
  
  
  

 
 

  
  
  
  

  سلطان بن علي حممد شاهني. د 
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  . تعريف باملوضوع وأمهيته وأهدافه  :مقدمة -
  : متهيد -١

  هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني                           أما بعد  احلمد
  
لقد شرف اهللا عز وجل األئمة واخلطباء حبمل أمانة الدعوة إىل اهللا تعـاىل ، وهدايـة       

الناس و وعظهم وإرشادهم ، فهم مصابيح الدجى ، ومنابر اخلري اليت تدل السـائرين إىل  
النحـل  ( } ...أدعو إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسـنة  {قال تعاىل  ، تعاىلاهللا 

حتملوه يوجب عليهم أن يكون هلم دور يف توجيه اتمـع   وهذا الشرف الذي ) ١٢٦:
  . املسلم ومحايته من اخلطوب والتحديات اليت تعصف به 

ء ، يلقي الضوء على مسامهة متواضعة يف ملتقى األئمة واخلطبا وهذا البحث لعله أن يكون
  . أهم التحديات املعاصرة اليت تواجه األئمة واخلطباء يف عصرنا 

ويظهر املوقف املرتقب منهما يف تلك املواجهة ، وكيف يتم التعامـل مـع التحـديات    
  . السلف الصاحل منهج املعاصرة حبكمة من خالل نصوص الكتاب والسنة و

، وهذه طيب يف عصرنا احلاضر اخله اإلمام وأهم التحديات اليت تواجيركز على  البحثو
اتمع ودينه ، وحتـديات اجتماعيـة   حتديات عقدية تتعلق جبانب عقيدة  التحديات هي
واألخالقية اليت يواجهها اتمـع املسـلم   تعلق بأهم املشكالت االجتماعية وأخالقية ، ت

  .  واتمع السعودي بشكل خاص، عموما 
  . مقدمة ومبحثني وخامتة  لذا فقد قسمت البحث إىل
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 ٤

  :  تعريف مبصطلحات املوضوع -٢
من يؤمت به : ((  اِإلمام و"،  )١()) اإلمام الذي يقتدى به ومجعه أَئمةٌ(( هو  :لغة اإلمام و

: من يأمت به الناس من رئيس وغريه، حمقّاً كان أو مبطالً، ومنه: واإلمام .  )٢( )) يف الصالة
   )٣( .قيمه واملصلح له: العامل املقتدى به، وإمام كل شيء: إمام الصالة، واإلمام
من يصح (( وقيل هي  )٤()) ربط صالة املؤمت باإلمام بشروط (( هي:واإلمامة اصطالحا 

وتطلق على اإلمامة الكربى ، وهي . و هي ربط صالة املؤمت باإلمام أاالقتداء به يف الصالة 
 واملقصود باإلمام يف هذا البحث هو اإلمام الراتب   )٥( ))اخلالفة أو امللك أو رئاسة الدولة 

الذي يؤم املصلني يف املسجد ، وهو املعني من اجلهات املسؤولة يف البلد ، الدائم الثابت ، 
  . هو إمام الناس يف مسجده، والقيام ذا الواجب  ، وتقع عليه مسؤولية

باخلطابة يف املسجد وغريه ، و  من يقوماحلسن اخلُطْبة ، و(( : ريف اخلطيب لغة وأما تع
   )٦( ))املتحدث عن القوم 

فـن مشـافهة   (( القائم بعملية اخلطابة ، واخلطابة هـي  هو : اخلطيب ويف االصطالح 
فيكون اخلطيب من يقوم باخلطابة إلقناع الناس بفكـرة   )٧( )) اجلمهور وإقناعة واستمالته

   .معينة أو رأي واستمالتهم والتأثري فيهم 
يف املسجد املعني فيه الدينية هو القائم بعملية اخلطابة  واملقصود باخلطيب يف هذا البحث

فقـد  . تبا سواء كان إماما راتبا أو كان خطيبا وليس إماما رامن اجلهة املسؤولة يف البلد 
                                                

 . ار الرحياين للطباعة والنشر ، مؤسسة د ٢٦ص) أم م( خمتار الصحاح ، حملمد بن أيب بكر الرازي ، مادة - ١
عادل / ، ت ٣٠ص) أم م( املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، أليب العباس أمحد بن حممد الفيومي  ، مادة - ٢

