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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد للَّ رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبي�اء  واملرسلني نبين�ا محمد 

صلى للاَّ عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد:

فهذه رســالة ذكرت  فيها قضايا مهمة رأيت أن التطرق لها وعالجها من  األهمية 
بمكان وذلك لذيوعها واشتهارها وانتشارها . كتبت لك أيخ هذه الرسالة اليت أمالها 
قليب، وحملها إليك النصح واحلرص على ما ينفعك، وأملي أيخ فيك أن تفتح لها أبواب 
قلبك، وتضّمنها يف سويدائه، فإن فعلت أيخ فإنك إن شاء للاَّ لن تعدم خريًا جتده فيها 
إليك أهديها لكي تستفيد منها وتفيد غريك  سائال للاَّ أن جيعل فيها  النفع واخلري لقارئها 

وكاتبها وناشرها، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم وأن جيعلها ذخرًا يل يوم ألقاه .

قبل الولوج والدخول يف املوضوع فمما جيدر ذكره:

أيهــا القارئ الكريم: ال تعجل يف احلكم وعليك أن تقــرأ وتتمهل يف االطالع والقراءة 
–وإن كنت أعلم ممن تقرأ له – فإن فوق كل ذي علم عليم . ولعلك علمت شيئ�ًا واختفت 
عنك أشــياء وليكن غايتك احلق والتحلي بما ينصره ويعضــده الدليــل والتخلي من 

التعصب املذموم والتقليد األعىم .

وإذا علمت احلق وتبني لك فادع إليه وبلغه لآلخرين يقول تعاىل: زب ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ رب  ]يوسف:108[  
ويف احلديث: )بلغوا عين ولو آية( ]البخاري[ . فالدعوة يف اإلسالم، لها احُلظوة الكربى، 
، شرف عظيم،  والِقْدح املعلى، والفضل العظيم، ووظيفة األنبي�اء األوىل. الدعوة إىل للاَّ
ومقام رفيع، وإمامــة للناس، وهداية للخلق، فضاًل عما ينتظر الداعني يف اآلخرة من أجر 

عظيم، ومقام كريم. فال يسبقنك إليه أحد يا عبد للاَّ .

ويف دعوتك ال تعنف وتغلظ وتشدد وتقسو بل باللني والرفق واحلكمة واملوعظة 
احلسنة: يذكر أن  شابًا صغريًا ذهب لبالد ليطلب العلم  فرأى عالمًا من علمائها حيدث 
الناس فأعجبه حديث�ه وأعجب به، فلما أراد أن يقوم، أي ذلك الشيخ، وهو شيخ كبري 
معترب عند أهل تلك البالد، قال يا كعبة للاَّ ! فقال الطالب يف نفسه هذا مشكل جدًا، ما 
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بال هذا الشيخ ؟ أشرك ! أشرك وهو ال يدري، وكان هذا الطالب ذكيا  فلما جلس ينتظر 
اإلقامة، يعين لما أذن انتهى الدرس جلس ينتظر اإلقامة، هذا الشــيخ نزل من الكريس 
نزل ينتظر اإلقامة، سلم عليه الطالب  فقال له الشيخ كيف أنت؟ من أين أنت؟ فأخربه 
بب�الده . قال الطالب: لكن أنا أعجبين كالمك جزاك للاَّ خريا،كالم طيب وعالم، وأنا أريد 
أن أقرأ  عليك من القرآن .قال: تفضل يا ابين فقرأ من آخر القرآن )قل أعوذ برب الناس 
قل عوذ برب الفلق - قل هو للاَّ أحد - تبت - الكافرون - النصــر - الكوثر-  الماعون 
ــَتاِء  ياَلِف ُقَرْيــٍش ِإياَلِفِهْم ِرْحَلَة الشِّ ياَلِف ُقَرْيٍش قال »إِلِ ياَلِف ُقَرْيٍش- وصل إِلِ - إِلِ
ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف« قال: فليعبدوا 

َ
ِذي أ ْلَيْعُبُدوا...اْلَبْيِت الَّ

َ
ْيِف ف َوالصَّ

البيت! الشــيخ: كيف ! يعبدوا البيت! ! الطالب هكذا أنا أتعلم عليك، الشيخ: ال يمكن 
لو عبدوا البيت ألشركوا، وللاَّ ما يأمر بالشرك، الطالب  قال ما هو الصواب؟ )الشيخ(

ْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت{ يقول الطالب: جزاك للاَّ  خريا وفتح عليك، 
َ
قال: الصواب } ف

ْسَتِجْب َلُكْم « وال أدعوا الكعبة أو 
َ
ُكُم اْدُعوِن أ اَل َربُّ

َ
طيب، وقال ربكم يقول الشــيخ »َوق

، قال الطالب: أنا ســمعتك يا  البيت، قال الشــيخ:ال أدعوه هو، ما يف أحد ُيدعى إال للاَّ
شــيخ لما أردت أن تقوم من الكريس قلت: يا كعبة للاَّ قال الشيخ: للاَّ يفتح عليك يا 

ولدي ثم شكره وقال له جزاك للاَّ خريًا..« اهـ

و يف كل شئونك الزم احلكمة:  يقول أحد الدعاة رأيت مغني�ا مشــهورا طالما فنت 
الشباب والفتي�ات، فقررت أن ال أدعه حىت أنصحه، فسلمت عليه، وألهمين للاَّ أن ألقي 

يف أذنه قوله تعــاىل زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ  گ رب ]الربوج:10[ ، ثم ذهبت، فو للاَّ ما مرت أيام إال وقرأت خرب توبت�ه يف الصحف 

فما أجمل الوعظ بالقرآن إذا صادف انتقاء حسنا، وقلبا واعيا!.

وإليك الرسائل نفعين للاَّ وإياك بها ..
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1-  )أإله مع اهلل( ؟!!

رجاء وحتذير ! 

أمــا الرجاء األعظــم: فهو أن يتيقن  ويجزم  املســلم  أن التوحيد  هو أصل األصول يف 
الدين  وأساس اإلسالم  واإليمان فمن أحسنه فاز وجنا  وسعد يف الدارين .

أما التحذير األكرب:  فهو من الشرك  وأرجاسه وبدعه  ألنه مخرج من ملة اإلسالم 
محبط لألعمال ما نع من الغفران محرم للجنان  موجب للخلود  يف النريان  والعياذ باللَّ .

وإذا علم ذلك  كانت العناية بهذا األمر أوجب  وأحق  وآكد من غريه .

وإليك يا محب بي�ان  مختصر للشرك األكرب  - مع األدلة  الصحيحة الصرحية - 
الذي خطورته تكمن فيما يلي أنه:

1-     مخرج من ملة اإلســالم لقوله تعاىل زب ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ       ۈئ ېئ ېئ ېئ رب ]املؤمنــون:117[ فســىم من دعا غري للاَّ 
كافرًا مرتدًا عن اإلســالم واملرتد عن اإلســالم ال حتل له زوجته وال ذبيحته وال أضحيت�ه 
وليس له والية وال حضانة على أوالده ال يرث وال يورث وال يغسل وال يكفن وال يصلى 

عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني وال يدعى له باملغفرة.

2- محرم مــن دخول اجلنان ومخلد لصاحبه يف النــريان لقوله تعاىل زب  چ  چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ رب  ]المائدة:72[

3-     موعــود صاحبه بعدم الغفــران لقوله تعاىل زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ 
ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ رب  ]النساء:48[

4-     محبــط لألعمال لقوله تعــاىل زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب  ]الزمر:65[
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أيخ احلبيب: هل هناك أدلة أصرح وأظهر من هذه اآليات وما تدل عليه ؟!!

، شرع للاَّ دين للاَّ زب ى  ، حكم للاَّ أيخ: هذا كالم من؟  حكم من ؟  هذا كالم للاَّ
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ ۆئ ۈئ رب  ]آل عمران:83[

ولذا كان العلماء الربانيون جيعلون تدريس العقيدة أصل األصول، كان أحد املشاخي 
قد ألف كتاًبا يف أهمية التوحيد وأخذ يشــرحه لطالبه ويعيد ويكرر مسائله عليهم، فقال 
له طالبه يوًما: يا شيخ نريد أن تغري لنا الدرس إىل مواضيع أخرى، قصص، سرية، تاريخ، 
- ثم خرج إليهم من الغد مهموًما مفكرا، فسألوه  قال الشيخ: سننظر يف ذلك -إن شاء للاَّ
عن ســبب حزنه فقال: ســمعت أن رجاًل يف قرية مجاورة سكن بيًت�ا جديًدا وخاف من 
تعرض اجلن له، فذحب ديًكا عند عتب�ة باب البيت  تقرًبا إىل اجلن، ولقد أرسلت من يتثبت 
من هذا األمر، فلم يت�أثر الطالب كثرًيا وإنما دعوا لذلك الرجل بالهداية وسكتوا، ويف الغد 
، فإن الرجل لم يذحب  لقيهم الشيخ فقال: تثبتن�ا من خرب البارحة فإذا األمر خالف ما نقل إيلَّ
ه  فثار الطالب وانفعلوا وســبوا وأكرثوا وقالوا: ال بد من  ديًكا تقربا إىل اجلن، ولكنه زنا بأمِّ
اإلنكار عليه ومناصحته وعقوبت�ه، وكرث هرجهم ومرجهم فقال الشــيخ: ما أعجب أمركم 
تنكرون هذا اإلنكار على من وقع يف كبرية من الكبائر وهي لم خترجه من اإلســالم، وال 
. فسكت الطالب  تنكرون على من وقع يف الشرك وذحب لغري للاَّ وصرف العبادة لغري للاَّ

فأشار الشيخ إىل أحدهم وقال: قم ناولنا كتاب التوحيد نشرحه من جديد.

وهــذه وريقات مختصــرة موجزة عن أمر ضرره خطري شــرره مســتطري  يقطع ني�اط 
القلــب ويــدع املؤمن يف حــرية هو وللاَّ  وبــاللَّ وتا للاَّ هو وما أدراك ما هــو؟  هو ما وقع 
فيه من وقع  – هدانا للاَّ وإياهم - مما ال ين�ايف كمال التوحيد فحســب بــل ين�ايف أصل 
التوحيد ممن يشهد أن ال إله إال للاَّ ويعاهد للاَّ يف كل ركعة بقوله: زب ٿ ٿ ٿ 
ٿٹرب يعاهــد للاَّ  أنــه ال يعبد إال إياه وال يســتعني إال به وال يتوكل إال عليه 
وال يذحب وال ين�ذر وال يطوف وال يدعو وال يسجد إال للَّ ثم تراه يدعو األموات املقبورين 
مــن األنبي�اء واألولياء ويطلب منهم العون واملدد والغوث والنصرة والشــفاء ويذحب لهم 
ويقدم لهم النذور والقرابني ويطوف بل يســجد عنــد القبور ويكرث فيها البكاء .. عجب 
أيما عجب تن�اقض عجيب كيف يشهد أن ال إله إال للاَّ ويعاهد مواله يف كل ركعة ثم 
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.!! أنــي مــواله  الــذي زب گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ينقــض معاهدتــه للَّ
رب  ىئ  ىئ    ېئ  ېئ  زب  ڱرب   ڱ  ڱ  ڱ  زب  رب    ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  زب 
ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئ حئ    مئ رب  يهدي يغين 

 يشــفي  فاعلــم ممن تطلــب حاجتــك زب ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ رب
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  زب 
ۈئ ېئ ېئېئرب  ؟ . فكيف ينصرف املخلوق عن مواله -الذي خلقه ثم رزقه ثم يميت�ه 

ثــم حييي�ه- إىل مخلوق مثلــه! زب  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب 
خب مب ىب رب  .

أإله مع للاَّ خيلق ؟  أإله مع للاَّ يرزق ؟  أإله مع للاَّ حييي  ؟ أإله مع للاَّ يميت   ؟

من خلقك  ؟  من يرزقك ؟  من حيييك  ؟ من يميتك ؟ !!!!

أإله مع للاَّ فيدعا  ؟  أإله مع للاَّ   فريىج ؟  أإله مع للاَّ  فيستغاث به  ؟ 

أإله مع للاَّ  فيطلب منه العون والنصرة والشفاء والرزق واملدد  ؟

أإله مع للاَّ   فيذحب له  ؟   أإله مع للاَّ  فين�ذر له ؟  أإله مع للاَّ فيطاف له ؟ 

أإله مع للاَّ  فيسجد له ؟  أإله مع للاَّ   فيحلف به ؟ أإله مع للاَّ  فيتوكل عليه؟

أإله مع للاَّ ؟  أإله مع للاَّ ؟ أإله مع للاَّ ومعبود حبق غري للاَّ ؟

ســبحان للاَّ كيف يســوى املخلوق العاجز الضعيف الفقري باللَّ اخلالــق القوي  
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  )زب   !!!!! املتعــال  الكبــري  العظيــم 
ہہرب   ســبحان للاَّ ســبحان للاَّ نســاوي مــع للاَّ يف محبتــ�ه وتعظيمه وإجالله 
وذله وخشــيت�ه  ورجائه وعبوديت�ه ومراقبت�ه، مخلوقا  نبي�ا أو ملكا أو وليا  !!!!!. عجب 
أيمــا عجب ممن يأيت املقبورين فيدعوهم ليقضوا حاجته ويفرجوا كربتــ�ه فمنهم من 
ريد أيها الويل ولدًا ويريد اآلخر وظيفة وذلك يستغيث من ظالم ظلمه وتلك 

ُ
يقول:- أ

تريد ولدًا أو زوجًا أو غريه وهكذا دواليك وللاَّ يقول لهم:زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
 ې ېې ې ى ى ائ     ائ  ەئ ەئ رب  ]األعراف:194[ .
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زب پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿرب ]احلج:73[  
حيكى أن ســادنا كان جالســًا يف مزار لقرب مشهور فجاء رجل يطلب من صاحب القرب 
)الويل( النجدة ألن امرأته تلد والدة متعسرة ! وانصرف هذا الرجل ثم جاء رجل آخر من 
بعده ليطلب من للاَّ ؟!  ال بل من  صاحب القرب مساعدة ابن�ه . الذي دخل يف االمتحان، 
فهو يطلب أن ينجحه، ويف هذه اللحظة قال له الســادن: إن الويل )صاحب القرب( ليس 

هنا اآلن فقد ذهب لتوليد امرأة حامل تعسرت والدتها !

ويبكي من عواقبهــــا اللبـيـــــب أمور يضحك السفهــــاء منهـــــا  
!!!! يدعون أمواتًا ســكنوا األضرحــة وللاَّ يقــول: زب ائ ەئ ەئ  ســبحان للاَّ
]األحقــاف:5[  رب  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  زب   . للاَّ  دون  مــن  يدعــو  ممــن  أضــل  أحــد  ال  واملعــى: 
]احلــج:62[ رب  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے   ے 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  زب   ويقــول 
گ گ گ   ڳ ڳ ڳرب]فاطر:13-14[  زب ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب 
خب مب ىب يب جت  حت خت  ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ     پڀ ڀ ڀ 
ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤرب ]يونس:107-106[    
زبٺ ٺ ٿ    ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄرب ]فاطر:22[.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ رب ]الزمــر:38[ . وقال زب ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ رب ]األعــراف:197[ . زب ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ رب ]احلــج:12[ . زب ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ رب ]العنكبوت: 65[  .

 أقــول: هذا كالم من ؟ حكم من ؟ قول من ؟ هذا كتاب للاَّ هذا القرآن الذي بينن�ا ..
رب  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  زب   . ]األنعــام:148[  چڇرب  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  زبڃ 

]الزمر:36[  فاللَّ كافين�ا فلماذا نذهب ونلجأ إىل غريه ؟ أيف للاَّ شــك أن للاَّ وحده هو الكايف 
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للعبــاد حىت يلجؤوا إىل غريه ؟ زب ڈ ڈ  ژ ژ ڑ رب ]الصافات:87[ . هل للاَّ عاجز 
ال يستطيع  حىت يفزعوا إىل غريه ؟ هل األموات أقرب إليكم من للاَّ وأرحم بكم منه وأعلم 
حباجاتكم منه أم وجدتم أن للاَّ ال يسمع دعاءكم وال يتقبل عبادتكم حىت تذلوا لعبي�ده ال 

يقول ذلك مسلم  فلجوؤهم إىل غريه يدل على ماذا ؟؟

ت على أســماعهم هذه اآليات وهي  صرحية واضحة  ُســبحان للاَّ وكأن القوم ما مرَّ
َن�ة محكمة، وربما قرؤوها مراًرا وتكراًرا بل وحفظوها، وإن عليهم وللاَّ وباللَّ وتاللَّ  َبيِّ
ت عليه؟  روا فيها وهل عملوا بما دلَّ ُمْشِفق وناصح أدعوهم أن يت�دبروها ويت�أملوها ويفكِّ
هــل ذهــب الصحابة رضــوان للاَّ عنهم  لقرب النيب صلى للاَّ عليه وســلم يســتغيثون به 
:  هل سمعت أن ميت�ا  قام أو خرج من قربه فتكلم أو مد يده أو سمع. فتأمل يا رعاك للاَّ

أو لذي حاجة شــفع . أو للبلوى رفع . أو للمصيب�ة دفع .أو لغريه أســرع لنجدته ونفع لماذا 
هم يف قبورهم مرتهنون لم ال خيرجوا ؟  إذا كانوا يف حياتهم ال خيلقون شيئ�ا وهم خيلقون 
وال يملكون ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا  . فليشغل من يستغيث بهم فكره  

وحيكم عقله ويت�دبر حاله وأمره .

قد يقول لك قائل: إنن�ا لم نعبد أهل القبور ولم نطلب منهم مباشرة أن يشفوا مرضانا 
أو يفرجوا كرباتن�ا  إنن�ا نعلم أن هذا بي�د للاَّ وحده  لكن ولكونن�ا عصاة وعلين�ا ذنوب طلبن�ا 
من أصحاب اجلاه األولياء أن يشفعوا لنا عند للاَّ ويكونوا وسطاء بينن�ا وبين�ه . واجلواب:

أوال: أن للاَّ ســبحانه وتعاىل ليس كمثله يشء فهو ليس كاملخلوقــني حيتاج إىل من 
يعرفه حباجة أحد .أو يبني له ضرورة فالن . أو يتوسط له عنده .

ثاني�ا : أن هؤالء املدعوين األموات ال يملكون الضر وال النفع ألنفسهم فكيف ينفعون 
غريهم فهم أموات.

ثالثا: أن هذه مقالة املشركني  وللاَّ تعاىل عاب على املشركني جعلهم الشفعاء 
بينهم وبين�ه  وسماهم بسبب ذلك مشركني . قال تعاىل: زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ رب ]يونــس:18[ . وقوله تعاىل  
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زب  ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ   گ ڳ رب ]الزمــر:3[  . فــرد 
للاَّ عليهم بقوله زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ                
ہ ہ رب ]الزمر:3[ .   أليس يف هذا رد كاف وشاف من رب العباد ؟؟ زب ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ رب ]األنعام:163-162[
ڭ  ۓ  زب   . رب]الكوثــر:2[  ڑ  ڑ    ژ  زبژ   : قــال  أمــا 

ڭڭ رب ]احلج:29[   . زب ٺ ٺ ٺٿ رب ]غافر:60[.
 وانظر كيف أن طريا وهو الهدهد  أنكر على ملكة سبأ وقومها سجودهم للشمس فقال:

زب ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچرب ]النمل:25[. 
، كيف  تتحــرك الغــرية علــى العقيدة يف قلب طري ويأىب أن يرى أحًدا يســجد لغري للاَّ
 : ؟ وكيف ختضع رؤوسهم وتنحين رقابهم أمام املخلوقني؟ ....للاَّ للاَّ يسجدون لغري للاَّ
كيف  لو مر الهدهد على بعض ديار املسلمني اليوم ورأى ذلك اإلقبال وذلك االندفاع إىل 
القباب والقبور واألضرحة، ولو سمع تلك االستغاثات والصيحات وطلب املدد لبعض 

املسلمني تتوجه لغري للاَّ من أموات مقبورين وغائبني، إنها حقيقة مؤسفة ُمّرة.

فيا عبد للاَّ يا من تشهد أن ال إله إال للاَّ يا من تعاهد للاَّ يف كل ركعة  ) إياك نعبد 
وإياك نستعني(: إذا ضاقت يف وجهك الدني�ا فقل ... يا للاَّ . إذا سدت وأوصدت  يف 
وجهك األبواب فقل يا للاَّ . إذا انقطع عنك الرزق وقل يف يدك المال وتكاثرت الديون 
فقل يا للاَّ .إذا زادت عليك األحزان وداهمتك اخلطوب والهموم فقل يا للاَّ .إذا كان 
املرض لك رفيقا فأعياك فقل يا للاَّ ...يا للاَّ ...يا للاَّ . ال تدع سوى للاَّ ال وليا وال شيخا 
وال صاحب طريقة وال نبي�ا وال رســوال وال أي مخلوق سوى للاَّ ألنهم ال يملكون شيئ�ا . 
وللاَّ يقول لنبّي�ه زب ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ رب ]األعراف:188[.  فإن كان 

ال يملكه لنفسه فهل يملكه لغريه؟! ولماذا أمر نبّي�ه أن يقول للناس زب گ گ ڳ ڳ 
ڳ    ڳ ڱ   ڱ ڱ رب ]اجلــن:21[ ؟  زب ژ ڑ       ڑ ک ک   ک ک گ گ رب ]اجلــن:20[. 
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  زب 
ڤ ڤ رب ]غافر:60[   فسىم الدعاء عبادة وتوعد من صرفه لغري للاَّ جبهنم  زب ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇرب عجــب أيما عجب القــارئ يقرأ: زب ڃ ڃ ڃ 



14

چ چ چ چ ڇ ڇ رب ]اجلن:18[. والناس حول ضريح الويل املدفون يف ناحية املســجد 
يدعــون بأعلى أصواتهم: يا ســيدي مدد! زب ک گ گ رب ]محمــد:24[  وال أدري 
أيعتقـــدون أن للاَّ ال يعلــم حباجاتهم ؟ أو أن للاَّ  ال جييب دعواتهم ؟ أو أنه وكل هؤالء 

املوىت بقضـــاء حواجئ الشافعني ؟ أما قرع أســماعهم قوله تعاىل  زب ى ائ ائ 
ەئ رب ]البقــرة:186[  ولم يقل )أدعوا أوليايئ وأنبي�ايئ( ؟ ويف احلديث )الدعاء هو العبادة( 
( ويف احلديث )من لم  ِ اْسَتِعْن ِباللَّ

َ
، َوِإَذا اْسَتَعْنَت ف َ ْل للاَّ

َ
اْسأ

َ
ْلَت ف

َ
ويف احلديث  )ِإَذا َسأ

يسأل للاَّ يغضب عليه( وللَّ در من قال:

وبين آدم حني يســأل يغضـــــب للاَّ يغضب إن تركـــت سـؤالـــه  
مـــن الذ باملوىل الكــريـــم حمـــاه لـــــــذ باإلله ال تلــــــذ بســــــــواه  
فـــــإن ناصـــره عجـــز وخــــذالن ومن استعان بغري للاَّ يف طلـــب  

ما حكم من يدعو غري للاَّ ؟

جييب�ه املــوىل  زب ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ  چ چ ڇ رب ]الشــعراء:213[  
فإن فعل فاللَّ جييب�ه زب ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ       

ۈئ ېئ ېئ ېئ رب ]املؤمنون:117[  .
يقــول أحــد املهتدين:  لما تأملت قولــه تعــاىل: زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ 
ھ ھ ے      ے  ۓ رب ]فاطــر:15[  . قلــت: يا ناس الويل  فقــري! واألولياء  فقراء! وحنن 
؟  بل حىت األنبي�اء  أنفسهم فقراء محتاجون إىل  ، فلماذا ندعوهم من دون للاَّ فقراء إىل للاَّ

 للاَّ  فاللَّ هو المالك للخلق كلهم وهم مخلوقون للَّ مملوكون له .وال يعلم الغيب إال للاَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  زب  ۆئۆئرب]األنعــام:59[.  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  زبائ 
: زب  ی ی      جئ حئرب ]يونــس:20[ وقوله  ڤ ڦ ڦ ڦڦرب ]النمــل:65[.  وقولــه 

: وقولــه    . ]األنعــام:50[  ہرب  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  زب   تعــاىل: 
زب  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ رب ]األعــراف:188[. وقولــه 
تعاىل: زب  ک ک ک ک گ گ گگ رب ]األحقاف:9[.   زب ڃ چچ چ چڇ رب ]التوبة:101[. 

ويف احلديث: » ال يعلُم ما يف غٍد إالَّ للاَّ سبحانه«  فإذا كان األنبي�اء ال يعلمون الغيب 
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فكيف بمن دونهم؟  ويف حديث احلوض )إنك ال تدري ما أحدثــوا بعدك(. وكذا واقعُة 
الة عندما أعلمه جبريل عليه الســالم بنجاســتها. وكــذا واِقعة فقد  َخلــِع ِنعلِه  يف الصَّ
فر عن هودجها وَضياِع ِعقِدها. وكذا ما وقع له  من أن جروًا  عائشة  ريض للاَّ عنها يف السَّ
كان حتت َسريره وهو ال يدري، فلما أعلمه جبريل عليه السالم أخرجه فالنيب صلى للاَّ 

عليه وسلم ال يعلم الغيب يف حياته إال ما أعلمه للاَّ  فكيف بعد وفاته !!!

فلننصــح وننب�ه وحنــذر ونرحم من وقع يف مثل هذه األفعــال فربما وقع بعضهم فيها 
عــن جهل أو غفلــة  أو رآهــم يفعلون ففعل مثلهــم أو أنه ملبــس عليه أو اغرت بأصحاب 
العمائم فإذا بني له ذلك وذكرت له احلجج العقلية وباملشــاهدة  وأوقف على اآليات 

الصرحية البين�ة الواضحة رجع وتاب فكم تاب من تاب وكم رجع من رجع .

ويف دعوتنــ�ا جنعــل  نصــب أعيننــ�ا قــول للاَّ تعــاىل: زب ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ رب ]النحل:125[.   فقد دل ذلك داللة واضحة 
أن الكلمة الطيب�ة والقول احلسن من أجنح أســاليب دعوة الناس لتوحيد رب الناس 

والبعد عن الشرك ورد اخللق حلياض الدين وتوحيد رب العاملني .

إخواين حنن قوم أعزنا للاَّ وشــرفنا باإلســالم خلقنا واســتخلفنا هــذه األرض لنعمرها 
بعبــادة للاَّ ودعــوة النــاس لديــن للاَّ واســتنقاذهم من عبــادة اخللــق والقبــور واألصنام 
 واحليوانــات لعبــادة للاَّ رب الربيات، وإن تولينــ�ا وأعرضنا عن ذلك فاللَّ تعــاىل يقول:

زب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی رب ]محمــد:38[. فَمــن حيمــل هذا 
النور ؟؟   َمن حَيمُل هذا اإلســالم ألولئك الذين يعيشــون يف الظالم ؟؟  من الذي سيسقي 
ّمــة 

ُ
الدني�ا كأس الفطرة وكأس التوحيد، لرتوى بعد ظمأ ولتهتدي بعد ضالل ؟  َمــن ؟ أنِت يا أ

ّمــة التوحيد ! زب ڭ ۇ  ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ رب ]الزخرف:44[. 
ُ
اإلسالم ! أنِت يا أ

انصــح قبل أن يتعلق برقبتك اجلاهل فيقول يا رب خذ حقي مــن فالن رآن على ما 
يغضبك فســكت وجامل فيا رب خذ حقي منه فأعد لهذا السؤال جوابا وليكن جوابك 

حقا صوابا ..
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وخلطورة هذا  األمر وللمناســبة أحببت أن أردفه بما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  حفظه للاَّ   يف  رسالته املوسومة: بـ  )املنظار يف بي�ان كثري 

من األخطاء الشائعة( مختصرا 

 8: وضع احلروز اليت فيها شــرك وشــعوذة  أو تعليق التمائم والرىق خوفا من الضرر 
أو دفعا للعني واحلســد شــرك لقوله صلى للاَّ عليه وســلم  )إن الرىق والتمائم والتولة 
)ال بأس بالرىق ما لم  شرك( وقوله )من تعلق تميمة فقد أشرك (ويف الرىق خاصة قال 
تكن شركا( والرىق الشركية هي اليت يستعان فيها بغري للاَّ ويشرك فيها مع للاَّ وتعليق 
التمائم خوفا من الضرر  أو دفعا للعني شرك أصغر  ال أكرب  إال إن اشتملت على استعانة 
بغري للاَّ  أو مخاطبة للجن واستغاثة بهم  أو اعتقد من علقها أنها تنفع  بنفسها وليست 

سبب�ا للنفع أو حنو ذلك  فهي شرك أكرب  فيجب تقيي�د كونها شركا أكرب  بما ذكر .

9: سؤال العرافني والكهنة  والسحرة  مع تصديقهم كفر:  وذلك لقول نيب الهدى 
) )من أىت عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد   والرحمة   

 ويف خرب ابن مســعود موقوفا: )من أىت كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
( وهل الكفر يف هذه األحاديث كفر دون كفر فال ينقل عن امللة أم يتوقف  على محمد  
فيه فال يقال: خيرج من امللة وإال: ال خيرج ؟ األول قوي والثان هو املشهور عن اإلمام أحمد .

 10: تعليق قطع من جلد الذئب على الصدور أو يف البيوت  العتقاد أنها تدفع اجلن

شرك:  تقدم دليله وتفصيل الكالم على التمائم  يف املسألة )8(.

11: الذحب عند عتب�ة الباب خوفا من اجلن شرك: وتقدم االستدالل يف املسألة )3( و)7(

12: ادعــاء علم الغيب  أو االطالع على اللوح املحفوظ كفر لقوله تعــاىل:   زب ٹ ٹ 
ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ رب ]النمل:65[ وقال تعاىل زب ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ رب ]األنعام:59[. ويدخل يف ذلك  ادعاء بعض الصوفية  انكشاف حجب 
الغيب لهم.

13: سماع القصائد الشركية راضيا بما فيها من الشرك  عالم به: وذلك كقصيدة 
الــربدة للبوصريي وحنوهــا  من القصائد اليت غال أصحابها يف نبينــ�ا محمد    أو يف  غريه 
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من آل بيت�ه أو الصاحلني واليت فيها وصف املخلوق بما يوصف به  للاَّ العظيم  . وبعض 
هذه القصائد الشركية  املغالية تنشد يف املوالد فيجب جتنبها وإنكارها  حفاظا على 

إسالم املرء – وىق للاَّ املسلمني الشرك ومظاهره -. 

14: ادعاء أن للاَّ حيل يف األماكن أو يف بعض األشخاص  وهذا كفر أكرب...

وإليك بي�ان الشرك األصغر وبعض مظاهره ووسائل الشرك:

1: القسم  واحللف بغري للاَّ من غري قصد تعظيم املحلوف به  كتعظيم للاَّ  وهذا 
شرك أصغر:  ودليله قوله  )من حلف بغري للاَّ فقد كفر أو أشرك( وقوله : )من كان 
حالفا فليحلف باللَّ أو ليصمت( وأما إذا عظم املحلوف به كتعظيم للاَّ وذلك حنو حلف 
القبوريني باألولياء واملقبورين فهذا – مع قصد التعظيم – شرك أكرب .. وأما إذا جرى 
على اللسان دون قصد للحلف فهذا شرك لفظي  داخل يف أنواع الشرك األصغر وكفارته 

أن يقال: ال إله إال للاَّ  ثم يعزم على عدم العود إىل احللف بغري للاَّ .

2: احللف باألمانة  أو الذمة أو الشرف وذلك شرك أصغر: لقول النيب  )من 
: )من حلف بغري  حلف باألمانة  فليس منا( واحللف بهذه األمور داخل يف عموم قوله 
للاَّ فقد كفر أو أشرك( واحللف يكون باستخدام أحد  أحرف القسم الثالثة: الباء والواو 

والتاء وأما إذا استخدم غريها من احلروف كـ   يف  وحنوها فال يكون قسما. 

3: اختاذ القبور مساجد بدعة وخيمة  ومحرم ووسيلة إىل الشرك بأصحابها: وذلك 
لقولــه )لعن للاَّ اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبي�ائهم مســاجد أال ال تتخذوا القبور 

مساجد فإن أنهاكم عن ذلك( وكل موضع قصدت فيه الصالة صار مسجدا.

4: الصالة عند القبور والدعاء عندها: بدعة ووسيلة إىل الشرك: وذلك  إذا دعي للاَّ 
وحده أما إذا دعي صاحب القرب مع للاَّ فذلك شرك محقق وجاء النهي عن الصالة عند 
القبور عن النيب  قال: )ال تصلوا إىل القبور(  ورأى عمر بن اخلطاب أنسا يصلي عند 
قرب ال يعلمه  فقال عمر: القرب  القرب  وقا ل  )ال تتخذوا القبور مساجد( واملساجد يدعى  
للاَّ فيها أبلغ دعاء فعلم منه النهي عن الدعاء عند القبور  إال إذا كان الدعاء لصاحب القرب  
باملغفرة والرحمة والتثبيت  فهذا مما جاءت  السنة به  واملقبور يف حاجة إىل أن يدعى له .
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ثالثا: البدع وبعض املنهيات املتعلقة بأمور التوحيد:

1: البنــ�اء علــى القبــور  وجتصيصها والكتابة عليهــا وغرس الشــجر عند هــا: بدع 
ومنكرات  ودليل ذلك قول جابر )نهى رسول للاَّ  أن جيصص القرب وأن يقعد عليه  
وأن يبى عليه(   وآخر بزيادة )وأن يكتب عليه(  وهي زيادة صحيحة . وروي أيضا عن 
فضالة بن عبي�د قال: سمعت رسول للاَّ  يأمر بتسويتها  يعين القبور. ويف حديث أيب 
الهياج األسدي قال: قال يل: علي بن أيب طالب أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول للاَّ 
:)أن ال تدع تمثاال  إال طمســته  وال قرب ا مشــرفا إال سويت�ه( ويف رواية: )وال صورة إال 

طمستها( .

: وذلك من مثل االحتفال  2: إقامة االحتفاالت املختلفة بقصد التقرب بذلك إىل للاَّ
باملولــد النبــوي  وبالهجرة  ورأس الســنة الهجريــة  واالحتفال باإلســراء واملعراج وحنوها 
. فهــذه االحتفاالت بدعــة  ألنها اجتماع على أعمــال يقصد بها  التقرب إىل للاَّ  وللاَّ ال 

يتقرب إليه إال بما شرع  فكل محدثة يف الدين بدعة. والبدع منهي عنها . قال تعاىل: زبھ 
 : ے    ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆرب ]الشــورى:21[  وقال الرسول 
)مــن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(ويف لفظ )مــن عمل عمال ليس عليه أمرنا 
فهو رد(  وقوله  : )وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة( قال رســول للاَّ  )عليكم 
بســنيت وسنة اخللفاء الراشــدين املهديني من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة( وغري ذلك من األحاديث الدالة على 
النهي عن االبت�داع يف دين للاَّ  وعن تشــريع الناس ألنفســهم عبادات وأعماال يتقربون 

بها إىل للاَّ وهي لم يشرعها للاَّ وال رسوله  .  

3: إقامة األعياد املختلفة البدعية: كعيد امليالد ورأس السنة وعيد األم  وحنو ذلك: 
وهذا منهي عنه  من ثالثة أوجه:

األول: أنه بدعة لم تشــرع إنما شــرعها الناس بأهوائهم  واألعياد وما حيصل فيها من 
فرح وابتهاج  من باب العبادات  فال جيوز إحداث يشء منها وال إقراره والرىض به .

