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ده    ،التوحيده   ا بنعمةه علين   ي أنعم  الذه   لله   احلمد    ا بنعمةه وأكَّ

له  والصالة  التنديده   وإبطاله   التوكُّ   رسوله عل    والسالم    ، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص املحجلي   الغر   وإمامه  املتوكلي    سيده  الله

  أنَّ   وأشهد    له     رشيك  ّل    وحده     الل  إّلَّ    إله  أن ّلَّ   وأشهد  

قَّ ، ﴿ورسوله    حممًدا عبده   وا اللَّ  ح  ق  ن وا اتَّ ين  آم 
ذه ا أ ُّيُّ ا الَّ ي 

ون   م 
ْسله م  أ ْنت ْم  و  إهّلَّ  َت  وت نَّ  ّل  و   

اتههه ق  عمران:    ﴾ ت  ]آل 

َّ:د َّاَّبعأم َّ...  [102
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حفظ   فإنَّ املهامته   أهمُّ   التوحيده   جنابه   فإنَّ   ،

األعامله   الرشعيةه   األوامره   أعظم    التوحيد    وأحبُّ 

اللهإل    وأرسل    اخلليقة    خلق    أجلهه   ، ومنْ املرضيةه    

َياَّ﴿:  ال تعال  ، ق  أمٌر بهه    القرآنه أمٍر فه   ، وأول  الرسل  

ْمََّوال ِذيَنَِّمْنَّ ْمَّال ِذيََّخَلَقك  واََّرب ك  َّاْعب د  اَّالن اس  َ َأُّيه

َتت ق ونََّ ْمَّ َلَعل ك  ْمَّ وا وحد    أْي   [21]البقرة:    ﴾َقْبلِك 

وأول  ربَّ  فه   كم،  القرآنه هنٌي  عنْ       وهو    ضدهه   هنٌي 

ق  الرشك   َوَأْنت ْمَّ﴿ :  تعال    ال  ،  َأنَداًداَّ ّلِلِ َِّ َعل واَّ ََتْ َفالَّ

ونََّ  .[ 22]البقرة:  ﴾َتْعَلم 
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ّل    الوحيد    والذنب   يغفر  الذي  الل    الرشك    ه 

قال  األكب   بِِهَّ﴿:  تعال    ،  َكَّ ْْشَ ي  َأْنَّ َّ َيْغِفر  الَّ اّلِل ََّ َّ إِن 

وَنََّذلَِكَِّلَِْنََّيَشاء َّ ََّماَّد   [ وقال  48]النساء:    ﴾َوَيْغِفر 

ملسو هيلع هللا ىلص:   َعَمل َكَّ﴿ملحمٍد  َّ َلَيْحَبَطن  ْكَتَّ َأْْشَ َلئِْنَّ

ينََّ اِِسِ َِّمْنَّاْْلَ وَنن   ّل دخول  و    [65الزمر:  ]  ﴾َوَلَتك 

 وتركه   بالتوحيده   إّلَّ   النريانه   من    والنجاةه   للجنانه 

َمَّ﴿:  تعال    ، قال  الرشكه  َفَقْدََّحر  ْكَّبِاّلِل َِّ ْْشِ ََّمْنَّي  ه  إِن 

ِمْنَّ لِلظ اِلنَِِيَّ َوَماَّ َّ الن ار  َّ َوَمْأَواه  ن َةَّ اْْلَ َعَلْيِهَّ اّلِل  َّ

 .[72املائدة: ] ﴾َأنَصار َّ
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هو  ومَّ  للتوحيده   ا  السحر  خمالٌف  والكهانة  :   ،  ،

قال  والعرافة   كفر    سبحانه    ،  بي نًا  َوَماَّ﴿:  الساحره   م 

وَنَّالن اَسَّ َعلِّم  واَّي  َياطنَِيََّكَفر  َّالش  ََّوَلكِن  َلْيََمن  َكَفَرَّس 

ْحرََّ  كفٌر سواءٌ   السحره   فكلُّ   [103  ]البقرة:  ﴾السِّ

ل  ازوجه    عنْ   املرأةه   لرصفه   كان    املرأةه   تحبيبه أو 

أوْ لزوجه   يفعل  م    ا،     بعض    ا 
ه
 من    الدينه   ضعفاء

 غري    أوْ   انتقاًما منهمْ   بسحرهمْ   باآلخرين    اإلرضاره 

 .ذلك  

إتيان  واعلم   أنَّ  فه   والعرافي    الكهانه   وا   كفٌر 

 الل   رض  -    هريرة  أبه   عنْ   أمحد    ى اإلمام  ، رو  الدينه 
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اًفا   ى كاهنًا أوْ أت    : »منْ ملسو هيلع هللا ىلص قال    أنَّ النبيَّ   -عنه   عرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص«،    حممدٍ عل     أنزل  بام    كفر    فقدْ   يقول  بام    فصدقه  

