


  

  ٥الذكــرى نصائح عامة

  املقدمة
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على رسوله نبينا حممد وعلى 

  :آله وسلم تسليًما كثًريا وبعد
فإن وقوع الكثري من الناس يف الشرك وهم ال يشـعرون، وإن  
ترك الكثري من الناس للصلوات اخلمس، وإن التـربج واالخـتالط   

تفشـية بـني   الذي وقع فيه أكثر النساء، وغري ذلك من املعاصي امل
خطر عظيم يستدعي تقدمي هذه النصيحة لكافة من يراها أو : الناس

أسـأل اهللا العلـي   .. يسمعها أو تبلغه، إظهاًرا للحق، وإبراء للذمة
  .القدير أن يقبلها وينفع هبا وهو حسبنا ونعم الوكيل

  
  املؤلف



  
  ٦  الذكــرى نصائح عامة 

  تذكرة املسلم بتوحيد اهللا تعاىل
  :سبب إرسال الرسل
أن اهللا أرسـل رسـله   : فقك اهللا حلسن عبادتهأعلم أيها املسلم و

إِيَّاَك َنْعُبُد : ليدعوا إىل توحيده وإخالص العبادة له سبحانه، قال تعاىل
وقـال  . أي ال نعبد إال أنت يا اهللا، وال نستعني إال بك َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني

الدِّيَن ُحَنفَـاَء َوُيِقيُمـوا    َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه: تعاىل
  .]٥: سورة البينة، اآلية[ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة
  :التوحيد اخلالص أساس الدين

أن حتقيـق التوحيـد   : إذا عرفت هذا يا أخي املسلم، فـاعلم 
وختليصه من شوائب الشرك والبدع هو أساس الـدين الصـحيح،   

ال يقوم الدين إال عليه، ألنه ال يصح للعبد إسالم وال يقبـل  الذي 
منه صالة وال زكاة وال صوم وال حج إذا مل يكن موحًِّدا هللا، ألن 

قـال  . غري املوحِّد مشرك، واملشرك عمله حابط وذنبه غري مغفور
 َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمـْن قَْبِلـَك لَـِئنْ    :تعاىل لنبيه 

 ]٦٥: الزمر، اآلية[ أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن
سـورة  [ َولَْو أَْشَركُوا لََحبِطَ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيْعَملُونَ: وقال تعاىل
ِفُر إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغ: وقال تعاىل. ]٨٨: األنعام، اآلية

  .]١١٦: سورة النساء، اآلية[ َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء



  

  ٧الذكــرى نصائح عامة

  العبادة
  :تعريف العبادة

إفـراده سـبحانه   : أن معىن توحيد اهللا: إذا عرفت هذا فاعلم
  .بالربوبية واألمساء والصفات واأللوهية

كل ما ُيحبه من األقوال واألعمـال الظـاهرة   : والعبادة هي
  .فراد اهللا سبحانه باحلكم والتشريعوالباطنة ومن العبادة إ
  :أنواع العبادة

  :وهي أنواع كثرية منها
  :الدعاء

وهو سؤال مغفرة الذنوب ودخول اجلنة والنجاة مـن النـار   
نزال الغيث والنصر إوشفاء املريض ورد الغائب وتفريج الكروب و

  .على األعداء والصالح وحنو هذا
نه وحـده القـادر   فكل هذه املطالب ال تطلب إال من اهللا أل

عليها، فمن طلب من املخلوق شيئًا منها فقد عبده مـن دون اهللا،  
وجعله هللا نًدا وشريكًا، ألن الدعاء هو العبادة، كما أخرب بـذلك  

َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَْسـَتجِْب  : وكما قال تعاىل - رسول اهللا 
 ِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهـنََّم َداِخـرِينَ  لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَد

َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع : وقال عز وجل ]٦٠: غافر، اآلية[
  .]١٨: سورة اجلن، اآلية[ اللَِّه أََحًدا

  



  
  ٨  الذكــرى نصائح عامة 

  :ومنها الذبح
فمن ذبح لغري اهللا فقد أشرك باهللا، وعبد غريه، كمـن يـذبح   

قُلْ إِنَّ َصلَاِتي َوُنُسـِكي َوَمْحَيـاَي   : اىلقال اهللا تع. للقرب أو للجن
لَا َشرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمـْرُت َوأََنـا أَوَّلُ   * َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

فََصـلِّ  : وقال عز وجـل . ]١٦٢: سورة األنعام، اآلية[ الُْمْسِلِمَني
  .]٢: سورة الكوثر، اآلية[ ِلَربَِّك َواْنَحْر

  :نها النذروم
هللا عليَّ نذر أن أتصدق بكذا أو أفعـل  : فال ينذر إال هللا فيقال

كذا من الطاعات، وال يقال لفالن عليَّ أن أتصدق بكذا أو أفعـل  
كما بني اهللا لنا ذلك يف كتابه الكرمي، وكما . كذا، ألن النذر عبادة

  .بينه رسوله عليه الصالة والسالم
السـتغاثة والرجـاء والتوكـل    ومنها االستعانة واالستعاذة وا
  :نابة واخلضوع والتوبةوالرغبة واخلشوع واخلشية واإل

