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 تأليف الفقري إىل عفو ربه القدير
 عبد اهلل بن صالح القصير

 

 حقوق الطبع حمفوظة

 م1122هـ ـ 2341الطبعة الثانية: 

 



 المقدمة
 احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.

األقوال، وأقبح األعامل، وأخطر الظواهر السيئة  فإن شهادة الزور من أفحش أما بعد:

وعىل املجتمع الذي تظهر فيه  ،تأثرًيا يف املجتمع، وأعظمها رضًرا، وسوء عاقبة عىل صاحبها

ها بالذكر يف لذا أحببت أن أخص   فهي داء ُعضال، ومرض قتال. ؛يف الدين والدنيا واآلخرة

الدين النصيحة، »ملسو هيلع هللا ىلص: بواجبهم نحوها، قال  هذا املقال، حتذيًرا للمسلمني منها، وتذكرًيا

 .«وعامتهم ،ملن يا رسول اهلل. قال: هلل ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني :قالوا ،ثالًثا

هي اإلخبار بصحة اليشء عن مشاهدة وعيان، مشتقة من املشاهدة؛ ألن  فالشهادة: 

ء، حرضه. وشهد باليشء الشاهد ُُيرب عام حرضه أو شاهده فعلمه بيقني، يقال: شهد اليش

 ،أخرب به. وشهد فالن عند احلاكم لفالن عىل فالن بكذا إذا حرض وأخرب بام علم به فهو شاهد

 شهود. :واجلمع

 ،حتى ُُييل ملن سمعه أنه بخالف ما هو به ؛فأصله حتسني اليشء ووصفه، بخالف صفته وأما الزور:

 ؛لقصد حتسينه ؛الًحا عىل كل يشء أميل عن حقيقتهوهلذا يطلق اصط ،مأخوذ من االزورار، بمعنى: امليل

، وفعاًل  هو امليل عن احلق الثابت إىل الباطل الذي ال حقيقة له، قواًل  :من قول أو فعل أو حمل، فالزور

 .[٢املجادلة:] ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژومنه قوله تعاىل: ، طلق عىل الكالم الباطلولذا: ي

ويطلق عىل  ،«عط كالبس ثويب زوراملتشبع بام مل ي  »ملسو هيلع هللا ىلص: ويطلق عىل العمل الباطل، ومنه قوله 

 للشعر الذي يوصل به زوًرا.ملسو هيلع هللا ىلص العني الباطلة نفسها، ومنه تسمية النبي 

والغناء  ،والنميمة ،فشهادة الزور إذن هي: القول املائل عن احلق خرًبا أو إنشاًء؛ كالغيبة

واأليامن الفاجرة التي تؤكل  ،واألخبار الكاذبة ،واملظاهرة منهن ،وحتريم الزوجات ،املاجن

 ؛أو حااًل  أو فعاًل  عمل فيه بغري احلق قواًل هبا أموال الناس بالباطل، أو حضور املجلس الذي يُ 

 ،واملجالس التي حيصل فيها اللعب بامليرس والشطرنج ،كمجالس اللهو من الغناء ونحوه

فهي قول  ،روترتكب فيها الفواحش وعظائم األمور من تعطيل واجب وارتكاب حمظو

 .الباطل وحضوره

 وفيام ييل تفصيل القول يف كال النوعني.

 هذا وأسأل اهلل اهلدى والسداد، فإنه سبحانه كريم رحيم رؤوف بالعباد.

 قاله وكتبه الفقري إىل عفو ربه القدير

 عبداهلل بن صالح القصري

 



 الفصل األول

 قول الزور
ألنه يعم كل باطل من القول، من: شهادة، أو غيبة، أو هبت أو  ؛شهادة الزوروهو أعم من 

أو عىل خلقه، فهو من أكرب الذنوب، وأعظم املحرمات، كام بني اهلل ذلك  ،كذب عىل اهلل تعاىل

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک گ  ژ بقوله:

 .[٣٣األعراف:] ژگ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ

ا، جعل القول عليه بال علم يف أعالها، فجعله بعد نه املحرمات ترتيًبا تصاعدي  فرتب سبحا

ألنه أعم من الرشك؛  ـ واهلل أعلمـ الرشك يف الرتتيب، مما يدل عىل أنه أعظم منه، وذلك 

فهو من القول عىل اهلل بال علم.  ،أو فعاًل  فالرشك من أنواعه حيث إنه ادعاء رشيك هلل قواًل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ اهلل تعاىل إىل الكفار الذين قال اهلل فيهم: ولذلك أضافه

 .[٣الفرقان:] ژپ پ پ

ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ فقال تعاىل حاكًيا عنهم ما قالوه من الزور:

 .[٤الفرقان:] ژڦ ڄ ڄ

 والقرآن. ملسو هيلع هللا ىلص هذا قوهلم يف الرسول 

 فقال: ـه وباطله كذب :أي ـوبني حقيقة قوهلم، وأنه من زور القول  ،وهلذا كذهبم سبحانه

 .[٤الفرقان:] ژڄ ڃ ڃ ڃژ

فقول الكذب، وعمل الباطل، وهو من شأن الكفار واملرشكني الذي جيب عىل املوحد هلل 

ى ائ ائ ژ املخلص له أن جيتنبه كام جيتنب الرشك، وهلذا قال سبحانه:

 .[٣٣احلج:] ژەئ ەئ وئ وئ

امها أللم الظلم، وأكرب فأمر سبحانه باجتناب قول الزور، كام أمر باجتناب الرشك، فكال

 الكبائر.

