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األول من أبريل هل هو يوم »الكذب األبيض«؟

الناشط همالن الهمالن الداعية عاطف مرسي الباحث صالح الغامن الداعية يوسف السويلم الداعية أحمد الكوس  د.طارق السويدان

فانطلق بعضه����م الى نبل معه 
فأخذوه، فلما استيقظ الرجل فزع 
فضحك القوم فقال: ما يضحككم؟ 
فقال����وا: ال إال أنا أخذنا نبل هذا 
ففزع فقال رس����ول اهلل ژ »ال 
يحل للمسلم أن يروع مسلما«.

أما من يق����ول اننا ال نكذب 
ولكنه����ا كذب����ة أبري����ل فكأنهم 
يستحّلون هذا الكذب حتى ولو 
كان على ش����كل مزاح سخيف، 
ومعروف ان كثرة املزاح مخلة 
باملروءة والوقار كما ان التنّزه 
عنه باملّرة وتركه مخل بالتأسي 
بالسنة والسيرة النبوية وخير 

األمور أوسطها.

بدعة منكرة

م����ن جانب����ه أك����د الباحث 
اإلسالمي صالح الغامن ان الكذب 
من األمور احملرمة في الشريعة 
اإلسالمية وقد قال النبي ژ »ان 
الكذب يهدي إلى الفجور وال يزال 
الرجل يك����ذب حتى ُيكتب عند 
اهلل كّذابا« وال يوجد أي مسّوغ 
شرعي سواء في شهر أبريل أو 
غيره يجيز الكذب حيث ال توجد 
رخصة ف����ي الكذب إال في أمور 
معينة وملصلحة راجحة كما جاء 
في احلديث الشريف في مواضع 
بّينها وهي في احلرب واإلصالح 
بني املتخاصم����ني وكذب الزوج 
على زوجته والعكس ألجل املودة 
والصلح ال فيما يسقط احلقوق 

الواجبة.
أم����ا كذبة أبري����ل فهي بدعة 
منكرة ويجب على املسلمني أال 
يحتفلوا بأي مناس����بة خارجة 
عن ديننا اإلسالمي مثل االحتفال 
بعيد احل����ب وعيد األم أو كذبة 
أبري����ل وغيرها من البدع واهلل 

أعلم.

نفاق وريبة

اما اإلمام واخلطيب في مسجد 
احلمدان بالفنطاس الداعية عاطف 
مرسي فيرى ان كذبة ابريل سلوك 
بعض من ال يعرفون قيم اإلسالم 
وهم يشاركون في اطالق األكاذيب 
حتت ما يدعون انه دعابة ومزح 
ابريل«، ويقول:  مبسمى »كذبة 
ال يوجد لدى املسلمني كذب في 
أبريل وال غيره، فالكذب كذب مهما 
كانت درجات لونه أو مبرراته 
الضبابية، وكذب����ة أبريل بدعة 
مضل����ة يأثم قائله����ا، ويعاقب 
مرددها ذلك ألنها تعّرض سمعة 
الناس لألذى ومتّزق أواصر احملبة 
واأللفة بني األصدقاء واألخالء، 
فالكذب نف����اق وريبة وقد حذر 
النبي ژ من االتصاف بهما وننبه 
الى أن الرسول ژ كان ميزح وال 
يقول إال حقا وهو الصدق املطابق 
للواقع، وكذبة أبريل مضلة يأثم 

قائلها ويجرم من يرددها.
من جهت����ه يقول الناش����ط 
اإلسالمي همالن الهمالن: الكذب 
من مساوئ األخالق وكذبة أبريل 
محاكاة للغرب وتقليد أعمى لهم 
الناس من  وآثارها سيئة، فمن 
اخبر بوفاة ولده أو زوجته أو 
بعض محبيه فلم يحتمل الصدمة 
ومات، ومنهم من يخبر بإنهاء 
أو  أو بوق����وع حريق  وظيفته 
حادث تص����ادم ألهله فيصاب 
بجلطة أو ما شابهها من األمراض، 
وبعض الناس يتحدث معه كذبا 
عن زوجته وانها ش����وهدت مع 
رجل فيس����بب ذلك تطليقها أو 
قتلها وهكذا في قصص كثيرة ال 
تنتهي وحوادث ال نهاية لها وكله 
بسبب الكذب الذي يحرمه الدين 
والعقل وتأباه املروءة الصادقة 
وقد حّرم الشرع الكذب حتى في 
املزاح وانه نهى ان يرّوع املسلم 
س����واء كان جادا أو مازحا معه 
قوال أو فعال، فهذا شرع اهلل فيه 
احلكمة والعناية بأحوال الناس 

وإصالحهم.

