
   



  

  ٥  ال تكن منهم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

 احلمد هللا على نعمة اإلسالم والصالة والسالم على من حذر
أمته من مشاهبة أعداء اإلسالم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

  . بإحسان
  :وبعد

فقد عمت البلوى يف هذا الزمن بالتشبه بأعداء اإلسالم وأصبح 
م املباح والعياذ هذا املنكر العظيم مألوفًا عند بعض الناس ويف حك

باهللا وقد جاءت النصوص الصرحية الصحيحة بتحرميه وذمه وصنف 
العلماء فيه املصنفات، قال الشيخ احملقق حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

 –مسألة تشبه املسلم بالكافر أي  –وهذه املسألة «: رمحه اهللا
وأدلتها ظاهرة جلية وقد صنفت املصنفات الكثرية يف خصوص هذه 

ألة وفروعها وأدلتها وذكر األسباب والعلل اليت منع من أجلها املس
التشبه هبم وال شك أن الدين اإلسالمي هو الدين الكامل التام الذي 
جاء بأحسن األخالق وأرقى النظم والتعليمات فلم يعد حاجة معه 
إىل غريه فما قرع األمساع من لدن ذرأ اهللا البشر دين أكمل منه وال 

عا إليه من أخالق ومعامالت فهي النهاية يف احلسن أمت، فكل ما د
الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم والكمال والعدل 

ولتمامه وكماله ] ٣: املائدة[ نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم اِإلْسالَم ِديًنا
ومالءمته لكل زمان ومكان وعدم حاجة البشر معه إىل غريه 

شريعته سائر الشرائع فهو الدين الباقي اخلالد إىل أوان  نسخت
خراب هذا العامل وانتهاء أمده وقيام الساعة، إن األمة اليت اعتنقته 



  
ال تكن منهم ٦  

وعملت جبميع تعاليمه وطبقته تطبيقًا تاًما يف أقواهلا وأفعاهلا 
واعتقاداهتا سعدت أكمل سعادة ورقت أعلى رتبه يف اجملد، 

إليه وانتصرت انتصاًرا باهًرا بلغ حدود  ووصلت إىل مجيع ما تصبوا
املعجزات فأقر؛ التاريخ أهنم مع قلة عددهم وعدهتم ملكوا الدنيا يف 
ربع قرن مع كثرة عدوهم ووفرة ما لديه من عدد وعدة وهذا 

]. ٢٨: الفتح[ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه: مصداق قوله تعاىل
  .انتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل

واعلم أن التشبه بالكفار يكون مبجرد عمل ما «: ال أيًضاوق
  . »يعملون قصد املشاهبة أم ال

 وقد هنى النيب «: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا
عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا معلالً ذلك النهي بأهنا 

أن تطلع وتغرب بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار ومعلوم 
املؤمن ال يقصد السجود إال هللا وأكثر الناس قد ال يعلمون أن 
طلوعها وغروهبا بني قرين شيطان وال أن الكفار يسجدون هلا مث أن 

هنى عن الصالة يف ذلك حسًما ملادة املشاهبة من كل  النيب 
  .انتهى كالمه. »طريق

وسنذكر يف هذه العجالة صوًرا من مشاهبة أعداء اإلسالم 
  :حلاجة إىل بياهنا، ولعظم البلوى هبا فمن ذلك أيلشدة ا



  

  ٧  ال تكن منهم

  من صور التشبه بأعداء اإلسالم
حلق اللحى أو قصها وتطويل الشوارب فعن ابن عمر رضي 

خالفوا املشركني وفروا اللحى «: قال اهللا عنهما أن رسول اهللا 
 وعن أيب هريرة ] رواه البخاري ومسلم[ »واحفوا الشوارب

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا «:  قال رسول اهللا: قال
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وصرحية ]. رواه مسلم[ »اجملوس

  .بالنهي عن التشبه بأعداء اإلسالم
وذلك أن التشبه بأعداء اإلسالم من أعظم احملرمات وأشد 
املنكرات ففي املسند وسنن أيب داود وغريمها عن عبد اهللا بن عمر 