ذكر منها املفرسون يرمحهم اهلل تعاىل عىل سبيل املثال: دعاء غري  ،وقول الزور أنواع كثرية

كام يفعله  ؛وتزينه للناس لفتنتهم فيه وإيقاعهم به ،اهلل، وتعظيم األنداد، والدعوة إىل ذلك

وكذلك حتريم ما أحل اهلل، وحتليل  ،يةسدنة القبور ومرتزقة اخلرافة ومنحرفة الصوفية والباطن

بالظن ملسو هيلع هللا ىلص وتفسري كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله  ،ما حرم اهلل، واإلفتاء يف دين اهلل بغري علم

 



 واخلرص ونحو ذلك، فإن ذلك كله من القول عىل اهلل بال علم ومن االفرتاء عليه.

لكفار احلاقدون قدياًم مثل ما يتفوه به املسو هيلع هللا ىلص وكذلك من قول الزور االفرتاء عىل الرسول، 

أو أن النبوة أمر كسبي ليست اصطفاًء واجتباًء  ،كنسبة السحر والكهانة إليه ؛ملسو هيلع هللا ىلصوحديثًا يف حقه 

من كالمه، أو تلقاه من غريه ملسو هيلع هللا ىلص من اهلل تعاىل، وقوهلم لعنهم اهلل ببرشية القرآن، وأنه من عند النبي 

، يف تعدد الزوجات وغريها من ملسو هيلع هللا ىلص من اليهود والنصارى وغريهم، وكذلك قوهلم يف حق النبي

وأفراضهم من العلامنيني وأصناف  ،املسائل التي يتفوه هبا الكافرون واملنافقون واملسترشقون

وما كان عليه السلف من  ،املستغربني من القول فيها بالباطل املصادم لنصوص الكتاب والسنة

 .[٥ف:الكه] ژپ       ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ هذه األمة كذًبا وزوًرا:

والغيبة،  ،واالستهزاء ـبكلامته وآالته  ـوكذلك مما يدخل يف قول الزور: الغناء املحرم 

والنميمة، والقصص الغرامية الفاجرة، واملسلسالت الداعرة، واألفالم األفَّاكة، والروايات 

غضوب واملرسحيات التي يقصد منها الطعن يف الدين وإفساد املسلمني ومتجيد وحتسني ما عليه امل

 عليهم والضالون واملالحدة والوثنيون من أصناف الضالل وأنواع االنحراف ونحو ذلك.

والدفاع  ،وأكل أموال الناس بالباطل ،وشهادة الزور لدى املحاكم ونحوها لنرصة الظاملني

عن املجرمني من أوىل ما يدخل يف قول الزور، وهي: أن يشهد إنسان لشخص آخر أو عليه بغري 

رأيت أو سمعت، وهو مل يَر ومل يسمع، فإن قائل ذلك قائل بالزور، وله  :سمع، فيقول ما علم أو

 نصيب مما توعد اهلل به قائل الزور.

أن شهادة الزور تعدل اإلرشاك باهلل تعاىل الذي توعد اهلل عليه ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك بني النبي 

داود وغريه بسنده عن فيام رواه أبو ملسو هيلع هللا ىلص فقال  ،باخللود يف النار، وحرم اهلل عىل صاحبه اجلنة

فلام انرصف قام قائاًم  ،صالة الصبحملسو هيلع هللا ىلص قال: صىل رسول اهلل ريض اهلل عنه، خريم بن فاتك 

دلت شهادة الزور باإلرشاك باهلل» فقال: ى ائ ژ ثم قرأ:ـ ثالثة مرات  ـ ع 

 .«[٣٣-٣٣احلج:] ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

من أكرب ملسو هيلع هللا ىلص لسان رسول اهلل وكيف ال تعدل شهادة الزور بالرشك، وهي معدودة عىل 

ملسو هيلع هللا ىلص: وهو يف الصحيحني قال: قال رسول اهلل  ريض اهلل عنهكام يف حديث أيب بكرة  ؛الكبائر

اإلرشاك باهلل، وعقوق » قلنا: بىل يارسول اهلل، فقال: ،«ـ ثالًثاـ أال أنبئكم بأكرب الكبائر »

زال ُيكررها حتى قلنا: ليته قال: فام  ،«الوالدين، وجلس وكان متكًئا، فقال: أال وقول الزور

 سكت.

 



 شأن شهادة الزور بثالثة وجوه من البيان:ملسو هيلع هللا ىلص فقد عظم النبي 

عدها من أكرب الكبائر، ففي الصحيحني ملسو هيلع هللا ىلص بل إنه  ؛أنه ذكرها يف سياق بيان كبائر الذنوب -٣

قتل الرشك باهلل، وعقوق الوالدين، و»الكبائر، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ذكر رسول اهلل  :قال ،عن أنس ريض اهلل عنه

 .«أو قال: شهادة الزور ،النفس، وقال: أال أنبئكم بأكرب الكبائر: قول الزور

وجلس وكان »عنه أبو بكر بقوله: االهتامم عند ذكرها بالفعل واهليئة، وذلك ما عرب  -٢

وتنبه السامعني عىل خطرها ورضورة احلذر  ،بمزيد االهتامم عند ذكرها فإن ذلك ُيشعر ،«ئًامتك

