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5عادات وليست عبادات 

بسم الله الرحمن الرحيم 

احلمد لله رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني، 
وعل��ى آل��ه الطيب��ني الطاهري��ن ، وعلى أصحاب��ه أجمعني ، وم��ن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين .      أما بعد ،،،،

أخي الكرمي ... أختي الفاضلة 

م��ن األم��ور املهم��ة التي ينبغ��ي أن نهتم بها قضي��ة التصفية قب��ل التربية، 
ومب��ا ُيقال له ) التخلية قبل التحلي��ة( أي اإلبتعاد والتخلي عن اخلطأ قبل 
التحل��ي بالطاع��ات، ذلك أن رعاي��ة الدين وصيانته مطل��ب هام، ينبغي 
عل��ى كل مس��لم ومس��لمة االهتم��ام به، وحفظ��ه من كل زل��ل أو خطأ، 
خاص��ة مع تباعد األي��ام عن زمن النبي |، ولكثرة انش��غال الناس بالدنيا، 
وتداخل الثقافات، وقلة العلم الشرعي في معرفة الصحيح من العادات 

واملوروثات عند طائفة من املسلمني. 

له��ذا كان لزام��ًا عل��ى من عرف الس��نة الصحيح��ة، أن ينص��ح من غفل 
عنه��ا، أو تأثر مبا انتش��ر من ع��ادات متوارثة مخالفة للش��رع، وأصبحت 
من األعراف والقوانني التي تأصلت في قلوب العوام، وتوهموا أنها من 
الدي��ن، أو لتعلقه ببعض الع��ادات والتقاليد املباحة والتي صارت مقدمة 
ومعمول بها قبل أحكام الشرع الكرمي، وهذا هو املراد من تصفية الشرع 

احلنيف من الشوائب. 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن بعض األخطاء، منها ما ُيعد خطرًا فادحًا في دين 
املس��لم إن وقع فيه، ومنها ما يعد م��ن الزلل والهفوات التي ُيذّكر فاعلها 
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6عادات وليست عبادات 
ويوجه إلى األحسن منها، كل ذلك بلطيف العبارة وجميل البيان. 

 إذ ليس كل ما نراه من فعل الناس أو نسمعه منهم، يكون حكمه القبول 
والصح��ة، بل ينبغي عرض��ه ع��لى مي����زان الش��رع الصحي����ح، ومن ثم 

نحكم بصوابه من باطله. 

فم��ن ه��ذا املنطلق أحبب��ت أن أضع ه��ذه الرس��الة املوجزة ف��ي القراءة، 
والكاش��فة جلملة من األخطاء واملالحظ��ات التي صدرت عن طائفة من 

املسلمني. 

وعلى كل قارئ عدم توهم أن هذه الرسالة فيها تصّيد ألخطاء الناس، أو 
جعل كل ما يفعلونه حرامًا وخطأ، بل الغرض منها التذكير أن النبي | 
حرص على التصفية في مكة -على وجه اخلصوص- قبل بيان األحكام 

الشرعية في املدينة، وأن النصح والتوجيه هو قوام ديننا. 

وأيضًا في هذا املس��لك نش��ر لهدي املصطفى |، من بعد أن انتش��رت بدع 
وجهاالت في حياة طائفة من املسلمني باسم: عادات، وتقاليد متوارثة. 

خطة الرسالة ,,,,
ج��اء ترتيب هذه الرس��الة ف��ي فصلني إثنني بع��د املقدمة ببي��ان مفهومني 
هامني جلعلهما كميزان شرعي يبني الصواب من اخلطأ، وجاءت الرسالة 

في ثالثة فصول، ولكل فصل مباحثه املتعلقة به، وفق اآلتي: 

املفهوم األول: ميزان قبول األعمال. 
املفهوم الثاني: قواعد محددة للبدعة. 
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7عادات وليست عبادات 
الفصل األول: من أخطاء الناس في بعض العقائد والعبادات 

املبحث األول: الطهارة والوضوء. 
املبحث الثاني: املسجد. 

املبحث الثالث: األذان واإلقامة. 
املبحث الرابع: الصالة. 

املبحث اخلامس: صالة اجلمعة والعيدين. 
املبحث السادس: الصيام وصالة التراويح. 

املبحث السابع: احلج والعمرة . 
املبحث الثامن: الزواج والطالق. 

املبحث التاسع: املولود. 
املبحث العاشر: قراءة القرآن. 

املبحث احلادي عشر: زيارة قبر النبي |. 
املبحث الثاني عشر: اجلنائز. 

املبحث الثالث عشر: احلذر من السحر  
الفصل الثاني: أخطاء في بعض االعتقادات األقوال واألفعال العامة . 

الفصل الثالث: مصطلحات وتعبيرات خاطئة.  

ثم اخلامتة. 

والله الهادي ، واملوفق إلى ما يحب ويرضى.
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8عادات وليست عبادات 

املفهوم األول:

ميزان قبول األعمال
متى يقبل الله سبحانه األعمال أو األقوال التي يقوم بها املسلم ؟ 

هذا س��ؤال مه��م يجب على املس��لم تذّك��ره، وال يغفل عن��ه، ألنه ميزان 
وضاب��ط ألم��وره التعبدية ف��ي حياته مبا يقدم��ه لينال رضا الله س��بحانه، 

وجاءت اإلجابة على السؤال السابق من الوحيني الشريفني .

بُِعونِي  وَن الّل��َه َفاتَّ ق��ال تعالى على لس��ان النب��ي |: < ُقْل إِن ُكنُت��ْم ُتِبُّ
ِحي��ٌم > وقال تعالى عنه  ُيْحبِْبُك��ُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُك��ْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَّ
َا إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن  ْثُلُكْم ُيوَحى إَِل��يَّ َأنَّ َا َأَنا َبَش��رٌ مِّ |: < ُقْل إِنَّ

ِه َأَحًدا >.  ا َوال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمال َصاحِلً َيْرُجو لَِقاء َربِّ

وعن أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي |: ) من َعِمل 
عماًل ليس عليه أمرنا فهو رّد (.       رواه مسلم 

فبنّي الله تعالى لنا أن من كان يرجو لقاءه، ونيل ما عنده سبحانه من خير 
وس��عادة فينبغي عليه أن يعم��ل ويجد في عمل��ه، وأن يراعي أثناء عمله 

وتعبده خلالقة شرطني هامني :

الش��رط األول: وه��و لألم��ر الظاه��ري؛ بأن يك��ون العم��ل صاحلًا، وال 
يك��ون صاحل��ًا إال مبوافقة ملا جاء ب��ه النبي |، وفق ما نقل��ه وفهمه اآلل 

واألصحاب رضي الله عنهم، وهذا هو اإلتباع . 
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9عادات وليست عبادات 
الش��رط الثاني: وه��و لألمر الباطني، بأن يكون العم��ل قد مت فعله لوجه 
الل��ه س��بحانه وتعال��ى وحده، فلم يقصد ب��ه أحدًا من اخلل��ق حيًا كان أو 

ميتًا، وهذا ما يطلق عليه بشرط: اإلخالص . 

ولتتذك��ر أن الني��ة الطيب��ة ال تكفي لقب��ول العمل مثلما أوض��ح لنا ذلك 
الصحابي اجلليل ابن مسعود بقوله: وكم مريٍد للخير لم يبلغه .  

وكذلك األمر لو كان العمل وفق ما ثبت وصح عن الرسول |، ولكن 
كان��ت الني��ة خبيثة ولي��س فيها إخالص لل��ه وحده، فه��ذا العمل مردود  

على فاعله،  لقوله |: ) إنا األعمال بالنيات( .

ف��ال بد دائمًا أن تكون النية الس��ليمة املخلصة لل��ه، ملتصقا بها العمل أو 
القول؛ الذي يكون وفق ما أمرنا به النبي |، حتى يكون ما نقّدم متقباًل  

عند الله سبحانه.
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10عادات وليست عبادات 

املفهوم الثاني:

قواعد محددة للبدعة
حرص علماء أهل السنة؛ قدميا وحديثا، على تبيني ما يتعلق بالبدع، ألنها 
من أخطر ما يهدم الدين بعد الشرك بالله، بل هي من السبل املوصلة إلى 
كل شر، ألنه ما أحييت بدعة إال أميتت في مقابلها سّنة، ومن هذا الباب 
كان لزاما على املس��لم واملس��لمة احلذر من احملدث��ات في الدين، وقراءة 
الكتب احملذرة من البدع، ليحقق املس��لم واملس��لمة العب��ادة الصحيحة، 

البعيدة عن كل شني حولها .

وميكن معرفة البدع من خالل القواعد اآلتية 

1- القول أو الفعل أو املعتقد املعارض للقرآن أو الس��نة الصحيحة، ولو 
كان عن اجتهاد من فاعله . 

ع اإلنس��ان أمرًا، وه��ذا األمر ال ميكن تش��ريعه إال بنص، أو  أن ُيش��رِّ  -2
بتوقي��ف من الصحابة، فإن لم يكن م��ع القائل به دليل صحيح عليه 

يؤيده، وإال فهو بدعة . 

ما يلتصق بالعبادة، ويكون من أفعال وأقوال غير املسلمني .   -3

م��ا نص على اباحت��ه بعض العلماء، ال س��يما املتأخري��ن منهم، وال   -4
يكون عندهم دليل على هذا االستحباب . 

العب��ادة التي ورد كيفي��ة فعلها من خالل حديث ضعيف أو موضوع   -5
)مكذوب ( . 
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11عادات وليست عبادات 
الغلو في العبادة، مثل الزيادة في شيء محدود معلوم .   -6

7-  كل عبادة أطلقها الش��ارع احلكيم، لكن ج��اء بعض الناس وقيدوها 
بقيود وشروط مثل الزمان أو صفة معينة ، أو عدد محدد . 

فما س��بق بيانه وتوضيحه من الس��بل املعينة على معرف��ة ما نراه أو نعمله 
ونقوله هل من الشرع الصحيح فنتمسك به أو من البدع فنذره ونتركه .

ولنتذكر دائمًا أن األصل في العبادات التوقف، أي أنها ال ُتفعل إال وفق 
نص شرعي، ونحن لن نعلم ما األفعال التي يحبها الله سبحانه، والدالة 
على طاعتنا له س��بحانه، إال بواسطة رسله؛ وهم األنبياء والرسل عليهم 

الصالة والسالم . 
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12عادات وليست عبادات 

الفصل األول

من األخطاء  
الفعلية والقولية

في بعض العبادات الشرعية
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13عادات وليست عبادات 
املبحث األول:

 الطهارة وسنن الفطرة

م��ن العب��ادات التي ينبغي احلرص عل��ى تعّلمها والتمس��ك بها ما يتعلق 
بأمور الطهارة وما يتعلق بها؛ ألن صحة الطهارة يتعلق بها صحة الصالة، 
لهذا كان واجبا علينا تعلم أمورها، واحلذر من العادات التي يظن بعض 

الناس أنها من الشرع، وهي بعيدة عنه .

أوال : من األخطاء الفعلية في هذا األمر  

) ترك س��نن الفطرة (  كقص الش��ارب، وتقلي��م األظافر، ونتف    -
اإلب��ط وحل��ق العانة؛ هذا الع��ادة مخالفة مل��ا ورد عن أنس [ 
قال : )ُوّقت لنا في قص الش��ارب وتقليم األظافر وحلق العانة 

ونتف اإلبط، أال نترك أكثر من أربعني ليلة ( رواه مسلم. 

) كش��ف امل��رأة عورتها مع غيره��ا ( وذلك عند اإلس��تحمام أو    -
لعمل س��ن الفطرة ) الصالون(، وهذا م��ن الظن أن املرأة يجوز 

لها رؤية عورة األنثى، لكن هذا الفعل يعد من الكبائر .

-       ) اإلنس��ان اجُلن��ب  ]احملتل��م[ ال يحلق ش��عره، وال يقص أظافره، 
حتى يطهر( هذه عادات باطلة، ومثل هذه األمور للجنب فعلها. 

-      )  املسح على اخلفني ال يكون إال في فصل الشتاء ( الرخصة في 
جواز املسح، جاء من غير تقييد بالفصول . 

) الظ��ّن بأن قّص األظافر أو حلق الش��عر يبطل الوضوء( لم يرد    -

Adat Book.indd   13 7/31/10   9:58:33 AM



14عادات وليست عبادات 

نص شرعي دال على أن مثل هذه األفعال تبطل الوضوء . 

-     ) توهم أن النجاسة على البدن أو الثياب تستلزم إعادة الوضوء( 
الصحيح غسل موضع النجاسة فقط، وبقاء الوضوء كما هو.

-      ) غس��ل النجاس��ة ع��ن الطف��ل تس��تدعي نق��ض الوض��وء ( هذا 
ظن خاطىء، فغسل جناسة الطفل إنا تستلزم بعدها تنظيف اليّد 

فقط، وليس لها تأثير على وضوء األم .

 -       ) تأّخر املرأة في اإلغتسال من احليض( : وذلك من باب االحتياط 
في الطهر، والصحيح س��رعة اإلغتسال بعد ثبوت الطهر؛ حتى 

ال تفوتها أي صالة . 

-        ) ت��رك امل��رأة الص��الة والصيام مدة أربعني يومًا كاملة لنفاس��ها( 
م��ع أنها قد تطهر قبل ذلك، والصحيح أن املرأة النفس��اء متى ما 
طه��رت فإن��ه ينبغي عليها االغتس��ال وأداء الص��الة، وإن كانت 

املدة أقل من أربعني يومًا. 

) اإلس��راف في ماء الوضوء( ومثله غس��ل أعضاء الوضوء أكثر    -
م��ن ثالث م��رات، وكل ه��ذا مخالف لقول��ه تعال��ى: < وُكُلوْا 
ُه اَل ُيِحبُّ امْلُْس��ِرِفنَي>، وفيه مخالفة ملا  َواْش��َرُبوْا َواَل ُتْس��ِرُفوْا إِنَّ
فعله النبي | في عدد مرات الغس��ل، وهي إما مرة واحدة، أو 

اثنتان، أو ثالث مرات فقط. 

) االس��تنجاء ]غسل الفرج[ من خروج الريح (: ليس هناك دليل    -
عل��ى ه��ذا الفعل، بل هو من ب��اب التكلف والوسوس��ة، إال أن 
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15عادات وليست عبادات 

يتيقن خروج شيء من الغائط مع الريح ، فعليه استعمال املاء . 

) إكث��ار املاء في االس��تنجاء، من بعد نزول الب��ول أو الغائط (:    -
ه��ذا من باب الوسوس��ة؛ وإال فإن الطهارة م��ن البول أو الغائط 

طهارة ظنية، يغلب على الظن طهارة املكان  من اخلبث . 

)مس��ح العنق ف��ي الوضوء (: احلدي��ث الوارد في مس��ح العنق    -
ضعيف. 

) احل��رص على اس��تقبال القبلة عند أذكار الوض��وء (: لم يثبت    -
الدليل على هذا الفعل بهذه الكيفية من الدعاء . 

) الظ��ّن بأن ملس املرأة ينقض الوضوء (: البعض يس��تدل بقوله    -
ًبا>  ُموْا َصِعيًدا َطيِّ تعالى: < َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم جَتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ
و )املّس ( املقصود في اآلية هو اجلماع، بدليل قوله تعالى: < َيا 
ْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن  ِذيَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُت��ُم امْلُْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّ َه��ا الَّ أيُّ
وَنَها>، وحلديث عائشة  ٍة َتْعَتدُّ ��وُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ مَتَسُّ
رض��ي الله عنه��ا : أن النبي | قّبل بعض نس��ائه، ثم خرج إلى 

الصالة، ولم يتوضأ. 

) الوض��وء م��ع وج��ود ط��الء عل��ى األظاف��ر (: ط��الء األظاف��ر    -
مين��ع وصول املاء إلى األظاف��ر ، وعدم إزالته ي��ؤدي إلى بطالن 
الوضوء، ومن ثم بطالن الصالة، فالواجب إزالته قبل الوضوء، 
ولو وضعته املرأة بقصد التزين، ولتتذكر بأنه من الزينة الواجب 
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16عادات وليست عبادات 
إخفاؤها عن الرجال األجانب . 

-       ) إعادة الوضوء أكثر من مرة( وذلك بس��بب الوسوس��ة، والتي 
س��تجعل املس��لم الحقا يبتعد عن الصالة، وقد تدمر حياته، لذا 
الواج��ب الوضوء مرة واحدة، وعدم اإللتفات للوسوس��ة التي 

هي من الشيطان.

ثانيا : من األدعية غير املشروعة في الوضوء 

) التلف��ظ بالني��ة قبل الوض��وء: نويت أن أتوضأ لص��الة ...( لم    -
يثبت أن النبي | تلفظ بالنية للوضوء . 

) دعاء:  اللهم بّيض وجهي، وأعطني كتابي بيميني ... ( وذلك    -
عند غس��ل أعضاء الوضوء،  وال يصح احلدي��ث الوارد في هذا 

الشأن، فواجب ترك هذا القول عند الوضوء . 

)الدع��اء للمتوض��ئ بقول: زم��زم ( : تخصيص ه��ذا القول بعد    -
الوض��وء، يعن��ي بأفضليته وش��رعية ه��ذا القول هن��ا، لكن هذا 
الق��ول ل��م يثبت ع��ن قول النب��ي |، أو قال به أح��د الصحابة 

رضي الله عنهم، فوجب االبتعاد عن مثل هذه األقوال .
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17عادات وليست عبادات 
املبحث الثاني:

ما يتعلق باملساجد
املس��جد بيت الله، فيجب على كل مسلم أن يهتم به، ويرعى شأنه وفق ما 
ثبت بالش��رع، ويبتعد عن كل ما يخالف هذا التوقير الش��رعي من عادات 

وأقوال والتي سار عليها الناس وظنوا أنها من الشرع.