يعل  أبه   عند    وثبت    الل   رض  -  مسعودٍ   ابنه   عنه    

اًفا فصدقه  بام  :  قال    أنه    -عنه   »مْن أت ى كاهنًا أْو عرَّ

 .يقول  فقْد كفر  بام  أنزل  عل  حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص«

ا  ومَّ ،  والعرافي    والكهانه   السحرةه   إتيان    فاحذرْ 

 أوْ   الفضائيةه    القنواته هم فه متابعت     ذلك  فه   يدخل  

 ، أو تصديقه عليهمْ   اّلتصاله   ، أوْ اّلنرتنته   مواقعه 

فإنَّ  ،  ذلك    أو غريه   أو احلوته   الثوره   كبجه   األبراجه 

 ، فام  باهلزله   وجدٌّ ليس    اخلطورةه   غاية    خطريٌ   األمر  
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ومتابعة  هذ    ثله بم  املتورطي    أكثر    أوْ   األبراجه   ا 

يسمَّ   أوْ   والعرافي    الكهانه   متابعةه  بأصحابه ما    ى 

 الفضائيةه    القنواته فه   أو الطاقةه   الكريمةه   األحجاره 

 . اّلنرتنته   ومواقعه 

َّ اِلسلمونََّأُّيه أزواج  تعاهد    ،اَّ وأوّلد  وا  كم  كم 

وإناًثا وربوه  ذكوًرا  عل  ،  التوحيده م  روهم وحذ     

 ا. صوره   بجميعه  والعرافةه  والكهانةه  السحره  من  

َّ َّأُّيه وتناقل  تناصح    ،اِلسلمونََّاَّ بينك  وا  فه وا    م 

 والكهانةه   السحره   ا حرمة  وغريه    التواصله   وسائله 

، والطاقةه   الكريمةه   األحجاره   وأصحابه   والعرافي  
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للناسه  للتوحيده أهن    وبي نوا  الٌف  خم  كفٌر  هو  الذه   ا    ي 

 . العبيده عل   الله حقُّ 

  الرشكه   من    بك    نا، ونعوذ  ا توحيد  لن   احفظْ   اللهمَّ 

 ه.كل   والكفره 

قلت  م    أقول   وأستغفر  ا  ولكمْ له   الل   ،     

  . الرحيم   الغفور   هو   ، إنه  فاستغفروه  



8 

 

شديده التوبه   وقابله   الذنبه   غافره   لله  احلمد    ، 

ا  ، أمَّ املصري    إليهه    هو  إّلَّ    إله  ّل    ي الطوله ذه   العقابه 

 :بعد  

  ه وخيدش  اب  ثو  وي نقص    التوحيده   فه   ا يقدح  فإنَّ مَّ 

الذنوب  مجال   باختالفه الشهوانية    واملعاص    ه:   ، 

وأنواعه  صوره    الرجاله   بي    كاّلختالطه ا،  ا 

 
ه
، احلطبه   مع    كالناره   ، فإنه  املحرمه   اّلختالطه   والنساء

 ومصيبةٍ   لكل  سبٌب    وهو  
ٍ
  حفالته   ، وحضوره بالء
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ه
 اّلختالط    املختلطةه   األماكنه   من    ذلك    وغريه   الغناء

 .املحرم  

اّلستامع    إل    وإنَّ 
ه
الغناء  باملعازفه   املصحوبه    

الرشيعةه فه ٌم  حمرَّ  رو    البخاريُّ ،  عامرٍ أبه   عنْ   ى    

النبيَّ   األشعري   قال    أنَّ  ي أمته   منْ   ليكوننَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص 

يستحلون  أقوامٌ  واخلمر  واحلرير    احلرَّ   ،   ، 

 «. ف  واملعاز

نبت    الغناء  إنَّ  و   نبت  كام     القلبه فه   النفاقه   ي    املاء     ي 

قال  البقل   ابن  ،  ، -عنه    الل   رض  -  مسعودٍ   ه 

أنفس  فتعاهد   وأهليك  وا  األب  ،  مْ كم  راٍع    فإنَّ 
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اَّال ِذيَنَّآَمن واَّ﴿:  تعال    ه، قال  رعيته   مسؤوٌل عنْ  َ َياََّأُّيه