 .يد حتريم قول الزور عموًما، والشهادة به عىل وجه اخلصوصمنها، وُيفيد تأك

كون قول الزور أو شهادة الزور )ويعلل احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل سبب االهتامم هبا بأنه: 

فإن اإلرشاك ينبو عنه  ؛ـمن الرشك وعقوق الوالدين  ـأسهل وقوًعا عىل الناس والتهاون هبا أكثر 

كالعدواة  ؛عليه كثرية ـأي: الدوافع  ـوأما الزور فاحلوامل  ،رصف عنه الطبعقلب املسلم، والعقوق ي

 .(فاحتيج إىل االهتامم بتعظيمه ،واحلسد وغريها

يف التأكيد عىل ملسو هيلع هللا ىلص كعادته  «أال وقول الزور»قوله: ملسو هيلع هللا ىلص تعظيمه بالقول، حيث كرر  -٣

نى الصحابة ذكر قول الزور حتى متملسو هيلع هللا ىلص األمور املهمة لتفهم عنه، وتعرف منزلتها، فكرر 

 رضوان اهلل عليهم سكوته إشفاًقا منهم عليه ورمحة به.

بسوء عاقبة شاهد الزور يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد ملسو هيلع هللا ىلص وقد ورد الترصيح من النبي 

من شهد عىل مسلم شهادة »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل  :قال ،وغريه، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

 .«من النارفليتبوأ مقعده  ؛ليس هلا بأهل

لن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر عن النبي  ،ـصحيح اإلسناد  :وقال ـوروى ابن ماجه واحلاكم 

 .«حتى جتب له النار ؛تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة

 أمثلة من قول الزور يتلبس بها البعض:
أكرب  ومنزلته من الكبائر، وأهنا من ـومنه الشهادة بغري احلق  ـفإذا تبني خطر قول الزور 

الكبائر، وأنه ُيعدل بالرشك األكرب، الذي ال يغفر إال بالتوبة، ويوجب اخللود يف النار، 

واحلرمان من دخول اجلنة، وأهله هم الظاملون، وما للظاملني من أنصار، فإليك أمثلة من قول 

 الزور التي يتلبس هبا بعض الناس دون مباالة من سوء عاقبتها، وعظيم رضرها عليهم، وعىل

 غريهم يف الدنيا واآلخرة منها:

 



 الشهادة بال علم ألحد أو عليه:
الشهادة بال علم ألحد أو عليه عند القايض أو غريه من جهات االختصاص يف الدولة، أو 

عند أحد من الناس، بدافع من حسد أو عداوة، أو مراعاة لقرابة، أو طمًعا يف مادة، أو ثقة يف 

 أو لغري ذلك من األسباب. ،شهود عليهقول املدعي أو رمحة به، أو بامل

حتى أهنم يشهدون  ؛ا عند كثري من الناسفإن التهاون يف هذه الشهادة قد أصبح شيًئا عادي  

. وقد ال يعلمون وجوده عىل ،ملن طلبها منهم، ولو كانوا ال يعرفونه وال يعرفون املشهود عليه

كاجلنايات وحدود األمالك،  ؛نحوهاكالذين يشهدون بالنسب والوصايا و؛ قيد احلياة حقيقة

 ىوغالب حال من يتجرأ عىل شهادة الزور أنه حيجم عن أداء شهادة احلق هلل، ولذلك رو

ثم  ـفذكر أشياء  ـإن من بني يدي الساعة »اإلمام أمحد يف مسنده عن ابن مسعود مرفوًعا: 

 .«قال: وظهور شهادة الزور، وكتامن شهادة  احلق

 ة الزور من سيئ األثر:مما يترتب على شهاد
 ومن ذلك: ،فهي فادحة اخلطر عظيمة الرضر ؛شهادة الزور إمالة للحق عن وجهه

والتسبب يف احلكم بالباطل، حيث إن احلكم ينبني عىل  تضليل احلكام عن احلق، -٣

البينة، والشهادة من أنواعها، فإذا كانت البينة كاذبة أثرت عىل احلكم، فكان  :منها :أمور

وإنكم  ،إنام أنا برش»كام يف الصحيح: ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك قال  ،ـوالتبعة عىل الشاهد  ـق بخالف احل

 .«ولعل أحدكم أحلن بحجته من اآلخر فأقيض له نحو ما أسمع ،ختتصمون إىلى 

، بسبب شهادة الزور، فوجبت له النار، قبأن ساق إليه ما ليس بح الظلم ملن شهد له، -٢

فإنام هو قطعة من  ؛من مال أخيه بغري حق فال يأخذهمن قضيت له »كام يف الصحيح: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله 

 .«النار

حيث أخذ منه ماله، أو حقه بالشهادة الكاذبة، للاًم، فيتعرض  الظلم ملن شهد عليه، -٣

ليس بينها وبني اهلل »الشاهد بذلك لدعوة املشهود عليه بغري احلق للاًم، ودعوة املظلوم: 

وعزيت وجاليل ألنرصنك »ويقول:  ، فوق السحاببل يرفعها اهلل تعاىل ؛فهي ال ُترد ؛«حجاب

 . «ولو بعد حني

فإنه ليس بينها  ؛واتق دعوة املظلوم»أنه قال ملعاذ ريض اهلل عنه: ملسو هيلع هللا ىلص ولذا صح عن النبي 

