لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ  :عَبْد الْعَزِيزِ اجلُهين
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إن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل
من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد
أن حممدا عبده ورسوله ،صّل اهلل عليه وعّل آله وصحبه وسلم ،أما بعد:
الصيام ،وهو منّة من اهلل
فإن اهلل -تبارك وتعاىلّ -
تفضل علينا ب ِّ
عظيمة ،جيب علينا شكرها ،أن رشح صدورنا هلذه الفريضة العظيمة من
فمعفو عنك ،وإن
فرائض اهلل ،ومل يكلفنا ما ال نطيق ،فإن كنت مسافرا
ٌّ
كنت مريضا فمسموح ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﮊ [البقرة. ]٥٨١ :

ومن كان صغريا ال جيب عليه ،ومن كان شيخا هرما قد سقط متييزه
فال يشء عليه ،قال تعاىل :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ

[إبراهيم]٧ :

الصيام أوجب ما فيه وأهم ما فيه تقوى اهلل ،قال تعاىل:
وهذا ِّ
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰﮊ

[البقرة]٥٨١ :
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الصيام من أجل التقوى ،قد قال تعاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ
ففرضية ِّ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [آل عمران ، ]٥٠١ :فاتقوا قد ُب ِّينت يف قوله :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮊ

[التغابن]٥١ :

ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ [البقرة،]١٨١ :

وتقوى اهلل معناها فعل املأمور وترك املحظور ،تقوى اهلل أن تفعل ما
ُأمرت به ،وتنتهي عام هناك اهلل -عز وجل -عنه.
تقوى اهلل -سبحانه وتعاىل -يف فعل أوامره واجتناب نواهيه ،هذه
التقوى ،هذا تعريف التقوى ،وهي الغرض من العبادة ك ّلها.
قال تعاىل يف أول سورة البقرة :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [البقرة،]١٥ :
الصيام ،واحلج ،والصالة ،وكل هذه العبادة
العبادة كلها مركبةِّ ،
التي تعبدنا اهلل هبا هي مبنية عّل هذا األساس ،تقوى اهلل ،ﮋ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [البقرة.]١٥ :

إذا عبدت اهلل حق العبادة فعلت املأمورات وتركت املحرمات ،إذا
عبدت اهلل بام أمرك به ،واجتنبت ما هنيت عنه ،فعلت املأمور وتركت
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املحظور هنا ترتبى التقوى يف قلبك ،فتجتنب ما هنى اهلل – عز وجل -عنه
وتأمتر بام أمرك اهلل به.
الصيام بل وسائر العبادات أن تكون مصحوبة
ومن أهم آداب ِّ
بالتوحيد ،ما معنى التوحيد؟ إفراد اهلل بالعبادة،
معنى ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،ال إله إال اهلل ال معبود بحق إال
اهلل ،هذا معنى العبادة ،هذا معنى التوحيد ،إفراد اهلل بالعبادة،
ال تعبد غريه وال تعبد معه ،تفرده وحده -تبارك وتعاىل -قال تعاىل:
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [النساء ] ١١ :شيئا نكرة يف سياق األمر
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮊ [النساء ]١١ :يف سياق النهي ﮋ ﮜﮝ ﮊ

[النساء:

 ]١١نكرة يف سياق النهي ماذا تفيد؟ تفيد العموم،
جن وال إنس،
يعني ال ترشك مع اهلل ال ملك ،وال نبي ،وال ويل ،وال ّ
قال تعاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [النساء ]١١ :ﮋ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الجن ] ٥٨ :املساجد إما أهنا بيوت اهلل ،أو
أهنا هذه األعضاء التي تسجد هلل ،اليدان والركبتان والقدمان هذه ستة،
واألنف واجلبهة عضو واحد،
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ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الجن ] ٥٨ :و ِّ
الرشك أعظم
الذنوب ،أعظم ذنب ُعص اهلل به هو ِّ
الرشك ،قال تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

[المائدة:

. ] ٧١

الصيام حتقيق التوحيد ،ألنه إذا عبد اإلنسان مع اهلل
أعظم آداب ِّ
غريه فإن عبادته باطلة ال ُتقبل منه ،كل عبادة؛ صالة ،زكاة ،حج ،صوم،
كل عبادة ال ُتقبل إال بالتوحيد.
قال تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ
[الفرقان]١١ :

 ،عمل ظاهره الصالح لكن ماذا قال اهلل –عز وجل-؟

ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﮊ

[الفرقان]١١ :

