  ، وذلك ؛ ألن احلديث يدل على خالف ما يقول  االستدالل

 -قال النووي .   مباح، بل صرف وجهه وكيف مينعه من شيء  يقر الفضل على ذلك

ومنها .  ومنها حترمي النظر إىل األجنبية:    عند ذكره لفوائد هذا احلديث-رمحه اهللا 

، وقال العالمة ابن القيم يف روضة احملبني صفحة   . إزالة املنكر باليد ملن أمكنه

   )١(.   اهـ.  ، وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزا ألقره عليه )  ١٠٢  (

جميبا عن هذا االستدالل )  ٦٠١-٦٠٠-٦ (قال العالمة الشنقيطي يف أضواء البيان و

  :  وأجيب عن ذلك أيضا من وجهني  : ( ما نصه

اجلواب بأنه ليس يف شيء من روايات احلديث التصريح بأا كانت كاشفة :  األول

 احلديث ، بل غاية ما يف  رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك، وأن النيب  عن وجهها

، ومعرفة كوا وضيئة أو  ، ويف بعض روايات احلديث أا حسناء أا كانت وضيئة

، بل قد ينكشف    أقرها على ذلك، وأنه  حسناء ال يستلزم أا كاشفة عن وجهها

، كما   ، فرياها بعض الرجال من غري قصد كشفها عن وجهها عنها مخارها من غري قصد

وحيتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت .  ء اخلدينأوضحناه يف رؤية جابر سفعا

ومما يوضح هذا أن عبد اهللا بن عباس رضي .  جلواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها

اهللا عنهما الذي روى عنه هذا احلديث مل يكن حاضرا وقت نظر أخيه إىل املرأة ونظرها 

ة إىل مىن يف ضعفه أهله ومعلوم أنه إمنا  قدمه بالليل من مزدلفإليه ملا قدمنا من أن النيب 

، وهو مل يقل له إا كانت كاشفة عن  روى احلديث املذكور من طريق أخيه الفضل

                                                 
 بصر الفضل عنها أنه ال سبيل إىل ترك األجانب ويفهم من صرف النيب : ( وسيأيت قول الشيخ الشنقيطي) ١(

  .  ٦٧انظر صفحة .  ) ينظرون إىل الشابة
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، الحتمال أن  وجهها واطالع الفضل على أا وضيئة حسناء ال يستلزم السفور قصدا

،   ، وعرف حسنه من أجل انكشاف مخارها من غري قصد منها يكون رأى وجهها

مع أن مجال املرأة قد يعرف :  إىل أن قال.  تمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنهاواح

، وقد تعرف وضاءا  ، وذلك حلسن قدها وقوامها وينظر إليها جلماهلا وهي خمتمرة

Ÿω  { ، ولذلك فسر ابن مسعود ، كما هو معلوم وحسنها من رؤية بناا فقط uρ š⎥⎪Ï‰ö7ãƒ 

£⎯ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( { )ومما يوضح أن احلسن .  ، كما تقدم باملالءة فوق الثياب )١

  .  يعرف من حتت الثياب

  :  قول الشاعر

ــة ــان آون ــة بالركب ــت أمام يا حـسنها مـن قـوام مـا ومنتقبـا           طاف
  .  يف حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورا بالثياب ال منكشفافقد بالغ 

، فعليها كشف وجهها  أن املرأة حمرمة وإحرام املرأة يف وجهها وكفيها:  الوجه الثاين

، كما  ، وعليها ستره من الرجال يف اإلحرام إن مل يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها

مل يقل أحد أن هذه املرأة اخلثعمية نظر إليها ، و  وغريهنهو معروف عن أزواج النيب 

، وبذلك يعلم   من النظر إليهاغري الفضل بن عباس رضي اهللا عنهما والفضل منعه النيب 

، إىل أن  ، فكشفها عن وجهها إذا إلحرامها ال جلواز السفور أا حمرمة مل ينظر إليها أحد

ال سبيل إىل ترك األجانب ينظرون  بصر الفضل عنها أنه ويفهم من صرف النيب :  قال

.    وقد دلت األدلة املتقدمة على أا يلزمها حجب مجيع بدا- كما ترى -إىل الشابة 

  .   انتهى

                                                 
  .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
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  اللعب بالشطرنج 

ذكر املؤلف خالفا يف حكم اللعب بالشطرنج واختار هو القول )  ٢١٧ (يف صحيفة 

ئ نص على حترميه على أن فيه فوق ، ومل جي ، وقال األصل فيما علمناه اإلباحة  بإباحته

  :  ، وهي ، مث ذكر شروطا إلباحته اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر

  .    أن ال تؤخر بسببه الصالة عن وقتها-١

  .    أن ال خيالطه قمار-٢

  .   وأن حيفظ الالعب لسانه من الكالم الفاحش-٣

،  النادر توافرها يف العب الشطرنجواجلواب أن هذه الشروط اليت ذكرها املؤلف من 

،  ولو سلمنا جدال توافرها فإباحة اللعب بالشطرنج حينئذ وسيلة إىل الدخول يف احملرم

، وقد نص كثري  ، فيلزم القول بتحرميه مطلقا ، وضياع هذه الشروط والوقوع يف احملظور

 -الم ابن تيمية ولشيخ اإلس )١(من العلماء على حترمي اللعب بالشطرنج والتحذير منه 

                                                 
وكذلك املغالبات اليت تلهي بال منفعة :  ، قال ملا ذكر حترمي اخلمر وامليسر:  قال ابن القيم يف كتاب الفروسية) ١(

، واشتغال القلب فيها  اهللا وعن الصالة لشدة التهاء النفس اكالنرد والشطرنج وأمثاهلما يصد عن ذكر 
، وهلذا جعله بعض  ، ومن هذا الوجه فالشطرنج أشد شغال للقلب وصدا عن ذكر اهللا وعن الصالة بالفكر

، وجعل النص أن الالعب بالنرد عاص هللا ورسوله تنبيها بطريق األوىل على أن  العلماء أشد حترميا من النرد
، مث يبيح فعال مشتمال على  ، إذ ال حيرم اهللا ورسوله فعال مشتمال على مفسدة  بالشطرنج أشد معصيةالالعب

، واحلس والوجود شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر اهللا وعن  مفسدة أكرب من تلك
د كل من املتالعبني قهر اآلخر ، ملا فيها من قص ، وهي توقع العداوة والبغضاء الصالة أعظم من مفسدة النرد

، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء فحرم اهللا سبحانه هذا النوع الشتماله على ما يبغضه  وأكل ماله
 وأما الشطرنج فأكثر العلماء على حترمي  : ٩٨وقال الذهيب يف كتاب الكبائر ص .  اهـ.  اهللا ومنعه مما حيبه

، فهو أيضا  ، وأما إذا خال عن الرهن ، فهو قمار بال خالف بغريه أما بالرهناللعب ا سواء كان برهن أو 

 حرمت {:  والدليل على حترميه على قول األكثرين يف قوله تعاىل:  ، إىل أن قال قمار حرام عند أكثر العلماء

 قال سفيان ووكيع بن }ستقِْسمواْ ِباَألزالَِم ، وأن ت {:   إىل قوله}علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الِْخنِزيِر 

، مث ذكر أقاويل السلف يف ذمها كعلي بن أيب طالبوأيب موسى األشعري وابن عمر وابن  اجلراح هي الشطرنج
  .  عباس رضي اهللا عنهم وإسحاق بن راهويه وحممد بن كعب القرظي واإلمام مالك وإبراهيم النخعي
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)  ٢٤٥ حىت صفحة ٢١٦  ( كالم طويل يف هذا املوضوع يبتدئ من صحيفة -رمحه اهللا 

  :  من الد الثاين والثالثني من جمموع الفتاوى نقتطف منه ما يلي

يريد الشغل عن الواجبات   (وإذا قدر خلوها من ذلك كله  : ( - رمحه اهللا -قال 

 صحابة املنع من ذلك وصح عن علي بن أيب طالب فاملنقول عن ال)  وفعل احملرمات

شبههم )  ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون : ( أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال

شارب اخلمر كعابد  {:   أنه قال، كما يف املسند عن النيب   بالعاكفني على األصنام

، وكذلك النهي عنها معروف عن  واخلمر وامليسر قرينان يف كتاب اهللا تعاىل )١( }وثن 

واملنقول عن أيب حنيفة وأصحابه وأمحد وأصحابه .  ابن عمر وغريه من الصحابة

أكره اللعب ا للخرب واللعب بالشطرنج واحلمام بغري :   ، وأما الشافعي فإنه قال  . حترميها

يعين  ( وهكذا نقل عنه -إىل أن قال الشيخ .   . . نردقمار وإن كرهناه أخف حاال من ال

، وال ريب أن كراهته   غري هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد)  الشافعي

 لكن املنقول عن الشافعي فظاهر مذهبه حترمي النرد مطلقا -إىل أن قال .  .  . كراهة حترمي

ا للخرب فبني أن مستنده يف ذلك اخلرب ال أكرهه:  ، وهلذا قال وإن مل يكن فيها عوض

،  ، وال عوض فيها ، وأنه إذا حرم النرد ، وهذا مما احتج به اجلمهور عليه  القياس عنده

، فإن ما  ، وهذا يعرفه من خرب حقيقة اللعب ا فالشطرنج إن مل يكن مثلها فليس دوا

عداوة والبغضاء هو يف ، ومن إيقاع ال يف النرد من الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة

، وهي تفعل بالنفوس فعل محيا الكئوس فتصد عقوهلم وقلوم  الشطرنج أكثر بال ريب

وقليلها .  عن ذكر اهللا وعن الصالة أكثر مما يفعله م كثري من أنواع اخلمور واحلشيشة

رة من فتحرمي النرد اخلالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل حترمي القط.  يدعو إىل كثريها

، وكما أن ذلك القول يف غاية التناقض من  .  ، وإباحة الغرفة من نبيذ احلنطة مخر العنب

 -إىل أن قال الشيخ .   .  . ، فهكذا القول يف الشطرنج جهة االعتبار والقياس والعدل

                                                 
  .  )٣٣٧٥(ابن ماجه األشربة ) ١(
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، وليس   والنرد والشطرنج وحنومها من املغالبات فيها من املفاسد ما ال حيصى-رمحه اهللا 

، كما يقصد  لحة معتربة فضال عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويرحيهافيها مص

، وال جيتلب  ويف راحة النفس باملباح الذي ال يصد عن املصاحل.   شارب اخلمر ذلك

tΒ⎯  { واملؤمن قد أغناه اهللا حبالله عن حرامه وبفضله عمن سواه.  املفاسد غنية uρ È,−G tƒ ©!$# 

≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã—ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )ويف سنن ابن ماجه وغريه عن أيب ذر  )١

يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا ذه اآلية  {: أن هذه اآلية ملا نزلت قال النيب 

، وهو أن    وقد بني سبحانه يف هذه اآلية أن املتقي يدفع عنه املضرة، )٢( }لوسعتهم 

وكل .  جيعل له خمرجا مما ضاق على الناس وجيلب له املنفعة ويرزقه من حيث ال حيتسب

، فهو من  ه النفوس وحتتاج إليه يف طيبها وانشراحهاما يتغذى به احلي مما تستريح ب

واهللا تعاىل يرزق ذلك ملن اتقاه بفعل املأمور وترك احملظور ومن طلب ذلك بالنرد .   الرزق