 . مرشد ،بدون 
أم ( ، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس ، مادة  ٢٦ص) أم م( خمتار الصحاح ، حملمد بن أيب بكر الرازي ، مادة - ٣
 ) . أم م ( ، ولسان العرب ، البن منظور ، مادة ) م 
، واملوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ٢٤املصدر السابق ص: انظر: انظر - ٤
 ) اقتداء ( ، مادة  ٢/١٨٩٥، 
 هـ ١٤١٩اململكة مسؤولية إمام املسجد ، د علي حسن عسريي ، طبع وزارة الشؤون اإلسالمية ب: انظر - ٥
 .، املكتبة اإلسالمية ، استانبول ٢٤٣، جممع اللغة العربية ، ص) خطب ( املعجم الوسيط ، مادة  - ٦
 . ، دار الفكر العريب ، الطبعة الرابعة ، بدون  ٥فن اخلطابة ، د أمحد احلويف ، ص - ٧



 ٥

فاخلطيب الذي نعنيه هو اخلطيب يف  . يكون اخلطيب خطيبا وليس إماما راتبا يف مسجد 
  . احملافل الشرعية 

  
لفـالن، إذا   نحتدى فـال : وهو التعرض؛ يقال )حتدي ( مجع مفرده : وأما التحديات 
ض له للشرـا   فيق، )٩(الشيء حداه و فالنا طلب مباراته يف أمر: يقال  )٨( . تعر صـد :

أثناء أدائهمـا لواجبـهما يف   برية اليت تواجه اإلمام واخلطيب الكوالصعوبات املشكالت 
  . الدعوة إىل اهللا تعاىل 

    .أي اخلمس أو العشر سنوات املاضية  الوقت الراهن :ويقصد بالعصر
  
  : أمهية املوضوع -٣

  : تظهر أمهية املوضوع يف كونه يربز العناصر التالية وهي 
ج الشرعي يف التعامل مع أهم التحديات اليت تواجه اإلمام واخلطيـب يف عصـرنا   منه-١

احلاضر ، وهذه التحديات ، هي حتديات عقدية تتعلق جبانب عقيـدة اتمـع ودينـه ،    
وحتديات اجتماعية وأخالقية ، تتعلق بأهم املشكالت االجتماعية واألخالقية اليت يواجهها 

تمع املسلم عموما ، واتمع السعودي بشكل خاص ا.  
عند استعراض التحديات موقف اإلمام واخلطيب من تلك التحـديات   يقدم البحث -٢

وكيف يواجهاا ، وما ينبغي أن يقوم به كال منهما ، وما ميليه واجـب الـدعوة إىل اهللا   
  .تعاىل عليهما 

الدور املنوط و يف نصوص الكتاب والسنة ، يربز البحث أمهية ومكانة اإلمام واخلطيب -٣
  . ما يف التعامل مع حتديات العصر 

  .مث يوضح البحث واجب اإلمام واخلطيب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل 
  
  

                                                
 . الوراق على شبكة االنترنت ، الكتاب على موقع مكتبة  ٢/٢٢٢انظر مجهرة اللغة ، البن دريد ،  - ٨
 ٣٣٨ص ) حدا ( انظر املعجم الوسيط ، مادة  - ٩



 ٦

  : أهداف البحث -٤
  .ه األئمة واخلطباء يف العصر احلاضرإلقاء الضوء على أهم التحديات املعاصرة اليت تواج-١
  .  مواجهة التحديات املعاصرة إبراز الدور املنشود من األئمة واخلطباء يف-٢
  . األساليب الدعوية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل يف العصر احلاضر إىل  اإلشارة-٣
  
   :ة واخلطابة اإلمامأمهية -٥

 هلـذه  ما خيفى وال ، منكر عن وي مبعروف وأمر ، وتذكري ، تعليمواخلطابة  اإلمامة    
 اإلقبـال  وحيل ، الغفلة تذهب وبالتذكري ، هلاجل يزول فبالعلم ، عظيمة مرتلة من األمور
 يف اهللا طاعـة  تسود املنكر عن والنهي باملعروف وباألمر ، عنه اإلعراض حمل الدين على

  . الشر ويقل اخلري ويكثر ، الرذيلة وتنحسر الفضيلة وتنتشر ، املعصية وتضمحل اتمع
 للقيـام  اهللا يوفق جسيمة مهمةو ، عظيمة رسالةواخلطابة  اإلمامة تعد وغريه هذا أجل من
 الصحيحة العقيدة وحراس ، الدين محاة اخللق وصفوة ، احلق دعاة املطلوب الوجه على ا
 وتسمو ، السالك م ويهتدي ، الغافل واعظهممب ويستيقظ ، اجلاهل أيديهم على فيتعلم ،

 باملعروف مراأل سوق ويقوم ، األخالق وتتهذب ، الضمائر وتزكو ، النفوس بتوجيهام
 كمـا  األكفاء باألئمة الناس ويسعد،  البدع وتندرس ، السنن فتحيا،  املنكر عن والنهي
  . وسلم عليه اهللا صلى األئمة بإمام الدنيا سعدت

