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أنع    هللِ  احلمد   بنعمةِ   م  الذي  بنعمةِ   ،التوحيدِ   علينا  دها  لِ   وأكَّ   التوكُّ

وإمام   ،، والصالة والسالم عىل رسول اهلل سيد املتوكلنيالتنديدِ   وإبطالِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.  ني  لِ جَّ ح  امل   ر  الغ  

عبده  حممًدا  أن  وأشهد  له  ال رشيك  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

َوَأْنُتْم ورسوله،   إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اَّللََّ  اتَُّقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأُّيه ﴿َيا 

 [.102]آل عمران:  ُمْسلُِموَن﴾

 أما بعد: 

الفة    اإلسالمِ   دِ ن مقاِص مِ   فإنَّ  ، برشي    كاملٍ   ل  إىل ك    والدعوة  نقٍص،    ل  ك    ُم 

الفة  ومِ   التي سببها اجلهل    ، وهي األفعال  اجلاهليةِ   ألهلِ   الرشيعةِ   ن ذلك ُم 

العلم   تعاىل:  والعقل    ال  قال  األُوََل﴾،  اِهلِيَِّة  اْْلَ َج  َتََبه ْجَن  َتََبَّ  ﴿َوال 

 . [33]األحزاب: 
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ذ    قال   بأم    ساب ْبت  رجاًل   -ريض اهلل عنه-ر  أبو  ته   فقال  هِ فعَّيَّ  النبيُّ   ل    ، 

أبَ »يَ ملسو هيلع هللا ىلص:   ذَ ا  أعَ ر  ا  إنَّ هِ بأم    هُ تَ ّيَّ ،  فيَك   َك ؟  رواه  «ةٌ جاهليَّ   امرٌؤ   البخاريُّ   . 

 . ومسلم  

فيها كهِ بمخالفتِ   الرشيعة    ْت ر  أم    كثَّية    أفعال    اجلاهليةِ   وألهلِ   الفخرِ م 

 املصائِب   عند    ، والنياحةِ يف األنساِب   ، والطعنِ باألحساِب 
ِ
 ، واالستسقاء

واالغرتارِ بالنجومِ  معيار  ه  وجعلِ   بالكثرةِ   ،  واالحتجاِج ونجاٍح   ةٍ حَّ ِص   ا   ، 

املعايِب   بالقدرِ     عىل 
ِ
وعدمِ واألخطاء ، األمورِ   لوالةِ   البيعةِ   اعتقادِ   ، 

 ... وهكذا.  والكبِ 

شائع   هو  اهللِ  التوكلِ   ضعف    اجلاهليةِ   أهلِ   عند    ومما  لذا  عىل  وا  ،  توَّهَّ

وا هبا وتركوا مصاحله    أسباًبا ضارةً  ها، قال تعاىل: ألجلِ   مْ فتشاءموا وتطَّيَّ

ُلوا إِْن ُكنُتْم ُمْؤِمننَِي﴾ ْل  [ وقال:  23]املائدة:    ﴿َوَعََل اَّللَِّ َفَتَوكَّ ﴿َوَمْن َيَتَوكَّ

 [.3]الطالق:  َعََل اَّللَِّ َفُهَو َحْسُبُه﴾

 . " ينِ الد   ُف ْص نِ  ُل وكه التَّ  " (:السالكني   رج  )مدا هِ يف كتابِ  القيمِ  ابن   قال  

ِ  م  بذ   الرشيعة   ْت فجاء     : قال  -ريض اهلل عنه- مالٍك  بن   أنس   ، قال  التطَّيُّ

 . ومسلم   البخاريُّ  . رواه  «، وُيعجبني الفأُل »ال عدوى وال طّيةَ ملسو هيلع هللا ىلص: 
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يِص  جيعل    ألحدٍ   حُّ فال  حقيقي    احلقيقي    غَّي    يَّ الوَّهِ   السبب    أن  ا سبًبا 

ِ منه    فيتطَّي   كالتطَّيُّ رؤيةِ الغراِب   صوِت   بسامعِ   ،  أو  أعرج    ور  أع  ،  أو أو   ،

   بعضِ   سامعِ 
ِ
نها مِ   ، ومن تطَّيَّ  أسباب  وَّهية    هذهِ   فإنَّ   ،...وهكذا  األسامء

 . يف الرشكِ  ع  وق  

، رشكٌ   »الطّيةُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ    : قال  قال    -ريض اهلل عنه-  مسعودٍ   عن ابنِ 

 .الرتمذيُّ  ثالًثا. رواه   «رشكٌ  ، الطّيةُ رشكٌ  الطّيةُ 

 عازِ  -مثاًل -الرجل    ، بأن يكون  الفألِ   خالِف وهذا بِ 
ِ
  عمليةٍ   ًما عىل إجراء