  .فال يصح جعل شيء من ذلك لغري اهللا
  .وأما االستعانة واالستغاثة باملخلوق وطلب احلاجة منه

  :فال تصح إال بثالثة شروط
  .أن يكون حًيا :الشرط األول
احلاضـر   أن يكون حاضًرا يسمع أو يف حكم :الشرط الثاين

  .كمن خياطب باهلاتف أو يكاتب
أن يكون قادًرا على ما يطلب منه كاإلعانـة   :الشرط الثالث



  

  ٩الذكــرى نصائح عامة

على محل املتاع، واإلغاثة من السبع، أو من احلرق أو الغرق، ببذل 
جهده يف اإلنقاذ، أو بقضاء احلاجة املالية، وحنوها مما يقدر عليه، أو 

أمـا امليـت   . خيه مستجاببدعائه ربَّه ألخيه، ألن دعاء املسلم أل
: والغائب فحرام أن يستغاث به أو يستعان به أو يطلب منه شـيء 

ومن فعل ذلك فقد أشرك باهللا، ألن امليت قد انقطع عملـه وهـو   
حباجة إىل دعاء احلي، الذي مل ينقطع عمله، كما أن امليت ال يسمع 

  .هذا من احلي، ولو مسع ما استجاب، كما أخربنا اهللا بذلك
ع امليت الوارد إذا صح خاص بالسالم عليه، فمن زاد على ومسا

السالم على امليت والدعاء له فقد جتاوز احلد وابتـدع وخـالف   
ملا رخص يف زيارة القبـور   ألن النيب  كتاب اهللا وسنة نبيه 

للرجال فقط بني أن املقصد منها تذكر اآلخرة، والدعاء لألمـوات  
 جتوز هلن زيارة القبور لنهي النيب فال: أما النساء. من املسلمني فقط

   هلن عن ذلك، ولقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الـذي
لعـن اهللا زائـرات القبـور    «: رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .)١(»واملتخذين عليها املساجد والسرج
  

                              
  . رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه (١)

واحلاضر ال يطلب منه ما ال ميلك كشفاء املريض أو إنزال املطر وحنو هذا، فمن طلب 
منه شيئًا من ذلك، فقد جعله شريكًا هللا سبحانه، أما أن يطلب منه أن يـدعو اهللا  

  .له، فجائز
ه اِخللِْقية كخوفه من عدوه، وهكذا احملبة اِخللْقية كمحبة وكذا خوف اإلنسان وخشيت
  .األهل والولد فال حرج



  
  ١٠  الذكــرى نصائح عامة 

  :زيارة القبور
: أن زيارة القبور نوعـان : فاعلم. إذا عرفت هذا أيها املسلم

فهي اليت ال يسافر مـن أجلـها، وال   : أما الشرعية. ة وحمرمةشرعي
خرة، كما يزيد الزائر على السالم على امليت والدعاء له وتذكر اآل

  .، وفعلهبني ذلك املصطفى 
  :نوعان. وأما احملرمة فهي
  بدعية منكرة :النوع األول

هنى عن  وهي اليت يسافر من أجلها أيا كان القرب، ألن النيب 
إليها بقوله يف احلديث الصحيح الذي يف صحيح البخـاري   السفر

املسجد : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد«: ومسلم وغريمها
ولذلك فإن السفر  »..احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى

إىل املدينة إمنا ينشأ من أجل زيارة املسجد، فإذا وصل الزائـر إىل  
وعلـى   سلم على املصـطفى  املسجد وصلى فيه التحية أوالً، 

صاحبيه، وعلى أهل البقيع والشهداء، ألنه صار بعد وصوله املدينة 
  .يف حكم احلاضر

  :ومن الزيارة البدعية احملرمة
ولو كان أفضل اخللق حممـًدا   :طلب الشفاعة من امليت: أوالً
 وشفاعته حق، نسأل اهللا أن يشفعه فينا، ولكنها ال ُتطَلب منه ،

ياته قبل موته، وبعد بعثته يوم القيامة، أما اآلن فإنـه  إال يف حال ح
سـورة  [ إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ: ميت بال شك كما قال تعاىل

  . ]٣٠: الزمر، اآلية



  

  ١١الذكــرى نصائح عامة

  .ومن أنكر موته فقد أنكر القرآن
وأما حياته الربزخية فهي أكمل من حياة الشـهداء، ولكنـها   

د البعث، فال يطلب منه شيء ما دام خالف احلياة قبل املوت، وبع
ال يزيدون على السـالم عليـه    مل يبعث، وهلذا كان الصحابة 

  .شيئًا
  .والطواف حوهلا تربكا هبا التمسح بالقبور: ثانًيا

فكل هذا وما شاهبه بدع منكرة، فاعلها آمث مأزور غري مأجور، 
ألحاديث يف جواز ذلك فهو كذب على رسول اوكل ما نقل من 

  .كما بني ذلك حفاظ احلديث، وأهل التوحيد احملققون  اهللا
اعلم أيها املسلم أن من البدع احملرمة  :البناء على القبور: ثالثًا