ومما يتعلق في جانب املساجد من أخطاء تصدر من بعض املسلمني:

) زخرفة املساجد (: هذا سبب رئيسي لعدم اخلشوع والطمأنينة    -
ف��ي الصالة، كم��ا أن زخرفة املس��اجد منهي عنه��ا، وفيه تضييع 
ألم��وال كثي��رة تصرف في غي��ر موضعه��ا الش��رعي الصحيح، 

وللعلم فإن زخرفة املساجد ليست من تعظيم شعائر الله . 

-      ) كتابة اآليات القرآنية ( هذه الكتابة على جدران املسجد ليست 
من الش��رع، بل وليس��ت من املرغوب فعله في بيوت الله، ألنها 
م��ن زخرف��ة املس��اجد، وزخرفة املس��اجد منهي عنه، ولها ش��به 

بأفعال النصارى في كنائسهم..

-      ) عم��ل القباب في املس��جد ( القبة ليس��ت م��ن املرغوب بها عند 
بناء املس��جد لتضيعها املال في غير ما فائدة، وكانت تعمل سابقا 
في الدولة العثمانية لتوصيل الصوت، ونحن في زمن انتش��رت 

فيه مكبرات الصوت. 

َما َدَخَل َعَلْيَها  -     ) الكتاب��ة ف��وق احملراب ] الله ، محمد [، أو < ُكلَّ
��َراَب >(: لم يثب��ت بدليل ش��رعي تخصيص آية أو  ْ ��ا احمْلحِ يَّ َزَكرحِ
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18عادات وليست عبادات 
كالم يوضع ألعلى احملراب . 

) ع��دم التزّي��ن والتنظف للمس��جد( : مثل لبس ث��وب النوم، أو    -
مالبس الرياضة، وهذا مخالف لقوله تعالى: < َيا َبنِي آَدَم ُخُذوْا 
ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد >، وعلينا أن نتذكر قوله تعالى: < َذلَِك 
ِه َفإِنََّها ِمن َتْق��َوى اْلُقُلوِب> والقضية في  ْم َش��َعائَِر اللَّ َوَم��ن ُيَعظِّ
مالب��س الصالة ليس��ت بس��تر الع��ورة فق��ط؛ لك��ن بالتزين في 

مالبس الئقة . 

)ع��دم االهتم��ام بتغيي��ر الروائ��ح غي��ر املقبول��ة في املس��اجد( :    -
االهتم��ام باملس��اجد دالل��ة عل��ى تعظيم بي��وت الله، ومل��ا يحبه 

سبحانه.

-      ) أخ��ذ أغ��راض املس��جد للمن��ازل (: كأن يأخ��ذ بع��ض الناس 
الكت��ب أو املصاحف أو غيرها الس��تعمالهم اخل��اص، وهذا ال 

يجوز ألنها من األمور املوقوفة لبيت الله .
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19عادات وليست عبادات 
املبحث الثالث:

األذان واإلقامة

األذان ش��عار أهل اإلس��الم، وعالم��ة تعلقهم بالله س��بحانه، وفيه كلمة 
التوحي��د، وهو عب��ادة علمها النبي | الصحابة، وحثهم على التمس��ك 

بها في كل زمان ومكان تصح الصالة فيه.

وله��ذا كان واج��ب عل��ى كل مس��لم مراعاة م��ا يتعلق به��ذه العبادة، مع 
االبتع��اد عم��ا أدخله بع��ض الناس في��ه وتوهموا أنه من الدين، لس��ريان 
الع��ادة معه، ومن هذا املنطلق وجب التذكير ببعض العادات واحملدثات 

في هذه العبادة: األذان واإلقامة.

أوال : من املالحظات الفعلية في هذا اجلانب 

)قي��ام من ال ُيحس��ن نطق اللغ��ة العربية بالتأذي��ن (: األذان عبادة    -
قوليه ال ينبغي ملن ال يحسنها أن يقوم بها مع وجود املاهر فيها. 

) خج��ل أو تكاس��ل البع��ض من القي��ام باألذان في املس��جد، إن    -
تغّي��ب امل��ؤذن ( فيها تفويت ألجر عظيم ميكن أن يدركه املس��لم 
لق��ول النب��ي | ألب��ي س��عيد اخلدري: )إن��ي أراك ت��ب الغنم 
والبادي��ة، ف��إذا كنت في غنم��ك أو باديت��ك، فأّذن��ت بالصالة، 
فارف��ع صوتك بالنداء ، فإنه ال يس��مع مدى صوت املؤذن جن، 

وال إنس، وال شيء، إال شِهد له يوم القيامة( .

-  ) ع��دم قي��ام اجلماع��ة من املصلني في غير املس��جد ب��األذان قبل 
الص��الة (  األذان واج��ب للجماع��ة م��ن الرج��ال الت��ي تن��وي 
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20عادات وليست عبادات 
أداء الص��الة، حلدي��ث: ) إذا حضرت الصالة فلي��ؤذن أحدكم، 
وليؤمكم أكبركم ( متفق عليه. وهذا ملن لم يسمع األذان، مثل أن 
يكون في الصحراء وما ش��ابه، وإن تخلفوا عن أداء الصالة عن 

وقتها لسبب مباح مثل الطعام فال يجب عليهم. 

-     ) مسح العينني باإلبهامني عند اإلستماع لألذان(: احلديث الوارد 
في ذلك ضعيف، وال يصح العمل به. 

)ع��دم قيام بعض املصلني للصالة إال عند قول املؤذن: قد قامت    -
الصالة (: لم يصح الدليل، فلزم عدم تخصيص القيام مع هذه 

املقولة، واألمر فيه سعة.  

-     ) بع��ض املصل��ني يأم��ر املؤذن إلقامة الصالة م��ن غير إذن اإلمام( 
إقام��ة الص��الة ح��ق لإلمام وح��ده، ال يتدخ��ل فيه أح��د، وهذا 
التطفل ناجت من تثاقل بعض املصلني عن اجللوس في املس��جد، 
لك��ن إن كان هن��اك تأخر ف��ي إقامة الصالة على غي��ر املعتاد فال 

بأس بتنبيه املؤذن.

) قول البعض أن من أّذن فعليه أن يقيم للصالة ( ال دليل صحيح    -
على هذا احلكم، ألن حديث: ) من أذن فهو يقيم(غير صحيح، 

واألولى في األذان واإلقامة أن تكون للمؤذن الراتب. 

) تنحن��ح بع��ض أهل املس��جد، إلعالم اإلمام بدخ��ول الوقت (    -
ه��ذا الفعل ال ينبغ��ي حدوثه في املس��جد، واملس��لم ينبغي عليه 
أن يتذك��ر أنه ف��ي صالة ما دام��ت الصالة تبس��ه ، وهذا الفعل 
غالب��ًا ما يصدر من أولئك الذين حضروا مبكرين إلى املس��جد، 
فكأنهم ضاقوا ذرعا من املكث في املسجد، فصدر منهم ذلك.  
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21عادات وليست عبادات 

) التقيد بإش��ارة الس��اعة إلقامة الصالة ( لم يكن للنبي | وقتا    -
ثابت��ا ال يحيد عنه إلقامة الصالة، والس��اعات التي في املس��اجد 
إنا هي للتنبيه بقرب وقت اإلقامة، لذا ينبغي عدم التقيد بها متاما 

على الدوام، وعلى اإلمام النظر إلى أحوال جتمع املصلني.

ثانيا: من األدعية غير املشروعة في األذان واإلقامة.

مقولة: ) صدقت وبررت( وذلك بعد قول املؤذن: ) الصالُة خير    -
من النوم( احلديث الوارد في هذا األمر ضعيف، فلزم من السامع 

في هذا اجلزء أن يقول مثل ما يقول املؤذن. 

) زي��ادة جملة ] والدرجة الرفيع��ة [ في دعاء األذان (: احلديث    -
الوارد في هذا ضعيف، فوجب قولها. 

مقولة: ) أقامها الل��ه وأدماها( وذلك بعد قول املؤذن: قد قامت    -
الص��الة، واحلدي��ث الوارد في ه��ذه املقولة ال يص��ح ، فااللتزام 

بهذا الدعاء في هذا املوضع ال ينبغي. 

مقول��ة: )حّقًا.. ال إل��ه الله( وذلك بعد انتهاء املؤذن من اإلقامة،    -
وتخصيص كلمة )حقًا ( مع هذه اجلملة الشريفة يحتاج إلى دليل، 

وليس هناك من دليل.. فوجب االمتناع، واالكتفاء بالوارد. 

مقول��ة: ) اللهم أحس��ن وقوفنا بني يديك( وذل��ك بعد أن يقول    -
اإلمام: اس��تووا للصالة، لكن لم يثبت بدليل شرعي تخصيص 

هذا القول في هذا املوضع ، والواجب عدم التقيد به. 
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22عادات وليست عبادات 
املبحث الرابع

الص����الة

من أعظم العبادات التي يحرص عليها املس��لم هي عبادة الصالة، والتي 
فيها الداللة على إسالم اإلنسان أو كفره، وعلى املسلم أن يحرص على 
فعلها مبا ثبت بالش��رع واحلذر من العادات امللصقة بها بس��بب األعراف 

واملوروثات اخلاطئة.

أوال: من األخطاء الفعلية في هذه العبادة ما يأتي : 

)ع��ادة التخلف عن صالة اجلماعة في املس��جد(: وأداء الصالة   -
الواجب��ة في املنازل، وهذه الع��ادة القبيحة من عالمات املنافقني 
الذين يتخلفون من غير عذر شرع��ي عن أداء الصالة املفروضة 
في بيوت الله، والنبي | س��أل األعم���ى: أتسمع النداء ؟ فلما 

أجابه بنعم، قال له النبي |: أجب.       رواه مسلم

-      ) ع��دم ح��رص بعض األئمة على تس��وية الصفوف( فيالحظ أن 
بعض األئمة ال يلتفت  للمأمومني لتنبيههم على تسوية الصف، 
وه��ذا مخالف للهدي النبوي في ذل��ك، والواجب على اإلمام 

اإلهتمام بتسوية الصفوف.

) توّه��م أن تس��وية الص��ف للص��الة يك��ون م��ن ط��رف أصاب��ع    -
القدمني(: هذه عادة مخالفة للمعقول، فالتس��وية بني األجسام 

تكون من عقب ) مؤخرة ( القدم، وليس من األصابع. 

) االنشغال بتسوية الصفوف أثناء الصالة وفي كل ركعة(: تسوية    -

Adat Book.indd   22 7/31/10   9:58:35 AM



23عادات وليست عبادات 
الصفوف تكون قبل الصالة، وعلى اإلمام أن يحرص على ذلك 
بالنظر إلى الصف األول والتوجيه قبل الشروع بالصالة، وعلى 

املأموم أن يصف مع الذي يليه من جهة اإلمام.  

) أداء تكبيرة اإلحرام أكثر من مرة (: هذا من باب الوسوسة في    -
التكبير، والواجب عدم االلتفاف إلى الشك . 

) ع��دم القراءة ف��ي الصالة الس��رية(: وهذا يك��ون بعدم تريك   -
الش��فتني للقراءة، ويك��ون الفم مغلقا، والواج��ب على املصلي 

اسماع نفسه، فمن لم يقرأ فصالته باطلة.

-      ) التنحنح أثناء الصالة لتنبيه اإلمام على عدم اإلطالة، أو إلدراك 
الرك��وع (: هذا الفع��ل مخالف لوجوب متابع��ة املأموم إلمامه، 
وفيه أيضًا عمل شيء زائد في الصالة، وهذا الفعل ال يحدث إال 

من املستعجلني ألمور الدنيا، وفيه تشويش على بقية املصلني. 

) مس��ابقة اإلمام في الركوع والسجود أثناء الصالة (: قال النبي    -
|: )إن��ا جع��ل اإلم��ام ليؤمت ب��ه، فإذا كّب��ر فكب��روا، وإذا ركع 

فاركعوا (. متفق عليه 

) اعتق��اد أن فعل ث��الث حركات أو خطوات في الصالة س��بب    -
لبطالنه��ا (: ليس هناك دليل صحيح عل��ى هذا، ولرمبا املصلي 
يضط��ر للتقدم إلى الصف الذي أمامه، وقد يبعد أكثر من ثالث 

خطوات ملصلحة الصالة. 

) رفع اليدين على شكل الدعاء بعد القيام من الركوع(: الثابت عن    -
النب��ي | أنه كان يرفع اليدين مثل رفعهما لتكبيرة اإلحرام، حذوا 

املنكبني، مع مد األصابع في حال التكبير، ويكونان جتاه القبلة. 
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) وق����وف بع��ض املأمومني وانتظارهم، إذا كان اإلمام س��اجدًا،    -
وال يدخل��ون معه ف��ي الصالة حتى يفرغ من س��جوده (: ينبغي 
عل��ى املأموم الدخ��ول مع اإلمام في أي وض��ع كان لقوله |: 
) إذا أت��ى أحدكم الص��الة واإلمام على حال فليصنع كما يصنع 

اإلمام (.   رواه الترمذي 

) إطال��ة الس��جود م��ن قبل بع��ض املصل��ني، بينما اإلم��ام انتقل    -
للتشهد(: هذا مخالف لوجوب إتباع اإلمام في الصالة. 

) رف��ع الصوت م��ن املأمومني بالس��الم في خامتة الص��الة (: لم    -
يثبت بنص شرعي تخصيص هذا الفعل بهذه الكيفية . 

) احل��رص على مصافحة املصلني بعد الف��راغ من الصالة(: هذا    -
فيه إشغال للمصلني عن الذكر الثابت بعد الصالة، وتخصيص 

السالم في هذا املوضع ليس من هديه |. 

 ثانيا: من األخطاء القولية في الصالة :

مقول��ة: ) إن الل��ه ال ينظ��ر إلى الصف األع��وج ( ويقولها بعض    -
األئمة عند تس��وية الصف��وف، وهي ال أصل له��ا، فوجب عدم 
ذكره��ا؛  وخصوصا في هذا املوضع، حتى ال يظن املصلون أنها 

مشروعة. 

مقولة: ) استوينا، وعلى الله توكلنا.. بعد قول اإلمام: استوا(..   -
وال يجوز املواظبة عليه ألنه ال دليل عليه.

قول بعض األئمة: )استقيموا.. اعتدلوا (: هذه كلمات ال تعُلق    -
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لها في تس��وية الصفوف، فاإلس��تقامة أمر قلبي، واإلعتدال هو 

التوسط، وفيه اإلقتصاد في األمور .

) قول بعض املصلني: سمعنا وأطعنا( وذلك بعد أن يكبر اإلمام    -
مباشرة، وهذا امما ال دليل عليه، فيجب عدم املواظبة عليه. 

-   ق��ول البع��ض: ) نويت أن أصلي(  لم يثب��ت أن النبي | تلّفظ 
بالني��ة للص��الة، أو عّلم أحدا م��ن الصحابة ذلك، لذا التمس��ك 

بها تلفظا في هذا املوضع ليس من السنة.

-        ) متطي��ط تكبي��رة اإلح��رام، وبقي��ة التكبي��رات، بص��ورة مميزة(: 
التكبير ليس فيه إال املّد الطبيعي، وقد يسبب التطويل بها مسابقة 

للمأمومني عن متابعة اإلمام . 

) رف��ع الص��وت بتكبي��رة اإلح��رام، رفع��ًا ممي��زًا، يخال��ف بقي��ة    -
التكبي��رات في الصالة(: لم يثب��ت بدليل صحيح هذا التميز، بل 

هو من باب التكلف في الصالة . 

) زيادة كلمة ]والش���كر[ بعددعاء: ربن��ا ولك احلمد (:لم يثبت    -
أن النبي | ذكر ذلك، والثابت من أنه | قال: ) إذا قال اإلمام 
س��مع الل��ه ملن حم��ده، فقول��وا: ربنا ول��ك احلم��د (، أو ) احلمد 
لله حم��دا كثيرا طيبا مب��اركا فيه(، ولي��س في����ه تخصي��ص لهذه 

الكلم���ة ف���ي ه���ذا املوضع واملواظبة عليها. 

-  ) املداومة على دعاء: تقّبل الله مّنا ومنكم.. أو: حرمًا( وذلك بعد 
الفراغ من الصالة املكتوبة أوالنافلة، وهذا الدعاء في هذا املوضع 

ال دليل عليه ، فوجب عدم التقيد به. 
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26عادات وليست عبادات 

املبحث اخلامس

صالة اجلمعة أو العيدين

عل��ى املس��لم أن يح��رص على أعياد املس��لمني بتعل��م األحكام الش��رعية 
املتعلق��ة به��ا، ويبتعد عن العادات املخالفة لها خش��ية أن يبتعد عن الس��نة 
املأثورة فيها، ومن أعظم أعياد املسلمني العيد السنوي في الفطر والضحى، 

والعيد األسبوعي وهو يوم اجلمعة، وليس للمسلمني أعياد غيرها.

أوال : من األخطاء الفعلية 

) ع��دم االغتس��ال لصالة اجلمع��ة، أو العيد ( ُغس��ل يوم اجلمعة    -
واجب على كل بالغ، حلديث: ) ُغس��ل يوم اجلمعة واجب على 
كل محتل��م (. أي عل��ى كل من بلغ االحت��الم، واجلمعة والعيد 

من أعياد املسلمني، فوجب التزين لهما والتنظيف ألجلهما. 