أساتذة علم االجتماع والنفس:
هناك من يعتمد الكذب لخلق أزمة

مهرجان للحمير!

قالت لصديقتها العانس »جاءك عريس« 
فأصابتها هستيريا وبكاء متواصل!

حريق التهم 3 منازل

القرضاوي يفتي بتحريم »كذبة« أبريل

بيكام .. امرأة

تؤكد أستاذة علم االجتماع د.دالل الزبن ان الكذب يأتي 
ضمن الس����لوكيات االجتماعية، ويختلف هذا السلوك من 
ش����خص آلخر. وعن كذبة األول من ابريل قالت الزبن انها 
ف����ي يوم يعتمده الناس للم����رح والطرافة والترفيه وهذه 
الكذبات التي تطلق في هذا اليوم الهدف منها إدخال البهجة 
واملمازحة. وتابعت انه فيما مضى كانت هذه الكذبة تتمتع 
بهذه الروح اكثر من اآلن وذلك الن املقالب والكذبات باتت 
تس����تخدم الترهيب والتخويف وهذا أمر مرفوض، فاليوم 
النفوس تغيرت وأصبحت تستغل في امور كيدية. واكدت 
ان علم االجتماع قد بحث في سلوكيات الفرد، وكذبة ابريل 
دخلت ضمن عاداتنا ولكن في إطار الفكاهة والدعابة فقط، 
ول����و ترك هذا اليوم م����ن دون إثارة اإلعالم حوله فقد مير 
مرور الكرام. كذلك األمر في علم النفس حيث أكدت د.نورية 
اخلرافي ان األول من ابريل يوم يستغل إلضفاء املرح، غير 
ان هن����اك من يبالغ في هذه الكذبات مما قد يس����بب ضررا 
للمكذوب عليهم. وهناك م����ن يعتمد الكذب خللق أزمة ما 
فالدوافع ليست واحدة لدى كل الناس. وقالت اخلرافي ان 
الناس أصبحوا اكثر وعيا ألكاذيب األول من ابريل وال متر 
إال على الغافل عن هذا التاريخ السيما ان للكذب يوما محددا. 
واشارت اخلرافي الى ان علم النفس يتناول ايضا اإلشاعة 
في علم نفس اإلش����اعة اكثر من الكذب وذلك الن اإلشاعات 

قد تؤثر في الناس ويكون لها أثر اكثر من الكذب.

من أشهر الكذبات التي أطلقت منتصف القرن املاضي 
ان بريطانيا س���تعقد حفال كبيرا للحمير املخططة في 
عاصمتها لندن وقد طلبت من الشباب والعائالت حضور 
هذا احلفل ليتسلموا جوائز نقدية. بالفعل ذهب عدد غفير 
من الناس وانتظروا إقامة احلفل لكنهم لم يجدوا احلمير 

ولم يجدوا أحدا ميكنه تفسير ما يحدث.
بعد مرور 5 س���اعات جاءت س���يارات كبيرة حتمل 
ميكروفونات تقول انتم اآلن في مهرجان احلمير واملقصود 
ان م���ن حضر احلفل هو من احلمي���ر، واضافت عودوا 

لبيوتكم فهذه هي كذبة ابريل.