البنـاء علـى القبـور    : وأمر بإزالتها اليت هنى عنها رسول اهللا 
وجتصيصها وإلقاء الستور عليها، وإيقاد السرج عليهـا، والكتابـة   

الة والسالم عن ذلك يف عدة أحاديـث  عليها، فقد هنى عليه الص
ما روى مسلم يف صحيحه وأهل السـنن عـن أيب اهليـاج    : منها

أبعثك على ما بعثين عليه «: وقال يل األسدي قال بعثين علي 
أن ال تدع قًربا مشرفًا إال سويته وال صـورة إال   رسول اهللا 
  .»طمستها

لها مشـرك  فاع :النوع الثاين من الزيارة احملرمة شركية حمضة
شركًا أكرب خيرج من اإلسالم، والعياذ باهللا، وهو الذي يـزور أي  
قرب كان قرب نيب أو ويل أو غريمها، لكي يدعوه أو يستغيث بـه أو  

مما يفعلـه كـثري مـن    . يتوسط به عند اهللا أو يذبح له أو حنو هذا



  
  ١٢  الذكــرى نصائح عامة 

اجلهال الذين يزعمون أهنم مسلمون، ويزعمون أهنـم بـتلفظهم   
وحدوا اهللا، واتبعوا رسوله، والذي ثبت بنص القرآن بالشهادتني قد 

وال يعمـل  » ال إله إال اهللا«والسنة املطهرة أن الذي ال يعرف معىن 
  .به بإخالص العبادة هللا ال ينفعه التلفظ هبا

  :للموحدين شفاعة حممد * 
إذا عرفت هذا أيها املسلم فاعلم أن الذي حيبـه اهللا ورسـوله   

بل يسـلك   ،الذي ال يشرك باهللا شيئًا: تقون، هووحيبه أولياء اهللا امل
الطريق الذي سلكه رسل اهللا وعباده املخلصون الذين عبـدوا اهللا،  

  .وقطعوا التعلق بغريه
 فهذا املوحد هللا عز وجل هو الذي يشفع لـه رسـول اهللا   

بإذن اهللا، ويأذن اهللا للشافعني أن يشفعوا له ألنه مات على التوحيد 
َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنـَدُه إِلَّـا   : كما قال تعاىل الذي يرضاه اهللا

َولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا : وقال عز وجل ]٢٥٥: سورة البقرة، اآلية[ بِإِذْنِِه
  .]٢٨: سورة األنبياء، اآلية[ ِلَمنِ اْرَتَضى

  :احللف بغري اهللا شرك به سبحانه* 
: لشـرك بـاهللا  إذا عرفت أيها املسلم ما تقدم فاعلم أن من ا

احللف بغري اهللا كمن حيلف باألمانة أو النيب أو الشرف أو احليـاة،  
من حلف بغري اهللا فقد كفـر أو  «: فقد قال عليه الصالة والسالم

ومعلوم أن الشرك باهللا ولو كان أصغر كـاحللف بغـريه   . »أشرك
  .كبرية عظيمة

  



  

  ١٣الذكــرى نصائح عامة

فاحذر من الوقوع يف ذلك مث اعلم أن كل معصية يقع فيهـا  
سلم، وكل اهنزام يقع فيه املسلم أمام عدوه فإمنا سـببه نقـص   امل

توحيده، فعلينا أن نوحد ربنا حق توحيده، ونؤمن به حق اإلميان، 
اتباًعا صادقًا بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب،  ونتبع رسوله 

واجتناب ما هنى عنه وزجر، وعبادة اهللا مبا شرع ألن كل عبادة مل 
بدعة وضالله، كما قـال عليـه الصـالة     هللا يشرعها رسول ا

َمْن عمل عمالً ليس «: والسالم يف احلديث الذي رواه مسلم وغريه
هذا واهللا املسئول أن ينصر دينـه وأن يعلـي    »عليه أمرنا فهو رد

كلمته وأن يهدينا مجيًعا صراطه املستقيم وأن يدمر اليهود وأعواهنم 
  .توالشيوعيني وأعواهنم وكل ملحد وطاغو

  .واهللا حسبنا ونعم الوكيل
  
  
  

* * * *  
  



  
  ١٤  الذكــرى نصائح عامة 

  الةـــالص
  :الصالة عمود الدين

فهي صـلة  .. الصالة هي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني
بني العبد وربه افترضها اهللا وعظم شأهنا، ومدح أهلها يف أكثر من 

اإلخبار بأهنـا  : مثانني موضًعا يف القرآن العظيم، وجاء يف احلديث
ظر اهللا فيه من عمل العبد، فإن قبلها نظر يف سائر عمله، أول ما ين

فال يقبل للعبد زكاة وال صوم وال حج .. وإن ردها رد سائر عمله
ألهنا عمود الدين . وال بر وال صدقة ما دام تاركًا لصالته مَضيًِّعا هلا

  .من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع
  :اع املسلمنيتارك الصالة كافر بإمج* 

كافٌر بإمجـاع املسـلمني    –رجالً أم أمرأة  –وتارك الصالة 
حالل الدم واملال يستتاب فإن تاب وصلى وإال قتـل مرتـًدا، ال   
يغسَّل وال ُيكفَّن وال ُيصلَّى عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني، وال 