-     ) ت��رك التزي��ن والتطي��ب (: هذا مخالف له��دي وأمر النبي |  
بالتزين ومس الطيب لصالة اجلمعة .

) التقاع��س ع��ن احلض��ور مبكرا إل��ى صالة اجلمع��ة ( هذه عادة    -
قبيحة فيها تفويت ألجر التبكير إلى هذه الفريضة العظيمة. 

) االنتظار واالس��تماع لألذان الثاني قبل اخلطبة، وعدم أداء حتية    -
املس��جد ( ينبغ��ي على م��ن دخل املس��جد واملؤذن قد ش��رع في 
األذان الثان��ي أن يب��ادر ألداء تي��ة املس��جد ألنه��ا واجبة، وألن 
اإلنصات واالستماع للخطبة واجب، أما االستماع لألذان فهو 

مستحب.
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27عادات وليست عبادات 

) جل��وس بع��ض الداخلني إلى املس��جد واإلم��ام يخطب وعدم    -
أداء حتية املسجد ( تية املسجد واجبة، والنبي | أمر الصحابي 
الذي دخل إلى املس��جد فجلس بأداء تية املس��جد مباشرة أثناء 

اخلطبة. 

) رفع اليدين عند دعاء اخلطيب في نهاية اخلطبة الثانية ( لم يثبت    -
ع��ن الصحابة رض��ي الله عنهم أنهم فعلوا مث��ل هذا األمر حني 
خط��ب النبي | في يوم اجلمعة ولو كان مش��روعًا حلّثهم النبي 
| إلي��ه، الله��م أن يك��ون هناك دعاء لالستس��قاء فُيش��رع رفع 

اليدين عندها. 

) ص��الة من فاتته صالة اجلمعة،  ركعتان فقط ( من لم يدرك أي    -
ركع��ة من ص��الة اجلمعة وجب عليه أن يصل��ي الظهر، أي أربع 

ركعات. 

) أداء حتية املس��جد في مصلى العيد في اخلالء ( تية املسجد إنا    -
تكون للمسجد، وأما املصلى )اخلالء( فليس فيه أداء التحية. 

ثانيا : من األخطاء القولية 
) املواظبة ف��ي آخر اخلطبة األولى على جملة: التائب من الذنب    -
كم��ن ال ذنب له..أو ق��ول: ادعوا الله وأنت��م موقنون باإلجابة. 
وفي اخلطبة الثانية قول: اذكروا الله يذكركم.. أو جملة: إن الله 
يأمر بالعدل واإلحس��ان (: لم يثب��ت أن النبي | خصص مثل 
هذا الكالم الطيب في هذا املوضع، فااللتزام به في هذا املوضع 
دالل��ة على أفضليت��ه أو وجوبه، وليس هناك دلي��ل على ذلك ، 
فوج��ب عدم االلتزام ، حت��ى يعلم املأمومني ب��أن هذه األقوال، 

ليس بواجبة على اخلطيب التقيد بها في اخلطبة. 
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28عادات وليست عبادات 

) التكبير اجلماعي قبل صالة العيد (: ولرمبا يكون في مكبرات    -
الص��وت، وهذا الفعل اجلماعي املقصود يحتاج إلى تخصيص، 
وليس هناك دليل ش��رعي على هذا الفعل احملدث، واس��تعمال 
مكبر الصوت قد يكون فيه تش��ويش على املكبرين واملهللني في 
املصل��ى أو املس��جد، لكن لو وق��ع توافق في التكبي��ر من بعض 

املصلني عن غير قصد فال بأس بذلك.  
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29عادات وليست عبادات 
املبحث السادس:

الصيام وشهر رمضان 1

ص��وم رمضان من أركان اإلس��الم، ويجب على كل مس��لم تعلم ما يتعلق 
ب��ه من أحكام وآداب ش��رعية، ليتجنب بعد ذلك الع��ادات واألخطاء التي 
توارثها الناس وامللحقة به، التي ستبعده عن السنة املأثورة عن النبي |. 

أوال : من األخطاء الفعلية

-       ) التكاس��ل والتس��ويف عن قضاء صي��ام رمضان املاضي، حتى 
يق��دم رمض��ان الذي يلي��ه( الواج��ب على اإلنس��ان وخصوصا 
النس��اء اإلس��راع بقضاء الدْين في الصيام، ألننا ال نعلم ما الذي 

سيطرأ علينا مستقباًل. 

) التقّيد مبا يسمى باإلمساكية في تناول السحور (  األذان الثاني    -
لصالة الفجر هو املانع عن الطعام والشراب، والسّنة فيها احلث 
على تأخير الس��حور، واإلمس��اكية ليست مانعة عن الطعام؛ إنا 

هي للتذكير بقرب موعد األذان الثاني. 

) اإلفط��ار بع��د أن ينتهي امل��ؤذن من األذان بتمامه (: الس��ّنة هي    -
تعجيل اإلفطار متى ما غربت الشمس، ويكون مع أول األذان، 
لق��ول النب��ي |: ) ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (. رواه 

البخاري ومسلم 

ميك��ن مراجعة رس��الة ) إيجاز البي��ان في أحكام رمضان( وكت��اب ) الصيام    -1
والزكاة .. سؤال وجواب ( للمؤلف .

Adat Book.indd   29 7/31/10   9:58:36 AM



30عادات وليست عبادات 

) الصي��ام، م��ع ع��دم أداء الص��الة املكتوبة ( الصالة هي أس��اس    -
قبول األعمال، وهي أول عمل سُيس��أل عن��ه العبد يوم القيامة، 
وهي العالمة الظاهرة ملعرفة إس��الم اإلنس��ان أو عدمه، فمن لم 

يحافظ على صالته كيف سيصّح صيامه ؟

)اإلكثار من تناول الطعام في وقت اإلفطار(: هذا سبب ومدعاة    -
لتكاس��ل املسلم عن أداء صالة العش��اء في املسجد، ولرمبا يثُقل 
ويش��ق علي��ه أداء صالة التراويح مع جماعة املس��لمني، بس��بب 

التخمة. 

) احلرص على أداء صالة التراويح  في املسجد، مع التكاسل عن    -
أداء الصلوات املفروضة األخرى، أو تضييع صالة الفجر (: هذا 
م��ن تلبيس إبليس، ومعلوم أن صالة اللي��ل مباركة، وعلى الذي 
يتيقن أن صالة قيام الليل س��تجعله يرهق ويفتر عن إدراك صالة 
الفج��ر، فالواجب ملن كان هذا حاله، أداء ص��الة القيام إن رغب 

في أول الليل، ثم يرقد ليدرك صالة الفجر.  

) أداء الصالة عند اإلمام الذي ينتهي من صالته بس��رعة( يحتاج    -
املس��لم في صالة إلى الطمأنينة والسكينة، وعليه أال ينقرها كنقر 

الغراب ليفرغ منها سريعا، ومن ثم ال جتده يفقه من إمامه شيئًا. 

) مداومة بعض األئمة على قراءة قصار الس��ور( لعذر التخفيف    -
على املصلني، وهذه عادة ليست من هدي النبي | وال الصحابة 
م��ن بعده رضي الله عنهم، ورمضان ش��هر القرآن؛ فينبغي تعويد 
املصل��ني عل��ى الصالة، واالس��تماع إلى القرآن بتمام��ه، مع عدم 

اإلطالة املرهقة لهم إن أمكن. 
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31عادات وليست عبادات 

) كثرة النوم في نهار رمضان، مع كثرة الس��هر على امللهيات في    -
اللي��ل (: اس��تثمار أوقات رمضان في التعب��د وقراءة القرآن من 
أفضل القربات التي يقدمها العبد لنفس��ه في هذا الش��هر الكرمي 
وك��ذا الصدق��ات وغيرها م��ن األعمال الصاحل��ة، وليس بكثرة 

الزيارات طوال الشهر واالنشغال مبا يلهي عن اخلير. 

) كث��رة الذه��اب إلى األس��واق في أيام العش��ر األواخر ( هذا من    -
ب��اب تضيي��ع األوق��ات املبارك��ة العظيم��ة الت��ي كان النب��ي | 
يح��رص عل��ى االعت��كاف والق��رآن والدع��اء فيه��ا، وليس في 
اجلري خلف زينة الدني��ا، وكان باإلمكان التجهيز للعيد قبل أو 

قبل العشر األواخر منه. 

) االعتقاد بأن السماء تنشق لبعض الناس فيرون املالئكة أو أشياء    -
خارقة ( هذا من االعتقادات الباطلة في ليلة القدر وغيرها، ولم 

يثبت في هذا الظن أي شيء صحيح. 

) تقاعس البعض عن صالة  القيام وقراءة القرآن بعد ليلة السابع    -
والعش��رين م��ن رمض��ان( هذا من توه��م البعض أن ليل��ة القدر 
تكون فقط ليلة سبع وعشرين مع أن النبي | بنّي  للصحابة أن 

يلتمسوها في الوتر، من العشر األواخر من رمضان. 
وأيض��ًا من ه��ذا الذي بإمكانه ضمان أن عملن��ا قد  ُتقبل منا في   

ليلة السابع والعشرين، فال حاجة لنا بالزيادة من الطاعات ؟! 

) صيام ش��هر رجب( ظنًا أن هناك أجرا مخصوصا لهذا الشهر،    -
واألحادي��ث ال��واردة في الترغيب بصيام��ه أو عمل طاعة معينة 

لله ومتعلقة بشهر رجب.. ال تصّح. 
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32عادات وليست عبادات 

) احل��رص عل��ى الطاع��ات ف��ي ليل��ة الس��ابع والعش��رين ( هذا    -
تخصيص يحتاج إلى دليل على أفضلية الطاعات؛ مثل الصدقة 
أو العم��رة وغيرهم��ا في ه��ذه الليل��ة! والنب���ي | ل����م يبيي���ن 

للصحابة ذلك، له���ذا فالتخصي����ص ال يجوز.

ثانيا : من األخطاء القولية 

) التلفظ بنية الصيام كقول: نويت أن أصوم ليلة من...( لم يثبت    -
عن النبي | أنه تلفظ بنية للصيام. 

) تخصيص أدعية لليلة القدر (: لم يصح من األدعية املخصصة    -
له��ذه الليلة العظيمة إال ما س��ألت عنه أم املؤمنني عائش��ة رضي 
الل��ه عنه��ا النبي | عن الدعاء  في هذه الليل��ة املباركة، فعلمها 
| أن تق��ول: ) اللهم إنك عفو ك��رمي، تب العفو فاعفو عني( 

فلنحرص على هذا الدعاء، ومبا يتيسر من دعاء وسؤال. 

-      ) إطال��ة الدع��اء ف��ي ليلة الس��ابع والعش��رين( وذل��ك من بعض 
األئم��ة في ص��الة القيام، وكأن في صنيعهم عن��د العامة أن هذه 
الليل��ة ليل��ة القدر، والواجب ع��دم متيز هذه اليلة ب��أي قول عن 

باقي الليالي من ليالي العشر.
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33عادات وليست عبادات 
املبحث السابع:

احلج أو العمرة 2

عبادة احلج من العبادات العظيمة التي وردت في ديننا، وهو أحد أركان 
الدين، واجب على كل مسلم ومسلمة القيام به إن تققت فيهم الشروط، 
ومن تيسر له أداء احلج أو العمرة فعليه أن يتعلم األحكام املتعلقة بهذين 

النسكني ، مع احلذر من العادات التي يتناقلها بعض الناس فيهما.

من املالحظات التي ينبغي التنبيه عليها في احلج والعمرة: 

-       ) التسويف في أداء احلج( ويكون املسلم لديه املال لسفر السياحة 
في كل سنة، لكنه ال يفكر بأداء هذا الركن.  

-      ) تلقي��ب م��ن أدى فريض��ة احل��ج بـ )احلاج (: لي��س هناك دليل  
ش��رعي له��ذا، وهذا يخش��ىمنه التزكي��ة للمس��لم، ونالحظ أن 

بعض املسلمني يغضب إن لم يقولوا له )احلاج فالن(! 

) س��فر املرأة مع مجموعة من النس��اء بدون محرم، أو يكون مع    -
إحداه��ن مح��رم ، فيزعمن أنه مح��رم لهن جميع��ًا (: ال يجوز 
س��فر امل��رأة إال مع احملرم لها، قال النب��ي |: ) ال يحل المرأة 
تؤمن بالله والي���وم اآلخر، أن تس��افر مس��يرة يوم وليلة، إال مع 

ذي محرم لها(.  متفق عليه

) تقّيد املرأة لإلحرام بلون محدد من اللباس (: لم يأت التحديد    -
2- ننصح بقراءة كتابنا ) احلج والعمرة .. سؤال وجواب ( .
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34عادات وليست عبادات 
ف��ي لباس املرأة بلون معني، مثل األخضر أو األبيض أو أي لون 
آخر، بل تلبس من املالبس كل ما من شأنه أن يكون ساترا للبدن 

فضفافًا، وليس ملفتًا لألنظار، وأن تكون مبتعدة عن الزينة . 

) التلبية بصوت جماعي (: ليس هناك دليل صحيح على هذا،    -
بل على كل ملّب أن يلبي على حدة. 

) اإلضطباع من أول لبس اإلحرام حتى نهاية النسك( اإلضطباع    -
ال يكون إال قبل طواف القدوم ) طواف العمرة ( فقط، ثم إرجاع 
اإلح��رام لتغطية الكتفني بعد الف��راغ منه قبل أداء الصالة خلف 

املقام. 

) املدافع��ة لتقبي��ل احلجر األس��ود، وخاص��ة من النس��اء ( تقبيل    -
احلجر من املس��تحبات، وهو متعل��ق فقط بالطواف، يجب على 
النس��اء خاصة ع��دم التدافع لتقبيل احلج��ر، وأيضا ألن ابتعادها 

عن ما قد يعرضها للسوء والفتنة أمر واجب. 

) التمس��ح بج��دران الكعب��ة واملقام ( النبي | لم ميسح إال على    -
احلجر األسود إن لم يتمكن من تقبيله، ويخشى من الغلو. 

) تقبيل الركن اليماني( الركن ليس فيه إال املسح في الطواف.   -

-      ) احلرص على الوقوف على جبل عرفات يوم عرفة ( ليس هناك 
دلي��ل صحيح على هذا، وهذا من ب��اب التكلف، وأرض عرفة 

كلها موقف في يوم التاسع من ذي احلجة. 

) الظ��ن أن عرفة إن وافقت يوم اجلمعة فهي تعدل س��بعني حجة    -
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35عادات وليست عبادات 

أو أكث��ر( ليس هن��اك دليل صحيح على هذا، بل احلديث الوارد 
في ذلك مكذوب. 

) عم��ل أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة، وتكون عن أحد من    -
األه��ل ( لم يثبت ع��ن الصحابة رضي الله عنه��م فعل مثل هذا 

العمل، ولكن لكل رحلة عمرتها وحجتها .

) حرص البعض على تخصيص أدعية من الكتيبات ( ليس هناك    -
دلي��ل صحي��ح على هذا، واملس��لم له أن يدعو مبا فت��ح الله عليه 
من دعاء أو س��ؤال له س��بحانه ، إال ما ثب��ت التخصيص فيه عن 
النب��ي | لبعض األعمال، وهذه الكتيب��ات واألدعية التي فيها 
ليست مأثورة وال منصوص عليها بهذه الكيفية فالواجب تركها  
واالكتفاء إما بالدعاء الثابت واالس��تغفار، أو بقراءة الكرمي في 

بعض األحيان.
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36عادات وليست عبادات 
املبحث الثامن:

ال�زواج والط���الق

من أعظم العقود والتعامالت التي يحرص عليها املسلم واملسلمة ليكون 
موافقا ملا يحبه الله تعالى: عقد الزواج، وأيضا الطالق، ولعظيم أمرهما 
فقد جاءت األحكام الش��رعية لتقييدهما مبا يرضي الله؛ بعيدا عن أهواء 
وعادات الناس، لهذا يجب على اجلميع تعّلم الصحيح فيهما، واالبتعاد 

عن عادات وتقاليد خاطئة التي التصقت بهذا االرتباط الكرمي.

من املالحظات التي ينبغي التنبيه عنها في هذا اجلانب :

) ترك النكاح أو تأخيره( وذلك من غير عذر ش��رعي، أو الزهد    -
فيه، وقد ورد األمر من النبي | للشباب بقوله: يا معشر الشباب 
من اس��تطاع منكم الباءة ) أي القدرة املالية واجلس��دية ( فليتزوج، 
فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم 

فإنه له وجاء.  ) أي: خصاء، ومانع عن الشهوات ( .

-  ) تأخي��ر ال��زواج بحج��ة تواف��ر مواصف��ات معينة ف��ي الزوج أو 
الزوج��ة(: هذا من التكلف والتأخير عن أم��ر يحبه الله تعالى، 
فاملثالية والتكامل لن يجدهما الزوج في أي زوجة إال في اجلنة، 
وعلي��ه أن يقن��ع باألم��ور التي تّيس��ر وتعجل له ال��زواج، وعلى 

املتأخر أن يتذكر أن السنوات متر عليه سريعا.

) قراءة الفاحتة عند اخلطبة(  ليس هناك دليل شرعي على هذا، إذ    -
يجوز لإلنسان أن يفسخ اخلطبة لسبب وجيه رآه، وال إثم عليه. 
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37عادات وليست عبادات 

) الزعم أن الزواج مكروه في أوقات معينة من السنة ( ليس هناك    -
دلي��ل صحيح على ه��ذا ، وهذا م��ن باب التش��اؤم، والصحيح 
الزواج مس��تحب ف��ي كل وقت حتى في ش��هر رمضان وغيره ، 
إال أن يك��ون املس��لم محرمًا ف��ي حج أو عمرة، ويستحس��ن أال 

يكون الزواج في رمضان خشية إفساد الصيام بسبب الشهوة.