الثاين: أن ألهل اإلســالم عيدين يف السنة ال غري: عيد الفطر حني يفرح الناس بإتمام 
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: )يوم عرفة ويــوم النحر وأيام  الصيــام  وعيــد األضىح  والنحــر وأيام مى بعده قــال 
من عيدنا أهل اإلسالم( وقال: )إن لكل قوم عيدا  وهذا عيدنا( يعين أهل اإلسالم  ففي 

اإلضافة دليل اختصاص األعياد باألديان

الثالث: أنه مشابهة للكفار  من أهل الكتاب وغريهم يف إحداث أعياد  لم تشرع  وال 
شك أنن�ا مأمورون  برتك مشابهتهم وقطع عالئق التشبه بهم يف ذلك .

4: إحياء ليلة النصف من شــعبان: وهذا اإلحياء بتخصيص لليلة من غري دليل فكان 
من جملة البدع  واألحاديث الواردة يف ذلك ال تصح عند أهل العلم  واألدلة الناهية عن 

البدع تشمله.

5: ختصيــص رجب بصيام: وهو من املحدثات فلم يصــح حديث يف فضيلة صيام 
رجب  بل ما ورد ضعيف جدا  ال يسوغ اعتماده وال االستئن�اس به على أنه روي عن عمر 

النهي عنه  ويف إسناده يشء.

6: ختصيــص أيام أو أســابيع أو أشــهر بعبادات غري مشــروعة: وذلك التخصيص 
من البدع إذ أن ختصيص مواســم للعبادات إنما يكون من قبل الشرع  فما أتت األدلة 
بمشــروعيت�ه عمــل به  ومالم تأت األدلة بتخصيص وقت بعبادة  لم خيصص ويكون 

العمل فيه  وختصيصه بالعبادة  من جملة املحدثات . 

7: عمــل أي عبادة  يتقرب بها إىل للاَّ على غري أصل شــرعي: فكل هــذا من البدع  
والبدع مذمومة يف الشريعة  لقول النيب  )وكل بدعة ضاللة( وهذا عموم لكل محدثة  
يتقرب بها إىل للاَّ فهي  ضاللة  فليس يف الدين بدعة حسنة بل كلها بدع قبيحة ال جيوز 
إتي�انها  وال العمل بالبدع وكل خري يف عبادة أصحاب النيب  اليت ورثوها وأتسوا فيها 
برسول الهدى  قال ابن مسعود: )كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فال تعبدوها  

فإن األول لم يرتك لآلخر مقاال( وأحسن من قال:

وكل شر يف ابت�داع من خلف .أهـ  وكل خــــري يف اتبــــاع مـــن سلف  



20

وأختم هذه القضية بفائدة:

عقيدة كل مسلم

)سؤال وجواب مع الدليل من القرآن والسنةالصحيحة(

1- لماذا خلقنا للاَّ تعاىل ؟ خلقنا لنعبده وال نشــرك به شــيئ�ا قال عزوجل:  زب ڄ 
: )حق للاَّ علــى العباد أن  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب ]الذاريــات:56[ وقــال  

يعبدوه وال يشركوا به  شيئ�ا( ]متفق عليه[ .

  2 -  كيف نعبد للاَّ تعاىل ؟  كما أمرنا للاَّ  ورسوله     مع اإلخالص قال عزوجل: 
:  )من عمل عمال ليس عليه  زب ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںرب ]البين�ة:5[  وقال 

أمرنا فهو رد( )أي: مردود( ]رواه مسلم[ . 

ــا وطمًعا  قال عزوجل: زب  ۆ 
ً
ا وطمًعا ؟  نعم نعبده خوف

ً
3  - هــل نعبــد للاَّ خوف

: )أســأل للاَّ  ۆ ۈۈ رب ]األعراف:56[   )أي: خوفا من ناره وطمعا يف جنت�ه( وقال  
اجلنة وأعوذ به من النار( ]رواه أبو داود[ . 

4 -  ما هو اإلحســان يف العبادة ؟  مراقبة للاَّ وحده الذي يرانا قال عزوجل:  زب ڤ ڤ 
 : ڤ      ڤ ڦ ڦ رب ]النســاء:1[  زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ رب ]الشــعراء:218[  وقــال  

)اإلحسان أن تعبد للاَّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك( ]رواه مسلم[.

5 -  لماذا أرســل للاَّ الرســل ؟  للدعوة إىل عبادته ونفي الشــرك عنه قال عزوجل:  
زبڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇرب ]النحــل:36[  وقــال 
  :  )األنبي�اء إخوة من عالت وأمهاتهم شىت ودينهم واحد( )أي كل الرسل دعوا إىل 

التوحيد(  ]رواه مسلم[ .

6 -  ما هو توحيد اإلله ؟ إفراده بالعبادة  كالدعاء والنذر واحلكم  قــال عزوجل:  
: )فليكن أول  ( وقال   زبيب جت   حت   خت مت ىت رب]محمــد:19[  )أي ال معبــود حبق إال للاَّ

( ]متفق عليه[. ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال للاَّ

7 - ما معىن ال إله إال للاَّ ؟  ال معبود حبق إال للاَّ قال عزوجل: زب ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ      
:  )من قال ال إله إال للاَّ وكفر بما يعبد  ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ رب ]لقمان:30[  وقال  
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من دون للاَّ حرم ماله ودمه( ]مسلم[ .

8 - ما معىن التوحيد يف صفات للاَّ ؟ إثب�ات ما وصف  للاَّ به نفسه أو رسوله    
قال عزوجــل:زب  ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ رب]الشــورى:11[  وقال   : 

)يزنل ربن�ا تب�ارك وتعاىل  كل ليلة إىل السماء الدني�ا( )نزوال يليق جبالله( ]رواه مسلم[ .

 9 - ما هــي فائدة التوحيد للمسلم ؟  الهداية يف الدني�ا واألمن يف اآلخرة  قال عزوجل:
]األنعــام:82[     رب  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 

: )حق العباد على للاَّ أن ال يعذب من ال يشرك به شيئ�ا(  ]متفق عليه[ . وقال 

10 -  أيــن للاَّ ؟ للاَّ علــى الســماء فــوق العــرش قــال عزوجــل:زب ڈ   ژ ژ 
:  )إن للاَّ كتب  ڑڑرب ]طه:5[  )أي: عال وارتفع، كما جاء يف البخاري(  وقال 

كتابا إن رحميت سبقت غضيب فهو مكتوب عنده فوق العرش( ]البخاري[ .

11 -  هــل للاَّ معنــا بذاتــه أم بعلمه ؟  للاَّ معنا بعلمه يســمعنا ويرانــا قال عزوجل:   
زبٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې رب ]طــه:46[  )أي:  حبفظي ونصري وتأيي�دي( 
: )إنكم تدعون سميعا قريب�ا وهو معكم( )أي: بعلمه يسمعكم ويراكم( ]متفق عليه[. وقال 

12 -  ما هو أعظم الذنوب ؟  أعظم الذنوب الشــرك باللَّ قال عزوجل:  زب ڤ ڤ 
ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ رب ]لقمان:13[  و)سئل     أي الذنب أعظم عند 

للاَّ ؟ قال: أن جتعل للَّ ندا وهو خلقك( ]رواه مسلم[ .

 13 - ما هو الشرك األكرب ؟   هو صرف العبادة لغري للاَّ كالدعاء  قال عزوجل: 
: )أكرب الكبائر اإلشراك  زبژ ڑ       ڑ ک ک   ک ک گ گ رب ]اجلن:20[  وقال 

(  ]رواه البخاري[ . باللَّ

14 - ما هو ضرر الشــرك األكرب ؟ الشرك األكرب يسبب اخللود يف النار قال عزوجل: 
زب  چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ رب ]المائــدة:72[   وقال   :  )من 

مات يشرك باللَّ شيئ�ا دخل النار( ]رواه مسلم[ .

15 -  هل ينفع العمل مع الشــرك ؟ ال ينفع العمل مع الشــرك قال عزوجل: زب ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ             ۇ ۇ رب ]األنعــام:88[   )مــن عمل عمال أشــرك فيه معي 
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غريي تركته وشركه( »حديث قديس«  ]رواه مسلم[ .

 16 - هل الشــرك موجود يف املسلمني ؟  نعم موجود بكرثة مع األسف قال عزوجل: 
زبٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ رب]يوسف:106[  وقال  : )ال تقوم الساعة 

حىت تلحق قبائل من أميت  باملشركني وحىت يعبدوا األوثان( ]صحيح رواه الرتمذي[.

 17 -  ما حكم دعاء غري للاَّ كاألولياء  ؟ دعاؤهم شرك يدخل النار قال عزوجل: 
:  زبڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ  چ چ ڇ رب]الشعراء:213[ )أي: يف النار( وقال 

)من مات وهو يدعو من دون للاَّ ندا دخل النار ( ]رواه البخاري[.

18 - هل الدعاء عبادة للَّ تعاىل ؟  نعم: الدعاء عبادة للَّ تعاىل قال عزوجل: زب ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ رب ]غافر:60[   وقال  : )الدعاء هو العبادة( ]رواه الرتمذي[.

19 -  هل يسمع األموات الدعاء ؟  األموات ال يسمعون الدعاء قال عزوجل:زب ٹ 
ڤ ڤ ڤ رب ]النمل:80[   زب  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڄ رب ]فاطر:22[  وقال   :  )إن 

للَّ مالئكة سياحني يف األرض يبلغون من أميت السالم( ]رواه النسايئ[ .

20 -  هل نســتغيث باألموات أ والغائبني ؟ ال نستغيث بهم بل نستغيث باللَّ قال 
عزوجــل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب ]األنفال:9[   )كان إذا أصابه هم أو غم 

قال: يا يح يا قيوم برحمتك أستغيث( .

 21 - هــل جيــوز االســتعانة بغــري للاَّ ؟  ال جتــوز االســتعانة إال بــاللَّ  قــال عزوجــل:
زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ رب ]الفاحتة:5[  وقال   : )إذا ســألت فاســأل للاَّ وإذا 

( ]رواه الرتمذي[ . استعنت فاستعن باللَّ

22 -  هــل نســتعني باألحيــاء احلاضريــن ؟ نعم: فيما يقــدرون عليه قــال عزوجل: 
زبەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئېئرب ]المائــدة:2[  وقال   :  )وللاَّ يف 

عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه(  ]رواه مسلم[ .

23 -  هل جيوز النذر لغري للاَّ ؟ ال جيوز النذر إال للَّ  قال عزوجل: زب ۀ ہ ہ ہ    
ہ ھ ھ   ھ ھ ےے رب ]آل عمــران:35[  وقــال  : )من نذر أن يطيع للاَّ فليطعه ومن 

نذر أن يعيص للاَّ فال يعصه( ]رواه البخاري[ .
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24 - هل جيوز الذحب لغري للاَّ ؟ ال جيوز ألنه من الشــرك األكرب  قال عزوجل: زب ژ 
)  ژ ڑ   ڑ رب ]الكوثر:2[  )أي : الذحب للَّ فقط(  وقال   : )لعن للاَّ من ذحب لغري للاَّ

]رواه مسلم[ .

25 -  هــل جيــوز الطــواف بالقبــور ؟  ال جيوز الطواف إال بالكعبــة قــال عزوجل: 
زبۓ ڭ ڭ ڭ رب ]احلــج:29[  )أي: الكعبــة( وقال   : )من طاف 

بالبيت العتيق سبًعا وصلى ركعتني كان كعتق رقبة( ]رواه ابن ماجه[ .

26 هــل جتوز الصالة والقرب أمامك ؟   ال جتوز الصالة إىل القــرب  قال عزوجل: زب  ہ 
1[ )أي: استقبل الكعبة(  وقال  : )ال جتلسوا  ہ ہ ھ ھھ رب ]البقرة:44

على القبور وال تصلوا إليها( ]رواه مسلم[ .

 27 -   ما حكم العمل بالســحر ؟  العمل بالســحر كفر قال عزوجــل:  زب ڀ 
الســبع  :)اجتنبــوا  وقــال    ]البقــرة:102[   رب  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ 

املوبقات: الشرك باللَّ والسحر( ]رواه مسلم[ .

28 -    هــل نصدق العراف والكاهــن ؟ ال نصدقهمــا يف إخبارهم عــن الغيب قال 
عزوجــل: زب ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ رب ]النمــل:65[   وقال   : )من أىت 

عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ( ]رواه أحمد[ .

29 -   هل يعلم الغيب أحد؟  ال يعلم الغيب أحد إال للاَّ  قال تعاىل: زب ەئ ەئ 
( ]رواه الطربان[. وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ رب ]األنعام:59[ وقال  : )ال يعلم الغيب إال للاَّ

30 -  بماذا جيب أن حيكم املســلمون؟  جيب أن حيكموا بالقرآن والسنة قال عزوجل:  
 زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ رب ]المائدة:49[  وقال   : )للاَّ هو احَلَكم وإليه احُلْكم(

]رواه أبو داود[ .

31 -  ما حكم القوانني املخالفة لإلسالم ؟   العمل بها كفر أكرب إذا أجازها قال 
 عزوجل: زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ رب ]المائدة:44[  وقال   :

)وما لم حتكم أئمتهم  بكتاب  للاَّ  ويتخريوا مما أنزل للاَّ  إال جعل للاَّ بأسهم بينهم ( 
]رواه ابن ماجه[ .
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32-   هل جيوز احللف بغري للاَّ ؟  ال جيوز احللف إال باللَّ   قال عزوجل:  زب  ڭ ۇ ۇ   
ۆ رب ]التغابن:7[  وقال   : )من حلف بغري للاَّ فقد أشرك( ]رواه أحمد[ .

33-  هــل جيــوز تعليــق اخلــرز والتمائم ؟   ال جيــوز تعليقهما ألنه من الشــرك قال 
عزوجــل: زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئېئ رب ]األنعــام:17[   وقال     :)من 

علق تميمة فقد أشرك(  )التميمة: ما يعلق من العني واآلفة ( ]رواه أحمد[ .

34-  بما ذا نتوســل إىل للاَّ تعاىل ؟ نتوســل بأســمائه وصفاته والعمل الصالح قال 
عزوجل:  زب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ رب ]األعراف:180[  وقال   : )أســألك بكل اسم 

هو لك سميت به نفسك(  ]رواه أحمد[ .

 35-  هل حيتاج الدعاء لواسطة مخلوق ؟  ال حيتاج الدعاء لواسطة مخلوق قال عزوجل:
 زب ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ رب ]البقرة:186[  وقال   :

)إنكم تدعون سميعا قريب�ا وهو معكم(  )أي: بعلمه يسمعكم ويراكم( ]متفق عليه[ .

36 -  ما هي واســطة الرســول    ؟ واسطة الرسول    هي التبليغ قال عزوجل: 
هم اشــهد(  )جوابا  زب چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ رب ]المائــدة:67[  وقال  : )اللَّ

لقول الصحابة: أي نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت( ]رواه مسلم[ .

37 -  ممن نطلب شــفاعة الرســول  ؟ نطلب شفاعة الرسول     من للاَّ قال 
هم شفعه يف( )أي: شفع الرسول     يف(  عزوجل:  زب گ گ ڳ ڳڳرب ]الزمر:44[  )اللَّ

]رواه الرتمذي[ .

38  -  كيف حنب للاَّ ورسوله   ؟  املحبة تكون بالطاعة واتب�اع األوامر  قال 
عزوجــل: زب ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ رب]آل عمــران:31[   وقــال   : )ال 

يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعني( ]رواه البخاري[ .

 39 - هل نب�الغ يف مدح الرســول    ؟  ال نب�الغ يف مدح الرســول    قال عزوجل: 
زب يئ جب    حب خب    مب ىب يب جت حت  خت    مترب ]الكهف:110[ وقال   :  )ال تطرون كما 

أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد للاَّ ورسوله( ]رواه البخاري[ .
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40-  من هو أول املخلوقات ؟ من البشــر آدم ومن األشــياء القلم  بعد العرش والماء 
قال  عزوجــل:زب ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب ]ص:71[ وقال   :)إن أول 

ما خلق للاَّ القلم( ]رواه أبو داود[ .

41 -   مــن أي يشء خلــق محمــد  ؟ خلق للاَّ محمدا     مــن نطفة قال عزوجل:  
زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پرب ]غافــر:67[  وقــال   :)إن أحدكم جيمع خلقه 

يف بطن أمه  أربعني يوما نطفة( ]متفق عليه[.

42- ما حكم اجلهاد يف ســبي�ل للاَّ ؟ اجلهاد واجب بالمال والنفس واللســان قال 
عزوجــل:زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  رب ]التوبــة:41[  وقال   : 

)جاهدوا املشركني  بأموالكم وأنفسكم  وألسنتكم( ]رواه أبو داود[.

43-  ماهو الوالء للمؤمنني ؟   هو احلب والنصرة  للمؤمنني املوحدين قال عزوجل: 
زب ک گ گ گ گڳرب]التوبة:71[  وقال  : )املؤمن للمؤمن كالبني�ان 

يشد بعضه بعضا( ]رواه مسلم[ .

44-  هل جتوز مواالة الكفــار  ونصرتهم  ؟  ال جتوز مواالة الكفــار  ونصرتهم  قال 
عزوجل:  زب ٺ ٺ ٺ ٿ ٿرب ]المائدة:51[ ) أي: الكافرون( وقال  : )إن آل  بين 

فالن ليسوا يل بأولياء( ألنهم من الكفار  ]متفق عليه[.

  45-   مــن هو الويل ؟ الويل هو املؤمن التقــي  قال عزوجل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
 پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب ]يونس:63-62[

وقال  : )إنما وليي للاَّ وصالح املؤمنني( ]متفق عليه[ .

46-   لمــاذا أنــزل للاَّ القــرآن ؟  أنــزل للاَّ القــرآن  للعمل به  قــال عزوجل: زب ٺ 
ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ رب ]األعــراف:3[   وقــال   : )اقــرؤوا القــرآن  

واعملوا به وال جتفوا عنه وال تغلوا  فيه  وال تأكلوا به وال تستكرثوا به( ]رواه أحمد[ .

 47-  هل نستغين بالقرآن عن احلديث ؟  ال نستغين بالقرآن عن احلديث قال عزوجل:
رب]النحــل:44[ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   زب 

وقال   : )أال أن أوتيت القرآن ومثله معه( ]رواه أحمد[.



26

 48-   هل نقدم قواًل على قول  للاَّ ورسوله    ؟  ال نقدم قواًل على قول للاَّ ورسوله  
 قــال عزوجــل: زب ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ رب ]احلجــرات:1[  وقال   :

)ال طاعة يف معصية للاَّ إنما الطاعة  يف املعروف( ]رواه أبو داود[.

 49-  ما ذا نفعل إذا اختلفنا ؟  نعود إىل الكتاب والســنة الصحيحة  قال عزوجل:
زب  جئ حئ مئ ىئ يئ جب     حب خب رب ]النســاء:59[ وقال   :)تركت فيكم أمرين لن 

تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب للاَّ وسنة رسوله(.

50-   مــا هــي البدعة؟ كل ما لم يقــم عليه دليل شــرعي قــال عزوجــل: زب ھ ے    
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ رب ]الشورى:21[   وقال   : )من أحدث 

يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(  )أي: غري مقبول( ]متفق عليه[.

51-   هل يف الدين بدعة حسنة ؟  ليس يف الدين بدعة حسنة   قال عزوجل: زبچ 
 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب ]المائــدة:3[ وقــال   :

)إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة(  ]رواه أبو داود[ .

52-  هل يف اإلســالم ســنة حسنة ؟  نعم  كالبادئ بفعل خري ليقتدى به قال عزوجل: 
زب ھ ے  ے ۓ رب ]الفرقــان:74[   وقــال   : )مــن ســن يف اإلســالم ســنة 

حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها  من بعده ( ]رواه مسلم[ .

53-    هل يكتفي اإلنســان بإصالح نفســه ؟   ال بد من إصالح نفســه وأهله قال 
عزوجل:  زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ رب ]التحريم:6[  وقال    : )إن للاَّ تعاىل 

سائل كل راع عما اسرتعاه(  ]رواه الرتمذي[.

54-   مىت ينتصر املسلمون ؟  إذا عملوا  بكتاب للاَّ وسنة  نبي�ه     قال عزوجل: 
زب ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب ]محمــد:7[ وقــال  : )ال تزال 

طائفة من أميت  منصورين( رواه ابن ماجه .
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2- التأريخ بالتاريخ امليالدي التوقيت باأَلشهر الفرجنية
وهي:

ل،  وَّ
َ
ان، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، ِتشرين األ كانون الثَّ

ان، كانون األول . تشرين الثَّ

مسية )اإِلفرجنية( أسماء أخرى: ين�اير، فرباير، مارس،  وُيطلق أيضًا على األشهر الشَّ
إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمرب، أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب .

 َ هُر الَقَمريُّ ُسمِّ هُر، والشَّ الشهور العربي�ة : تعريف الشهور: والّشهور: ُمفردها: الشَّ
ُر  َنِة، وهو ُيَقدَّ  ِبذلَك ِلُشــْهَرِتِه وظهوِرِه . ويف االْصِطالِح: ُجزٌء ِمن اثيَن َعَشــر ُجزءًا ِمَن السَّ
ِة الَمحجوَزِة َبنْيَ  رِض َدوَرًة كامَلًة، أو بالُمدَّ

َ
ة - ِبَدوَرِة الَقَمِر َحوَل األ ــَنِة الَقَمِريَّ - يف السَّ

هاللــني ُمَتَت�ابَعــنِي للَقَمــِر ...والشــهر:  يب�دأ برؤيــة الهالل أو إتمــام العدة ثالثــون يومًا 
شــهر عند للاَّ اثن�ا عشــر شــهرًا، قال 

َ
والشــهر تســع وعشــرون يومًا أو ثالثون ..  عدد األ

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  زب  تعــاىل: 
]التوبــة:36[  ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋۅ رب 
موات واألرض، وكتب  . وضع للاَّ  هذه الشهور ورتبها على ما هي عليه يوم خلق السَّ
يام، واحلج،  ذلك عنده يف اللوح املحفوظ، وألزمنا بأداء بعض تشريعاته فيها، مثل: الصِّ
حكام اليت نص الشرع عليها  .وقد أخرج البخاري ومسلم 

َ
كاة، إىل غريها من األ وحول الزَّ

ِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِت�ِه َيْوَم 
َ

َماَن ق اَل: ) ِإنَّ الزَّ
َ

ُه ق يِبِّ  أنَّ يِب َبْكَرَة، َعِن النَّ
َ
وغريهما ِمن حديِث أ

ْرَبَعٌة ُحُرٌم َثالٌث ُمَتَواِلَياٌت ُذو 
َ
َنُة اْثَن�ا َعَشَر َشْهًرا ِمْنَها أ ْرَض السَّ

َ
َمَواِت َواأل ُ السَّ َخَلَق للاَّ

ِذي َبنْيَ ُجَماَدى َوَشْعَباَن ( . ُم َوَرَجُب ُمَضَر الَّ ِة َواْلُمَحرَّ جَّ اْلَقْعَدِة َوُذو احْلِ

م، )2( َصفــر، )3( ربيــع األول، )4( ربيع  والســنة  اثن�ا عشــر شــهرًا وهــي )1( املحرَّ
وىل، )6( جمادى اآلخرة، )7( رجب، )8( شــعبان، )9( رمضان، 

ُ
اآلخــر، )5( جمادى األ

ال، )11( ذو القعدة، )12( ذو احلجة . )10( شوَّ

القديمة  اللغة  من  الشهور  أسماء  نقلوا  لما  أنهم  األسماء:  بهذه  َتسميتها  وسبب 
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أيام احلر  الشهر  . وافق هذا  . وخذ مثااًل شهر رمضان  اليت وقعت فيها  باألزمنة  سموها 
 جوفه من 

َ
اِئُم، يرُمُض( إذا احرَتق َ ِبذلك . سبب التسمية:مأخوُذ من )َرَمَض الصَّ سمِّ

َ
ف

عمال الّصاحلة 
َ
ّنُه يرمض الذنوب أي حيرقها باأل

َ
َ رمضان ؛ أل ِشّدة العطش، وقيل: إنما ُسمِّ

. فالتاريخ اليويم يب�دأ من غروب الشمس، والشهري يب�دأ من الهالل، والسنوي يب�دأ من 
الهجرة . هذا ما جرى عليه املسلمون وعملوا به، واعتربه الفقهاء يف كتبهم يف حلول آجال 

الديون وغريها. ]وانظر رسالة: بدع تتعلق باأليام والشهور لكاتب هذه الرسالة[ .

التاريخ الهجري ومعناه ولماذا يؤّرخ به املســلمون؟: كانت العرب يف جاهليتها تؤرخ 
بأيامها وأحداثها الكبار، كعام الفيل وداحس والغرباء، واستمر ذلك يف حياة النيّب    
وخالفة أيب بكر ريض للاَّ عنه وأوائل خالفة الفاروق عمر ريض للاَّ عنه وحينما اتسعت 
اخلالفة وشــملت بالًدا كثرية، جمع عمر الناس ســنة سبعة عشر من الهجرة فشاورهم: 
، وقال آخرون: من وفاته، فقال  مــن أين يب�دأ التاريخ؟ فقال بعضهم: من بعثة النيب  
عمر ريض للاَّ عنه: نب�دأ من خروجه من مكة إىل املدين�ة، فاتفقوا على ذلك، على أن يكون 
شهر للاَّ املحرم هو أول الشهور يف السنة، ولم تذكر بداية السنة ال يف القرآن وال يف السنة، 
وهكذا استقرَّ هذا التاريخ يف أمة اإلسالم منذ ذلك احلني إىل يومنا هذا، وأصبح التاريخ 

بالهجرة النبوية إىل املدين�ة، وال يلتفت إىل غريه من التواريخ األخرى ألنن�ا أمة متمزية .

إذا قامــت الدنيـــا َتُعـــدُّ مفــاخـــًرا         فتاريُخنا الوضاُء من الهجرة ابت�دا

ولما دبَّ الوهن والضعف يف األمة اإلســالمية وأصابها العجز والكسل وتسلط 
عليها أعداؤها وأذنابهم من املنافقني سلكوا طريق استب�دال التاريخ الهجري بالتاريخ 
عني بأن التاريخ امليالدي منّظم ومعروف لســنني قادمة، والعالم كله يؤّرخ  امليالدي؛ مدَّ
به، بينما الهجري مرتبط بالقمر ويصعب االعتماد عليه، وهذا كذب وبهتان؛ ألن التاريخ 
امليالدي ال يمكن أن حيّل محّل التاريخ الهجري؛ لما بينهما من التب�اين واالختالف، والذي 
يمس الدين والهويــة، أقول: يمس الدين والهوية؛ ألن اعتمــاد التاريخ امليالدي مرتبط 
بأديان باطلة األشــهر الغربي�ة )ين�اير وفرباير( تمجيد لآللهة األسطورية فـ)ين�اير( مأخوذ 
من إله الشــمس: )يانوس(، و)مارس( اســم إله احلرب، و)مايو( اســم إله اخلصب، 
و)يونيــو( اســم إله القمر... إلخ هذه األشــهر اليت حتمل أســماء اآللهة املزعومة األشــهر 
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الشرقية كـ)كانون ونيسان وتموز وآب( وارتبطت بأسماء الشهور الغربي�ة.

وأما الدين اآلخر الذي ارتبطت به هذه األشهر فهو الدين النصران، فلقد أقر املجمع 
الكني االعتماد على استخدام التاريخ الرومان، ثم ُربط بعد ذلك بميالد املسيح عليه 
الســالم يف القرن الســادس أو الثامن من ميالده، ومن هنا نعلم أن نسبة هذا التاريخ إىل 

ميالد املسيح جاءت متأخرة جًدا عن ميالده.

أمــا التاريخ الهجري فهو التاريخ الــذي ارتضاه للاَّ لعباده وهو الذي اختاره لهم وهو 
ســبحانه وتعاىل أحكم احلاكمني ال خيتار لعباده إال ما فيه صالحهم ونفعهم  وهو خري لنا 

من التاريخ امليالدي بل وأضبط باعرتاف الغربيني أنفسهم .

إن التاريــخ الهجــري فيه مصالح أخــرى عظيمة يقول عزوجــل  زب ھ ے ے 
ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ رب ]البقرة:189[  .

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه للاَّ ومن أحكام كتاب للاَّ التشريعية أن كل 
ما يتعلق حبساب الشهور والسنني بداياتها ونهاياتها  وما يرتتب على ذلك من عبادات 
كالــزكاة فيجب إخراج الزكاة باعتماد هذا التاريــخ ألن امليالدي ينقص من الزكاة الواجبة 
يف مجموع األعوام  ألن مجموع األيام يف العام امليالدي أكرث من أيام العام الهجري وكذا 
الصيــام – نعــم يف الصوم الواجب وأنواع من صيــام التطوع )األيام البيض مثال وســتة 
شوال وعاشوراء وتاسوعاء وعيد الفطر وعيد األضىح  والكفارات  -  وأشهر احلج  حتديد 
يوم الرتوية ويوم عرفة والتشريق - وعدة املطلقات والرضاع  واإلحداد واإليالء واألشهر 
احلرم ودخول العام الهجري وخروجه بل واألشهر القمرية وخروجها وغريها مما ال يعرف 
إال باألشــهر القمرية . وليتعرفوا فضائل األيام يف العام كله بالتاريخ الهجري فاملعترب فيه 
َمَواِت  ُ السَّ ِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِت�ِه َيْوَم َخَلَق للاَّ

َ
َماَن ق األشهر القمرية يقول النيب  ) ِإنَّ الزَّ

ِة  جَّ ْرَبَعٌة ُحُرٌم َثالٌث ُمَتَواِلَياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احْلِ
َ
ــَنُة اْثَن�ا َعَشــَر َشْهًرا ِمْنَها أ ْرَض السَّ

َ
َواأل

ِذي َبنْيَ ُجَماَدى َوَشــْعَباَن((  ]رواه البخاري )4662( ومســلم )1679([   ُم َوَرَجُب ُمَضَر الَّ َواْلُمَحــرَّ
فمن مفاسِد االعتماِد على التأريِخ اإلفرنيج، وجعِله هو األصَل يف حياِة األمِة وتعامالِتها:

ديِة، واملعالِم الشرعيِة، فال يدري املسلُم -على سبي�ل  ضياُع كثرٍي من الشــعائِر التعبُّ
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ب النيبُّ  يف صياِمها؟ وال يعرُف ما هي األشــهُر  املثــال- مــىت األياُم البيُض، الــيت رغَّ
 ، ُ على املؤمنني احرتاَمها وتعظيَمها؟ وال يعلم ما هي أشــهُر احلجِّ احلــرُم، اليت أوجَب للاَّ

اليت يقُع فيها احلج؟ وغري ذلك من العبادات.

وحكمته العامة أنها يمكن العلم بها الرؤية البصرية لألميني واملتعلمــني يف البدو 
واحلضر على سواء فال تتوقف على وجود الرياسات الديني�ة وال الدنيوية وال حتكم الرؤساء 
ومن حكمة شــهر الصيام وأشــهر احلج أنها تدور يف جميــع الفصول فتؤدي العبــادة بهذا 
الدوران يف كل أجزاء الســنة ومن صام  رمضان يف ثالثني سنة يكون قد صامه يف كل أجزاء 
السنة ومنها:ما يشق الصيام  ومنها ما يسهل  وكذلك تكرار احلج فيه وفيه حكمة أخرى يف 
شأن الذين يسافرون له  يف جميع أقطار األرض اليت ختتلف فصولها وأيام احلر والربد فيها.

فالشــهر القمري ظاهر للناس كافة ومعلوم ومشــاهد وقت دخوله ووقت خروجه، 
يعرفــه ويشــاهده املتعلــم واأليم، والــذي يف احلاضرة بــني الناس والــذي يف البادية مع 

ماشــيت�ه ولوحــده، وهــذا مــن رحمة للاَّ وتيســريه ألمة محمــد، قال تعــاىل:  زب  ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب ]البقــرة:185[ .  وقــال تعاىل:زب ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓۓ رب ]احلج:78[.
خبالف اتب�اع سري الشمس، فهي صعبة وفيها مشــقة، فاخلليفة الفاروق ريض للاَّ 
عنــه ملهم حينما اختــار التاريخ القمــري والهجرة النبوية للعمل بهما؛ ألن للاَّ ســبحانه 
جعل احلساب الشرعي الذي ترتبط به عبادات الناس مبنًي�ا على سري القمر، قال تعاىل:   
زب ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ رب ]البقــرة: 189[، معــى ذلك أن األشــهر 
القمرية دين وليست عادة..  فلنتعرف على تاريخنا الهجري ولنتمسك به ومن مفاسِد 
التأريخ بت�اريخ النصارى امليالدي، وجعِله أصاًل يف ذلك: الوقوُع يف اإلثم العظيم، والذنِب 
الكبرِي، الذي نهى للاَّ ورســوله عنه، وهو التشــبُه بالكفاِر، وتقليُدهم والتبعيُة لهم، 
 ففيه قــول للاَّ تعــاىل:زب گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ رب ]المائــدة:48[، وقال:

ه بقوٍم فهو منهم(  : )من تشبَّ زب ڄ ڄ ڄ ڃ رب ]األحزاب:48[، وقال 
]صحيح اجلامع )2831([.
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ُغربة: غربة األشهر العربي�ة عند املسلمني، هي من مظاهر غربة اإلسالم وسط أهله 
في 

َ
ف على وظاِئِف أيامها وأحكامها . ف َقّلما جتد من حيصيها ويعرفها، أو َتَعرَّ

َ
وبني�ه . ف

الوقت الذي جتد فيه اجلميع يعرُف شــهر مارس وإبريل، َتْلَمس اجلهالة املطبقة بشهر 
ذي القعدة وذي احلجة .

ويكفي أن توجه ســؤااًل عن اليوم والشــهر العريب الذي حنن فيِه ِلتتحقق من غربة 
ّمة يف عصورها املتأخرة، هذا االحنراف ما ترك 

ُ
وضاع وحجم االحنراف الذي آلت إليِه األ

َ
األ

شيئ�ًا من حياتن�ا إال وشمله حىتَّ فيما َيَتعلق بهذه األشهر. وإنه ملن املؤسف حقا أن جند ما 
يقارب 2 %  فقط من املسلمني هم الذين يستخدمون التاريخ الهجري  وإن البقية الباقية 
من املسلمني  يستخدمون التاريخ امليالدي وإذا أردت أن تت�أكد من هذه النسبة فانظر: 
إىل إخوانك املسلمني خارج هذه البالد املباركة واسألهم عن التاريخ الهجري هل يعرفون 
ترتيب األشهر فيه فضال عن استخدامهم إياه نعم هذا هو واقع املسلمني اليوم  ولألسف 
بعد أن كان املســلمون ال يعرفون غري التاريــخ الهجري وال يؤرخون بغريه بل إن بعض أهل 
العلم حىت من املتأخرين كان إذ كتب التاريخ الهجري لم يرمز إليه باحلرف)هـ( يقول 
:  شرف  ألنه ليس للمسلمني غري التاريخ الهجري، يقول العالمة بكر  أبو زيد  رحمه للاَّ
ألمة محمد وحدتهم يف التاريخ  من مهاجر النيب  لهذه الوحدة التاريخية  فإن العلماء 
املتقدمني  لم يكونوا  يضعون حرف )هـ( بعــد التاريخ  رمــزا للتاريخ الهجــري  لوحدة 
التاريخ لديهم وعلمهم به وألنه ليس قســيما لغريه  كالتاريخ امليالدي وكان آخر من قفى 
عمل املســلمني بعدم وضع الرمز)هـ( وعدم مقابلته بالتاريخ امليالدي هو الشــيخ أحمد 
شاكر رحمه للاَّ ولهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما وضعت هذا األمر  
ألنه ليس لدين�ا   - معشــر املسلمني -تاريخ سواه . أهـ ]املدخل املفصل ملذهب اإلمام أحمد ص  

12حاشية . وانظر: تفسري املنار 10/ 412 ..[ .