س    وقبل    جراحيةٍ  اسم    ع  مِ إجرائها  فيتفاء  سال    ه  رجاًل  االسمِ   ل  ،  بأن    هبذا 

 ، وفرق  بني  ملسو هيلع هللا ىلص وهو الفأل    إىل النبي    هذا حمبوب    ، فمثل  ي شفى وأن يسل م  

ِ   هذا وبني   سن    الفأل    فإنَّ   التطَّيُّ ِ   بخالِف   باهللِ  ظن    ح   ظن    سوء    فإنه    التطَّيُّ

 .باهللِ

ا  ن تِ وإناب    ا عليك  ن ل  وقو  توكُّ   ك  بنا ما ي سخط  ن ا وج  ن  ا توحيد  ن ل    اللهم احفظْ 

 . إليك  
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 :ا بعد  ، أمَّ اهللِ عىل رسولِ  والسالم   والصالة   هللِ احلمد  

ك    أهل  اجلاهليةِ   هِ بِ   يتطَّيَّ    ا كان  مِمَّ   فإنَّ   ل  ، وقد أبط  صفرٍ   هذا شهر    مْ شهر 

اإلسالم   ألنَّ هذا  حقيقي    ليس    صفرٍ   شهر    ؛  حلصولِ سبًبا  أو   أرضارٍ   ا 

ى وَ ْد  عَ »اَل ملسو هيلع هللا ىلص:    اهللِ  رسول    : قال  -ريض اهلل عنه-  أبو هريرة    ، قال  مصائب  

 . عليهٍ  متفق   «رَ فَ  َص اَل وَ  ةَ امَ  هَ اَل ، وَ ةَ َّيَ  طِ اَل وَ 

تعاىل-البغويُّ   قال   اهلل  كانوا    اْلاهليةِ   أهَل   إنَّ   وقيَل   "  : -رمحه 

 بشهرِ   ، أي أهنم كانوا يتشاءمون  "  ملسو هيلع هللا ىلص ذلَك   النبيه   ، فأبطَل بصفرَ   ونَ مُ ئِ ْش يستَ 

يتشاءمون    صفر   من   نوع    وهي    واهلامةِ   الغراِب   وصوِت   ِج باألعر    كام 

 .الطيورِ 

وهذا    ، اخلَّيِ   : صفر  يقول    الناسِ   بعض    أنَّ   ل  اجلاه  هذا التشاؤمِ   ن آثارِ ومِ 

قال  خطأ    .الشهورِ  كبقيةِ  ، وإنام هو  وال الرش   اخلَّيِ  صفر   ، فال ي 

م ك  ل  وا توكُّ ، وقوُّ مْ ك  أوالدِ   وتوحيد    مْ ك  : تعاهدوا توحيد  أهيا املوحدون  

 وسبيل    ،املسلمةِ   املجتمعاِت   يف  اجلاهليةِ   أمورِ   رسيان    فام أرسع    مْ ك  رب  عىل  

   بالسامعِ  ه  ومراجعت   ،ي  الرشع تعلم  العلمِ  من ذلك   النجاةِ 
ِ
 املوثوقني   للعلامء
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 والعالمةِ   -اهلل  رمحه  -عثيمني    ابنِ   والعالمةِ   بازٍ   ابنِ   العزيزِ   عبدِ   كالعالمةِ 

الفوزان  اهلل  -صالح  سي    -وفقه  التوحيدِ ام  ال  يف  أكثر      ابتغه  فام  ملن  ها اا 

 .ذلك   وغَّيِ  ها باليوتيوِب ب  وطل  

م   يا  إله  اللهم  أنت    ن ال  إيامن  ق    إال  ت  ن  ا وتوحيد  ن ل  كُّ ا وتو  ن و   ا إىل  ن  لْ كِ ا وال 

ر  ِس أنف   يا  توحيد  العاملني    بَّ نا  لنا  احفظ  اللهم  بِ ن  ،  الذي  وزِ ن ات  ج  ن    هِ ا  ا ن  دْ ا، 

  واملسلمني    اإلسالم    زَّ الرامحني، اللهم أعِ   يا أرحم    ا لك  ًض قى ورِ يًدا وت  توحِ 

يا عزيز  يا    ة  الكفر    ِك وأهلِ  اللهم وف  قويُّ  فيهِ   هِ عهدِ   نا وولَّ أمرِ   ق ولَّ ،   ملا 

 .لذلك   املسلمني   حكامِ  ق مجيع  ووف   عىل املسلمني    رمحةً  مْ واجعله   ضاك  رِ 

 .اهلل  مْ ك  محْ رْ م ي  ك  وا إىل صالتِ وقوم  

 

   