  .يرث أقاربه املسلمني، وال يرثونه
قَالُوا لَـْم َنـُك ِمـَن    * ْم ِفي َسقََر َما َسلَكَكُ: قال اهللا تعاىل

فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم : وقال تعاىل ]٤٣: سورة املدثر، اآلية[ الُْمَصلَِّني
سـورة  [ َخلٌْف أََضاُعوا الصَّلَاةَ َواتََّبُعوا الشََّهَواِت فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا

اإلمام أمحد  يف احلديث الذيب رواه وقال النيب . ]٥٩: مرمي، اآلية
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن «: وأهل السنن قال النيب 

أن مـن  «: يف احلديث الصحيح وأخرب النيب  »تركها فقد كفر
وبرهاًنا وجناة يوم القيامـة   احفظها وحافظ عليها كانت له نوًر



  

  ١٥الذكــرى نصائح عامة

وال برهاًنا وال جناة وكان يوم  اومن مل حيافظ عليها مل تكن له نوًر
نعوذ باهللا من  »يب بن خلفوأمة مع قارون وفرعون وهامان القيا

: ويف احلديث الذي رواه األمام مسلم وغـريه . سخطه وأليم عقابه
  .»بني الرَّجل وبني الكفر ترك الصالة«

والصالة واجبة على كل مسلم مكلف ذكًرا أو أنثى ال تسقط 
ر عنه بأي حال حىت لو كان خائفًا أو مريًضا فإنه يؤديهـا بقـد  

استطاعته، وال يعذر بتركها إال احلائض والنفساء أيـام احلـيض   
  .والنفاس فقط

والتهاون بالصالة وتأخريها عن أوقاهتا من أعظم احملرمات اليت 
واد يف جهنم تستعيذ جهنم من حـره  : توعد اهللا فاعلها بويل وهو

  اِتهِْم َساُهونَالَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَ* فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني  : كما قال تعاىل
  .]٥: سورة املاعون، اآلية[

  :وجوب الصالة مع اجلماعة* 
أيها املسلم اعلم أن الصالة مع اجلماعة واجبة على الرجـال،  

املريض أو اخلائف علـى   وال يعذر يف التخلف عنها مع اجلماعة إال
  .نفسه أو أهله أو ماله أو ما هو مستحفظ عليه أو فوات رفقته

  :هبا مع اجلماعةومن أدلة وجو
  آية صالة اخلوف: أوال

حيث أمر اهللا هبا مجاعة يف حال اخلوف ومواجهة العدو، وحيث 
  .اغتفرت أفعال كثرية جتب يف الصالة يف غري اخلوف ألجل اجلماعة



  
  ١٦  الذكــرى نصائح عامة 

  إباحة مجع صالة العشاء مع املغرب: ثانًيا
يف حالة الربد الشديد أو املطر أو الوحل، فأبيح تقدمي العشـاء  

وقتها من أجل اجلماعة الذين يشق عليهم الرجوع إىل املسجد على 
  .يف تلك احلالة

 أن رسول اهللا  ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة  :ثالثًا
على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو أثقل صالة «: قال

يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبًوا، ولقد مهمت أن آمر بالصالة 
رجالً فيصلي بالناس، مث انطلق معي برجال معهـم  فتقام، مث آمر 

حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم 
  .»بالنار

فلو مل تكن الصالة مع اجلماعة واجبة على الرجال ملا هم النيب 
 حراق املتخلف عنها منهم، ألن العقوبة ال تكون إال على ترك إب

  .واجب
ما رواه مسلم يف صحيحه : على وجوهبا ومن أبلغ األدلة: رابًعا

يا رسـول  : رجل أعمى فقال أتى النيب : قال عن أيب هريرة 
أن  اهللا إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأل رسـول اهللا  
هـل  «: يرخص له فيصلي يف بيته، فرخص له فلما وىل، دعاه فقال

بة النداء فإذا كانت إجا. »فأجب«: قال. نعم: قال »تسمع النداء؟
للصالة، والصالة يف املسجد واجبة على األعمى فهي على املبصـر  

  .أوجب
  



  

  ١٧الذكــرى نصائح عامة

روينا عن غري واحـد مـن   : وقال أبو بكر بن املنذر :خامًسا
ابن مسـعود وأبـا موسـى    : وذكر منهم أصحاب رسول اهللا 
من مسع النداء مث مل جيب من غري عـذر فـال   : األشعري أهنم قالوا

  .عن النيب  وقد روي ذلك. صالة له
 واعلموا يا من تصلون اجلمعة وتتركون ما سواها أن النيب 

الصـلوات اخلمـس   «: بدأ يف احلديث بالصلوات اخلمس فقال
واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن مـا  

فبهذا وغريه يعلم أن اهللا افترض الصلوات اخلمس  »اجتنبت الكبائر
ديث صريح يف أن تأدية الصلوات اخلمس كل يوم وليلة، وهذا احل