من تشبه بقوم فهو «: قال رسول اهللا : ا قالرضي اهللا عنهم
: ، قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل»منهم

  . إسناده حسن: وقال ابن حجر العسقالين. إسناده جيد
وقد احتج اإلمام أمحد هبذا احلديث قال «: قال شيخ اإلسالم

وإن كان  ،أقل أحواله أنه يقتضي حترمي التشبه هبم ثوهذا احلدي
َوَمْن َيَتَوهلُْم ِمْنكُْم  :ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم كما يف قوله

وقال أيًضا التشبه بالكفار منهي عنه  ،]٥١: املائدة[ فَإِنَُّه ِمْنُهْم
ه هبم يف الظاهر يوجب حمبتهم يف التشب :وقال أيًضا .باإلمجاع
  . انتهى. »الباطن

ه اهللا يف سياق كالمه على رمح -وقال الشيخ حممد بن إبراهيم 
فمن ذلك حلق اللحى وإعفاء الشوارب «: -التشبه بأعداء اإلسالم

وال شك يف قبح ذلك وحترميه وإمنا يستحسنه منكوس القلب فاسد 
الفطرة قليل املباالة بأوامر الدين ونواهيه وهذا من تسويل الشيطان 
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] ٨: فاطر[ فََرآُه َحَسًنا أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِهوحتسنيه القبيح 
تشبه باليهود  واألدلة كما قلنا قد صرحت بتحرمي ذلك بعلة أنه

واجملوس فمن فعل ذلك فقد اختار زي اليهود واجملوس على زي 
وأصحابه رضوان اهللا عليهم، وقد ذكر ابن  حممد بن عبد اهللا 

مث ساق حديث ابن . أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض: حزم
: قال وحديث أيب هريرة وحديث زبد بن أرقم أن النيب عمر 

انتهى كالمه ). رواه ابن ماجه( »من مل يأخذ من شاربه فليس منا«
  . رمحه اهللا

وقد حدث قوم حيلقون حلاهم وهو أشد مما «: وقال أبو شامة
  .انتهى. »يقصوهنا نقل عن اجملوس من أهنم كانوا

حترمي حلق اللحية أو فتبني من هذه األدلة وكالم أهل العلم 
قصها وتوفري الشوارب وأن ذلك من مشاهبة أعداء اإلسالم والعياذ 
باهللا، وقد اشتدت عناية اإلسالم يف أمر اللحية؛ حىت ذكر العلماء 
أن يف اللحية إذا أزيلت بالكلية ومل تعد الدية كاملة فاهللا املستعان، 

سطح وكفى شرفًا للمسلم أن يتأسى بأشرف شخصية مشت على 
فقد كان كث اللحية، فعن  األرض شخصية حممد بن عبد اهللا 

 ،رواه مسلم» كثري شعر اللحية كان رسول اهللا «: قال جابر 
أن حليته قد مألت من هاهنا وأمرَّ يده على عارضه،  وعن أنس 

 َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آَدَم: وقد كرم اهللا ابن آدم باللحية قال تعاىل
الرجال باللحى والنساء : قيل: قال البغوي رمحه اهللا] ٧٠ :اإلسراء[

ومن املعلوم أن عدم وجود اللحية نقص كما ذكر عن . بالذوائب
. »وددت أن يل حلية بعشرة آالف درهم«: شريح القاضي أنه قال



  

  ٩  ال تكن منهم

وددنا أنا اشترينا «: وملا وصف بعض بين متيم األحنف بن قيس قالوا
فلم يذكروا حنفه وال عوره  ،لألحنف حلية بعشرين ألف درهم

ألن من ال حلية له يرى عند العقالء  ؛وذكروا كراهية عدم اللحية
األحنف عاقالً حليًما ومل يالحظ عليه قومه إال عدم  ناقًصا وكان

وجود اللحية فاهللا املستعان ومع األسف الشديد أن أكثر الناس ال 
الق عند هناية يقيم للحية وزًنا بل وصل احلد ببعضهم أنه يقول للح