ألن الكفار أيام النبي -صّل اهلل عليه وسلم -عندهم أعامل جليلة
ط ِّيبة منها عامرة املسجد احلرام ،ومنها سقي احلاج ،ومنها إقراء الضيف،
ومنها ،ومنها ،قال تعاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ[ التوبة،] ٥١ :
هنا البد من اإليامن فيام أخرب اهلل به وفيام أخرب به نب ِّيه -صّل اهلل عليه
وسلم -من فعل املأمورات وترك املحرمات ،تؤمن بأركان اإليامن كلها،
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أركان اإلسالم كلها ،لعلها معلومة لدى السامع الكريم ،وتقوم بالعبادة
خالصة لوجه اهلل ،مرادا هبا وجهه عّل سنة نب ِّيه -صّل اهلل عليه وسلم،-
عّل منهاج رسول اهلل -صّل اهلل عليه وسلم ،-هذه العبادة ستكون
خالصة ،حتى تكون مقبولة البد أن تكون خالصة هلل صوابا عّل سنة
رسول اهلل -صّل اهلل عليه وسلم -فإذا كانت العبادة ليست خالصة ُردت
قال تعاىل :ﮋ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜﮊ

[الكهف]٥٥٠ :

قال تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [البينة]١ :

هذه رشوط أساسية يا أحبايب الكرام ،رشوط أساسية لقبول كل
عبادة ،أن تكون خالصة هلل ،صوابا عّل سنة رسول اهلل -صّل اهلل عليه
وسلم -وأن ال ينكر مما أمر اهلل به ،وأمر به نبيه -صّل اهلل عليه وسلم،-
الصيام ليس
الصيام لو أن إنسانا قال أنا أصوم مع أين أعتقد أن ِّ
فمثال ِّ
بواجب ،قلنا :أنت يا بعيد كافر ،ملاذا أنكرت فريضة فرضها اهلل تعاىل يف
القرآن؟ ،فإن أرص عّل هذا أنه ليس بواجب ،أو أرص عّل الصالة أهنا
احلج أنه ليس بواجب ،نقول اآلن أنت
ليست بواجب ،أو أرص عّل
ّ
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خرجت من ملة اإلسالم ،وعليك أن ترجع ،وتتوب إىل اهلل ،فتعرتف بام
أمر اهلل به ،وأمر به نبيه -صّل اهلل عليه وسلم ،-فإن أبى فيقتل مرتدًّ ا عن
اإلسالم -نسأل اهلل العافية ،-وإن ترك العبادة هتاونا فهو عاص ،ترك
الصيام ،الصالة ،الزكاة ،هذا يعترب عاصيا.
ِّ
عّل املؤمن أن يقوم بالعبادة عّل الوجه األكمل ،يريد وجه اهلل تعاىل
والدار اآلخرة ،قال تعاىل يف القرآن الكريم وهذا يذكِّرنا برجل جاء إىل
اإلمام مالك -رمحه اهلل -فقال :يا إمام أنا أريد أن ُأحرم من قبل امليقات
قال :ال تفعل ،قال :ومل ؟ ،قال :أخشى عليك الفتنة ،قال :وأي فتنة؟،
يريد أن حيرم من قبل امليقات ،يف ظنه واعتقاده أن هذا الفعل عبادة،
قال :ال تفعل ،قال :مل يا إمام؟ ،قال :أخشى عليك الفتنة ،قال :وأي
فتنة يف ذلك؟ قال :إن اهلل -تبارك وتعاىل -يقول :ﮋﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [النور، ]١١ :
الرش ُك،
قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل " :-أتدْ ري ما ا ْلفتْن ُة؟ ا ْلفتْن ُة ِّ ْ
لعل ُه إذا رد ب ْعض ق ْوله " رد بعض قوله قول اهلل ،أو قول النبي – صّل اهلل
يشء من الز ْيغ
عليه وسلم " -لعل ُه إذا رد ب ْعض ق ْوله أ ْن يقع يف ق ْلبه ْ
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في ْهلك" ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﮊ [ آل عمران]٨ :