 متفق عليه. واملعنى: مستجابة. ،«وبني اهلل حجاب

 



وبذلك بتربئتهم من اجلريمة بالشهادة الباطلة،  ختليص املجرمني من عقوبة اجلريمة -٤

حيث يتجرأ الناس عىل ارتكاب اجلرائم، واقرتاف اآلثام، وادعاء ما  ؛تقوض دعائم األمن

عىل وجود تلك الفئة املجرمة التي حترتف شهادة الزور، مقابل أطامع مادية أو  اتكااًل  ،ليس هلم

ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ژ قال تعاىل: ،محية جاهلية، فتربئ اجلاين من جنايته وترمى هبا غريه

 .[٣٣٢النساء:] ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ۇ

، وانتهاك احلرمات، وإزهاق الزور إباحة املحرمات وباجلملة فإنه يرتتب عىل شهادة -٥

النفوس املعصومة، وأكل األموال بالباطل، واحلاكم واملحكوم له أو عليه بالباطل خصامء 

 لشاهد الزور عند أحكم احلاكمني يوم القيامة.

 له: تزكية اإلنسان بما ليس أهاًل 
فإن التزكية شهادة من املزكي للمزكى بمضموهنا، فإذا كانت حال املزكي وواقعه بخالف 

 مضمون التزكية فإن املزكي شاهد بالزور، حيث شهد بخالف احلق، أو بام ال يعلم حقيقته.

وكثري من الناس يتهاونون يف هذه املسألة، فيزكي شخًصا لوليفة ليس هلا بأهل، أو يثني 

بوليفته، والواقع بخالف ذلك، أو يعتذر له عن تقصريه يف الواجب عليه بعذر  عليه بقيامه

غري صحيح، أو يشهد له أنه قام بمهمة يف وقت معني، وهو مل يبارشها ومل يأت جهتها، وقد 

أو يطعن فيه، وحقيقة  ـ مثاًل  ـيستشار اإلنسان يف شخص لتزويج أو رشكة أو صحبة فيزكيه 

حيث إنه قول كذب،  ؛كل ذلك من الغش للمسلمني، والظلم هلماألمر ليست كذلك، فإن 

 وشهادة باطلة.

وأخرب أن املستشار مؤمتن وجعل من حق املسلم عىل  ،«الدين النصيحة»ملسو هيلع هللا ىلص: وقد قال 

 .«من غشنا فليس منا»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  ،أخيه املسلم أن ينصح له إذا استنصحه

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ وقد قال تعاىل:

 .[٣٣٥النساء:] ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ

فيجب عىل اإلنسان أن يزكي بام علم، وأن يشهد ما لهر له وعرفه بسامع أو مشاهدة أو 

معارشة ونحوها من طرق املعرفة، وأن يكون قصده وجه اهلل فيام يشهد به ألحد من الناس له 

بة فرضرها أعم وأعظم أو عليه، وليعلم أن الشهادة بمثل هذه األمور خطرية، فإن كانت كاذ

من شهادة الزور عند القضاة عىل عظمها؛ ألن هذه األمور تتعلق بمصالح عموم املسلمني، 

هلا، أو أن يطلع عىل أرسارهم من ليس منهم،  فيعمهم الرضر بتولية شؤوهنم من ليس أهاًل 

 



اإلثم  ونحو ذلك، فالشهادة الكاذبة يف هذه األمور من أعظم قول الزور، ومن التعاون عىل

 .والعدوان، ومن تضييع األمانة، وإسناد األمر إىل غري أهله، والغش لرعاة املسلمني ورعيتهم

ففيها من الرضر والفساد ما ال حيصيه إال اهلل، فويل للذين يشهدون بالزور من يوم 

 يعرضون فيه عىل اهلل ال ختفى عليه منهم خافية.

 القول في دين اهلل بغير الحق:
عظم الفتن، ومن أخطر أسباب الصد عن سبيل اهلل، ومن أقوى عوامل إضالل فإن ذلك من أ

 أو عىل نفاقه وإحلاده.  ،الناس، خاصة إذا تبني له احلق فلم يرجع إليه

ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ وقد قال تعاىل:

 .[٣٣١النحل:] ژۇ ۆۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ

فأصابته جنابه فسأل  ـوهم يف سفر  ـيف قوم كان معهم رجل به جراحة ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي  ،أصحابه هل يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا: إنام عليك الغسل، فاغتسل فامت

 .«أال سألوا إذا مل يعلموا، إنام شفاء العي السؤال ،قتلوه قتلهم اهلل»حني بلغه اخلرب: 

 ال يعلمون صحته، الذين يفتون الناس بام ـاليوم  ـفام أكثر هذا الصنف من الناس 

وما ينبني عىل  ،جلهلهم العظيم بحقيقة أنفسهم وبام يتكلمون فيه ؛له ويتصدرون ملا ليسوا أهاًل 

 ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿژ فتاواهم من فساد، وقد قال تعاىل:

 .[٤٤-٤٣النحل:]

ُمون ما أحل اهلل هلم من طعام ونساء وسكن ومركوب ونحوه ومثلهم أولئك الذين حُير  

ألدنى سبب، فيحلفون بتحريم ذلك عند أتفه األمور، تكرياًم أو محية جاهلية، فيتجرؤون عىل 

اهلل ورشعه، وينتهكون حرماته، تعظياًم ألشياء عادية بسيطة، ولكن أكثرهم ال يعلمون أن 