ويف فتوى مطولة للجنة الدائمة لإلفتاء حول عام 2000 م جاء ما يلي :
تاسعا: شرف للمســلمني الزتامهم بت�اريخ هجرة نبيهم محمد  الذي أجمع عليه 
الصحابة وأرخوا به بدون احتفال وتوارثه املســلمون من بعدهم منذ أربعة عشــر قرنا إىل 
يومنــا هذا لذا فال جيوز ملســلم التــويل عن التاريخ الهجري واألخذ بغــريه من تاريخ األمم 
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كالتاريخ امليالدي فإنه من اســتب�دال الذي هو أدىن بالذي هو خري.. ]من رســالة الشيخ عبد 
الرحمن السديس تنبيهات هامة بمناسبة عام 2000 م ص53وانظر: أيضا يف الرسالة فتوى للشيخ ابن عثيمني 
وانظر أيضا رســالة للشيخ صالح الفوزان الوالء والرباء يف اإلســالم ص12 .. وانظر رسالة بعنوان: حىت ال نفقد 

تاريخنا الهجري  تقديم  د: محمد بن صامل السلم تأليف: عبد للاَّ بن غزاي الرباق[ .

ولنا أن نأســف اليوم لعدول املســلمني عــن التاريــخ الهجري اإلســاليم إىل تاريخ 
النصارى امليالدي الذي ال يمت إىل دينهم بصلة، ولنئ كان لبعضهم شبهة من العذر حني 
استعمر بالدهم النصارى وأرغموهم على أن يتن�اسوا تاريخهم اإلساليم الهجري فليس 
لهــم اآلن أي عذر يف البقاء على تاريخ النصارى وقد أزال للاَّ  عنهم كابوس املســتعمرين 

وظلمهم وغشمهم ولقد علمتم أن الصحابة كرهوا التأريخ بت�اريخ الفرس والروم .

وقد عرفت ما انطوت عليه األشهر اإلفرجنية تعرف عليها فكيف تعمل بها ؟!!!    إذًا 
حكام الشرعية من صيام وحج وحول زكاة 

َ
جيب االهتمام بالتقويم الهجري ؛ ألن غالب األ

تدور يف فلكه . ومن ابتلي واضطر إليها فال حرج إن شاء للاَّ بأن يؤرخ بالهجري وجبانب�ه 
امليــالدي . ]وانظر: األشــهر احلرم )ص19-20( واملوســوعة العربي�ة العاملية )82/7-89( . ُاْنُظْر: )تفســري 
 1 47-1 القــرآن العظيم( لإلماُم ابن كثري عند تفســري قوله تعــاىل: } إن عدة الشــهور { ]التوبــة:36[  46/4

شهر العربي�ة )34-32([ .
َ
]ط:دار طيب�ة[ . الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )60/2-61( . الوصية باأل

تنبي�ه: ودولتن�ا حفظها للاَّ وسدد خطاها وأعزها للاَّ باإلسالم ونصرها على أعدائها  
وللَّ احلمد والفضل ال تزال على الســري على هذا املنهج وهو التأريخ بالتاريخ الهجري يف 

جميع شئونها فلها الكأس املعلى واحلظ األوىف والسبق يف األوىل واألخرى .

بداية اليوم عند املسلمني:  السؤال األول من الفتوى رقم  ) 17638 ( 

س1 :  مىت يب�دأ اليوم عند املســلمني، هل هو من طلوع الفجر، أم بعد منتصف الليل 
كما هو عند الفلكيني، وما دليل ذلك من الكتاب أو السنة ؟ 

ج1 :  اليوم يب�دأ عند املسلمني بطلوع الفجر الثان، قال تعاىل :  سورة البقرة اآلية 187

  زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ رب  إىل قولــه :  ســورة البقــرة اآليــة 187  
زب ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ   چ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌڌ رب  وقال صلى للاَّ عليه وسلم :  صحيح مسلم اإليمان 
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 ) 178 ( ، سنن الرتمذي تفسري القرآن  ) 3282 ( ، مسند أحمد بن حنب�ل  ) 175/5 (  .  إن بالال 
يؤذن بليل، فكلوا واشــربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم .  وباللَّ التوفيق، وصلى للاَّ على نبين�ا 
محمد وآله وصحبه وســلم .  ]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: برئاســة: ســماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد للاَّ بن  باز  وعضوية كل من: الشيخ عبد للاَّ بن  غديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر  أبو 

زيد والشيخ عبد العزيز بن عبد للاَّ آل الشيخ[ .

- استعمال التاريخ امليالدي يف عمل الشركة: الفتوى رقم  ) 16229 ( .

 س :  والدي :  فضيلتكــم يعلم أن هناك عالقات جتارية وعمــل يويم مــع العالم، 
وأصبــح هذا االتصــال والرتابط الســريع يتطلب التجانس والتوافــق يف التاريخ اليويم 
للعمل المايل، بل إن السياسة الداخلية لدين�ا تسمح باستعمال التاريخ الهجري القمري، 
أو امليالدي الشــمي، للشركات يف السنة المالية لكل شركة، بل أصبح أكرث املؤسسات 
الماليــة الكبرية يف بالدنا تعمل بامليالدي، وعالقتن�ا مع تلك املؤسســات تفضل التوافق 
يف تاريخ احلســابات اليومية، وحنــن نعمل حاليا بالتاريخ الهجــري، ونرغب معرفة رأي 
ســماحتكم يف استعمال التاريخ امليالدي يف عمل الشركة، حبيث تصبح السنة المالية 
للشــركة بالتاريخ امليالدي، هل هــذا العمل يعتــرب حراما أم حــالال ؟  أرجو من ســماحة 
والدي أن أسمع رأيكم الشرعي يف ذلك، فســماحتكم إمام الفقهاء املخلصني الصادقني 
مع ربهم، زادكم للاَّ تقى وصالحا، وبارك للاَّ يف عمركم .  فأيادي ســماحتكم تعم باخلري 
واإلحســان والفضل بعد للاَّ على هذه األمة، اليت تشــهد بمواقفكــم العظيمة لنصرة 

اإلسالم واملسلمني . 

 ج :  الواجب البقاء على التاريخ الهجري، كما درج عليه املســلمون من عهد الفاروق 
ريض للاَّ عنه إىل اليوم، وهو شــرف لألمة .  وباللَّ التوفيق، وصلــى للاَّ على نبين�ا محمد 
وآله وصحبه وســلم .  ]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:  برئاســة: ســماحة الشــيخ عبد العزيز 
بن عبد للاَّ بن  باز وعضوية كل من: الشيخ عبد الرزاق  عفيفي والشيخ عبد للاَّ بن  غديان والشيخ صالح 

الفوزان والشيخ بكر  أبو زيد والشيخ عبد العزيز بن عبد للاَّ آل الشيخ[ .

- التعامل بالتاريخ امليالدي مع الذين ال يعرفون التاريخ الهجري. السؤال الثان من 
الفتوى رقم  ) 20722 ( .
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س 2 :  ما حكم التعامل بالتاريــخ امليالدي مع الذيــن ال يعرفون التاريــخ الهجري ؟  
كاملسلمني األعاجم، أو الكفار من زمالء العمل ؟ 

ج 2 :  ال جيوز للمسلمني التأريخ بامليالدي؛ ألنه تشبه بالنصارى، ومن شعائر دينهم، 
وعند املســلمني واحلمد للَّ تاريخ يغنيهم عنه، ويربطهــم بنبيهم محمد صلى للاَّ عليه 
وسلم، وهو شرف عظيم لهم، وإذا دعت احلاجة جيمع بينهما .  وباللَّ التوفيق، وصلى للاَّ 
على نبين�ا محمد وآله وصحبه وســلم .  ]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: برئاســة: سماحة 
الشــيخ عبد العزيز بن عبد للاَّ بن  باز  وعضوية كل من: الشــيخ عبد للاَّ بن  غديان والشيخ صالح الفوزان 

والشيخ بكر  أبو زيد والشيخ عبد العزيز بن عبد للاَّ آل الشيخ[ .

االعتماد يف إثب�ات دخول شهر رمضان على احلسابات الفلكية وإليك:  فتوى هامة 
وِم والِفطِر  للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه للاَّ  ]علُم احلساب ال يعتمُد عليه يف إثب�اِت الصَّ
ّمة[ احلمد للاَّ رب العاملني، والصالة والسالم 

ُ
حكام الّشــرعية بإجماِع ســلِف األ

َ
واأل

على ســيد األنبي�اء واملرســلني، نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، بعد: فقد رأست 
 الدورة السادســة لندوة توحيد الّتقويم الهجري املنعقدة يف مكة املكرمة من يوم الثالثاء

1  . وقد أعد يف هذه اجللســات بي�انات  1  حــىت يــوم اخلميــس 12 / 1 / 406 406/ 1 / 10 
َق 

ْ
1، ِوف 1  وخمســة أشهر من عام 409 408 - 1 توضح مطالع الشــهور القمرية ِلعايَم 407

احلساب الذي يســتعمله الفلكيون، ولم أوقع على البي�ان واجلداول خشية أن ُيَظن من 
حكام الشرعية باحِلساب .

َ
وم والِفطر واأل لع عليها أنين موافق على إثب�ات الصَّ يطَّ

رعية إّنما يكون  حكام الشَّ
َ
هّلة واأل

َ
وقد أفهت اللجنة ذلك، وأوضحت لها أن إثب�ات األ

يب  يف أحاديث َصحيحة منها قوله :  بالرؤيــة، أو إكمال العدد، كما نصَّ على ذلك النَّ
»صوموا لرؤيت�ه وأفطروا لرؤيت�ه، فإن غم عليكم فأكملوا الِعّدة ثالثــني« ]متفق عليه[.

ة، ثم صوموا حىت تروا  ــهر حىت تروا الهالل أو تكملوا العدَّ ومنها قوله : » ال ُتقّدموا الشَّ
ا أمة أمية ال نكتب  ســايئ وأبو داود بإســناٍد صحيح[ . ومنها قوله: » إنَّ الهالل أو تكملوا« ]رواه النَّ
وال حنســب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد اإلبهام يف الثالثة، والشــهر هكذا وهكذا 
حاديث يف هذا املعى كثرية، 

َ
وهكذا«  يعى تمام الثالثني ]متفق عليه، وهذا لفظ مســلم[ . واأل

أما توحيد الّتقويم باحلساب فال مانع أن يعتمد عليه يف املسائل اإلدارية وحنوها لإليضاح 
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َق للاَّ اجلميع لمــا حُيبه ويرضاُه، إنه 
َّ
والنصيحــة وبراءة الذمة رأيُت نشــر هذا البي�ان . وف

جواد كريم، وصلى للاَّ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني . ]الرئيس العام إلدارة 
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عبد العزيز بن عبد للاَّ بن باز[ .
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3- االحتفال باملولد النبوي 
)إذا خال من أي  منكر(

وأســتفتح ذلك بأســئلة أوجهها إلخوانن�ا الذين حيتفلون باملولد : هل احتفل رســول 
للاَّ صلى للاَّ عليه وســلم بمولده؟ وهل فعله أحب الناس إليه زوجاته وبن�اته وأصحابه 
ريض للاَّ عنهــم ؟ هل فعله أهل القرون األوىل املفضلة ؟ لم لم يفعلوه وهم أحب الناس 
إليه وخري األجيال وهم حيبونه أكرث ممن ســواهم ومع ذلك لم يقيموا مولدا. ولو كان خريًا 

لسبقونا إليه  ريض للاَّ عنهم !

يقــول حذيفة ريض للاَّ عنه )  كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رســول للاَّ صلى للاَّ 
عليه وسلم فال تعبدوها. فإن األول لم يرتك لآلخر مقاال(. 

   وماذا قال األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يف حكم املولد، لماذا 
لــم يؤلفوا رحمهــم للاَّ يف االحتفال باملولد النبوي ؟ ذلك ألنها حدثت بعدهم بعد ُمِضِّ 

أكرث من قرن .

وَل َمن أحَدَث هذِه البدعة ؟ إن املتتبع للتاريخ اإلساليم جيد أن االحتفاالت 
َ
و من أ

وىل اليت شــهد لها الرسول صلى للاَّ 
ُ
باملوالد لم تكن موجودة عند املســلمني  يف القرون األ

عليه وسلم  بأنها خري القرون، بل وحىت بعد تلك القرون فإن األمة كانت يف عافية من 
الوقــوع يف هــذه املوالد املبت�دعة، حــىت أحدثه الرافضة يف القرن الرابــع الهجري عام 362  
وكان هذا التاريخ هو أول إدخاٍل لهذه البدعة يف بالد املسلمني، وقبل هذا التاريخ لم يكن 
موجودًا - كما نطقت به كتب التاريخ والســري . فمن حيتفل باملولد قد قلد الرافضة ولم 

يقتد بالصحابة ؟

مالحظــة مهمة جدًا : ال نزاع يف أن االحتفال باملولد النبوي هو من البدع احلادثة بني 
املســلمني حىت باعرتاف الذين يفعلونه ولكنهم قالوا: إن خال عمل املولد من املفاسد فهو 
بدعة حسنة - وذلك لما فيه من إطعام الّطعام وقراءة يشٍء من السرية النبوية، وإظهاُر 
السرور بمولد الرسول - كاحلافظ ابن حجر حيث ذكر أن أصل عمل املولد بدعة لم تنقل 

الح . لف الصَّ عن أحد من السَّ
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ويقول الســيوطي يف احلاوي للفتاوي :  »فقد وقع الســؤال عــن عمل املولد النبوي 
يف شــهر ربيع األول ما حكمه من حيث الشــرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل ُيث�اب 
فاعلــه أو ال ؟ واجلواب عنــدي : أن أصل عمل املولد الــذي هو اجتماع النــاس وقراءة ما 
، وما وقع يف مولده من اآليات  تيسر من القرآن ورواية األخبار الواردة يف مبدأ أمر النيب 
ثم يمد لهم سماطًا يأكلونه وينصرفون من غري زيادة على ذلك هو من البدع احلسنة 
…«  إىل أن قال: » وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل امللك …« . وهذا جواب 
السيوطي أنه من البدع احلسنة، ومن قبله ابن حجر، وتلميذ ابن حجر السخاوي . حيث 
ــلف يف القرون الّثالثة  قال الســخاوي يف فتاويه : ) عمُل املولد لم ُينقل عن أحد من السَّ

الفاضلة، وإنما حدث بعد ( .

ب فيه  وكذلك الشيُخ ُمال علي القاري احلنفي يف )املورد الروي( )َصْفَحة : 24( وتعقَّ
ذوا ليلة 

ّ
ول الســخاوي يف )الترب املســبوك( )َصْفَحة : 14( : ) وإذا كان أهل الّصليب اخت

َ
ق

مولد نبّيهم عيدًا أكرب ؛ فأهل اإلسالم أوىل بالتكريم وأجدر ( فقال القاري : ) ُقلت: مما 
ل حجة عليه . يرد عليه أّنا مأمورون ِبمخالفة أهل الكتاِب ( أقول : وكالم الّسخاوي األوَّ

وَنسأُل هؤالِء العلماء األعالم : كيف فاتت هذه احلسنة َسلفنا الذين كانوا أسبق إىل 
اخلرِي وأكرث توفيقًا إليه منا ؟! .

وأقول : على الّرأِس والعني كتاب للاَّ  وُسنة رسوله، وأما أخطاء الرجال؛ فمرفوضة 
صحابها معذورين مأجورين رحم للاَّ اجلميع .

َ
ولو كان أ

فالذي عليه املحققون من سلف هذه األمة : أنه بدعة وكل بدعة ضاللة وإن كان هذا 
االحتفال مجردًا من املنكرات واملعايص محافظًا على مظهره اإلســاليم العام . واقتصر 
على االجتماع وتن�اول الطعام وإظهار للفرح - كما يقولون - : فهو بدعة محدثة . وأيضًا 
خرى من املنكرات، بل قــد َحَصل

ُ
 فهو وســيلة إىل أن يتطور وحيصل يف االحتفاالت األ

- وحدث وال حرج -  . 
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من القرآِن والّســـــنن العــــــوايل ومالك يف املوالـــــد مــــن دليـــــل  
وال يف الّتابعـــــني ذوي الكمـــــال ومالك يف الّصحابــــِة من إمـــــام  
وبعدهم الفحــول ذوو اجتهـــــاد   حماهم ربهــــم من ذي اخلـــالل

و لنسأل املحتفلني بمولد النيب صلى للاَّ عليه وسلم ثالث أسئلة هل هذا االحتفال  
طاعة  أم معصية فإن قالوا  معصية 0 إذا ال جيوز االحتفال به وانتهى األمر .

وإن قالوا طاعة فنقول لهم هل علم  النيب صلى للاَّ عليه وســلم  عن هذه الطاعة أم 
جهلها. فإن قالوا علمها  فهل بلغنا النيب صلى للاَّ عليه وسلم عن هذه الطاعة   فإن قالوا 

بلغنا   قلنا لهم  هاتوا دليال واحدا أنه بلغها يعجزون .

وهــذه  باجلهــل  وســلم  عليــه  للاَّ  صلــى  للنــيب  اتهــام  فهــذا  جهلهــا  قالــوا  وإن 
 زندقــة . وإن قالــوا علمهــا ولكــن  لــم يبلغهــا  فهــذا اتهــام للنــيب   . بعــدم البــالغ

زب چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ رب ]المائدة:67[ .
و صدق من قال:

املولد والمأتـــم ثـــم الـــــزار ثالثة تشقـــى بهـــن الـــدار  

ومع هذا كله فبعض الدول يف العالم اإلساليم مع كل أسف سخرت كل جهودها حىت 
إعالمها، بل عطلت الدوائر احلكومية كلها والّشركات وُتقفل املدارس بمناسبة االحتفال 

باملولد  وصدق للاَّ القائل زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ رب ]يوسف:21[.

وحنمــد للاَّ أن حفــظ دولتن�ا بالبعد عن تلك الظواهر الســيئ�ة والطقــوس البدعية 
 وإنا لنفخر حبكومتن�ا الرشيدة  ونعزت ونقول لها ما قاله العز بن عبد السالم السلم - :

)طوىب ملن توىل شــيئ�ًا من أمور املســلمني فأعان علــى إماتة البدع وإحياء الســنن ( ولها 
الشرف بذلك وللَّ احلمد  والفضل واملنة .

أما تقســيم البدعة إىل حســنة وســيئ�ة  فخالصة ذلك  وزبدته ما يلي: يقول صلى 
اكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل  للاَّ عليه وســلم  » إيَّ
،42( وأحمد 126/4- 43، ضاللــة يف النار « ]أْخَرَجُه : أبــو داود )4607( والرتمذي )2676( وابن ماجة )44

127 واحلاكم 97-96/1[ .
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فليس يف اإلسالم بدعة يف الدين حسنة وبدعة سيئ�ة، فلفظة : » كل « يف احلديث 
تفيد العموم، فكل بدعة يف الدين ضاللة بدون استثن�اء كما يف قوله  : زب ں ں ڻ 
ڻڻ رب ]آل عمران:185[  فهل يمكن أن يقول أحد : إن بعض الناس لن يموتوا، خاصة أن 
الرســول صلى للاَّ عليه وسلم قدم عليها أداة التحذير : » وإياكم ومحدثات األمور « 
فهل يمكن مع كل هذا أنه يريد البعض ؟   ويقول ابن عمر- ريض للاَّ عنهما - : » كل 

بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة« .

ويقول اإلمام مالك رحمه للاَّ : ) من ابت�دع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمدًا خان الرسالة ألن للاَّ تعاىل يقول : زب  چ چ چ ڇرب ]المائدة:3[  فما 

لم يكن يومئذ دين�ًا ال يكون اليوم دين�ًا (.

) من استحســن فقد شرع (   وقال : ) إنها - أي  وقد قال اإلمام الشــافعي رحمه للاَّ
أدلة ذم عموم البدع - وجاءت مطلقة عامة على كرثتها لم يقع فيها استثن�اء البت�ة ولم 
يأت فيها ما يقتض أن منها ما هو هدى وال جاء فيها : » كل بدعة ضاللة إال كذا وكذا « 

وال يشء من هذه املعان ..

فالقول بب�دعة حسنة وبدعة سيئ�ة تتعارض مع قول الرسول صلى للاَّ عليه وسلم 
فهل نأخذ بأقوالهم أم بقول الرسول صلى للاَّ عليه وسلم أعتقد أنه ال يمكن ملسلم أن 

يقدم قول أي إنسان على قول املعصوم صلى للاَّ عليه وسلم .

وأرجو من أيخ املخالف أن يقف عند هذه العبارة الدقيقة ممن ال ينطق عن الهوى إن 
هــو إال ويح يــوىح )ُكلُّ بدعة ضاللة(، وال يتجاوزها، فأي عبارة  يريد أبلغ من هذا للداللة 
اف عند كالم للاَّ عز وجل  وكالم رســوله صلى للاَّ 

َّ
على رفض البدع كلها ؟؟  واملســلم وق

عليه وسلم وهذا ظنن�ا فيهم .

ِ  ُسِئَلت اللجنة الدائمة  : ما حكم االحتفال  عوة للَّ االحتفاُل باملولِد واملعراج ِبقصِد الدَّ
باملولد النبوي وبليلة اإِلسراء واملعراج ِبقصد الدعوة اإلسالمية كما يرى يف اندونيسيا ؟ .

فأجابت : قد دَعا النيب صلى للاَّ عليه وسلم  إىل اإلسالم بالقول والعمل واجلهاد يف 
سبي�ل للاَّ ، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهاِر َشعائره، ولم يكن من هديه 
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يف الدعوة وإظهار شعائر اإلســالم االحتفال بمولده وال االحتفال باإِلسراء واملعراج، وهو 
الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره، وسلك أصحابه  طريقه، واهتدوا بهديه يف الدعوة 
 االحتفال 

َ
حداث الكبار، وال ُعِرف

َ
إىل اإلسالم ونشره فلم حيتفلوا بذلك وال بنظائره من األ

بذلك عن أئمة اإلسالم املعتبرين أهل السنة واجلماعة رحمهم للاَّ ، وإنما ُعرف ذلك 
عن املبت�دعة يف الدين والغالة فيه كالرافضة وســائر فرق الشيعة وغريهم ممن قّل علمه 
بالشرع املطهر، فاالحتفال بما ذكر بدعة منكرة ملخالفته لهدي النيب  وخلفائه الراشدين 
وأئمة السلف الصالح يف القرون الثالثة املفضلة، وقد ثبت عن النيب  أنه قال: »من 
 أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ « وقال: » من عمل عماًل ليَس عليه أمرنا فهو رد«

وقال: » إّياكم ومحدثات األمور فإن كّل محدثة بدعة وكل بدعة َضاللة « احلديث.

وبــاللَّ التوفيق وَصلى للاَّ على نبين�ا محمد وآله وَصحبه وســلم . ]اللجنة الدائمة : عبد 
العزيز بن باز  عبد الرزاق عفيفي عبد للاَّ بن قعود عبد للاَّ بن غدّيان[.

الـُمشــاَرَكُة فــي الــَموِلِد فتوى  اللجنـة الدائمة  للبحوث العلميـة واإلفتاء رقم 6524 
املعـراج   وليلـة  النبـوي  املولـد  بليلـة  البدعيـة كاالحتفـال  هـل جيـوز حضـور االحتفـاالت 

وليلـة النصـف مـن شـعبان ملـن يعتقـد عـدم مشـروعيتها لبيـ�ان احلـق يف ذلـك ؟ .

اجلواب : احلمد للَّ وحده والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه وبعد :

أواًل : االحتفال بهذه الليايل ال جيوز بل هو من البدع املنكرة .

ثانيـ�ًا : غشـيان هـذه االحتفـاالت وحضورهـا إلنكارها وبيـ�ان احلق فيهـا وأنها بدعة ال 
جيـوز فعلهـا : مشـروع وال سـيما يف حـق مـن يقوى علـى البيـ�ان ويغلب على ظنه سـالمته 
مـن الفـنت. أمـا حضورهـا للفرجـة والتسـلية واالسـتطالع فال جيوز لمـا فيه من مشـاركة 

أهلهـا يف منكرهـم وتكثري سـوادهم وترويـج بدعهم .

وباللَّ التوفيق وصلى للاَّ على نبين�ا محمد وآله وصحبه وسلم . ]اللجنة الدائمة للبحوث 
العلميــة واإلفتــاء : عضو عبد للاَّ بــن قعود عضو عبد للاَّ بــن غديان نائب رئيس اللجنة عبــد الرزاق عفيفي 

الرئيس عبد العزيز عبد للاَّ بن باز [.

وللتوسع راجع: اإلعالم ببي�ان حقيقة محبة سيد األنام   .
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• تنبي�ه مهم : 
كتابة ) ص، صلع ، صلعم ( اختصارًا لـ صلى للاَّ عليه وسلم يقول السيوطي ويكره 
الرمز إليهما – الصالة والســالم – يف الكتاب حبرف أو حرفني كمن يكتب )صلعم( بل 
يكتبها بكاملها القول البديع )238(. ومثله ذكر الســخاوي مجموع فتاوى الشيخ ابن 
باز رحمه للاَّ تعاىل )397/2(. وقال العالمة الســخاوي رحمه للاَّ تعاىل يف كتابه فتح 
املغيث يف شــرح ألفية احلديث للعرايق ما نصه : » واجتنب أيها الكاتب )الرمز لها( أي 
الصالة والســالم على رســول للاَّ صلى للاَّ عليه وسلم  يف خطك بأن تقتصر منها على 
حرفني وحنو ذلك فتكون منقوصة صورة كما يفعله )الكسايئ( واجلهلة من أبن�اء العجم 
غالبًا، وعوام الطلبة، فيكتبون بداًل من ، )ص( أو )صم(أو )صلعم( فذلك لما فيه من 

نقص األجر لنقص الكتاب خالف األوىل .

أن  وبما   :)470/22( الفتاوى  )مجموع  للاَّ  رحمه  باز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  يقول 
النبيصلى للاَّ عليه وسلم ، مشروعة يف الصلوات يف التشهد، ومشروعة  الصالة على 
منه،  واخلروج   . املسجد  دخول  وعند  األذان،  وبعد  واالستغفار،  واألدعية،  اخُلطب  يف 
وعند ذكره ويف مواضع أخرى، فهي تت�أكد عند كتابة اسمه يف كتاب أو مؤلف أو رسالة 
أو مقال أو حنو ذلك، لما تقدم من األدلة واملشروع أن تكتب كاملة حتقيقًا لما أمرنا للاَّ 
تعاىل به ليت�ذكرها القارئ عند مروره عليها، وال ينبغي عند الكتابة االقتصار يف الصالة 
والسالم على رسول للاَّ صلى للاَّ عليه وسلم ، على كلمة )ص( أو )صلعم( وما شابهها 
أمر للاَّ  لما يف ذلك من مخالفة  الكتب�ة واملؤلفني،  اليت قد يستعملها بعض  الرموز  من 
]األحزاب:56[.  زب چ چ ڇ ڇ ڇ رب  سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز بقوله 
مع أنه ال يتم بها املقصود وتنعدم األفضلية املوجودة يف كتابة، كاملة، وقد ال ينتب�ه لها 

القارئ أو ال يفهم املراد بها، علمًا بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه.

: ) وال ريب أن الرمز أو النحت يفوت على  قال الشيخ محمد بن عثيمني رحمه للاَّ
اإلنســان أجر الصالة على النيب صلى للاَّ عليه وســلم فال ينبغي للمؤمن أن حيرم نفســه 
الثواب واألجر ملجرد أن يسرع يف إنهاء ما كتب�ه ( ]كتاب العلم للشيخ العثيمني.. )سلسلة لقاء 

الباب املفتوح رقم الشريط:185 الوجه ب(.. مجلة البحوث اإلسالمية العدد 12 ص 7 - 9[.
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و يا ترى ما الذي يدعو إىل ذلك ؟ أهو البخل ببعض األســطر من الورق أو الكسل 
والتث�اقل أو توفري الوقت كل ذلك وغريه ال جيوز أن يفعل مع رسول للاَّ صلى للاَّ عليه 
وســلم  الــذي  أنقذنا للاَّ به من الظلمات إىل النــور وهدانا به إىل صراط مســتقيم عليه 

أفضل الصالة وأتم التسليم.

ويلحق بذلك الرمز ل : رض  أو  ر بدل ريض للاَّ عنه يقال فيه مثل ذلك .
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4- االحتفال مبا يسمى »القرقيعان«
) مدرسة التسول اجلماعي (

وملخصه:  أنه هو نوع من االحتفال يكون يف منتصف شهر رمضان تقريب�ًا، يعود 
يف كل سنة، حيتفل فيه بعض الناس بتقديم احللويات واملكســرات على األطفال 
ويجتمعون لذلك أحيانًا، ويطوف فيه األطفال على البيوت ويطرقون األبواب سائلني 
للحلويات وغريها، البســني ملالبس خاصة أحيانــًا وأكياس يف صدورهم أو بأيديهم. فلها 
مظاهر خاصة بها كتحضري أصناف األكل، ولبس مالبس تراثي�ة، وختصيصها بتب�ادل 
الهدايا وإقامة املهرجانات، وغري ذلك مما حيدث فيهــا، وللاَّ املســتعان . ولهم أهازيج 

خاصة يف هذه املناسبة . 

وهذه عادة لها أضرار شرعية واجتماعية  وعادات سيئ�ة  :

هل ذلك 
َ
عطوا رضوا وشــكروا، وإال عملوا بعض املشاكل أل

ُ
منها : أن األطفال إن أ

البيــت، من شــتم ورفع صوت وإزعاج وإيذاء وضرب باحلجــارة، ورددوا وهــم يف حالة 
غضب شــديد بألفاظ بذيئ�ة مقذعة ليس لها حدود بل قذفوا بيتــ�ه باحلجارة أو صاحوا 
داعــني عليه بعبارات حتوي على ألفاظ بذيئ�ة وتســول وشــحت وشــحذ وســؤال الغري 
ودعوات علــى اآلخرين وحنوها ومــن لم يعطهم ذموه وســبوه بل ربما تعــرض لالعتداء 
بــريم احلجارة ويشء مــن األذى  ورموا الباب أو النوافذ باحلجارة وســبوا وشــتموا أهل 
 البيت وهذا ما رأين�اه بأعينن�ا -  ومن املعلوم أن إيذاء املسلم بأدىن كلمة  حرام  ويف احلديث

»ال ضرر وال ضرار« أيخ الكريم احلبيب:  ما حكم هذه التصرفات اخلسيسة الدنيئ�ة 
الهوجاء العوجاء أي عاقل جيزي هذه األفعال ؟!!! .

و منها : ما يتعلمه األطفال من الشــحاذة والتســول والطرارة واالستجداء والتطلع 
إىل مــا يف أيدي الناس وســؤال الناس وطرق األبواب ) الشــحاذة ( والــيت ال يرضاها من 

عزت نفسه .

ومنها : التذلل للناس بعبارات املسألة ) أعطونا للاَّ يعطيكم بيت مكة يوديكم ( .
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ومنها : تعويد األبن�اء على حب املســألة أيرضيكم هذا ؟!. واإلسالم نهى املسلم عن 
املســألة إال مــن حاجة وفاقة وينبغــي أن ُيرىب الصيب على التعفف والزهــد عما يف أيدي 

الناس.

و منها : ربما كان ســبب�ا يف تعريض األطفال لالغتصاِب وانتهاك أعراضهم، حيُث 
يستغل أهل الشر  دخول الصغار من ذكور وإناث وهم بأحلى حلة وأجمل وأزين حالة 

بيوتهم فيستدرجونهم يف الدخول حىت خيلوا بهم ويعبثوا بكرامتهم .

وفيه مفاســد أخالقية ظاهرة : ) الدخول على النســاء ( من قبل غلمان قاربوا ســن 
االحتــالم وحصول االختالط، عــالوة على أن جتول األطفال الصغار ليال دون رقيب فيه 
مخاطر ومضار وأضرار وال شــك هل يرىض املســلم بذلك على أهله وأوالده أين وصاية 

للاَّ ) يوصيكم للاَّ يف أوالدكم ( ؟ !!.

منهــا :   اعتب�اره عيدا من أعيــاد األطفال وختصيصه بيوم معني ســنويًا يعود بعوده 
.وال أصل له وال يوجد يف اإلسالم سوى عيدين فقط هما عيد الفطر وعيد األضىح فقط 
ومــا عداها فمحدث ال أصل له وفرحة األطفال بمناســبة القرقيعان ال تقل عن فرحتهم 
بالعيدين وربما أشد من االبتهاج لفرحة العيد يف الثي�اب والطعام  ومع هذا يقولون حنن 
لم نزد عبادة يف الشرع يف هذه الليلة وإنما هي عادة أخذناها عن آبائن�ا . ونرد عليهم بقولنا 
ومن قال أنكم زدتم عبادة يف هذه الليلة بل أصلتم عبادة يف الشرع جبعل هذه الليلة عيدًا 
جتتمعون فيه وإن قلتم بأنن�ا لم جنعله عيدًا فأقول: ما الفرق بينكم وبني العيد إال الصالة.

 وإىل هؤالء حديث أنس بن مالك ريض للاَّ عنه قال : قدم رسول للاَّ صلى للاَّ عليه 
وســلم املدين�ة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال : ) ما هذان اليومان ؟ ( قالوا : كنا نلعب 
فيهما يف اجلاهلية فقال : ) إن للاَّ قد أبدلكم بهما خريا منهما : يوم األضىح ويوم الفطر( 

]رواه أبو داود يف سنن�ه وصححه األلبان 1134[ .

فهذان اليومان لم يكونا يويم عبادة لكن لما جعلوهما ذكرى ألمر ليس شرعيًا 
ويعودان كل عام صارا عيدين ألن العيد اســم لكل زمان أو مكان يعود وليس من مناسبة 
شــرعية تعود يف كل عام للفرح واالبتهاج ولبس اجلديد والتوســع على األطفال سوى 
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عيــدي األضــىح والفطر فدلَّ هذا بوضوح على بدعية القرقيعان ال ســيما إذا علمنا أنه ال 
أصل له يف السنة لكنها تسربت إىل عوام املسلمني فحسبوا أنها فرحة وبهجة، وما زالت 
تتطــور الفرحة بهــذا اليوم أو هذه املناســبة حىت اعتربها الناس شــعارًا لرمضان ونســوا 
إنمــا املشــروع صيام نهــاره وقيام ليلــه ال االحتفــال بانتصافه باإلضافــة إىل ما حيصل يف 
ذكرى القرقيعان من اإلسراف والتب�ذير الالنهاية له.  ففيه تنشئة املسلمني على هذه 
األعياد البدعية  وإشغـــال الناس باإلعداد واالستعـــداد لهــذا العيد بالباطل ومضاهاته 
لألعيــاد الشــرعية . أيها اإلخوة األفاضــل إن االحتفال بهــذه الليلة وعود ذلك يف نفس 
التوقيت وختصيصها بمظاهر كمظاهر العيد، جيعلها تضاهي األعياد الشرعية، يقول 
-: »فأما اختاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر األسابيع  شيخ اإلسالم ابن تيمية-رحمه للاَّ
والشهور واألعوام غري االجتماعات املشروعة فإن ذلك يضاهي االجتماعات للصلوات 
اخلمس وللجمعة والعيدين واحلج وذلك هو املبت�دع املحدث« .]اقتضاء الصراط املستقيم 

.]) 304/1(

و حــىت لو قلنا أنه عــادة وليس عبادة فالتخصيص بيوم محــدد يدخله دائرة املحذور 
شرعا ... فالعيد هو كل ما يعتاد ويعود مرة بعد مرة ...