، فهو مبرتلة من طلب ذلك باخلمر وصاحب اخلمر يطلب  والشطرنج وحنومها من امليسر

ه مقدارا من السرور فما تعقبه من ، وإن كانت تفيد ، وال يزيده إال تعبا وغما  الراحة

، وهكذا سائر  ، كما جرب ذلك من جربه املضار ويفوته من املسار أضعاف ذلك

  .   احملرمات

ملا ذكر احلكم يف حالة خلو اللعب بالشطرنج :   يف موضع آخر- رمحه اهللا -مث قال 

 العلماء وإذا خال عن ذلك فجمهور:  قال.   عن العوض وترك الواجبات وفعل احملرمات

كمالك وأصحابه وأيب حنيفة وأصحابه وأمحد بن حنبل وأصحابه وكثري من أصحاب 

وقيل إنه .   ، بل كرهه  ، وقال هؤالء إن الشافعي مل يقطع بأنه حالل .  الشافعي أنه حرام

، والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي باحلديث وأنصرهم للشافعي  مل يتبني يل حترميه:  قال

ة على املنع منه عن علي بن أيب طالب وأيب سعيد وابن عمر وابن ذكر إمجاع الصحاب

                                                 
  .  ٣ - ٢ : تانياآلسورة الطالق ) ١(
  .  )٢٧٢٥(، الدارمي الرقاق  )٥/١٧٩(، أمحد  )٤٢٢٠(ابن ماجه الزهد ) ٢(
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، ومل حيك عن الصحابة يف ذلك نزاعا ومن  عباس وأيب موسى وعائشة رضي اهللا عنهم

والبيهقي وغريه من أهل احلديث .  ، فهو غالط نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه

 -املقصود من كالم الشيخ .  اهـ.  أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقواال بغري أسانيد

  .  -رمحه اهللا 

ليس فيه مصلحة معتربة فضال عن مصلحة مقاومة  : ( فانظر إىل قوله عن الشطرنج

، كما يقصد شارب اخلمر ذلك ويف راحة النفس باملباح  غايته أنه يلهي النفس ويرحيها

  )  اخل.  .  الذي ال يصد عن املصاحل وجيتلب املفاسد غنية

على أن فيه فوق اللهو والتسلية  : (  )  أي الشطرنج (له بقول فضيلة املؤلف عنه وقاب

ووازن بني القولني بإنصاف يظهر لك أي القولني أوىل )  رياضة للذهن وتدريبا للفكر

  .   بالصواب

والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي باحلديث  : ( وانظر أيضا إىل قول الشيخ تقي الدين

، ومل حيك عن الصحابة يف ذلك نزاعا   أي الشطرنج-لى املنع منه ذكر إمجاع الصحابة ع

، مث قابله بقول فضيلة  ) ، فهو غالط ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه

، مث ذكر أن ابن عباس   ) أما الصحابة رضي اهللا عنهم فإنه اختلفوا يف شأنه  : ( املؤلف

، شيخ اإلسالم ابن تيمية  رفة أقوال الصحابةوأبا هريرة قاال بإباحته يا ترى من أوىل مبع

  .   ، واهللا املستعان والبيهقي أم فضيلة املؤلف

وأسندوا  (قال ابن العريب املالكي يف قبسه :  ) ٣٣٩-٧ (وقال القرطيب يف تفسريه 

 وما كان ذلك قط وتاهللا ما - أي الشطرنج -إىل قوم من الصحابة والتابعني أم لعبوا ا 

، ما تبحر فيها قط رجل له  ويقولون إا تشحذ الذهن والعيان يكذم.  تقيمستها يد 

فهذا ابن العريب ينفي نفيا جازما أن يكون أحدا من الصحابة أو التابعني .  اهـ.   ) ذهن

وقال شيخ  )١(، وينقل ذلك عنه القرطيب مقررا له  ، وحيلف على ذلك لعب بالشطرنج

                                                 
، ومل  ، وقد صح النهي عنها عن عبد اهللا بن عباس وعن عبد اهللا بن عمر قال ابن القيم يف كتاب الفروسية) ١(

،  ، وال لعب ا وال يعلم أحد من الصحابة أحلها:  قال أيضا، و يعرف هلما خمالف يف الصحابة يف ذلك البتة
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روى البيهقي بإسناده عن جعفر :  ) ٢٤١-٣٢ (فتاوى اإلسالم ابن تيمية يف جمموع ال

وروي .  الشطرنج ميسر العجم:    أنه كان يقولبن حممد بن علي بن أيب طالب 

ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا  : ( بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال

 أنه ، وعن علي  ؛ ألن ميس أحدكم مجرا حىت يطفأ خري له من أن ميسها )  عاكفون

، أما  مر مبجلس من جمالس تيم اهللا وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما واهللا لغري هذا خلقتم

بلغنا أن ابن عباس ويل :  وعن مالك قال.  واهللا لوال أن يكون سنة لضربت ا وجوهكم

عن و.  هو شر من النرد:   وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال )١(مال يتيم فأحرقها 

وعن عائشة أا كانت تكره .   ال يعلب بالشطرنج إال خاطئ:  أيب موسى األشعري قال

.  وأبو سعيد اخلدري كان يكره اللعب ا.  وإن مل يقامر عليها)   الكل:  لعله (الكيل 

، مث روى  ، ومل يثبت عن صحايب خالف ذلك فهذه أقوال الصحابة رضي اهللا عنهم

حممد بن علي املعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال البيهقي أيضا عن أيب جعفر 

قال البيهقي روينا كراهة اللعب ا عن يزيد بن أيب حبيب .  دعونا من هذه اوسية

والكراهية يف كالم السلف كثريا وغالبا :   وحممد بن سريين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت

،  ، بل صرحوا بأا شر من النرد رمي، وقد صرح هؤالء بأا كراهة حت يراد ا التحرمي

  .  - رمحه اهللا -انتهى كالم شيخ اإلسالم .   والنرد حرام وإن مل يكن فيها عوض

                                                                                                                                            
وقد أعاذهم اهللا من ذلك وكل ما نسب إىل أحد منهم من أنه لعب ا كأيب هريرة افتراء وت على الصحابة 
ينكره كل عامل بأحوال الصحابة وكل عارف باآلثار وكيف خري القرون وخري اخللق بعد رسول اهللا يبيح 

   صده عن ذكر اهللا وعن الصالة أعظم من صد اخلمر اللعب بشيء
هذا ابن عباس الذي نسب إليه القرضاوي القول بإباحة الشطرنج يتلفها من .  أي الشطرنج اليت يف مال اليتيم) ١(

  .  مال اليتيم
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  حكم مساع الغناء واملوسيقى 

حىت صحيفة )  ٢١٨ (حبث املؤلف موضوع الغناء واملوسيقى ابتداء من صحيفة 

  :   ، وقد جانب الصواب يف عدة مسائل )  ٢٢١  (

ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به اآلذان  : (  همنها قول

، وال بأس  ، وقد أباحه اإلسالم ما مل يشتمل على فحش أو خنا أو حتريض على إمث  الغناء

أن تصحبه املوسيقى غري املثرية وأستحبه يف املناسبات السارة إشاعة للسرور وتروحيا 

، وعند   ، ويف وقت الوليمة والعقيقة د والعرس وقدوم الغائب، وذلك كأيام العي للنفوس

  .   اهـ.  ) والدة املولود

  :   واملالحظ على هذه اجلملة عدة أمور

وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به :  األمر األول

، فنقول   تماعه، وهو يريد بوصفه ذه األوصاف حتسينه للناس وترغيبهم يف اس  اآلذان

ليس الضابط يف إباحة الشيء وحسنه جمرد كونه حيصل به راحة للنفوس وطرب :   له

، وأكثر النفوس   ، وما جير إليه من املضار للقلوب دون نظر إىل ما يترتب عليه من املفاسد

، قال العالمة ابن القيم يف مدارج  ؟ كال ، أفنقول إنه حالل متيل إىل الباطل وتستريح إليه

فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة مالئما هلا ال يدل على :   ) ٤٩١-١ (السالكني 

، فإن هذه اللذة تكون فيها األحكام  ، وال استحبابه  ، وال كراهته  ، وال حترميه إباحته

، فكيف يستدل   ، واملباح ، واملستحب ، واملكروه ، والواجب تكون يف احلرام:  اخلمسة

، وهل هذا إال مبرتلة من  عرف شروط الدليل ومواقع االستداللا على اإلباحة من ي

،   ، وإن لذته ال ينكرها من له طبع سليم استدل على إباحة الزنا مبا جيده فاعله من اللذة

، وهل خلت غالب  وهل يستدل بوجود اللذة واملالءمة على حل اللذيذ املالئم أحد

 حترميها وإن يف أمته  صح عن النيب ، وهل أصوات املعازف اليت احملرمات من اللذات
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، وقال مجهورهم بتحرمي  ، وأمجع أهل العلم على حترمي بعضها من سيستحلها بأصح إسناد

  .  ؟ اهـ مجلتها إال لذيذة تلذ السمع

:   اعلم أن مساع الغناء جيمع شيئني:  وقال العالمة ابن اجلوزي يف كتاب تلبيس إبليس

أنه :  ، والثاين  لتفكري يف عظمة اهللا سبحانه والقيام خبدمتهأحدمها أنه يلهي القلب عن ا

، ومعظمها   مييله إىل اللذات العاجلة اليت تدعو إىل استيفائها من مجيع الشهوات احلسية

،   ، وال سبيل إىل كثرة املتجددات من احلل  ، وليس متام لذته إال يف املتجددات النكاح

، والزنا  الزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح، فبني الغناء و فلذلك حيث على الزنا

  .  اهـ.  }الغناء رقية الزنا  {:  ، وهلذا جاء يف احلديث أكرب لذات النفس

وقد أباحه اإلسالم ما مل  : ( مما يالحظ على املؤلف قوله عن الغناء:   األمر الثاين

، فقد ختيل املؤلف خلو الغناء من هذه   ) ا أو حتريض على إمثيشتمل على فحش أو خن

، وهذا من  ، ونسب ذلك إىل اإلسالم ، وبىن على هذا التخيل احلكم بإباحته املفاسد

، فاإلسالم ما أباح  ؛ ألن الواقع خالفه ، ومن القول على اهللا بال علم اازفة يف القول

z⎯ÏΒ  {:  ، منها قوله تعاىل  ب والسنة، بل حرمه بأدلة كثرية من الكتا  الغناء uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ 

“ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# ¨≅ÅÒ ã‹Ï9 ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ { )قال العالمة ابن القيم  اآليات )١ ، - 

، فقد صح  ويكفي تفسري الصحابة والتابعني للهو احلديث بأنه الغناء )٢(:  - رمحه اهللا

:  سألت ابن مسعود عن قوله تعاىل:  ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال أبو الصهباء

}  z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ “ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# { )واهللا الذي ال إله غريه هو الغناء :  فقال )٣

إىل أن .  . .  وصح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أيضا أنه الغناء.  يرددها ثالث مرات

، وال تعارض بني تفسري هلو احلديث بالغناء وتفسريه بأخبار األعاجم وملوكهم  قال

                                                 
  .  ٦:  سورة لقمان آية) ١(
.  . ويكفي:  ، قال  يف ذلك اخلرب من مقالملا ذكر اخلرب املرفوع إىل النيب يف تفسري هلو احلديث بالغناء وما) ٢(

  .  إخل
  .  ٦:  سورة لقمان آية) ٣(
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ا كان النضر بن احلارث حيدث به أهل مكة يشغلهم به عن ، مم وملوك الروم وحنو ذلك

، فمن  هلو احلديث الباطل الغناء:  ، وهلذا قال ابن عباس  ، وكالمها هلو احلديث القرآن

، والغناء أشد هلوا   ، ومنهم من مجعهما ، ومنهم من ذكر اآلخر الصحابة من ذكر هذا

، وشرك  ، ومنبت النفاق ية الزنا، فإنه رق وأعظم ضررا من أحاديث امللوك وأخبارهم

وصده عن القرآن أعظم من صد غريه من الكالم الباطل لشدة .  ، ومخرة العقل  الشيطان

، إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه هلم نصيب من هذا  ، ورغبتها فيه ميل النفوس إليه

يات تضمنت ذم ، فإن اآل  ، وإن مل ينالوا مجيعه  الذم حبسب اشتغاهلم بالغناء عن القرآن

، وإذا يتلى عليه   استبدال هلو احلديث بالقرآن ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا

، وإذا علم   ، وهو الثقل والصمم القرآن وىل مستكربا كأن مل يسمعه كأن يف أذنيه وقرا

، وإن وقع بعضه  ، فمجموع هذا ال يقع إال من أعظم الناس كفرا  منه شيئا استهزأ به

من إغاثة اللهفان .   اهـ.   لمغنيني ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذمل

)  ٢٥٩- ٢٥٨- ١  (  .   

ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر  {:  ومن أدلة السنة على حترمي الغناء قوله 

، وليرتلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم يأتيهم  رير واخلمر واملعازفواحل

، وميسخ آخرين قردة  ، ويضع العلم ، فيبيتهم اهللا ، فيقولون ارجع إلينا غدا حلاجة

ويف الباب عن :  قال ابن القيم.   رواه البخاري حمتجا به )١( }وخنازير إىل يوم القيامة 

 وعمران بن حصني وعبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن عباس وأيب سهل بن سعد الساعدي

هريرة وأيب أمامة الباهلي وعائشة أم املؤمنني وعلي بن أيب طالب وأنس بن مالك وعبد 

فكيف يزعم املؤلف مع  )٢( - رمحه اهللا -، مث ساقها  الرمحن بن سابط والغازي بن ربيعة

  ! ؟   هذا كله أن اإلسالم أباح الغناء

                                                 
  .  )٤٠٣٩(أبو داود اللباس ) ١(
  .  يف إغاثة اللهفان) ٢(
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   طرف من أقوال العلماء يف حترمي الغناء ذكر

  :   ونذكر مجلة من أقوال علماء الشريعة يف حكم الغناء

عن اإلمام مالك أنه قال يف الغناء )   ٥٦-٥٥-١٤ (ذكر اإلمام القرطيب يف تفسريه 

أما مالك :  قال وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي قال.   إمنا يفعله عندنا الفساق

إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان :   ، وقال فإنه ى عن الغناء وعن استماعهبن أنس 

، وهو مذهب سائر أهل املدينة إال إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا  له ردها بالعيب

، وأما  : قال أبو الطيب الطربي:  إىل أن قال.  . . الساجي أنه كان ال يرى به بأسا

، وجيعل مساع الغناء من  ه الغناء مع إباحته شرب النبيذمذهب أيب حنيفة فإنه يكر

، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعيب ومحاد والثوري وغريهم ال  الذنوب

،  ، وكذلك ال يعرف بني أهل البصرة خالف يف كراهية ذلك  اختالف بينهم يف ذلك

:   قال.   كان ال يرى به بأساواملنع منه إال ما روي عن عبيد اهللا بن احلسن العنربي أنه

وأما مذهب الشافعي فقال الغناء مكروه ويشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد 

أن اإلمام أمحد سئل عن رجل مات :  ، مث ذكر القرطيب نقال عن ابن اجلوزي شهادته

 ال تباع على أا ساذجة:  ، فقال ، فاحتاج الصيب إىل بيعها وخلف ولدا وجارية مغنية

، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين   ، فقيل له إا تساوي ثالثني ألفا  على أا مغنية

؛ ألن هذه  وإمنا قال أمحد هذا:  قال أبو الفرج.  ، فقال ال تباع إال أا ساذجة ألفا

 ، وهذا دليل ، بل األشعار املطربة املثرية إىل العشق اجلارية املغنية ال تغين بقصائد الزهد

، وصار هذا  ، إذ لو مل يكن حمظورا ما جاز تفويت املال على اليتيم على أن الغناء حمظور

، أليتام فقال أرقها فلو جاز استصالحها ملا أمر   عندي مخركقول أيب طلحة للنيب 

فقد أمجع علماء األمصار على كراهة الغناء واملنع :   قال الطربي.   بتضييع مال اليتامى
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 ، وقد قال رسول اهللا   رق اجلماعة إبراهيم بن سعد وعبيد اهللا العنربي، وإمنا فا  منه

   )٢( }.   ومن فارق اجلماعة مات ميتة جاهلية { )١( }عليك بالسواد األعظم  {

 بن سعد وعبيد اهللا العنربي من الغناء ليس هو كالغناء املعهود ما أباحه إبراهيم:  قلت

، امللهب هلا من وصف اخلد والعينني ورشاقة  ، والباعث على الشوق والغرام املثري للنفوس

تقعد املغنية أمام املذياع فتؤدي غناها بصوت رخيم يبعث على الوجد .  الشفتني

اشا هذين املذكورين أن يبيحا مثل هذا ، فح يسمع صوا من بعد ومن قرب.  واألنات

  .   ، ومنتهى الرذالة الغناء الذي هو يف غاية االحنطاط

ال تقبل شهادة املغين :  ، وقال القفال من أصحابنا قال أبو الفرج:  مث قال القرطيب

، وقد  وإذ قد ثبت أن هذا األمر ال جيوز فأخذ األجرة عليه ال جتوز:  قلت.  والرقاص

، وقد مضى يف األنعام  مر بن عبد الرب اإلمجاع على حترمي األجرة على ذلكادعى أبو ع

çν… *  {:  عند قوله y‰ΨÏã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# { )اهـ كالم القرطيب وما ذكره .   وحسبك )٣

من املكاسب :  قال أبو عمر بن عبد الرب يف الكايف)  ٣-٧ ( هو قوله يف سورة األنعام

امع على حترميها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ األجرة على النياحة 

، وعلى الزمر واللعب الباطل  ، وادعاء الغيب وأخبار السماء ، وعلى الكهانة والغناء

  اهـ .  كله

يف )  ٢١٥ - ٣٠ ( يف جمموع الفتاوى - رمحه اهللا -ة وقال شيخ اإلسالم ابن تيمي

أثناء كالم له على ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مر براع معه زمارة فسد 

  .  أذنيه

الوجه السادس أنه قد ذكر ابن املنذر اتفاق العلماء على املنع من إجارة الغناء :  قال

 العلم على إبطال النائحة واملغنية كره ذلك أمجع كل من حنفظ عنه من أهل:  والنوح فقال

                                                 
  .  )٤/٣٨٣(، أمحد  )١٧٣(ابن ماجه املقدمة ) ١(
  .  )٢٥١٩(، الدارمي السري  )١/٣١٠(، أمحد  )١٨٤٩(، مسلم اإلمارة  )٦٦٤٦(البخاري الفنت ) ٢(
  .  ٥٩:  سورة األنعام آية) ٣(
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ال جتوز اإلجارة على :  ، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب وحممد الشعيب والنخعي ومالك

  .  شيء من الغناء والنوح وبه نقول

يف ذكر أقوال العلماء يف الغناء )  ٢٤٥ - ١  (وقال اإلمام ابن القيم يف إغاثة اللهفان 

أما مالك فإنه ى :  قال)   حترمي السماع (كر الطرطوشي يف كتابه نقال عما ذكره أبو ب

، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب  عن الغناء وعن استماعه

إمنا يفعله عندنا :   عما يرخص فيه أهل املدينة من الغناء فقال- رمحه اهللا -وسئل مالك 

، وكذلك مذهب  ة فإنه يكره الغناء وجيعله من الذنوب، وأما أبو حنيف  : قال.  الفساق

، وال نعلم  أهل الكوفة سفيان ومحاد وإبراهيم والشعيب وغريهم ال اختالف بينهم يف ذلك

مذهب أيب حنيفة يف ذلك :  قلت:  خالفا أيضا بني أهل البصرة يف املنع منه قال ابن القيم

 صرح أصحابه بتحرمي مساع املالهي كلها ، وقد من أشد املذاهب وقوله فيه أغلظ األقوال

، وترد به  ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق كاملزمار والدف حىت الضرب بالقضيب

،  ، هذا لفظهم ، والتلذذ به كفر ، وأبلغ من ذلك أم قالوا إن السماع فسق الشهادة

ال يسمعه إذا مر وجيب عليه أن جيتهد يف أن :  ، قالوا ورووا يف ذلك حديثا ال يصح رفعه

، وقال أبو يوسف يف دار يسمع منها صوت املعازف واملالهي ادخل  به أو كان يف جواره

؛ ألن النهي عن املنكر فرض فلو مل جيز الدخول بغري إذن المتنع الناس  عليهم بغري إذم

ه إن الغناء هلو مكروه يشب:  ، وأما الشافعي فقال يف كتاب أدب القضاء من إقامة الفرض

، وصرح أصحابه العارفون مبذهبه  ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته الباطل واحملال

، وأما مذهب اإلمام   إىل أن قال ابن القيم.  ، وأنكروا على من نسب إليه حله بتحرميه

سألت أيب عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق يف القلب ال :  أمحد فقال عبد اهللا ابنه

، كما  اهـ فهذا حكم الغناء.  إمنا يفعله عندنا الفساق:   ذكر قول مالك، مث  يعجبين

، وكما يدل على منعه الكتاب والسنة واإلمجاع إال من شذ فال يهولنك ما عليه كثري  تراه

، ونسبة من أنكره إىل اجلمود   من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم يف مساعه
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، فهذا كتاب اهللا  ، فليقولوا ما شاءوا  األفواه البذيئة، وصريورته كاملضغة يف والتحجر

  .  ، وال إرضاء أحد من الناس كائنا من كان  مل نكن ندعهما لقول قائلوسنة رسوله 

فمعناه إباحة شيء من )  وال بأس أن تصحبه املوسيقى غري املثرية : (  وأما قول املؤلف

لصحيح بتحرميها كلها والوعيد ملن استباحها املعازف واملزامري واملالهي اليت جاء احلديث ا

 )١( }ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف  {:  يف قوله 
 وفتح الزاي فيهما قال واملعازف مجع معزفة ويقال معزف بكسر امليم.  احلديث

، وقال   . . ، وقد عزف عزفا املعازف املالهي والعازف الالعب ا واملغين:   اجلوهري

مذهب األئمة األربعة أن :  ) ٥٧٦ - ١١  (شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 