ڄ ڄ ژ وصدق اهلل العظيم إذ يقول:، ذلك من زور القول الذي ُأمروا باجتنابه

 .[٢املجادلة:] ژڃ ڃ ڃ ڃچ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ژ وقد قال تعاىل:

 .[٧٨املائدة:] ژڻ ڻ

وأخطر من هؤالء وأولئك قوم يكتمون احلق مع علمهم به، ويظهرون الباطل، ويدعون 

الناس إليه ويزينونه هلم بام يسمونه به من زخرف القول أسامء ُيرتعوهنا من قبل أنفسهم 

 



  ورسوله، وفتنة للعامة، ومن هؤالء:تزويًرا للحقائق، وكذًبا عىل اهلل

كأولئك الذين جيعلون من خلق اهلل أنداًدا يدعوهنم، ويترضعون إليهم، ويقب لون  -أ

ون إليهم، ويقسمون هبم، وينادوهنم عند الشدائد، وحال الرخاء ويدعون  ،أعتاهبم، وحيجُّ

لك من حمبتهم، ومن ويظهرون للناس أن ذ ،تباعهم عىل ذلك الرشك برب العاملنياالناس إىل 

حقهم عىل الناس، وُيرتعون لذلك املناسبات العديدة، والذكريات املوسمية، ويؤلفون هلم 

عىل ذلك حشًدا من األحاديث الضعيفة  مناسك تتىل بكل مناسبة، ويسوقون استدالاًل 

حيث يرصحون أهنم  ـ؛بل وأحالم اليقظة  ـواملوضوعة، والقصص اخلرافية والرؤى املنامية 

رون من يزعمون حمبته، ويتلقون عنه العديد من النصائح واألوراد والبشارات، وقصدهم يف ي

ذلك التشبيه عىل العامة، والتغرير هبم، لنهب أمواهلم، وطلب املنزلة عندهم، واستعبادهم 

 إىل غري ذلك من األغراض الدنيئة واملطامع السافلة. ،هلم

قول الزور وصناعة اإلفك لقصد اإلفساد ونرش الفساد قوم  وعىل شاكلة هؤالء يف -ب

منحرفون فكًرا وسلوًكا، وعقيدة وخلًقا، وهم الداعون إىل تربج النساء واختالطهن 

باألجانب، واخلروج عىل رشيعة اهلل، وهدي رسوله يف شتى امليادين، شعارهم الدعوة إىل 

وحقيقتهم رفع شعار  ،ـزعموا  ـسلوبة وحتصيل حقوق النساء امل ،التجديد والتطور والتحرير

الَعْلاَمنِية واملناداة باملبادئ املاسونية، والولع بام كان عليه الكفار رشًقا وغرًبا من انحراف 

 .وامهجية، اتباًعا للهوى، وذلة لألعداء، وإشباًعا للشهوات وحب ا للباطل

 ـهم املنحرفة بنصوص رشعية ومن عظم البلية وشدة الفتنة أهنم يستدلون عىل باطلهم وأهوائ

يسوقوهنا يف غري سياقها الرشعي، وحيرفون فيها الكلم عن  ،ـمع عدم إيامهنم هبا عىل احلقيقة 

مواضعه، ويرضبون بعضها ببعض، وغالب ما يستدلون به منها منقول من كتاب أسيادهم 

نذ سنني طويلة، املسترشقني، وغريهم من شياطني اإلنس، الذين خاضوا املعركة ضد اإلسالم م

ويف أمصار عديدة، فصار شأن هؤالء اليوم بني املسلمني شأن سلفهم من املنافقني يف عصور 

الذين يأخذون شبهاهتم وأفكارهم من اليهود والنصارى واملرشكني، يعارضون  ،اإلسالم األوىل

ڈ ژ ژ ژ بقوله:كام أخرب اهلل تعاىل عنهم  ؛هبا رشع اهلل، ويفتنون هبا عباده باأليامن الكاذبة

 .[١٢النساء:] ژڑ ڑ ک ک

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ وقوله سبحانه:

 .[٣٢-٣٣البقرة:] ژں ڻ ڻ ڻ  ڻ

ی ی ی جئ حئ مئ     ىئ يئ جب حب ژ وحقيقتهم أهنم:

 



 .[٥٢-٥٣النساء:] ژٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ   پ پ ڀ ڀ ڀخب مب ىب 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ژ: وحاهلم

 .[٣٤٢نساء:ال] ژڎ ڈ ڈ        ژ

ڍ ژ :وهم أيًضا ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 

 .[٣٣-٩البقرة:] ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک       ک

ۋ ۅ ۅ ژوقد وصفهم لك بقوله سبحانه:  ،فال تفتتن هبم وال تغرت هبم

 ژۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ  وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ      ۈئۈئ

 .[٤املنافقون:]

***** 

 



 الفصل الثاني

 فعل الزور
أو مبارشة يشء  ،أو يعرض عىل احلارضين ،اطن التي يفعل فيها الباطلهو حضور املوو

 .ـعياًذا باهلل من ذلك  ـمن ذلك والوقوع فيه 

فإن ذلك هو املعنى اآلخر لشهادة الزور، فإن حضور جمالس الباطل ومشاهدته، وخمالطة 

شديد  أمر عظيم احلرمة، ؛ـدون نكري عليهم  ـ أهله حال تلبسهم به، ولهورهم بمظهره

حيث يدل عىل ضعف اإليامن أو عىل انتفائه بالكلية، إذ ال ُيقر املنكر إال عاجز أو  ؛اخلطر