) تق��دمي الص��ورة الشمس��ية للخاط��ب ب��داًل م��ن رؤيت��ه للفتاة   -
مباش��رة( ثب��ت عن النبي | أن��ه كان يأمر الصحاب��ة بالنظر إلى 
املراد الزواج منها، ونعلم بأن الصورة لن تظهر احلقيقة الكاملة، 

ولرمبا تستغل الصورة الحقا استغالال سيئًا. 

) اس��تئذان اب��ن العم( وذل��ك قبل خطبة بنت عمه ألي إنس��ان،    -
وهذا من الب��دع العجيبة والقبيحة، أن الرجل مينع ويحجز بنت 
عمه ظنًا وزعمًا أنه أولى بها، ومتسكا بعادة )التحجير(، والكثير 
منه��م ال نية له بالزواج منها، وس��ند هذه الع��ادة الغريبة عادات 
وأع��راف ما أن��زل الله بها من س��لطان، وعلين��ا أن نتذكر القول 
املأثور : ) إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا 

تكن فتنة في األرض وفساد عريض (. 

) عدم الس��ؤال عن اخلاطب، واالكتفاء بس��يرة والده، أو عائلته(     -
الواج��ب قب��ل ال��زواج أن يكون هناك س��ؤال ع��ن الرجل وعن 
الفت��اة، وتتبع كل ما أمكن عن س��يرتهما، فك��م من حياة زوجية 
فش��لت بس��بب اكتفاء العائلتني على س��يرة اآلباء الطيب��ة، أو ملا 

لديه��م من مال وج��اه، وتك���ون ذريتهم على خالف الظاهر. 

) اخلل��وة ب��ني اخلطيبني لوحدهم (  هذه م��ن األمور احملرمة ألن    -
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38عادات وليست عبادات 
الفت��اة ال تّل للرجل ألنه لم يعقد عليها، وهذا الفعل من أعظم 
األس��باب لوقوع ما ال يحمد عقباه بني الطرفني، وهذا يقع عند 
اخل��روج لتناول وجبة الطعام أو للنزه��ة، أو حتى اخللوة بها في 

البيت، ثم جتد الرجل يفسخ اخلطبة بحجة عدم التفاهم.  

) ظن بعض الناس أن تش��بيك األصابع أو إمس��اك الس��بحة عند    -
عق��د الزواج يفس��د ال��زواج ال حقا ( ال دليل ش��رعي على هذا، 

والواجب عدم اإلهتمام به ألنه من التشاؤم.

خامت اخلطوبة )الدبلة( يقصد به في العرس داللة الرضا وإلجناز    -
الزواج..ولي��س هناك دليل ش��رعي على ه��ذه األفعال، بل هذا 
كل��ه م��ن ب��دع النص��ارى واملش��ابهة ألفعالهم، واألمر أش��د في 

التحرمي إن كان اخلامت من ذهب في أصبع الرجل.

-    ) إظه��ار الع��ورة ف��ي الصال��ون (  هذا أمر محرم، فامل��رأة ال يحّل 
لها أن تكش��ف عورتها للمرأة؛ ولو كان للتزين أو للتنظيف في 
الصال��ون، فواج��ب عليها الس��تر عليه��ا، ومن ذل��ك أيضا عدم 

كشف الفخذ .

) لبس النس��اء مالبس تظهر ش��يء م��ن عورتهن( وم��ن العورة    -
الفخذ، وهذا الفعل محرم، ويخشى عليهن من حديث )صنفان 
م��ن أه��ل النار لم أرهما ... ونس��اء كاس��يات عاري��ات مميالت 
مائالت رؤوس��هن كأس��نمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال 
يج��دن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مس��يرة ك��ذا وكذا (. رواه 

مسلم.
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) تصفيف الشعر بشكل مرتفع (: هذا الفعل محرم في األعراس    -
وغيرها، وفيه وقوع في ما نهى عنه النبي | ) كأس��نمة البخت 

املائلة ( في احلديث السابق.

-      ) ترك النس��اء الصالة أو تأخيرها بحجة اإلنش��غال بالصالون(: 
ه��ذا يق��ع من بعض النس��اء؛ بحجة اإلس��تعداد للف��رح والتزين 
ويتأخ��رن ع��ن أداء الصالة، أو لرمبا تركه��ا؛ وكل هذا ال يجوز، 
ومبقدور املرأة تنظي��م وقتها بني الصالون ووقت الصالة . وهذا 

التكاسل يقع فيه بعض الرجال أيضا .

-      ) ع��دم حض��ور األب حفل ابنته ( فهناك بعض اآلباء من ال يقف 
للتهنئة في حفل الرجال؛ إن كان العرس البنته، وذلك من باب 
التمسك بالتقاليد..لكن هذا الفعل فيه مشابهة لعادات اجلاهلية 

من عدم فرحهم باألنثى، وارادة التخلص منها.

-      ) الرق��ص واملوس��يقى ف��ي الف��رح ( هذا من احملرم��ات، واجلائز 
للنس��اء آلة الدّف وماش��ابهها فقط، واألش��د إثما إن كان الغناء 
من الرجال - ولو بالدف - للنساء،  وال يستثنى لو كان الرجال 
يغنون خلف ساتر، فهذه الفعلة محرمة أيضا، ويخشى أيضا من 

رؤية الرجال للنساء وهّن في كامل زينتهن.

) دخ��ول رجال م��ع املعرس ليوصلوه إلى زوجته، أمام النس��اء(    -
ال��زوج لوح��ده عل��ى النس��اء ال يج��وز، فكي��ف م��ع  دخ��ول 
الرجال؟وه��ذا األم��ر في��ه س��بب لنظر الرج��ال إلى النس��اء من 

احملارم وغيرهن وهّن في زينتهن، وهو فعل حرام.
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) جلوس الزوج مع عروس��ه أمام النساء ( ال يحّل للرجل فعله،    -
ألنه سينظر إلى نساء أجانب عليه،  وهّن بزينتهن.

-     ) املصافح��ة للعروس��ني( هن��اك م��ن يتجرأ مبصافح��ة العروس، 
وهو اجنبي عنها، وهناك من تتجرأ مبصافحة الزوج وهي اجنبية 
عن��ه، وهذا كله مح��رم.. واملصافحة ال جت��وز إال بني الرجل مع 

من يحرم عليه الزواج بها مؤبدا ) األم، األخت، اخلالة...(.  

-       الدعاء ) بالرفاء والبنني(: وهذا من دعاء أهل اجلاهلية، فيريدون 
بالرف��اء هي الس��عادة والنعمة، وبالبنني أي الذك��ر ) االبن( وال 
يريدون األنث��ى، والصواب في الدعاء النبوي: ) بارك الله لك، 

وبارك عليك وجمع بينكما في خير(.
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41عادات وليست عبادات 
املبحث التاسع:

امل����ول�ود

الس��عادة غامرة على األبوين مع مج��يء الولد، ويريدا أن يفعال كل أمر 
يحقق لهما الس��عادة مع هذا املولود، لكن على املسلم أن يراعي ما وافق 
الش��رع في  ه��ذا احلدث املبارك، ويبتعد عن بع��ض العادات املألوفة عند 

طائفة من الناس والتي قد توصلهم إلى مخالفة للشرع احلكيم .

م��ن العادات اخلاطئ����ة املتعلقة بهذا اجلانب :

-       ) اجلهل بأحكام النفاس واملولود( واجب على النفس��اء القراءة 
ع��ن األحكام الش��رعية املتعلقة به��ذه الفترة املهمة ف��ي حياتها، 

وخصوصا عن الطهارة منها، أو ما يتعلق بالطفل. 

-     ) التوليد عن الطبيب الرجل( وهذا ال يجوز مع وجود الطبيبة.       

-     ) ال��والدة ف��ي املستش��فيات الفاخرة( هذا مس��لك ألتزمته بعض 
النس��اء من ب��اب التظاهر والتفاخر الباطل، م��ع قلة يدها باملال، 
وإرهاق الزوج بالنفقات الضائعة، فقط من باب احلياة الزائفة .

-      )توزي��ع هدايا حتمل اس��م املولود( هذه عادة غريبة بدأت تنتش��ر 
بينن��ا، ولي��س فيها إال تضيي��ع للمال في هداي��ا وعلب حلويات 
تمل اس��م املول��ود، وكان جديرا باألم احلف��اظ على املال الذي 

سينفع طفلها مستقبال، وليس بالتبذير له.       
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-      ) تس��مية املولود بعيدا عن التوحيد ( مثل عبد الرس��ول، أو عبد 
النبي، وهذه األس��ماء مخالفة لعقي��دة التوحيد، التي يكون فيها 
املسلم عبدًا لله وحده، والنبي | بنّي أن خير األسماء: عبد الله 
وعبد الرحمن، ولهذا لن جند أحدًا من آل البيت أو الصحابة أو 

من احملبني لهم تسّمى بأي اسم فيه عبودية لغير الله سبحانه. 

) التسمي���ة بأسماء فيها تزكي��ة للم���ولود مثل، برة أو أبرار ( النبي    -
| ك����ان يغّي��ر مث����ل ه���ذه األس��ماء وغي���رها الت��ي تزكي من 
ح��ال صاحبه��ا، فع���ن زينب بنت أبي س��لم���ة رض��ي الله عنها 
أن النب�����ي | قال: ) ال تّزك���وا أنفس��ك���م؛ الله أعلم بأهل الّبر 

منكم (.  رواه مسلم.  

) تسمية املولود بأسماء غير املسلمني( مثل جورج، ريتا ، سوزان،    -
أو هايدي..فاالس��م يحمل��ه صاحبه معه عم��ره كله، فينبغي أال 

يكون االسم منكرًا داال على التعلق بالكفار .

-      )  التعل��ق بأس��ماء قبيج��ة الدالل��ة مثل: ناه��دة، وفتنة، عاصي، 
ش��هاب(  ناه��دة أو ناهد، وهي التي برز ثديه��ا، و ) فتنة ( وهي 
الش��يء املضّل عن احلق، والدالة على الذم، وعن عائش��ة رضي 
الل��ه عنه��ا قالت: كان رس��ول الل��ه | يغّير االس��م القبيح إلى 

احلسن. 

) تس��مية املواليد بأس��ماء املمثلني أو املغنيني( الظهار احلب لهم،     -
لكن املس��لم يقت��دي بأهل الطاع��ات، وليس بغيره��م من عّمار 
خش��بات املس��ارح باللهو الباطل، وليحذر من يتس��مى بأسماء 

أولئك أن ينطبق عليه املثل: لكل إنسان من اسمه نصيب.
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)تسمية املولود بأسماء ال معنى لها في اللغة العربية(: هذا الفعل    -
خاطئ ، ألن االسم عنوان املسمى، فاملولود ُيعرف من اسمه في 
معتق��ده ووجهت��ه، بل حتى ف��ي اعتقاد من اختار له هذا االس��م 
ومدى بصيرته وتصوره، فالواجب البحث عن معنى األسماء ، 

ومدى انطباقها على الذرية في املستقبل ، بإذن الله. 

) االستهزاء من بعض األسماء( مثل السخرية من اسم )إبراهيم(    -
وغيره، والنبي | أطلق على أحد أبنائه اس��م ) إبراهيم (، وهو 
اس��م أب��ي األنبي��اء إبراهيم |، ف��ال يجهل قدر هذا االس��م إال 

اجلاهل.  

) تس��مية املول��ود باس��م قبي��ح أو س��يء الداللة( بغية ع��دم وفاة    -
الطفل أو حدوث عاهة به، وهذا من التشاؤم والتطير، واآلجال 
واألعم��ار بيد الله وحده س��بحانه، وداللة مم��ن يفعل هذا األمر 

على كراهيته لبعض األسماء املباركة. 

) التكبيــر واإلقامة في أذن املولود( األحاديث الواردة في الفعلني    -
ضعيفة. 

-     ) ترك العقيقة للمولود( العقيقة هدي نبوي، وعلى املس��لم التقيد 
به أن كان موسرا .

) إلباس الصبي مالبس البنات منذ الصغر(   يخشى على الصبي    -
أن يتطبع بأخالق البنات، ولذا علينا أن نتذكر قول الشاعر: 

          وينشأ ناشئ الفتيان منا        على ما كان عوده أبوه .
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) ش��راء املالبس الغالية الثمن للمول��ود (  لتحذر األم من نتيجة    -
املباه��اة إن كان��ت تقصد بهذا ع��دم انتقاد الن��اس لولدها فتوقع 
نفس��ها في التبذير واإلس��راف، ولنتذكر أن هذا الصغير س��يكبر 

بعد حني وُتلقى في املهمالت، أو ال ينتفع بها ال حقا. 

) االعتق��اد أن من يول��د مختونا فهذه كرامة له ( ليس هناك دليل    -
على هذا، وهذا من االعتقادات الباطلة. 

) الفرح الش��ديد بقدوم الذكر دون األنثى ( الفرح أمر مرغوب،    -
لكن ال يكون ألجل قدوم الذكر فقط، فهذا فيه مش��ابهة ألفعال 

أهل اجلاهلية ، واملسلم ال يعلم أي مولود سيكون فيه اخلير.

) تعلي��ق التمائ��م ] احلجاب [ على املوالي��د (  ويقصد به حفظهم    -
من احلس��د، ليس هناك دليل صحيح على هذا، بل جاء التهديد 

من قول النبي |: ) من تعلق متيمة فقد أشرك(.

) وض��ع س��كني حتت وس��ادة ] مخ��دة [ امل��رأة بعد ال��والدة، ظنًا    -
أن اجل��ن يخافون م��ن احلديد ( ال ضار وال ناف��ع إال الله تعالى، 
والظ��ن م��ن أن اجلن يؤذيهم احلديد أمر باط��ل، ودفع أذى اجلن 

يكون باالستعانة بالله تعالى بصدق، ثم باألدعية الشرعية. 

Adat Book.indd   44 7/31/10   9:58:38 AM



45عادات وليست عبادات 

املبحث العاشر 

قــراءة القرآن

من العبادات التي ينبغي على كل محب لله سبحانه أن يتعلق بها ويداوم 
عليها : قراءة القرآن، وفق ما علمنا به نبينا الكرمي صلوات الله وس��المه 
علي��ه، لكن هناك بع��ض املالحظات التي يجب التنبي��ه حولها مما وقع به 

بعض املسلمني جتاه هذه الطاعة املباركة .

من األخطاء املتعلقة بهذه العبادة 

) التكل��ف بق��راءة الق��رآن مج��ودًا ف��ي الصالة ( هذا قد  يش��غل    -
ذهن اإلمام لإلهتمام الش��ديد مبخ��ارج احلروف، وجتويد النطق 
ب��داًل من التفكر واالعتبار باآليات واخلش��وع ف��ي التالوة، قال 
اب��ن قيم اجلوزية رحمه الله ف��ي كتاب إغاثة اللهفان: ومن ذلك 
– أي مكايد الشيطان – الوسوسة في إخراج احلروف والتنطع 
فيه��ا... ثم قال: ومن تأمل هدي النبي |، وإقراره كل لس��ان 
عل��ى قراءته��م يتبني ل��ه أن التنطع، والتش��دق، والوسوس��ة في 

إخراج احلروف ليس من سننه | .
قلت: وهذا ال يعني ع��دم االهتمام بالتجويد، ولكن دون تنطع   

وتكلف أو وسوسة . 

-      ) احل��رص عل��ى ق��راءة القرآن بصوت مع��ني( وهذا من التكلف 
للترمن باملقامات مع القرآن، مما يشق على القاريء ختمه، ويحبذ 

في الصالة القراءة التي جتلب اخلشوع والتدبر .
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) القراءة الس��ريعة للقرآن ألجل ختمه بأسرع وقت ( ورد النهي   -
عن قراءة القرآن في أقل من ثالث ليال، وقراءته هّذًا كهّذ الشعر 
)القراءة السريعة(، أي التي ال يفقه صاحبه منه شيئًا، كما أن من 

يفعل ذلك ال يراعي فيه أحكام القراءة، وال وقفات اآليات . 

) إظه��ار ص��الة التهج��د ف��ي ليالي رمض��ان مبكب��رات الصوت   -
اخلارجي��ة (  ف��ي ه��ذا تقي��ق أذى للن��اس ) النس��اء واألطفال ( 
ف��ي منعهم من النوم، أو ملن أراد أن يصل��ي هذه النافلة في بيته، 

خصوصا في صالة التهجد ) آخر الليل (.

) التزام قراءة القرآن في الطواف كله (  ليس هذا من الهدي النبوي،    -
بل هناك الذكر والدعاء، وال بأس بقراءة شيء من القرآن فيه. 

) ق��ول: صـــدق الله العظيم  بعد الف��راغ من قراءة القرآن(  لم يرد    -
بدلي��ل صحي��ح تخصيص دعاء بعد قراءة الق��رآن، والنبي | إمنا 

قال البن مسعود عندما أراد أن يوقفه عن القراءة: حسبك. 

) ق��راءة س��ورة ] يس[ أو غيرها، عند غس��ل املي��ت ( لم يرد بدليل    -
صحيح تخصيص ش��يء من القرآن في ه��ذا املوضع، وهذا التزام 
ال دلي��ل علي��ه، فه��و محدث، وكل مح��دث في العب��ادات بدعة، 

والله أعلم. 

