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الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسممون:

اتقوا اهلل تعالى ،واعمموا أنو ال عز لنا وال فالح وال نجاح إال باتباع صراط اهلل المستقيم.

قال تعالى :وأن ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيمو ذلكم وصاكم بو

لعمكم تتقون [األنعام.]153:

واتباع الرسول فيما جاء بو ىو الوسيمة إلى الوصول إلى الصراط المستقيم ،الذي ال يزيغ عنو إال

ىالك مريض.

عباد اهلل!

لقد انتشر في زماننا ىذا أمراض غريبة ،جرف سيميا أكثر الناس ،ال أقول :إنيا أمراض جسمية؛

فتمك أخف ،بل ىي أمراض فكرية ،واألمراض الفكرية أشد فتكاً من األمراض الجسمية.

أال وان من تمك األمراض :مرض التشبو بأعداء اإلسالم.

والتشبو باألعداء محرم؛ فعن ابن عمر ،عن النبي ؛ أنو قال(( :من تشبو بقوم؛ فيو منيم)) (.)1

فالتشبو بالكفار تنكر لإلسالم ،واستبدال لتعاليمو بغيره ،وكفى بذلك إثماً.

فالمسمم الذي يتشبو بالكفار بأي نوع من أنواع التشبو الظاىر في لباسو أو عاداتو أو حركاتو؛ فإن

ذلك يدل عمى أن لديو شعو اًر باطنياً بمودة من يتشبو بو؛ فإن التشبو إنما يصور عن إعجاب
واحساس بتفوق اآلخرين عميو.

قال ابن القيم رحمو اهلل( :لو اجتمع رجالن في سفر أو بمد غريب ،وكانت بينيما مشابية في العمامة
أو الثياب أو الشعر أو المركوب أو نحو ذلك؛ لكان بينيما من االئتالف أكثر مما بين غيرىما،

وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضيم بعضاً ما ال يألفون غيرىم ،فإذا كانت المشابية
في أمور دنيوية تورث المحبة والمواالة؛ فكيف بالمشابية في أمور دينية! فإن إفضاءىا إلى نوع من

المواالة أكثر وأشد ،والمحبة والمواالة تنافي اإليمان).
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والنيي عن التشبو بالكفار يعم كل ما ىو من سمات الكفار؛ فالمسمم منيي عن التشبو بما عميو

األمم األخرى من حولو من عبادات وأعمال وعادات ضارة وأخالق فاسدة.

ومما نيي عنو التشبو بالكفار في أعيادىم ،ومسألة األعياد واالحتفاالت البدعية من أشد وأخطر ما

تساىل فيو المسممون بعد القرون الفاضمة؛ فقد سارع كثير منيم إلى التشبو باألمم األخرى في

أعيادىا واحتفاالتيا ،فأحدث بعضيم بدعة االحتفال بالمولد النبوي ،واالحتفال بميمة اإلسراء والمعراج،

وتمك األعياد الوطنية والقومية التي تزداد يوماً بعد يوم بين المسممين ،وغيرىا من األغالل واآلصار

التي ابتميت بيا األمة اإلسالمية ،ما أنزل اهلل بيا من سمطان؛ فاهلل سبحانو وتعالى لم يشرع لممسممين

سوى عيدين ،ىما عيد األضحى ،وعيد الفطر ،ومسألة األعياد من المسائل الشرعية التعبدية التي ال

يجوز االبتداع فييا وال الزيادة وال النقص؛ فال يجوز إحداث أعياد غير ما شرع اهلل ورسولو.

قال ابن القيم :فكل اجتماع عام يحدثو الناس ويعتادونو في زمن معين أو مكان معين أو ىما معًا؛
فإنو عيد ،كما أن كل أثر من اآلثار القديمة أو الجديدة يحييو الناس ويرتادونو؛ فإنو يكون عيداً،
وذلك كأسواق الجاىمية وآثارىا وأوثانيا؛ فقد كان لمناس قبل اإلسالم أعياد زمانية ومكانية كثيرة،
وكميا حرميا اإلسالم وأماتيا ،وشرع لممسممين عيدين فقط.

فإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن ما شاع بين المسممين من أعياد واحتفاالت لم يكن يفعمو الرسول بل نيى

عنو ،ولم يكن الصحابة وال التابعون يفعمون ذلك ،بل كانوا ينيون ويحذرون من الوقوع فيو؛ فيذا

يكفي لمحكم عمى ىذه األعياد واالحتفاالت المحدثة بأنيا دسيسة من دسائس المبطمين ،وغفمة وجيل
من أكثر المسممين ،ميما بررىا الناس ورضوىا والتمسوا ليا الفتاوى والتأويالت التي ال تستند إلى

كتاب اهلل وال سنة رسولو أصالً ،وكل أمر لم يعيد في عصر الصحابة والقرون المفضمة؛ فإنما قام

عمى الباطل ،ويقال لمن فعمو أو أحمو :ىاتوا برىانكم إن كنتم صادقين [النمل .]64:ولن يجدوا إال
قول من سبقوىم :إنا وجدنا آباءنا عمى أمة وانا عمى آثارىم ميتدون [الزخرف.]22:

فاألعياد واالحتفاالت البدعية من شرائع الكفار؛ فال يجوز لممسممين أن يتشبيوا بما ىو من

خصائص الكفار وشعائرىم الباطمة؛ فيي إما مبتدعة في دينيم أصال ،واما منسوخة باإلسالم.