من »يف احلديث الصحيح: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ؛فاسد، والعاجز أقل أحواله هجر املكان أو الشخص

فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  ،فإن مل يستطع فبلسانه ،رأى منكم منكًرا فليغريه بيده

 .«ليس وراء ذلك من اإليامن مثقال حبة خردل»ويف رواية:  ،«ناإليام

وقد قال تعاىل يف شأن قوم حرضهتم الوفاة حال إقامتهم مع أهل املنكر وهم قادرون عىل 

ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ژ مفارقتهم والبعد عنهم باهلجرة عنهم، ومع ذلك مل يفعلوا:

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ

 .[٩٩-٩٨النساء:] ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ

 ،وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه

ـ إن أول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل كان الرجل يلقى الرجل »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل 

اتق اهلل ودع ما تصنع؛ فإنه ال حيل لك، ثم يلقاه من الغد  ياهذا، :فيقولـ  عىل املعصية :يعني

فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده، فلام فعلوا ذلك رضب اهلل قلوب بعضهم 

ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ژ ثم قال: ،ببعض

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

 .[٨٩-٨٧املائدة:] ژڌ ڎ

لذي تعرض له أولئك القوم هو حضور جمالس فكان من أسباب اللعن والسخط ا

املعايص، وخمالطة الُعصاة حال معصيتهم، ومؤاكلتهم، ومشاربتهم، وجمالستهم، ولذلك هنى 

اهلل تعاىل عبادة املؤمنني عن حضور املجالس التي تشتمل عىل اخلوض يف آيات اهلل، 

 



وأنواع الفواحش وأصناف  واالستهزاء هبا، والكفر فيها، فيفعل يف تلك املجالس من املعايص

املنكرات ما يضاد ما جاءت به آيات اهلل، من األمر بالطاعة، والتعاون عىل الرب والتقوى، 

ې ې ى ى ژ فقال تعاىل:، واألمر برتك املعصية، والتعاون عىل اإلثم والعدوان

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی 

 .[٣٤٣النساء:] ژی ی یجئ

 رك وتعاىل عىل املخلصني من عباده الذين وصفهم سبحانه بقوله:ولقد أثنى ربنا تبا

 ،، فأثنى عليهم بجميل الصفات وجليل األعامل الصاحلات[١٣الفرقان:] ژ...ۓ ڭژ

وصدق اللجوء والترضع  ،واملداومة عىل صالة الليل ،والبعد عن اجلهالة ،من الوقار يف املشية

لعلمهم بأهنا بئس القرار، فإهنا أعدت للكافرين إىل اهلل تعاىل أن جيريهم من عذاب النار؛ 

 .وما للظاملني من أنصار ،الظاملني

وأخرب سبحانه أهنم ال يفعلون أفعال اجلاهلية من الرشك باهلل وقتل النفس املعصومة بغري 

حق وارتكاب فاحشة الزنا لعظم ما توعد اهلل به من ارتكب شيًئا من هذه الفواحش من أنواع 

فاعتذر عن الزلل وسارع إىل  ،إال من تاب إىل ربه وأناب ؛ف العذاب الشديدالوعيد وأصنا

 ژک ک ک  کژ فكان مما أثنى به اهلل سبحانه عىل أولئك قوله: ،صالح العمل

 .[٨٢الفرقان:]

أي: ال  ،ژک ک  کژ قال اإلمام ابن كثري: واأللهر من السياق أن املراد بـ

گ گ ژ وا ومل يتدنسوا منه بيشء؛ وهلذا قال تعاىل:حيرضون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مرُّ 

 .[٨٢الفرقان:] ژگ    گ ڳ

ثم ساق ما رواه ابن أيب حاتم بسنده عن ابن مسعود أنه مر بلهو فلم يقف، فقال رسول اهلل 

واللهو من اللغو، وكالامها داخالن يف الزور  ،«لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كرياًم »ملسو هيلع هللا ىلص: 

وحضوره؛ ألنه باطل مليله عن احلق كام سبق، ولذلك تنوعت عبارات املنهي عن قوله وفعله 

 املفرسين يرمحهم اهلل تعاىل يف املراد بالزور.

 :ژک ک ک  کژ ويف قوله تعاىل:

 .فمنهم من قال: هو الرشك

 ومنهم من قال: هو الغناء.

 ومنهم من قال: هو الكذب.

 ومنهم من قال: هو أعياد املرشكني.

 



 .اخلمر رشب :ومنهم من قال

ألن كل ما  ؛وليس اختالف تضاد م يف تفسريه هو من اختالف التنوعواختالف عباراهت

رُه أهله بتحسينه إىل الناس، وتزيينه يف  ذكروه رمحهم اهلل تعاىل هو من أنواع الباطل الذي ُيَزو 

 أعينهم؛ ليتبعوهم عليه.