أعظم أركان اإلسالم حتقيق التوحيد ،وهو رضوري ألداء العبادة
حجا أم زكاة ،أم ًّبرا ،أم أي يشء ،البد من حتقيق
سواء كانت صياما ،أم ًّ
العبادة ،من حتقيق التوحيد.
يقول اهلل -تبارك وتعاىل -يف القرآن الكريم وهو جواب لبعض
احلاج ،بعض احلاج يقول :أعطني آية من القرآن عّل أن األولياء ال
ينفعون وال يضون ،قل نعم؛ قال اهلل -تبارك وتعاىل -يف القرآن الكريم
يف سورة الرعد :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ [الرعد ]٥١ :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وإذا كانوا
هم ال يملكون هؤالء الصاحلون ،أو هؤالء املقبورون ،أو املالئكة ،أو
األنبياء ،أو الصدِّ يقون ،أو الشهداء ،إذا كان هؤالء ال يملكون ألنفسهم
رضا فهل يمكن أن يملكوا لنا معرش األحياء نفعا أو رضا ؟!!
نفعا وال ًّ
أبدا؛ بل سيد السادات نبينا حممد – صّل اهلل عليه وسلم -ماذا قال اهلل –
عز وجل -عنه آخر سورة األعراف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
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ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ [األعراف]٥٨٨ :

يضين منه ،ﮋ ﭝ ﭞ
مما يريد أن ينفعني أو ّ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﮊ [األعراف ،]٥٨٨ :هذا سيد البرش ،وسيد الشفعاء ،وسيد ولد
آدم يقول :ال أملك لنفيس ،يا حممد قل ،اهلل –عز وجل -يأمره يقول له:
قل ،قل يا حممد ،قل للناس :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [األعراف،]٥٨٨ :
ونحن نقول هلؤالء الذين يأتون ويقصدون احلج ويقومون ببعض
العبادات ما رأيكم بمن يصيل للنبي؟ إيش حتكمون عليه؟ بم حتكمون
عّل من صّل لرسول اهلل – صّل اهلل عليه وسلم -ركعتني ،أو أربع ،أو
ست ،أو غريها؟
نقول :نحكم عليه بكافر ،يقول :مل كفرمتوه؟ قالوا :ألنه صّل صالة
لرسول اهلل – صّل اهلل عليه وسلم -والصالة عبادة اختص اهلل نفسه هبا،
تقولون عبادة اختص اهلل نفسه هبا!! إيش دليلكم أهنا عبادة اختص اهلل
نفسه هبا؟ قالوا :دليلنا قول اهلل –تبارك وتعاىل :-أعوذ باهلل من الشيطان
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الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮊ

[الكوثر١ - ٥ :

ﮑﮊ [الكوثر١ -٥ :

] اهلل قال إيش؟ قال :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ

] اختص اهلل نفسه هبذه العبادة ،فمن صّل أو نحر -

نحر يعني ذبح -فمن ذبح أو نحر لغري اهلل فهو مرشك كافر ،اختص اهلل
اجلن ،أو اإلنس ،أو
نفسه هبا ،فمن صّل لغري اهلل ،أو ذبح لغري اهلل من ّ
املوتى ،أو غري ذلك هذا مرشك ،قلنا هذا صحيح صدقتم ،طيب ما الفرق
بني هذا وبني قول اهلل – تبارك وتعاىل :-ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﮊ [غافر، ]١٠ :كيف أنت تقر هبذه وال ما تقر؟ قال :يا أخي هذه آية يف
القرآن ،جزء من آية ،مادام اهلل قال :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ [غافر]١٠ :

ما الفرق بينها وبني ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [الكوثر ]١ :؟ احلكم
واحد ،ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

[الكوثر]١ :

ﮋ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ

[غافر]١٠ :

هذه عبادة.
جن ،أو إنس فهو
إذا من رصف الدعاء لويل ،أو نبي ،أو ملك ،أو ّ
كافر ،ألنه رصف عبادة اختص اهلل نفسه هبا ،فقال :ادعوين ،كيف تدعو
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األولياء وتدعو الصاحلني؟ أو تدعو من دون اهلل غريه واهلل يقول:
ﮋﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ [غافر.]١٠ :

وهل مثله اخلوف؟ نعم؛ يقول اهلل –تبارك وتعاىل :-ﮋ ﭧ ﭨ
ﭩ ﮊ [آل عمران]٥٧١ :