واذا فعل المسممون القميل من األعياد المبتدعة؛ فسيؤدي ذلك إلى فعل الكثير؛ ألن ىذا أمر ال
ضابط لو إال الشرع ،ومن ثم تكثر األعياد وتشغل المسممين عن عبادتيم وعن أمور معاشيم

ال؛ فمعظم بالد المسممين ليم احتفاالت وأعياد؛ فعيد لميالد الرسول،
ومصالحيم وىذا ما حدث فع ً

وآخر لميالد الرئيس أو اعتالئو عمى العرش ،وثالث لموطن ،ورابع لالستقالل ،وسادس لممرأة ،وسابع

لمطفل ،وثامن لألم ،وتاسع لمربيع ،وعاشر لمنصر.

وىكذا إلى ما ال يحصى من األعياد التي أوليا قطر و آخرىا طوفان ،ويضاف إلى ذلك ما تستنزفو

ىذه األعياد من األموال والجيود والطاقات واألوقات التي تضيع ىد اًر عمى المسممين!!
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فيل يفطن أولئك الذين ال يزالوا يبيحون لممسممين مثل ىذه األعياد ويشرعونيا ليم ويوىمون بأن

اإلسالم لم يحرم ىذا؟ فإذا كانت عميت أبصارىم وبصائرىم عن الدليل؛ فيل عميت عن الواقع؟!

لكن؛ من لم يجعل اهلل لو نو ًار؛ فما لو من نور.

ومن التشبو كذلك ما أحدثو الناس اليوم من أخالق الجاىمية المذمومة وسماتيا وأعرافيا وتقاليدىا

وآثارىا ونحو ذلك؛ مما يحاول الذين يقدسون األوطان ونحوىم إحياءه ونشره بين المسممين ،تحت

شعارات األصالة والقومية والوطنية ،واحياء التراث ،والتغني باألمجاد ،والفخر باآلثار ونحو ذلك من

الشعارات التي ال مستند ليا من كتاب اهلل وسنة رسولو  ،كل ىذا يدخل في النيي عن سنن الجاىمية

المذمومة شرعاً ،وان ألبسوه لباس التقدم والمدنية.

وقسم آخر من التشبو ،وىو التشبو بالشيطان؛ فقد ورد النيي عن التشبو بالشيطان وأحوالو وأعمالو؛
مثل األكل بالشمال والشرب بيا؛ فإن ىذا من عمل الشيطان ،ونحن منييون عن كل ما ىو من

عمل الشيطان واذا كان التشبو بالشيطان منيي عنو؛ فإن كل ما ىو من خصال المتبعين لمشيطان
والغاوين من الفساق والمجرمين والظممة ونحوىم يكون منييًا عنو ،وذلك بحكم اتباعيم لمشيطان
ونحن نيينا عما ىو من سبيل الشيطان وعممو.

فيجب عمى المسمم المتمسك بدينو أن يتجنب كل ما ىو من شعارات ىؤالء ،وأن يحذر من
معاشرتيم ،ويبتعد عن أماكن تجمعاتيم؛ ألنيا مواطن شبية.

ومن شعارات ىؤالء في عصرنا األلبسة الضيقة والطويمة ،والتختم بالذىب ،وحمق المحى ،واسبال

الثياب ،وحمل الصور ،واصطحاب الكالب ،والتدخين ،والتعمق بالفن الساقط والطرب ،وغير ذلك

مما ىو معروف في كل بمد من بالد المسممين؛ كما أن ليم سمات ومالبس ومراكب ومجمعات
يعرفيا الناس في كل بيئة بحسب ما فييا من أعراف وعادات.

فيمزم كل مسمم أن يتجنب كل ما ىو من خصائص ىؤالء الفساق ،وأن تكون لو شخصيتو المميزة

التي تمتزم باآلداب الشرعية ،وأن ال يختمط بيذه األصناف إال بقدر الضرورة؛ كأن يريد دعوتيم

لمحق ،وانكار ما ىم عميو من منكر ،وأمرىم بالمعروف ،واستصالحيم ،أو تضطره المعايشة لبيع
وشراء ونحوه؛ بشرط أن ال يكون لو معيم عشرة وود.

ومن أنواع التشبو بالكفار ما ابتمي بو كثير من نساء المسممين من التشبو بالكافرات في لباسين

وسمتين ،فيمبسن ثيابًا ال تسترىن :إما لقصرىا بحيث تظير السيقان واألذرع واألعضاء والنحور

والصدور ،أو ثياباً ضيقة تصف حجم الجسم وتقاطيعو وتظير مفاتنو ،يضاف إلى ذلك التساىل عند
كثير من النساء في كشف الوجوه أو سترىا بساتر شفاف ال يخفي لونيا وال يستر جمدىا ،وكذلك ما

يفعمن برؤوسين من جمع شعورىن وربطيا من فوق متدلية إلى القفا ،يفعمن ىذا تحت سمع وبصر

الرجال الذين أمروا بأن يقوا أنفسيم وأىمييم نا ًار ،ولكنيم لم يعبؤا بيذه األمانة التي سيسألون عنيا يوم
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ال ينفع مال وال بنون.