الباطل، ال رشًكا وال كذًبا، وال  فمعنى اآلية: إخبار اهلل تعاىل أن عباده ال حيرضون شيئًا من

وال حيرضون موائد اخلمر والقامر، فميزهتم أهنم ال حيرضون  ،غناًء وال عيًدا من أعياد اجلاهلية

شيئًا مما يوصف رشًعا بأنه باطل وزور، وإذا كانوا ال حيرضونه فمن باب أوىل أن ال يقولوا به، وال 

أو عرفوا بطالنه، وال يفعلون شيئًا من الباطل، وال يفعلوه فال يشهدون بام مل يستيقنوا صحته، 

يكثرون سواد أهله، أو يعمرون جمالسهم وذلك لبغضهم للزور وأهله، وحمبتهم للحق وأهله، ملا 

كام قال رهبم  ؛وزادهم من الرشاد فهم ،وأهلمهم من اهلدى ،جعل اهلل يف قلوهبم من اإليامن

ۆئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئژ سبحانه يف وصفهم:

 .[٥٨اإلرساء:] ژۈئ ۈئ ېئ ېئ

ک ک ژ فدلت آية سورة الفرقان السابقة، وهي قوله تعاىل يف وصف عباده:

 عىل: [٨٢الفرقان:] ژک  ک گ گ گ    گ ڳ

 تجنب مواطن الزور واجتماعات أهلها:
إنه يتعني عىل املؤمن الذي يرجو اهلل واليوم اآلخر وُياف من هول احلساب وشديد 

ب مواطن الزور، واجتامعات أهلها ومناسباهتم، ملا تشتمل عليه من العذاب احلق أن يتجن

ا بدينه، وحذًرا  الفسوق والعصيان، وملا ينبعث منها من الفتنة والضاللة؛ خوًفا من ربه، وُشح 

 .من مكر أعدائه به

 ما فيها: ا من رش  ومن هذه املواطن التي جيب عىل املؤمن جتنبها؛ حذرً 

، صلوات اهلل وسالمه تفل فيها بأعياد ميالد األنبياءي حي  األماكن والتجمعات الت -أ

عليهم، أو الصاحلني، أو من تعتقد فيه الوالية أو الزعامء واألحزاب واملنشئات ونحوه؛ ألهنا 

فهي مناسبات جاهلية؛ ألهنا من  ؛ملسو هيلع هللا ىلصمناسبات حمدثة ال أصل هلا يف كتاب اهلل، وسنة رسوله 

 .[٥٣املائدة:] ژی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبژ أحكامها:

عىل أهل اإلسالم فأبدهلم من أعياد اجلاهلية  ـوهو العليم احلكيم  ـوقد امتن اهلل سبحانه 

مع أن أعياد  ،بعيدين امها: األضحى والفطر، وامها خري من أعياد اجلاهلية من سائر الوجوه

 



عليها، اجلاهلية من أخص رشائع الكفر وألهر شعائره، فحضورها دليل موافقة أهل اجلاهلية 

فتحرم موافقتهم  ؛وهي موافقة يف عمل من أخص ما يتميزون به، وذلك من أسباب سخط اهلل

 فيها كام حترم موافقتهم يف سائر رشائع اجلاهلية وشعائرهم.

وال ريب أن موافقتهم قد تنتهي بالشخص إىل الكفر يف اجلملة، وأقل أحواهلا أهنا معصية 

  ومفارقتهم.الذي أمر بمزايلة املرشكنيملسو هيلع هللا ىلص للرسول 

من عمل »ملسو هيلع هللا ىلص: وقد قال  ،وكذلك موافقة أهل البدع حقيقتها موافقة هلم يف أمر أحدثوه

ونفى  ،«من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»وقال:  ،«ليس عليه أمرنا فهو رد عماًل 

ون ال يؤمن أحدكم حتى يك»كام يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلص اإليامن عمن مل يكن هواه تابًعا ملا جاء به النبي 

 ،ورش األمور حمدثاهتا»خطر اإلحداث يف الدين، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ووصف  ،«هواه تبًعا ما جئت به

 .«وكل ضاللة يف النار ،وكل بدعة ضاللة

فليس من شأن املؤمن املخلص يف طاعة اهلل ومتابعة رسوله، أن يرىض بالبدع واملحدثات، 

 والضالالت التي هي رش األمور.

املجالس التي يعلوها الضجيج، ويأخذ أهلها بام كان  وهي جتمعات املكاء والتصدية: -ب

مثل: رفع األصوات باهلتافات اجلوفاء  ،عليه املرشكون من املظاهر، واألقوال واألحوال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ كام قال تعاىل يف املرشكني: ،والصفيق والتصفري فيها

 .[٣٥األنفال:] ژڦ ڦڦ

 والتصدية: التصفيق. ،فاملكاء: هو الصفري

لكنهم  ؛الكالم عند أدنى األسباب، وأبسط املؤثرات بام فيه الرضر وكبري اخلطر وكذلك

 كام قال تعاىل بشأن املرشكني: ؛لشدة طيشهم وانفعاهلم ال يعقلون معناه، وال يدركون عواقبه

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ

 .[٣٢األنفال:] ژى ى

فعال، فإذا دعوا إىل اخلري واحلق وكذلك التامدي يف الغي والضالل بسبب سيئ االن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ژ استهزؤوا بالداعي، وما يدعو إليه:

 .[٥٧املائدة:] ژڀ

وإذا مشوا عىل األرض مشوا مشية تتأذى منها األرض، ويشتكي منها اخللق، وهي التي 

ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ  ی ی ی    یجئ حئ مئ ىئ يئ ژ هنى اهلل عنها بقوله عىل لسان لقامن:

 



 ژحب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت    جث      مث ىث يث     جب   

 .[٣٩-٣٧لقامن:]