خافوين ،ما الفرق بني ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

[الكوثر ،]١ :وقوله :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [آل عمران ]٥٧١ :ك ّلها أمر من
اهلل ،فمن خاف غري اهلل ،فمن صّل لغري اهلل ،فمن دعا غري اهلل ،اخلوف
عبادة ،الدعاء عبادة ،الصالة عبادة ،الذبح عبادة ،فينبغي حتقيق التوحيد
يا أحبايب الكرام حتى يكون العمل خالصا هلل صوابا عّل سنة رسول اهلل –
صّل اهلل عليه وسلم.-
وهل مثله طلب الشفاعة من النبي؟ أو الويل؟ أو املالئكة؟ أو غري
ذلك من الصاحلني املوتى؟ نعم؛ طلب الشفاعة من املوتى ،ومن األولياء،
ومن الصاحلني رشك ،ألن الشفاعة خاصة باهلل ،ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ

ﮊ [البقرة]١١١ :

من هو الذي يشفع عند اهلل إال أن يأذن اهلل؟ اهلل

أذن لنب ِّيه – صّل اهلل عليه وسلم -أن يشفع يف حياته ،يف حياته قبل موته
يشفع ،كام كان الصحابة – رضوان اهلل عليهم -يسألونه الشفاعة يف
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حياته ،يقولون :يا رسول اهلل ادع اهلل لنا أن يسقينا ،هلكت املوايش،
وانقطعت السبل ،ادع اهلل أن يسقينا ،فرفع يد ّيه وسأل اهلل ،فأنزل اهلل –
تبارك وتعاىل -يف احلال املطر،
وال خيتلط علينا هذا بطلب الشفاعة منه بعد موته ،فإن طلب
الشفاعة منه بعد موته رشك ،لكن يشفع وهو حي نعم ،شفع قبل موته
بإنزال املطر ،ويشفع يوم القيامة كام يف حديث الشفاعة املعروف أن الناس
إذا اشتد هبم الكرب يوم القيامة يقول بعضهم لبعض :اذهبوا اسألوا عمن
يشفع لكم بأن ُينهي اهلل – تبارك وتعاىل -هذا املوقف ،املوقف العظيم
الذي يدوم مخسني ألف سنة -ال إله إال اهلل -مخسني ألف سنة ،فيقولون
اذهبوا إىل أبيكم آدم ،فيعتذر منها آدم ،يقول اذهبوا إىل نوح ،أول رسول
أرسل إىل أهل األرض ،يذهبون إىل نوح ،يعتذر منها نوح ،وكل نبي
يدفعها عنه إىل غريه حتى تنتهي إىل عيسى بن مريم – عليه الصالة
والسالم ،-فيقول :لست هلا ،اذهبوا إىل حممد عبد غفر اهلل له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر ،فيأتون إىل رسول اهلل – صّل اهلل عليه وسلم -فيقول :أنا
هلا ،أنا هلا ،فيسجد ويبقى ساجدا ،فيفتح اهلل عليه من املحامد ما ال يعرفه
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من قبل ،يسجد ما شاء اهلل أن يسجد حتى يقول له املوىل  -تبارك وتعاىل-
ْ (( :ارف ْع حممد و ُق ْل ُي ْسم ْع و ْاشف ْع تُشف ْع))
هذا املقام املحمود الذي حيمده عليه األولون واآلخرون ،هذا وهو
حي ،أما طلب الشفاعة من املوتى فهذا من أنواع ِّ
الرشك ،ألن اهلل –
سبحانه وتعاىل -مل يأذن للموتى أن يشفعوا ،وحياة النبي –صّل اهلل عليه
وسلم -وغريه من األولياء قبل موهتم خالف حياهتم بعد موهتم ﮋ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [الزمر.]١٠ :