منها : ما حيصل يف ذكــرى القرقيعان من اإلســراف والتب�ذير الالنهاية له وصرف 
األموال يف غري محلها وهذا نوع من اإلســراف ففي القرقيعان مظاهر اإلســراف والبذخ 
ـر واليت بلغت اآلالف يف مثل هــذا العيــد زب ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ ٿ رب  والتب�ذـي
]األعراف:31[  زب ىئ ىئ  ىئ ی  یی رب ]اإلسراء:27[ .  ففيه إضاعة المال فيما 

ال فائــدة فيــه وفيما ال أصل لــه وال صالح فيه، بل ما فيه مضرة. وهذا منهي عنه شــرعًا . 
فهاهنــا مخالفتــان : األوىل : إضاعة المال والثاني�ة : فيمــا ال أصل له . فما الفائدة املرجوة 
من صرف هذه األمــوال ؟ والنيب صلى للاَّ عليه وســلم قد نهى عن قيل وقال، وكرثة 

السؤال، وإضاعة المال ( ]رواه مسلم[ .

غار فقط، بل ويف بعض  منها : أنه يف اآلونة األخرية صار االحتفال به ليس خاصًا بالصِّ
املواقع كاملدارس واملراكز الرتفيهية وبعض املؤسسات واملجمعات التجارية وغريها ُيقام 
على هيئ�ة مهرجان واحتفال بما ُيَســىمَّ بـ ) مهرجان القرقيعان ( صاروا حيتفلون احتفاال 
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عاما يشــارك فيه اجلميع الكبار والصغار الذكور واإلناث مع ما يصاحبها من تقديم 
أشياء تراثي�ة للضيوف وهدايا وتقديم املسابقات واأللعاب وأنواع وأشكال مختلفة من 
الزين�ات واإلضاءات للشوارع والبيوت بل واملحالت وأماكن االحتفاالت وتقوم املحالت 
التجارية بتوفري احللويات واملكسرات وبدل الفصفص واملكسرات صار من أغلى 
أنواع الشــوكالتات واملكسرات بل كل ما هو من لوازمه بكميات كبرية واالستعدادات 
واإلعــدادات والتجهزيات وحنو ذلك لدرجة أن املحالت صارت تتن�افــس على عرض 
البضاعــة األغلــى واألغرب قبــل االحتفال بــل زاد األمر فأصبــح يمجد وحيتفــى به من 
خالل بعض الوســائل اإلعالمية وصارت تطبع لها املنشــورات وتســتعد لها األسواق 
املركزية وغريها وانتظار كثري من الناس ليلة النصف من رمضان واالســتعداد لها وكأنهم 
يســتعدون للعيد الشــرعي ... ثم تضيع هذه األموال يف لهو األطفال وشــهوات النساء 
الاليت أخذن يتفنن يف تزويق احللويات وتنويعها وبذل املئات من الرياالت يف شراء أنواع 

منها .

ومنهــا : مشــابهة بعــض الفرق الضالــة يف موالدهــم والــذي يظهر أنهم ســبب�ه  بل 
يعتربونه عيدا من أعيادهم وما أكرث بدعهم ومنها انتقلت إىل أهل السنة واجلماعة  ) َمْن 

ُهَو ِمْنُهْم( .
َ
َه ِبَقْوٍم ف َتَشبَّ

وإليك إفتاء أهل العلم بعدم جوازه كاللجنة من األمانة العامة لهيئ�ة كبار العلماء. 
وقد ُوجه سؤال للجنة الدائمة لإلفتاء حول ) القرقيعان (.

احلمــد للَّ وحده والصالة والســالم على من ال نيب بعــده وبعد فتوى رقم ) 15532(
1هـ فقــد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على ما  بت�اريــخ 413/11/24
ورد إىل سماحة الرئيس العام من املستفيت / مدير مركز الدعوة بالدمام بالني�ابة واملحال 
1هـ  إىل اللجنة من األمانة العامة لهيئ�ة كبار العلماء برقم )5054( وتاريــخ 413/10/6
وقد سأل املستفيت سؤاال هذا نصه: أنه جرت العادة يف دول اخلليج وشرق اململكة أن 
يكون هناك مهرجان )القرقيعان ( وهذا يكون يف منتصف شهر رمضان أو قبله وكان 
يقوم به األطفال يتجولون على البيوت يرددون أناشــيد ومن الناس من يعطيهم حلوى 
أو مكسرات أو قليل من النقود وكانت ال ضابط لها إال أنه يف الوقت احلاضر بدأت 
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العناية بها وصار لها احتفال يف بعض املواقع واملدارس وغريها وصارت ليست لألطفال 
وحدهم وصارت جتمع لها األموال ... ؟ وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء املذكور أجابت 
عنــه بــأن االحتفــال يف ليلة اخلامس عشــر مــن رمضان أو يف غريها بمناســبة ما يســىم 
مهرجان القرقيعان بدعة ال أصل لها يف اإلســالم ) وكل بدعة ضاللة ( ]مســلم[ فيجب 
تركها والتحذير منها وال جتوز إقامتها يف أي مكان ال يف املدارس وال يف املؤسسات أو غريها 
واملشروع يف ليايل رمضان بعد العناية بالفرائض االجتهاد بالقيام وتالوة القرآن والدعاء. 
وللاَّ املوفق وصلى للاَّ على نبين�ا محمد وآله وصحبه وسلم : ]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

واإلفتاء[  وهناك فتوى البن جبرين وفتوى أخرى ملحمد املنجد وغريهم .

و من قال : بأن القرقيعان بدعة ولكنه بدعة حسنه فرند عليه بهذه الفتوى  سؤال : ما 
حكم تقسيم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئ�ة ؟ وهل يصح ملن رأى هذا التقسيم أن 
حيتج بقوله الرسول : » من سن سنة حسنة يف اإلسالم ...« احلديث ]رواه مسلم[، وبقول 
عمر : » نعمت البدعة هذه ...« ؟ نرجو يف ذلك اإلفادة، جزاكم للاَّ خريًا . اجلواب: ليس 
مع من قسم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئ�ة دليل ؛ ألن البدع كلها سيئ�ة ؛ لقوله 
صلى للاَّ عليه وسلم : » وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار« ]رواه النسايئ يف »سنن�ه« 
)188/3-189( مــن حديث جابــر بن عبد للاَّ بنحــوه، ورواه اإلمام مســلم يف »صحيحــه« )592/2( بدون 

ذكر : )وكل ضاللة يف النار( من حديث جابر بن عبد للاَّ . وللفائدة انظر: »كتاب الباعث على إنكار البدع 

واحلوادث« أليب شامة رحمة للاَّ تعاىل )ص93( وما بعدها[.

 وأما قوله صلى للاَّ عليه وسلم : »من سن يف اإلسالم سنة حسنة« ]فاملراد به : 
من أحىي سنة ؛ ألنه صلى للاَّ عليه وسلم قال ذلك بمناسبة ما فعله أحد الصحابة من 
مجيئ�ه بالصدقة يف أزمة من األزمات، حىت اقتدى به الناس وتت�ابعوا يف تقديم الصدقات. 
وأما قول عمر ريض للاَّ عنه : » نعمت البدعة هذه » ]رواه البخاري يف » صحيحه » )252/2( 
من حديث عبد الرحمن بن عبد القري[ ؛ فاملراد بذلك البدعة اللغوية ال البدعة الشرعية ؛ ألن 

عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد يف صالة الرتاويح، وصالة الرتاويح 
ثم  ليايل،  بأصحابه  صالها  حيث  ؛  وسلم  عليه  للاَّ  صلى  الرسول  شرعها  قد  جماعة 
ختلف عنهم خشية أن تفرض عليهم ]انظر : » صحيح البخاري » 252/2 من حديث عائشة ريض 
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للاَّ عنها[، وبقي الناس يصلونها فرادى وجماعات متفرقة، فجمعهم عمر على إمام واحد 

كما كان على عهد النيب صلى للاَّ عليه وسلم يف تلك الليايل اليت صالها بهم، فأحيا عمر 
تلك السنة، فيكون قد أعاد شيئ�ًا قد انقطع، فيتغري فعله هذا بدعة لغوية ال شرعية؛ ألن 
البدعة الشرعية محرمه، ال يمكن لعمر وال لغريه أن يفعلها، وهم يعلمون حتذير النيب صلى 
شامة  أليب   « واحلوادث  البدع  إنكار  على  الباعث   « كتاب   : انظر   : ]للفائدة  البدع  من  وسلم  عليه  للاَّ 
الفوزان،  : املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد للاَّ  الفتوى  ]مصدر   . ) ص95-93 ([ 

171/1، رقم الفتوى يف مصدرها : 94[. )وتقدم الكالم عن البدعة احلسنة يف اإلحتفال باملولد النبوي( .

و لها العديد من األضرار العقدية على األطفال حيث كان يقال لهم بأن هذه احللوى 
هدية من املســيح )) ولكن هذه اخلطوة لم تنتقل لنا وللَّ احلمد (( ومعلوم أن األطفال 
يرددون أناشــيد مــدح ملن يعطيهم أما من يردهــم فهم يرجمون بابه باحلجارة ويســبونه 

ويتطاولون عليه ...

و هناك الكثري من ضعاف النفوس ممن يستغل هذه الظاهرة يف التغرير بالصغار 
إما باالعتداء عليهم أو سرقة حليهم ..

و ال خيفــى علــى عاقل أن فيها تعويد على الشــحاذة وعلى اجلرأة غــري املرغوبة واليت 
تصل إىل الوقاحة ..

و كذلك فيها اختالط وفساد كبري )) وخيطئ من يقول أنه لم ير ذلك - فاملثبت 
مقدم على النايف (( . وتقدم بي�ان ذلك .

و فيها إهانة للنعمة وتب�ذير ما أنزل للاَّ به من سلطان خاصة ملن يعملونه يف البيوت 
حيث ينرث احلب واملكسرات واحللويات على رأس الطفل أو األطفال وتداس باألقدام 

خالل اللعب أو الرقص ..

و فيهــا خطر صيح حيث أن أغلب املحالت جيمع كل مــا لم يتــم بيعه من احلب 
واحللويات طوال العام كي يبيعه ويصّرفه يف القرقيعان ....

ثم هذه األموال اليت تهدر فيه لو وجهت ملشروع خريي أو ُتصدق بها على الفقراء ألم 
يكن ذلك أوىل ؟!!
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و يكفين�ا فيه هذه التشعبات واإلشكاالت ..

يقول صلى للاَّ عليه وسلم : )إن احلالل بني وإن احلـرام بني وبينهما أمور مشتبهات 
ال يعـلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استربأ لديـنه وعـرضه ومن وقع يف 

الشبهات وقـع يف احلرام ( ]البخاري  ومسلم[ .

فلماذا نتمسك بيشء فيه شــبهة وخســارة وتب�ذير وإهانة للنعمة وتعويد لألطفال 
 على التسول وتعريضهم للخطر والتحرش والسرقة من ضعاف النفوس وغريها ... ؟؟!!

ومــن أراد التفصيــل والبيــ�ان فلريجع لرســالة موســومة )القرقيعان مدرســة التســول 
اجلماعي( وما ذكرته ملخص منها  .
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5- التعصب الرياضي
ِ ِمَن اْلُمـْؤِمـــِن  َحبُّ ِإىَل للاَّ

َ
َم : )اْلُمْؤِمُن اْلَقــِويُّ َخــرْيٌ َوأ ُ َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى للاَّ يقــول  َصلَّ

ِعيِف َويِف ُكـلٍّ َخرْيٌ ( ]مسلم[ . واملراد به القوي يف إيمانه ويف بدنه ومْن وسائِل اكتساِب  الضَّ
يِه، كالرمايِة،  القــوِة، ممارســُة بعــِض األنشــطِة الرياضيــِة اليِت ُتنمِّ اجلســـَم وتقوِّ
َم  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى للاَّ باحِة، والعْدِو، وحْنِو ذلَك ... وبهذا جاءْت توجيهاُت الرسوِل َصلَّ والسِّ
َم يُمرُّ على أصحاِبِه يف حلقاِت  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ى للاَّ وصحاَبِت�ِه األبراِر ... فقد كان النيب َصلَّ

َنا َمَعُكْم كلكم(( ]البخاري[ .
َ
ُعُهْم ويقوُل: ))اْرُموا َوأ يْمِ فُيَشجِّ الرَّ

ُ َعَلْيِه  ى للاَّ ُ عنهْم يتســابقوَن على األقدام، والنيبُّ َصلَّ حابُة ريَض للاَّ وقْد كاَن الصَّ
مايَة،  ــباحَة والرِّ ُموا أوالَدُكــُم السِّ ُهــْم عليــِه، وقاَل عمُر ريض للاَّ عنه: »َعلِّ َم ُيِقرُّ َوَســلَّ

والفروسية«.

َخُذ وسيلًة  ظيفِة، اليت ُتتَّ ياضِة الهادفِة النَّ ضُّ على الرِّ أيخ الشاب:  إنَّ اإلسالَم ُيِقرُّ وحَيُ
بًا. َع بالرياضِة، إذا كانت وسيلًة ال غايًة، واْسِتْمتاعًا ال َتَعصُّ نا أن نتمتَّ ال غايًة، فمن حقِّ

أيخ: ولقد كرث التعصب يف هذا الزمان إلحدى األلعاب املشهورة وهي كرة القدم وإنَّ 
على يف الــروِح الرياضية، فليتن�ا نعي 

َ
َم يضُع لنــا املثَل األ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ى للاَّ رســوَل للاَّ َصلَّ

نِس بن مالٍك ريض للاَّ عنه قاَل: كانت الَعضبــاُء ) ناقُة النيّب 
َ
الدروَس والعرب !! عن أ

َسَبقها، وكأنَّ ذلَك 
َ
َساَبَقها ف

َ
عوِد َلُه ف

َ
عرايبٌّ على ق

َ
َم  ال ُتْسَبُق، فجاء أ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ى للاَّ َصلَّ

َم  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى للاَّ َم . ولكنَّ املريّب العظيم َصلَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى للاَّ صحاِب النيّب َصلَّ
َ
شقَّ على أ

ينتهــُز الفرصــَة، ليعلَمهم، ويعطَيهم درًســا يف أنَّ اجللــوَس على القمــِة يف الدني�ا ال يدوُم 
اّل يرفَع شــيئ�ًا من الُدْني�ا إاّل 

َ
ِ ـ عزَّ وجلَّ ـ أ حِد، فقاَل عليه الصالُة والســالُم )حق على للاَّ

َ
أل

َوَضَعُه( ]البخاري[ .

ولكن مع األسف واحلزن واألىس أن الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا فتنت 
وأشغلت الكثري من املسلمني، وسرقت أوقاتهم، وأعمارهم وألهتهم عن القضية اليت 

خلقوا من أجلها .
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وينبغي أن نقف معها وقفات، عل للاَّ أن ينفع بها، وحىت ال تكون رياضتن�ا أو لهونا 
سبب�ا خلسارتن�ا يف الدني�ا واآلخرة.

فراِدها؛ 
َ
ّمِة، وِإشاعِة العداوِة والبغضاِء بني أ

ُ
صبحت وسيلًة لتفرِيق األ

َ
إنَّ كرَة القدِم أ

ع  وجدت التعصَب للفرِق الرياضّيِة املختلفِة، فهذا يشــجُع فريقًا، وذاَك يشــجَّ
َ
حيُث أ

هَل البيِت الواحد ينقسموَن على أنفِسهم، هذا يتبُع فريًقا، وذاَك يتبُع
َ
فريًقا آخَر، بل إنَّ أ

تب�اِع الفريِق 
َ
مُر عند حدِّ التشــجيِع، بل تعداُه ِإىل ســخريِة أ

َ
فريًقــا آخَر، ولم يقف األ

تب�اِع املنهزمني، ويف نهايِة املطاِف يكوُن هناَك الشجاُر والعراُك اّلذي يدور 
َ
املنتصِر من أ

بني مشجعي الفريقني، وأحيانا ينتقل الشجار واجلدال إىل املجالس وأماكن العمل .

ومــن مظاهره إغالق الشــوارع والرقص فيها والســرعة اجلنونيــ�ة والتفحيط ورفع 
صوت األغان واملوسيقى وإيذاء الناس والتعدي على املمتلكات، وترى شبابًا ماجوا يف 
الطرقات تفحيطًا وإفسادًا وإيذاء لعباد للاَّ وغري ذلك من تصرفات وأفعال وأقوال حيزن 

لها القلب ويأسف لها كل عاقل رشيد، كل ذلك ألن الفريق فاز !! .

لسِن ووقاحِة العباراِت، والتخاطِب 
َ
وأّما ما يعتاُده  كثرٌي من املشاهدين من بذاءِة األ

بالفحِش، ويسِء الكالِم، وقذٍف ولعٍن لبعِضهم وللمحكمــني، فهذا مّما ُيَعدَّ من احلرام. 
بل ربما طلق زوجته النتصار فريقها على فريقه بل حصل مرارا  وتكرارا  .ومن الظواهر 
السيئ�ة يف كرة القدم : إنَّ يف اللعِب بالكرِة ضرًرا على الالعبني أحيانًا، فرّبما سقَط أحُدهم 
وانكسرت رجُل أحِدهم، أو يُده، أو بعُض أضالِعه، ورّبما تعاطى بعُضهم ) املخدرات ( أو 

. داَء لعِبه، وال حوَل وال قّوة ِإال باللَّ
َ
َن أ ) املنشطاِت ( ليحسِّ

فخاذ، وهذا ال 
َ
ومن الظواهر السيئ�ة يف كرة القدم:كشٌف العوراِت، َإذ فيها كشُف األ

 ُ ى للاَّ جيوُز، ألنَّ الفخَذ من العورِة، وســرت العورِة واجٌب، إاّل من الزوجات لقول النيبِّ َصلَّ
َم : )) احفظ عورَتك، ِإاّل من زوجِتك، أو ما ملكت يميُنك (( ]أبو داود والرتمذي  َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ َعَلْيِه  ى للاَّ سلّم ـ ريض للاَّ عنه ـ أنَّ النيبَّ َصلَّ

َ
وابن ماجه وحسنه األلبان[ . وحديث َجرهد األ

خَذك؛ 
َ
َم )) غطِّ ف ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى للاَّ َم َمرَّ به وهو كاشــٌف عن فخِذه، فقال النيبُّ َصلَّ َوَســلَّ

ة واألرناؤوط بشواهده[ . ها من العورِة (( ]أحمد وأبو داود والرتمذي وصححه األلبان يف تمام املنِّ فإنَّ
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فالنظُر ِإىل عورِة اآلخرين حراٌم، وهذا هو املنتشــر يف مبارياِت هذه األياِم، ِإذ ال توجُد 
مباراٌة ِإاّل وتظهُر فيها الفخُذ .إال ما رحم ريب .

ومن الظواهر الســيئ�ة يف كــرة القدم أن بعض الشــباب حيفــظ أســماء الالعبني 
ومراكزهم، وأرقام فاني�التهم، وآخر أخبارهم، أعظم من حفظه لقصار السور من القرآن.

وبعض املشجعني ال يمكن أن تفوته أي مباراة، وتفوته الصالة أو أكرث من صالة يف 
اليوم الواحد .

ويف بعض املباريات الهامة َتْكَتظُّ املدرجات قبل املباراة، ويف أوقات الصالة، وترى 
الكثري من الشباب ال يفكرون يف التحرك من أماكنهم ليؤدوا الصالة .

َرَجِة أصبح حرُص بعضنا على ُمشاَهَدِة الُمباَرَياِت أشدَّ من  سبحان للاَّ .. أِلَهِذِه الدَّ
الة؟ حرصه َعَلى الصَّ

الَة عــن وقِتها من أْجِلها  فهو  َر الصَّ َل وأخَّ الِة، أو أجَّ إنَّ مــن َشــَغَلْتُه الرياضة عِن الصَّ
ِ تعاىل: زب ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇڇ ڍ  ڍ  مرتكــب جلرم عظيم  . قال للاَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ    ڈ ژژ ڑ ڑ  ک ک رب ]اجلمعة:11[ .
وأعظم ذنب بعد الشــرك باللَّ إخراج الصالة عــن وقتها ومن تعمد ذلك فصالته 
باطلــة ويف احلديث ) من ترك مكتوبة متعمدًا  فقد برئت منه ذمة للاَّ ( ، ويقول بعض 

السلف : ) إذا رأيت الرجل ال يب�ايل بتكبرية اإلحرام فاغسل يديك منه ( . 

ومن الظواهر السيئ�ة يف كرة القدم التأثري الَسليب يف عقيدة الوالء والرباء والُء النصرة 
واملحبة والتأيي�د للكافرين من مدربني، والعبني كفار ال يدينون بدين اإلسالم، وتفضيلهم 

على أخوة الدين بل وبغضهم وعداوتهم وبكاؤهم عند اعزتال العبني وخسارة فرقهم .

ومــن هــذه املظاهــر رفع أعــالم الفرق، وارتــداء قمصانهــم اليت حتتوي علــى صلبان 
وتمائم حيرمها اإلسالم .  قال سبحانه زب ک گ گ گ گڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ  ڳ 

ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ رب ]التوبة:71[ .
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ُ تعاىل فيهــم :  زب ٺ ٺ ٺ     شــبه املفتونني بالكرِة باّلذين قــال للاَّ
َ
وما أ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹرب ]األنعام:70[ . 
فاللَّ لم خيلقنا عبًث�ا، ولم يرتكنا ســدى، زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
 ، ڭ ڭ ۇ رب ]املؤمنــون:115[ ، زب ڱ     ڱ  ڱ ڱ  ں ں رب ]القيامــة:36[  . ال وللاَّ
بــل خلقنــا للاَّ عز وجــل للعبادة قــال تعــاىلزب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب 

]الذاريات:56[ ، فيا خسارة من ني أو تن�اىس أو جحد األمر الذي ُخلق من أجله.

وماذا يعنيين يف ديــــــــين             أفاز النصر أم فاز الهالل

ُمها ما يرتبُط بها من ُمَراَهَناٍت، وِإْلَهاٍء  ما حُيرِّ ُد أنَّ كرَة القدِم مباحٌة، إنَّ َؤكِّ
ُ
أخريًا  : أ

اِت ِمَن الواِجَباِت، وما َيْتَبُعها من َســبٍّ وَشْتٍم، وُسْكٍر وُعْهٍر وضياع  الِة، والُمِهمَّ عِن الصَّ
لألوقات ودولتن�ا حفظها للاَّ وحرســها وصانها ورعاها ال تقر شيئ�ا من ذلك  بل جعلت 

بًا. الكرة وسيلًة مباحة ال غايًة، واْسِتْمتاعًا ال َتَعصُّ

ياَضِة  موِرنا، ولنت�أس  ِبَهــْدِي وتعاليِم ديِنَن�ا، وْلَنْســَتِفْد من الرِّ
ُ
َ يف ُكلِّ أ ق للاَّ أال فلنتَّ

ِميِع أنواِعها املباحِة، وْلَتُكْن غايُتن�ا رضاَء للاَّ وُنصرة اإلسالم. جِبَ

ولنحفــظ دينن�ا وألســنتن�ا وأوقاتن�ا وأوالدنا عن كل ما يغضب للاَّ عز وجل، نكن من 
املفلحني. ولنربئ  ذممنا ولننقل ما علمناه  إىل غرينا رحمة بهم وشفقة عليهم ومحبة لهم.
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6- التنفير من الزواج
جنح أعداء اإلســالم يف وســط كثــري مــن املجتمعــات املســلمة ومنهــا التنفري من 
الزواج، مما يســبب شيوع الفواحش يف البالد اإلسالمية ... وذلك من خالل القصص 
فالم والُمسلسالت ... ، واليت ُتصور الزواج ِبأنه نار جهنم املوقدة، وأنه 

َ
والتمثيلّيات واأل

باِب بها. ٌة ومشاكٌل وأعباٌء ال ِقَبَل للشَّ ُكلَفٌة ومشقَّ

واألدهى واألَمر هو تقليد بعض املســلمني للغرب الكافر يف تأخري الزواج بعد سن 
املراهقة، وذلك بعد أن يقع يف الزنا واللواط وينتهك األعراض، ويصاب بكبت الغريزة 
بعــد أن يقع يف الفخ ويتلطخ عرضه يزتوج -إال ما رحم ريب-، ســبحان للاَّ من هذا الرأي 

الكاسد والقول الفاسد البعيد كل البعد عن حكمة الزواج .

أقول: كل دعوة ضد الزواج أو التقليل من شــأنه فهي دعــوة جاهلية وهروب من 
املسئولية وخروج عن الفطرة والمألوف ومكارم األخالق ومن دعاك إىل العزوبة فقد 

دعاك إىل غري اإلسالم .

فرنى األعزب مشــتت باله  ضائع فكره تائه عقله شــارد ذهنــه إىل هــذه الغريزة 
اجلنسية إلطفائها فال يف دراسة أفلح وال من علم استفاد وال مستقباًل أصلح . أما املزتوج 
فهــو خبالفه تراه هادئ باله مرتاح ضمريه مرتب وقته محافظ عليه ثوبه مغســول وبيت�ه 
مكنوس وطعامه وفراشه مهيأ وهو عند زوجته ملك مخدوم وسيد محشوم، وجو املذاكرة 
مهيأ له، فأين من يقول ويتشدق بما يقوله الغرب من أن الشاب ال يستطيع التوفيق بني 
الزواج والدراسة زب پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿرب ]الكهف:5[  
وهــذا ديدن أهل الباطل وشــغلهم الشــاغل لصد املســلمني عن دينهم بشــىت الوســائل 

والطرق والسبل.

وإليك بعض فضائل النكاح ومزنلته يف اإلسالم  : اعلم   َرِحمك للاَّ  تعاىل   أنَّ النكاح 
سنة مؤكدة وهو من ُسنن املرسلني، قال تعاىل : زب ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
 ڻ ۀۀ ہ ہ     ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ رب ]الرعد:38[  .
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ِطُر، 
ْ
ف

ُ
ُصوُم، َوأ

َ
ْتَقاُكْم َلُه، َلِكينِّ أ

َ
ِ َوأ ْخَشاُكْم لِلَّ

َ
ِ ِإنِّ أل َما َوللاَّ

َ
وقال  يف قصة الثالثة : » أ

« ]متفق عليه[. َلْيَس ِمينِّ
َ
يِت ف َمْن َرِغَب َعْن ُسنَّ

َ
َساَء، ف ُج النِّ َتَزوَّ

َ
ْرُقُد، َوأ

َ
ي، َوأ َصلِّ

ُ
َوأ

َلقـد شـرع للاَّ عـز وجـل الزواج لعمـارة الكـون وجعله مـن آياته الباهـرة فقال َتبـ�اَرَك 
وَتَعاىَل : زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
حلفـظ  وسـيلة  ليـس  فالـزواج   .]21: ]الـروم  رب  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 
النـوع اإلنسـان فحسـب، بـل هـو فـوق ذلـك، فهـو وسـيلة لالطمئنـ�ان النفـي، والهـدوء 
فِس، ومتـاٌع للحياة،  سـِل، وسـكٌن للنَّ القلـيب، والسـكن الوجـدان . نعـم ؛ الزواج حرٌث للنَّ
وصيانـة،  وسـرت  وسـنة  وراحـة  نعمـة  أنـه  كمـا  للجـوارح،  وإحصـان  للقلـب،  وطمأنينـ�ٌة 

احلـة الـيت تنفـع اإلنسـان يف احليـاة وبعـد املمـات . ـة الصَّ ريَّ وسـبٌب حلصـول الذُّ

وواجـٌب  غليـٌظ،   
ٌ

وميثـ�اق الزٌم،  عقـٌد   : اإلسـالم  يف  الـزواج  أنَّ   : للاَّ  عبـَد  يـا  واعلـم 
زول بـه أعظـم  اجتماعـي، وسـكٌن نفـي، وسـبي�ل مـودة ورحمـة بـني الرجـال والنسـاء، ـي
اضطـراب فطـري يف القلـب والعقـل، وال ترتـاح النفـس وال تطمـنئ بدونه، كما أنـه عبادٌة 
قـاء .   هـِر والنَّ يسـتكمل اإلنسـان بهـا ِنصـَف دينـ�ه، وَيْلَقـى ربـه علـى أحسـن حـال مـن الطُّ
كمـا أن بالـزواج  امتثـ�ال ألمـر للاَّ  عـز وجـل  وأمـر رسـوله صلـى للاَّ عليه وسـلم الذي هو 
غايـة سـعادة العبـد يف الدنيـ�ا واآلخرة، وحتقيـق مباهاة النـيب  صلى للاَّ عليه وسـلم بأمته 

يـوم القيامـة، وهـو مـن أعظـم النعـم وألـذ الطيبـ�ات ومتـاع للحيـاة .

فاملرأة ســكن للرجل، وكرامة، ونعمة جتلب إليه األنس والســرور والغبطة واحلبور، 
وتقاســمه الهموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة امللك املخدوم، والسيد املحشوم، 

فمسكني مسكني رجٌل بال امرأة، ومسكين�ة مسكين�ة امرأة بال رجل .

لو لم يكن يف النكاح إال سرور النيب  صلى للاَّ عليه وسلم يوم املباهاة بأمته، ولو لم 
يكن منه إال أنه ال ينقطع عمله بموته، ولو لم يكن فيه إال أنه خيرج من صلبه من يشهد 
للَّ عز وجل  بالوحداني�ة ولنبي�ه  صلى للاَّ عليه وسلم بالرسالة، ولو لم يكن فيه إال غض 
بصره، وإحصان فرجه عن التفاته إىل ما حرم للاَّ عز وجل، ولو لم يكن فيه إال حتصني 
امرأة يعفها للاَّ عز وجل  به، ويثيب�ه على قضاء وطره ووطرها، فهو يف لذاته، وصحائف 

حسناته تزتايد .
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ولو لم يكن فيه إال ما يث�اب عليه من نفقته على امرأته، وكســوتها، ومسكنها، ورفع 
اللقمة إىل فيها، ولو لم يكن فيه إال تكثري اإلسالم وأهله، وغيض أعدائه . ولو لم يكن فيه 
إال تعديل قوته الشهواني�ة الصارخة له عن تعلق قلبه بما هو وأنفع له يف دين�ه ودني�اه، فإن 
تعلق القلب بالشــهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له، فإن الهمة إذا 
انصرفت إىل يشء انصرفت عن غريه وهذا يا لألسف ما نراه عند شبابن�ا، بسبب العزوبة، 
َقطاء، وانُتِهَكت األعراض، وحصل الفســاد األخاليق بني اجلنسني،  فشا الزنا، وَكرُثَ اللُّ
ســرية، ومخالطة الباغيات أهل الدعارة 

ُ
وحصلت األمراض النفســية، والتفككات األ

والفجور، ومعاكسة الشباب ومغازلتهن، وسفرهم لدول اإلباحة لقضاء شهوتهم .

ولو لم يكن يف النكاح إال تعرضه لبن�ات إذا صرب عليهن وأحســن إليهن، كنَّ له ســرتا 
اَلْت : َجاَءْتيِن 

َ
هــا ق َم أنَّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ــى للاَّ يِبِّ َصلَّ من النار كما يف حديِث َعاِئَشــَة َزْوَج النَّ

َقَســَمْتَها َبنْيَ 
َ
ْعَطْيُتَها، ف

َ
أ

َ
ــْد ِعْنِدي َغرْيَ َتْمــَرٍة َواِحَدٍة، ف ِ

َ
َلْم جت

َ
ُليِن، ف

َ
ٌة َمَعَها اْبَنَت�اِن َتْســأ

َ
اْمــَرأ

َقاَل : » َمْن 
َ
ْثُت�ُه، ف َحدَّ

َ
َم، ف ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ى للاَّ ــيِبُّ َصلَّ َدَخَل النَّ

َ
َخَرَجْت، ف

َ
اَمْت ف

َ
اْبَنَتْيَهــا ُثمَّ ق

اِر « ]الُبخاري ومسلم[ ولو  ا ِمَن النَّ ْحَســَن ِإَلْيِهنَّ ُكنَّ َلُه ِســرْتً
َ
أ

َ
بِلي ِمْن َهِذِه اْلَبَن�اِت َشــْيًئ�ا ف

لم يكن فيه : إال أنه إذا قدم فرطني لــم يبلغا احلنث أدخله للاَّ عز وجــل  بهما اجلنة  .                                                                                   
ولو لم يكن فيه : إال استجالبه عون للاَّ عز وجل  له، فإن يف احلديث : » َثالَثٌة َحقٌّ َعَلى 

. »
َ

ِذي ُيِريُد اْلَعَفاف اِكُح الَّ ِ َعْوُنُهُم « وذكر منهم » َوالنَّ للاَّ

ولذا كان رســول للاَّ  صلى للاَّ عليه وسلم يتعاهد أّمته يف ذلك األمر، ويوصيهم به 
ْج،  وَّ ْلَيزَتَ

َ
َباِب : َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة ف آمرا به حاضًا عليه ؛ فيقوُل : » َيا َمْعَشــَر الشَّ

ُه َلــُه ِوَجــاٌء « ]متفق عليــه[ .  من هذا املنطلق ســار  ِإنَّ
َ
ــْوِم ف َعَلْيــِه ِبالصَّ

َ
َوَمــْن َلــْم َيْســَتِطْع ف

الصحابة ريض للاَّ عنهم  على ذلك، فزتوجوا واحدة فأكرث حىت يف شيخوختهم، وأمروا 
بذلك، وأنكروا على من تركه، بل وصل اإلنكار إىل أن يكون إنكارًا باليد ال بالقوِل، وهذا ما 
نلمسه من اآلثار التالية : فعن احلسن رحمه للاَّ  قال : قال معاذ ريض للاَّ عنه يف مرضه 
َ َعْزبًا ( . . وقال ابن مسعود ريض للاَّ  لقى للاَّ

ُ
كَرُه أْن أ

َ
ُجون فإنينِّ أ الذي مات فيه : ) َزوِّ

ْن َيكوَن يِل فيه َزوَجٌة (. وقال 
َ
َجلي ِإالَّ َيوٍم واحٍد ألْحَببُت أ

َ
ُه لم َيْبَق من أ نَّ

َ
عنه : )َلو َعِلمُت أ

ا أن تكوَن  ا أْن تكوَن أحمقًا، وإمَّ جَت ؟ . قال : ال  . قال : ِإمَّ َتَزوَّ
َ
عمر ريض للاَّ عنه لرجل : ) أ
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فاجرًا ( - .  وعن ميسرة قال : قال يل طاووس رحمه للاَّ : ) َلَتْنِكَحنَّ أو ألقولن لَك ما قاَل 
كاِح إالَّ َعجٌز أو وُفجوٌر« (  بل ثبت  عمر أليب الزوائد ريض للاَّ عنه:  »ما َيمَنُعَك من النِّ
واِج.  وُروي  يف بعض الروايات : أنَّ عمَر ريض للاَّ َعنُهما كان يضرُب بالّدرة من ترِك الزَّ
مِر اإلســالِم يِف يَشٍء (.  وُروي 

َ
عــن اإلمام أحمد رحمه للاَّ أنه قال : ) َليَســت الُعزَبة من أ

ويِج ؛ فقْد َدعاك إىل َغري اإلســالِم(.لذا  عنه أيضا أنه كان يقول : ) َمن َدعاَك إىل غرِي الزتَّ
ثبَت عنه رحمه للاَّ : أنه تزوج يف اليوم الثان لوفاة أم ولده عبد للاَّ .وقال طاووس رحمه 
َج (. وقال وهب بن منب�ه رحمه للاَّ : ) مثُل األعزِب  وَّ باب حىت َيزَتَ : ) ال يتّم نسك الشَّ للاَّ
ُبها الّرياُح هكذا وهكذا (. ويقول األخر : ) بيٌت بال َزوجٍة؛ َمسَكٌن  الٍة ُيَقلِّ

َ
مثُل َشجرٍة يف ف

يطاِن (  وقد قيل : ) ما ِمن يَشٍء َخرٍي المرأٍة من زوج أو قرب ( . وقيل : ) بادروا ِنساءكم  للشَّ
سويَف َمظَلَمٌة َلُهنَّ ( . وهذا سفيان الثوري ؛ يقول لرجل : ) هال تزوجت،  ويج فإنَّ التَّ الزتَّ

قال : ال، قال : ما تدري ما أنت فيه من العافية (.