 أخرب أنه سيكون ثبت يف صحيح البخاري وغريه أن النيب .  آالت اللهو كلها حرام

،  ، وذكر أم ميسخون قردة وخنازير أمته من يستحل احلر واحلرير واخلمر واملعازفمن 

، وهي اآللة اليت يعزف ا أي  ، كما ذكر أهل اللغة مجع معزفة واملعازف هي املالهي

  .   ا هـ.  ، ومل يذكر أحد من أتباع األئمة يف آالت اللهو نزاعا يصوت ا

فصل يف بيان حترمي رسول :  ) ٢٧٨-٢٧٧-١ (ن وقال ابن القيم يف إغاثة اللهفا

عن عبد الرمحن بن :   الصريح آلالت اللهو واملعازف وسياق األحاديث يف ذلك اهللا

 قال حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب غنم 

هذا  )٢( }ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف  {:   يقول

:   أخرجه البخاري يف صحيحه حمتجا به وعلقه تعليقا جمزوما به فقالحديث صحيح

ووجه :  إىل أن قال ابن القيم)   باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه  (

، ولو    منه أن املعازف هي آالت اللهو كلها ال خالف بني أهل اللغة يف ذلكالداللة

إىل .  . . كانت حالال ملا ذمهم على استحالهلا وملا قرن استحالهلا باستحالل اخلمر واخلز

وقال ابن ماجه يف سننه حدثنا عبد اهللا بن سعيد عن معاوية بن صاحل عن حامت :  أن قال
                                                 

  .  )٤٠٣٩(أبو داود اللباس ) ١(
  .  )٤٠٣٩(أبو داود اللباس ) ٢(
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  عن عبد الرمحن بن غنم األشعري عن أيب مالك األشعري بن حريث عن ابن أيب مرمي

، يعزف على  ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها { قال قال رسول اهللا 

 ، )١( }، وجيعل منهم قردة وخنازير   م األرض، خيسف اهللا رؤوسهم باملعازف واملغنيات
، وقد توعد مستحلي املعازف فيه بأن خيسف اهللا م األرض   وهذا إسناد صحيح

، فلكل واحد قسط   ، كان الوعيد على مجيع هذه األفعال وميسخهم قردة وخنازير وإن

، وال  موسيقىفتبني أنه ال يباح شيء من آالت اللهو ال .  ا هـ.   يف الذم والوعيد

  .   واهللا أعلم.  غريها

  .  . . إنه استحبه اإلسالم يف املناسبات إخل:   وقول املؤلف عن الغناء

، وغاية ما يف األمر الرخصة بإنشاد  ال ندري من أين أخذ هذا االستحباب واإلطالق

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.   شيء من الشعر للنساء واجلواري خاصة يف مناسبات معينة

 يف أنواع من ولكن رخص النيب  : ( )  ٥٦٥-١١ ( يف جمموع الفتاوى - رمحه اهللا -

، وأما  ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف يف األعراس واألفراح  اللهو يف العرس وحنوه

، بل ثبت عنه  ، وال يصفق بكف  الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف

ولعن املتشبهات من  )٢( }التصفيق للنساء والتسبيح للرجال  {:   يف الصحيح أنه قال

، وملا كان الغناء والضرب بالدف من عمل   النساء بالرجال واملتشبهني من الرجال بالنساء

، ويسمون الرجال املغنني  النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال خمنثا

حديث عائشة رضي اهللا عنها ملا  {، وهذا مشهور يف كالمهم ومن هذا الباب  خمانيث

 يف أيام العيد وعندها جاريتان تغنيان مبا تقاولت به األنصار يوم دخل عليها أبوها 

  وكان رسول اهللا  أمبزمار الشيطان يف بيت رسول اهللا فقال أبو بكر ،  بعاث

                                                 
  .  )٥/٣٤٢(، أمحد  )٤٠٢٠(، ابن ماجه الفنت  )٣٦٨٨(أبو داود األشربة ) ١(
 ، )١٢٠٧(، النسائي السهو  )٣٦٩(، الترمذي الصالة  )٤٢٢(، مسلم الصالة  )١١٤٥(البخاري اجلمعة ) ٢(

، الدارمي الصالة  )٢/٤٧٩(، أمحد  )١٠٣٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٩٤٤(أبو داود الصالة 
)١٣٦٣(  .  
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، فإن  دعهما يا أبا بكر:  ، فقال معرضا بوجهه عنهما مقبال بوجهه الكرمي إىل احلائط

، ففي هذا احلديث بيان أن هذا مل يكن   أهل اإلسالم )١( }، وهذا عيدنا  لكل قوم عيدا

 ، وهلذا مساه الصديق مزمار الشيطان والنيب   ماع عليه وأصحابه االجتمن عادة النيب 

 ، )٢( }ليعلم املشركون أن يف ديننا فسحة  {:  ، كما يف احلديث أقر اجلواري يف األعياد
 وليس يف . وكان لـ عائشة لعب تلعب ن وجيئن صواحباا من صغار النسوة يلعنب معها

، واألمر والنهي إمنا يتعلق باالستماع ال   استمع إىل ذلكحديث اجلاريتني أن النيب 

، ال مبا حيصل منها بغري  ، فإنه إمنا يتعلق بقصد الرؤية ، كما يف الرؤية  مبجرد السماع

  .  ا هـ.  االختيار

  اجلواب عن الشبه اليت تعلق هبا املؤلف إلباحة الغناء 

عن الغزايل أنه ذكر يف كتاب اإلحياء أحاديث غناء اجلاريتني ولعب :   لفمث نقل املؤ

وقول  )٣( }دونكم يا بين أرفدة  {:   هلم بقوله وتشجيع النيب احلبشة يف مسجده 

هي مع تشتهني أن تنظري ووقوفه حىت متل هي وتسأم ولعبها بالبنات :   عائشة لالنيب 

، وهي نص صريح يف أن الغناء  فهذه األحاديث كلها يف الصحيحني:  ، مث قال  صواحبها

  .  إخل ما نقل.  .  . واللعب ليس حبرام

؛ ألنه  واملؤلف موافق للغزايل يف استدالله ذه األحاديث على إباحة الغناء مطلقا

ال تدل بوجه من ، وال خيفى أن هذه األحاديث  ساق كالمه مستشهدا به ومقررا له

  :  ، وإليك بيان ذلك الوجوه على إباحة الغناء

                                                 
، ابن ماجه النكاح  )١٥٩٧(، النسائي صالة العيدين  )٨٩٢(، مسلم صالة العيدين  )٩٠٩(البخاري اجلمعة ) ١(

)١٨٩٨(  .  
  .  )٦/١١٦(أمحد ) ٢(
  .  )٦/١٦٦(، أمحد  )٩٠٧(البخاري اجلمعة ) ٣(
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أما حديث لعب احلبشة فليس فيه ذكر الغناء أصال إمنا فيه أم كانوا يلعبون حبرام 

، بل قد يكون مستحبا ملا فيه من التدريب على استعمال آالت  ، وذلك جائز ودرقهم

  .  احلرب والتمرن على اجلهاد

فيه جواز اللعب )  ١٨٤-٦ ( يف شرح صحيح مسلم -محه اهللا  ر-قال النووي 

بالسالح وحنوه من آالت احلرب يف املسجد ويلتحق به ما يف معناه من األسباب املعينة 

  .   ا هـ.   على اجلهاد

  )  باب احلراب والدرق يوم العيد : ( وقد ترجم عليه البخاري يف صحيحه

واستدل به على جواز اللعب )  ٣٠٤-٢ (قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 

، واستنبط منه جواز  بالسالح على طريق التواثب للتدريب على احلرب والتنشيط عليه

  .  ا هـ.  ، ملا فيها من مترين األيدي على آالت احلرب  املثاقفة

، وهو الذي دل عليه  هذا ما فهمه هؤالء األئمة األجالء من حديث لعب احلبشة

  واهللا أعلم .   الغزايل واملؤلفاحلديث ال ما فهمه

؛ ألنه يدل على وقوع  وأما حديث غناء اجلاريتني فال داللة فيه أيضا على إباحة الغناء

قال .  إنشاد شيء من الشعر العريب يف وصف احلرب من جاريتني صغريتني يف يوم عيد

م على وأعجب من هذا استداللك:   ) ٤٩٣-١ (العالمة ابن القيم يف مدارج السالكني 

إباحة السماع املركب مما ذكرنا من اهليئة االجتماعية بغناء بنتني صغريتني دون البلوغ عند 

،  ، يف وصف الشجاعة واحلروب امرأة صبية يف يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب

؟ والعجب أن هذا احلديث من أكرب احلجج  ، فأين هذا من هذا ومكارم األخالق والشيم

، وأقره رسول    مسى ذلك مزمورا من مزامري الشيطان الصديق األكرب ، فإن عليهم

، وال مفسدة يف  ، ورخص فيه جلويريتني غري مكلفتني  على هذه التسمية اهللا

، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع  ، وال استماعهما إنشادمها

  .  ؟ ا هـ العقول واألفهام؟ فسبحان اهللا كيف ضلت  املشتمل على ما ال خيفى
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والظاهر من هاتني :   ) ٢١٧ (وقال ابن اجلوزي يف كتاب تلبيس إبليس صفحة 

 يسرب إليها ، وكان رسول اهللا   ؛ ألن عائشة كانت صغرية اجلاريتني صغر السن

، مث ذكر بسنده عن أمحد بن حنبل أنه سئل أي شيء هذا الغناء قال  اجلواري فيلعنب معها

من الكتاب )  ٢٢٩ (، مث قال ابن اجلوزي يف صفحة   أتيناكم أتيناكم:  بغناء الرك

، وبينا أم كانوا   ، فقد سبق الكالم عليهما  أما حديث عائشة رضي اهللا عنها:  املذكور

، ومثل ذلك ال خيرج  ، ومسي بذلك غناء لنوع يثبت يف اإلنشاد وترجيع ينشدون الشعر

بذلك يف الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه ، وكيف حيتج  الطباع عن االعتدال

، ما هذا إال مغالطة   األصوات املطربة الواقعة يف زمان كدر عند نفوس قد متلكها اهلوى

لو رأى رسول :  ، أوليس قد صح يف احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت  للفهم

، كما  مفيت أن يزن األحوال، وإمنا ينبغي لل  ما أحدث النساء ملنعهن املساجداهللا 

، وأين الغناء مبا  ، مث يصف على مقدار ذلك ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد

، وصناعة جتذب   تقاولت به األنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآالت مستطابة

فهل .   ال، وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة واخلال واخلد والقد واالعتد إليها النفس

، وال يدعي أنه ال جيد ذلك إال   ، بل يرتعج شوقا إىل املستلذ ؟ هيهات يثبت هناك طبع

وقد أجاب أبو الطيب الطربي عن :  إىل أن قال.  . .  كاذب أو خارج عن حد اآلدمية

هذا احلديث :  ، فأخربنا أبو القاسم اجلريري عنه أنه قال هذا احلديث جبواب آخر

 على أيب بكر قوله إمنا ، ومل ينكر النيب  كر مسى ذلك مزمور الشيطان؛ ألن أبا ب حجتنا

، وقد كانت عائشة  ، ال سيما يف يوم العيد منعه من التغليظ يف اإلنكار حلسن رفعته

، ومل ينقل عنها بعد بلوغها وحتصيلها إال ذم  رضي اهللا عنها صغرية يف ذلك الوقت

، وقد أخذ العلم   حممد يذم الغناء ومينع من مساعه، وقد كان ابن أخيها القاسم بن  الغناء

  .  ا هـ.  عنها

إمنا كان :  قال القاضي)   ١٨٢-٦ (وقال النووي يف شرحه على صحيح مسلم 

، وهذا ال يهيج  غناؤمها مبا هو من أشعار احلرب واملفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة
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ختلف فيه إمنا هو رفع الصوت ، وال إنشادمها لذلك من الغناء امل  اجلواري على شر