. واجلمعة وصوم رمضان ال تكفر كبائر الذنوب وإمنا تكفر الصغائر
أما الكبائر اليت توعد اهللا فاعلها بالعذاب فال يكفرها إال التوبة منها 

  .كما دلت على ذلك اآليات واألحاديث
  :ترك الصالة كبرية من الكبائر

الصلوات اخلمس من أكـرب  ومعلوم أن ترك صالة واحدة من 
  .الكبائر

فاتقوا اهللا أيها املتهاونون بالصالة وارجعوا إىل ربكم، وتوبـوا  
َيا َحْسَرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت : إليه قبل أن خيترمكم املوت فتقول نفس
  .]٥٦: الزمر، اآلية[ ِفي َجْنبِ اللَِّه َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاِخرِيَن

فرائضه وجتنبوا حمرماته واعلموا أن الصالة هي اتقوا اهللا وأدوا 
عمود الدين، وهي آخر ما يفقده املرء من دينه إذ ليس بعد فقدها 

يوصي هبا وهو جيود بنفسه الشريفة  دين وهي اليت ما زال النيب 



  
  ١٨  الذكــرى نصائح عامة 

فتعلم  »اهللا اهللا يف الصالة وفيما ملكت إميانكم«: حيث كان يقول
أيها املسلم أحكام الصالة وأدِّها حيث أمرك اهللا خبشوع ورغبة إىل 

  .اهللا، عسى اهللا أن يقبل منك ويتوب عليك ويغفر لك
  
  
  
  
  

* * * *  



  

  ١٩الذكــرى نصائح عامة

  حترمي تربج النساء
  حترمي تربج النساء واختالطهم الفاتن بالرجال

مث اعلموا أيها املسلمون وأيتها املسلمات أن من أعظم الذنوب 
من خـروجهن مـن   : الفنت ما تفعله أكثر نساء هذا الزمانواضر 

بيوهتن فاتنات مفتونات على حال من التـربج بالزينـة والطيـب    
والتكشف وإظهار املفاتن واملخالطة الرجال، تسخط اهللا وتوجـب  

َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َولَا : غضبه وحلول نقمته، واهللا عز وجل يقول
ويقـول  . ]٣٣: سورة األحزاب، اآلية[ َجاِهِليَِّة الْأُولَىَتَبرَّْجَن َتَبرَُّج الْ

وقال الـنيب  . ]٢٤: سورة النور، اآلية[ َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ: سبحانه
 »قوم معهم سـياط كأذنـاب   : صنفان من أهل النار مل أرمها

البقر يضربون هبا الناس، ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت 
ة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، رءوسهن كأسنم

رواه مسلم وغريه فقول  »وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
. وهذا احلديث من معجزاته . أي يف حياته »مل أرمها«: النيب 

، حيـث وجـدت النسـاء    فقد وقع يف هذا الزمان ما أخرب به 
 عليها، والكاسيات الكاسيات من نعم اهللا، العاريات من شكر اهللا

مبا عليهن من ثياب قصرية، العاريات مبا ظهـر مـن أجسـادهن    
ووجدت الكاسيات مبا عليهن من ثياب وُخُمر شفافة ال تستر مـا  
حتتها، وبراقع فاضحة تكشف هبا املرأة املتربجـة عـن حاجبيهـا    
ووجنتيها، فهن عاريات مبا يظهر من أجسادهن وشبيه بالعرى، بل 

منه يف الفتنة لبس ما يظهر مفاتن املـرأة ومعازهلـا،   قد يكون أبلغ 



  
  ٢٠  الذكــرى نصائح عامة 

وحنو ذلك مما هو لباس للكافرات الغربيات وحنوهن ومن يتشبه هبن 
  .من املنتسبات لإلسالم

أي يعلمن غريهن فعلهن املـذموم، وقيـل    »مميالت«ومعىن 
أي يتمشطن املشطة امليالء وهي مشطة البغايـا، ومـا    »مائالت«

لقبيحة املتلقاة من الكافرات واملتشبهات هبن شاهبها من املشطات ا
ميشطن غريهن تلك املشطة كما هي حال كثري مـن  : »ومميالت«

  .النساء اليوم نعوذ باهللا من سوء الفنت ما ظهر منها وما بطن
حترمي خروج املرأة متزينة أو متعطرة إىل املسجد أو جمامع * 
  الناس

أميـا امـرأة   « :روى اإلمام الدارمي يف سننه عن أيب موسى
 »انز استعطرت مث خرجت فيوجد رحيها، فهي زانية، وكل عني

: مية وابن حبان عن عمر عـن الـنيب   وروى الترمذي وابن خز
وروى ابن ماجة . »املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان«

س الزينـة  يا أيها الناس اهنوا نسائكم عـن لـب  « :قول النيب 
 إسرائيل مل يلعنوا حـىت لبسـت   والتبختر يف املسجد، فإن بين

  .»نساؤهم الزينة وتبخترن يف املساجد
وهذا املنهي عنه يف احلديث واقع فيه أكثر النساء الاليت يـأتني  
إىل احلرمني الشريفني وغريمها وخاصة أيام العيدين، حيث يأتني يف 
زينتهن ولباسهن الذي ال يستر أو املُظهر  للمفاتن، فيفنت النـاس  