وكل دعوة ضد الزواج أو التقليل من شأنه فهي دعوة جاهلية، وهروب من املسؤولية، 
وخروج عن الفطرة والمألوف ومكارم األخالق، وحيرم أن يرتكه اإلنسان تعبدًا ؛ ألنه رغبة 
نا برتكه، فمن  عن سنة رسول للاَّ صلى للاَّ عليه وسلم، ويجب النكاح على من خياف الزِّ
كاح على احلجِّ الذي هو الّركن اخلامس  خاف على نفسه من الّزنا جيب عليه تقديم النِّ
من أركان اإلسالم   فعلى الشباب ! أن يتقي للاَّ عز وجل ويزتوج ولو باالقرتاض، فقد 
 ، ِ ِ َعْوُنُهــُم : اْلُمَجاِهُد يِف َســِبي�ِل للاَّ قــال صلــى للاَّ عليــه وســلم  : » َثالَثٌة َحــقٌّ َعَلــى للاَّ
ِذي ُيِريُد اْلَعَفاَف« ]أحمد والرتمذي  والنسايئ[ ، فال  اِكُح الَّ َداَء، َوالنَّ

َ
ِذي ُيِريُد األ َواْلُمَكاَتُب الَّ

ينفث الّشيطان يف روعه أّنه لن يقدر على ذلك مع فساد أهل الّزمان، وتعقد األمور، وعزة 
المال بعد سماِع كالم رسول للاَّ  صلى للاَّ عليه وسلم .

لالسزتادة يرجع لكتاب أفراحنا ما لها وما عليها ومعاجلة بعذ الظواهر .
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7- خطورة الغناء واملعازف واملواقع اإلباحية 
مع خطاب موجه ملن وقع يف شراكها

يعيش أهل اإلسالم يف ظل هذا الدين حياة شريفة كريمة، جيدون من خاللها حالوة 
اإليمان، وبرد اليقني واالطمئن�ان، وأنس الطاعة، ولذة العبادة، وتقف تعاليم هذا الدين 
حصًنا منيًعا ضد نوازع االحنراف وأهواء املنحرفني، تصون اإلنســان عن نزواته، وحتميه 
من شهواته، وتقض على همومه وأحزانه، فما أغى من واىل دين للاَّ وإن كان فقرًيا، وما 

أفقر من عاداه وإن كان غنًي�ا.

وإن مما حيزن املســلَم الغيوَر على دين�ه أن يبحث بعض املســلمني عن الســعادة يف 
غريه، وينشدون البهجة فيما عداه، يضعون السموم على األدواء مواضع الدواء، طالبني 

العافية والشفاء يف عاجالت الشهوات واألهواء.

ومن ذلك عكوف كثري من الناس اليوم على استماع آالت املالهي والغناء، حىت 
صار ذلك سؤالهم وهجرياهم، متعللني بعلل واهية، وشبه داحضة، وأقوال زائفة، تبيح 
الغناء ليس لها مستن�د صحيح، يقوم على تروحيها قوم ُفتنوا باتب�اع الشهوات، واستماع 
املغني�ات، وقد أخربنا بذلك الصادق املصدوق    فقال: ))ليكونن من أميت أقوام 
يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف(( ]رواه البخاري معلًقا مجزوًما به داخال يف شرطه، ورواه 

أحمد وأبو داود موصواًل من طرق متعددة[ .

وإن مــن أبطــل الباطل، وأبــني املحال أن يقول أحــد من أهل العلــم واإليمان بإباحة 
الغناء املعروف اليوم، املشتمل على كل مفسدة، املوقع يف كل مهلكة، غناٌء يضجُّ بوصف 
العيون، ومحاســن املعشــوق، وألوان العتاب، ولواعج االشــتي�اق، وآثار القلق والفراق، 
صوت شيطان، يتغلغل يف القلوب، يثري كامنها، وحيرك ساكنها، إىل شهوات الغي 
والردى، فرقعة، تهييج وتشويق، ضحك وصخب، رقص وتكســر وتثين، عفن يزكم 

األنوف، وفجور يمأل اآلذان ويصك األسماع.

كيف يدّس العاقل نفسه الشــريفة يف خالعة ماجنة، تأنف منها النفوس املؤمنة، 
وتنفر منها الطباع السليمة . وأستدل واحتج للقطع واجلزم حبرمة الغناء مكتفيًا مقتصرًا 
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بآية من كتاب للاَّ وحديثني فقط  قال تعاىل : زب ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب ]لقمــان:6[ عندما ســئل 
هو فـقـــال : ) » الغـــناء« والـــذي ال إله إال هو ( ُيَردُدها ثالث مرات   ابن مسعود عن اللَّ
وقال رســول للاَّ صلى للاَّ عليه وســلم »ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير 
واخلمر واملعازف« املعازف اســم لكل آالت املالهي اليت ُيعزف بها ويقول رســول للاَّ 
صلى للاَّ عليه وسلم »ليكونن يف أميت  قذف ومسخ وخسف« قيل يا رسول للاَّ ؟ ومىت 
ذلك؟ قال : »إذا ظهرت املعازف وكرثت القيان وشربت اخلمور« واملوىل عز وجل  يقول: 

ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ     ائ  ى  ى  ې  ې  ې  زب 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ 

ڀ ٺرب ]النساء:27-26[ .
وبعض الناس يف هذا الزمان يســمونه الســمر والطرب والفن ...، وما الزنا واللواط 
وما شــابهها إال نتيجة إلف هذه األصوات الرقيقة الرنانة املثرية للوجد والشهوات اليت 

تدفعهم إىل اقرتاف املحرمات وال جيدون رادعًا .

وعلى وجه العموم صار موضوع األغان واملوســيقى  من أعظم الفنت يف هذا الزمان، 
فال إله إال للاَّ كم أقىس من قلب وكم أغوى من شباب وكم أحدث من فاحشة وكم دعا 

إىل فجور وكم وكم .... وماذا بعد احلق إال الضالل .

ت البلوى يف هذا الزمان فانتشــرت مفاسد الغناء واملوسيقى يف كل  نعم ولقد عمَّ
مكان ودخلت شــروره يف كل بيت تقريب�ًا، ولم ينج منها أحد إال من شــاء للاَّ  له النجاة 
والسالمة، حىت أصبح الرجال والنساء والكبار والصغار ينشــغلون به ويرددونه يف كل 
أوقاتهم وجميع أحوالهم أكرث من ترديدهم وقراءتهم لكتاب موالهم وخالقهم وكذلك 
يتلذذون به عند ســماعه أكرث من تلذذهم عند سماع القرآن وهذه هي املصيب�ة الكربى 

والطامة العظىم .

ففساد الدين والدني�ا بسبب املعازف »املوســيقى« والغناء  أمر ظاهر ال خيفى على 
كل ذي عقل وقلب سليم، فكم من قلب ال يطمنئ إال باملعايص، فإذا رأيت ذلك القلب 

فاعرف أن صاحبه منكوس منحوس، فإن للاَّ عز وجل  يقــول : زبمب ىب يب 
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جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث رب ]الرعد:28[  .
ولو مضيت معك أيخ املســلم يف ســرد مضارها لطال بن�ا احلديث واملقام ال حيتمل 

وفيما ذكرناه كفاية إن شاء للاَّ عز وجل .

أيخ املســلم: وللاَّ وباللَّ وتاللَّ إن للاَّ عز وجل لم خيلق اإلنسان ليدندن ويميل يمنة 
ويســرة ويهز وســطًا ويضرب كفًا، ويعيش على الدندنة والتنتن�ة والطنطنة، ال وللاَّ بل 

خلق لتوحيد للاَّ وعبادته ..

وقد أضل الناس أنهم اتبعوا أهواءهم واتبعوا أقوال املنسوبني زورًا وبهتانًا إىل العلم، 
، فإيانا وإياك من علماء  ـريض للاَّ فهــؤالء يفتون الناس على حســب مــا يرضيهم ال ما ـي
الســوء، فو للاَّ ما كان بالء يف الدين وال الدني�ا إال بهــم، وألجل هذا فإن قولــة العالم إذا 
وافقت احلق فعض عليها بالنواجذ وال تعرف احلق بالناس ولكن اعرف الناس باحلق، 
وليست العربة بمن قال من هؤالء، ولكن العربة  بما قال بما يوافق الكتاب والسنة وهدي 

السلف الصالح.

ومما دعان للكالم يف هذه الرسالة   للغناء واملوسيقى أمور منها: جهل بعض املسلمني 
ْغِني�ة مسجلة 

ُ
حبكمه، وكما قال بعض مشاخينا : صادفت شابًا يف سيارة وهو يستمع إىل أ

فكلمته عن حرمة الغناء وعدم جواز االستماع إليه، فأكد يل أنه ال يعرف أن الغناء حرام. 
بل بعضهم يقول مستنكرًا: وهل هو حرام ؟!!!.

ومنها انتشــار واستفحال شــر الغناء وخطورته  وضرره) فقد توارت األخبار يف هذا 
الزمان أن امرأة كانت تشــاهد التلفاز وفيه أحد املغنني يغــين فطربت بصوته وقامت 
وقبلت الشاشــة، وعندما جاء زوجها أخربه أحد أبن�ائه باألمر »طفل« فما كان منه إال 
أن طلقها ( ويقول أحد مشاخينا : ) أخربن أحد األشـخاص الذين كـانوا يستمعون إىل 
الغـناء أنه إذا أراد أن يذكر للاَّ أو يستغفر سبقه لسانه للغناء فيتغى دون أن يشعر ثم 
يرجع إىل نفســه فيت�ذكـر، فإذا أراد الذكـر سبقه لسانه إىل الغناء، وهذا ديدن وحال من 
 اســــتمع للغنـــــاء فكيف من ليله ونهاره وجل وقته يف الغناء وأحلانه (  ومن العجيب

– والعجائب كرثة – أنا سمعنا أن بعض الفتي�ات انتحرن حني مات ُمَغن  مشهـور، وهذا إن 
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دل على يشء، فإنما يدل على فتن�ة الناس باألغان وأهلها، حيث استوىل حبها على قلوبهم 
، فإنا للَّ وإنا إليه راجعون .  وامــزتج بدمائهم فصار الهوى والعياذ باللَّ معبودهم دون للاَّ

وأيضا تساهلهم يف استئجار وإحضار املغنني واملغني�ات إلحياء حفالت زفاف أبن�ائهم، 
ويتعللون بأقوال زوجاتهم ) بأن زوجيت أصرت على هذا، وقالت : هل حنن أقل درجـــــة 
من بيت فالن . . . . الذي أحضر الفنانة املطربة ؟!، وماذا سيقول عنا الناس : لم يــــأتوا 

بفنانة ؟! ... زواجهم ميت ... !! ( إىل آخر تلك الكلمات ... 

وبعض من ال خالق له يقولون هناك موسيقى إسالمية . ويسمون املغني�ة الفاجرة 
الفاســقة فنانة . ويســمون املمثلة اخلليعة بطلة ويجمعون كل هذا الفســق والفجور 
والدياثة حتت اسم الفن سبحان للاَّ ألنهم يعلمون أنهم لو قالوا :  موعدكم غدًا االستماع 
إىل املغين الفاجر الفاسق فالن الفالن لم جيبه أحد ولكنهم يقلبون هذا االسم فيقولون 
معادنا غدًا مع املغين القدير صاحب الصوت اجلميل واملمثل املمتاز وهكذا لكي يغووا 
الناس ويجروهم إىل باطلهم. وبعض الـنـــاس يف هـذا الـزمـان يـسمونه السمر والطرب 

والفن وهو من كبائر الذنوب .

وال خيفى على اجلميع أنه قبل عدة ســنوات يف إحدى البــالد املجاورة، لما تزوج أحد 
ضيئت البالد ملدد طوال، واســتجلب املطربون واملطربات والراقصون 

ُ
أبن�اء كربائهم أ

والراقصات مـن جـميع أحناء العالم إلحياء حفلة الزفاف اليت دامت أسبوعا كاماًل، وحصَل 
فيها ما حـــصل من الـعـهـر والـفـساد، وأكـــمل العـروسان حـفـل زفـافـهـما بـالـسفر لبالد 
الكفر والفســاد لقضاء ما ُيَسىم بشهر العسل وبعد ذلك حتول العسُل إىل بصٍل، فكانت 
النتيجة الطالق وحـلـــول العقوبة على البالد، فـقـــد جاءتهم عـواصف ورياح اقـتلعت 
النخل مـن أماكـنـهـا ملدة أسبوع كامل .وأقـول بـئس الـفـعـل وبـئس العـريس، هذا الذي 

يب�دأ أول يوم من حياته الزوجية بمعصية للاَّ تعاىل .

ومما زاد البالء يف عصرنا دخول املوسيقى يف أشياء كثرية كالساعات واألجراس 
وألعاب األطفال والكمبيوتر وبعض أجهزة الهاتف، فصار حتايش ذلك أمرًا حيتاج إىل 

عزيمة، وللاَّ املستعان .

وها هم جنود إبليس من يهود ونصارى وأعوانهم حريصون كل احلرص على نشر 
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املوســيقى والغنــاء بني صفوف املســلمني لعلمهــم أنها من أعظــم الوســائل اليت ختدر 
الشعوب وتلهيهم عن قضاياهم وجتعلهم أذانًا لكل ناعق وذلك أنها من أعظم وسائل 
إبعاد الناس عن هدى ربهم . ولو مضيت معك أيخ املسلم يف سرد مضار الغناء واملوسيقى 
واملعازف عموما لطال بن�ا احلديث واملقام ال يتحمل وفيما ذكرناه كفاية إن شــاء للاَّ .. 
، كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حرٍّ أصبح به عبدًا للصبي�ان  فلعمر للاَّ

والصبايا، وكم من غيور تب�ّدل به اسمًا قبيحًا بني الربايا.

أيخ املســلم : وللاَّ وباللَّ وتاللَّ إن للاَّ لم خيلق اإلنســان ليدندن ويميل يمنة ويسرة 
ويهز وســطًا ويضرب كفًا، ويعيش على الدندنة والتنتن�ة والطنطنة، ال وللاَّ بل خلق 

لتوحيد للاَّ وعبادته .

وإن حلزين كل احلزن حزنا يقطع القلب وحيرق األفئدة ويضيق الصدور على شبابن�ا 
الذين حيفظون مئات األغان وال حيفظون بعض آيات القرآن الكريم وال حيســنون قراءته 

وال يعملون بهديه  وال يعظمونه حق التعظيم .

لقد كان هم املسلمني األوائل وشــغلهم الشــاغل األول واألخري هو القرآن يهتدون 
بهديه ويسريون على نهجه أما شغل بعضنا اليوم فصار املسكني مشغول على الدوام 
جبريدة أو صحيفة أو مجلة أو أغني�ة أو مسلسل أو كرة أو فن ليس عنده وقت لكتاب للاَّ 
!!!  تــراه قد عاله الغبار ترى املصحف أصفر لعدم القراءة فيه ســبحان للاَّ ســبحان للاَّ

أهكذا يعامل مصدر عزنا وكالم ربن�ا وأســاس شــريعتن�ا سبحان للاَّ سبحان للاَّ أهكذا 
!!! أهذه حالتن�ا مع كالم للاَّ سبحان للاَّ  سبحان للاَّ  سبحان للاَّ ختشع  نعامل كالم للاَّ
قلوب البعض وتميل طربًا ألغني�ة أو موســيقى أو ملهى أو مسلســل أو فلم وتســتحضر 

زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  القلوب مع القوالب وال ختشــع وال تطمنئ وال تسكن لكالم للاَّ
ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  

ې ىى ائ ائ ەئ ەئ رب ]احلديد:16[ ، فيا من يريد النجاة :
يف قلــــب عبد ليـــس جيتمعــــان حب الكتاب وحب أحلان الغناء  

]ملخصا )من رسالة لكاتب هذه األسطر بعنوان: رقية الزنا وظواهر أخرى( وهي مطبوعة[.
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 وأما ما يتعلق خبطورة املواقع اإلباحية والعادة السرية : فإىل عشاق املناظر اجلنسية 
وإىل من جيلسون أمام اإلنرتنت بالساعات مســتمتعني بأجساد النساء العارية وإىل من 
أدمن دخول املواقع اجلنســية وال يســتطيع اخلالص منه.  ليعلمــوا أن النظر إىل املواقع 

اإلباحية والصور اخلليعة  والعادة املحرمة السرية يؤدي إىل أضرار وأخطار وأمراض.

 منها : زوال احلياء وانهدام حواجز الدين واخللق، فرتى الشــاب الذي لم يكن جيرؤ 
على النظر إىل العورات صار هذا الشــاب ال يســتيح من النظر إىل جارتــه أو قريب�اته بل 
حىت يف الشارع وصار يتتبع العورات ويالحقها هنا وهناك .  وفقدان احلياء هو أول األمر 
فقــط فإذا فقد املرء احلياء صار من الســهل عليــه التجرؤ على املحرمات بل والوقوع يف 
الرذائل كالزنا واللواط . ومنها : وصوله إىل حالة من االكتئ�اب واليأس الشديدين . ومنها 
أنه يتســبب إدمان املشاهد اجلنسية يف مشاكل عند معاشــرة الزوجة كانعدام الرغبة 
وضعف االنتصاب فيحتاج األمــر إىل مجاهدة شــديدة للتخلص من هــذه اآلفة وعدم 
صالحيتــ�ه للزواج فيحرم من نعمة اجلنس احلالل.. ومنها أن الصور اليت يشــاهدها لها 
تأثري مباشر على الدماغ كتأثري اخلمر على الدم، وتسبب يف نوع من اإلدمان شبي�ه بإدمان 
القمار أو املخدرات ، وقد يؤدي إىل اضطرابات نفســية وجســدية كبرية، ومنها أنه يؤدي 
إىل جرائم وجرائر فمنهم من قد اغتصب وقتل عددا كبريا من البالغني أو األطفال  كان 
يعرض نفسه بكرثة للمواد اإلباحية ثم يقوم بتطبيق ما قد رأى على اآلخرين بطرق شنيعة 
وفظيعة تفوق الوصف.  وصــرح بعضهم وبعد اعتقاله وإدانت�ه ودخوله الســجن صرح 
قائال: »لو أن مواد الدعارة واإلباحية قد ُمنعت مين يف صباي لم يكن شغفي باجلنس 
والشذوذ واإلجرام ليتحقق« كما قال واصفا تأثري مواد الدعارة عليه: »إن أثرها علي كان 
شنيعا للغاية فأنا شاذ جنسيا ومغتصب لألطفال وقاتل. وما كان كل ذلك ليتحقق لوال 
وجود مواد الدعارة واإلباحية وتفشــيها« أفال نتعظ حنن املســلمون وقــد حرم ربن�ا علين�ا 

هذه الفواحش .. وللاَّ يقول  زب ژ ژ ڑڑ رب - مجرد االقرتاب - زب ک   ک    ک 
ک گ گ رب ]اإلسراء:32[   ويقول صلى للاَّ عليه وسلم » وما انتشرت الفاحشة 
يف قوم قط إال أنزل للاَّ عليهم األوجاع واألمراض اليت تكن معروفة يف أســالفهم«.. ]رواه 

ابن ماجة واحلاكم والبيهقي، وصححه األلبان يف » السلسلة الصحيحة«..«[ .
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وإليكم خطاب موجه إىل من يبحثون عن املواقع اجلنسية : هل دخلت فعال تريد 
احلصول على هذه املواقع .

  1-  هل أنت فعال إنسان عاقل بالغ مدرك ؟؟
2-هل تدرك وأنت  تشاهد محتوى املوقع أن للاَّ ومالئكته يروك ؟؟

3 - هل تدرك أن ذلك سيسجل ويعرض على املأل يف سيئ�اتك يوم القيامة ؟؟
4 - هل تضمن أن تظل على قيد احلياة حىت تنتهي من مشاهدة ما تشاهده ؟؟

5- هل تعلم أنك إذا مت ستبعث على هذه الهيئ�ة ؟؟
6- وإن عشت هل تتقبل النت�اجئ املرتتب�ة من ضيق وتوتر وعدم توفيق وما يتبع ذلك 

من أمراض جسدية ونفسية قد تستمر معك حىت نهاية حياتك ؟؟ 
7- هل تتقبل غضب للاَّ وسخطه وانعدام الغرية والتحول لعبادة الشهوة ؟؟

8- هل تقدر على حتمل عذاب القرب ؟؟
9- هل تتحمل عذاب يوم عظيم ؟؟ ولكن بينك وبني ضمريك

10- هل ترىض أن ترى أخاك الصغري أو أختك تشاهد هذه األمور؟؟
إن كانت إجابتك بـــ نعم فانتظر الهالك أما إذا كانت إجابتك بـــ ال فهنيئ�ا لك بإذن 
للاَّ بالفوز والسعادة انك كنت يف غشاوة  واحلمد للَّ ختلصت منها فتب إىل للاَّ وارجع 

إليه فإنــه يقبل التوبة فتب قبل فوات األوان زب ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ رب ]املنافقــون:10[   يقول بعض الدعاة :  فو للاَّ ســمعت بأذن أحد 
العلمــاء األفاضل يقول أنه دعي إىل أحد البيوت لريى بنفســه شــاب جيلــس على جهاز 
الكمبيوتر عاري من مالبسه يشاهد أحد املواقع اإلباحية وقد توفاه للاَّ على هذه احلالة 
نعــوذ بــاللَّ من هــذه اخلاتمة . أال خيىش هــؤالء أن يقبــض للاَّ أرواحهم وهــم على هذه 
األوضاع املؤملة فيبوؤوا بسوء اخلاتمة كم عاينتم وسمعتم عن فتي�ان وفتي�ات يف زهرة 
الشباب ماتوا فجأة بسكتة أو حادث أو سرطان أو نوبة قلبي�ة خرجوا من الدني�ا ومن مات 

فقد قامت قيامته والعبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه زب ىب يب جت  حت خت 
مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج رب ]ص:26[  .
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ويف العصيان قد أسبلت ذيلي عصيـــت للاَّ أيـامـــي وليـلــي  

وويلي إن دخلت النار ويلـــــي فويلي إن حرمت جنان عـــدن  

ممــــا جنــــت يــــد الشبــــاب يا ويــــح قلبــــي ما استـتـــاب  

مــــن إلــــه حيصــــي علــــــــــي يا خجلتــــي يــــوم احلســــاب  

وللاَّ لو تيقنا مراقبة للاَّ لنا واخلوف منه واستشعار رؤيت�ه لنا وعظمته لما خطرت 
على بالنا هذه البليات  يقول للاَّ سبحانه وتعاىل: زب  ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ رب ]النساء:1[  
وأذكر كل من سولت له نفسه  متن�اسيًا نظر للاَّ إليه أذكره بالوقوف بني يدي للاَّ عز وجل  
 وقدومه على للاَّ  وأن  من لم يت�أدب يؤدبه للاَّ ومن لم ينت�ه فينتقم للاَّ منه قال تعاىل:
زب ۀ ۀ ہ ہ ہ رب ]الــربوج:12[   زب ہ ہ ھ ھ  رب ]الزخــرف:55[  
وتذكر شهادة اجلوارح قال تعاىل: زب ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب        حب خب رب ]فصلــت:20[  فيخاطب املــرء جوارحه زب ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻرب  لَم يا عني تشهدين؟! لَم يا سمع تشهد؟! ولكن اجلواب أعظم زب ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ رب ]فصلت:21[  .وذلك كله يف مشهد ال مثي�ل 

له فرحماك ريب  زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ        ھھرب ]النور:24[ . 

وامض عنه بســـالم خــــل جنبيك لـــــرام     

يوم العرض والقيـام  إنما العاقل من خاف     

ك أخـــــالق الغـــالم شبت يا هذا وما ترت     

شاربـــات لألنـــــــــام واملنـــايــــــا آكــــالت     

كم يعكفون على القنوات الفاضحة وعلى املواقع اإلباحية واألغان واملوســيقى ثم 
يشتكون من تأجج شهواتهم ! ألهذه الدرجة تبلد اإلحساس وقست القلوب.

إن السفين�ة ال جتري على اليبس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها  

كنت تركب من بغل ومن فــرس ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما  

وضمة القرب تني ليلــة العــرس يــــوم القيامــــة ال مــال وال ولـــد  
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تذكر يوم رحيلك عن بيتك وأصحابك وأهلك إىل حفرة ضيقــة تبيت فيها فريدًا 
وحيدًا ال أنيس وال جليس سوى عملك الصالح.

للاَّ أكرب للاَّ أكرب كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بني أطباق 
جهنم ينئ ويتوجع ويصيح .

دهماء محرقة لواحــة البشـــر سوداء مظلمة شعثاء موحشة  

فكيف لو قدر للاَّ لك املوت على مثل هذه احلال ماذا ستقول لرب العاملني يوم تقف 
بني يدي جبار السموات واألرض ال تكن عبًدا لشهواتك فتوردك نار جهنم بغضب من 
للاَّ وال بارك للاَّ يف لذة تعقبها نار جهنم قد تكون دقائق من اللذة املحرمة يكون عقابها 
آالف أو ماليني من السنني يف نار جهنم ثم ال يموت فيها وال حيىي . ونسأله تعاىل خاتمة 

السعادة على خري عمل حيبه للاَّ ويرضاه ونعوذ باللَّ من خاتمة السوء .

و نقــول ملــن وقــع يف أي معصيــة  املبــادرة املبــادرة  إىل  التوبــة : إذا أذنبــت فتب إىل 
ما عدَت إىل ذلك الذنب جّدد التوبة بشروطها وال تي�أس؛ فحىت لو أتيت للاَّ  ، وكلَّ للاَّ
تعــاىل بملء األرض خطايا ال تشــرك به شــيئ�ًا؛ ألتاك بمــلء األرض مغفرة، فاســتعن 
، واجلأ إليه  وإياك والتســويف  وال تقنط من رحمة للاَّ ، وأبشر بمغفرة للاَّ تعاىل  باللَّ
ڭڭ  ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب 

ۇ   ۇ ۆ        ۆ        ۈ رب ]الزمر:53[  وابتعد عن رفقاء السوء وعن كل سبب يوقعك يف 

الذنــوب حىت ال يتكرر منك الذنب مرة أخرى . ال حتتقر معصية ولو كانت صغرية، فلعلها 
تكون كبرية عند للاَّ زب ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے رب ]النور:15[ .  

احذر من اإلصرار على الذنوب فاإلصرار على الذنــب جيعله من الكبائر حىت لو كان 
ذلــك الذنب من الصغائــر ، وربن�ا يقول يف عبــاده املتقني  قال تعــاىل  زب چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ رب ]آل عمــران:135[  أبشــر برحمة للاَّ ومغفرته وعليك بدوام االســتغفار وســتجد 

مــن للاَّ التوبــة والغفــرانزب گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب ]طه:82[ 
فسبحانه يغفر الكثري من الزلل ويقبل اليسري من العمل ، وسبحانه ، ما أرحمه بعباده، 
ومــا أحلمه على من عصاه وما أقربه ممن دعاه.... فهيا قم وعاهد ربك اآلن ال تســوف 
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التوبة إىل الغد فما يدريك أصال  تكمل كاليم وهذه الرسالة  أم ال !! .

لنتِق للاَّ يف شــبابن�ا نســائن�ا لننظر من يرافقون وألوقاتهم كيف يقضون فإنهم يف 
مسؤوليتن�ا يف أعناقنا سنسأل عنهم أمام للاَّ تب�ارك وتعاىل  ونذكرهم بالتوبة كما أسلفنا 
هم يا يح  ولندعو لهم من قلب محرتق ولسان منطلق وكبد حرى ودمع يف الليل سرى :  اللَّ
هم أقر أعينن�ا وأســعد  يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام يا قوي يا عزيز يــا عليم يا عظيم  اللَّ
هم ردهم إىل  قلوبن�ا أن ترين�ا يف  شــباب اإلسالم  وفتي�ات املســلمني ما تقر به األعني . اللَّ
هدى والتقى وجنبهم الشــقاء والضياع والغفلة والردى  هم وفقهم  للَّ دينك ردا جميال اللَّ
هم ال جتعلهم ممن اســتهوتهم  هــم اجعلهــم هداة مهتدين غــري ضالني وال مضلــني اللَّ اللَّ

الشياطني فصدتهم بالدني�ا عن الدين .
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8- وقفات وتساؤالت مع فلذات األكباد ؟!!
يقول تعاىل : زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ رب ]التحريم:6[  قال قتادة تأمرهم 
بطاعــة للاَّ وتنهاهم عن معصية للاَّ وأن تقوم عليهم بأمر للاَّ وتأمرهم به وتســاعدهم 

عليه فإذا رأيت للَّ معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها .

ــا«  ]مســلم[ ، فاحذر أيخ   ويقــول صلــى للاَّ عليه وســلم  : » َوِإنَّ ِلَوَلِدَك َعَلْيَك َحقًّ
احلبيب من التفريط يف تربي�ة األبن�اء، أو التخلي عن املســؤولية جتاههم، فهذا هو الغدر، 
وتلك هي اخليانة، وذلك هو الغش املوصل إىل النار يقول صلى للاَّ عليه وسلم » ما من 
عبد يســرتعيه للاَّ رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيت�ه إال حــرم للاَّ عليه اجلنة« 

]متفق عليه[ .، فارع  أبن�اءك، وأد أماناتك، وانصح ألوالدك، فكٌل مسؤول عن رعيت�ه .

و يقــول صلى للاَّ عليه وســلم : ) ما من مولود إال يولد علــى الفطرة، فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجســانه( ]البخاري ومسلم[. فعلى الوالدين الدور العظيم يف تربي�ة األوالد، 

ليس على وجه األرض جهة مهما عظمت يمكن أن تكون مسؤولة عن ابنك إال أنت.

وإّن املتتبع ألحوال شــباب املســلمني اليوم يرى العجب العجاب مــن املظاهر اليت 
ين�دى لها اجلبني ويتفّطر منها القلب كمدا وحزنا على  من تذهب زهرات أعمارهم  وهم 
جيهلون العقيدة والعلم الشرعي والفقه يف الدين  ويتبعون كل ناعق وحزب وطائفة وفكر 
منحرف ويتخبطون يف الشبهات والشــهوات وينخدعون  باحلضارة الزائفة   ويلهثون  
وراء تلبي�ة حاجيات النفس األّمارة بالسوء . ولكن األمل  يف للاَّ تعاىل بعودتهم إىل طريق 
الرشد  والصالح كبري، فاخلري ال ينقطع من أمة خري الهدى عليه الّصالة والّسالم وسيّظل 

إىل أن يرث للاَّ األرض ومن عليها.

وقبل بدء الرسالة إليك  هذه الوقفة :

لما أراد الصليبيون يف آخر أيام حكم املسلمني لألندلس أن يغزوا مدين�ة قرطبة وقصر 
احلمراء آخر معقل للمســلمني يف بالد األندلس أرســلوا جاسوســا لهم لينظر إىل شباب 
املســلمني؛ ما هو تفكريهم؟ ما هي هممهم؟ ما هي طموحاتهم؟ فنظر ذلك اجلاسوس 
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وجتّول يف بالد املســلمني، فبينما هو يتجّول ذات يوم إذ به جيد شــاًبا من شباب األمة يف 
أَحد الوديان يبكي متحّســًرا نادًما، قال له: ما بالك يا بين؟! قال: إن أتعّلم الريم وقد 
رميت بعشــرين سهًما فأصبت يف ثماني�ة عشر وأخطأت يف سهمني، فأنا أبكي متحسًرا 
على ذلك، لو هجم علين�ا األعداء فلن أدافع عن بالد اإلسالم؛ ألن قد أخطئ الريم، فرجع 

ذلك اجلاسوس إىل الصليبيني إىل قومه فقال: ال طريق لكم لغزو بالد املسلمني.

هــو والعبث واخلنا واملجون  ويــدور الزمان وتتغرّي األمور ويغرق شــباب األمة يف اللَّ
واحلّب والغرام، فيعود جاســوس آخر بعد ســنوات عدة لينظر هل الوضــع مالئم لغزو 
بالد املسلمني، فيجد شاًبا يبكي فيقول له: ما يبكيك يا بين؟! فيقول: أبكي على حبيبيت، 

فرجع ذلك اجلاسوس وقال لقومه: لقد آن األوان لغزو بالد املسلمني.

إن األعداء يعلمون أنه إذا كانت همم الشباب يف العبادة والذكر ويف معايل األمور ويف 
معرفــة ما يدّبره لهم األعداء فإنهم لن يســتطيعوا أن يصلوا إىل بالد املســلمني؛ ولذلك 
جند الهجمات قوّية لتحطيم شباب األمة عرب القنوات واملسارح والتمثيليات واملجالت 
والغاني�ات وغري ذلك مّما تعرفون وال تنكرون، كل ذلك من أجل الشباب، ال يريد األعداء 
من هذه القنوات من شــاَخ وشــاب وال مــن أصبح عمــره فــوق الســبعني أو الثمانني، 
يريدونكم أنتم أيها الشباب، يريدون شباب األمة ليستطيعوا بعد ذلك أن حيطموا أمة 
اإلســالم، وأن يغزوها يف فكرها ويف قناعاتها ويف قوتها ويف شــبابها، فيســيطرون عليها 

فكرًيا قبل أن يسيطروا عليها عسكرًيا.