فحضور هذه التجمعات مما يذهب الوقار، ويميت الغرية، ويذهب املروءة، ويغضب اهلل 

ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ژ وقد وصف اهلل تعاىل صالح عباده بقوله: ،عز وجل

 .[٥٥القصص:] ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

وكبائر الذنوب؛ من إعالن ترك الصالة، أو  ت،جمالس ت فعل فيها عظائم املنكرا -ج

تناول املسكرات، وأنواع املخدرات، أو إبرام العقود املحرمة؛ كالربا والرشوة، وغريها من 

صور أكل أموال الناس بالباطل، أو ليستباح فيها الزنا، أو تنتهك فيها حرمة شهر رمضان 

الكيد لإلسالم وأهله، بعقد  أو حيصل فيها التواطؤ عىل ،ـدون عذر رشعي  ـبالفطر 

املؤمترات، ورسم اخلطط إلشعال الفتنة بني املسلمني، وتأجيج نار العداوة والفرقة بينهم 

 .ونحو ذلك، فإن ذلك كله من شهادة الزور، أي: حضوره

ا لهملسو هيلع هللا ىلص وقد لعن رسول اهلل  ونفى  ،سواء كان منتفًعا أو غري منتفع ؛من شهد الباطل ُمقر 

 ،آكل الربا :ملسو هيلع هللا ىلصفقد لعن رسول اهلل  ؛شرتاكه يف التواطؤ والرضا بالباطلعنه اإليامن؛ ال

يف اخلمر عرشة: عارصها، ومعترصها، وشارهبا، ملسو هيلع هللا ىلص ولعن  ،وشاهديه ،كاتبه ،وموكله

وروي  ،وحاملها، واملحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، واملشرتي هلا، واملشرتاة له

 .«اهلل واليوم اآلخر فال جيلس عىل مائدة يدار عليها اخلمرمن كان يؤمن ب»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه 

التي يعرض فيها الباطل مسموًعا أو مرئًيا عرب املسلسالت واألفالم  جمالس الكذب -د

ْهُيِونيَِّة من  واملرسح وغريها من الوسائل، والتي يقوم بتنفيذ األدوار فيها عمالء املاسونية والصُّ

ملسلمني، يستهزئون من خالهلا بالشعائر والقيم اإلسالمية، النصارى واملنحرفني من أبناء ا

واألخالق والفضائل، ويغرون الناس فيها باجلرائم؛ كالرسقة واالختطاف والنهب، وإفساد 

املرافق العامة، ويدفعوهنم إىل االستهانة باألنظمة، ويزينون هلم الفواحش من الزنا واللواط، 

مقدماته ووسائله، وذرائعه، وهييجوهنم إىل تعاطي وغريامها من أنواع الشذوذ اجلنيس، و

 ؛ويسهلون عليهم اخلروج عىل سلطة اآلباء واألمهات ،خدرات، وتروجيها والتفنن يف ذلكامل

بام يقذفونه يف أذهاهنم من املبادئ الوثنية والعقائد الرشكية والوثنية  ،بل وسلطة والة األمور

اهلية ونحوها، مما ُيدم املطامح املاسونية، وحيقق من نرصانية وغريها، واألفكار احلزبية اجل

 .األغراض واملصالح االستعامرية يف البالد اإلسالمية

فإن املجالس التي تعرض فيها هذه األمور وغريها، ومتارس فيها من قبل بعض 

 



هدم، بام  مواطن َعْدَوى، ومصادر فتنة، وخاليا فساد، ومعاول ـحقيقًة  ـاحلارضين، هي 

منها: الصوت  ،ن الرش وأنواع الزور الذي تتفنن يف عرضه بوسائل ساحرة فاتنةتنرشه م

والصورة، واملظهر والفكرة، والرحلة والعرشة، والرشيط والنرشة، إىل غري ذلك من وسائل 

 .الغزو التي تفنن فيها األعداء

ري، وملا لذا وجب هجر هذه املواطن املزورة، ملا تنرشه من الفتنة يف األرض والفساد الكب

بل يتعداه إىل سائر  ؛فيها من اخلطر العظيم، والرضر البالغ الذي ال يقترص عىل  من حرضه

طبقات املجتمع، وعموم جهاته، إضافة إىل ما جتلبه من سخط اجلبار، وعذاب النار، واخلزي 

 والذلة، والعار يف الدنيا واآلخرة.

عله، وعظيم رضره، عىل الفرد خطورة قول الزور وف ـأخي املسلم  ـوهبذا يتبني لك 

واملجتمع، وتتضح لك بعض وجوه احلكمة يف النهي عنه، والوعيد عليه، يف الدنيا واآلخرة، 

هلل ورسوله، ومعاٍد لعباده املؤمنني،  وأن الذي يشهد بالزور أو يشهده حقيقة أمره أنه حماد  

ې ې ى ژ :ومفسٌد يف األرض من جوانب متعددة، ونواحي كثرية، وقد قال تعاىل

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ     وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 .[٢٥-٢٤األنفال:] ژېئىئ ىئ ىئ ی ی ی

، وصفاته العليا، أن يعصمني وإياك وإخواننا ىهذا وأسأل اهلل تعاىل بأسامئه احلسن

املسلمني من قول الزور وفعله، ورش أهله، وأن هيدينا رصاطه املستقيم، ويثبتنا عىل احلق حتى 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ژ: حيرشنا نلقاه عليه، وأن

 .[١٩النساء:] ژڈ ژ ژ

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه.

***** 
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