  .م ويبارزن اهللا مبعصيته يف حرمه، نعوذ باهللا من ذلكويفتنت هب
  



  

  ٢١الذكــرى نصائح عامة

  حترمي خلوة املرأة بالرجل الذي ليس حمرما هلا* 
عن خلوة الرجل باملرأة اليت ليس حمرًما هلا فقال  وهنى النيب 

ال خيلو رجل بامرأة إال معها ذو حمـرم،  «: يف احلديث املتفق عليه
يف احلـديث   ل الـنيب  وقا. »وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم

والذي نفسي بيده ما خال رجل بـامرأة إال  «: الذي رواه الطرباين
مـن  «: قال أن النيب  وعن جابر . »دخل الشيطان بينهما

اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم  ؤمن باهللا واليوميكان 
  .رواه اإلمام أمحد »منها، فإن ثالثهما الشيطان

  :مشروعية احلجاب* 
مث إن من املخالفات اليت ارتكبها أكثر النساء خروجهن سـافرات  

ما تركـت  «: قال النيب . غري متحجبات يفنت الرجال ويفتنت هبن
واحلجاب أمر اهللا بـه  . »أضر على الرجال من النساء يبعدي فتنة ه

، وعليه عمل أمهات املؤمنني، وعمل يف كتابه، وعلى لسان رسوله 
  .ملفضلة إىل عصرنا احلاضراملؤمنات يف القرون ا

واهللا سبحانه وتعـاىل   والسفور خمالفة ألمر اهللا وأمر رسوله 
والوجه واليدان . ]٢٤: سورة النور، اآلية[ َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ: يقول

من أعظم زينة املرأة كما بني ذلك احملققون من أهل العلم، وآيـة  
ر يقتضي الوجوب وهي احلجاب صرحية يف األمر باحلجاب، واألم

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَْزَواجَِك َوَبَناِتَك َونَِسـاِء الُْمـْؤِمنَِني   : قوله تعاىل
 ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنـى أَنْ ُيْعـَرفَْن فَلَـا ُيـْؤذَْينَ    

  .]٥٩: األحزاب، اآلية[



  
  ٢٢  الذكــرى نصائح عامة 

أمر أم سلمة وميمونـة    وروى أبو داود والترمذي أن النيب
يا رسول اهللا أليس هـو  : باالحتجاب عن ابن أم مكتوم فلما قالتا

أفعمياوان أنتمـا ألسـتما   «: أعمى ال يبصرنا وال يعرفنا؟ قال 
وإن كان يف هذا احلديث ضعف، فإن غـريه يقويـه،   ! ؟»تبصرانه

واملرأة مأمورة كالرجل بغض البصر، ألن نظرها إىل الرجال وسيلة 
  .ىل إفتتاهنا هبمإ

وألن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وهو ال جيوز إال يف 
احلاالت املباحة كالنظر لقصد الزواج أو الشهادة أو العالج الـذي  

  .البد منه
جة بالزينة أمام الناس، واتقي اهللا يـا  رباملرأة املت افاتقي اهللا أيته

ا مـن ختـالطني   من خترجني إىل األسواق غري مستترة، واتقي اهللا ي
اتقي اهللا أيتها املـرأة إن   –الرجال وتنظرين إليهم وينظرون إليك 

  .كنت تؤمنني باهللا
  
  
  

* * * *  



  

  ٢٣الذكــرى نصائح عامة

  النهي عن كثري من احملرمات اليت وقع فيها أكثر
  الناس ومن بينها ما هو خمرج من ملة اإلسالم

مث اعلم أيها املسلم أن اهللا تعاىل كما افترض عليك الفـرائض  
ك احملرمات، وتوعد مرتكبيها بالوعيد الشديد والعـذاب  حرم علي

  :األليم ومن هذه احملرمات
وأخرب سبحانه بأنه ال يغفره، وأنه حيبط كل عمل : الشرك -١
  . صاحل

  .]١١٦: سورة النساء، اآلية[ إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه: قال تعاىل
وأخـرب أنـه    :و بأهلهاالستهزاء بالدين أو بشيء منه أ -٢
  .كفر

َولَِئْن َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب قُـلْ  : قال تعاىل
لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعـَد  * أَبِاللَِّه َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ 

  .]٦٥: سورة التوبة، اآلية[. إَِميانِكُْم
  . وأخرب بأنه كفر به سبحانه :احلكم بغري ما أنزل اهللا -٣

َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنـَزلَ اللَّـُه فَأُولَِئـَك ُهـُم     : قال تعاىل
  .]٤٤: سورة املائدة، اآلية[ الْكَاِفُرونَ
وأخـرب   :مواالة الكفار وتصحيح مذهبهم والتشبه هبم -٤

قراطية الغربية أو الشيوعية كمن يصحح العلمانية أو الدمي. بأنه كفر
   .أو غري ذلك من مذاهب الكفر



  
  ٢٤  الذكــرى نصائح عامة 

  . ]٥١: سورة املائدة، اآلية[ َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم: قال تعاىل
  .»من تشبه بقوم فهو منهم«: وقال 