  .ويعطيه مبلًغا من املال) شكًرا(حلقا 
فَإِنََّها ال َتْعَمى نعوذ باهللا من عمى البصرية وانتكاس القلب 
، ]٤٦: احلج[ اَألْبَصاُر َولَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ

أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسًنا ]ويزيد القلب ، ]٨: فاطر
حرقة واألمر كربة أن بعض الناس خيتم شهر الصوم حبلق حليته، 
فبدالً من أن يلجأ إىل اهللا يف قبول صومه وصالته يذهب إىل احلالق 
حيلق حليته نعوذ باهللا من الضالل بعد اهلدى، فاتق اهللا أيها املسلم 
واستحي من نظر اإلله إليك واحذر من نقمته وسطوته وتب إليه 

ة نصوًحا، وتذكر إحسانه إليك وإنعامه عليك، فهو الذي توب
خلقك ورزقك وهو الذي آواك ونصرك، وهو الذي سترك 
وحفظك، أمل يهدك لإلسالم ويؤمنك يف األوطان؟ أمل يعافك من 
األسقام؟ فكم صرف عنك من نقمة، وكم منحك من نعمة، وكم 

 فكيف يليق بك مع! ستر عليك من زلة، وكم كبت عنك عدًوا
هذا كله أن تقابل إحسانه باإلساءة، ومعروفه بالكفر والوقاحة ؟ 
فقف مع نفسك حلظات قليلة، وفكر يف أمرك وتذكر حالك عندما 
متر بك كربة، وتنزل بك حاجة، وحتل بساحتك شدة، ألست 
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تفزع إىل جميب الدعوات؟ ألست تفزع إىل قيوم األرض 
ن ؟ ألست والسماوات ؟ ألست ترفع طرفك إىل الرحيم الرمح

  !تنكسر بني يدي ذي اجلالل واإلكرام ؟
 -رمحك اهللا-فما أسرع تغيريك وما أشد لؤمك،  فاستغفر اهللا 

وتب إليه قبل هجوم هادم اللذات ومفرق اجلماعات، وال تغتر 
بإمهال اهللا لك، وتوسيعه عليك، واحذر من قرناء السوء فهم أعوان 

ما أشد عداوهتم، أسأل إبليس وإخوان الرخاء، فما أسرع نكبتهم و
  .اهللا أن مين عليك بالتوبة النصوح والعمل الصاحل

وباملناسبة فأحب أن أنبه على أن دعوى بعض الناس جواز 
أخذ ما زاد على القبضة دعوى جمردة عن الدليل وُمدعيها قد جلأ 

وإذا جاء هنر اهللا (إىل آثار بعضها غري صحيح وبعضها غري صريح 
اهللا أحاديث الرسول صحيحة صرحية ومع  سبحان) بطل هنر معقل

ذلك يلجؤون إىل متشابه القول وفتح وسائل االنزالق نسأل اهللا 
  .العافية

عبد اهللا بن عباس رضي اهللا  - وقد غضب ترمجان القرآن 
: على من عارض السنة برأي أيب بكر وعمر فقال - عنهما 

  قال  :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول«
فما بالك مبن عارض » ، وتقولون قال أبو بكر وعمرهللا رسول ا

  .السنة برأي من هو دوهنم
وقد أفىت العالمة احملقق الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا 
بتحرمي حلق اللحية مطلقًا ورد دعوة جواز أخذ ما زاد عن القبضة 
فرمحه اهللا، وليعلم من زل لسانه وضل فهمه وأخطأ رشده أن القول 



  

  ١١  ال تكن منهم

اهللا بال علم من أعظم احملرمات، وقد جعل اهللا مرتبته فوق  على
الشرك به، والفتوى إمنا هي توقيع عن الرمحن بالتحليل أو التحرمي 
ولشدة األمر عند السلف مل ُيفت مالك بن أنس إمام املدينة رمحه 
اهللا حىت شهد له سبعون من أهل العلم، وقد كان السلف حيرصون 