وقد ثبت عن النبي ؛ أنو قال(( :صنفان من أمتي من أىل النار لم أرىما :قوم معيم سياط كأذناب
البقر يضربون بيا الناس ،ونساء كاسيات عاريات ،مائالت مميالت ،رؤوسين كأسنمة البخت

المائمة ،ال يدخمن الجنة ،وال يجدن ريحيا ،وان ريحيا ليوجد من مسيرة كذا وكذا))(.)2

عباد اهلل!

وبالرغم من أن عصرنا ىذا من أسوأ العصور؛ فقد كثرت فيو البدع ،إال أننا ال نزال نجد طائفة تنكر
ىذه المبتدعات وتصدع بالحق ،وتحذر المسممين من الوقوع في البدع.

أقول ىذا القول ،وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنو ىو

الغفور الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة لممتقين ،وال عدوان إال عمى الظالمين.

وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو

وأصحابو وسمم تسميمًا.

أما بعد:

أييا المسممون!

اتقوا اهلل تعالى ،وأطيعوه ،وراقبوه في جميع تصرفاتكم وأفعالكم ،فإنو يعمم خائنة األعين وما تخفي

الصدور.

واعمموا أن الشارع قد جعل لكل من الرجل والمرأة خصائص تناسبو ومجاالً يدور فيو ،وحرم عمى كل
واحد منيما التعدي عمى مجال اآلخر ،ومن ذلك أنو حرم تشبو الرجل بالمرأة ،والمرأة بالرجل في

لباس أو غيره في أي مجال من المجاالت ،وأكثر ما يحدث ىذا في حاالت التمثيل في األندية

وغيرىا؛ حيث يقوم بعض الشباب بتمثيل دور امرأة في مسرحية ،يمبس ثياب المرأة ،ويضع األصباغ

التي تقربو من شكميا.

ومن العجب العجاب أن يقوم رجل فضمو اهلل عمى المرأة ولمرجال عميين درجة [البقرة .]222:فينزل

نفسو مختا اًر إلى درجة المرأة؛ ليمثميا في لباسيا وىيأتيا وكالميا وىذا الشاب نفسو؛ لو قيل لو :يا

شبيو المرأة! الستشاط غضبا ،ورأى ذلك مسبة لو!! فانظروا إلى ىذا التناقض يغضب من قول

يشبيو بالمرأة ،ويراه مسبة لو ،ثم يحقق بنفسو تمك المشابية ،والفعل أبمغ من القول ،ومن ثم ،فإن

المشاىدين ليذا الشخص سيسخرون منو.
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فيا شباب اإلسالم!

إن تمثيل الرجل لدور المرأة لن يحل مشكمة ،واصالح المجتمع ال يكون بمثل ىذه الطرق المحرمة؛

فالطرق المحرمة فاسدة بنفسيا.

وىذا العمل أيضاً خطير من الناحية الشرعية؛ فقد ثبت في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس

رضي اهلل عنيما؛ قال(( :لعن رسول اهلل المتشبيين من الرجال بالنساء ،والمتشبيات من النساء
بالرجال))(.)3

وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قال(( :لعن رسول اهلل الرجل يمبس لبسة المرأة ،والمرأة تمبس لبسة

الرجل)).

ويدخل في ىذا من فعل ىذا الفعل من النساء والرجال ،ولو لحظة؛ فإن بعض النساء حينما تكون

في مناسبة ،تتقمص شخصية رجل ،وتمبس لباسو؛ لتضحك الحاضرات؛ فيي داخمة تحت ىذا

الوعيد.

والمعن ىو الطرد واإلبعاد عن مواقع الرحمة ،وما أعظم خطره! فمن طرد وأبعد عن رحمة ربو؛ فيو

خاسر في الدنيا وفي اآلخرة.

قال عمر بن عبد العزيز :لقد خاب وخسر من خرج من رحمة اهلل التي وسعت كل شيء ،وحرم جنة

عرضيا السماوات واألرض.

فاتق اهلل أييا الشاب في نفسك ،واترك كل ما ال يميق بشيامة الرجال ،وال تشغل نفسك بما يضرك

في دينك ودنياك ،وال يغرنك رفاق السوء الذين يزينون المعصية من جنود الشيطان ،وال تغرنك الحياة

الدنيا فبعد الشباب ىرم قريب أو موت أقرب ،وبعد الموت بعث وجزاء ،ثم تجد ما قدمت يداك :إن

خي اًر فخير ،وان ش اًر فشر.
__________

( )1رواه أبو داود .
( )2رواه مسمم.

( )3أخرجو أبو داود في ( كتاب المباس  ،باب لبس النساء )  ،واسناده حسن .