  :ومن أعظم الكبائر املوجبة لغضب اهللا وعذابه األليم* 
  .بغري احلق قتل النفس اليت حرم اهللا -١
وحرم اليمني الفاجرة والظلم وشرب اخلمر وشهادة الزور  -٢

والكذب واخليانة والكرب واحلسد والشحناء والغيبة والنميمة وأكل 
عانة عليه وأكل أموال اليتامى ظلًما، وتنـاول  الربا والتعامل به واإل

احلرام على أي وجه كان سواًء كان من سرقة أو اغتصاب أو خيانة 
  .أو قمار أو غري ذلك أو غش
وحرم الزىن واللواط وأخرب سبحانه وتعاىل بأهنما فحـش   -٣

  .عظيم وجرم شنيع توعد فاعلهما بالعذاب األليم
التصوير واقتناء الصور وجاءت األحاديث الصحيحة بأن  -٤

كل مصور يف النار، وأن من أشد النـاس عـذاًبا يـوم القيامـة     
تيار له أو رضي به، فهـو  ومن صور عن رضى منه واخ. املصورون
: وقد دلت اآليات واألحاديث على ذلك، قـال تعـاىل  . كالفاعل
   َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم َآَياِت اللَِّه ُيكْفَـُر بَِهـا

إِنَّكُـْم   َوُيْسَتْهَزأُ بَِها فَلَا َتقُْعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه
 إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمَناِفِقَني َوالْكَاِفرِيَن ِفي َجَهـنََّم َجِميًعـا  

  .]١٤٠: سورة النساء، اآلية[
  



  

  ٢٥الذكــرى نصائح عامة

الغناء والعزف واالستماع إىل ذلك سواء كان املغين رجالً  -٥
ألن الغناء وآالت اللهو كالعود واملزمـار والكمنجـة   .. أم امرأة
ب وحنو ذلك هلو باطل، يصد عن ذكر اهللا، ويضـل عـن   والربا
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشَترِي لَْهَو الَْحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن : قال تعاىل. سبيله

سورة [. َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَيتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني
وابن مسعود وغريمها هلو احلديث فسر ابن عباس . ]٦: لقمان، اآليـة 

  .بالغناء واملزامري
: قـال  وروى البخاري عن أيب مالك األشعري أن الـنيب  

ليكونن من أميت أقوام يسـتحلون احلـر واحلريـر واخلمـر     «
واملعازف، ولينزلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم 

ويضع العلـم   ارجع إلينا غًدا فيبيتهم اهللا :يأتيهم حباجة فيقولوا
وروى الترمـذي  . »وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة

إمنا هنيت عـن  «: قال أن النيب : عن عبد الرمحن بن عوف 
صوت عند نغمة هلو ولعـب ومـزامري   : صوتني أمحقني فاجرين

. »شيطان وصوت عند مصيبة مخش وجوه وشق جيوب ورنـة 
  .نسأل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة

وجاءت األحاديث الصحيحة بالنهي األكيد : حلق اللحى -٦
ففي الصحيحني عن . عن حلقها واألمر بإعفائها، وقص الشوارب

  . »حفوا الشوارب وارخوا اللحى«: قال النيب 
النظر لرسويل كسرى ملا رآمها قد حلقـا حليتـهما    وكره 

: القـا  »ويلكما من أمر كما هبذا؟«: وأطاال شاربيهما، وقال هلما



  
  ٢٦  الذكــرى نصائح عامة 

ولكن ريب أمـرين  « :فقال النيب  –يعنيان كسرى  –أمرنا ربنا 
  .»بإعفاء حلييت وقص شاريب

واللحية اسم لكل ما نبت على اللحيني والعارضني والـذقن  «
من الشعر، وهي ميزة ميز اهللا هبا الرجل عن املـرأة تـدل علـى    

ـ   أن تتشـبه بالنسـاء    كرجولته، فكيف تستسيغ يا حـالق حليت
  .وتغري خلق اهللا، وقد حرم اهللا عليك ذلكوباجملوس، 

خامتًا من الذهب  فقد رأى النيب : لبس الذهب واحلرير -٧
يعمد أحدكم إىل مجرة من نار «: يف يد رجل فنزعه وطرحه وقال

  . »فيجعلها يف يده
بأن اهللا حرم على : وأخرب عليه الصالة والسالم يف حديث آخر

  .»ه إلناثهمذكور أمته لبس الذهب واحلرير، وأحل
الذي تفشى بني الناس فلم يسلم منـه إال  : شرب الدخان -٨
  :ذكر احملققون من أهل العلم أنه حمرم من أربعة أوجه. القليل

ثبت بالطب والتجربة بأنه يضر بالبدن ضرًرا بالًغا، وأنه  :األول
ينشأ عن شربه أمراض فتاكة كالسل الرئوي وسـرطان املـريء   

ب دقات القلب، باإلضافة إىل أنه يسـبب  زمنة واضطراوالكحة امل
النسـاء،  [ َولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم: وقد قال اهللا تعاىل. موت الفجأة