لم تتمالك الفتاة البحرينية ذات الس���بعة والثالثني 
ربيعا نفس���ها بس���بب اخلبر الذي وصل اليها من أعز 
صديقاتها بأن حلمها في الزواج يكاد يتحقق قريبا، وان 
فارس األحالم الذي كانت حتلم به ينتظر إشارة املوافقة 
منها، فأجهشت بالبكاء من شدة الفرح. ولم تكن تتصور 
الفتاة الت���ي كثيرا ما يضايقها لق���ب »عانس« وحتلم 
بالزواج منذ سنوات عدة أن هذا اخلبر لم يكن واقعيا، 
وامن���ا مداعبة من العيار الثقيل أرادت صديقتها املقربة 
له���ا ان متزح معها احتفاء بكذبة ابريل، ما جعلها تقرر 
مقاطعة أعز صديقاتها ملا سببته لها من جرح ملشاعرها، 
بعد ان أخبرتها بحقيقة املوضوع مما تسبب لها في حالة 

هيستيريا مصحوبة بالبكاء الشديد.

من األحداث املأس����اوية لكذبة ابري����ل ان ربة منزل في 
واشنطن صرخت لطلب مس����اعدة بعد ان شب حريق في 
منزله����ا اال انها لم جتد مجيبا واتصلت باملطافئ لكنهم لم 
يأتوا ملنزلها، وذلك ألنه تصادف ان استغاثتها كانت في أول 
يوم من أبريل، فاعتقد البعض ان احلريق ليس سوى كذبة 

أبريل وكانت النتيجة ان النيران التهمت ثالثة منازل.

يقول رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني د.يوسف 
القرضاوي: ان الكذب خلق سيئ ورذيلة من أعظم الرذائل 
التي يراها الش����رع اإلسالمي ويعتبرها إحدى آيات النفاق 
ولم يجز الش����رع الكذب إال في حاالت معينة وليس منها 
الكذب للمداعبة بل حذر النبي ژ من الكذب الضحاك القوم 
فقال: »ويل للذي يحّدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب 

ويل له ويل له«.

نش����رت مجلة سيلبرتي خبرا يذكر ان العب كرة القدم 
االجنليزي ديڤيد بيكام قرر اجراء عملية حتويل جنس ألن 
زوجته طلبت منه الطالق واخذت األوالد واختفت. قرر بيكام 
التحويل اجلنسي إلراحة زوجته من الضغط العصبي املزمن 
الذي أصابها بسبب خيانته املستمرة لها وطلب من زوجته 

العودة مرة أخرى والسماح له برؤية أطفاله.

الس����ويلم يرى ان كذبة أبريل 
تبنتها وسائل اإلعالم السمعية 
واملرئي����ة واملقروءة واعتبرتها 
عادة كل عام يعلن عنها، واشار 
الى ما نش����ر العام املاضي في 
احدى الصح����ف ان رجال حمل 
في طفل عن طريق تلقيح بويضة 
زوجته ووضعها في جدا بطنه، 
وروجوا لهذه الكذبة وكأنها حقيقة 
واألدهى من هذا واألمر ان كذبة 
ابريل شبيهة بالشائعة بل هي 
أشد ضررا منها، فهي كذب محض 
والشائعة فيها احتمال - ولو كان 
بسيطا - من الصدق وحترميها 
واضح وظاهر من اسمها ورسمها 
ووسمها وأكد السويلم ان كذبة 
أبريل هي كذبة والكذب أشد أنواع 
الذن����وب وأكبر الكبائر، ملا جاء 
في حديث الرس����ول ژ عندما 
ُسئل عن املؤمن يفعل كذا وكذا 
قال نعم إلى أن وصل إلى الكذب 
فقال: ال، وأيضا هي تقليد أعمى 
للغرب واالقتباس منهم فيما هو 
شر محض واإلسالم حرم التقليد 
والتشبه بغير املسلمني فيما ال 
ينفع ألن اإلس����الم أراد للمسلم 
ان تكون له شخصية مؤثرة ال 

متأثرة.

ترويع وخوف

وأضاف الس����ويلم ان املزاح 
ال����ذي يصاحبه ترويع وخوف 
ه����و مما نهي عنه ش����رعا فعن 
عبدالرحمن ب����ن أبي ليلى قال: 
حدثنا أصحاب رسول اهلل ژ 
انهم كانوا يسيرون مع رسول 
اهلل ژ في مسير، فقام رجل منهم 

هذه احلادثة الكاذبة كالشلل أو 
اجللطة، ومن املؤسف ان تساهم 
بعض وسائل اإلعالم كالقنوات 
الفضائية والصحف واملجالت 
وغيرها في بث أخبار كاذبة في 
املجتمع����ات ليعتاد الناس بعد 
الكذب ويقل الشعور  ذلك على 
بحرمته مما يساعد على انتشاره 

في بالد املسلمني.