) تعلي��ق املصحف في الس��يارة( حلفظ الس��ائق م��ن الضرر ، هذا    -
الفع��ل فيه إهانة للمصح��ف، فالقرآن ليس للزين��ة، ولكن حلفظه 
والعمل مبا فيه،  قال تعالى: < َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب 
َأْقَفاُلَه��ا >، وجت��د ممن يعلق املصحف في الس��يارة أنه يس��تمع إلى 
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املوس��يقى، وقد يتكل��م بالكالم البذيء، وجت��د أيضًا أن املصحف 
في السيارة قد تغّير لونه من الشمس، فأين التكرمي للمصحف ؟

-       )تقبي��ل املصح��ف(  التقبيل لش��يء على وجه العب��ادة البد له من 
دليل ش��رعي، ولم يثبت أن النب��ي | فعل هذا، ولذا وجب عدم 

تقبيل املصحف لعدم الدليل له.

-        ) تعلي��ق اآلي��ات القرآنية في املنازل( ويريدون إبعاد العني ومنعًا 
للحس��د،  النبي | عل��م الصحابة قراءة الق��رآن ولم يدلهم على 
تعلي��ق القرآن، ولرمبا يتم تعليق س��ور القرآن ف��ي مجالس الباطل 

واللهو.

-      ) الس��بع املنجي��ات (   وه��ذا مما ال دليل علي��ه في تخصيص آيات 
معينة تت وصف أنها سبع منجيات

-     ) آيات الش��فاء (   نعلم أن القرآن كله ش��فاء وبركة، أما تخصيص  
آيات أو س��ورا معينة بأنها للش��فاء؛ فهذا يحتاج إلى دليل ش��رعي 
مل��ن يخصص مثل هذه اآلي��ات احملددة، وإال فإنه يتكلم على الله 

بغير علم .

-      ) اإلس��تخارة بالق��رآن(  وذل��ك بطريق��ة فت��ح املصح��ف ووض��ع 
األصبع على آية محددة وبعدها يفعل اإلنس��ان مراده، وهذا فعل 
غريب ال دليل عليه من الش��رع، بل اإلس��تخارة الصحيحة ليست 

بهذه الكيفية.
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 املبحث احلادي عشر:  

 قبر النبي |

ينبغ��ي للمس��لم أن يحرص على زيارة مس��جد النب��ي |،  لنيل األجر 
العظي��م ف��ي الصالة في��ه، ومع هذه الزيارة فله أن يس��ّلم عل��ى النبي || 
ووزي��راه أب��ي بكر وعم��ر رضي الل��ه عنهما، لك��ن هذا الفعل املش��روع 
التصق��ت ب��ه مجموع��ة م��ن الع��ادات واملخالف��ات الت��ي وج��ب التنبيه 

حولها.

فمن األخطاء واملالحظات في هذا األمر :

)تخصيص زيارته | في رجب، ومبا يسمى ب�العمرة الرجبية(:    -
ال دلي��ل صحيح على ه��ذا، فينبغي عدم تخصيص هذا الش��هر 

بعبادة معينة . 

) اعتقاد البعض أن احلج ال يصح  إال بزيارة قبر النبي |( ليس    -
لزيارة النب��ي | تعلق بأعمال احلج، وإال لبينه النبي | ألمته، 

وحديث: ) من حج فلم يزرني فقد جفاني ( ليس بصحيح. 

) التمس��ح بقب��ره | وتقبيل��ه ( هذا في��ه غلو ُيؤثم علي��ه فاعله،    -
ولم يثبت بدليل صحيح أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم 

فعله. 

) وضع اليد على شباك حجرة القبر، وسؤال الشفاعة أو احلاجات    -
من النبي | ( ليس هناك دليل صحيح على هذا ، وهذا فيه غل��و 
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بالنب��ي | ألنه ال ميلك الشفاعة إال بعد أن يأذن الله تعال��ى ل��ه 
فيها، أما في الدنيا ليس له الش��فاعة ألحد، والواجب على العبد 

أن يسأل الله أن يرزقه شفاعة نبيه | في اآلخرة.

) التوس��ل واالس��تغاثة واحلل��ف بالنب��ي | ( لي��س هن��اك دليل    -
صحي��ح على ه��ذا، والصحابة رضوان الله عليه��م علموا منزلة 

النبي | فلم يفعلوا هذه األمور بعد وفاته | . 

) قول البعض: اللهم بجاه النبي أعطنا كذا وكذا... (  النبي |    -
لم يعلمنا بأن ندعو بهذه الصيغة، ونحن نعلم أن النبي | املنزلة 
الرفيع��ة عن��د الله، ولكن ليس هناك من دلي��ل على أن النبي | 
له اجلاه الذي يقس��م به على الله تعالى! ومعلوم أن ) اجلاه ( أمر 

مخلوق،  فكيف نقسم به على الله ؟ 

) س��ؤال احلاجات وطلبها عند قب��ر النبي |(  الدعاء – فيما ال    -
يق��در عليه البش��ر – ال يك��ون إال من الله، والنب��ي | لم يعطه 
الله القدرة أو القوة على االس��تجابة لدعوات البشر، في مغفرة 
الذنوب، أو كشف الكربات، أو الشفاء من املرض، قال تعالى: 
ِذيَن َيْس��َتْكبُِروَن َعْن  ُكُم اْدُعونِي َأْس��َتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ < َوَق��اَل َربُّ

َم َداِخِريَن >. ِعَباَدتِي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

) الظ��ن بأن الصحاب��ة جعلوا قبر النبي | داخل املس��جد ( هذا    -
غير صحيح، فالنبي | مّت دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها، 
ثم أدخل البيت ضمن املسجد بعد التوسعة في الدولة األموية.
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املبحث الثاني عشر:

اجلـنـــائز 

علمن��ا دينن��ا كي��ف نتعامل مع مصيب��ة املوت، وم��ا يتعلق بها م��ن أمور؛ 
كاالحتضار وتغسيل امليت ودفنه، لكن هذه األمور التصق بها الكثير من 

العادات املخالفة للنهج النبوي الكرمي.

فمن االعتقادات والعادات اخلاطئة، في هذا األمر ما يأتي: 

أوال : أعمال خاطئة تقع قبل  الوفاة

) وض��ع املصح��ف عند رأس احملتض��ر (: لم يثب��ت فعل النبي    -
| مث��ل ه��ذا األمر ألح��د من الصحاب��ة رضي الل��ه عنهم عند 

احتضارهم.

) تلق��ني املي��ت اإلق��رار بالنب��ي | أو أح��د األولي��اء أو األئم��ة    -
الصاحلني(: التلقني الوارد في السنة يكون فقط ب�� )الشهادتني( 

حلديث: )لّقنوا موتاكم ال إله إال الله( وذلك عند اإلحتضار. 

) توجي��ه احملتضر إلى القبلة (: لم يثبت هذا بدليل صحيح، بل    -
كره س��عيد بن املس��يب توجيه احملتضر إليها، وقال: أليس امليت 

أمرًء مسلمًا ؟! 

ثانيا: أعمال خاطئة حتدث بعد الوفاة

) ع��دم التعزية إال بعد الدفن (:  التعزية تعني املواس��اة والدعاء    -
بالصبر، وال بأس بها قبل أو بعد الدفن .
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-      ) إك��رام املي��ت دفن��ه(: ه��ذا ليس بحديث صحيح، ويس��تدل به 
بع��ض الن��اس حت��ى يس��ارعوا بدفن املي��ت في أي وق��ت، لكن 

الصحيح أن إكرام امليت هو بتكثير املصلني عليه .

-      ) االعتق��اد أن روح املي��ت حت��وم ح��ول املكان حت��ى ميضي عليها 
سبعة أيام (: هذا أمر غيب�ي، ال دليل شرعي عليه. 

) قراءة القرآن عند امليت حتى يباشر غسله (: ال دليل على هذه    -
القراءة في هذا املوضع. 

) تقلي��م أظاف��ر امليت وحلق ش��عر العانه (: ال دلي��ل جلواز هذه    -
األفعال، وامليت املسلم له حرمة مثل احلي، فال يجوز النظر إلى 

عورته أو إهانته، أو حتى إحلاق الضرر به. 

) ت��رك أه��ل امليت األكل حتى يفرغوا من دف��ن ميتهم (: إن كان    -
الترك لالنش��غال احلاصل من الدفن، فهذا ال شيء عليه، ولكن 
ال يك��ون هذا األمر له تعلق باحترام امليت، أو الظن أن األكل ال 

يجوز إال بعد الفراغ من الدفن، فهذا غير صحيح. 

) الت��زام البكاء في أوقات متفرقة(: هذا من النياحة، والنبي |    -
ح��ذر م��ن ذلك بقول��ه: ) اثنتان في الن��اس هما كف��ر، الطعن في 
األنس��اب، والنياحة عل��ى امليت( . وفي هذا تعذي��ب للنفس من 
كثرة البكاء، وعدم الصبر واالحتس��اب عند الله، قال النبي |: 
)إن الل��ه ال يرضى لعب��ده املؤمن إذا ذهب بصفيه )حبيبه( من أهل 

األرض؛ فصبر واحتسب، وقال ما أمر به بثواٍب دون اجلنة (. 

)ش��ّق الثياب على األموات (: ورد النهي من النبي | للنائحة    - 
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إذا ل��م تت��ب؛ فإن لها س��ربااًل من قط��ران، ودرع م��ن جرب يوم 
القيام��ة، ومل��ا كان��ت النياح��ة متوقع��ة احلدوث م��ن النس��اء لقلة 
صبره��ن ل��ذا كان املتوقع من الرجال خاص��ة الصبر وعدم اجلزع 

في مثل هذه األمور ، وليس العكس. 

) إعف��اء اللحية حزنًا عل��ى امليت ( : الواجب على الرجال إعفاء    -
اللح��ى مطلق��ًا وعدم حلقها، ف��ي كل وق��ت؛ ألن حلقها محرم، 
والغري��ب أنن��ا جن��د م��ن تركها ف��ي فت��رة احل��زن، ثم حلقه��ا بعد 

العزاء.

) ترك ثياب امليت بدون غس��ل إلى الي��وم الثالث، بزعم أن ذلك    -
ي��رد ع��ذاب القبر ( : الواجب االنتفاع بها، إم��ا للورثة، أو ُتعطى 

للفقراء واحملتاجني. 

) ق��ول البعض أن من مات ي��وم اجلمعة أو ليلة اجلمعة، يكون له    -
عذاب القبر س��اعة واحدة، ثم ينقطع عنه العذاب، وال يعود إليه 

يوم القيامة (: ليس هناك دليل صحيح على هذا االعتقاد.

) مقول��ة: الفاحتة عل��ى روح امليت (: ليس هن��اك دليل يخصص    -
قراءة الفاتة أو غيرها من سور القرآن لألحزان. 

ثالثا: من األخطاء التي حتدث عند غسل امليت 

) ترديد الغاس��ل أدعية عند كل عضو يغس��له، مع اجلهر به (: لم    -
يرد دليل على تخصيص دعاء أو ذكر عند غسيل امليت.

رابعا: من األخطاء التي حتدث قبل الدفن :
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) نقل امليت إلى أماكن بعيدة لدفنه، عند قبور الصاحلني واألولياء،    -
وغيره��م (: ليس هناك دليل صحيح على هذا الفعل، واملس��لم 
يدف��ن في أي مقبرة للمس��لمني، لذلك قالت أم املؤمنني عائش��ة 
رضي الله عنها ملا مات أخ لها بوادي احلبش��ة فُحمل من مكانه: 
ما أجد في نفس��ي، أو يحزنني في نفسي، إال أني وددت أنه كان 

في مكانه.        رواه البيهقي 
 : ْرداء كتب إلى س��لماَن الفاِرس��يِّ           وف��ي موط��أ مالك: أنَّ أبا الدَّ
سِة!  فكتب إِلْيه َسلَماُن: إنَّ اأَلْرَض ال  أْن َهُلمَّ إِلى األْرِض امْلُقدَّ

ُس اإِلْنَساَن َعَمُلُه. َا ُيَقدِّ ُس أَحًدا، َوإنَّ ُتَقدِّ

) كتاب��ة دعاء على الكف��ن، أو تزيني اجلن��ازة (: ليس هناك دليل    -
صحيح على هذا الفعل، وهذا فيه إضاعة للمال. 

) الت��زام الب��دء ف��ي حم��ل اجلن��ازة من اليم��ني، أو حملها عش��ر    - 
خط����وات من ك���ل جان��ب من جوانبها األربع��ة (: ليس هناك 
دلي��ل صحي�ح على ه����ذا ، بل ثبت أن النبي | ق���ال: الراكب 
يس��ير خلف اجلنازة، واملاشي حيث ش��اء، خلفها وأمامها وعن 

ميينها، وعن يسارها ، قريبًا منها.      رواه أبو داود  

) اإلبط��اء في الّس��ير أثن��اء حمل اجلن��ازة (: الواجب اإلس��راع    -
فيه��ا، قال اإلمام النووي في كتابه املجموع: واتفق العلماء على 
استحباب اإلسراع باجلنازة، إال أن يخاف من اإلسراع تغير جثة 

امليت، فيتأني. 

كر أو بقراءة أو غيرها من األدعية أو بقول: استغفروا  ) اجلهر بالذِّ   -
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ل��ه، ُيغف��ر لكم" عند حم��ل اجلن��ازة (: كان الصحاب��ة يكرهون 
مث��ل هذا الفعل، لق��ول قيس بن عب��اد: كان أصحاب النبي | 
يكره��ون رف��ع الصوت عن��د اجلنائز. وق��ال اإلم��ام النووي في 
األذكار: واعلم أن الصواب واملختار ما كان عليه السلف رضي 
الله عنهم السكوت في حال السير مع اجلنازة، فال يرفع صوت 

بقراءة وال ذكر وال غير ذلك. 

) التزام حمل اجلنازة على الس��يارة، وتش��يعها عليها (: في هذا    -
تفويت للمس��لمني من إتباع اجلنازة وحملها، واالتعاظ باألمر، 
وتقليل لعدد املش��يعني للجنازة، وهذا الفعل من سن النصارى 

الباطلة. 

) ع��زف اإلحل��ان العس��كرية، املصاحب��ة ملوكب اجلن��ازة (: هذا    -
األم��ر من الب��دع القبيحة التي تأث��ر جنود املس��لمني أو عوامهم 
بالنص��ارى وغيرهم، وهل امليت ينتفع باحمل��ّرم مثل املعازف أم 

بالدعاء ؟ 

خامسا : من األخطاء احلادثة أثناء الصالة على اجلنازة 

) الص��الة عل��ى الغائب(  مع العلم أنه قد ُصلي عليه في موطنه،    -
والنب��ي | صّل��ى عل��ى النجاش��ي مل��ا م��ات في احلبش��ة صالة 
الغائ��ب، من بع��د أن أطلعه الله س��بحانه على مث��ل هذا األمر، 
وليس هناك دليل على التعميم، قال شيخ اإلسالم: الصواب إن 
م��ن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلي عليه صالة الغائب، كما 

صّلى على النجاشي ألنه مات بني الكفار، ولم ُيصل عليه. 
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) نزع النعلني في صالة اجلنازة( وهذا يحدث ولو لم يكن فيهما    -
جناس��ة ظاه��رة، وليس هن��اك دليل على ه��ذا الفع��ل، وهذا فيه 
تكلف، لكن يش��رع نزع النعال ملن أراد املش��ي بني القبور، إن لم 

يكن ثمة مشقة للمشي بني القبور، من شوك ونحوه.

) االكتفاء بالتيمم مع وجود املاء قرب املصلى (: الصالة باطلة،    -
إذ إن التيم��م ال يلج��أ إلي��ه إال بالتع��ذر من اس��تعمال املاء عذرا  

شرعيا، مثل فقد املاء وغيرها من األعذار.

سادسا: الدفن وتوابعه 

) الدعاء عند امليت قبل دفنه، أو قراءة الفاحتة عند رأسه، أو تلقينه    -
إذا وضع في قبره(: ليس هناك دليل صحيح على هذا األفعال. 

) إنزال امليت في القبر من قبل رأسه (: ورد أن اإلنزال يكون من    -
قبل رجله، مع قول: بس��م الله وعلى ملة رس��ول الله. ولو كان 

اإلنزال من أي جهة فال حرج في ذلك إن شاء الله .

) موعظة الناس عند الدفن (: هذا ليس مبشروع، بل املواظبة عليه    -
من قبل بعض الوعاظ يدخله في البدعة، لعدم مواظبة النبي |، 
ولك��ن فعله | ملرت��ني تقريبا لس��بب وهو تأخر إحض��ار اجلنازة، 
وه��ذا م��ا فهم��ه الصحابة رض��وان الل��ه عليهم ف��ي زم��ن اخللفاء 

الراشدين لهذا لم يفعلوه.

) امل��زاح أو التدخ��ني في املقب��رة ( : هذه عادات قبيح��ة تدّل على    -
عدم استشعار فاعلها لهيبة املوت، أو عدم اتعاظ القلب مبا حوله.

) رّش ماء الورد على قبر امليت(: ال دليل على هذا الفعل.   -
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) وضع الطعام أو الشراب على القبر ليأخذه الناس (: ليس هناك    -
دليل شرعي على هذا الفعل. 

) ص��ّب امل��اء من قبل ال��رأس ثم ال��دوران، وص��ب املتبقي على    -
وس��طه (: ليس هن��اك دليل صحيح عل��ى هذا الفعل م��ن أنه ينفع 

امليت، وال بأس لو كان رش املاء على القبر لتثبيت التراب. 