ويف احلـديث   »بأن قاتل نفسه يف النار«: وجاء احلديث ]٢٩: اآلية
  .»نفسه بشيء عذب به يوم القيامة من قتل« املتفق عليه

يسكر أحياًنا إذا شربه  ثبت أن الدخان مفتر وقد: الوجه الثاين
من مل يعتده أو شربه فاقده بكثرة، وقد حرم اهللا كل مسكر وكل 

  .خمدر ومفتر



  

  ٢٧الذكــرى نصائح عامة

أنه مستخبث ومكروه من مجيع الوجوه فهـو   :الوجه الثالث
خبيث الرائحة، ضار بالبدن، يقرب شاربه من جلسـاء السـوء،   

  . وقد أحل اهللا الطيبات وحرم اخلبائث. بعده عن الصاحلنييو
 َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعلَـْيهُِم الَْخَباِئـثَ  : ل تعاىلوقا

  .]١٢٧سورة األعراف، آية [
وقـال قـال اهللا   . أن النفقة فيه إسراف وتبذير: الوجه الرابع

 ]٢٧: اإلسراء، اآليـة [ إِنَّ الُْمَبذِّرِيَن كَاُنوا إِْخَوانَ الشََّياِطنيِ: تعاىل
عي الرجولة والعقل وقوة اإلرادة ويف الوقت نفسه والعجب ممن يدَّ

ال يستطيع منع نفسه من شرب الدخان الضار بدينه وبدنه ومالـه،  
مع أن الرضيع يفطم عن لنب أمه احلالل الطيب الذي به مطعمـه  

  .ومشربه ولذته، فينفطم ويسلو بعد أيام قالئل
ا إليـه  لكم يا أيها العصاة أن ترجعوا إىل ربكم وتتوبو لقد آن

َوأَنِيُبوا إِلَى َربِّكُْم َوأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبلِ : تعقلون قال تعاىل مإن كنت
  .]٥٤: سورة الزمر، اآلية[ أَنْ َيأِْتَيكُُم الَْعذَاُب ثُمَّ لَا ُتْنَصُرونَ

  
  
  

* * * *  



  
  ٢٨  الذكــرى نصائح عامة 

  صفات املؤمنني
وهذه من صفات املؤمنني املتمسكني بكتاب اهللا وسنة رسوله 

 ا هنا بشارة للمتصفني هبا، وحثًا هلم على مالزمتها حىت نذكره
وتذكًريا للمفرطني الغافلني عسى أن ينتبهوا من  –يلقوا رهبم حقًا 

  :غفلتهم فيلحقوا بركب الصاحلني
الَِّذيَن ُهْم ِفـي َصـلَاِتهِْم   * قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ : قال اهللا تعاىل

َوالَِّذيَن ُهـْم ِللزَّكَـاِة   * نِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ َوالَِّذيَن ُهْم َع* َخاِشُعونَ 
إِلَّا َعلَى أَْزَواجِهِْم أْو َمـا  * َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ * فَاِعلُونَ 

فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئـَك  * َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني 
َوالَِّذيَن ُهـْم  * َوالَِّذيَن ُهْم ِلأََماَناِتهِْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ * اُدونَ ُهُم الَْع

الَّـِذيَن َيرِثُـونَ   * أُولَِئَك ُهُم الَْوارِثُـونَ  * َعلَى َصلََواِتهِْم ُيَحاِفظُونَ 
  .]١١-١: سورة املؤمنون، اآليات[ الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

َباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ َهْوًنـا  َوِع: وقال تعاىل
َوالَِّذيَن َيبِيُتونَ ِلَربِّهِْم ُسـجًَّدا  * َوإِذَا َخاطََبُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسلَاًما 

َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهـنََّم إِنَّ َعـذَاَبَها   * َوِقَياًما 
َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُـوا لَـْم   * إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما * انَ غََراًما كَ

َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه * ُيْسرِفُوا َولَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما 
ُه إِلَّا بِالَْحقِّ َولَا َيْزُنونَ َوَمْن إِلًَها َآَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَّ

ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة َوَيْخلُـْد ِفيـِه   * َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما 
إِلَّا َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُولَِئَك ُيَبـدِّلُ اللَّـُه   * ُمَهاًنا 

َوَمْن َتاَب َوَعِملَ َصاِلًحا * َناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َسيِّئَاِتهِْم َحَس
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َوالَِّذيَن لَا َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ * فَإِنَُّه َيُتوُب إِلَى اللَِّه َمَتاًبا 
رُّوا َعلَْيَها ُصـما  َوالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بَِآَياِت َربِّهِْم لَْم َيِخ* َمرُّوا ِكَراًما 

َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ * َوُعْمَياًنا 
أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصـَبُروا َوُيلَقَّـْونَ   * َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما 

سـورة  [. َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما* لَاًما ِفيَها َتِحيَّةً َوَس
  .]٧٦-٦٣: الفرقان، اآليات

نسأل اهللا القريب اجمليب أن يهدينا صراطه املستقيم، وأن يتوفانا 
  . مسلمني

وصـلى اهللا   ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني واهللا أعلم
  .على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  
  
  
  
  
  

* * * *  
 