، أي ليستا ممن يتغىن بعادة املغنيات من التشويق  ، وهلذا قالت وليستا مبغنيتني باإلنشاد

، ويبعث  ، وما حيرك النفوس ، والتشبيب بأهل اجلمال ، والتعريض بالفواحش واهلوى

ف بإحسان الغناء ، وليستا أيضا ممن اشتهر وعر  ، كما قيل الغناء فيه الزنا اهلوى والغزل

، وال ممن اختذ ذلك صنعة  ، ويبعث الكامن الذي فيه متطيط وتكسري وعمل حيرك الساكن

  .  ا هـ.  ، والعرب تسمي اإلنشاد غناء وكسبا

واستدل مجاعة من :   ) ٤٤٣-٤٤٢-٢ (وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 

، بآلة   إباحة الغناء ومساعهعلى )  يعين حديث غناء اجلاريتني  (الصوفية حبديث الباب 

:   ، ويكفي يف رد ذلك تصريح عائشة يف احلديث الذي يف الباب بعده بقوهلا وبغري آلة

؛ ألن الغناء يطلق على  فنفت عنهما بطريق املعىن ما أثبته هلما اللفظ)  وليستا مبغنيتني  (

،  ن املهملةرفع الصوت وعلى الترمن الذي تسميه األعراب النصب بفتح النون وسكو

، وإمنا يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسري  ، وال يسمى فاعله مغنيا وعلى احلداء

ليستا  (قوهلا :  ، قال القرطيب  ، مبا فيه تعريض بالفواحش أو تصريح  وييج وتشويق

، وهذا منها  ، كما يعرفه املغنيات املعروفات بذلك أي ليستا ممن يعرف بالغناء)  مبغنيتني

.   . . ، وهو الذي حيرك الساكن ويبعث الكامن ن الغناء املعتاد عند املشتهرين بهحترز م

 بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع وأما التفافه :   إىل أن قال

، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي  عن اإلصغاء إىل ذلك

، فيقتصر على ما ورد فيه  األصل الترته عن اللعب واللهو، و ، إذ ال يقر على باطل أقره

  .  ا هـ.  واهللا أعلم.  النص وقتا وكيفية تقليال ملخالفة األصل

فاتضح من هذه النقول عن هؤالء األئمة يف معىن هذا احلديث أنه ال يدل بوجه من 

  .    واهللا أعلم. الوجوه على ما ادعاه الغزايل واملؤلف القرضاوي من إباحة الغناء مطلقا

، ومل  وقد روي عن مجاعة من الصحابة والتابعني أم استمعوا الغناء:  وقول املؤلف

هذا دعوى منه وحنن نطالبه بإبراز األسانيد الصحيحة إىل هؤالء .  يروا بسماعه بأسا
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 وأن هذا الغناء املنسوب إليهم استماعه هو من )١(الصحابة والتابعني بإثبات ما نسبه إليهم 

، واملشتمل على  جنس ما يغين هؤالء من إهلاب النفوس الباعث على الوجد والغرام

  .  ، وأىن له ذلك وجمرد الدعوى ال يثبت به حكم  أوصاف احملاسن من النساء

ــات ــوا بين ــدعاوى إذا مل يقيم عليهــــا أهلــــها أدعيــــاء وال

  اعتراض املؤلف على أدلة حترمي الغناء واجلواب عنه 

وأما ما ورد فيه  : (   املؤلف يف هذا املوضوع قوله عن أدلة حترمي الغناءيالحظ على

من أحاديث نبوية فكلها مثخنة باجلراح مل يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء احلديث 

  .  ) وعلمائه

  :  وجنيب عن قوله هذا من عدة وجوه

، بل  اديث فقطأن نقول إن أدلة حترمي الغناء ليست مقصورة على األح:  الوجه األول

z⎯ÏΒ  {:  هناك أدلة على حترميه من القرآن الكرمي منها قوله تعاىل uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ “ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 

Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ { )ومنها قوله .  ، وقد تقدم الكالم عليها اآلية )٢

—ø  {:  تعاىل Ì“ øtFó™ $#uρ Ç⎯tΒ |M ÷èsÜtG ó™ $# Νåκ÷]ÏΒ y7 Ï?öθ |ÁÎ/ { )استزل منهم :  اآلية عن جماهد قال )٣

وهذه :  قال ابن القيم يف إغاثة اللهفان.  الباطلقال وصوته الغناء و.  من استطعت

فكل متكلم يف غري .  ، كما أن إضافة اخليل والرجل إليه كذلك اإلضافة إضافة ختصيص

وكل .   طاعة اهللا أو مصوت برياع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان

، فهو من   ة اهللا، وكل راكب يف معصي ساع يف معصية اهللا على قدميه فهو من رجله

                                                 
اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من :  ذكر اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه عن عبد اهللا بن املبارك أنه قال) ١(

  شاء ما شاء 
  .  ٦:  سورة لقمان آية) ٢(
  .  ٦٤:  سورة اإلسراء آية) ٣(
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قال رجله كل   : ( ، كما ذكر ابن أيب حامت عن ابن عباس  ، كذلك قال السلف  خيالته

   )١()  ا هـ.  رجل مشت يف معصية اهللا

ô⎯Ïϑ  {:   ومنها قوله تعاىل sùr& #x‹≈ yδ Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# tβθç7yf ÷è s? ∩∈®∪ tβθä3ys ôÒ s?uρ Ÿω uρ tβθ ä3ö7s? ∩∉⊃∪ ÷Λä⎢Ρ r&uρ 

tβρ ß‰Ïϑ≈y™ ∩∉⊇∪ { )امسدي :قال عكرمة عن ابن عباس السمود الغناء يف لغة محري يقال )٢ 

، وقال ابن    كانوا إذا مسعوا القرآن تغنوا فرتلت هذه اآلية:، وقال عكرمة  أي غين،لنا

Λä⎢Ρ÷  {:   وقوله تعاىل- رمحه اهللا -كثري  r&uρ tβρ ß‰Ïϑ≈ y™ ∩∉⊇∪ { )قال سفيان الثوري عن  )٣

ا هـ .   غن لنا وكذا قال عكرمة:   امسد لنا- هي ميانية -الغناء :  أبيه عن ابن عباس قال

  .  إىل غري ذلك من اآليات

أن نقول للمؤلف من هم فقهاء احلديث وعلماؤه الذين طعنوا يف :  الوجه الثاين

، هل هم البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل   حترمي الغناء مسهم لنااألحاديث الواردة يف

وأبو داود والترمذي والنسائي وحيىي بن معني وأبو زرعة وأبو حامت وأمثاهلم من أئمة 

   )٤(؟  ، أم هم ناس غري هؤالء ممن يبيح الغناء  اجلرح والتعديل

 الغناء ليست مثخنة أن نقول للمؤلف إن األحاديث الواردة يف حترمي:  الوجه الثالث

، بل منها ما هو يف صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد  ، كما زعمت باجلراح

                                                 
  .  من إغاثة اللهفان) ١(
  .  ٦١-٥٩:  اتياآلسورة النجم ) ٢(
  .  ٦١:  سورة النجم آية) ٣(
وعلماء احلديث أجل وأعظم حتريا للصدق من كل أحد علم :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة) ٤(

، وما اختلفوا  ، توهينه فهو ساقط وما أمجعوا على تزييفه.  ، فما اتفقوا على صحته فهو احلق ذلك من علمه
كمالك وشعبة واألوزاعي والليث والسفيانيني واحلمادين وابن املبارك .  فيه نظر فيه بعدل وإنصاف فهم العمدة

وحيىي القطان وعبد الرمحن بن مهدي ووكيع وابن علية والشافعي وعبد الرزاق والفريايب وأيب نعيم والقعنيب 
جزرة واحلميدي والذهلي والبخاري وأيب زرعة الرازي وأيب حامت وأيب داود ومسلم وموسى بن هارون وصاحل 

، وأمثاهلم من أهل العلم بالنقل والرجال  والنسائي وابن خزمية وأيب حممد بن عدي وابن حبان والدارقطين
  .  واجلرح والتعديل ا هـ
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، وهي على كثرا وتعدد خمارجها حجة ظاهرة   ومنها احلسن ومنها الضعيف.   كتاب اهللا

   )١(وبرهان قاطع على حترمي الغناء واملالهي 

  قترانه مبحرمات واجلواب عنه زعم املؤلف أن العلماء ما حرموا الغناء إال ال

وقد اقترن الغناء واملوسيقى بالترف وجمالس اخلمر والسهر احلرام مما :   مث قال املؤلف

  .  إخل ما قال.  . جعل كثريا من العلماء حيرمونه أو يكرهونه

ليس حترمي العلماء للغناء من أجل اقترانه ذه األشياء :  وجوابنا عن ذلك أن نقول

، ولو مل يقترن ذه األشياء   حترميهم له من أجل األدلة على حترميه يف نفسه، بل إن فقط

فهذا الذي قاله املؤلف ادعاء منه على العلماء أم ما حرموه إال من أجل .   اليت ذكرا

ومن املتفق عليه أن الغناء حيرم إذا اقترن مبحرمات   : (  ، مث قال ، وهو ادعاء مردود ذلك

 جملس شراب أو ختالطه خالعة أو فجور فهذا هو الذي أنذر رسول أخرى كأن يكون يف

ليشربن أناس من أميت اخلمر  {:  )٢( أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حني قال اهللا 

،  ، خيسف اهللا م األرض  رؤوسهم باملعازف واملغنيات، يعزف على يسموا بغري امسها

  . )٣( }.  وجيعل منهم القردة واخلنازير

، ولو مل  إن الغناء حرام:  واجلواب عن هذه اجلملة كاجلواب عن اجلملة اليت قبلها

، كما أن شرب اخلمر املذكور يف احلديث الذي ساقه املؤلف  . يقترن به حمرم آخر

جميبا )   ١٠٧-٨ (قال العالمة الشوكاين يف نيل األوطار .  ن معه غناء، ولو مل يك  حرام

وجياب بأن االقتران ال يدل على أن احملرم هو اجلمع فقط  : (  على هذه الدعوى ما نصه

ليكونن من أميت أقوام  {:  - يريد حديث -وإال لزم أن الزنا املصرح به يف احلديث 

                                                 
نشرت يف جملة راية اإلسالم اليت .  من كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز وفقه اهللا يف الرد على أيب تراب الظاهري) ١(

  .  كانت تصدر يف الرياض
أمل يقل إن األحاديث الواردة يف حترمي الغناء كلها مثخنة باجلراح مل يسلم منه حديث من طعن فما باله هنا ) ٢(

  ؟  يستدل بواحد منها هل شفي هذه من اجلراح
  .  )٥/٣٤٢(، أمحد  )٤٠٢٠(، ابن ماجه الفنت  )٣٦٨٨(أبو داود األشربة ) ٣(



 سالم اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام يف اإل

 ٦٩

ال حيرم إال عند شراب اخلمر واستعمال  )١( }يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف 

çµ…  {:  وأيضا يلزم مثل قوله تعاىل.  ، فامللزوم مثله ، والالزم باطل باإلمجاع املعازف ¯ΡÎ) 

tβ% x. Ÿω ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ Ù çt s† 4’ n?tã ÇΠ$ yè sÛ È⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ { )أنه ال حيرم عدم  )٢