وممن . إن ذلك أصل من أصول الدين: نعلى سد الذرائع ويقولو
قال ذلك الشيخ العالمة احملقق عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل 

  .الشيخ رمحه اهللا، فاهللا املستعان
  :ومن صور التشبه بأعداء اإلسالم

انتشار ما يسمى بالربنيطة، ويقال هلا القبعة، واليت ولع هبا أكثر 
شيخ احملقق حممد بن إبراهيم شباب املسلمني وافتتنوا هبا، وقد سئل ال
وأما الربنيطة فال جيوز : (رمحه اهللا عن حكمها فأجاب مبا نصه

لبسها ألهنا من ألبسة الكفار وزيهم اخلاص ففي لبسها تشبه هبم، 
والتشبه بالكفار حمرم واألدلة على ذلك كثرية منها ما رواه اإلمام 

عنهما أن أمحد وأبو داود من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
 :قال اإلمام أمحد »مومن تشبه بقوم فهو منه«: قال النيب 

فأقل أحوال هذا «: بن تيميةاقال الشيخ تقي الدين  .إسناده جيد
احلديث أنه يقتضي حترمي التشبه هبم وإن كان ظاهره يقتضي كفر 

َوَمْن َيَتَوهلُْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه : املشتبهني هبم كما قال اهللا تعاىل
  .انتهى. »ْنُهْمِم

ومن التشبه بأعداء اهللا «: وقال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا
تعاىل لبس الربنيطة اليت هي من لباس اإلفرنج ومن شاهبهم من أمم 
الكفر والضالل، وتسمى القبعة وقد افتنت بلبسها كثري من املنتسبني 
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  .انتهى. »إىل اإلسالم يف كثري من األقطار اإلسالمية
ألسف الشديد أن بعض من أشربت قلوهبم حب التشبه ومع ا

بأعداء اإلسالم وغلبت عليهم احلضارة احلديثة واليت هي يف احلقيقة 
ذلة ومهانة ونبذ لتعاليم اإلسالم الشريفة، يشجعون على التشبه 
 بأعداء اإلسالم، ويعدون ذلك رقيا وتقدًما وهو عني التأخر،
وصريح االحنطاط وهؤالء هم خلفاء إبليس من بين اإلنسان نسأل 

  .اهللا العافية والسالم
  :ومن صور التشبه بأعداء اإلسالم

لباس أكثر نساء املسلمني اليوم كاللباس العاري والبنطال 
وأنواع ال حتصى وهي معروضة يف جمالت األزياء اليت مألت حمالت 

م نسأل اهللا أن يرد كيد دعاة اخلياطة من كافة دول أعداء اإلسال
الرذيلة يف حنورهم مبنه وكرمه، فتذهب املرأة إىل حمالت املالبس اليت 
شغف أهلها باسترياد لباس الغرب بكافة أنواعه وأصبحوا ال يبالون 
جبمع املال ولو من احلرام، مههم مجع الدراهم ولو على حساب 

هذه املالبس ما فتأخذ املرأة من  - والعياذ باهللا  -ذهاب دينهم 
يوافق هواها ويرضي نفسها وشيطاهنا من مالبس ضيقة ومكشوفة 
بأنواع العري مع كل جانب وقصرية وفيها أنواع املوضات الغريبة 
واألزياء األوربية، ظلمات بعضها فوق بعض هذا يف احملالت 
التجارية، أما حمالت اخلياطة فحدث وال حرج عندهم جمالت 

ا وأمسائها بأشكال تدمي األكباد وتذيب األزياء بكافة أنواعه
القلوب فتقلب املرأة هذه اجملالت وتأخذ الذي يعجبها من غري 

وهذه واهللا أحوال تنذر بسيل  - وال حول وال قوة إال باهللا  -مباالة 



  

