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 م٢٠١٢-١٢- ٢١ھـ ١٤٣٤من صفر  ٧بورسعید                        من برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافية لفتاوى فوريةاحللقة العاشرة 

  الغناء يف احلمامالغناء يف احلمام
  تقوم بعض الفتيات وبعض الشباب بالغناء يف احلمام أثناء االستحمام فما حكم الدين يف هذا األمر؟: سؤال

===============  
نهام مطلقاً  صلى اهللا عليه وسلمنا ى نبيإذا كان  كان لضرورة قصوى، مثالً ، إال إذاعن احلديث يف احلم

سيتعرض خلطر، فالبد أن ينادي على من ينقذ هذا الغالم، هذه ضرورة قصوى، لكن  هناك غالم يف اخلارج
يتعاقَبونَ {: صلى اهللا عليه وسلم احلديث يف احلمام ال جيوز، ملاذا؟ ألن املرء منا يصحبه الكرام الكاتبني، كما قال 

تجيارِ، وهكَةٌ بِالنالئملِ وكَةٌ بِاللَّيالئم يكُمفوااتب ينالَّذ جرعي رِ، ثُمصالْع الةصرِ والْفَج الةي صونَ فعالبخاري ( }م
  ).ومسلم وسنن النسائي عن أيب هريرة

زنم مام وقفوا خارجه، ألهون عن دخول ملك عن اليمني وملك عن اليسار، وإذا دخل اإلنسان احلم
وا هذا الكالم ويسجلوه ويصوروه، فيضطرون إىل دخول احلمام، فرمبا هذه األماكن، فإذا تكلم البد أن يثبت

ام، أو نتكلم بأي كالم يلعنونه ألنه أدخلهم هذه املنازل، فَكَره النيبمن أجل ذلك أن نتحدث يف احلم.  
ام أقصد موضع قضاء احلاجة، لكن إذا كان اإلنسان يف موضع االستحمام سواء بانيو أ وإذا قلتو احلم

غريه، ووضع ستاراً يفصل بينه وبني بقية احلمام ال مانع أن يتكلم باألدعية الواردة ملن ينوي االستحمام يف هذا 
املكان، أو أدعية الوضوء إن كان يتوضأ، لكن املمنوع من الكالم املوضع الذي نقضي فيه احلاجة، وأثناء قضاء 

  .عن الكالم يف هذا األمر صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  يِهيف هذا املوضع لن احلاجة ال ينبغي الكالم مطلقاً
الغناء يف هذا املوضع،  -كثري من الشباب  لكثري من البنات أو وهذا حيدث كثرياً -فإذا سولت النفس 

بسم اهللا اللهم إين : (نرشدهم إىل األدب الوارد، آداب احلمام أن ندخل بالقدم اليسرى وقبل الدخول نقول
، واخلبث ذكور اجلن واخلبائث إناث اجلن، ألم قد يتواجدون يف هذه )بك من اخلبث واخلبائثأعوذ 

غفرانك، احلمد هللا الذي أذهب عين : (األماكن، وال يتكلم اإلنسان البتة أثناء قضاء حاجته، فإذا خرج يقول
  .، وخيرج برجله اليمىن)األذى وعافاين

ض واحلوض موجود مع قاعدة قضاء احلاجة يف مكان واحد إذا مل يكن عنده موضع للوضوء إال احلو
ضيق، يتوضأ وال يذكر أدعية الوضوء وال يسمي إال بعد خروجه، يكرر التسمية واألدعية الواردة يف الوضوء 
  .بعد خروجه، حىت ال يتحدث يف احلمام ويلتزم مبا أوجبه علينا احلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم

  هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمصلى او
*****************  

 
 
  