الصحابة – رضوان اهلل عليهم -هم أعرف منا بسنة رسول – صّل
اهلل عليه وسلم،-يسألونه الشفاعة وهو حي لكن ما سألوه الشفاعة بعد
موته ،ال ،ما سألوه الشفاعة بعد موته ،هم أعرف الناس بالتوحيد ،أعرف
الناس بالعقيدة ،أعرف الناس ب ِّ
الرشك ،كان – صّل اهلل عليه وسلم-
يشفع وهو حي ،فلام تُويف – صّل اهلل عليه وسلم -واحلديث يف صحيح
البخاري ،احتاج الناس إىل املطر ،فامذا فعلوا؟
يف عهد عمر بن اخلطاب اخلليفة الراشد – ريض اهلل عنه -خرج
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه -يف الناس إىل املصّل فصّل
هبم صالة االستسقاء ثم قال " :الل ُهم إنا كُنا " الحظ كلمة كنا ،أي أيام
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النبي – صّل اهلل عليه وسلم " -كُنا نتوس ُل إل ْيك بنب ِّينا -صّل اهللُ عل ْيه
وسلم -فت ْسقينا  -نتوسل إليك بالنبي ما معناها؟ نعبد النبي؟! ال ،نتقرب
إليك بدعاء نبيك – صّل اهلل عليه وسلم -الل ُهم إنا كُنا نتوس ُل إل ْيك بنب ِّينا
صّل اهللُ عل ْيه وسلم -فت ْسقينا وإنا نتوس ُل إل ْيك -أي نتقرب إليك-اسقنا " نتقرب إليك بدعاء العباس – ريض اهلل عنه -فامذا فعل
بع ِّم نب ِّينا ف ْ
العباس؟ العباس رفع يد ّيه إىل اهلل ،فامذا قال العبا؟ قال " :الل ُهم ما نزل
بالء إال بذنْب ،وال ُرفع إال بت ْوبة وهذه أ ُكفنا إل ْيك بالذ ُنوب ،ونواصينا
اسقنا" ،قال الراوي :فأرخت السامء أكنان اجلبال،
إل ْيك بالت ْوبة ،الل ُهم ف ْ
وعم رسول
ما شاء اهلل مطر كثري ،خري كثري نتيجة دعاء صحايب جليلّ ،
اهلل – صّل اهلل عليه وسلم.-
ملاذا مل يذهب إىل قرب النبي – صّل اهلل عليه وسلم -ويقف عنده
ويقول :يا رسول اهلل استسق لنا ،يا رسول اهلل اشفع لنا ،يا رسول اهلل ادع
لنا ،هل فعلوا هذا؟ ال ،ما فعلوه ألن هذا من ِّ
الرشك ،اعتقاد أن امليت
يسمع وأنه جييب من دعاه ،ويسوون بني حياته ومماته هذا رشك ،فال جيوز
للمؤمن أن يفعل هذا ،الصحابة –رضوان اهلل عليهم -أعرف منا بسنة
النبي – صّل اهلل عليه وسلم ،-وأعرف منا بالتوحيد ،وأعرف منا
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بالعقيدة ،هذا يا أحبايب الكرام من أهم آداب الصوم ،حتقيق العقيدة،
الصيام حتقيق التوحيد ،أنت معي يا أخي؟ بعد حتقيق
حتقيق التوحيد ،أهم ِّ
التوحيد ،حتقيق املتابعة لسنة رسول اهلل –صّل اهلل عليه وسلم-وأيضا يف
سورة فاطر قال تعاىل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮊ [فاطر]٥١ :

القطمري الّشء اليسري ،ما يملكون من قطمري ﮋ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [فاطر ،]٥١ :الحظوا يا إخواين ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮊ

[فاطر]٥١ :

سامه رشكا ،والذين تدعون من دونه ،تدعون

غريه ،ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [فاطر:
]٥١- ٥١

ال يسمعوا ،ومل يستثن ،قال األنبياء واألولياء يسمعون ،املالئكة

يسمعون ،ال ،مل يستثن أحدا ،مل يقل إال ،ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮊ [فاطر]٥١- ٥١ :

 ،مع أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يقول :ﮋﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﮊ [فاطر ، ]١١ :اهلل قادرُ ،يسمع املوتىُ ،يسمع املالئكة،
أسمع النبي –صّل اهلل عليه وسلم -تعذيب أناس من هيود يف قبورهم،
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سمع صوتا فقال هيود ُتعذب يف قبورهم –نسأل اهلل العافية -وقال تعاىل:
ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [فاطر ، ]١١ :هنا
الحظ ،ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [فاطر ، ]١١ :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮊ

[فاطر]٥١ :