إذا علمنا ذلك فال بد للمســلم أن يعلم ما الذي ينبغي عليه أن يقوم به ملواجهة هذا 
الغــزو. وال بــّد أن نعلم أن هذا الغزو أقوى ألف مرة من غزو الســيف واملدفــع والدبابة، 
الغزو الفكري عن طريق الشــهوات عن طريــق حتطيم القيــم واملعتقدات عن طريق 
حتطيــم املبادئ أعظم ألف مرة من حتطيم الشــباب بالقتل أو غري ذلك؛ ألنــه إذا حطم 
املســلم من الداخل فسيكون تبًعا للغرب، مسلم باسمه ولكنه غريب بفكره غريب بقناعاته 

غريب بأهوائه غريب بشهواته وشبهاته. هذه قضية مهمة. زب  ک ک ک     ک گ 
گ گ گ ڳڳ رب ]البقرة:217[.
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وأردفها بوقفة أخرى بعنوان : كيف احلال ؟؟

تسأل بعض الناس : كيف حالك يا فالن ؟ فيجيبك بنربة حزين�ة تنم عن ألم موجع 
وضيق مفجع يقبض على الصدر ويكتم األنفاس، فيقول : طفشان، قلقان، زهقان، يكاد 
أن يقتلين امللل، وتذحبين الســآمة، لم أتلذذ حبيايت ولم أذق طعم السعادة، قد هدن القلق، 
وأزعجين األرق، وأشعر أن أعيش يف شقاء وعناء، وينهال عليك بكلمات حزين�ة تنم عن 
حال بئيس وواقع تعيس يعيشه ويعان منه، لو وزع على أهل األرض لكفاهم وأشقاهم.

وعندما ترى أمله وندمه، وتشعر حبسرته وحزنه، يلوح أمام ناظريك قول للاَّ تعاىل: 
 زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی    ی ی رب ]طه:12٤[

فتســأله : هل حتافظ على الصلوات ؟ وهل حتس باخلشــوع فيها ؟ هل لســانك رطب 
من ذكر للاَّ ؟ هل تقرأ القرآن وتكرث من الشكر والذكر ؟ هل تسمع األغان وتنظر إىل 

املسلسالت ؟ هل أصحابك أخيار أو أشرار ؟

ومــن خــالل إجابت�ه تدرك أنــه ضعيف الصلة بربــه، منغمــس يف إثمه وذنبــ�ه، قد 
أحرقت قلبه السيئ�ات، وأظلمت بصدره املوبقات، فمسه للاَّ بيشء من العذاب األدىن 

لعله يتوب أو يؤوب، ولكنه سادر يف غيه، مفرط يف أمر ربه، مضيع لشرائع دين�ه .

فال عجب أن يت�ألم ويتن�دم ويتحسر ويتعذب مع أن دني�اه يف زيادة وعيشه يف رخاء، 
ولكن أىب للاَّ إال أن يذل من عصاه ويعذب من خالف رسوله ومصطفاه .

وتسأل السؤال ذاته لغريه : كيف حالك يا فالن ؟؟ فيب�ادرك باحلمد والثن�اء على للاَّ 
، فحياته طيب�ة، وعيشه سعيد،  تعاىل، قد ريض بالقضاء، وحاول إرضاء مواله فأرضاه للاَّ
فهو يف راحة وســكين�ة ومســرة وطمأنين�ة، مستقر العيش دائم السرور، ولو تأملت حاله 
لوجدته ربما يعيش يف شظف من العيش قليل ذات اليد، وعندما تراه قد طفح السرور 

على محياه تردد قول للاَّ تعاىل :زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب ]النحــل:٩7[  ففــي طاعــة 
 للاَّ احلياة الطيب�ة  وطمأنين�ة القلب زب  ىت يت   جث مث ىث يثرب ]الرعد:2٨[ .

ولإليمــان والطاعة حالوة ومذاق ففي احلديث ) ثالث من كن فيه وجــد بهن حالوة 
اإليمان ...( ]رواه مسلم[  ويف حديث آخر ) ذاق طعم اإليمان.....( ]رواه مسلم[ .
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فاإليمان طريق األمان، والعبادة ســبي�ل السعادة، وهذا ما حنتاجه يف واقعنا املعاصر 
الذي تشــتت فيه النفوس وتشــعبت فيه القلوب، ولم يبق لنا إال أن جنعل الهموم همًا 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  واحــدًا 
فعــالج حيــاة الشــقاء والضيــاع  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ رب ]احلجــر:٩7-٩٩[   

والطفش والزهق  عبادة للاَّ واإلقبال عليه .

وال تظن أن قوله تعاىل :زب ژ ژ   ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ رب ]االنفطار:1٣-1٤[  
خيتــص بيــوم املعاد فقط  ال، بل أهــل اإليمان والطاعة   يف نعيم يف دورهــم الثالثة :الدني�ا، 
والربزخ، واآلخرة، وأولئك يف جحيم يف دورهم الثالثة !و أي لذة ونعيم يف الدني�ا أطيب من 

بر القلب، وسالمة الصدر، ومعرفة الرب تعاىل، ومحبت�ه، والعمل على موافقته ؟!

وال عجب وال عجب مســكني  ممن يريد الســعادة يف يومه  وهو مسكني قد نام 
على القنوات  واجللسات املحرمات  وبدأ يومه  بمعصية للاَّ  بتخلفه عن صالة الفجر  

سبحان للاَّ سبحان للاَّ سبحان للاَّ يعيص للاَّ ويريد السعادة واحلياة الطيب�ة من للاَّ

إن السفين�ة ال جتري على اليبس     ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   

وهذه الرسالة:

يا كريما  ابن الكرام أنت مســلم ال حتتقر نفســك ال تقلل من شأنك إن أديت الدور 
الذي ارتضاه لك موالك عز وجل -  ال تقل من أنا أنت مســلم عزيز كريم كبري عظيم عند 
للاَّ يقول  صلى للاَّ عليه وسلم )لزوال الدني�ا أهون على للاَّ من قتل مسلم( ]النسايئ[ . 

تساؤالت :  ماذا أقدم لديين ؟ كيف أخدم أميت ؟ ما هو دوري ووظيفيت يف هذه احلياة 
؟كيف أحظى بالسعادة وما هو دربها ؟

قل واصدح واصدع واصرخ :

أسىم وأغلى من رضا الرحمن       للاَّ غايتنــــا وهـــل مــن غايــة  

من أين جئت ؟ ومن الذي جاء يب ؟ ولماذا جئت إىل الدني�ا ؟ وما الغاية من وجودي يف 
هذه احلياة ؟ وإىل أين أســري ؟ وعلى نهج من ؟ وإىل أين املصري ؟ ماذا قدمت  إلســاليم؟ 
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أين آثاري؟  ما أنا فيه اآلن أهذه رســاليت؟ هل قمت بدوري بكون مســلم  ؟ بمن أقتدي  
؟ زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ   

ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې رب ]املؤمنون:11٥-11٦[ فكر فيها أشغل فكرك بها.
ليكن غايتك  يف هذه احلياة رضا للاَّ والفوز  باجلنة والنجاة من النار أسأل للاَّ أن 
ـرىض عنــا فليس بعد رضــا للاَّ إال اجلنة فما دمعت العيون إال شــوقا إليها  وال رفرفت  ـي

القلوب إال حبا لها .

تساؤالت : أيها االبن احلبيب املبارك فكر معي يف هذه األسئلة لماذا خلقت ؟ ما 
، ولكن الســؤال األهم  الغايــة من وجودك ؟ اإلجابة واضحة بدهية خلقنا لعبادة للاَّ
هــل حياتنــ�ا أفعالنا أقوالنا مشــاعرنا  آالمنا آمالنا هل هــي للَّ ويف مرضاة للاَّ . أين حتب 
اجللوس ؟ ومع من ؟ ماذا تســمع ؟ بم تتحدث ؟ أقوالك وأفعالك ملن تصرفها ؟ ومن 
، ؟    الذي حيركها ؟ هل كلها توافق عبادة للاَّ محبت�ه  ومرضاته وفيها حتقيق العبودية للَّ

أسئلة كثرية حتتاج إىل إشغال الفكر والعقل والقلب لإلجابة عليها .. 

أين السعادة ؟ ويف ماذا تكون السعادة ؟

ال أحكم بها أنا وال أنت. بل هو حكم أحكم احلاكمني سبحانه  زب ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گگرب ]النحل:٩7[  .

يا شباب إن السعادة واحلياة الطيب�ة ال يكون ذلك إال باإليمان باللَّ  فباإليمان تطيب 
احلياة، ويهنأ العيش، ويسعد العمر، وتزول األحزان .

باإليمان  احلياة الطيب�ة، والعيشة الراضية، والعمر السعيد املديد !

ليســت الســعادة يف احلســب، وال يف القصــر وال يف النســب، وال يف األمــوال وال يف 
الشهادات وال يف اجلاه والشهرة والذهب، إنما السعادة يف الدين والعلم واألدب .

لم ينفع فرعون ملكه وال هامان وزارتــه وال قارون ماله وال أبــا لهب جاهه وحريت�ه 
ونسبه .نعم :-
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وال دني�ا ملن لم حيـــــي دينــــًا إذا اإليمان ضاع فال أمـــــان  

فقد جعل الشقاء له قريــنًا ومن طلب احلياة بغـري دين  

ســبحان للاَّ مسلم يظن السعادة والعز يف ركب الكفر والضالل وعالم الماديات 
واحلضارة الزائفة وني هذا املســكني :أنه باإليمان يعيش ســعيدًا يف الدنيــ�ا واآلخرة 

وبغريه اخلسران  زب گ گ  ڳ ڳرب ]املنافقون:٨[ زب ٺ ٺ        ٺ 
ٺ ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پ  وزب  ]محمــد:12[  رب  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ 

.  ٺ ٿ رب ]الفرقان:٤٤[  لماذا ألنه ما قام بالغاية اليت خلق من أجلها وهي عبادة للاَّ
مع هذا كله فو للاَّ وباللَّ وتاللَّ إن ألعجب ممن يقلد بالكفار أو يسافر إليهم أو 

يفتخر بهم   هل بعد ذلك مسلم ينخدع بهم  .

ســبحان للاَّ مســلم يشــهد أن ال إله إال للاَّ وأن محمدًا رســول للاَّ يذهب للحالق 
الســاذج ليصفف شــعرياته بطريقة مزريــة يلبس البنطــال الضيق والقميــص الناعم 
يميش بتكســر وتميع سبحان للاَّ مسلم حتركه كلمات مغٍن وتقوده تصرفات راقٍص 
وتأسره طباع العٍب أو ممثل يهودي أو نصران أو شيوعي داعر ماجن خالع متهتك منحل 
صايــع ضايع يقتدي بهذا اخلاســر الضال الــذي هو من أهل النار  ويرتك االقتداء بنبي�ه 

صلــى للاَّ عليــه وســلم زب ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب ]آل عمــران:٨٣[ . زب ی ی جئحئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب مب ىب رب ]المائدة:٥٠[  . والرسول صلى للاَّ عليه وسلم يقول ]والذي 
نفي بي�ده ال يسمع يب رجل من هذه األمة وال يهودي وال نصران ثم لم يؤمن يب إال كان 
من أهل النار[  مسلم نعم زب ڃ ڃ چ چ چچ رب ]آل عمران:1٩[  وما عداه فباطل 

باطل باطل .

العقيدة العقيدة وانظرها مشكورا مثابا مأجورا موفقا مسددا يف الرسالة السابقة 
واليت بعنوان  : أإله مع للاَّ ؟!!!

املراقبة املراقبة للَّ عز وجل أيها الشاب: سؤال : ما هي األصول الثالثة ؟ كم مراتب 
الدين ؟ ما هو اإلحسان ؟ ـ أن تعبد للاَّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهل حققنا 
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ركن اإلحســان الذي يعين مراقبــة للاَّ زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ رب ]العلــق:1٤[ . أين حياؤك 
وتعظيمك للَّ ذي امللك وامللكوت أن يراك على معصية . إنها مراقبة للاَّ العظيم .

فينبغي على كل مريب ســواء كان والدًا أو معلمًا أو شيخًا أو غري ذلك أن يريب يف نفوس 
. تالميذه مراقبة للاَّ أواًل فإنها األساس يف الزتام املسلم بدين�ه وعدم انتهاكه حلرمات للاَّ

أال يســتيح اإلنســان أن يعظــم  إنســانا من بــين جلدته وال يعظم  خالق الســموات 
واألرض؟.  فكم يراقب اإلنسان اآلخرين، وينىس مراقبة رب العاملني، وكم يراقب العبُد 

العبي�د ... وينىس اإلله رب العبي�د  .

الصالة الصالة :  يا شباب اإلسالم فإنه ال دين ملن أضاعها يقول عمر بن اخلطاب: » 
الَة« ويف احلديث : ) من ترك مكتوبة متعمدا فقد  َضاَع الصَّ

َ
َحٍد أ

َ
ُه ال َحظَّ يِف اإِلْسالِم أل ِإنَّ

برئت منه ذمة للاَّ (  ]رواه أحمد[ . مسلم يعجز عن خمس صلوات يف املسجد أين اإلسالم 
أين الدين أي جنة يطلب  شباب يرفع األحمال واالثقال واحلديد لكن مسكني ال يرفع 
اللحاف حىت يصلي الفجر يف املسجد.  آ للاَّ أمرنا بما ال نطيق ما ال نستطيع أو بمستحيل 
. آالديــك  أنب�ه منا أفطن منا . مــا حجتن�ا جوابن�ا مردنا عن ختلفنــا لصالة الفجر  عبد للاَّ 
: الفجر امتحان، بل أول امتحان خيوضه كل منا صبيحــة كل يوم، لينجح فيه من وثب 
ا قدميه بــني املصلني، ويرجع باخليب�ة واخلســران من اختطفه الفراش 

ًّ
من فراشــه صاف

الــدائف والنعــاس اللذيذ، وما أقبح يوم بدأ بعصيان للاَّ ومخالفــة أمره » قال ابن حزم يف 
3: ال ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصالة حىت خيرج وقتها، وقتل  »املحلى« 1./42
مؤمن بغري حق  سبحان للاَّ سبحان للاَّ  قد يبكي بعض املسلمني إنهم يبكون من أجل 
كرة وحيزنون ملقتل ممثل يف مسلســل  ويبكون من أجل دني�ا  وفقد مال وخســارة يف أسهم 
وحيزن وين�دم عندما يصلي ويفقد نعليه ولكن خيرج وقت الصالة وهو لم يصلها فماذا يا 
ترى يفعل جتاه هذه املصيب�ة العظيمة اليت حلت عليه ونزلت به  ؟ أسألك باللَّ إن كنت 
صادقًا  فأين صليت الفجر اليوم ؟؟ يف جماعة املســلمني أم كنت يف ركب املتخلفني؟؟  
وللاَّ  وبــاللَّ وتــاللَّ  إن القلــب ليتفطر ألمًا وحزنــًا حني تدعو أحدهــم إىل املحافظة على 
صالة اجلماعة يف املســجد وتؤكد على صالة الفجر مع اجلماعة فيجيب : إنين أصلي 
الفجر قبل طلوع الشــمس أهذا عمل نقابل به للاَّ تعاىل يوم القيامة يوم أن يســألنا عن 
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الصغري والكبري واحلقري والعظيم ؟  !! سبحان للاَّ سبحان للاَّ !

وللاَّ وباللَّ وتاللَّ إن البطولة والرجولة والقوة والشجاعة والفوز يف شهودك صالة 
الفجر يف املسجد مع املسلمني فحقق ذلك تفز وتسعد وحتظى بكل خري .

يقول  صلى للاَّ عليه وسلم » إنكم ســرتون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف 
رؤيت�ه فإن اســتطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشــمس وقبــل غروبها فافعلوا« 
]البخاري[ . فاملحافظة على هاتني الصالتني سبب يف أعظم مغنم أهل اجلنة وهي رؤية للاَّ 

عز وجل ومن ال حيافظ عليها ال يرىج رؤية للاَّ عز وجل وهذه بشرى سارة من رسولنا صلى 
للاَّ عليه وسلم )خمس صلوات كتبهن للاَّ على العباد يف اليوم والليلة، من حافظ عليهن 

: كان له عهد عند للاَّ أن يدخله اجلنة (  ]احلديث رواه : أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه[ .

كم مصبح تــــــراه ال يمســـــي  أقبل على صلواتـــك اخلمـس  

تمحو ذنوب صحيفة األمــس واستقبل يومك اجلديد بتوبة   

واملصيب�ة غياب القدوة الصاحلة : الشــباب اآلن يعانون من أمر خطري وهو افتقاد 
القــدوة الصاحلــة : فــإذا نظرنا إىل الشــباب جند منهــم من يقتــدي باملمثلــني واملغنني 

والالعبني واملشــاهري ...إلخ  وتن�اىس اجلميع إال مــن رحم ريب قوله تعايل  زب وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ       ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی        جئ رب ]األحزاب:21[  .

إخوان وللاَّ لو قمنا بعمل إحصاء بني الشباب  وسألنا من قدوتك وما هو هدفك يف 
احلياة ؟؟؟ لرأين�ا العجب العجاب......

فعليك بالرفقة الصاحلة الرفقة الصاحلة  : شرور إحن شبهات شهوات مغريات  
فنت محن الشــر عم والفساد طم احلل ما هو ؟ عليك الرفقة الرفقة الصاحلة زب ٱ 
ٺرب  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
]الكهــف:2٨[   زب ڻ ۀ ۀ  ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ    ے ے  ۓۓ رب 

]الفرقــان:2٨-2٩[   ويف احلديــث : ) ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي ( ]أحمد 

وأبو داود والرتمذي وغريهم[ .

إنهــــــا للنفـــوس أعظـــم رايق صحبة الصاحلني بلسم قليب  
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لماذا: الصاحب ساحب من جالس جانس أخربن من تصاحب أخربك من أنت قل 
يل من تصاحب؟ أقول لك من أنت؟ ..إنها قاعدة عظيمة تقرها فطرة اإلنسان وطبيعته، 
فالنفس تؤثر وتت�أثر سلًبا أو إجياًبا، وكلما كرثت اخللطة وطالت .. كرث ذلك التأثر وزاد .. 
والناس على اختالف، فمن مقل ومكرث، أو ما سمعت إىل قول نبيك صلى للاَّ عليه وسلم: 
)املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل( ]رواه أحمد وأبو داود والرتمذي[ ... ومن ينكر 
هذه اخلصلة يف بين البشــر أو يشــككها فيها .. فهو مكابر، إنما خيالف عقله وفكره.. وإذا 
كان ال بد من دليل، فانظر إىل نفسك، نفسك أنت، كم من اخلصال والطباع اليت لم تكن 
عليها من قبل ..ها أنت ذا تمارسها شيًئ�ا فشيًئ�ا حىت غدت عادة لك ..فاملدخنون .. مثاًل 
حرق لهم من جليس أو صاحب، 

ُ
.. كان أول عود أحرقوه تقليًدا ومحاكاة، إن لم يكن أ

واآلن أضحت عادة وطبًعا ..وهكذا بقية أصحاب السوء صاحب األخيار فبهم تعرف .

وال تصحب األردى فرتدى مع الردي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم  

وللاَّ باللَّ وتاللَّ ربما جلسة واحدة مع األشرار تدمر حياتك وتقض على مستقبلك 
فتخسر الدني�ا واآلخرة   بداية الغريق  مجرد صديق .

وهل كان على ) أيب طالب ( - عند الوفاة - أضّر من قرناء الســوء؟!. لم يزالوا به 
حىت حالوا بين�ه وبني كلمة واحدة جتلب له ســعادة األبد .. أبو طالب ُحرم اإليمان وجنة 
الرحمن بســبب رفقة الســوء والفســوق .. فتصور حال النيب صلى للاَّ عليه وسلم وهو 
، كلمة أحاج لك بها عند للاَّ (، ]رواه البخاري  فوق رأسه يقول: ) يا عم، قل: ال إله إال للاَّ
)3884( ومســلم )24([ والشياطني يرددون: أترغب عن ملة عبد املطلب .. فمثل نفسك 

وقد حتشرجت روحك وأنت عند رفقائك ..

هل سيذكرونك الشهادة أم ستبقى تصارع خروج الروح دون مذكر أو معني؟.

أترك اجلواب لك .. يا من تريد النجاة وترجو الفوز والفــالح. 

قصة وموقف: كان شاب مع الصاحلني ثم تركهم بدأ يقصر يف أمور دين�ه ويف يوم 
من األيام كان مسافرًا  للتزنه ... ويف الطريق  انقلبت السيارة ثم كان اإلنعاش ثم مات 
جــاء اخلــرب املحزن إىل أهلــه إىل زمالئه .. صلوا عليــه  .. حمل على القرب  وضــع يف قربه  .. 
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فاللبن�ات  فالرتاب  لن يرجع ذرفت الدموع  حزنت القلوب  حينها جلس أحد الصاحلني 
وهو صديقه األول عند قربه مطأطأ رأسه يدعو له .

أيها الشاب احرص أن تلحق باألخيار  الذين ينفعوك حىت بعد موتك بدعائهم لك. 
احلــق بهــم وصاحبهــم واصرب معهم حــىت تاليق ربك فحينها يقال لك  زب ں ں ڻ 

ڻڻرب ]الرعد:2٤[ .
احلل : صحبة الصاحلني بلسم قليب        إنها للنفــــوس أعظـــــم رايق.

وهذه نصاحئ وتوجيهات أهديها لشبابن�ا :

1- على الشاب أن يعرف عقيدته ودين�ه، ويمتثله يف سلوكه وعمله، ويكون على قناعة 
تامة به، وال يلتفت ألقوال احلاقدين واملشــككني، وليعلم أن دين�ه أفضل دين، وأن كل ما 
سواه فهو زور وباطل، عليه أن يسخر ما أودعه للاَّ من قوة ونشاط يف خدمة هذا الدين .

2- على الشــاب أن يعلم أن أمته هي خري أمة، وأن هــذه اخلريية ثابت�ة لها ما دامت 
متمسكة بدينها، ويعلم أن أمته بقيت دهرًا طوياًل رائدًا للعالم، وأنه جيب أن تبقى لها 

هذه الريادة، وذلك ال يتحقق إال بااللزتام بتعاليم اإلسالم.

3- على الشــاب أن تكون همته بعد إصالح نفســه إصالح اآلخرين، وتعبي�د الناس 
لرب العاملني .

4- على الشــاب أن يعرف ما لوطنه ووالة أمره مــن احلق، فهو بلد اإلســالم الذي 
ولد فيه، وعلى أرضه نشأ، وأن عليه لوالة أمره الطاعة يف املعروف، وليحذر أن يكون آلة 

يستخدمها األعداء لهدم األمة من داخلها، واإلفساد يف الوطن .

5- على الشــاب أن يكون دائم  االرتب�اط باللَّ تعاىل، من خالل أداء الصالة يف وقتها، 
وتعاهد كتابه تالوة وعمال  وكرثة الذكر والدعاء، واالستعانة به يف جميع األمور، والتوكل 

عليه.

6- علــى الشــاب أن يعلــم أن قدوتــه احلقيقية هو محمــد صلى للاَّ عليه وســلم، 
وليحذر من التقليد األعىم الذي يفقده شخصيت�ه وتمزيه .



78

      يا هذه الدني�ا أصييخ واشهدي      أنا بغــــــري محمـــد ال نقتـــــدي

7- على الشاب أن حيافظ على رجولته، ويتجنب كل ما من شأنه أن يضعفها من 
ميوعة وتكسر، وتشبه بالنساء، وغري ذلك .

8- على الشاب أن يصرب على مشــقة فعل الطاعة، وترك املعصية، حىت تستقيم 
نفسه على ذلك وتستلذ به  وعليه أن ال يت�أثر بمن يسخر منه أو يلمزه، 

9- على الشباب أن يستشعروا بأنهم آباء املستقبل، فالبد أن يعدوا أنفسهم لرتبي�ة 
أبن�ائهم الرتبي�ة الصحيحة، فليسلحوا أنفسهم بالعلم واألدب .

10-  على الشاب إذا أراد أن يروح عن نفسه أن يلزتم باحلالل، ويتجنب احلرام، فإن 
هم اكفين  يف اجلالل غني�ة عن غريه، وإن عاقبة احلرام وخيمة . وليكن من دعائــه : ) اللَّ

حباللك عن حرامك، واغنين بفضلك عمن سواك (.

11- على الشــباب أن يكونوا حذرين من األفكار الهدامة حىت ولو كان ظاهرها 
الصالح واإلصالح فال يقبلوا فكرة إال بعد عرضها على العلماء حىت ال يقعوا فريسة يف 

أيدي دعاة الباطل.

أيها الشــاب احلبيب األديب األريــب النجيب يقول للاَّ تعــاىل زب ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ رب ]املؤمنون:11٥[  ويقول زب ڱ     ڱ  ڱ ڱ  ں 
ں رب ]القيامة:٣٦[  فال تنخدع بالشباب الذين  انقضت أعمارهم  وهم يف غفلة وضياع 
 وقطيعة ترٌك للصالة، بدع وخرافات 

ٌ
، عقوق احنراٍف وفساد ُفحٌش وسخرية بدين للاَّ

وموالد واحتفاالت  تب�ذيٌر  وإســراف ألموال، تقليٌد للغرب، تنكر لدين للاَّ ، سفٌر إىل بالد 
الكفر واإلباحية، لواط وزنا وربا ومعاص وآثام  جلسات سوء، كذب، غيب�ة، وبذاءة لسان، 
تشبه بنساء، أفالم وقنوات ومواقع عشٍق وغرام، غناٌء إثارٌة للغرائز... نقول لهم : إىل مىت 

إىل مىت يا شباب، أال يكفي هذا التخبط من وحٍل إىل وحل، ومن مستنقٍع إىل آخر.؟؟!!!
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أيخ وحبييب أحضر معي قلبك أعرن سمعك  فكر معي أتظن أنك مخلد يف هذه الدني�ا 
ولن ترحل منها  أما رأيت كيف  تمر األيام، وتتواىل السنون ونودع أحبة أعزاء على قلوبن�ا  
؟؟ فكم يف هذه الفرتة من فتاة وعزيز فارقناه ؟؟وكم من صديق وشــاب  شيعناه ؟؟ وكم 

من طفل يف قربه وضعناه ؟؟  ثم نعود إىل بيوتن�ا .

ق بني شيخ وشاب وال غين وال فقري  وال مريض وال  أيخ وحبييب إن َمَلَك املوت ال يفرِّ
صحيح؟!.

انظر إىل املستشفيات كم فيها من شباب يت�ألم .. فال تغرت بصحتك!.

وانظر إىل القبور كم فيها من صفوة الشباب ممن مات يف حوادث السيارات، أو من 
داهمته املني�ة وهو غري مستعدٍّ لذلك اللقاء!!.

كم نســمع عن حوادث الســيارات اليت حتصد أرواح شــباب خرجوا وهم يغّنون 
ويرقصون .. بطونهم مليئ�ة بنعم للاَّ .. وجيوبهم مآلى باألموال .. عادوا إىل بيوتهم جثث�ًا 

يف توابيت!.. ما أويت أحدهم حلظة ليتوب .. أو يرجع إىل للاَّ .. قال تعاىل: زب چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ رب ]األنعام:٦2[.

خرجوا بالســيارات الفارهــة .. وبالعطور اجلميلــة .. واألزياء العابثــ�ة .. وعادوا إىل 
حفرة صغرية .. وهالوا عليهم بالرتاب!.

أيخ الشاب : خاطب نفسك وقل لها كيف أؤمن مستقبلي بعد هذه الدني�ا : كلنا 
سنموت وبعد املوت حياة ال نهاية لها فكيف حيايت ومستقبلي ومصريي.

لكــان املوت راحـــة كل يح ولو أنــــا إذا متنـــا تركنـــــا  

ونسأل بعد ذا عن كـل يش ولكنــــا إذا متنـــــا بعثنـــــا  

تذكر أيها الشــاب يوم خترج من قربك ووقوفك بني يدي للاَّ مع اخلالئق الذين ال 
يعلمهــم إال للاَّ واقف بني األولــني واآلخرين يف يــوم تدافعت وتزاحمت األمم وجثت 
على الركب .أهوال عظيمة  حيار فيها اللبيب وين�دهش احلليم . تنخلع القلوب وتذوب 
األكباد وتنىس األوالد وتشيب الولدان ويتقطع الفؤاد وتطيش العقول. األجساد عارية 
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واألقدام حافية والقلوب وجلة واجفة خاشية والعقول ذاهلة واألبصار خاشعة . ويكفي 
من أهوال القيامة وكرباتها وشدائدها وأحوالها أن الطفل الرضيع  يشيب رأسه من هول 

ذلك اليوم زب ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ رب ]املزمل:17[ .

أيها الشــباب:  ال نســتبعد يوم القيامة وال نســتبطئه من مات فقد قامت قيامته 
والعبد يبعث على ما مات عليه .

ن طا و مــن أ هــل و ت مــن أ ر لــو علمــت بهولــه       لفــر لقيامــة  ا يــوم 

لقيامــة واقــف       وقــد فاض دمعي والفرائص ترعد كأن بنفــي يف ا

أيخ الشــاب: خاطب نفســك وقل لها : كلنا سنموت ولكن ماهي حيايت ومستقبلي 
ومصريي وعييش بعد املوت.

وللاَّ ما عمرك من أول يوم ولدت بل عمرك من أول يوم عرفت للاَّ تعاىل فيه ..ليس 
عيب�ًا يا بين أن تفتح  صفحة جديدة يف حياتك ولتــدون عليها أعمااًل صاحلة تكون ضياء 

ونورًا لك يف دني�اك، ويوم لقائك لربك، وأنت يومها السعيد، الفائز، املفلح .

أكرر أقول : عليك يا أيخ بما يلي :- اإليمان الصادق دينك دينك- مراقبة الرقيب 
القريب ســبحانه أن يراك على معصية   - املحافظة على الصلوات صالتك حياتك 
جناتك وجودك خاصة الفجر يف املسجد -  تــــذكر املوت والقرب والقيامة واجلنة والنار   
- زيارة   املقابر والتفكر يف أحوالها وأهلها - مجالسة الصاحلني  - حضور مجالس  العلم 
والذكر والوعظ   - قراءة أخبار السلف الصالح وسريهم دراسة السرية النبوية، وتراجم 
األصحاب والعلماء، يعني على تزكية النفوس والرتيق بها، »فإن التشبه بالرجال فالح«. 
- ســماع األشرطة النافعة والكتب املفيدة منها اجلواب الكايف  البن القيم رحمه للاَّ   - 
اإلحلاح واإلكثار من الدعاء واالستمرار فيه واللجوء  إىل للاَّ أن يعينك على ذكره وشكره 

وحسن عبادته –

فال تقل : من أين أبدأ ؟ طاعة للاَّ البداية ال تقول : أين طريقي؟ شــرع للاَّ الهداية 
ال تقل :كيف جنايت ؟سنة الهادي وقاية . ال تقول : أين نعيم؟ جنة للاَّ كفاية . ال تقول :  

غدا سأبدأ !! ربما تأيت النهاية .
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أيها الشاب إليك هذه البشرى أزفها إليك : اعلم أن  من حقق التوحيد دخل اجلنة 
فهناك احلياة األبدية  لك يا مسلم أما املشرك  فال زب ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌرب ]المائــدة:72[ ) ومــن مات وهو يدعــو من دون للاَّ ندا دخــل النار ( 

]البخاري[.

ويا من يتساءل عن  اجلنة  فهي الفوز العظيم هي جنة فيها ما تشتهي األنفس وتلذ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  زب  األعني 
ٹ ٹ رب ]األنبي�اء:1٠٣[  دار وصف للاَّ نعيمها  بالفوز العظيم  وملكها بامللك الكبري  
ومقامها باملقام الكريم  . إنها دار النعيم األبدي  جنة  دار ال يموت سكانها وال خيرب بني�انها 
وال يهرم شبابها  وال يتغري حسنها وإحسانها  هواؤها النسيم وماؤها التسنيم يتقلب أهلها 
يف رحمة أرحم الراحمني ويتمتعون بالنظر إىل وجهه الكريم كل حني. جنة طاب ثمرها  
واطردت أنهارها  ودام نعيمها  وبهجتها وسرورها  وقرت أعني أهلها فيها  وهم يف غرفها 
وقصورها ومقاصريها  ودرجاتها ولذاتها  وطربها بن�اؤها لبن�ة من ذهب ولبن�ة من فضة  
ومالطها املسك االذفر وحصباؤها اللؤلؤ  والياقوت واجلوهر وترابها الزعفران.  جنة فيها 
نعيم ال يدركه  خيال، وسعادة ال تعرف زوال، نعيم مقيم، وأهل اجلنة ملوك  آمنون  ويف 
أنواع السرور يمتعون ولهم فيها كل ما يشتهون وإىل وجه للاَّ ناظرون  وين�الون بالنظر 
من للاَّ ما ال ينظرون  ال خيافون وال حيزنون  ومن ريب املنون آمنون  وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون مفتحة لهم األبواب .  من ذا الذي يقوى على وصف نعيمهم وسرورهم، 
أم من ذا الذي حيسن  التعبري عن عيشهم وسعادتهم وللاَّ تب�ارك وتعاىل مكرمهم يقول 
فيها فوق ما خيطر بالبال  أو يدور يف  ]اإلنسان:2٠[ .  زب ې ې ې  ى ى ائ ائ   ەئ رب 
اخليال . قال تعاىل  زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې رب ]اإلنسان:1٩[  
اللذيذة  واملشارب  المآكل  من  فيها  باملخدومني؟!   ظنك  فما  اخلدم،  وصف  هذا  تأمل 
واألصوات   . املتدلية  واألشجار  املزخرفة  والقصور  احلسنة  واألزواج  العجيب�ة  واملناظر 
الشجية .. وتزاور اإلخوان وتذكرهم ما كان منهم يف رياض اجلنان وأعلى من ذلك كله 
وأجل رضوان للاَّ عليهم . وتمتع األرواح بقربه . والعيون برؤيت�ه واألسماع خبطابه الذي 
الكريم   الرب  أنالهم  ما  أعلى  وما  النعيم  ذلك  أحلى  ما  ه  فللَّ  . وسرور  نعيم  كل  ينسيهم 
أذن  .فيها ماال عني رأت وال  الواصفون  ما  ال يصفه  لهم من كل خري وبهجة  وما حصل 
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سمعت وال خطر على قلب بشر، فسبحان للاَّ إذا كانت اجلنة لم  ختطر على قلب بشر 
تب�ارك  ربكم  إن  اجلنة  أهل  يا  املنادي  ين�ادي  يوم   .واسمع  اجلنة  هذه  رب  برؤية  فكيف 
وتعاىل يستزيركم فيح على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إىل الزيارة مبادرين 
فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعني حىت إذا انتهوا إىل الوادي 
االفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا امر الرب تب�ارك 
وتعاىل بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد 
ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنء على كثب�ان 
املسك وما يرون أن أصحاب الكرايس فوقهم يف العطايا حىت إذا استقرت بهم مجالسهم 
واطمأنت بهم أماكنهم نادى املنادي يا أهل اجلنة إن لكم عند للاَّ موعدا يريد أن ينجزكموه 
فيقولون ما هو ؟!  ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينن�ا ويدخلنا اجلنة ويزحزحنا عن النار 
جل  اجلبار  فإذا  رؤوسهم  فرفعوا  اجلنة  له  أشرقت  نور  لهم  سطع  إذ  كذلك  هم  فبينما 
جالله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل اجلنة سالم عليكم 
يا ذا  تب�اركت  هم أنت السالم ومنك السالم  اللَّ التحية بأحسن من قولهم  فال ترد هذه 
اجلنة  أهل  يا  ويقول  إليهم  يضحك  وتعاىل  تب�ارك  الرب  لهم  فيتجلى  واإلكرام  اجلالل 
فيكون أول ما يسمعونه منه تعاىل أين عبادي الذين أطاعون بالغيب ولم يرون فهذا يوم 
املزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضين�ا فارض عنا فيقول يا أهل اجلنة إن لو لم 
أرض عنكم لم أسكنكم جنيت هذا يوم املزيد فاسألون فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا 
وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جالله احلجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره 
ما لو ال أن للاَّ تعاىل قىض أن ال حيرتقوا الحرتقوا وال يبقى يف ذلك املجلس أحد إال حاضره 
ببعض  يذكره  وكذا؟  كذا  فعلت  يوم  أتذكر  فالن  يا  ليقول  أنه  حىت  محاضرة  تعاىل  ربه 
غدراته يف الدني�ا فيقول يا رب ألم تغفر يل فيقول بلى بمغفريت بلغت مزنلتك هذه فيا لذة 
األسماع بتلك املحاضرة ويا قرة عيون األبرار بالنظر إىل وجه الكريم يف الدار اآلخرة ويا 
ذلة الراجعني بالصفقة اخلاسرة زب پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ      ٺرب ]القيامة:22-2٣[ .