) وض��ع أغص��ان أو ش��جر عن��د القب��ر (: ورد أن النبي | فعل    -
مث��ل هذا الش��يء ألن الله س��بحانه أعلمه أن من ف��ي القبر ُيعذب، 
فمن الذي أعلمنا أن من في القبر الذي أمامنا نازل عليه العذاب؟ 
وله��ذا فإن وضع أغصان خضراء أو نخ��ل على قبر أحد األقارب 
فيه س��وء ظ��ن بهذا املي��ت؛  أنه يعذب ف��ي قبره ونح��ن بفعلنا هذا 
نرجو الله أن يخفف عنه من عذاب القبر ! والواجب حس��ن الظن 

بالله، والدعاء للميت باخلير. 

سابعا : من األخطاء الواقعة عند التعزية 

مق��ولة:  ) انتقل إلى مثواه األخي��ر ( : اإلنسان بعد امل��وت ينتقل    -
إلى دار البرزخ أي القبر، وهي الدار الثالثة، والدار األخيرة هي 

إما النار أو اجلنة.

-      ) التعازي في اجلرائد (: هذا فيه  تبذير وتضييع للمال، ولن ينتفع 
امليت منه بش��يء، وإنا فيه التباهي بني الناس على قدر مس��احة 

التعازي في اجلرائد، وخصوصا لبعض األموات البارزين.

-       ) كتابة اآليات القرآنية في التعازي(: في هذا تزكية للميت من 
أن روحه مطمئنة وصاحلة، واخلشية من امتهان اآليات بوضعها 
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في الصحف التي ستلقى على األرض، ولرمبا في املهمالت .

-       ) احلض��ور إل��ى املقب��رة ألج��ل التعزي��ة فقط(: ه��ذا يفعله طائفة 
م��ن الناس؛ أنهم يتأخرون عمدا عن صالة اجلنازة وش��هود الدفن، 
فيفوته��م األج��ر العظي��م، ويحض��رون ألج��ل إثب��ات احلض��ور، 

والواجب احلرص على األجربالصالة وشهود الدفن، ثم التعزية.

-      ) املباه��اة بكث��رة ع��دد الواقف��ني للتعزية( : بع��ض الناس ينادي 
العائل��ة جميعه��ا، كبيره��م وصغيره��م، وكل م��ن ل��ه صلة بهم 
ألج��ل التفاخر بع��دد األهل عند التعزية، وقطعا س��يكون هناك 

من لم يتأثر بفقد امليت وال حاجة أبدا لتعزيته .

-      ) حتدي��د التعزي��ة فق��ط ف��ي مجالس الع��زاء ( وهذا م��ن التكلف، 
والسّنة أن تكون التعزية في أي مكان يكون فيه أحد أهل امليت . 

التعزي��ة بقول: ) أعطــاك الله عمــره,  أو البقية بحياتــك( هذا دعاء    -
منكر، فلم يأخذ احلي من امليت ش��يئًا من عمره، وليس في عمر 

احلي بقية للميت. 

مقول��ة: ) ف��الن رُبنا افتك��ره (: هذه مقولة باطل��ة وكلمة خطيرة    -
جتاه الله س��بحانه، ألنه يقتضي أن الله عز وجل ينسى، ثم تذكر 

هذا اإلنسان فأماته، ونعلم أن الله سبحانه ال ينسى. 

-      ) املوعظ��ة ف��ي مجالس العزاء النس��ائية( هذه م��ن البدع الواقعة 
ف��ي بعض مجالس العزاء؛ حيث تضر داعية بعد اتصالها بأهل 
املي��ت للوعظ، ث��م تأخذ الصدقات، ومعل��وم أن مجلس العزاء 
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لي��س فيه  إال الدع��اء بالصبر وتعزية أهل املي��ت، ثم اإلنصراف 

وليس فيه وعظ وأحاديث، أو قيل وقال .

-        ) إن��كار بع��ض الن��اس التعزي��ة بعد ثالثة أي��ام (: ال حرج على 
اإلنسان إن عزى بعد ثالثة األيام، إن كان هناك سبب لذلك.

-       ) اتخاذ الضيافة للميت في اليوم األول والسابع واألربعني ومتام 
الس��نة، أو اتخ��اذ الطعام من أهل املي��ت أول خميس (: هذا فيه 

إسراف ألمر ليس له دليل شرعي صحيح . 

) التص��دق ع��ن املي��ت مب��ا كان يحب م��ن األطعمة (: ه��ذا فيه    -
إسراف وضياع للمال، بل لم يثبت بدليل شرعي صحيح. 

) التص��دق عن روح امليت في أش��هر معينة (: التحديد للصدقة    -
لم يثبت به دليل شرعي، والصدقة عبادة تتاج إلى نص شرعي 

جلوازها مخصصة.

) قراءة القرآن للميت، وختمه عند قبره أو في املنزل، وإهداء هذا    -
العمل للميت( : لم يعّلم النبي | الصحابة مثل هذا الفعل. 

) تأب��ني املي��ت ليلة األربع��ني، أو عند مرور كل س��نة (: لم يفعل    - 
النب��ي | مث��ل هذا ملن م��ات من أه��ل بيته، وال فعل��ه أحد من 
الصحاب��ة رض��ي الله عنهم، أو الذين م��ن بعدهم للنبي | وال 

لغيره، فلزم اإلبتعاد عن هذه العادة املنكرة. 

ثامنا : من األخطاء الواقعة في عدة الوفاة .3
3- ننصح بقراءة رسالتنا: عدة الطالق والوفاة ..أحكام وآداب
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-       ) عدم استحمام املرأة طوال فترة العدة (: املعتدة لها أن تستحم 
ول��و يومي��ا إن احتاج��ت إل��ى ذل��ك؛ للنظاف��ة ،أو بع��د الدورة 

الشهرية .

) لبس الس��واد من الثياب( للداللة على احلزن، وهذا ال يجوز،    -
ألن  في��ه تش��اؤم م��ن بعض األل��وان وغيره��ا، وتخصيص لون 
لألحزان فعل ال  دليل ش��رعي عليه، ب��ل هي عادة غير معقولة، 

ومصدرها التشبه بعادات النصارى في أحزانهم. 

) تغطية املرايا، وقلب السجاد وغيرها من األثاث، واالمتناع عن    -
أكل أنواع معينة من الطعام (: هذا كله من التشاؤم واالعتقادات 

الباطلة، وحرمان للنفس من احلالل من الطعام بغير دليل. 

-     ) املعت��دة ال تتكل��م م��ع الرجال األجانب(: ه��ذا ال أصل له، فال 
ب��أس مبخاطب��ة املعت��دة للرج��ال األجان��ب إن كان هناك س��بب 

وحاجة، ووفق الضوابط الشرعية .

-     ) املعت��دة ال ت��رى أي رجل( وهذا من التكلف والتش��دد، ومما ال 
أصل له في الدين .

-      ) من��ع امل��رأة م��ن اخل��روج (: قد تت��اج املرأة للخ��روج من بيتها 
حلاجة أو ضرورة؛ مثل قضاء بعض مصاحلها، أو مراجعة طبيب 

لزمن محدود، حني ال يقوم أحد بأمورها، وهذا ال بأس به .

- ) ف��ّك احلداد في املس��جد أو عند البحر (:  وه��ذا من البدع التي ال 
دليل عليها .

- ) الذهاب بعد احلداد للعمرة( هذا مما ال دليل عليه .
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تاسعا: من األخطاء الواقعة في زيارة القبور  

) تخصي��ص أوقات��ا معين��ة لزي��ارة املقب��رة( مث��ل اجلمع��ة، أو يوم    -
عاشوراء، أو في يومي العيدين أو رجب،  تخصيص الزيارة بأيام 

محددة من األمور املبتدعة التي وضعها بعض عوام الناس. 

) التيم���م قب��ل زيارة القب���ور،  أو الوق��وف أمام القبر بخش�����وع    -
كالصالة( هذه أفعال ال دليل شرعي عليها. 

) قراءة  سورة اإلخالص أو ] يس [ في املقابر ( ليس هناك نص    -
لقراءة القرآن أو سور محددة منه أثناء زيارة القبور. 

) زي��ارة قبر اجلندي املجهول، ووض��ع الزهور على القبر (: هذا    -
الفعل مبتدع، ومشابه ألفعال غير املسلمني. 

) إهداء ثواب العبادات؛ كالصالة لألموات،  أو إعطاء أجرة ملن    -
يقرأ القرآن ويهديه للميت ( هذه عبادات متعلقة بذات الفاعل، 

تتاج إلى دليل لنجعلها لغيرنا، وليس ثمة دليل شرعي. 

) قصد القبر للدعاء عنده، والتوسل به رجاء اإلجابة أو االعتقاد    -
بأن األولياء في قبورهم يرزقون، ويأمنون من اخلوف، ويش��فون 
األحي��اء (: هذا فيه ولوج لباب من أبواب الغلو، واالعتقادات 

الفاسدة باألموات، وقد توصل فاعلها إلى الشرك. 

) رش امل��اء عل��ى قب��ر الزوج��ة املتوفاة ع��ن زوجها ال��ذي تزوج    -
بعدها، زاعمني أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة ( هذا من االعتقادات 

واملوروثات الباطلة. 
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) الس��فر إل��ى زي��ارة قب��ور األنبي��اء أو الصاحل��ني، والط��واف    -
بقبوره��م(: هذا م��ن الغلو وتعظيم غي��ر الله س��بحانه وتعالى، 

وهو محرم.

) تزيني القبر بالورد أو الرخام ورفعه، والبناء عليه،  أو جتصيصه(:    -
هذه األفعال منهي عنها في ش��رعنا،  لقول جابر [: نهى رس��ول 
الله | أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن ُيبنى عليه. رواه 
مس��لم. وورد النهي ع��ن الكتابة من رواية اب��ي داود، وفيه أيضا 

إضاعة للمال في أمر لن ينتفع منه امليت في القبر.

) اتخ��اذ املقابر مس��اجد بالصالة عليها وعنده��ا ( نهى النبي |    -
من الصالة في املقبرة. 

) دفن امليت في املس��جد،  أو بناء مس��جد علي��ه ( ورد النهي من    -
النب��ي | ف��ي ذلك بقول��ه: لعن��ة الله عل��ى اليه��ود والنصارى 

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
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الفصل الثاني

من األخطاء 

في بعض االعتقادات واألقوال 

واألفعال 
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املبحث األول

من األخطاء الفعلية العامة 

عل��ى املس��لم أن يتأكد من أفعال��ه وأقواله العامة، ويتس��اءل حولها دائما 
ويراجعه��ا ليعل��م مقدار موافقتها للش��رع،  أو أنها نتاج ع��ادات وتقاليد 
مخالف��ة للش��رع، ق��د توقع��ه ف��ي الزل��ل والبدع��ة، ومش��ابهة الديان��ات 

األخرى.

من األخطاء العامة عند بعض املسلمني، ما يأتي: 

-      ) االحتفال ببداية الس��نة الهجرية( ومثله ما ُيس��مىبرأس الس��نة 
الهجري��ة، ولم يثبت عن النب��ي |، وال الصحابة وال التابعني 
تخصيصه��م لهذه الليلة بش��يء من العب��ادات، أو احملاضرات،  
في املساجد وغيرها، وللعلم فإن التاريخ الهجري إنا مّت وضع��ه 

في عهد أمير املؤمنني عمر [ لتأريخ السجالت والوقائع فقط. 

-      ) االحتفال بأعياد النصارى(  مثل السنة امليالدية، أو عيد احلب، 
أو الهالوين، والنبي | حذرنا من مش��ابهة الكفار، ومن أخطر 
هذه املشاركات جتديد التذكر الدال على تعظيم أعياد النصارى، 
مث��ل ما يقع اآلن من الفرح واالحتف��ال بأعيادهم التي يزعمون 

فيها مولد املسيح ابن الله. 

) االحتف��ال بأعي��اد مي��الد األوالد، وغيرهم (: هذا من مش��ابهة    -
النصارى وغيرهم بعاداتهم، ونعلم أن العاقل ال يفرح وال يسعد 

إن مضت ساعة منه وهو ال يعلم هل احتسبت له أم عليه! 
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) االحتفال مبا يسمى بعيد األم أو األسرة (: هذا فيه هدم لقضية    -
بر الوالدين بس��بب حصرها في ي��وم واحد، ونحن جميعا نعلم 
أن ش��رعنا أمرنا باإلحس��ان للوالدين طوال الس��نة، وخصوصا 

لألم، في حياة الوالدين، وبعد مماتهم.

)االحتفال بعيد العمال أو الش��جرة، وغيرها (: هذه من األمور    -
احملدثة في حياة املسلمني. 

-      ) عيد ش��ّم النس��يم أو عيد الفصح ( وهذان األمران فيهما مشابهة 
وتقلي��د ملا يفعله غير املس��لمني؛ مث��ل الفراعنة األقب��اط، وأيضا 
النص��ارى م��ن تقربه��م آللهته��م الباطل��ة، بالس��مك والبي��ض 

امللون.

) االحتفال بذكرى اإلسراء واملعراج (: هذا األمر فيه جهل مركب،    -
األول: ألن اإلس��راء واملعراج لم يثبت بدليل صحيح أنه وقع في 
ش��هر رجب، والثاني: اجلهل بس��نة النبي| في هذا الشيء، وهو 
ع��دم تخصيص هذه الليلة بأي ش��يء إطالقًا م��ن العبادات، مثل 

الصالة أو الصيام أو الدعاء ، أو الوعظ. 

) اتخاذ الكالب في البيوت (: جاء النهي عن ذلك، وألن املالئكة    -
ال تدخ��ل بيتًا فيه كل��ب، وإذا ابتعدت املالئك��ة – وهي احلافظة 
بإذن الله من الش��ر – عن مكان ما، فس��وف تل فيها الشياطني، 
وأيضا كيف س��يصلي من خالط ال��كالب ووقع عليه من لعاب 

الكلب ؟

) لبس الباروكة، أو وصل الش��عر(: ثبت عن النبي | أنه قال:    -
) لعن الله الواصلة واملستوصلة، والواشمة واملستوشمة ( متفق 
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علي��ه. وه��ذه اللعنة جاءت للنس��اء خصوصا ألن��ه يتوقع منهن 
التجمل والتزين، فاألمر س��يكون إذًا أش��د إثم��ًا على الرجل إن 

وقع منه ذلك. 

)  الوش��م عل��ى اجلس��د  ( هذا من األم��ور احملرم��ة، وفيه اللعن    -
والطرد من رحمة الله، حتى ولو كان الوشم ممكن إزالته.

) تشقير احلواجب( وهذا فعل انتشر بني الفتيات، وهو ال يحوز    -
ألنه حيلة عن النمص، فمن يرى من تفعل التش��قير س��يظن أنها 

قامت بالنمص . 

-       ) األكل والش��رب ف��ي آني��ة ] أوعي��ة [ الذه��ب والفض��ة (: جاء 
التحذي��ر م��ن النب��ي | ملن يأكل أو يش��رب في آني��ة الذهب أو 
الفض��ة، بأن��ه يجرجر في بطنه من نار جهن��م، وهذا التحذير في 
اإلستعمال للرجال والنساء، ويتعلق كل ما يستخدمه الناس في 

الطعام مثل املالعق والشوك  وغيرهما.

) املصافحة بني الرجل واملرأة األجنبية (: عّلمنا النبي | بفعله    -
أنه كان ال يصافح النساء األجانب، لهذا فاملصافحة بني الرجال 
والنساء من غير احملارم محرمة، ومثل املصافحة احملرمة ما يكون  

على: بنت العم أو بنت اخلال أو أخت الزوجة، وغيرهم. 

) املصافحة بني الرجال في املجل�س (: لم يكن من هدي النبي |    -
مصافحة أصحابه وهم مجتمعون في املجالس أو في املس��جد، 
لكن��ه | كان يلق��ي عليه��م الس��الم ويجل��س، واملصافحة إنا 
تك��ون عند املالقاة في الطرق حلديث: ) ما من مس��لمني يلتقيان 

فيتصافحان إال غفر لهما قبل أن يتفرقا(. رواه أبو داود
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) عم��ل دورات ومس��ابقات رياضي��ة يش��ترك كال الطرفني فيها    -
بدف��ع مبل��غ من امل��ال (: هذا الفع��ل محرم ألنه نوع م��ن القمار 
]امليسر[، واإلثم أعظم إن كان في شهر الصيام )رمضان (، ألن 

فيها تضيع ألوقات نفيسة بعيدا عن الطاعات والقربات.  

) ش��راء أوراق اليانصيب( ومثل هذا يقع في األسواق احلرة في    -
املطارات، هذا شكل جديد من القمار ) امليسر(، من أن اإلنسان 
يشتري تذكرة، ثم يتّم السحب عليها، فلرمبا يفوز باجلائزة ) مثل 
السيارة (، أو تضيع منه األموال التي دفعها في التذكرة، وحكم 

هذا التحرمي. 

) إتص��االت القمار عبر الهواتف النقالة( مثل ما يقع من ارس��ل    -
اإلجاب��ة عب��ر الهاتف النقال، وس��تكون له فرص��ة الفوز بجائزة 
كبي��رة، وه��ذا من القم��ار، ففيه خس��ارة قيمة املكاملة ف��ي مقابل 

احتمال الربح باجلائزة .

-      ) مس��ابقات القمار من البنوك( مثل ما يتم رصده بجائزة مليون 
دين��ار للفائ��ز الذي ي��ودع مبلغ زهيد م��ن املال، تقريبا خمس��ني 
دينارا، ويس��ترجعه بعد املس��ابقة، وهذا مح��رم، ألنه إعانة لبنك 
رب��وي باملال، وأيضا فيه قم��ار من باب التنازل عن ما س��يربحه 
البن��ك من خالل هذه الوديعة املؤقتة في زمن اإليداع في مقابل 

ربح اجلائزة.