مع أن عيسى بن مريم – عليه الصالة

والسالم -كان حييي املوتى بإذن من؟ بإذن اهلل ،النبي -صّل اهللُ عل ْيه
وسلم  -خاطب أقوام يف قليب بدر خبيثة ،-الذين ُقتلوا يف بدر من
مرشكي مكة ،فجعل ُينادهي ْم بأ ْسامئه ْم وأ ْسامء آبائه ْم يا ُفال ُن ْب ُن ُفالن ويا
ُفال ُن ْب ُن ُفالن ويا عمرو بن هشام يا ش ْيب ُة ْبن ربيعة وغريهم من صناديد
قريش ه ْل وجدْ ت ُْم ما وعد ربك ُْم ح ًّقا فإ ِّنا وجدْ نا ما وعدنا ربنا ح ًّقا ،فقال
له عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه – ما تكلم من أجساد ال أرواح فيها -
ما فيها أرواح كيف تكلمها؟ ألهنم يرون هؤالء موتى ،ال حراك هلم،
جثث -فقال والذي ن ْف ُس بيده ما أ ْنت ُْم بأ ْسمع من ُْه ْم ملا أ ُق ُ
ول ال إله إال اهلل،
يعني أحياهم اهلل والصحابة يروهنم موتى ،أحياهم اهلل ليسمعوا تبكيته،
وتوبيخه ،وتقريعه – صّل اهلل عليه وسلم -نعم ،اهلل قادر ،يسمع ،ماذا
يقول؟ ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﮊ [فاطر ]١١ :لكن ماذا يقول؟ ،ﮋ ﭬ ﭭ
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ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [فاطر]١١ :

لكن إذا شاء اهلل ُيسمع النبي – صّل اهلل

عليه وسلم -كام أسمعه عن هؤالء ،ال حول وال قوة إال باهلل ،هؤالء
أسمع اهلل رسوله – صّل اهلل عليه وسلم  ،-هؤالء أسمعهم تبكيته،
وتوبيخه ،وتقريعه -صّل اهلل عليه وسلم -لكن ماذا يقول؟ قال :ﮋ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [فاطر]١١ :

إال أن يشاء اهلل ،هل اهلل –سبحانه

وتعاىل -يريد منا أن نسمع غريه قياسا عّل هذا؟ ال ،اهلل يقول ﮋ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الجن]٥٨ :

 ،نكرة يف سياق النهي ،يعني

ال تدعوا مع اهلل أحدا ،ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الجن،]٥٨ :
ال تدعوا مع اهلل وال أحد ،نحن مأمورون هبذا ،لكن هناك ما خيرق العادة،
هناك خوارق للعادة ،منها أن اهلل – سبحانه وتعاىل -قد ُيسمع  .....مثل
هذا النداء ،قد حييي املوتى لعيسى بن مريم ،قد ُيطلع اهلل – سبحانه
وتعاىل -نبيه عّل بعض النواحي ،نواحي التعذيب يف القرب ،كام مر عّل
رجل يثلب رأسه باحلجارة ،وآخر يشقشق بمنخره وعينه ،وآخرون
يعذبون يف مثل بناء ،وآخر يعذب بحجر ُيلقى بفيه ،كل هذا يف صحيح
البخاري ،اهلل قادر ،لكن نحن هل لنا خوارق العادات؟ نأيت إىل املوتى
17

ونقول:يا فالن أنا بجاهك أنا كذا؟ ال ،قال تعاىل يف سورة النحل:
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [النحل]١٠ :

يف

سورة النحل ،أول النحل ،ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮊ [النحل ]١٥ :أموات ،ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ
[النحل]١٠ :

يف سورة النحل يف الصفحة الثالثة من سورة النحل ،ﮋﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [النحل،]١٠ :
نحن برش لسنا أنبياء وليس لنا خوارق العادات ،ماذا لنا؟ هذه اآلية
الكريمة ،لنا ولغرينا ،هذه ختاطب كفار قريش الذين كانوا يدعون الالت
يدعون العزى يدعون فالنا ،وفالنا ،ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ

[النحل ، ]١٠ -١٥ :امليت الغالب فيه أن ال يشعر وال يسمع من دعاه ،قال تعاىل:
ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [فاطر] ١١ :

ولكن اهلل قادر أن خيرق هذه

العادة كام خرقها لنب ِّينا – صّل اهلل وسلم -ولعيسى بن مريم ولغريه.
تدعو املوتى وتقول يسمعون! من أين جئت هبذا ،واهلل -سبحانه
وتعاىل -يقول :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [فاطر] ١١ :
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خياطب نب ِّيه –

صّل اهلل عليه وسلم -أنت يا حممد لو ناديت من يف القبور ما يسمعونك،
نعم ألهنم موتى ،ولكن اهلل قادر عّل أن يسمعوا ،فهل نأخذ من هذا جواز
دعاء املوتى ودعاء الصاحلني؟ غلط ،ال ،اهلل – سبحانه وتعاىل -يف اآليات
التي قرأهتا عليكم يف سورة الرعد :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ [الرعد ]٥١ :أولياء ال
رضا وأمرك أن تدعوه وحده ،قال :ﮋ ﭷ
يملكون ألنفسهم نفعا وال ًّ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الجن ، ]٥٨ :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﮊ
]٥٨١