يقول صلى للاَّ عليه وسلم » إنكم  سرتون ربكم يوم القيامة«. يا للاَّ يا للاَّ هذا  لذة 
اخلرب فكيف  لذة النظر؟  هل هناك نعيم أعظم من ذلك ال وللاَّ الذي ال إله إال هو ال نعيم 
أعظم من التمتع بالنظر  إىل وجه للاَّ الكريم.  »فيكشُف لهم احِلَجاب فينظرون إليه فو 
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ــرَّ ألعيِنهم منُه «، فهو  أجمل 
َ

للاَّ مــا أعطاهم للاَّ شــيئ�ًا أحبَّ إليهْم من النظِر إليه وال أق
نظرة  يف حياتك وأعظم نعيم، يعطاه أهل اجلنة حىت إنهم ينسون ما هم فيه من النعيم.

ولوال الثب�ات من للاَّ لطاروا وماتوا من الفرح والسرور  .

وهــي الزيــادة يف قولــه تعــاىل زب ٻ ٻ ٻ ٻپ رب ]يونــس:2٦[  فاحلســى 
اجلنة والزيادة النظر إىل وجه للاَّ  .

للاَّ أكرب ختيل ملك امللوك رب األرض والسماء خالق األكوان واألفالك يأيت إلين�ا يرين�ا 
وجهه ويقول:  يا أهل اجلنة هل رضيتم ؟؟ .و يقول ألهِل اجلنِة: » أِحلُّ عليكم رضواِن 
فال أسخُط عليكم بعَده أبدًا «.زب ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې  ې ى رب 
]التوبة:72[  فما أسعد وأهنا وأجمل  تلك اللحظات حينما يشرف علين�ا ربن�ا جل جالله ذو  

 اجلالل واجلمال والكمال واإلكرام  يف اجلنة  يرين�ا وجهه الكريم  ويقول لنا هل رضيتم ؟
وا حنين�اه وا لذتاه وا شوقاه وا طرباه.

فهنيئ�ا وللاَّ  لعني قرت ولذت وهنئت وارتاحت  وأنست برؤية للاَّ  ورضاه  يقول 
املوىل عز وجل زب پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ      ٺ رب ]القيامة:22-2٣[  ليس إىل جمال صنع 
للاَّ ولكن إىل جمال وجالل وكمال ذات  ذي العزة واجلالل فوا للاَّ ما طابت الدني�ا إال 
بذكره وال اآلخرة إال جبنت�ه وال اجلنة إال برؤيت�ه . سبحان للاَّ سبحان للاَّ نرى للاَّ يف اجلنة 
نرى للاَّ الذي طالما يف الدني�ا له ركعنا وسجدنا وصلين�ا وصمنا وذكرنا وراقبن�ا وخشين�ا 

ورجونا وعبدنا وتبن�ا ورجعنا .

يل لليا ا ظلــم  يف  منك  بســعي  يين   عد ســا حيك  و نفس  يا  ال  أ

لعـاليل لعيش يف تلك ا بطيب ا ي   ز ن تفــو مــة أ لقيا لعلــك يف ا

فعنـــــد للاَّ جنـــــات عـــــــــوال بقلــــــب   متجـهــــــا  للَّ  فكــــــن 

ل لســـؤا ا قبل  من  ل  لسؤا ا بكل  لقلــب فيهــا   تمتــع يــا ســليم ا

ملـــــــيء باملحبـــــــة واجلــــــالل لـــه ونعم وجـــــه   إل ترى وجـــــه ا

فهناك  تهنأ األنفس وتلتذ األرواح وترتاح .
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فمىت ذلك؟ مىت مىت مىت  تقر العيون وترتاح النفوس وتطمنئ القلوب  وتهنأ األرواح 
بالنظــر إىل وجه للاَّ الكريم فهو الغايــة القصوى يف نعيم اآلخرة، والدرجة العليا من عطايا 
هم ارزقنا رؤية وجهك الكريم – إلهي ال حترمنا لذة  للاَّ الفاخرة، بلغنا للاَّ منه ما نرجو  -  اللَّ
النظر لوجهك الكريم. لن ترتوي يا قلب إال باإليمان ولن تكتحلي يا عني إال برؤية الرحمن.

وأما زوجتك احلورية فيســتغرق حسنها الباهر كل لب ويســيب جمالها كل عقل  
ويستهوي كل قلب  يل حيار الطرف منها فما أحلى وأشهى  وأجمل وأنضر تلك اخلدود  
والقدود واجليد واخلود والنهــود واجلبني والصدور واالثداء والثغور واخلصور والعيون  
واجلفون فمىت تضم وتعانق وتضاجع تلك احلور وهي يف غاية احلسن والبهاء واجلمال 
ذوات الرقة والنعومة  ذوات الشــوق والوله والولع  والتغنج  والتنعم  والتثين والتمايل  
والتبخــرت والدالل والثن�ايا الضحوك  اخلالدة ذوات الوصال غري امللــول على الفرش يف 
تلك القصور لتجد  اللذة هناك وما أدراك ما هناك  واملتعة  والشغل األحلى قيل البن 
عبــاس ريض للاَّ عنهمــا :- زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب ]يــس:٥٥[ .. ما 
شــغلهم ..فقال افتضاض األبكار ..وأخــىش أن أكمل فينتقض وضوء بعضهم ...  يقول 
َضاَءْت َما 

َ
ْرِض، أل

َ
ْهِل األ

َ
َلَعْت ِإىَل أ ِة اطَّ نَّ ْهِل اجْلَ

َ
ًة ِمْن أ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
صلى للاَّ عليه وسلم : ) َوَلْو أ

ْنَي�ا َوَما ِفيَها.(، فأي نور وجمال  ِســَها َخرْيٌ ِمَن الدُّ
ْ
ْتُه ِريًحا، و ََلَنِصيُفَها َعَلى َرأ

َ
َبْيَنُهَما، َوَلَمأل

يف وجهها ! وطيُب ريحها يمأل ما بني السماء واألرض، فما أجمل ريحها ! .

أيها الشاب العفيف عشيقتك زوجتك احلور العني بانتظارك مشتاقة .

مســــراك هذا ساعـــــة لزمــــــاِن أسرع وحــث السري جهدك إنمـــا  

وابذل مهرها ما دمــت ذا إمكـــاِن فاعشق وحّدث بالوصال النفس  

وانظر مشكورا  نوني�ة ابن القيم لتعرف أكرث وأكرث ..

موعدنا معكم بإذن للاَّ  يف الفردوس األعلى ) مع الذين أنعم للاَّ عليهم من النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا ( ) واملالئكة يدخلون عليهم  من 
كل باب ( ) وتتلقاهم املالئكة (  ) ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود ( إنهم وفد الرحمن 

ونعم الوفد وللاَّ إنهم وفد الرحمن ونعم الوفد زب ڳ ڳ ڳ   ڱ رب ]ص:٥٠[ .
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َبًدا، 
َ
اَل َتُموُتوا أ

َ
َيْوا ف ْ َ

ْن حت
َ
موعدنا  وحنن يف اجلنة معكم بإذن للاَّ : ُيَن�اِدي ُمَناٍد : ِإنَّ َلُكْم أ

اَل 
َ
ْن َتْنَعُموا ف

َ
َبًدا، َوِإنَّ َلُكْم أ

َ
اَل َتْهَرُموا أ

َ
وا ف نَّ َتِشبُّ

َ
َبًدا، َوأ

َ
اَل َتْسَقُموا أ

َ
وا ف ْن َتِصحُّ

َ
َوِإنَّ َلُكْم أ

َبًدا (  .
َ
ُسوا أ

َ
َتْب�أ

واجلار أحمـد والرحمـــن ناشيهـــا فاعمل لدار غــٍد رضــوان خازنهـا  

والزعفران حشيـــش نابــت فيهـا قصورها ذهب واملســك طينتهـا  

أنهارها لنب مصفى ومن عســــل   واخلمر جيرى رحيقا يف مجاريهـــا

عاكفًة تسبح للاَّ جهرًا يف مغانيهـا والطري جتـــرى علــــى األغصــــان  

يعمرها بركعة يف ظالم الليل حيييهـا فمن يشرتى الـــدار يف الفــردوس  

بــل أنــت غالية على الكســــــالن يا سلعة الرحمـن لسـت رخيصة  

باأللـــف إال واحـــد ال اثـنــــــــــــان يا سلعة الرحمــــن ليــس ين�الهـا  

اال أولوا التقــــــوى مــع اإليـمــــان يا سلعة الرحمــن مــــاذا كفؤهــا  

بـــني االراذل سفلـــة احليـــــــوان يا سلعـــة الرحمــن سوقك كاسد  

فلقد عرضـــت بأيســـر األثمــــان يا سلعة الرحمـن أيـــن املشــرتي  

فاملهر قبـــل املـــوت ذو إمكــــــــان يا سلعة الرحمن هل من خاطب  

عنــــــك وهـــــــــم ذوو إيـــمـــــــان يا سلعة الرحمن كيف تصرب اخلطاب  

حجبـــت بكل مكاره اإلنســـــــــان يا سلعــــــة الرحمــــــن لوال انهـــا  

وتعطلت دار اجلــــــزاء الثـــــــــان ما كان عنها قـــط من متخلــــــف  

ليصد عنهــا املبطــــــل املتـــــــوان لكنها حجبــــــت بكل كـــريهــــــة  

رب العلـــى بمشيئـــة الرحمــــــن وتن�الها الهمــم الـــيت تسمـــوا إىل  
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اجلنة أمني�ة كل مؤمن  وحلم كل مسلم  ومطلب كل يح وفوز كل عامل، من أجلها 
عمل العاملون، وسهر العابدون، وصام الصائمون  وتن�افس املتن�افسون.

فســلعة للاَّ غاليــة  أال إن ســلعة للاَّ  اجلنــة زب مئ ىئ يئ جب حب خب 
مب               ىب يب رب ]األعــراف:٤٣[ .  واجلنــة ال يدخلهــا إال املؤمنون أما الكفــار  فمحرم  

عليهــم ذلــك زب  چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈژرب  ]المائدة:72[  .

فاحذر الشرك وال تقربن�ه حىت ال حترم اجلنة وختلد  يف النار   واجتهد – أيخ احلبيب 
ا إىل جنة 

ً
–  يف ني�ل مطلوبك  وابذل وسعك يف الوصول إىل رضا محبوبك، وكن مشتاق

معبودك.

ا بنيُت، فقالت: هل سعيَت لكي تران؟ 
ً

شــجان حّبها حىت بكيُت، ويف قليب لها شوق
فقلت: أنا لغريِك ما سعيُت.

فاجلنة أحق ما أنفقت فيه نفائس األنفاس وأوىل ما شمر له العلماء األكياس  وأحرى 
ما زاحم عليه عقالء الناس واحلســرة كل احلسرة أن تضيع حلظة من الوقت الشريف 

والعمر النفيس يف غري االشتغال بالعمل املوصل إىل هذه الدار

ِة اْلِفْرَدْوِس َذاَك اْلُمْفِرُح يِف َجنَّ ْن َتُكوَن ِدَياُرَنـــــــا  
َ
        نْدُعوَك َريبِّ أ

ة النظِر إىل وجهك  نا َلذَّ
ْ

ُهمَّ ارزقنا اخُلْلَد يف جناِنك، وأِحلَّ علين�ا فيها رضواَنك، وارزق اللَّ
 إىل لقائك .

َ
والشوق
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9 - اإلجازة والسفر 
عجبت  ومايل ال أعجب والعجب ال ينقض ممن يشرتي الشقاء والعيشة البهيمية 
يشــرتيها بل يذهب إليها بنفسه وماله ووقته وفلذة كبده فزيج بهم إىل شــقاء وضياع 
ذلك مــا اعتاده بعــض النــاس أن يقضوا إجازاتهم يف رحالت وســفريات إىل شــواطئ 
األنهار والبحار ويف بالد الكفار أو يف بالد تشبهها وإن كانت تسىم إسالمية أو عربي�ة وقد 
يصطحب أولئك الناس عوائلهم من نســاء ومراهقني ومراهقات بــل بعضهم يصل به 
األمر إىل إرسال أوالده وبن�اته إما بدعوى السياحة أو الزنهة أو تغيري اجلو أو بدعوى أخرى 
مماثلــة وينفقون يف ذلك األموال واألوقات الطائلة وهذا هو الشــقاء بل بعضهم حيجز 
تذاكر السفر قبل اإلجازة واالمتحان بمدة خشية ماذا ؟ خشية أن يفوته الركب والرفقة 

وأي ركب يا ترى ؟!! إنه ركب الشر والفساد.

وإليك أيخ بعض اضرار ومفاســد وأخطار ذلك بإجياز واختصار علــى أنها ال حصر 
لها غري أن من أبرزها الســفر إىل بالد الكفر زب ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  ڱ ڱ رب 
]هــود:113[  واليت نهانا النيب صلى للاَّ عليه وســلم  عــن اإلقامة بها بل برئ صلى للاَّ عليه 

وسلم  من مسلم يقيم بني ظهران املشركني وكذا السفر بال محرم عند البعض ومثله 
التساهل يف احلجاب بالنقص منه أو نزعه بالكلية وكذا رؤية املنكرات كالعري واالختالط 
بني اجلنسني واملناظر املخزية ورؤية الكفر باللَّ ورسوله وانتهاك محارم للاَّ وغري ذلك 
من مواخري زنا وحانات خمور ومخاطرة بالنفس بتعريضها ملواطن التهلكة فضال عما 
حييط باملرء من أخطار لصوص القلوب ولصوص اجليوب واإلنسان وللاَّ ال يأمن على 
نفسه هناك بل حاميها حراميها ومما ينتشر بني أولئك يف تلك البالد من أمراض معدية 
قذرة خبيث�ة وأوبئ�ة مســتعصية مهلكة وهي أمراض تنتشر عدواها بإذن للاَّ من جالس 
املصاب أو مس يشء من جســمه أو مجرد استنشــاق هواء فيه مرض ايــدز أو هربس أو 
زهري أو ســيالن واملصابون بها يف تلك الديار كرث وهناك أمراض وأوبئ�ة وفريوســات 
هواء أو بسبب  مختلفة  وسرطان  وباليا وهلكات  ودركات خطرية تنتقل بسبب تنفس للَّ
الطعام أو الشــراب وربما ال تظهر أعراض املرض إال بعد ســنوات فال يظن من رجع من 
تلك البــالد ولم حيصل له يشء أنه جنا ال وللاَّ  ال وللاَّ فاملســافرون للخارج أكرث الناس 
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أمراضا بل هم لها حاملون  ولكن ال يشعرون  وقد يؤىت بهم مكيسني معلبني  خشية 
انتشــار عدواهــم وال حل وال عالج لهم بل املوت منتظر لهم وقد تقرر أن أحد األســباب 
املوقعة يف تلك األمراض هو السفر إىل البالد اإلباحية يف الشرق أو الغرب وماذا يف تلك 
البالد إنه الكفر واإلحلاد واإلباحية والفساد يذهب بشهادة ال إله إال للاَّ ويأيت بشهادة 
الشيطان وكل هذه مفاسد خطرية تكفي واحدة منها لقوم يعلمون ناهيكم عن البعد عن 
جو اإليمان وطاعة للاَّ فال أذان يسمع وال قرآن يتلى وال ذكر للَّ إال ما شاء للاَّ وال هيئ�ة 
تنكر ومن دعته محبت�ه للَّ إىل أن يؤدي فريضة للاَّ وعمود الدين فعلى استحياء أو ختوف 
أو يف أماكن صخب يتعسر معها معرفة القبلة أو وقت الصالة وأما ندرة الطعام احلالل 
الطيب فحدث وال حرج فلحم خنزير وحلم كالب وخمر وميت�ة ومســكر وخبيث ومحرم 

منتشر كاشتهار الرز واخلزب عندنا.

ماذا يف تلك البالد أضرار أمراض أخطار إجرام فســاد احنالل انتحار انتهاك أعراض 
مصائب ضياع ويالت شقاء حسرات حوادث بل واألدهى واألمر من هذا كله خطورة 
هو  ذلك على عقيدة ودين أوالدنا شــبابن�ا أطفالنا فتي�اتن�ا بما يعلق يف أذهانهم من حب اللَّ
واإلحساس بأن ما عند أولئك الكفرة الفجرة  خري مما عندنا وأنهم خري منا يعيشون عيشة 
احلرية يف حضارة وتقدم وأنن�ا نعيش يف أجواء الكبت واملحاصرة وقيد احلرية وأمثال ذلك 
أضعاف مضاعفة فريجعــون إىل بالدنا فيذمونها وحيتقرونهــا وينقدونها وحياربون مبادئ 
دينن�ا احلشمة واألخالق والعفاف وهذه قاصمة الظهر وضياع العمر من إعجاب أوالدنا 
بالكفار ومبادئ الكفر وأهل الدعارة والعهر والنكر وهذا هو الكفر والردة عن اإلسالم  
إخوان ولو لم يكن من مساوئ السياحة يف تلك البالد إذا لم يقرتف ذنب�ا ولم يعمل جرما 
إال أن يذهب بنفسه وذويه إىل السوء وأرض املعايص والكفر باللَّ فال يدري أخيتم له يف 
بالد اإلســالم أم يف بلد الكفر والضالل ؟ يف جو الطاعة واإليمان أم يف جو املعصية وأماكن 

هو والعبث؟ زب ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب    حب خب  اللَّ
مب ىب رب ]لقمــان:34[  . واألعمــال باخلواتيــم ومن مات فقد قامــت  قيامته والعبد 

يبعــث يوم القيامة على ما مات عليــه وللاَّ يقــول:  زب ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ رب ]هود:113[ .
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 واألدهى واألمر كرثة الدعوة والدعايات واإلعالنات إىل السياحة اخلارجية إىل بالد 
الكفر والفجور أو بالد يكرث فيها الفساد وتقرن هذه الدعوة باإلغراءات الكاذبة من رخص 
األســعار وقلة التكاليف وطيب الهوى واملقام وتوفر املتعة واألنس وكذبوا وللاَّ وافرتوا 
وقالوا منكرا من القول وزورا فلنحذر من هذه الدعوات األفاكة اآلثمــة امللعونة وعلى 
مسئولو اإلعالم مرئي�ا كان أو مسموعا أو مقروءا أال جيعلوا ألصحاب الدعوة للسياحة 
يف اخلارج مكانا يف وسائل اإلعالم فال حيققوا مطالبهم باإلعالن عن دعواتهم فيها حىت 

يسلم الناس من االغرتار بدعواتهم فإن ذلك من باب التعاون على الرب والتقوى .

يسرك يف القيامـــة أن تــراه وال تكتب بكفــك غــري يشء   

وعلــى اجلميع التن�اصــح فيما بينهم على احلــق والهدى والتــوايص باخلري فإن هذه 
من خلق أهل اإليمان والدين النصيحة فلننصح ونشــفق ونرحم من سيسافر خارج هذه 
البالد . أقبول للذي يعد العدة للســفر إىل تلك البالد وشواطئها أو ينوي إرسال فلذات 
كبده  يرميهم يف نار املعصية والشقاء . أقول: استمع إىل هذه الفتوى سائل يقول ما حكم 
السفر إىل بالد الكفار وحكمه للســياحة؟ أجاب على هذا الســؤال فضيلة الشيخ ابن 

عثيمني بقوله: ) السفر إىل بالد الكفار ال جيوز إال بث�الثة شروط:

األول : أن يكون عند اإلنســان علم شرعي يدفع به الشبهات )فال ينخدع بمذاهب 
الكفر والضالل واألفكار الهدامة ويزيغ ويهلك( .

الثان : أن يكون عنــده دين يمنعه من الشــهوات ) فــال يدنس عرضه أو ينتهك 
احلرمات ( .

الثالث : أن يكون محتاجًا إىل ذلك أي حاجة ملحه وضرورة قصوى.

فإن لم تتم هذه الشروط ال جيوز السفر إال بالد الكفار لما يف ذلك من الفتن�ة أو خوف 
الفتن�ة وفيه إضاعة للمال ألن اإلنسان ينفق أموااًل كثرية يف هذه األسفار ، أما إذا دعت 
احلاجة إىل ذلك لعالج أو تلقي علم ال يوجد يف بلده وكان عنده علم شرعي ودين أي رجل 
صالح على ما وصفنا فهذا ال بأس به أما السفر للسياحة يف بالد الكفار فهذا ليس حباجة 
وبإمكانه أن يذهب إىل بالد إسالمية حيافظ أهلها على شعائر اإلسالم وبالدنا اآلن احلمد 
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للَّ أصبحت بالد سياحية يف بعض املناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقض زمن إجازته 
فيها ( ]أ. هـ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمني املجلد األول - باب الوالء والرباء[ .

البعض يقول: إذا أنا لم أذهب إىل األســواق ولم أتابع األفالم ولم أســافر إىل البلدان 
ولم أســمع املوسيقى والغناء وأنا مضطر للسفر لتلك البلدان فماذا أفعل ال أستطيع أن 

أجلس هكذا؟ كيف أقض وقيت؟ فنقول اجلواب وقبل اجلواب أقول لك :

أن هذا العمر الذي تعيشــه أيها العبد هو مزرعتك اليت جتين ثمارهــا يف الدار اآلخرة  
فإن زرعته خبري وعمل صالح جنيت السعادة والفالح. وكنت من الذين ين�ادى عليهم يف 
الدار الباقيــة زب ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ رب ]احلاقة:24[  وإن ضيعته 
يف الغفالت وزرعته باملعايص واملخالفات ندمت يوم ال تنفــع الندامة وتمنيت الرجوع 
إىل الدني�ا يوم القيامة فيقال لك زب ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئرب 
]فاطر:37[  وقد صح عنه  صلى للاَّ عليه وسلم  أنه قال : ) ال تزول قدما عبد يوم القيامة 

حىت يسأل عن أربع. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه  فيما أباله وعن ماله من أين أكتسبه 
وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به ( .

فالسعيد من اغتنم مواسم  العمر فعليك  حبفظ وقت هذه اإلجازة فيما ينفعك يف 
الدني�ا واآلخرة وإعطاء اجلسم فيها قسطا من الراحة اخللية من اإلثم وعليك بمالحظة 
أوالدك وتوجيههم إىل استغالل هذه اإلجازة فيما يعود عليهم بالنفع فالناس ينقسمون 
إىل أقســام فمنهم الراحب فيها ومنهم اخلاسر ) كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعقتها أو 

موبقها (.

1- فمنهــم من يقيم يف بلــده يقضيها يف تعليم أوالده القرآن وحيضرهم إىل املســاجد 
لتلقــي القــرآن ويراقــب حضورهــم وغيابهــم ويتعاهدهــم بالعنايــة أو حيفــظ أوقاتهم 
بتشــجيعهم علــى االنتظام يف املراكــز الصيفية حيث العلــم والندوات واملحاضرات 
ومرافقة الشباب الواعي فهذا قد نصح أوالده وحفظ أمانة للاَّ فيهم وقد قام بالواجب 

وبذل األسباب زب ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں رب ]الكهف:30[ .

2- والبعــض يقــض اإلجازة بالســفر لزيارة احلرمــني فيقض أوقاته هناك بأنواع 
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الطاعات وحضور مجالــس العلم ومجالســة العلماء والصــالة الواحدة عن مائة ألف 
صالة ويف املسجد النبوي عن ألف صالة فهذا قد عرف قيمة الوقت ووفق الستغالله.

 3- والبعــض اآلخــر يســافر لزيــارة أقاربــه وصلــة أرحامــه ويقض إجازتــه معهم 
وعندهم لتقر أعينهم به يؤدي حقهم عليه فهذا مأجور وقد استغل وقته.

4- والبعــض اآلخر يســافر للزنهة يف داخل البالد يف منزتهات اململكــة بني أظهر 
املسلمني  يقض وقته يف ناحية من نواحيها كالطائف أو أبها أو غريها محافظ على دين�ه 
وعلى أسرته وعرضه متمسكا بتعاليم اإلسالم ال يعرف وال يسمع غناء وال فنا وال تمثي�ال 

وال عهرا وال سكرا وال نكرا فعمله هذا مباح ال لوم عليه فيه بل قد يؤجر بذلك.

أيخ وحبييب: إن أردت إال الســياحة فاحرص كل احلرص على أن تكون الســياحة 
داخل هذه البالد ففيها ما يكفي ويفي ويغين ويشفي لما يف ذلك من األمن على العقيدة 
وعلى النفوس واألموال والعقول واألعراض وأعز يشء عند اإلنســان عقيدته ودين�ه فال 
جيعل من الســياحة سبب�ا يف ذهاب دين�ه وعقيدته أو ضعفهما بالسياحة يف بالد الكفر 
واإلحلاد أو يف بالد يكرث فيها الفسق والعهر وينتشر الفساد وإن كانت تسىم إسالمية 
أو عربي�ة فكم من أناس ســاحوا يف تلك البالد فشــقوا  وضاعوا ضاعوا وبشر حال وأسوأ 

عاقبة عادوا نسأل السالمة والعافية .

قصــة هدية الســفر: إن من أخطر مراحل عمر اإلنســان هــي مرحلة املراهقة، حيث 
تب�دأ مشــاعر الشــاب أو الشــابة يف التغري، فإذا لم تلق تهذيب�ًا ورقابة وحتصين�ًا من أولياء 

األمور فإن العواقب ستكون وخيمة . خاصة إذا برز يف الطريق رفقاء سوء ..

من هنا تب�دأ قصة شاب تعرف على رفقة سوء من الشباب  ويف إحدى اجللسات 
اخلاصة بهؤالء الشباب أخذ أحدهم يتحدث عن مغامراته اجلنسية عندما سافر إلحدى 
ن صداقات مشبوهة، وكيف عرف أسماء املشروبات اليت تقدم  الدول القريب�ة وكيف كوَّ
يف حوانيت الدعارة وبيوت النساء  وشد انتب�اه اجلالسني كيف تمكن صديقهم من 
تفريغ طاقته النفسية واجلنسية – واليت دائمًا ما كانوا  يرونها خلف الشاشات دون أن 
يســتطيعوا حراكًا ؛ كالكلب اجلائع يرى اللحم عند اجلزار ال يستطيع أكله – قال أحدهم 
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- مازحًا- لماذا ال نذهب معك يف املرة القادمة .. ضحك اجلميع ولكن صاحبن�ا الشاب 
وقف يت�أمل وكأنه استحسن هذه الفكرة .. 

ويف الصباح - يف املدرسة- قال صاحبن�ا الشاب لبطل السفريات : سأذهب معك 
يف املرة القادمة فأجابه، فلما سافر وجد أمورًا لم ختطر له على بال ... أصبح كالعصفور 
الذي خرج من قفصه .. يفعل ما يشــاء .. يقول ما يشــاء .. يشرب ما يشاء !! ال رادع وال 

مانع وال حىت وازع ديين أو خلقي .

عــاد من الســفر فرحًا مما شــاهد مســرورًا بما فعل دخــل مزنل العائلة .. ســلم على 
ل رأســيهما ليعطياه كلمات احلنان والرضا !! وبعد أسبوع شعر الوالد بوجع  بَّ

َ
والديه وق

يف مفاصله وآالم وسعال ذهب للمستوصف املجاور .. أخذ الدواء .. ولكن ال فائدة ذهب 
إلحدى املستشــفيات .. قام بإجراء التحاليل الالزمة وكانت املفاجأة الكربى ... األب 
مصاب بفريوس اإليدز .. استغرب األب ... لم أفعل حرامًا قط يف حيايت . أعيدوا التحليل 
رجاء فقد يكون خطأ .. أعادوا التحليل وتبقى النتيجة ذاتها، قرر طبيب املستشفى احلجر 
على الوالد وفحص بقية العائلة فوجد أن األم حتمل الفريوس أيضًا .. وابنهما الشاب .. 
وبعد االســتجواب أقر االبن بفعلته وســوء صنيعه وكان املرض اخلبيث )اإليدز( هدية 
االبــن ألبيــ�ه ... لــم يمهل املرض أباه إال أســابيع معدودة مات بعدهــا ثم حلقت به األم 

وابنها .. وللاَّ املستعان.

وللاَّ  إن ألعجب ومايل ال أعجب لصحف أو مجالت أو جرائــد أو إعالم أو خطوط 
جوية تدعوا للســفر إىل تلك الدول إن ألعجب وما يل ال أعجب والعجب ال ينقض من 
أناس يضحون بأموالهم وأنفســهم وأعراضهم وأوقاتهم بل بدينهم وعقيدتهم  يف السفر 
إىل تلك البالد  إنها أمور تشــيب لها الذوائب وتذوب لها القلوب ملن نشــتكي من حناكم 

مــن نكلم مواعظ وخطب تتلى تدخل إىل اليمى وخترج من اليســرى زب ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چچ چ چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ رب ]األعراف:99-97[  .
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واخلالصة : حيرم السفر إىل بالد الكفار واإلقامة فيها، ألن يف ذلك خطر عظيم على 
الدين واخُللق .

ويجوز السفر إىل بالدهم واإلقامة فيها بشروط هي :-

1- أن يأمن املســلم هناك على دين�ه حبيث يكون لديه ن اإليمان والعلم والعزيمة ما 
جيعله يثبت عليه فال ينحرف أو يضل .

2- ومــن أراد اإلقامــة يف بالدهــم فليس لــه ذلك إال أن ُيقيم للدعوة أو للدراســة أو 
للعالج الضروري أو حلاجة ختدم مصالح املسلمني يف علم أو يف تنظيم العالقات .

3- أن يتمكن من إظهار دين�ه يف بالدهم ويؤدي شعائر اإلسالم بدون ممانعة .

4- أن يقيم حلاجة خاصة مباحة كتجارة أو عالج .

5 - أن يقيم للدراســة اليت فيها نفع للمســلمني وغري موجودة يف بالد اإلسالم، ولكن 
جيب أن يكون الدارس على معرفة بدين�ه ونضوج يف عقله، ومحافظ على شعائر دين�ه.

فنصيحيت لك  أيها األخ احلبيب املبارك الذي عزمت على السفر أن  تلغيه تسلم 
وتسعد وللاَّ وباللَّ وتاللَّ إن لك محب خائف مشفق راحم  وفقين للاَّ وإياك لما حيب 

هم وفقنا لرضاك واستعملنا يف رضاك . ويرىض وجنبين للاَّ وإياك ما يسخط ويأىب اللَّ
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1٠- ضرر املدخن على من جيالس
إن قضيتن�ا عن ممارســة خاطئة وعادة سيئ�ة وفعلة آثمة وقع فيها كثري من الناس 
ت بأبدانهم وأتلفت أموالهم وأّثرت على صحتهم عقولهم وأفكارهم، وال يزالون  وهم  أضرَّ
ين على تلك املمارسة مستديمني  يشاهدون األضرار تلو األضرار ال يزالون مع ذلك مصرِّ
على تلك العادة !! انها مصيب�ة العصر والبالء املستعيص حىت اآلن أال وهو التدخني ولن 
نتكلم عن األضرار واألخطار واألمراض الشــرعية  واالجتماعية واألخالقية والصحية 

والنفسية  والبيئي�ة واالقتصادية والعقلية  بل سنقتصر على مسألة واحدة فقط :

– هــل يف التدخني  إيذاء لغــري املدخنني أم ال ؟  نرى فيه إيــذاًء عظيما فبعض الناس 
مجرد شمه يقيء ما يف بطنه وبعضهم يصاب بصداع وهذا أقلها .

فاملدخن يضر باألشخاص املحيطني به نتيجة استنشاقهم للهواء املختلط بالدخان 
فيصابــون باألمــراض الناجتة عن املواد الســامة يف الدخان بل ربما تضرروا أكرث ولو أن 
إنســانًا تنفس يف وجه املدخن أو بصق أو امتخط أمامه كم يكون انزعاجه وغضبه . فمج 
الدخــان يف وجوههم أعظم من ذلك بأضعاف ولكن األمر كما جاء يف احلديث الصحيح . 

) إذا لم تستح فاصنع ما شئت ( ]البخاري[ .

ففي التدخني إيذاء لكل من جالس املدخن واإليذاء محــرم يقول تعاىل:  زب ک 
رب  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
]األحزاب:58[ . ويف احلديث الصحيح . ) من أكل ثومًا أو بصاًل فال يقربن مصالنا - ويف 

روايــة - ليعزتلنــا. ليقعد يف بيت�ه فإن املالئكة تت�أذى مما يتــ�أذى منه بنــو آدم (  ]البخاري 
ومسلم[ .

والعاقل إذا شم راحئة دخان حريق غطى فمه وأنفه حتاشيًا للراحئة والناس يتحاشون 
الغبار ويعملون  كل ما منه وقاية من الغبار فكيف بدخان السم ويأيت من يأيت فيدخل 

راحئة الدخان إليهم!!! .

فلــو علم املدخنون حــق العلم مدى خطــورة التدخني لما دخنوا ســيجارة واحدة وال 
جالسوا من يدخل .
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أيخ احلبيب:  هل تصدق أن الطب أثبت بأن التدخني ســم قاتل أكيد وســرطان 
خبيث وســبب يف تصلب الشــرايني وغريها من األمراض اخلبيث�ة الناجتة عن التدخني 

واليت ال يقتصر ضررها على املدخن واليت تزداد وضوحًا يف كل يوم ؟؟ .

 أيخ املدخــن:  هــل من الدين واألدب والــذوق أن تزعج الناس بدخانك وتنفخه يف 
وجوههم وتلوث هواءهم ؟؟ واعلم أن تلويث الهواء بالدخان أشد ضررا من تلويث الماء  
.الضرر ليس على الشــخص نفسه الذي يدخن فقط  ولكنه يأثم بغريه من الناس وما 
يلحقه من ضرر  بمن خيالطه  . فمن بعد التجارب الطبي�ة اكتشفوا أن مستنشق الدخان 
يتضرر أكرث مــن املدخن  وأيضا يؤثر التدخني على اجلين�ات الوراثي�ة للجنني ألنه يدخل 

بالدم ومن ثمة باخلاليا الوراثي�ة..

إذا من مشكالت التدخني الكربى أن غري املدخنني يتضررون جبريرة إخوانهم املدخنني 
وقد تأكد لدى العلماء والباحثني ما كان خيمنونه من قبل عن األضرار املحتملة ملجالســة 
املدخنني حال تدخينهم، وثبت بما ال يدع مجاال للشك أن غري املدخن شريك للمدخن 
يف الضرر إذا جالســه، وهذا ما يســميه املتخصصون ) التدخني السليب( أو التدخني غري 
املباشر .فاملواد السامة املوجودة يف الدخان واملواد املسرطنة –املسبب�ة للسرطان- تنتشر 
بســرعة خالل املكاتب والفنادق واملطاعم وأماكن التجمع والعمل الداخلية األخرى عند 

وجود املدخنني بها.