، فإن قيل حترمي مثل هذه األمور  اإلميان باهللا إال عند عدم احلض على طعام املسكني

رمي املعازف قد علم من دليل ، فيجاب بأن حت املذكورة يف اإللزام قد علم من دليل آخر

  .   ا هـ.   ، كما سلف  آخر أيضا

  اعتراضه على تفسري هلو احلديث بالغناء واجلواب عنه 

إن الغناء من هلو احلديث املذكور يف قوله   : (  قال بعضهم:   مث قال فضيلة املؤلف

⎯z  {:   تعاىل ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ “ Î tI ô± tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ ys ø9 $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 

$ yδ x‹ Ï‚ −G tƒ uρ # ·ρ â“ èδ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; Ò># x‹ tã ×⎦⎫ Îγ •Β ∩∉∪ { )وقال ابن حزم إن اآلية ذكرت  )٣

، فهذا هو   ل اهللا هزوا لكان كافرا كافرا بال خالف إذا اختذ سبيصفة من فعلها كان

وما ذم سبحانه قط من اشترى هلو احلديث ليتلهى به ويروح به .  الذي ذم اهللا عز وجل

  )  ، ال ليضل عن سبيل اهللا نفسه

  :  واجلواب عن هذا من وجوه

ذه )  وقال بعضهم إن الغناء من هلو احلديث : ( أن قول املؤلف:  الوجه األول

تقليل من شأن هذا القول وتضعيفه وجتاهل من قال به من أكابر الصحابة الصيغة يفيد ال

والتابعني ك ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجماهد واحلسن وسعيد بن جبري وقتادة 

  .   ، وهذا خطأ بني ، كما يأيت بيانه والنخعي

                                                 
  .  )٤٠٣٩(أبو داود اللباس ) ١(
  .  ٣٤-٣٣:  تانياآلحلاقة سورة ا) ٢(
  .  ٦:  سورة لقمان آية) ٣(
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باس الغناء يف قول ابن مسعود وابن ع:  )  وهلو احلديث  : (  قال القرطيب يف تفسريه

قال ابن عطية وذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد :  إىل أن قال.  وغريمها

، مث  اهللا وجماهد وذكره أبو الفرج بن اجلوزي عن احلسن وسعيد بن جبري وقتادة والنخعي

هذا أعلى ما قيل يف هذه اآلية وحلف على ذلك ابن مسعود باهللا :   قال القرطيب قلت

هو ثالث مرات أنه الغناء روى سعيد بن جبري عن أيب الصهباء البكري الذي ال إله إال 

⎯z  {   :سئل عبد اهللا بن مسعود عن قوله تعاىل:   قال ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ “ Î tI ô± tƒ uθ ôγ s9 

Ï]ƒ Ï‰ ys ø9 ل الغناء واهللا الذي ال إله إال هو يرددها ثالث مرات وعن ابن فقا،  )١( } #$

وروى شعبة وسفيان .  ، وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول   الغناءعمر أنه

الغناء ينبت النفاق يف :  قال عبد اهللا بن مسعود:  عن احلكم ومحاد عن إبراهيم قال

ية االستماع إىل الغناء وإىل مثله من وقاله جماهد وزاد أن هلو احلديث يف اآل.  القلب

، مث ذكر القرطيب األقوال  املعازف والغناء:  ) هلو احلديث  : (  ، وقال احلسن . الباطل

القول األول أوىل ما قيل به يف هذا الباب :  قلت:   ، مث قال األخرى يف تفسري اآلية

  .  ا هـ.  للحديث املرفوع وقول الصحابة والتابعني فيه

uθ  {  أن نقول ومبا تقدم من ذكر من فسر :  الثاينالوجه  ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# { )بالغناء )٢ 

من أجالء الصحابة والتابعني حيصل اجلواب عما نقله املؤلف عن ابن حزم من تفسريه اآلية 

، فيقال من هو ابن حزم وما تفسريه جبانب هؤالء وتفسريهم حىت يقابله  ذلكمبا خيالف 

، لكن ال نتابعه على  ؟ نقول هذا مع إجاللنا البن حزم واعترافنا مبكانته العلمية م

قال .  ، ال سيما من الصحابة والتابعني ، وال نقدم قوله على قول من هو أجل منه خطأ

، إىل أن  فسري الصحابة والتابعني للهو احلديث بأنه الغناءويكفي ت:  العالمة ابن القيم

ليعلم طالب هذا العلم أن :  قال احلاكم أبو عبد اهللا يف التفسري من كتاب املستدرك:  قال

، وقال يف  تفسري الصحايب الذي شهد الوحي والترتيل هو عند الشيخني حديث مسند
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  .  ٦:  سورة لقمان آية) ٢(
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 وهذا وإن كان فيه نظر فال ريب أنه ، موضع آخر من كتابه هو عندنا يف حكم املرفوع

، فعليهم    يف كتابه، فهم أعلم األمة مبراد اهللا  أوىل بالقبول من تفسري من بعدهم

 علما ، وقد شاهدوا التفسري من الرسول  ، وهم أول من خوطب به من األمة نزل

 ، فال يعدل عن تفسريهم ما وجد إليه  ، وهم العرب الفصحاء على احلقيقة  وعمال

لَهو   (وبه ومبا قبله من القول تعلم أن تفسري .   ا هـ من إغاثة اللهفان.   سبيل

   .  واهللا أعلم.   ، كما ال خيفى  بالباطل دخل الغناء دخوال أوليا فيه)   الْحِديِث

  هل يكون الغناء مقويا على طاعة اهللا 

، فهو   صية اهللافمن نوى بالغناء عونا على مع : ( مث نقل املؤلف عن ابن حزم أنه قال

، وكذلك كل شيء غري الغناء ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة  فاسق

، ومن مل  ، وفعله هذا من احلق  ، فهو مطيع حمسن  وينشط نفسه بذلك على الرب اهللا

، وقعوده  ، وال معصية فهو لغو معفو عنه كخروج اإلنسان إىل بستانه مترتها  ينو طاعة

  .  ا هـ)   ، وصبغه ثوبه الزورديا أو أخضر أو غري ذلك فرجاعلى باب داره مت

أن هذا الكالم من ابن حزم مبين على مذهبه أن الغناء حالل له حكم :  واجلواب

، وقد علمنا أن هذا مذهب باطل ترده األدلة الصحيحة من الكتاب والسنة  سائر املباحات

وعده استماع الغناء مما يتقوى به على .  ه، فال يلتفت إلي الدالة على حترمي الغناء واستماعه

؛ ألن الغناء على العكس  ، وأنه من احلق هو من قلب احلقائق واملغالطة الواضحة طاعة اهللا

z⎯ÏΒ  {:  ، كما قال تعاىل ، ويضل عن سبيل اهللا مما ذكر يصد عن طاعة اهللا uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ 

“ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# ¨≅ÅÒ ã‹Ï9 ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )كما تقدم بيانه وهلو احلديث هو الغناء )١ ،  ،

، واالستماع الذي يستعان به على طاعة اهللا هو االستماع  فقوله هذا مصادم لآلية الكرمية

واملقصود )  ٤٨٥-١ : (  ابن القيم يف مدارج السالكنيقال العالمة.  إىل القرآن الكرمي

أن مساع خاصة اخلاصة املقربني هو مساع القرآن باالعتبارات الثالثة إدراكا وفهما وتدبرا 
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، فهو هذا  وكل مساع يف القرآن مدح اهللا أصحابه وأثىن عليهم وأمر به أولياءه.  وإجابة

، ال مساع مزامري  ، ومساع القرآن ات، ال مساع األبي ، وهو مساع اآليات السماع

، ومساع املراشد  ، ال مساع قصائد الشعراء ، ومساع كالم رب األرض والسماء  الشيطان

إىل أن .  . . ، ال مساع املغنيني واملطربني ، ومساع األنبياء واملرسلني ال مساع القصائد

باستماع أبيات بأحلان ويا هللا العجب أي إميان ونور وبصرية وهدى ومعرفة حتصل :  قال

إىل أن .  . . وتوقيعات لعل أكثرها قيلت فيما هو حمرم يبغضه اهللا ورسوله ويعاقب عليه

فكيف يقع ملن له أدىن بصرية وحياة قلب أن يتقرب إىل اهللا ويزداد إميانا وقربا منه :  قال

، وتترقى به   به، ميقت قائله والراضي   وكرامة عليه بالتذاذه مبا هو بغيض إليه مقيت عنده

 يا هللا إن احلال حىت يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من مساع القرآن والعلم النافع وسنة النيب 

هذا القلب خمسوف به منكوس مل يصلح حلقائق القرآن وأذواق معانيه ومطالعة أسراره 

ل إن الشيطان قا  (، كما يف معجم الطرباين وغريه مرفوعا وموقوفا   فباله بقراءة الشيطان

،   ، قال كتابك الوشم ، قال اجعل يل كتابا ، قال قرآنك الشعر يا رب اجعل يل قرآنا

، قال  ، قال بيتك احلمام ، قال اجعل يل بيتا  ، قال مؤذنك املزمار قال اجعل يل مؤذنا

، قال طعامك ما مل يذكر  ، قال اجعل يل طعاما  ، قال مصائدك النساء اجعل يل مصائد

  .  انتهى.   سبحانه وتعاىل أعلمواهللا )  عليه امسي

ما )  ٥٥٧ ابتداء من صفحة -١١ (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 

، وكان سلف األمة من الصحابة  فأما السماع الذي شرعه اهللا تعاىل لعباده:  نصه

 ، فهو مساع آيات اهللا  والتابعني وتابعيهم جيتمعون عليه لصالح قلوم وزكاة نفوسهم

  .   ، وهو مساع النبيني واملؤمنني وأهل العلم واملعرفة تعاىل

#  {:   ، كما قال تعاىل  وذا السماع أمر اهللا تعاىل:   إىل أن قال sŒ Î) uρ ˜ Ì è% 

ãβ# u™ ö à) ø9 $# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù … çµ s9 (#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ∩⊄⊃⊆∪ { )كما قال   وعلى أهله أثىن )١ ،
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Åe³t6÷  {:   تعاىل sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ { )١( . }  t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãè Î6−Fu‹sù ÿ…çµuΖ|¡ôm r& 4 { )إىل  )٢

’sŒÎ)uρ 4#  {:  أن قال n?÷G è? Ïµ ø‹n= tã $ oΨçG≈ tƒ#u™ 4’ ¯< uρ #ZÉ9 ò6tG ó¡ãΒ β r( x. óΟ©9 $ yγ ÷è yϑó¡o„ ¨β r( x. þ’ Îû Ïµø‹tΡèŒé& #\ø% uρ ( { )٣( 
 )tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. Ÿω (#θãèyϑó¡n@ #x‹≈oλÎ; Èβ#u™öà)ø9$# (#öθtóø9$#uρ ÏµŠÏù ÷/ä3ª=yès9 tβθç7Î=øós? ∩⊄∉∪ { )٤  {:  وقال تعاىل

 وهذا هو السماع الذي شرعه اهللا لعباده يف صالة الفجر : ( - رمحه اهللا -إىل أن قال 

 جيتمعون وكانوا إذا اجتمعوا والعشاء وغري ذلك وعلى هذا كان أصحاب رسول اهللا 

 يقول أليب موسى ، وكان عمر بن اخلطاب  أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون

 يشهده مع ، وهذا هو السماع الذي كان النيب  يقرأ وهم يستمعونذكرنا ربنا ف

 أن يقرأ ، مث ذكر حديث عبد اهللا بن مسعود حني أمره النيب  أصحابه ويستدعيه منهم

u|³÷è  { ، كما قال تعاىل وبذلك حيتج عليهم يوم القيامة:  إىل أن قال.   عليه القرآن yϑ≈ tƒ 

Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθÁ à)tƒ öΝà6ø‹n= tæ © ÉL≈tƒ#u™ { )وهذا :  إىل أن قال )٥

، وله   السماع له آثار إميانية من املعارف القدسية واألحوال الذكية يطول شرحها ووصفها

،  ، وهذا مذكور يف القرآن دة من خشوع القلب ودموع العني واقشعرار اجللدآثار حممو

، فقد عرف من دين  وباجلملة:   ، مث قال وباجلملة فهذا السماع هو أصل اإلميان:   مث قال

 مل يشرع لصاحلي أمته وعبادهم وزهادهم أن جيتمعوا على استماع اإلسالم أن النيب 

، كما مل يبح ألحد أن   ، أو ضرب بالقديد والدف األبيات امللحنة مع ضرب بالكف

، وال يف  ، ال يف باطن األمر خيرج عن متابعة واتباع ما جاء به من الكتاب واحلكمة

، وهلذا يوجد من اعتاده واغتذى به  : إىل أن قال.   ، وال خلاصي ، وال لعامي ظاهره

، كما  وال جيد يف مساع اآليات،  ، وال يفرح به  ال حين إىل مساع القرآن)   يعين الغناء  (

                                                 
  .  ١٧:  سورة الزمر آية) ١(
  .  ١٨:  سورة الزمر آية) ٢(
  .  ٧:  سورة لقمان آية) ٣(
  .  ٢٦:  سورة فصلت آية) ٤(
  .  ١٣٠:  سورة األنعام آية) ٥(
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، وإذا مسعوا  ، وألسن الغية ، بل إذا مسع القرآن مسعوه بقلوب الهية جيد يف مساع األبيات

، وتعاطت  ، وأصغت القلوب ، وسكنت احلركات املكاء والتصدية خشعت األصوات

بنفسه فلما كان هذا السماع ال يعطي :   يف موضع آخر- رمحه اهللا -، مث قال  املشروب

، بل قد يصد عن ذلك ويعطي ما ال حيبه اهللا   ما حيبه اهللا ورسوله من األحوال واملعارف

، وال   ، وال سلف األمة  ، وال رسوله ورسوله أو ما يبغضه اهللا ورسوله مل يأمر اهللا به

 مل يترك شيئا يقرب إىل اجلنة وباجلملة فعلى املؤمن أن يعلم أن النيب .  أعيان مشائخها

، وال شيئا يبعد عن النار إال وقد حدث به وإن هذا السماع لو كان  وقد حدث بهإال 

tΠöθ  {:  ، فإن اهللا يقول مصلحة لشرعه اهللا u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ 

àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )ومل جيد شاهد ذلك ال من  وإذا وجد فيه منفعة لقلبه )١ ،

  .  - رمحه اهللا -اهـ املقصود من كالمه .  ، وال من السنة مل يلتفت إليه الكتاب

،    معصية، وال ) أي بسماع الغناء (ومن مل ينو طاعة :   وأما قول ابن حزم عن الغناء

  .  . فهو لغو معفو عنه كخروج اإلنسان إىل بستانه وجلوسه على بابه وصبغه لثوبه

، وقياس ما فيه  ؛ ألنه قياس حمرم على مباح  بأن هذا قياس مع الفارق:  فنجيب عنه

، والعجب  ، فهو قياس باطل  إىل غري ذلك من الفوارق.  . .  مضرة على ما ال ضرر فيه

  .  ، فكيف يقيس هنا هذا القياس الفاسد  بالقياس وينكرهأن ابن حزم ال يقول

                                                 
  .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
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  حكم دخول دور السينما 

أبدى املؤلف رأيه يف حكم دخول السينما فقال بعد مقدمة )  ٢٢٣ (يف صفحة 

، بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت هلا  وهكذا نرى يف السينما فهي حالل طيب  (قدمها 

  :  ، مث ذكر شروطا حاصلها  الشروط اآلتية

 أن ترته موضوعاا اليت تعرض فيها عن اون والفسق وكل ما ينايف عقائد اإلسالم -١

  .  وشرائعه وآدابه

  .    أن ال تشغل عن واجب ديين أو دنيوي كالصلوات اخلمس-٢

 أن يتجنب مرتادها املالصقة واالختالط املثريين بني الرجال والنساء األجنبيات -٣

  .   للشبهة، منعا للفتنة ودرأ  عنهم

  :   واجلواب عن ذلك من وجهني

بعيد كل البعد أو قد يكون مستحيال يف السينما أن تتوفر :  أن نقول:  الوجه األول

؛ ألا لو خلت من هذه  ، وخلوها من هذه احملاذير  هذه الشروط اليت ذكرها املؤلف

ل عليها من  مل حيصل اإلقبا- على حد زعم املؤلف -األشياء ومتحضت للتوجيه النافع 

،  ، ومهمة القائمني عليها استجالب الناس إليها بشىت الوسائل ، ومل يكثر مرتادوها الناس

  .  ؛ ألا أداة كسب يف الغالب ليحصلوا منهم على الكسب املادي

، فإا ال ختلو من عرض الصور  لو فرضنا خلوها من هذه احملاذير:  الوجه الثاين

ك أن التصوير لذوات األرواح واستعمال الصور احملرمة ، وال ش املتحركة ومشاهدا

 من ، وامتنع   من دخول الكعبة حىت حمي ما فيها من الصور، وقد امتنع النيب  حمرم

وامتنع من دخول بيت .  دخول بيت عائشة رضي اهللا عنها من أجل منرقة فيها تصاوير

نه ال جيوز مشاهدة الصور ، فدل ذلك على أ   ملا رأى فيه تصاويرعلي بن أيب طالب 

  .  ، وال دخول مكان تعرض فيه ، وال يف غريها ، وال يف السينما يف البيت
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، وأا أداة  وكشاهد على ما ذكرنا من أنه ال ميكن خلو السينما من احملاذير والشرور

  :  ، ننقل لك مجلة من أقوال من عرفوا تلك األضرار يف السينما فحذروا منها شر

، وهو يعدد مجلة من املنكرات  ) ٣٥٧ (اب النهضة اإلصالحية صحيفة قال يف كت

 ذلك أن تلك الشاشة - السينما -ومنها وقوع نظر النساء على الصور املتحركة :  قال

، ال ختلو أبدا من مناظر فاجرة متثل الفسق والغرام واهليام املفرط  ، كما يسموا البيضاء

، وهلا من اإلحساس ما يتحرك  وس جمبولة على التقليد، ومعروف أن النف الذي جاوز احلد

وأي مهيج أقوى وأشد من هاتيك املناظر املتعمدة املقصودة .   ويهيج إذا رأى احملرم املهيج

، وكيف ال تسارع املرأة ناقصة العقل والدين كل املسارعة إىل تقليد ما ترى على   للتهييج

إن من ال .  ، وما يتلو ذلك م وعناق وتقبيل، من ترام يف األحضان وتضا الشاشة البيضاء

يقول إن املرأة تتأثر ذه املناظر تأثرا خطرا يكون مريض العقل فاقد اإلحساس عادم 

، ولقد هيئت الفرص أن أتكلم يف هذه النقطة مع سيدات  ، ال أتردد أنا يف ذلك  التقدير

موافقيت على أن تلك ، فلم يترددن يف  ممن تعودن الذهاب إىل حيث الصور املتحركة

، ولقد أخربتين سيدة رأت يف تلك الشاشة صورة حرب   املناظر تؤثر عليهن كل التأثري

فيها كر وفر وتصادم وهجوم وطعن وضرب وإطالق نريان وما إىل ذلك من فنون 

إين :  ، تقول يل وزوجها الذي يرغمها إىل الذهاب إىل تلك املناظر يسمع  احلروب املهلكة

ذلك املكان بعد رؤية هاتيك الصور إال وكلي رعب وفزع ال يتصل مين عضو مل أقم من 

، وهي تريد أن تقول يل بتلك احلكاية إن كل منظر مؤذ  باآلخر من شدة ما نزل من التأثر

، فإذا كان على الشاشة صور غرامية أثرت يف النفوس للحد الذي  يؤثر يف موضوعه

  .   ا هـ.  يف اإلنسانيفهمه من يعرف قوة الطبيعة احليوانية 

وحبث مشكلة السينما يف مصر   : (  ما نصه)   ٤٤٢-٢٦  (وجاء يف جملة األزهر 

، أو  ، أو صناعة من الصناعات ، فقد تبحث باعتبارها فنا من الفنون  متشعب النواحي

، وهي الناحية اليت سنعرض هلا هنا   أداة ووسيلة حيوية لتوجيه الشعب وتثقيفه وإرشاده

،   أي مدى استطاعت السينما أن حتقق هذه الوظائف القومية يف اتمع املصريلنتبني إىل
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، ليخرج  ، وهي وفرية العدد وإن من يتبع األفالم املصرية ويشاهد منها الكثري والكثري

حبقيقة واحدة ال يستطيع عنها حوال وإن أكثر من املشاهدة والتدقيق وتعب يف الفحص 

وحيدة هي أن هذه األفالم قد فشلت فشال ذريعا يف حتقيق هذه احلقيقة ال.  واالختبار

، وعجزت عجزا تاما عن أداء الوظائف احليوية يف خدمة اإلرشاد العام  األهداف املذكورة

،  ، ومطرحة لعنصر الفن ، مؤثرة عناصر التجارة على عنصر التوجيه يف اتمع املصري

  .   ا هـ.  وضاربة الصفح إال عن ابتزاز األموال

يندر أن جيد  : ( من تلك الة أيضا)  ٢٦ (من الد )  ٥١٧ (وجاء يف صحيفة 

، حىت لقد أصبحت من لوازم هذه  املدمن على مشاهدة األفالم فيلما خيلو من قبالت

، فال بد أن تكون موطنا نفسك على  األفالم إذا جلست يف دار اخليالة تشاهد واحدا منها

، بل إن الكثري من املراهقني والشبان   ري مبناسبة وبغري مناسبةأن تشهد منها الكثري والكث

، ويشتاقون إىل  والفتيات ليدخلون دور اخليالة ليشهدوا هذه الطبعات اليت حيلمون ا

  .  ا هـ.   ، وهنا بيت الداء ومبعث انتشاره ذوق أمثاهلا

ا من أضرار ، وما جتر على مشاهده  هذه شهادات ممن خربوا أضرار السينما وواقعها

، وأن   ، وأا ال ميكن حبال خلوها من تلك املفاسد  وخسارة يف األخالق والسلوك

.  ، وإمنا ينظرون إىل ما ميكنهم من ابتزاز األموال القائمني عليها ال ينظرون يف صاحل الناس

  .   ، وإن زعم من زعم أا أداة إصالح وتوجيه وباجلملة فال خري فيها بوجه من الوجوه
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  متة خا

ما  : (  ليت فضيلة املؤلف التزم ما قرره يف أول كتابه من قواعد كقوله:  وأخريا نقول

النية احلسنة ال  ) ( اتقاء الشبهات خشية الوقوع يف احلرام ) ( أدى إىل احلرام فهو حرام

ليته التزم مقتضى هذه القواعد فأخلى كتابه من هذه الفتاوى اليت خالف فيها )  تربر احلرام

ليته جعل كتابه مشتمال .  ، وقلد يف غالبها األقوال الشاذة اليت ال تستند إىل دليل  صوابال