[البقرة]٥٨١ :

ليس بعيدا ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﮊ

[البقرة:

الصيام ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
سورة البقرة بعد آيات ِّ

ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﮊ [البقرة ]٥٨١ :وهذا سيد البرش – صّل اهلل عليه وسلم -يقول:
قل ال أملك يا حممد قل للناس :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [األعراف، ]٥٨٨ :
يعني أنت يا رسول اهلل قل للناس حتى ال يدعونك وال يستشفعون بك
بعد موتك وال يتوسلون بك بعد موتك ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
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ﭗﮊ [األعراف ]٥٨٨ :حتى أنت يف حياتك وأنت حي ،ال جيوز أن يتوسلوا
بك ويسألونك قضاء احلاجات وتفريج الكربات ،ﮋ ﭟ ﮊ [غافر]١٠ :

ا دع اهلل وحده ،هنا يا أحبايب الكرام خطر عظيم يقع فيه بعض
الناس ،وإن كان عنده صيام ،وعنده عبادة ،وعنده هتجد ،وعنده زكاة،
وعنده أعامل صاحلة ،لكن يفسدها بدعاء األولياء وسؤال الصاحلني،
الصيام ،وال أحب أن أزيد عّل هذا ،هذا أدب
هذا الواقع أهم آداب ِّ
عظيم ،إن استطعنا أن نب ِّينه ألُرسنا وألبنائنا وأهلينا وللناس أمجعني ،فهذا
أدب عظيم ،مشكلة العامل اليوم مشكلة ِّ
الرشك ،حتى إنه هناك من
الشياطني من الفرق الضالة من يزعم أنه صالح وأن الناس ممكن أن
يتوسلوا به ويسألونه ،أو أن له عالقة باهلل ،أو أنه يأخذ عن اهلل مبارشة ،ما
حيتاج واسطة وال حيتاج نبي ،وال أحد ،هؤالء الصوفية وغريهم ،من ضل
من الصوفية ومن ضل من البهائية وغريه وغريهم من فرق الضالل،
وبعض الرافضة الذين يسألون املوتى ويزعمون أن ساداهتم وأن علامءهم
ومشاخيهم أفضل عند اهلل ،قال إن لعلامئنا درجة ال يملكها ملك مقرب
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وال نبي مرسل ،ال حول وال قوة إال باهلل ،إن ألئمتنا درجة ال يطلبها ملك
مقرب وال نبي مرسل ،يقول اخلميني،
فالواجب عّل املؤمن يا أحبايب الكرام أن خيلص العبادة هلل  ،فإذا
أنت دعوت غري اهلل ،واستعنت بغري اهلل ،وذبحت لغري اهلل ،ونذرت لغري
اهلل ماذا بقي هلل؟
خطر عظيم هذا ،هذا أعظم نواقض اإلسالم ِّ
الرشك مع اهلل ،نكتفي
هبذا األدب األول وهو أهم آداب اإلسالم:


إخالص التوحيد هلل



إخالص العبادة هلل.

أسأل اهلل أن يوفقني وإياكم ،وإن أردتم اآلداب األخرى ،اآلداب
األخرى كثرية ،منها صالة اجلامعة ،ومنها ،ومنها الزكاة ،ومنها أعامل
كثرية جليلة ،و ّبر الوالدين ،وحرمة العقوق ،وصلة األرحام ،وأداء
حقوق اجلار ،آداب كثرية باقية لكن هذا األدب أحببت أن أر ِّكز عليه
وأطيل فيه ألنه أهم اآلداب.
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أسأل اهلل أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إىل اخلري ،وأن يوفقنا وإياكم
ملا حيبه ويرضاه ،وصّل اهلل وسلم وبارك عّل نبينا حممد وعّل آله وصحبه
وسلم.