-       ) أكل الرب��ا( وذلك بوس��ائل كثي��رة؛ مثل القروض ذات الفائدة 
ألج��ل ش��راء س��يارة أو بي��ت، أو بغرام��ة التأخي��ر ف��ي تصيل 
األقس��اط، وغيرها من التعامالت احملرم��ة، والواجب اإلبتعاد 

والتخلص من املال احلرام من أي طريق كان .
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-      ) التذكي��ر  ب�كذب��ة أبري��ل ( م��ن عادة بعض الن��اس أو الصحف 
واملج��الت التذكير بهذه الع��ادة القبيحة، كأنه��م يحّثون الناس 
على تذك��ر الكذب في هذا اليوم والتذكي��ر بالقبيح من الفعال، 

وخاصة في أقبح صفة يتصف بها اإلنسان وهي الكذب. 

) ق��ول املزح��ة الكاذب��ة أي النكت��ة، إلضحاك الن��اس (: هذا مما    -
يح��رص عليه البعض من أنهم يس��تمعون آلخرة مزحة ) نكته( 
ظريف��ة، وتكون كذب��ًا، وليس لها وج��ود في الواق��ع، وقد جاء 
التحذي��ر من النبي | لذلك اإلنس��ان الذي يكذب على الناس 
ليضحكهم فق��ال|: ) ويٌل للذي يحدث فيكذب ليضحك به 

القوم ، ويٌل له ويُل له( . رواه الترمذي 

) تش��ّبه الرج��ال بالنس��اء والعكس (: ه��ذه الفعلة واف��دة علينا    - 
من الغرب الكافر الذي يجيز كل ش��يء، لكن املس��لم واملسلمة 
يتبعان أمر الله، وعليهما عدم نس��يان أن اللعنة جاءت من لسان 

النبي | على من تشبه باجلنس اآلخر.

) الظ��ن ب��أن التمثي��ل يج��وز  في��ه كل ق��ول وفع��ل( وم��ن ذلك    -
فع��ل احملرم��ات؛ كاحللف بالله كذبا، أو تش��ّبه الرجال بالنس��اء 
والعك��س، ومل��س الرجل لألنث��ى أو الك��ذب برؤيت��ه لرؤيا في 
منام��ه..وكل هذه م��ن الكبائر التي ينبغي احل��ذر منها، والتمثيل 

ليس بعذر للمسلم  لفعل أو قول احملرم.

) ارتداء بعض الرياضيني مالبس عليها صليب ( علينا اإلنتباه من    -
الصليب في وجوده على أي ش��يء، ألنه محرم علينا وجوده بينا 
في أي ش��يء، ومثل ذلك ارتداء املالب��س التي فيها صليب؛ مثل 
فاني��الت الرياضة التي تمل ش��عارات الف��رق األوربية وغيرها، 
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فيجب إزالته، ويظن بعض الناس أن شكل ) + ( يعني زائد، لكنه 
باحلقيقة يعني الصليب الذي يقدسه النصارى، ويعتقدون فيه أن 

ابن الله عيسى مت صلبه عليه، وهذا معتقد باطل.

-      ) جتّم��ل األنث��ى بني الرجال األجانب(  الله أمر النس��اء أال يبدين 
زينته��ن إال  لفئة مح��دودة من الرجال وهم احمل��ارم أو الزوج، 
وم��ا عداهم فحرام على املرأة التزين بينهم، ولنا أن نس��أل: ماذا 
تري��د األنثى من بعد هذا التبرج التي تظهره في األس��واق أو في 

عملها ؟

-      ) طاع��ة الزوج��ة لزوجه��ا ف��ي كل ش��يء( وهذا مس��لك خطير، 
جن��ده في طاعة بع��ض الزوجات للزوج في ن��ص احلواجب، أو 
عدم لبس��ها للحج��اب، أو حتى في اجلماع مبا يك��ون في الدبر.. 
كل ذلك تلبية ألمر الزوج، واحلق أنه ال طاعة ملخلوق في معصية 

اخلالق .
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املبحث الثاني

من األخطاء القولية في أمور عامة

علمنا ديننا أن نحفظ ألسنتنا عن الكلمات املخالفة للشريعة، ألن الكلمة 
لها شأن عظيم، واخلشية تكون دائما من الكلمات املعتادة في النطق بها، 
وتوارثها اإلنس��ان من محيط معيش��ته، فعليه أن يوزنها مبيزان الش��ريعة، 

ويبتعد عن العادات املخالفة للدين.

فمن األقوال اخلاطئة، والتي يتلفظ بها بعض املسلمني 

مقولة ) اإلنس��ان مس��ّير وليس مخّير( اإلنسان يعيش بني اجلبر؛    -
مثل ما يكون داخل جس��ده من حركة لل��دم والقلب وغيرهما، 
وه��و له إرادة واختيار في فعله وقول��ه، ونعلم أن الله خالق كل 

شيء سبحانه وتعالى.

-       مقول��ة: ) الل��ه يغف��ر لف��الن..إن ش��اء الله(:  ومثلها ما نس��معه 
حت��ى ف��ي دعاء: الله يبارك لفالن إن ش��اء الل��ه، والنهي قد ورد 
ع��ن النبي | في تعليق الدعاء باملش��يئة، فالواجب اجلزم بدون 

ذكر املشيئة.

-      ) احلل��ف بغي��ر الله(  كقول البع��ض: ورأس أبوي، ودفنة أبوي، 
بش��رفي، والنبي، وصالتي، وهذه النعم��ة.. إذا كان أمامه طعام 
أو ش��راب، واحلل��ف بغير الل��ه ال يجوز، بل هو م��ن الكبائر إن 

اعتقد اإلنسان به. 

املبحث الرابع:
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مقولة: ) صباح اخلير، أو صّبحكم الله باخلير( وذلك قبل السالم،    -
وال ب��أس لإلنس��ان أن يجع��ل بعد الس��الم، مثل ه��ذه التحيات 

الطيبة، واألصل البدء بالسالم، ألنه تية أهل اإلسالم. 

ق��ول: ) ال ح��ول لله (: ه��ذا قول باط��ل، ومعناها ع��دم قدرة    -
الله على تويل ما يش��اء ملا يش��اء، والصحيح الوارد في الس��نة: 
)ال ح��ول وال ق��وة إال بالله ( وهي كنز من كنوز اجلنة، وليس��ت 

مبقولة: ) ال حول لله (، أو غيرها . 

) اقتصار على كلمة : السالم . فقط (: هذه عبارة غير مفهومة،    -
ف��ال تعلم ملن ألقي الس��الم ؟ وأين تتمة اجلمل��ة لنحصل الفائدة 
م��ن بعده��ا ! وال��وارد ع��ن النبي | مقول��ة الس��الم عليكم أو 
الس��الم عليك��م ورحمة الل��ه أو بزيادة وبركاته، وه��ذا ما ُيؤجر 

عليه املسلم في تيته إن شاء الله. 

مقولة : ) انكسر الشر .. إذا وقع اإلناء (: هذه كلمة دارجة على    -
لس��ان بعض الناس عند س��قوط الك��وب أو اإلن��اء، وهذا قول 

باطل داخل في التطير، وليس في الكسر شر، وال خير.

) تساهل بعض الناس بقضية لعن اآلخرين (:  اللعنة تعني الطرد    -
من رحمة الله، وقد يتس��اهل فيها بعض املسلمني فيلعن أوالده 
أو سيارته أو أي شيء، واملسلم عليه أن يبتعد عن كل شيء تنزل 

عليه اللعنة. 

) االس��تهانة بقضية شتم الوالدين (: بعض الناس ال حرج عنده    -
بش��تم الناس في أعراضهم، فيرجع اآلخر الش��تم إلى الش��امت، 
وهذا يوقعه في حديث النبي | قال: ) إن أكبر الذنب عند الله 

Adat Book.indd   70 7/31/10   9:58:42 AM



71عادات وليست عبادات 
أن يس��ب الرجل والديه(، قالوا: وكيف يس��ب الرجل والديه ؟ 

قال: )يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه(.

مقولة: ) امس��ك اخلشب ( أو الضرب على اخلشب..وذلك ملن    -
م��دح العمل الناجح إلنس��ان، وه��ذا من اعتق��اد النصارى، من 
توهمهم أن وضع اليد على اخلش��ب يبعد احلس��د، وهذا اعتقاد 
باطل، فاخلش��ب جماد ال تعلق له بالعني، واملسلم يتقيد مبا صح 

في شرعه، من أمور جتاه دفع احلسد والعني. 

مقول��ة:  ) خي��ر ي��ا طي��ر( وذلك عن��د اإلن��كار على ش��يء أثناء    -
النق��اش، وهذا قول من أقوال وأفعال أهل اجلاهلية من تطيرهم 
بالطير، فإن اجته ميينًا تفاءلوا وقالوا: خير يا طير، وإن اجته شمااًل 

قالوا: شر. واملسلم عليه أن يقول دائما: خير إن شاء الله.

-       مقول��ة:  )ص��الة النبي أحس��ن(. أو قول: )ي��ا أرض أحفظي ما 
علي��ك ( وهذا يقوله البعض عند رؤيتهم لش��يء يعجبهم، لكن 
الثاب��ت م��ن الدع��اء في هذا األم��ر، كقول��ه تعالى: < وََل��ْوال إِْذ 
��ِه >، وحلديث  َة إاِل بِاللَّ ��ُه ال ُقوَّ َت��َك ُقْلَت َما َش��اء اللَّ َدَخْل��َت َجنَّ
النبي |: ) إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما 

يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العني حق( .       رواه أحمد ومالك

-       مقولة: ) الله يلعن الشيطان (: اإلنسان لم يؤمر بلعن الشيطان، 
��ا َينَزَغنََّك ِمَن  وإنا أمر باالس��تعاذة من��ه، كما قال تعالى:< َوإِمَّ

ِميُع اْلَعِليُم >. ُه ُهَو السَّ ِه إِنَّ ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاللَّ الشَّ

-       مقول��ة: ) الل��ه م��ا يض��رب بعصا (: ال يجوز مث��ل هذا القول، 
ولإلنس��ان أن يقول: إن الله س��بحانه حكم، وأنه ال يظلم أحدًا، 
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وسينتقم من الظالم.. وما أشبه هذه الكلمات. 

-      مقولة: ) ب�اسم الوطن، أو ب�اسم العروبة (: إن كان القائل يقصد 
منها أنه يريد التبرك واالستعانة، فهذا نوع من الشرك. 

مقولة: ) تدخل القدر، أو مقولة: تدخلت عناية الله (: إن مقولة    -
) تدخ��ل القدر( ال تصلح، أنه��ا تعني أن القدر اعتدى بالتدخل 
أن��ه كاملتطفل على األم��ر، مع أنه أي القدر ه��و األصل، فكيف 
ُيق��ال تدخل ؟ واألصح أن ُيق��ال: نزل القضاء والقدر، أو غلب 

القدر، أو نحو ذلك. 
وكذل��ك جمل��ة ) تدخلت عناي��ة الل��ه ( األولى إبداله��ا بكلمة   

حصلت عناية الله أو اقتضت عناية الله. 

مقولة : ) ش��اءت األقدار أن يحصل كذا.  أو: ش��اءت الظروف    -
أن يق��ع ك��ذا (: الظروف جمع ظرف وه��و الزمان ، والزمان ال 
مش��يئة ل��ه، وإنا الذي يش��اء هو الل��ه – عز وج��ل – والصواب 

قول: اقتضى قدر الله كذا وكذا.

-       مقول��ة: ) س��خرية الق��در( الق��دُر هو أم��ر الله س��بحانه وفعله، 
والل��ه حكيم في أمره ونهيه، وهذه املقولة متس الفاعل وهو الله 

سبحانه، فعلى القائل احلرص على ألفاظه وتعبيراته .

-       مقول��ة ) زارتن��ا البرك��ة( ومثل��ه ) اآلن تب��ارك البيت( عند قدوم 
الضي��ف للبيت، وه��ذا قول ال ينبغي قوله.. إذ في��ه تزكية للزائر 

بأن مبارك من الله.. 

-       مقول��ة: ) فالن..م��ا في��ه خير(: ه��ذه مقولة يتلفظ بها اإلنس��ان 
عند غضبه؛ وفيها ظلم على غيره، ألننا نعلم أن املسلم فيه خير، 
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خليرية الدين، وإن كان عاصيا.

-       مقول��ة: ) ف��ال الله وال فالك(: مقول��ة ال ينبغي قولها؛ ألن فيها 
إيهام بأن الفال صفة من صفات الله، وهذا غير صحيح.
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املبحث الثالث

 السحر والشعوذة في حياتنا

م��ن األم��ور اخلطي��رة التي يالحظ انتش��ارها ب��ني بعض املس��لمني قضية 
التهاون في التعامل مع السحر، من أوجه متنوعة، 

وملا كان السحر من ملوبقات واألمور التي تهدم كيان العقيدة، وقد توصل 
فاعلها إلى الش��رك بالله، لذا وجب التحذير من الس��حرة، والتنبيه على 

صوره املنتشرة.

 ومن األمثلة والعادات املخالفة لشرعنا الكرمي في هذا اجلانب

)الذهاب للس��حرة الختبارهم، أو لالستمتاع مبا يفعلونه( وهذا    -
يك��ون في الس��يرك مثال، وق��د جاء التحذير الش��ديد م��ن إتيان 
اًفا َفَس��َأَلُه  بِّيِ |: )َمْن َأَتى َعرَّ الس��حرة ملجرد الس��ؤال، فقال النَّ

َعْن َشْيٍء،  َلْم ُتْقَبْل َلُه َصالٌة َأْرَبِعنَي َلْيَلًة (.
بِيِّ  وم��ن صّدق الس��احر مبا يقول فأمره أخطر مما س��بق، ق��ال النَّ  
َقُه مِبَا َيُقوُل َفَقْد َكَفَر مِبَا ُأْنِزَل  اًفا َفَصدَّ |: ) َم��ْن َأَتى َكاِهًنا َأْو َعرَّ

ٍد |(، ومثله في احلكم مشاهدة فضائيات السحر. َعَلى ُمَحمَّ

) االعتقاد أن الش��فاء عند الس��احر ( ويتوهم��ون أنه أفضل ألنه    -
أس��رع، هذه قضية تهدم العقيدة أوال، مثل االس��تعانة بالس��حرة 
للش��فاء، أو لتعجي��ل تزويج العانس عند تأخ��ر الزواج لها، وما 
شابهه من األمور الدنيوية. وثانيا : هذا فيه شرك بالله من ناحية 
أن ال يعلم الغيب إال الله. وثالثا : أننا نعلم أن الش��فاء ال يكون 
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بالس��حر ، إنا ه��و بيد الله س��بحانه، وألجل ه��ذا وجب احلذر 

منه.

) ظ��ن بع��ض الفتي��ات أن تأخ��ر الزواج عنهن س��ببه احلس��د (:    -
املس��لمة عليه��ا أن تس��تعني بالله ف��ي كل أمورها وتت��وكل عليه 
س��بحانه، وأن تعلم أن كل ش��يء بقدر الل��ه، وال تغفل أو تيأس 
من الدعاء لتفريج مثل هذه األمور، وال يقودها اليأس إلى فعل 
احملرم��ات واالس��تعانة مبا يخال��ف أمر الله س��بحانه، وقد تلجأ 

إلى ساحر لينظر في يأسها وتأخر زواجها.

) جل��وء امل��رأة للرقي��ة عن��د الرجل األجنب��ي( ويقع م��ن بعضهن    -
احملاذير الش��رعية، مثل السماح للرجل بلمس��ها، أو اخللوة بها، 
وعدم تورع بعض النساء من ستر أجسادهن، وهذا كله محرم .

-     ) مطالعة مواقع الس��حرة في اإلنترنت( هذا أمر جالب لش��ر كبير 
على ذاك الفضولي الذي جترأ بالتطفل على مواقع الشر .     

-       ) اللع��ب باأللع��اب التي تتعلق بالس��حرة (: الواجب احلذر من 
هذه األلعاب وخصوصا على الصغار، ألن فيها فتح باب خطير 
عل��ى إميان املس��لمني وفيه تصديق ألمر الس��حرة وق��د يقود إلى 

الكفر.

) تس��لية بعض الناس بقراءة الكف، أو قراءة الفنجان ( هذا كله    -
من العبث واإلس��تهانة باحملرمات، وهذه أمور مش��ابهة ألفعال 

السحرة والكهان.

-       ) ق��راءة كت��ب الس��حر (: إما بش��رائها أو النظ��ر فيها من خالل 
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اإلنترنت، وهذا فيه خطر عظيم، وفتح باب ش��ر على القارىء، 

والفضول ليس بنافع املطلع على هذه الكتب بشيء.

) تعليق اخلرز األخضر أو األزرق لدفع العني (: احلسد واإلصابة    -
بالعني ال نعاجلها باجلمادات، إنا يتقيها املسلم بالقرآن واألدعية 

الواردة الشرعية.

) االس��تعانة بخوامت العقيق والزم��رد لتحقيق احلاجيات (: هذا    -
فيه مش��ابهة ملا فعله كفار مكة وغيرهم من اس��تعانتهم باألصنام 
واجلم��ادات لتحقي��ق حاجياته��م، أو لدفع الضر عن أنفس��هم، 
ويالح��ظ أن أكثر هذه اخلوامت فيها طالس��م س��حرية واس��تعانة 

بشياطني اجلن. 