أشد ضررا من الشائعة

التربية  بدوره موج����ه أول 
اإلس����المية والداعية يوس����ف 

كما جاء في الكتاب والسنة وإذا 
اعتاد املسلم عليه فقد يجره الى 

الفجور ويوصله الى النار.

مخاطر جمة

وحول مخاط����ر كذبة أبريل 
على املجتمع قال الداعية الكوس، 
نرى بعض احلمقى والس����ذج 
يتصلون على بعض األصدقاء 
والن����اس ويخبرونهم بحدوث 
ح����وادث ألبنائهم وأقاربهم مما 
يعرضهم للصدمة والهلع وقد 
يصابون بأمراض خطيرة جراء 

الكذب وتصف من يس����لك هذا 
الس����لوك بأقبح الصفات وكلما 
اتسع نطاق السوء الذي يترتب 
عل����ى الكذب كان العقاب أش����د 
وأعظ����م فض����رر الك����ذب الذي 
ينتج عنه إش����اعته في وسائل 
أو  أو املسموعة  املرئية  اإلعالم 
املكتوبة والذي يراه ويس����معه 
ويقرؤه املاليني من البشر أشد 
إثما وأقبح جرما من ضرر الكذب 
الذي يشيعه الكذاب بني جماعة 
محدودة من النسا ولذا جاء في 
احلديث الشريف قول النبي ژ 
»رأيت الليلة رجلني أتياني قاال 
لي: الذي رأيته يشق شدقه أي 
يقطع من جس����ده كذاب يكذب 
الكذب����ة فتحمل عنه حتى تبلغ 
اآلفاق أي حتى تنتشر في أقطار 
األرض فيصنع به هكذا إلى يوم 
القيامة« لذا ال يجوز في اإلسالم 
الكذب س����واء كان في املزاح أو 
التفكه حلديث ابن عمر رضي اهلل 
عنهما قال رسول اهلل ژ »إني 

ألمزح وال أقول إال حقا«.
أبريل  أما ما يس����مى بكذبة 
والتي يحاول البعض من السفهاء 
ترويجها بني املس����لمني بحجة 
املزاح والتفكه والضحك والترفيه 
من خالل ترويج حوادث وقصص 
وأخبار كاذبة غير حقيقية مما 
يسبب آثارا سيئة على املجتمعات 
اإلسالمية وأفرادها فذلك ال يجوز 

وهو محرم.
وزاد، فإذا كان الكذب محرما 
وغي����ر جائز حتى على األطفال 
الصغار فما بالكم بالكذب على 
الكبار، والكذب صفة للمنافقني 

للغـرب مقلـدًا  كان  اتبعهـا  ومـن  حـرام  وهـي  غربيـة  عـادة  السـويدان: 

ورسـمها اسـمها  مـن  واضـح  وتحريمهـا  باإلشـاعة  شـبيهة  السـويلم: 

لـأذى النـاس  سـمعة  وتعـرض  يرددهـا  مـن  ويجـرم  قائلهـا  يأثـم  مرسـي: 

الكـوس: آثارهـا سـيئة علـى المجتمعـات اإلسـامية وأفرادهـا وال يجـوز فعلهـا

الغانم: بدعـة منكرة يجـب أال يحتفل بها المسـلمون أو يتداولوها لما فيها من شـرور

الهمان: ترويع للناس سـواء كان قائلها جادًا أو مازحًا والدين حّرم الكذب بكل أشكاله