  ١٣  ال تكن منهم

عذاب قد انعقد غمامه، وليل بالء قد ادهلم ظالمه اللهم سلم، 
  .سلم

وخذوا على أيد نسائكم  فاتقوا اهللا أيها املسلمون رمحكم اهللا
وحافظوا عليهن فإهنم أمانة يف أعناقكم وسوف تسألون عنهن أمام 
ملك امللوك فاحلذر احلذر رمحكم اهللا ما دمتم يف فسحة من 
آجاليكم، انظروا إىل لباس بناتكم ونسائكم وأخواتكم هل هو 

بأن يكون : لباس شرعي قد توفرت فيه شروط اللباس الشرعي
فضفاًضا واسًعا مسيكًا ساتًرا، فال جيوز لبس الشفاف سابًغا طويالً 

وال القصري وال الضيق الذي يبدي تقاطيع اجلسم كالعجيزة وحنوها، 
وال ما فيه مشاهبة بأعداء اإلسالم كالبنطال والقبعة وما شابه ذلك، 
وعلى املسلم أن يتخول نساءه وبناته باملوعظة والتذكري بأحاديث 

صنفان من أهل النار مل أرمها «يث الصحيح كقوله يف احلد النيب 
ونساء  ،رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس

وسهن كأسنمة البخت ؤكاسيات عاريات مميالت مائالت ر
ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من  ،املائلة

وغريه من األحاديث واملواعظ، أسأل اهللا أن  »مسرية كذا وكذا
  .ن على اجلميع بالتوفيق واهلدايةمي

  :ومن صور التشبه بأعداء اإلسالم
عبث أكثر شباب املسلمني اليوم برؤوسهم قال الشيخ حممد 
بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىل يف سياق كالم له حول صور التشبه 

من ذلك حلق بعض الرأس وترك بعضه وما «: بأعداء اإلسالم، قال
ه التواليت فعن ابن عمر رضي اهللا يفعله بعض السفلة مما يسمون



  
ال تكن منهم ١٤  

أحلقه كله أو دعه «: هنى عن القزع وقال عنهما أن رسول اهللا 
  . رواه أبو داود. »كله

فيدخل يف القزع حلق مواضع من : وقال يف شرح اإلقناع
جوانب الرأس وأن حيلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله مشامسة 

كثري من السفلة  النصارى وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله
  .وأن حيلق مقدمه ويترك مؤخره

هو من فعل اجملوس : وسئل اإلمام أمحد عن حلق القفا فقال
انتهى كالم الشيخ حممد بن إبراهيم . ومن تشبه بقوم فهو منهم

  .بنصه
ومن أقبح ما يفعله : (وقال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا

أس ومعاجلة باقيه كثري من السفهاء يف زماننا من حف جوانب الر
بالدهن واملشط حىت يصري على شكل ما يفعله كثري من أمم الكفر 
والضالل يف زماننا وهو الذي يسمونه التواليت وما أكثر املتشبهني 

من تشبه «أنه قال  هبم يف هذا الزي القبيح وقد ثبت عن النيب 
  .انتهى كالمه رمحه اهللا. »بقوم فهو منهم

  :اإلسالم ومن صور التشبه بأعداء
استعمال اآلالت اليت حتمل الصليب وكذلك املالبس اليت رقم 

  :قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا. عليها الصليب
ومن التشبه بأعداء اإلسالم استعمال اآلالت اليت حتمل «

رقم عليها  الصليب ملا فيه من التشبه بالنصارى وكذلك املالبس اليت
بالنهي عن ذلك فروى أبو داود الصليب وقد صرحت األحاديث 
ال يترك شيئًا  كان رسول اهللا «: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت



  

  ١٥  ال تكن منهم

القضيب القطع ) قوله قضبه. (»يف بيته فيه تصليب إال قضبه
  .انتهى. »والتصليب ما كان على صورة الصليب
  :ومن صور التشبه بأعداء اإلسالم

 هي من ألفاظ ولع أكثر شباب املسلمني وحتريهم لأللفاظ اليت
أعداء اإلسالم وحمادثة بعضهم بعًضا هبا ويعدون ذلك فخًرا وتقدًما 

 وهو سفه وتأخر وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر 
ال تعلموا رطانة العجم وال تدخلوا على املشركني يف : قال