وإليك ) قصص تدل على خطورة من جيالس املدخن ( :

- أحد موظفي أرامكو قبل أن يكون هناك مواقع خاصه باملدخنني خــارج البن�اية 
يقول هذا املوظف :  كنا جنتمع مع املدخنني وكانوا يدخنون بشرهة وليس لنا مجال 
نبتعد عنهم بســبب طبيعة العمل وبعد فرته شعر بألم وكتمه وعند مراجعة املستشفى 
قال له الدكتور : أنت تدخن بشراهة، فصعق وقال وللاَّ لم تدخل فم سيجارة منذ أن 

خلقت فقال : أجل أنت  ختالط مدخنني، قال : نعم قال الدكتور أنت متأثر أكرث منهم .

- امرأة  تبلغ من العمر 45 ســنة راجعت العيادة الطبي�ة ملشــكلة مزمنة عبارة عن 
ورم خبيث، وتأكد ذلك عند احلصــول على عين�ة من هذا الورم والذي حيدث عادة عند 
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املدخنــني، وأصبح هناك بعــض احلرية والصعوبة حول ســؤال هذه املــرأة اليت ال يظهر 
عليها أنها قد تكون مدخنة ولكن البد من السؤال والذي كانت إجابت�ه معروفة مسبقا 
وهي النفي، وبزيادة االســتقصاء اتضح أنها تتعرض لدخان السجائر وتستنشقه بشكل 

يويم منذ أكرث من 30 سنة.

- وامــرأة خرى تبلغ مــن العمر 65 عاما تبــني بعد الفحص الروتيــين أن لديها بقعة 
كبرية يف الرئة ال يعرف سببها وتم اكتشافها صدفة عند عمل أشعة الصدر، وتم عمل 
الفحوصــات املعتادة يف تلك احلاالت وتبني أنهــا بداية ورم خبيث حيدث عــادة عند 
املدخنني، وكسابقتها لم تكن املرأة مدخنة وبعد االستقصاء تبني أن ابنها مدخن شره 
ويكرث من التدخني أمامها لسنوات عديدة أدت إىل إصابتها بهذا املرض اخلبيث والذي 

شفيت منه بعد استئصاله جراحيا.

و طفل له ســنت�ان مات متســمما بالدخان الذي كان لدى والده والــذي من خالل 
امتصاصه له  لفظ أنفاسه األخرية  يف بضع ساعات.

فاللَّ للاَّ االبتعاد عن املدخنني ومخالطتهم ،،،،،!!!!!!!

التدخني قد يسبب سوء اخلاتمة!!

سوء اخلاتمة أمر شنيع وعاقبة سيئ�ة، وذلك ألن األعمال يكون اجلزاء عليها حبسب 
اخلاتمة، وتكون حال العبد يوم القيامة حبسب ما مات عليه من تعاطي اخلري أو تعاطي 

ضده يقول صلى للاَّ عليه وسلم  ) يبعث كل عبد على ما مات عليه ( ]مسلم[ .

« سافرنا ملكة ومعنا رجل من قطر  قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف »رحمه للاَّ
كثــري الصالة واخلري إال أنه يدخن فمات يف الطريق فكفن فصرف وجهه عن القبلة وكلما 
وجهناه صرف وجهه عن القبلة . ]من كتاب تنبي�ه الغافلني ؟ ![ فإن أخىش عليك من سوء 

اخلاتمة.

ويقــول أحد مغســلي املوىت بمدين�ة الرياض، وهو من الذين مكثوا يف هــذا العمل 
اجلليل أكرث من عشــر ســنوات، يقول: صنفان من الناس تظهر أمامنا آثار خاتمتهما 

السيئ�ة عند التغسيل؛ تارك الصالة وشارب الدخان. نعوذ باللَّ من سوء اخلاتمة .
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يا حبييب ... أيسرك أن تقبض روحك تدخن ؟؟. أترىض أن يفجأك ملك املوت 
وأنت ممسك بسيجارة .؟؟  ماذا لو أتاك املوت وأنت مقيم على الدخان ؟؟ وأذكر لك 

هذه الوقائع ملن ابتلي بشرب الدخان وكيف كانت خاتمته.

قــال أحــد العلماء: رأيت مــن يتعاطى الدخان  عنــد الزنع  يقولون لــه :  قل ال إله إال 
للاَّ فيقول: هذه تنت حار ، وذكر شــخصا آخر من املدخنني  أنه عند االحتضار قيل : له ال 
إله إال للاَّ  قال : ناولين سيجارة فمات على ذلك . وتويف أحد املدخنني  فلما وضع يف قرب 
احنرف عن القبلة . ولهذا وجب على من أراد سعادة نفسه واخلتام احلسن من إخوانن�ا 
املدخنني، بل وعلى كل املكلفني أن يراجعوا أنفسهم وينظروا إىل عواقب األمور، ويأخذوا 
ألنفسهم طريق السالمة والنجاة، جعلنا للاَّ من الناجني ونسأل للاَّ السالمة والعافية.

إخواين بعض الناس يقول : أنا مبتلى به ويصعب علي تركه بل ال أســتطيع.  ونقول 
له إن هذا الكالم ساقط فالطفل سنت�ان وهو يرضع من ثدي أمه بعد ذلك يفطم من هذه 
اللنب العذب اللذيذ والغذاء النافع فينفطم  فكيف ال تفطم نفســك أيها الرجل العاقل 

من هذا  الضار اخلبيث املحرم  .

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم والنفس كالطفل إن تهمله شب على  

إن الهوى ما توىل يصـــم أو يصــم فاصرف هواها وحـــاذر أن توليــه  

من حيث لم يدري أن السم يف الدسم كم حســـــــنـــت لذة للمرء  قاتلة  

وهناك الكثري الكثري  ممن أقلع عن التدخني فدعــاوى العجــز عن اإلقــالع عن 
 التدخني  مجرد دعاوى زائفة .. وأوهام كاذبة .. تب�ددها العزيمة ... وتت�الىش بقوة اإلرادة.

ســبحان للاَّ مســلم تغلبك يا رجل أتنتصر عليك ســيجارة ؟!!!!  فإىل مىت أيخ املدخن 
وأنت مصّر على التدخني ؟  اقلع عن الدخان قبل فوات األوان ال جتعلها حترقك وتنتصر 

عليك  .

أيخ املدخن...عمرك يسري وأنت للتدخني أسري ال تضيع حياتك يف التدخني.
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وإليك أيخ املدخن احلبيب بعض الوسائل والعالجات لكي ترتك التدخني :

أواًل : إذا علمت أنه حرام فاتركه للَّ وحده امتث�ااًل ألمر للاَّ سبحانه أواًل والبعد عما 
يضّرك.

.  والزم  ثاني�ًا : الدعاء بصدق وإخالص واإلحلاح على للاَّ يف ذلك، واالســتعانة باللَّ
بابه، وتعرض لساعات االستجابة، وأظهر للَّ الصدق والتضرع فاللَّ يقول يف احلديث 

القديس  ) فاستهدون أهدكم (  .

ثالثًا :  - مراقبة للاَّ العظيم جل جالله   إذا راودتك نفســك على شــرب ســيجارة 
فذكرها بعظمة للاَّ واحلياء من للاَّ أن يراك على معصية  .

رابعــًا : الرغبة الصادقة والعزيمة األكيــدة واإلرادة القوية يف اإلقالع عنه واملجاهدة 
على تركه نهائي�ًا وتكرار املحاوالت ألن بعض املحاوالت قد تفشــل فالبد من االستمرار 

باملحاوالت وال تقل حاولت وفشلت، بل استمر .

 خامســًا : اســتعمل بدله ســواكًا  أو لبانًا أو غريه من احلالل الطيب . تن�اول يوميًا

 بعد اإلفطار كأس عصري  من الليمون أو العنب أو الربتقال ألنه خيفف من شــدة الرغبة
يف التدخني .

سادســًا : من العــالج الذهاب إىل العيادات اخلاصة بعالج التدخــني فهم يب�ذلون 
الغايل والنفيس يف سبي�ل إعانتك والوقوف معك .

سابعًا : حاول االبتعاد عن املدخنني وأجواء التدخني واختلط بمن يعينك على ترك 
ما يضرك اقطع مجالسك السابقة واعتض عنها بمجالس أهل اخلري والصالح فهي خري 

عون لك بعد إعانة للاَّ وتوفيقه.

ثامنًا : فمجاهدة اإلنسان لرتك الدخان وما ياليق من مشاق وصعوبة عبادة  عظيمة 
أيما عبادة زب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئرب ]العنكبوت:٦[ .

أيخ الفاضل: فضال  لالسزتادة انظر رسالة مفيدة يف موضوعها موسومة بـ :  ) كن 
على حذر فاألمر جلل ( .
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 موعظة بعنوان : وقفة عند قرب 

يقول النيب صلى للاَّ عليه وســلم :  )ما رأيت منظرا قط إال والقرب أفضع منه(  وروى 
ابن ماجه عن هائن موىل عثمان ريض للاَّ عنه قال : ) كان عثمان ريض للاَّ عنه  إذا وقف 
على قرب بكى حىت يب�ل حليت�ه فقيل له : تذكر اجلنة والنار وال تبكي وتبكي من هذا ؟ قال 
: إن رســول للاَّ صلى للاَّ عليه وســلم  قــال :) إن القرب أول منازل اآلخرة فــإن جنا منه أحد 
فمــا بعده أيســر منــه وإن لم ينج منه فما بعده أشــد منــه (  وروى ابن ماجة عــن الرباء بن 
عازب ريض للاَّ عنه قال : كنا مع رسول للاَّ صلى للاَّ عليه وسلم  يف جنازة فجلس على 
شفري القرب فبكى وأبكى حىت بل الرثى ثم قال ) يا إخوان ملثل هذا فأعدوا (  يقول أبو هريرة  
ريض للاَّ عنه : ]كفى باملوت واعظا وكفى بالدهر مفرقا اليوم يف الدور وغدا يف القبور[ قال 
بعض السلف ]قيل لبعض احلكماء : ما أبلغ العظات ؟ قال : النظر إىل محلة  األموات[ 
وقال بعضهم : ]كفتك القبور مواعظ األمم الســابقة[   وقال عمر بن ذر : ]لو علم أهل 
العافيــة ما تضمنت�ه القبور من األجســاد البالية جلدوا واجتهــدوا  يف أيامهم اخلالية  خوفا 
من يوم تتقلب فيه القلوب واألبصار[  وقال حسني اجلعفي : ]أىت رجل قربا محفورا فاطلع 

يف اللحد فبكى واشتد بكاؤه فقال :أنت وللاَّ بييت حقا وللاَّ إن استطعت ألعمرنك[ .

وغــره طـــول األمـــــــل يا من بدنيــــاه اشتغـــل  

صنـــــدوق العــمـــــــــل املوت يأيت بغتة  والقرب  

لذا ينبغي للمشــّيع  والزائر للقبور أن يكون قريب�ًا من القرب، فإن أعظم الناِس تأّثرًا 
باجلنازة من كان قريب�ًا منها ينظر إىل حالها وحال أهلها، فإن املقصود من تشــييع اجلنائز 
ودفنهــا االتعــاظ حبال أهلهــا وقرابتها، فيقوم اإِلنســان على القرب وينظر إىل ذلك امليت 
ــرًا متدبرًا متأماًل متذكرًا حالته إذا كان  دخل القرب ُمتفكِّ

ُ
املســى املدىلَّ وينظر إىل حاله إذا أ

مثله، ناظرًا يف أهله وقرابت�ه وأعز الناس عليه، كل يكفكف دمعــه ال يغين عنه من للاَّ 
شيئ�ًا، فإن كان عزيزًا أو شريفًا أو وضيعًا نظر إليه وقد خرج  من دني�اه بقطن وكفن  دون 
أن يزيــد عليهمــا إال بما قدم يف الدنيــ�ا من صالح العمــل وطاحله . ثم ينظــر إليه بعد أن 
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ُيغلق عليه قربه وكيف ينفض أعز الناس عن يديه ترابه، ثم خيرج من قربه حسريًا كسريًا، 
ولو كان ابن�ًا عزيزًا عليه أو ولدًا غاليًا عليه فيخرج من ذلك القرب ِصفر اليدين من قريب�ه، 
وأصبح ذلك امليت كأنه لم ير على وجه األرض من قبل ذلك، ثم إذا فرغ من ذلك كله نظر 
إىل حال القرابة وهم ُيهيلون عليه الرتاب حىت إن عينك ترى االبن يهيل الرتاب على أمه 
وأبي�ه وصاحبت�ه وبني�ه ال ُيغين عنه من للاَّ شــيئ�ًا، ثم ينظر إليهم وقد انصرفوا عن ذلك 

القرب وتركوه لما قدم من صالح العمل أو طاحله، فكل هذه املواقف ُتذكر باللَّ .

ولذلك قال بعض العلماء : ) إن حال امليت عند الدفن يكفي يف الداللة على اآلخرة، 
نَّ داللة احلال تغين عن ِداللة املقال. من نظر 

َ
فال حيتاج إىل موعظة بعد ذلك ( ، وذلك أل

إىل القبور  وأحوال أهلها انكسر قلبه ولذلك ال جتد إنسانا حيافظ على زيارة القبور  مع 
التفكر  والتأمل  إذ يرى اآلباء واألمهات  واإلخوان واألخوات  واألصحاب واخلالن  يرى 
منازلهم  ويت�ذكر أنه قريب�ا سيكون  بينهم  وأنهم جريان بعضهم لبعض  قد انقطع الزتاور 
بينهم مع اجلرية  وأنه يت�داىن القربان  وبينهما ما بني الســماء واألرض  نعيما وجحيما . ما 
تذكر عبد هذه املنازل اليت ندب النيب  صلى للاَّ عليه وسلم إىل ذكرها وزيارتها إال رق قلبه  

من خشيت�ه تب�ارك وتعاىل  وال وقف على شفري قرب فرآه محفورا  فهيأ نفسه .

علــى ماذا يغلــق ؟ وعلى من ؟وعلــى أي يشء ؟ أيغلق على مطيــع أم عايص ؟ أيغلق 
على نعيم أم جحيم ؟ما نظر عبد هذه النظرات  وال استجاشت يف نفسه هذه التأمالت 

إال اهزت قلبه من خشية للاَّ ومراقبت�ه وعظمته وحيائه وإجالله

واحرص أن تكون أحداث وصور الزيارة باقية يف مخيلتك ماثلة أمامك بعد الزيارة  
فإذا تكاسلت نفسك عن طاعة من الطاعات تذكرت الزيارة  فذكرتك باآلخرة  مما 
حيفزك للطاعة  وإذا همت نفسك بفعل معصية  تذكرت الزيارة  فذكرتك باآلخرة  مما 

حيجزك عن املعصية (  فال تنس القرب  .

يقول أنس بن مالك ريض للاَّ عنــه : ) يومان وليلتان لم تســمع اخلالئق بمثلها: - 
اليومان: يوم ييجء البشري من للاَّ عزوجل إما برضاه وإما بسخطه ويوم املوقف بني يدي 
للا عزوجــل ، والليلتــان : ليلة مبيت امليت يف قربه مع أهل القبــور فلم يبت ليلة مثلها،  

وليلة صبيحتها القيامة ليس بعدها ليلة(  قال الشاعر :
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فارقـــت موضــــع مرقــــدي      يوما ففـــارقــــين السكــــون

القـــــــــــــرب أول ليـــلــــــــــــة      باللَّ قـــــل لـــي مـــا يكـــــون

. . .

للَّ درك مـــاذا تســــرت الـحـــفــر قف باملقابر واذكر إن وقفت بها  

وفيهم لـــك يا مغرور معـتـبـــــــر ففيهم لك يا مغــــرور موعظـــة  

دهرًا فوارتهم من بعدها احُلفـــر كانوا ملوكًا تواريهــم قصورهــم  

فعليك أيخ الفاضل بزيارة القبور ففيها  صالحا للقلب وحياة وتذكريا باآلخرة .

   وكل ذي أجٍل يوًما سيبلغـــه   وكل ذي عمٍل يوًما سيلقــــاه

ولالسزتاة يرجع لكتاب بعنوان: وأدهى من املوت ما وراءه فماذا يا ترى أعددنا له ؟؟
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خاتمة
َر ســور  أقــول: لقد ظهر يف الناس أمر عظيم، وهو اإلفتاء يف دين للاَّ بغري علم وَتســوَّ
العلم أناس لم ين�الوا من العلم إال أنهم نسبوا أنفسهم إليه، وذلك أنك إذا ألقيت سؤااًل 
يف حكم شــرعي رأيت مجييب سؤالك ال حيصون كرثة وإن تعجب فعجب أنك ترى هذا 
املســكني ين�افح ويجادل بغري علم وال بصرية وشر البلية ما يضحك . ولم يسلم من هذا 
الداء إال من رحم ربك وهم قليل ) وكرثة الفتوى من قلة التقوى ( ونعوذ باللَّ من أناس 
تشــيخوا قبل أن يشــيخوا، ومن أفىت قبل حين�ه افتضح يف حينــ�ه . وذم العقالء فعل من 
تزيــا بغري زيه، ولبس غري جلده، فقالوا تشــبع بما لم يعط، وتزبزب قبل أن يتحصرم ... 
ْلُيعط القوس باريها وليعط النب�ل نازعهــا . وقالوا : أرىخ 

َ
وال جيين من الشــوك العنب، ف

له الزمام حىت عرث يف فضل اخلطام . وإذا تكلم املرء يف غري فنه أىت بهذه العجائب . وقيل 
لســفيان بن سعيد الثوري رحمه للاَّ فيمن حدث قبل أن يت�أهل فقال إذا كرث املالحون 
غرقت الســفين�ة  وترى الرجال كالنخل وما يدريك ما الدخــل .ونعوذ بــاللَّ من أناس 

تشيخوا قبل أن يشيخوا وصدق من قال :
كذبت�ه شواهد االمتحـــــان       كل من يدعي بما ليس فيه  

ولو سكت من ال يعلم لسقط اخلالف .  ويف احلديث الصحيح : )املتشبع بما لم 
يعط كالبس ثويب زور ( ]متفق عليه[ . عياذا باللَّ تعاىل.

ُه ُيعَترَبُ إقرار للباِطِل وإتاَحًة له أْن َيصوَل   أقوُل : وكلُّ سكوٍت من املسلِم القادِر فإنَّ
وَيجوَل، فما َرفَع الباطُل رأَســُه يف يوٍم مَن األّياِم إالَّ عندما كان أهُل احلقِّ يف َغفلٍة ونوٍم 

وانشغاٍل وسكوٍت.
فعلــى طلبة العلــم  القيام بواجب النصح والتبيني امتث�اال لقــول للاَّ تعاىل : زب ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ رب]آل عمران:1٨7[  واحلذر كل 

احلذر من الوعيد الشــديد الذي ذكره املوىل عز وجل يف قوله : زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۉرب  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

]البقرة:1٥٩-1٦٠[ . فكاتم العلم ملعون.
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 ولن يصلح حالنا حىت نغري ما بأنفســنا ونعود إىل كتاب ربن�ا وســنة نبين�ا.  قال تعاىل:
زب ھ  ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ رب ]الرعد:11[ . 

خاصة يف هذا العصر الذي قل فيه العلماء يف كثري من بقاع املسلمني يتعني ملن هو 
أهــل للفتيــ�ا أن ال يتحرج منها وإال ســيتوالها من هو شــر منه وأحمق شــريطة أن ال يفيت 
بما ال يعلم وإال فهو غري  مكلف أن جييب على كل ما ســئل عنه إذ ال يكف للاَّ نفســًا إال 
وســعها ولكن ينبغي ملن توجهت عليه الفتي�ا يف بلده وال يوجد فيه غريه أن يتفقه يف دين 
للاَّ وأن يعلــم نفســه فقد أصبحت الفتي�ا يف حقه فرض عني . فتــورع األخيار عن الفتي�ا 
وعن تدريس الناس وتعليمهم هو الذي فتح املجال ألدعياء العلم اجلرآء فأفتوا بغري علم 
فضلوا وأضلوا فعلى املرء أن حيسن نيت�ه وأن جيتهد يف حتصيل العلم وليس عليه بعد ذلك 

أن خيطئ فالكمال للَّ وحده.

وثمــة يشء آخر يف غايــة األهمية وهو أن الشــخص إذا أفىت بيشء تبــني له أن احلق 
خالف ما قال فعليه أن يرجع إىل احلق وأن يصوب اخلطأ وأن يذهب ملن استفتاه ويعلمه 

بذلك وال يستيح من هذا أبدًا .

ثم اعلم أيخ – وقاك للاَّ كتمان العلم والفتوى بــال علم – أن هــذه اآلفة موجودة 
عند بعض طلبة العلم بعلمهم للدني�ا فنالوا الشــهادات من ماجستري ودكتوراه – كما 
يســمونها- ولم يعّلموا وإنما كتمــوا فهؤالء إثمهــم عظيــم وعاقبتهم وخيمــة يف الدني�ا 
واآلخرة إن لم يتوبوا، فينبغي على طالب العلم أن يطرح العلم على الناس طرحًا أينما كان 
بمختلف األســاليب مراعيًا ما حيتاجه الناس يف أزمانهم وأماكنهم ومستوياتهم املختلفة 
ويجيب على األســئلة إذا ســئل وهو يعرف إجابتها حىت ال يقع يف الكتمان، وعليه أن حيذر 
مــن الفتوى بال علم فهذه من الذنوب العظــام اليت وقع فيها بعض طلبــة العلم بمجرد 
تعلمهــم شــيئ�ًا من العلم صــاروا يصدرون الفتوى هــذا حالل وهذا حرام وللاَّ ســبحانه 
وتعاىل يقولزب ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ رب ]النحل:11٦[. 

فليس من العيب إذا سئلت وأنت ال تعرف اإلجابة أن تقول  : للاَّ أعلم .

فاحــذر يا أيخ من هذا املزلق اخلطري . أؤكد ذلك فأقول  : يــا طالب العلم تثبت، 
فالفتوى خطرية جدًا ومحرجة وهي توقيع عن رب العاملني فاحذر أن تقول على للاَّ بغري 
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العلم وحذار حذار من التسرع فيها والتهالك عليها وعليك بكلمة ال أدري فهي عند أهل 
التقوى والورع كالماء البارد.

وقــد امنت للاَّ علي بكتابة رســالة يف هذا الصــدد بعنــوان  : مزنلة الفتــوى  وعظم 
اإلقدام عليها  وأن السلف كانوا يتوقونها  وجترؤ كثري من الناس يف هذا  الزمان  من  القول 
على للاَّ بغري علم،  وحظيت هذه الرسالة  بتقريظ سماحة املفيت العام للمملكة  العربي�ة 
الســعودية ورئيس هيئ�ة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية  واإلفتاء الشــيخ : عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ  حفظه للاَّ ونفع به اإلسالم واملسلمني. لالسزتادة يرجع لها.

وبهذا ينتهي ما رمناه ويتم ما أردناه واحلمد للَّ على التمام واحلمد للَّ  الذي بنعمته 
تتم الصاحلات.

وآخر دعوانا أن احلمد للَّ رب العاملني وصلى للاَّ وســلم على نبين�ا محمد وعلى  آله 
وصحبه أجمعني ..

نفع للاَّ بهذه الرسالة جامعها وكاتبها وقارئها وسامعها وناشرها .

َجلَّ َمْن اَل َعْيَب ِفيِه َوَعال ُسـدَّ اخَلَلـاَل   
َ
ْد َعْيًب�ا ف ِ

َ
     ِإْن جت

وكتب�ه       
1 يف سرر شهر ذي احلجة  لعام 438       

أبو عبد امللك       
أحمد بن عبد للاَّ السلم.        

عامله للا بلطفه اخلفي       
وآجره على عوائد بره احلفي       
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صدر للمؤلف عفا للاَّ عنه
عاِزي( تقريظ الشيخ : عبد للاَّ بن  خطاٌء شاِئعٌة يف اجَلناِئِز والُقبوِر والتَّ

َ
  1 :  ) ِبَدٌع وأ

1 ه( )رسالة َصغرية( ) ط :  مطابع الكفاح ( . جبرين 414

ق ِبشــهِر رمضان وزكاة الِفطِر والعيدين(  2 : )أخطاٌء شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّ
بتقريــظ الشــيخ : عبد للاَّ بن جبرين . وتقديم : الدكتــور صالح بن محمد احلســن . 

1ه )ط – 1- : مكتب�ة املعارف( . 416

1 هـ   • كما اختصر هذا الكتاب الشيخ أبو اسحاق : إبراهيم بن أحمد اجلنويب .  425
دار ابن خزيمة .

ق ِبشهِر  • وللكتاب طبعة أخرى بعنوان :)أخطاٌء شــائعة واعتقادات باطلة تتعلَّ
رمضان وزكاة الِفطِر والعيدين واالعتكاف وصيام الست من شــوال  والقرقيعان  مع  
1 هـ  مكتب�ة  فوائد وفرائد  ومواعظ ورقائق ( الطبعة الثاني�ة مزيدة منقحة مصححة . 431

املعارف.

رب، ُخطورة  خرى : الصَّ
ُ
3 : )اإِلحداد- أقســامه – أحكامه  بدعه – فتاواه ( و)رســائل أ

الَفتوى، موعظة، كلمة ال ُبد منها يف أخطر الَقضايا وأهمها( تقريظ الشــيخ : عبد للاَّ بن 
1 ه )ط : مكتب�ة املعارف بالرياض( . جبرين، تقديم الشيخ : سليمان الماجد 418

فراحنا ما َلها وما عليها وُمعاجلة َبعض الّظواهر( ِبتقريظ الّشيخ عبد املحسن 
َ
4 : )أ

1 ه )ط : دار الذخائر بالدمام ( . البني�ان . 418

• كما اختصر هذا الكتاب الشيخ خالد الرجاء حتت عنوان : أخطاؤنا يف أفراحنا . ط 
دار ابن خزيمة .

حاديث واآلثار مع احلكم عليها 
َ
جة األ حة وُمخرَّ خرى : َمزيدة وُمَنقَّ

ُ
• وللكتاب طبعة أ

1هـ )  ط : دار ابن خزيمة( . َتصحيحًا وَتضعيفًا   428

 ) ِد الَبَشِر صلى للاَّ عليه وسلم   : وما فيها مَن الدروس والِعظاِت والِعرَبِ 5 : )َوفاُة َسيِّ
1 ه )ط : مكتب�ة املعارف( . 420
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1. هـ  ) ط :   دار القاسم ( . د للذي ال ُبدَّ منُه( ـ423 6 : )َتَزوَّ

يام واالعِتكاِف وزكاة الِفطِر والعيَدين  7 : )خمسمائة حديث لم تثبت يف الصِّ
1هـ ط :  دار ابن اجلوزي , ضايح( 423

َ
واأل

عــاِزي(  تقريظ  خطاٌء ومخالفات شــاِئعٌة تتعلق  باجَلناِئــِز والُقبوِر والتَّ
َ
8 : )ِبــَدٌع وأ

1هـ  )ط  : مكتب�ة املعارف( الشيخ : عبد للاَّ بن جبرين وهو كتاٌب َمبسوط  423

1هـ ) ط :  دار ابن اجلوزي .( .  على طريِق الّضياِع(  424
ٌ

9 : )أخالق

1هـ    10 :  إحتاف املالح فيما حيتاجه عاقد النكاح   .تقديم الشيخ عبد للاَّ املحيسن 425
) ط  : دار ابن اجلوزي (.

1هـــ   )ط : دار ابــن خزيمــة(                                                                                11: قصــص وعــرب ووقفــات  ووصايــا وعظــات 427
1هـ )  12: بدع وأخطاء تتعلق باأليام والشــهور تقريظ الشــيخ : عبد للاَّ بن جبرين    427

ط :  دار القاسم   ( .

1هـ  )ط  :   13 :أحاديــث منتشــرة  لم تثبت يف العقيدة والعبادات والســلوك  427
مكتب�ة الرشد (

14:  إحتــاف األنام بمــا يتعلق بالصالة والســالم على خري األنــام  للاَّ صلى للاَّ عليه 
وســلم      مســائل وفضائل وصيغ بدع  ومواطن وفتاوى وأحكام  ويليه ملحــق بـ )بي�ان 
1 هـــ   )ط :  دار  أحاديــث لــم تثبــت يف الصالة علــى النيب صلــى للاَّ عليه وســلم  (  428

القاسم (.

15: ثالث رسائل يف الدفاع عن العقيدة :

)1(  الرسالة األوىل : القوادح العقدية يف قصيدة البوصريي الربدية .

)2( الرسالة الثاني�ة : تنبيهات على ما يف دالئل اخلريات من شطحات.

)3( الرســالة الثالثة : إحتاف األحياء خبالصة الكالم على أيب حامد  وكتابه اإلحياء  . 
تقديم العالمة الشــيخ  د : عبد للاَّ بن جبرين عضو اللجنة الدائمة ســابقا  والشــيخ  د :  
ســعد بن ناصر الشرثي عضو هيئ�ة كبار العلماء  والشيخ عبد املحسن بن محمد البني�ان  
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1 هـ  ط  : مكتب�ة الرشد . مدير مركز الدعوة واإلرشاد بالدمام سابقا 428

16 :  تنبي�ه املشيع للموىت والزائر للمقابر إىل بدع ومخالفات  وتنبيهات  ومالحظات 
1هـ دار ابن خزيمة . وعظات  ومسائل تتعلق باملقابر  431

17 : مزنلة الفتوى  وعظم اإلقدام عليها  وأن الســلف كانوا يتوقونها  وجترؤ كثري من 
الناس يف هذا  الزمان  من  القول  على للاَّ بغري علم   تقديم :   صاحب الســماحة  :  مفيت 

1هـ  ط  مكتب�ة املعارف بالرياض. عام اململكة  . 432

18 :  القرآن الكريم   فضائل . آداب. قواعد . بدع . مسائل فوائد .فتاوى.صفحات 
ناصعة ونماذج ساطعة لسلفنا   الصالح  مع القرآن الكريم   ويليه : ملحق أحاديث لم 

1هـ دار ابن خزيمة . تثبت تتعلق بالقرآن الكريم . 432

19 : رســالتان : األوىل : أخبار  واهية  وأساطري  وغرائب  وإرهاصات  قرنت   بمولده  
1 هــ  ط مكتب�ة املعارف  صلى للاَّ عليه وسلم .الثاني�ة : دحض شبه واهية متهافتة   432

بالرياض

1 هـ دار كنوز اشــبيليا  20 :   وأدهى من املوت  ما وراء ه   فماذا يا ترى  أعددنا  له؟432
بالرياض .

21 :   رسالة موجزة  ببـيـان  أخطاء ومخالفات ال أصل لها  منتشرة عند القبور  تقديم: 
1 هـ مكتب�ة املعارف بالرياض صاحب السماحة  :  مفيت عام اململكة  .  432

1 هـ مطابع احلسيين باألحساء . 22 : رقية الزىن وظواهر أخرى  432

23: رســالتان موجزتــان : الرســالة األوىل: تنبيهات مختصــرة  و مالحظات مهمة  
تتعلق بتشــييع األموات  الرســالة الثاني�ة : الرســالة املختصرة يف بي�ان مــا يتعلق  باأليام 
1 هـ دار  والشــهور من بدع مشتهرة[ تقديم  : صاحب السماحة  :  مفيت عام اململكة  432

كنوز اشبيليا بالرياض .

24 : رســالة بعنــوان :  للاَّ جــل جالله يران ووقفات. مع  نماذج  ســاطعة  وقصص 
رائعة .
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25 :  أما  آن  األوان ؟ كفى يا نفس ما كانا . طبع دار الوطن ، نشر املكتب التعاون 
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملربز .

ق ِبشــهِر رمضان وزكاة الِفطِر والعيدين  26 : )أخطاٌء شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّ
واالعتكاف وصيام الســت من شــوال  والقرقيعان  مع  فوائد وفرائد  ومواعظ ورقائق ( 

1 مكتب�ة املعارف. الطبعة الثاني�ة مزيدة منقحة مصححة . 431

27 :  ]بدع وأخطاء شــائعة واعتقادات باطلة تتعلــق باألضايح[ يليها ]أحاديث لم 
تثبت يف األضايح[ يليها موعظة . مكتب�ة املعارف بالرياض  .

28 :  ]أحكام  املــرىض وأهــل املصائب والتعــازي  واألموات بــني الســنة  والبدع 
واخلرافات[ ويليه ملحق : مرض رسول للاَّ صلى للاَّ عليه وسلم   ووفاته وأحاديث لم 

تثبت[ مكتب�ة املعارف بالرياض.

29 : ]يا ابن�ة اإلسالم األبي�ة [ طبع ونشر مركز التنمية األسرية باألحساء.

30 : ]أين حنن من تعظيم للاَّ عز وجل[  طبع ونشر املكتب التعاون للدعوة واإلرشاد 
وتوعية اجلاليات باألحساء .

31: قصص مؤثرة ومواقف معربة وطرائف رائعة من أطفال اإلسالم وشبابه ، طبع 
ونشر املكتب التعاون للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باألحساء .

32:  إحتاف املالح فيما حيتاجه عاقد النكاح ، طبع ونشر مركز التنمية األسرية 
باألحساء .

33 :  كن على وجل فاألمر جلل .

34: يسمونها بغري اسمها .

35 : مــا اشــتهر  وانتشــر  بني  البشــر من بــدع وأخطاء واعتقادات وأقــوال وأمثال  
وأحاديث وقصص وكتب ونشرات  وأشعار  .مدعمة بفتاوى كبار العلماء وبعض املواقع   

السلسلة األوىل .
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36 :  قضايا مهمة  :

1- ) أإله مع للاَّ ( ؟!! 

شــهر اإلفرجنية وترك الشهور العربي�ة .  
َ
2- التأريخ بالتاريخ امليالدي. التوقيت باأل

االعتماد يف إثب�ات دخول شهر رمضان على احلسابات الفلكية .   

3- االحتفال باملولد النبوي ) إذا خال من أي منكر( .

4- االحتفال بما يسىم »القرقيعان« ) مدرسة التسول اجلماعي ( .  

5- التعصب الريايض .

6- التنفري من الزواج     

7- خطورة الغناء واملعازف واملواقع اإلباحية مع خطاب موجه ملن وقع يف شراكها.

8- وقفات وتساؤالت مع فلذات األكباد .

9-  اإلجازة والسفر .وهذه هي الرسالة .

10- ضرر املدخن على من جيالس . 

موعظة بعنوان : وقفة عند قرب .

وهذه هي الرسالة.
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محتويات الكتاب

٦مقدمة

1٨-  )أإله مع للا( ؟!!

شهر الفرجنية
َ
227- التأريخ بالتاريخ امليالدي التوقيت باأل

٣٣٦- االحتفال باملولد النبوي  )إذا خال من أي  منكر(

٤1• تنبي�ه مهم

٤٤٣- االحتفال بما يسىم »القرقيعان« )مدرسة التسول اجلماعي(

٥٥٠- التعصب الريايض

٦٥٤- التنفري من الزواج

7٥٨- خطورة الغناء واملعازف واملواقع اإلباحية  مع خطاب موجه ملن وقع يف شراكها

٨٦٨- وقفات وتساؤالت مع فلذات األكباد

٩٨7 - اإلجازة والسفر 

1٠٩٤- ضرر املدخن على من جيالس

٩٩ موعظة بعنوان : وقفة عند قرب 

1٠2خاتمة

1٠٥صدر للمؤلف عفا للاَّ عنه
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