َّ َناًراَّ ْمَّ َوَأْهلِيك  ْمَّ َسك  َأنف  واَّ َّق  الن اس  َهاَّ ود  َوق 

وَنَّاّلِل ََّ ََّعَلْيَهاََّمالئَِكٌةَِّغالٌظَِّشَداٌدَّالََّيْعص  َجاَرة  َواْْلِ

ونََّ ْؤَمر  ْمََّوَيْفَعل وَنََّماَّي   [. 6التحريم: ] ﴾َماََّأَمَره 

ضعف  فكلام   وأرادْت نفس    ْت    ت ساير    أنْ   ك 

حضوره فه   اآلخرين    املختلطةه   اّلجتامعاته    

 سامعه   أوْ   الغنائيةه   احلفالته   أوْ   املحرم    اّلختالط  

 ال
ه
 فهو    املوت    ، تذكره املحرماته   من    ذلك    غريه   أوْ   غناء

 .وزاجرٍ  واعظٍ  خري  
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أمة   الل اتقه   الله  يا  حجابه فه   ي  وسرته   ف  ك  إنَّ  ك، 

قال  الله  لسخطه   وسبٌب   حمرمٌ   التبج   َياَّ﴿ :  تعال    ، 

ألَْزَواِجَكََّّ ْلَّ ق  َّ الن بِيه اَّ َ اِلْ ْؤِمننَِيََّأُّيه َونَِساِءَّ َوَبنَاتَِكَّ

ْعَرْفَنَّ ي  َأْنَّ َأْدَنىَّ َذلَِكَّ َّ ِمْنََّجالبِيبِِهن  َّ َعَلْيِهن  ْدننَِيَّ ي 

َرِحيًَمَّ وًراَّ َغف  اّلِل  َّ َوَكاَنَّ ْؤَذْيَنَّ ي  األحزاب:  ]  ﴾َفالَّ

-[ وروى اإلمام مسلم عن أب سعيد اخلدري  59

ٌة »إهنَّ الدُّ   أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  -ض الل عنهر ْلو  ْني ا ح 

ْيف   ك  ي نْظ ر   ف  ا،  يه 
فه ْم  ك  ْست ْخلهف  م  الل   إهنَّ  و  ٌة،   

ِضه خ 

ل  فهْتن ةه  إهنَّ أ وَّ ، ف  اء  وا الن س  اتَّق  ْني ا و  وا الدُّ اتَّق  ، ف  ل ون  ت ْعم 

»
ه
اء  الن س 

ان ْت فه ائهيل  ك  ْْس 
نهي إه  .ب 
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أنَّ   زيدٍ   بنه   أسامة    عنْ   ومسلمٌ   ى البخاريُّ ورو  

قال    النبيَّ  ل    :ملسو هيلع هللا ىلص  ع   َّ أ رض  فهْتن ًة  ي  ب ْعده ْكت   ت ر  ا  »م 

»
ه
اء ن  الن س 

اله مه ج   .الر 

 ، وغًدا بي  مسؤولون    وا أنكمْ واعلم    وا الل فاتق  

فام  موقوفون    الله  يديه  أْسع  ،  الرجال  أُّيُّ ،  ذلك       ا 

 عل    القوامون  
ه
 مْ أيديك    حتت    فيمنْ   وا الل اتق  ،   النساء

 ، قال  ودينٍ   ا غريةٍ ذ    وكنْ ،  القوامةه   وا بواجبه وقوم  

َلَّاّلِل  َّ﴿:  تعال   بََِمََّفض  النَِّساِءَّ َعََلَّ وَنَّ ام  َقو  َّ َجال  الرِّ

مَّْ َأْمَواِِلِ ِمْنَّ واَّ َأنَفق  َوبََِمَّ َّ َبْعض  َعََلَّ ْمَّ  ﴾َبْعَضه 

 .[34]النساء: 
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نعوذ  إنَّ   اللهمَّ  ي سخطك  مَّ   بك    ا  ونسأل  ا  ك  ، 

  الثبات  ك  ، ونسأل   مراضيك  فه   واملسارعة    املسابقة  

 اللهمَّ ا،  راضًيا عنَّ  ى نلقاك  حتَّ   والسنةه    التوحيده عل  

عزُّ   أنْ   هه عهده   ا وول  ن ملك    وفْق  عل    ك وأنْ وا دين ي  وا  ي 

 . املسلمي  عل   وا رمحةً يكون   ك، وأنْ كلمت  

 .كم الل كم يرمحْ  صالته وا إل  وقوم  

 

   
 