) الذبح عند باب البيت اجلديد، أو عند أساس البيت (: التحذير    -
الش��ديد من النبي | قد جاء في مثل هذه األعمال كقوله |: 
)لع��ن الله من ذبح لغير الله(. والبيت س��يكون بأذن الله مباركا 

بالدعاء وبالعمل املشروع. 

)تكس��ير البيض على إطارات الس��يارات اجلديدة، أو رش امللح    -
عليه��ا (: ل��م يثبت هذا الفع��ل عن النبي |، واحلس��د ال ُيبعد 
مبثل هذه اجله��االت وتقليد الغرب الكافر ب��كل أفعاله املخالفة 

لشرعنا الكرمي، إنا نتقيه بالدعاء الصحيح الوارد في السنة.

) تلطيخ اليد بدّم اخلروف وضربها على جدران املنزل (: هذا فعل    -
جاه��ل، لتوهم أن الدم املس��فوح من اخلروف وه��و دم جنس، ثم 

نلطخ  جدران املنزل على شكل الكف ستبعد العني )احلسد(.

) الع��روس وعروس��ه ميرون فوق الذبيحة (: ه��ذا يفعلونه حذرا    -
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م��ن الع��ني، وهو بعي��د متاما ع��ن دينن��ا، ومنذ مت��ى كان اخلروف 

املذبوح وجتاوزه من العروسني سببا إلبعاد العني ؟

) االس��تخارة والنظر ف��ي األيام والفأل الختي��ار األفضل (: هذا    -
يعد من باب التنجيم والسحر وادعاء الغيب. 

) املواظب��ة واحلرص على ق��راءة األبراج الفلكية في املجالت (:    -
ال يفعل مثل هذا إال من يريد أن يعرف حاله املستقبلية، وهذا من 

باب ادعاء الغيب والتنجيم، وهو من كبائر الذنوب.

لدف��ع  بالبخ��ور والش��ّبه وغيره��ا،  البي��وت واألوالد  تبخي��ر   (   -
احلس��د(: ل��م تثبت هذه األفع��ال بدليل ش��رعي، والواجب على 
املس��لم االلتزام والتمس��ك وحفظ الدعاء الثاب��ت والصحيح من 

السنة النبوية ، وتالوة القرآن والعمل مبا فيه. 
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املبحث الرابع: 

مصطلحات وتعبيرات خاطئة
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 م��ن اخلط��أ الكبي��ر اس��تعمال املصطلح��ات في غي��ر ما مت وضعه��ا لها، 
واس��تعمالها وفق العادات والتقاليد التي ال ضابط ش��رعي لبعض منها، 
لهذا فعلى املس��لم أن يراجع ما اصطلح عليه الناس وتداولوه فيما بينهم  

خشية وقوعه في احملذور واملخالفة.

وم�ن تل��ك املصطلح��ات واملفاهي�م اخلاطئة التي يج��ب التنبي��ه 
عليها ما يأتي 

) اإلسالم دين املساواة (: وذلك إلرادة إعطاء املرأة مثل حقوق    -
الزج��ل، وهذه مقولة باطلة ش��رعا وعقال، ق��ال تعالى: ) وليس 
الذكر كاألنثى( واإلس��الم فّرق بني املرأة والرجل في أمور عدة 
مث��ل الش��هادة واإلرث والنفق��ة والقوام��ة، ومعلوم م��ن العقل 
أن هن��اك اختالف��ا كبيرا بني ما يعتري اجلس��دين م��ن متغيرات، 
وغيره��ا م��ن األمور، وس��اوى الش��رع بينهم��ا في أم��ور معينة، 
مثل اجل��زاء األخ��روي ، واألمر باملع��روف والنهي ع��ن املنكر، 

فاإلطالق خاطئ إال بالتقييد. 

) اإلسالم كفل حقوق اإلنسان (: هذا القول ال بد من التقيد فيه،    -
أم��ا اإلطالق ومن ثم يقصد به م��ن ذلك عدم تطبيق العقوبات، 
مثل القصاص، فهذا أمر يعارض الشريعة ويصادمها، واإلنسان 
كرامت��ه تكون وف��ق دينه، فهل يتس��اوى املس��لم م��ع الوثني في 

األحكام والعقوبات وغيرها من أمور شرعية ؟ 

-      ) رج��ال الدي��ن( وُيقص��د به��ذا علم��اء الدين! والظاه��ر أن هذا 
القول ورد علينا من النصارى الذين يقّس��مون الناس إلى رجال 
دين، ورجال دنيا، أما في اإلس��الم فال يقال رجال دين؛ فالعلم 

الشرعي متاح للجميع، بحسب دراسة قواعده ومناهجه. 
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-       كتابة ) صلعم .. ص ( للداللة على الصالة والسالم على النبي 
|.. وهذه حروف ال معنى لها في اللغة، بل فيها سوء أدب مع 

النبي |، وأيضا في الدعاء له مبا أمرنا الله سبحانه.      

-       ) العم��ل عب��ادة (: لي��س كل عم��ل عبادة، فالعم��ل الذي أمرنا 
الل��ه به بذاته كالص��الة والصيام والصدقة ه��و العبادة املقصودة 
لذاته��ا، ألنن��ا متعب��دون بها عن��د الل��ه، وينبغي أن نت��رك العمل 
الدني��وي ألجلها، أما العمل الدني��وي مثل احلرفة، فليس لنا فيه 
أج��ر عند الله، إال ما كان��ت نيتنا فيه أنه يعينن��ا على توفير احلياة 
الطيب��ة املريحة التي يتيس��ر من بعده��ا عبادة الل��ه، وللعلم فهذا 
الق��ول باطل م��ن وجه آخ��ر، أن البعض يقوله للعم��ل الدنيوي 
حت��ى يكون س��ببا في ع��دم الصالة ف��ي املس��جد، أو في مصلى 

العمل. 

) اإلمي��ان بالقلب (: هذا القول يتحجج به من ال يؤدي األعمال    -
الصاحل��ة، كالص��الة أو احلج وغيرها من أعمال اإلس��الم، وإذا 
س��ألته: لِ��َم ال تصلي؟ ق��ال: اإلميان ف��ي القلب! وم��ا علم هذا 
املس��كني أن الدين اإلس��المي هو: إميان بالقلب، وقول باللسان 
وعمل باجلوارح واألركان، لقوله تعالى: < والعصر إن اإلنسان 

لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات >. 

-      ) حري��ة الفك��ر، أو الدعوة حلرية االعتقاد (: إن اعتقد اإلنس��ان 
أن��ه مبق��دوره أن يعتقد بغي��ر دين النبي |، فإن ه��ذا كفر بالله ، 
واألدي��ان ليس��ت أف��كارًا بل وحي م��ن الله، وينبغ��ي أن تذف 
كلم��ة فك��ر، إن تعلق��ت باألدي��ان واملعتقدات، فليس لإلنس��ان 
خيار ف��ي املعتقد والدين، قال تعالى: <َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْس��اَلِم 
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اِسِريَن >.  ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اخْلَ

)احلر ية في التصرفات (: املسلم عبٌد لربه سبحانه وتعالى، ذليٌل    -
ل��ه، طائٌع جلميع أوامره، وليس كما يتوه��م البعض من أنه حر، 
أي متج��رد من طاعة الله، ومبقدوره أال يقوم بها، ويفعل كل ما 
يحل��و له من أعمال بع��د هذه املقولة، وليس باس��تطاعة أحد أن 

مينعه أو يحاسبه أو يلومه. 

-      ) حرية التعبير( وهذه الدعوة إلى انفالت القول، بدون عقوبة ال 
سند لها في ديننا، فاملسلم ذاته مصونة، وواجب على كل مسلم 
حف��ظ قوله وفعله من التفلت على الناس، ولم يكن في يوم من 

األيام للصحفي احلرية في التطاول على الناس.

-      ) أنا أعلم مبصلحتي.. لس��ت علّي وكيل( وُتقال عند النفرة من 
النصيح��ة وعدم الرغبة بتنفيذها، ونعل��م أنه ليس عند املخطىء 
حجة على معصيته إال التعلق بهذه الكلمات التعيسة، مع علمنا 

بأهمية التناصح وتغيير اخلطأ بني املسلمني.

-      ) لب��س احلج��اب بع��د االقتن��اع ب��ه (: هل أمُر الل��ه أو النبي | 
يحتاج إلى االقتناع به حتى يطبقه املسلم أو املسلمة؟ أم الواجب 
على احملب لله وللنبي | املبادرة واإلسراع في التنفيذ للداللة 
على الذل واحلب لله؛ ومبقولة: س��معنا وأطعنا ! ولتتذكر الفتاة 
ب��أن احلج��اب واج��ب عليها مث��ل الص��الة، تفعلهم��ا طاعة لله 

سبحانه.

) احل��رم اجلامع��ي (: هذا إط��الق خاطئ، فوص��ف )احلرم ( ال    -
يطل��ق إال ملكة واملدينة النبوية، ولي��س هناك من مكان يحرم فيه 
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االعتداء، أو قلع شجر أو املقاتلة إال مكة واملدينة فقط، واجلامعة 
كغيرها من مواقع التعليم ليس لها من مزية إال مبا تعلم من أمور 
تقرب إلى فهم العلوم النافعة، أو هي من األس��باب إلى مرضاة 

الله في تعلم العلوم الشرعية، لهذا فاإلطالق ال يجوز. 

) املادة ال ُتفنى وال تزول، ولم ُتخلق من عدم (: هذا القول فاسد    -
ولرمب��ا يق��ود معتق��ده إلى الكفر ، ألن كل ش��يء في الس��موات 
واألرض س��وى الله فه��و مخل��وق م��ن عدم، كم��ا قال تعالى: 
ٍء >. وليس هناك شيء أزلي ابدي سوى  ُه َخالُِق ُكلِّ َش��يْ < اللَّ
الله، ومن املعلوم أن كل شيء  مخلوق، فهو قابل للفناء، بإرادة 

الله سبحانه. 

) وص��ف أمه��ات املؤمنني خديجة أو عائش��ة رض��ي الله عنهما    -
بالس��ي��دة (: إط��الق لف��ظ  الس��يادة عل��ى املرأة عموم��ا لم يكن 
معروف��ًا عن��د الس��لف، إنا كان����وا يقولون: أم املؤمنني عائش��ة، 

وأم املؤمنني خديجة رضي الله عنهن. 

) زهور.. عباد الش��مس (: هذا اإلطالق خاطئ، ألن األشجار    -
َه  ال تعبد الشمس، إنا تعبد الله، كما قال تعالى: < َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ
ْمُس َواْلَقَمُر  ْرِض َوالشَّ َماَواِت َوَمن ِفي اأْلَ َيْس��ُجُد َلُه َمن ِفي السَّ
َن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ  َوابُّ َوَكثِيٌر مِّ َجُر َوالدَّ َباُل َوالشَّ ُجوُم َواجْلِ َوالنُّ
��َه َيْفَعُل َما  ْكِرٍم إِنَّ اللَّ ُه َفَما َل��ُه ِمن مُّ َعَلْي��ِه اْلَع��َذاُب َوَم��ن ُيِهِن اللَّ

َيَشاء>، والصواب تسميتها: بدوار الشمس. 
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) تقس��يم الدي��ن إل��ى ُلّب وقش��ور(: وي��راد باللّب مث��ل اجلهاد    -
واحلك��م مبا أنزل الله، والقش��ور مثل الدع��وة بعدم حلق اللحية 
أو تقصير الثياب، وغيرها، هذا التقس��يم باطل، فالدين كله لب 
وأصل، وكله نافع للعبد، وكله يقربنا إلى الله س��بحانه وتعالى، 
ول��م يدلن��ا النبي | إال على مث��ل ذلك، والقش��ور هي التي ال 
انتف��اع فيه��ا، وينبغي رميها، وه��ذا ليس موجودًا ف��ي دين الله، 
وهناك من يس��تعمل ه��ذه العبارة لتكون له مثل العذر لتس��اهله 
ببع��ض األحكام الواجبة مثل تركه للصالة أو إس��بال الثياب أو 

حلق اللحية، فكان العذر أشنع من الفعل. 4

)الدعوة إلى تقارب األديان أو املذاهب (: هذه ش��عارات زائفة    -
ال يقصد من بعدها إال ضياع هوية اإلسالم واملسلمني، ونزع ما 
في قلوبهم من بغض جتاه األديان الباطلة التي تشتم الله، وتزعم 
أن ل��ه ول��د، أو الرض��ى باألديان الوثني��ة كالبوذية والهندوس��ية 
وغيره��ا، قال تعالى: < َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْس��اَلِم ِديًن��ا َفَلن ُيْقَبَل 

اِسِريَن>.   ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اخْلَ

) التس��امح بني امللل( هذه من الدعاوى املوهمة، ويخش��ى منها    -
وجود الرضى مبا عليه امللل املخالفة لدين اإلسالم.. لكن هناك 
حس��ن التعايش مع امللل غير املسلمة، واحترام املواثيق والعهود 

معهم.

-      ) االفتخار بامللل املغضوب عليها(: مثل وصف ) أبناء الفراعنة(، 
واملس��لم عليه أن يعتز بدينه، ويتمسك بسيرة سلفه الصالح، أما 

4-  لو س��لمنا جدال أن الدين فيه لّب وقش��ر، فهل وجدنا اللب ميكن حفظه من 

غير قشرة له؟
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االفتخ��ار بامللل الباطل��ة، والتي أنزل الله عليه س��خطه وعقابه؛ 

فهذا ليس من صفات أهل اإلميان.

وصف ) مهرجان( وذلك للمناس��بات املتميزة، وهذا  اسم لعيد    -
من أعياد املجوس مثل النيروز، وقيل أنه يوم والدة يحيى |،  
ومّت ش��رعا اس��تبدالهما، ولهذا ملا قدم النب��ي | ورأى احتفال 

الناس بهما في املدينة أبدلهم بعيدي الفطر واألضحى.

وصف ) ش��هيد الواجب، أو ش��هيد الصحافة، أو ش��هيد الفن ( :    -
لنعلم أن الش��هيد وصف يفيدن��ا أن صاحبه من أهل اجلنة. وهو 
حك��م ش��رعي ال ب��د له م��ن دلل عل��ى تعيين��ه على أي إنس��ان، 
واألوصاف السابقة لن  تنفع صاحبها، بل هي من التدليس على 
قضية ش��ريفة في عقيدتنا، وهو من نطلق عليه لقب )ش��هيد( ؟ 
فش��تان بني من مات ألجل دنيا ثم نعطيه ش��هادة أخروية أنه من 
أهل اجلنة.. وبني من مات لتكون كلمة الله هي العليا، أو لسبب 

شرعي.

) عادات وتقاليد إس��المية( ليس ف��ي ديننا عادات أو تقاليد، إنا    -
في��ه وح��ي من الله س��بحانه، ومبا ن��زل في القرآن وثبت بالس��نة 

النبوية.

مقولــة: ) اللوطيــة أو اللــواط (: وي��راد به��ذا وص��ف م��ن فعل    -
الفاحش��ة بالذك��ور،  والصحيح نس��بتها إلى فعل ق��وم لوط كما 

قال النبي |: ) من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط ... (.

-      ) ص��وت مالئك��ي (: ويق��ال ه��ذا لبع��ض املغني��ني، وعلى وجه 
اخلص��وص لغناء النس��اء عند اإلعج��اب بها.. وأي��ن هذا الذي 
س��مع  ص��وت املالئك��ة ليش��به أص��وات املغنيني ب��ه؟ وهل من 

Adat Book.indd   84 7/31/10   9:58:44 AM



85عادات وليست عبادات 
األدب تشبيه أصوات النساء خصوصا بأصوات املالئكة؟ وهذا 

املصطلح كأن فيه مشابهة لقول الكفار أن املالئكة إناثا!

-       ) الدي��ن لله..والوط��ن للجميع( مصطلح خطير، ويراد من هذا 
املصطل��ح إبعاد الدين عن بعض أمور احلياة ليعمل اإلنس��ان ما 
يش��اء أو يش��رع ما يريد، لذا يخش��ى على قائله م��ن اخلروج من 
الدي��ن، فكل ش��يء لله، وه��ل هناك من أمر نبتعد فيه عن ش��رع 

الله في أي جانب من جوانب حياتنا؟
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خامتة املطاف
أخي الكرمي .. أختي الفاضلة

في نهاية هذه اجلولة الس��ريعة مع بعض من العادات االعتقادية والفعلية  
والقولي��ة  الت��ي متس��ك به��ا طوائ��ف من الن��اس، أدركن��ا كم تبل��غ كمية 
املخالف��ات التي وقع بها بعضهم، والتي أبعدتهم عن الش��رع الصحيح، 
وش��ط مس��ار بعضهم عن هدي النبي | ، واس��تبدلوه بع��ادات ما أنزل 
الله بها من س��لطان، إال من باب متس��كهم لع��ادات وتقاليد وموروثات 
يجب دائما أن نوزنها مبيزان الش��رع ) القرآن والس��نة النبوية (، ولتعلمنا 
أيض��ا أن املس��ؤولية كبيرة على من تعلم أمرا من الدي��ن أن عليه أن يبلغه 

لغيره ممن جهل السنة.

ولع��ل م��ن بعد ه��ذا اجلم��ع والترتي��ب أكون ق��د غفلت ع��ن بعض من 
القضاي��ا، فل��ن أعدم من قارئ محب ينصح ويرش��د ويوج��ه قبل توجيه 
النق��د واالعت��راض، وإن كان هناك من صواب فهذا من فضل الله ومنته 

على العبد الضعيف.

والله أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في عملي هذا، وأن يبعد عنه الزلل، 
وأن يغفر لي ولوالدي وألهل بيتي.

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسّلم 
تسليما كثيرا.

راشد سعد العليمي
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