  . انتهى. كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم
من تعلم لغة : وهي قوهلم) ايةحك(ومن أولع بلغتهم فحجته 

وجيعلونه حديثًا، وهو ليس حبديث وال أصل له . قوم أمن مكرهم
حىت باملوضوعات، ومل يرخص أهل العلم إال ملعني للحاجة أما أن 
يتخذها الناس من لوازم حياهتم ويفخرون هبا فهذا جهل وضالل 
ومل يقل به أحد من أهل العلم بل هو من دواعي النفاق، ومن 

  .لتشبه املنهي عنه نسأل اهللا العافية والسالمةا



  
ال تكن منهم ١٦  

  
  اخلامتة
  

أيها اآلباء وأيتها األمهات اتقوا اهللا يف أنفسكم ومن حتت 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َناًرا َوقُوُدَها أيديكم 

اٌد ال َيْعُصونَ اَهللا َما النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشد
  ].٦: التحرمي[ أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ

  قوموا برعاية من حتـت أيـديكم بصـدق وعزميـة قـال      
واألمري  ،ول عن رعيتهؤكلكم راع وكلكم مس«: رسول اهللا 

واملرأة راعية على بيت زوجها  ،راع والرجل راع على أهل بيته
ــم راع وكل ــده فكلك ــوول ــم مس ــهؤك ــن رعيت    »ول ع

  ].متفق عليه[
ما من عبد «: أنه قال ويف الصحيحني واللفظ ملسلم عنه 

اهللا  لرعيته إال حرم شوهو غا تويسترعيه اهللا رعية ميوت يوم مي
  .»عليه اجلنة

فاحذروا رمحكم اهللا من الغش والتفريط، علموهم العقيدة 
وحذروهم من  الصحيحة والتوحيد وما يضادمها من الشرك والتنديد

البدع واملبتدعني ونشؤوهم على حمبة املؤمنني ومواالهتم وبغض 
الكافرين ومعاداهتم وعدم التشبه هبم، ألزموهم بالصالة مع مجاعة 
املسلمني يف املساجد ومن ختلف عنها فأدبوه أدًبا يليق به وعلى قدر 
جرمه جنبوهم رفقاء السوء ومراتع اهلالك ومواضع التهم، ال 

عليهم آالت اللهو بكافة أنواعها فإهنا سم ناقع ومرض فتاك  تدخلوا



  

  ١٧  ال تكن منهم

يفسد العقائد وحيطم األخالق، ال تدخلوا عليهم اجملالت وكتب 
اإلحلاد والغرام والقصص التفاهة فإهنا تسيب العقول وتذهب احلياء 
واملروءات وتشكك املسلم يف دينه وإياكم واستقدام اخلدم 

من أكرب دواعي الزنا واللواط واخلادمات والسائقني فإن ذلك 
والواقع من بعضهم يشهد بصحة ذلك واحذروا من ترك األوالد 
خيرجون بالليل فإن اخلروج بالليل خطره عظيم وذلك ألنه يف الليل 
يف هذا الزمن تعظم الشرور وتشرب اخلمور وتكثر جمالس اللهو 

وكم ! والزور فكم غرق يف هذه األخطار من شاب كان مستقيًما 
أضف إىل ذلك أن سهرهم ! لق فيها من صاحب عقل كان بصًرياز

مينعهم من حضور صالة الفجر مع اجلماعة يف املسجد ومن املعلوم 
أن السهر الذي مينع من حضور صالة الفجر ال جيوز ولو كان على 
قراءة القرآن ومدارسة أحاديث سيد األنام فكيف إذا كان على 

  .عافيةنسأل اهللا ال! حمرمات وقيل وقال
فاتقوا اهللا أيها املسلمون وأروه من أنفسكم خًريا، وإذا علم اهللا 

إن اهللا : صدق عبده أعانه أما أن يفرط اإلنسان ويهمل ويقول
غفور رحيم؛ فهذا خطأ وضالل ومن كيد الشيطان واهللا سبحانه 
قد جعل لرمحته أسباًبا ولعقوبته أسباًبا ويف هذا املعىن يقول الشيخ 