جزاكم اهلل خريا يا شيخ خري اجلزاء ،ونسأل اهلل أن جيعل ماقلتم يف
موازين حسناتكم.
ممكن ياشيخ بعض األسئلة؟
السؤال:
سائل من فرنسا يا شيخ ،يقول السائل :يف بلدي ينكرون عّل من
عيل تركها علام
أتى بتحية املسجد يف األوقات املكروهة ،فهل
ّ
 ..............؟
اجلواب:
يا أخي حتية املسجد أمر هبا نبينا – صّل اهلل عليه وسلم -وهو
خيطب يوم اجلمعة ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -يعني وهو
خيطب يف وقت من مس احلىص فقد لغا فضال عن أن يتكلم ،قال دخل
22

رجل فجلس فأمره أن يقوم ف ِّ
يصيل حتية املسجد وهو خيطب ،يف ساعة من
مس احلىص هبا فقد لغا ،ومن لغا فال مجعة له ،حتية املسجد واجبة ،فإذا
دخلت إىل املسجد إما أن ِّ
تصيل حتية املسجد ،وإما أن ال جتلس،
وأما إذا دخلت املسجد بعد أذان الفجر ،فيكفي أن تصيل ركعتني
السنة ،تكفيك عن حتية املسجد،
وكذلك السنن ،إذا دخلت صليت سنة فريضة تكفي عن حتية
املسجد،
بعض الناس جتده بعد الفجر إذا دخل يصيل ركعتني ثم يقوم يصيل
ركعتني ،هذا غلط ،يا أخي ال تفعل هذا.
يا أخي إذا دخلت إىل املسجد بعد أذان الفجر ِّ
صل ركعتني تكفي
وليس من السنة أن تصيل أربع ركعات،
يقول النبي – صّل اهلل عليه وسلم (( :-فإذا دخل أحدُ ك ُُم املْ ْسجد
جيل ْس حتى ي ْركع ركْعت ْني)).
فال ْ
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السؤال:
جزاكم اهلل خريا يا شيخ ،سائل يقول :أقيم يف بالد الكفر ،ويتعّس
عيل احلصول عّل عمل ،فهل جيوز يل أن أعمل يف السوق السوداء دون
علم سلطات هذه البالد؟
اجلواب:
قال اهلل – سبحانه وتعاىل:-
]١٧١

ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ [البقرة:

السلع املحرمة التعامل
هذه آية عامة ،أي سلعة حالل بي ُعها ،دون ّ

بال ِّربا والتجارة باخلمر وغريها من املخدرات ،أو يأخذ أشياء ويّسقها
ويبيعها هذا غلط ،إنام يبيع األشياء التي حالل اقتناؤها وحالل بيعها،
لكن لو أن هناك أشياء يبيعها مثل األسلحة مثل متفجرات تض العامل فال
جيوز أن يبيعها ،ما تبيع أشياء حمرمة ،والكفار قد حيظرون عّل اإلنسان
أشياء حالل بيعها ملصالح ذاتية ،فاملقصود أن اإلنسان يبيع ويرشي
األشياء التي أحل اهلل بيعها ويمتنع من األشياء التي حرم اهلل بيعها.
السؤال:
جزاكم اهلل خريا يا شيخ ،سائل يقول :ما حكم دعاء القنوت يف
قيام رمضان؟
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اجلواب:
القنوت يا أخي ليس من السنة أن يدعو يف كل ركعة ،وليس من
السنة أن يطيل ،يطيل دعاء القنوت  ،يقول الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل-
أهل ا ْلع ْلم م ْن قال ت ْب ُط ُل الركْعة إذا أطال" ألنه فصل ما بني
 " :م ْن ْ
السجود وما بني القيام من الركوع فيه فصال طويال ،ويدعو باعتدال
بالدعاء يـا اللهم ،اللهم ،صوت رفيع ،صوت يعني ما ينبغي ﮋﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ [األعراف ]١١ :ورد ُخ ْفية وورد خيفة،
فينبغي للمؤمن ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮊ [اإلسراء]٥٥٠ :

ما ينبغي للمؤمن وال للمسلم أن يطيل دعاء

القنوت وال أن يستمر عليه.
السؤال:
السؤال األخري يا شيخ ،يقول السائل :نقيم يف بلد كافر ،يقل فيه
الفقراء ،ونريد مجع قيمة زكاة الفطر نقدا ،ونقلها إىل بلد مسلم حمتاج
حيث خيرجها شخص ثقة يف ذلك البلد من قوهتم ،فام حكم ذلك؟
اجلواب:
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هذا ال بأس ،عّل أن ال تؤدى هذه الزكاة نقودا ،عّل أن تؤدى طعام
كام أخرب النبي – صّل اهلل عليه وسلم(( :-صاعا م ْن طعام)) ال بأس،
ويكون هذا قبل يوم العيد ،بيوم أو يومني أو صباح العيد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا
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