ليلى الشافعي
مع قدوم شهر أبريل من كل 
عام تقفز ال����ى واجهة االهتمام 
مسألة كذبة أبريل والتي هي تقليد 
بدأ في الغرب ثم انتشر منه الى 
أصقاع العالم األربعة فالبعض 
يرى انها مزحة خفيفة الظل ميكن 
التخفيف بها من عناءات احلياة 
التي صرنا نواجهها طوال السنة، 
والبعض اآلخر يتساءل عن وجود 
تقليد للغرب فائدة حقيقية لتقليد 
الغرب في هذا األمر الذي ليس 
له أصل في ثقافتنا وكذلك عن 
الرؤية الشرعية وكيفية احلكم 
على هذا السلوك من وجهة نظر 
الدين. »األنباء« طرحت األمر على 
مجموعة من الدعاة الس����تجالء 
احلقائق وكشف أي ابهام، فإلى 

التفاصيل:
ف����ي البداية ينب����ه د.طارق 
ابريل  الى ان كذبة  الس����ويدان 
عادة سيئة محرمة مأخوذة من 
الغرب وهي تقليد أوروبي وعادة 
انتش����رت في الغرب منذ سنني 
ولألسف جند الناس تتسابق الى 
تقليد الغرب فتأخذ عن كل شيء 
وال تفرق بني املفيد والضار أو 
بني احلالل واحلرام، ومن األشياء 
التي ابتلي بها بعض أبناء أمتنا 
احتفالهم بعادة الكذب في شهر 
أبريل متاش����يا مع عادة الغرب 
املسماة بكذبة أبريل، والكذب في 
اإلسالم في معرض اجلد أو الهزل 
حرام ويعد كبيرة من الكبائر، 
عن أبي هري����رة ÿ قال، قال 
رسول اهلل ژ »ال يؤمن العبد 
اإلميان كل����ه حتى يترك الكذب 
من املزاحة ويترك املراء وإن كان 
صادقا« وقال رسول اهلل ژ »إني 
ألمزح وال أقول إال حقا« ولذلك 
يجب التحذي����ر من كذبة أبريل 
ملا فيها من تقلي����د للغرب وملا 
فيها من حرام يرتكبه اإلنسان 
وهو يظن انه أتى بشيء بسيط 
)وحتسبونه هينا وهو عند اهلل 

عظيم(.
الى ما  وأشار د.الس����ويدان 
ذكرته موس����وعة ويكيبديا: ان 
كذبة ابريل تقليد أوروبي قائم 
على املزاح يقوم فيه بعض الناس 
في اليوم األول من أبريل بإطالق 
أو األكاذيب ويطلق  الشائعات 
على من يصدق هذه الشائعات 
أو األكاذيب اسم »ضحية كذبة 
أبريل« وبدأت ه����ذه العادة في 
فرنسا بعد تبني التقومي املعدل 
الذي وضعه شارل التاسع عام 
1564 وكانت فرنس����ا أول دولة 
تعمل به����ذا التقومي وحتى ذلك 
التاريخ وكان االحتفال بعيد رأس 
الس����نة يبدأ في يوم 21 مارس 
وينتهي في األول من أبريل بعد 
ان يتبادل الناس هدايا عيد رأس 
الس����نة اجلديدة وعندما حتول 
عيد رأس الس����نة الى األول من 
يناير ظل بعض الناس يحتفلون 
به ف����ي األول من أبريل كالعادة 
ومن ثم أطل����ق عليهم ضحايا 
أبريل وأصبحت عادة املزاح مع 
األصدقاء وذوي القربى في ذلك 
اليوم رائجة في فرنس����ا ومنها 

انتشرت الى البلدان األخرى.
اذن فهي ع����ادة غربية ومن 
اتبعها كان مقلدا للغرب، يقول 
النبي ژ: »من تشّبه بقوم فهو 

منهم«.

خسران الكاذبين

أما الداعية أحمد الكوس فيقول 
ان اهلل تعال����ى أكد في كثير من 
اآليات القرآنية خسران الكاذبني 
في الدنيا واآلخ����رة فقال: )وال 
تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على 
اهلل الكذب إن الذين يفترون على 

اهلل الكذب ال يفلحون(.
النبوية  ان األحاديث  ونرى 
حتذر حتذيرا شديدا من رذيلة 

دعاة لـ »األنباء«: كذبة أبريل تؤدي إلى ترويع وهلع اآلمنين
أكدوا حرمة تداولها ولو على سبيل المزاح

آخر ضحايا كذبة أبريل

طرائف عالمية

كذبة 
ابريل