  :سحمان رمحه اهللا يف معرض قصيدة له قال فيها سليمان ابن
ــابوا  ــاد إذا أن ــيم بالعب وتابوا عـن متابعـة الضـالل     رح
ــايل  شديد االنتقـام مبـن عصـاه    ــيم وال يب ــليه اجلح ويص

هذا ونسأل اهللا أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، كما نسأله 
سلمني أن يصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا وأن يصلح أحوال امل



  
ال تكن منهم ١٨  

ويؤمنهم يف دورهم ويصلح والة أمورهم كما نسأل بأمسائه احلسىن 
وصفاته العال أن يرحم املستضعفني من املؤمنني يف كل مكان، وأن 
يؤيد اجملاهدين يف سبيله بنصره وأن يدمر أعداء الدين وأن يغفر لنا 

  .ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات
  .آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى 

  كتبه الفقري إىل عفو ربه
  عبد العزيز بن محد احمليميد

  هـ القصيم١٠/٩/١٤٢٢
  ١٥٠٢٧: ب.ص-البصر-بريده



  

  ١٩  ال تكن منهم

  من أذكار الصباح واملساء
  .اآلية ...اُهللا ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم: أية الكرسي - ١
ثًا، قل أعوذ قل هو اهللا أحد ثالثًا، قل أعوذ برب الفلق ثال - ٢

  .برب الناس ثالثًا
صبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك أاللهم ما « - ٣

  .رواه مسلم »وحدك ال شريك له فلك احلمد ولك الشكر
أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى « - ٤

وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلًما وما كان   ددين نبينا حمم
حديث حسن  :الترمذي واإلمام أمحد وقال رواه »من املشركني

  .صحيح
أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد هللا ال إله إال اهللا وحده « - ٥

له امللك وله احلمد  :- أراه قال فيهن: قال الراوي -  ال شريك له
وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هذه الليلة 

يلة وشر ما بعدها وخري ما بعدها وأعوذ بك من شر ما يف هذه الل
هلرم وسوء الكرب، أعوذ بك من وذ بك من الكسل واعرب أ

: ذا أصبح قال ذلك أيًضاوإ »عذاب يف النار وعذاب يف القرب
  .أخرجه مسلم »...أصبحنا وأصبح امللك هللا«

اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة، « - ٦
عوذ بك من شر ، أشهد أن ال إله إال أنت أرب كل شيء ومليكه

قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت  »نفسي وشر الشيطان وشركه
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال. وإذا أخذت مضجعك

بسم اهللا الذي ال يذر مع امسه شيء يف األرض وال يف « - ٧



  
ال تكن منهم ٢٠  

أخرجه البخاري يف . ثالث مرات »السماء وهو السميع العليم
  .األدب املفرد

 »نبًيا ا وباإلسالم ديًنا ومبحمد رًب رضيت باهللا« - ٨
  .أخرجه الترمذي حديث حسن

رواه  »من شر ما خلق تأعوذ بكلمات اهللا التاما« - ٩
  .مسلم

 كاللهم إين أصبحت أشهدت وأشهد محلة عرش« -١٠
ومجيع خلقك أنك اهللا ال إله إال أنت وحدك ال  كومالئكت

رواه . أربع مرات »شريك لك وأن حممًدا عبدك ورسولك
  .الترمذي وأبو داود

من قال حني يصبح وحني ميسي سبحان اهللا وحبمده « -١١
أحٌد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحًدا قال  تمائة مرة مل يأ

  .رواه مسلم »مثل ما قال أو زاد عليه
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك « -١٢

م مائة مرة كانت له ، يف يووله احلمد وهو على كل شيء قدير
وكتب له مائة حسنة وحمي عنه مائة سيئة، . عدل عشر رقاب

وكانت له حرًزا من الشيطان حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما 
  .»جاء به إال رجل عمل عمالً أكثر من ذلك

  