  .  على ما هو مفيد ونافع

ليت املؤلف وقف عند املبدأ :   قال األستاذ عبد احلميد طهماز يف رده على املؤلف

، فال   تعاىل، واحلرام ما حرمه اهللا  الذي قرره يف أول الكتاب أن احلالل ما أحله اهللا تعاىل

لو :  قال سليمان التيمي.  اهـ.  يكون منه التفات إىل مثل هذه اآلراء الضعيفة يف ثبوا

  .  أخذت برخصة كل عامل وزلة كل عامل اجتمع فيك الشر كله

وملا كان التبليغ عن )  ١١-١٠-١  : ( وقال احملقق العالمة ابن القيم يف أعالم املوقعني

، والصدق فيه مل تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا  تمد العلم مبا يبلغاهللا سبحانه وتعاىل يع

، ويكون مع ذلك حسن  ، صادقا فيه ، فيكون عاملا مبا يبلغ  إال ملن اتصف بالعلم والصدق

، متشابه السر والعالنية يف مدخله وخمرجه  ، عدال يف أقواله وأفعاله الطريقة مرضي السرية

، وال جيهل  منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال ينكر فضلهوإذا كان .  وأحواله

فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض .   ، وهو من أعلى املراتب السنيات قدره

،  ، وأن يتأهب له أهبته  فحقيق مبن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته.   والسماوات

ره حرج من قول احلق والصدع ، وال يكون يف صد  وأن يعلم قدر املقام الذي أقيم فيه

فقال .  ، وكيف وهو املنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب  ، فإن اهللا ناصره وهاديه به

y7  {  :تعاىل tΡθ çG øtG ó¡o„ uρ ’Îû Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ( È≅è% ª!$# öΝà6‹ ÏG øãƒ £⎯ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )١( 
y7  {:  ، إذ يقول يف كتابه وكفى مبا تواله اهللا بنفسه شرفا وجاللة tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# 

                                                 
  .  ١٢٧:  سورة النساء آية) ١(
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öΝà6‹ ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 { )وليوقن أنه مسئول غدا  وليعلم املفيت عمن ينوب يف فتواه )١ ،  ،

  .  ا هـ.  وموقوف بني يدي اهللا

، ومحل على الذين حيرمون  وإذ كان املؤلف قد بسط القول يف جانب حترمي احلالل

،   ، وهو حتليل احلرام ، وجب عليه أيضا أن ال ينسى خطورة اجلانب الثاين من غري دليل

، واهللا تعاىل قد ى عن اجلانبني  ، والواقعون فيه أكثر هو ال يقل أمهية عن اجلانب األولف

Ÿω  {:  ، فقال تعاىل على حد سواء uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym 

#x‹≈ yδ uρ ×Π#tym (#ρ çtIøtG Ïj9 ’n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# tβρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# Ÿω tβθ ßs Î= øãƒ ∩⊇⊇∉∪ Óì≈ tFtΒ 

×≅Š Î= s% öΝçλm; uρ ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩⊇⊇∠∪ { )اتقاء الشبهات خشية  (ومعلوم أن من قواعد الشريعة  )٢

مما يدل على )  إذا تنازع حظر وإباحة غلب جانب احلظر (و .  )  رماتالوقوع يف احمل

  .   خطورة الوقوع يف احلرام

هذا وأسأل اهللا لنا وللمؤلف وجلميع املسلمني التوفيق للعلم النافع والعمل الصاحل 

  .  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه

   

                                                 
  .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ١(
  .  ١١٧-١١٦:  سورة النحل آية) ٢(
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  قائمة املصادر واملراجع 

  .  ) ائمة على حسب أسبقية ذكرها يف الكتابرتبت هذه الق : ( ملحوظة

  ـ القرآن الكرمي 

  ـ نظرات يف كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم 

  ـ الفتح الباري 

  .  ـ النهضة اإلصالحية للشيخ مصطفى احلمامي

  .  ـ مصائب الدخان لألستاذ حممد عبد الغفار

  .  ـ كيف تبطل التدخني للدكتور هربرت ويلسن

  .  كرس.  هـ.  نظر طبيب الدكتور دانيالـ الدخينة يف 

  .  ـ نيل األوطار للشوكاين

  .  ـ شرح صحيح مسلم بشرح النووي

  .  ـ اموع شرح املهذب للنووي

  .  ـ تفسري ابن العريب

  .   ـ إعالم املوقعني ل ابن القيم

  .  ـ اجلواب املفيد يف حكم التصوير البن باز

  .  ـ شرح العمدة ل ابن دقيق العيد

  .  ـ مسند اإلمام أمحد

  .  ـ جمموع الفتاوى الكربى ل ابن تيمية

  .  ـ أضواء البيان حملمد أمني الشنقيطي

  .  ـ احلجاب أليب األعلى املودودي

  .  ـ روائع البيان للشيخ حممد الصابوين

  .  ـ روضة احملبني البن القيم
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  .   ـ تفسري القرطيب

  .  ـ مدارج السالكني البن القيم

  .  اللهفانـ إغاثة 

  .   ـ تلبيس إبليس

  .  ـ منهاج السنة البن تيمية

  .  ) ٢٦ (ـ جملد جملة األزهر 
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  فهرس اآليات
  ٣٩...............................اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر

  ٦٧.............................................................أفمن هذا احلديث تعجبون
  ٧٣...................ه أولئك الذين هداهم اهللا وأولئكالذين يستمعون القول فيتبعون أحسن

  ٣٩...........................املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك
  ٣٩.................................إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال

  ٣٩.....................................................إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
  ٦٩............................................................إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم
  ٧٤.....................وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقةحرمت عليكم امليتة والدم 

  ٨.....................فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم
  ٥١................فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي

  ٣٩..........................فخرج على قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا
  ٣٩........................................... الزينة وأن حيشر الناس ضحىقال موعدكم يوم

  ٣٩..............................قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا ولكنا محلنا أوزارا من زينة القوم
  ٣٩.........................قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي
  ٨.........................ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله

  ٧٣...........................ا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيهوإذا تتلى عليه آياتنا وىل مستكرب
  ٧٢.................................وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون

  ٦٦............واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم
  ٣٩................................واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون

  ٧٣.......................هللا هلم البشرىوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل ا
  ٦٧.........................................................................وأنتم سامدون

  ٥٨........................وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما
  ٧٣..........................وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون

، ٣٨، ٣٥، ٣٤..وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
٤٨، ٤٣، ٣٩  



 سالم اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام يف اإل

 ٨٣

  ٧٩.................ولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا علىوال تق
  ٣٩............................وما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها وما عند اهللا خري

، ٧٠، ٦٩، ٦٦، ٥٥ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها
٧١  

  ٧٨...................تلى عليكم يف الكتابويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما ي
  ٤٠....................ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام

  ٤٢، ٤١، ٣٧، ٣٦، ٣٥....ياأيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من
  ٣٩.....................يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه

  ٧٣...............أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينذرونكميامعشر اجلن واإلنس 
  ٧٨......................يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
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  فهرس األحاديث
  ٣٠........................................................................إال رقما يف ثوب

  ٦١......................................................التصفيق للنساء والتسبيح للرجال
  ٣٠، ٢٧....................................الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة

  ٥٥........................................................................الغناء رقية الزنا
  ٣٣......................................................................شبهون خبلق اهللامل

  ٣٤.......أن أختها أمساء بنت أيب بكر دخلت على النيب  يف لباس رقيق يشف عن جسمها
  ٢٧.............................................إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة

  ٤..................إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من
  ٣٦...............................................إن احملرمة ال تنتقب، وال تلبس القفازين

  ٤٤................ا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذا، وهذا، وأشارإن املرأة إذ
  ٤٣................................أن النيب   قال ال تنتقب املرأة احملرمة، وال تلبس القفازين

  ٣٥..................أن النيب حني وجد الفضل ابن عمه العباس ينظر إىل امرأة أجنبية حسناء
  ١٩..........................................أن النيب كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا

  ٢٥..............................................................اللبةإمنا الذكاة يف احللق و
  ١٨............................................إمنا ى رسول اهللا عن الثوب املصمت من قز

  ٢٧..................أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع هبا وثنا إال كسره، وال صورة إال لطخها
  ٦١............حديث عائشة رضي اهللا عنها ملا دخل عليها أبوهايف أيام العيد وعندها جاريتان

  ٦٢....................................................................دونكم يا بين أرفدة
  ٥٠...............................................................شارب اخلمر كعابد وثن

  ٥٨................................................................واد األعظمعليك بالس
  ٤٢..................كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا حمرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت

  ٤٤............كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا حمرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا
  ٣٢.................كان لنا ستر فيه متثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول

  ٣٠، ٢٧...............................................................كل مصور يف النار
  ٦٨...........بن أناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها، يعزف على رؤوسهم باملعازفليشر

  ٦١............ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها، يعزف على رؤوسهم باملعازف
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  ٦٢.......................................................ليعلم املشركون أن يف ديننا فسحة
  ٦٨، ٦٠، ٥٦.......ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف، وليرتلن

  ٢٥...................................................ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل
  ٤.........من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم

  ٣٠.....................................من صور صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح
  ٢٧............................من عاد إىل صنعة شيء من هذا، فقد كفر مبا أنزل على حممد

  ٥٨..................................................ومن فارق اجلماعة مات ميتة جاهلية
  ٥١...................................با ذر لو أن الناس كلهم عملوا هبذه اآلية لوسعتهميا أ
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  الفهرس
  ٢.....................................................................مقدمة الطبعة الثانية

  ٤..................................................................................مقدمة
  ٧......................بيان األخطاء اليت يف كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم مع الرد عليها

  ٧..........جتويزه خلو التكاليف والشعائر الدينية واحلالل واحلرام من احلكمة والعلل املعقولة
  ٧....................................................................موادة غري املسلمني
  ٩..........................................................) الدخان (حكم تناول التبغ 

  ١٧.............................................................حترمي احلرير على الرجال

  ١٨...................................................................حكم إعفاء اللحية

  ٢٢..................حكم ما أزهقت روحه بطريقة الصعق الكهربائي من احليوانات املأكولة

  ٢٦.......................................................................حكم التصوير

  ٣٤.............................حكم كشف املرأة لوجهها وكفيها حبضرة الرجال األجانب

  ٤٩.....................................................................اللعب بالشطرنج

  ٥٤..........................................................حكم مساع الغناء واملوسيقى

  ٥٧.........................................ذكر طرف من أقوال العلماء يف حترمي الغناء

  ٦٢..................................يت تعلق ا املؤلف إلباحة الغناءاجلواب عن الشبه ال

  ٦٦...................................اعتراض املؤلف على أدلة حترمي الغناء واجلواب عنه

  ٦٨............. القترانه مبحرمات واجلواب عنهزعم املؤلف أن العلماء ما حرموا الغناء إال

  ٦٩.................................اعتراضه على تفسري هلو احلديث بالغناء واجلواب عنه

  ٧١................................................هل يكون الغناء مقويا على طاعة اهللا

  ٧٥.............................................................حكم دخول دور السينما

  ٧٨.................................................................................خامتة

  ٨٠................................................................قائمة املصادر واملراجع

  ٨٢.........................................................................فهرس اآليات

  ٨٤.....................................................................فهرس األحاديث

  ٨٦..............................................................................الفهرس

  