 «:  فقـال  بالرشـد  مةئلأل وسلم عليه اهللا صلى النيب دعا ، عظيما اإلمامة أمر كان وملا
قال املبـاركفوري   )١٠(» للمؤمنني واغفر ، األئمة أرشد اللهم مؤمتن واملؤذن ضامن اإلمام

  )١١( )) عهدته عن واخلروج به والقيام تكفلوه مبا للعلم أرشدهم أي ((
ومكانتها حني قرن بني صالة اإلمام  ةوقد أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمهية اإلمام

من خلفه مـن  احلفظ والرعاية على صالة : وأنه ضامن ، أي ضمان  وصالة من خلفه ،
 الغرامة ضمان ال والرعاية احلفظ هنا ها بالضمان أراد((  النهاية يف اجلزري املأمومني قال

                                                
: قال األلبـاين  ) ٥١٧(أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة باب ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت ، رقم  - ١٠

 . صحيح 
 )ت ، دار الكتب العلمية بريو ١/٥٢٣حتفة األحوذي ، حممد عبدالرمحن املباركفوري ،  - ١١



 ٧

 بصحة مقرونة وصحتها عهدته يف به املقتدين صالة إن وقيل صالم القوم على حيفظ ألنه
  )١٢( )) صالم صحة هلم كاملتكفل فهو صالته

عن عبد اهللا بن عمر أن رسـول اهللا  املهمة   ، فب العظيم ملن يقوم ذه اولذلك كان الثو
من أم قوماً فليتق اهللا وليعلم أنه ضامن مسؤول ملا ضمن،فإن (  :صلى اهللا عليه وسلم قال

أحسن كان له من األجر مثل أجر من صلى خلفه من غري أن ينـتقص مـن أجـورهم    
  )١٣(.) ما كان من نقص فهو عليهشيئاً،و

 اهللا صـلى  النيب حث فقد لذا ، واالئتالف االجتماع رمز رعألمهية اإلمامة جعلها الشاو
 (: والسالم الصالة عليه قال حيث ، فقط نفر ثالثة كانوا ولو إمام اختاذ على وسلم عليه
  )١٤( ) أقرؤهم باإلمامة وأحقهم ، أحدهم فليؤمهم ثالثة كانوا إذا
 ، كبريا مجعا كانوا إذا كيفف ، فقط ثالثة كانوا ولو إمام باختاذ شرعا مأمورين كانوا فإذا
 علـى  خيفى ال ما اجلليلة واحملامد ، العظيمة املصاحل من فيه وهذا ، أعظم األمر أن شك ال

 تـارة  ويرغبـهم  ، الـدين  يف ويفقههم ، اخلري يعلمهم من على جيتمعون فالناس ، أحد
  . العربةو التذكر إىل الغفلة ومن ، الطاعة إىل املعصية من وينقلهم ، أخرى ويرهبهم

  
  
  : يب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل طواجب اإلمام واخل-٦
لقد محل اهللا تعاىل أمانة الدعوة إىل اهللا تعاىل كل مسلم ، واإلمام واخلطيب من بـاب     

 بِـالْمعروف  ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن{أوىل وأحرى يف قوله تعاىل 
ينَووهنِ نكَرِ عنالْم كأُولَئو مونَ هحفْلواملقصود(( قال ابن كثري يف تفسريه   )١٥(} الْم 
 كل على واجبا ذلك كان وإن الشأن، هلذا متصدية األمة من فرقَة تكون أن اآلية هذه من

                                                
 - العلميـة  املكتبـة  ،  ٣/٢١٦،  اجلزري حممد بن املبارك السعادات ، أليب واألثر احلديث غريب يف النهاية - ١٢

 . الطناحي  حممد حممودو ، الزاوى أمحد طاهر:  حتقيق،   هـ١٣٩٩ ، بريوت
اد ضعفه أمحد والبخاري رواه الطرباين يف األوسط وفيه معارك بن عب(( أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد وقال  - ١٣

  ) ٢/٨١جممع الزاوئد )) ( .٢١٠ص وأبو زرعة والدارقطين،وذكره ابن حبان يف الثقات
 )  ١٥٦١( أخرجه مسلم يف كتاب املساجد باب من أحق بإمامة ، حديث رقم  - ١٤
 ١٠٤: سورة آل عمران  - ١٥



 ٨

 صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عن مسلم صحيح يف ثبت كما حبسبه، األمة من فرد
 لَـم  فَـإنْ  فَبِلسانِه، يستطع لَم فَإنْ بِيده، فَلْيغيره منكَرا منكُم رأَى من( : وسلم عليه اهللا

عطتسي ،فَبِقَلْبِه كذَلو فعأض ان( : رواية ويف ) اإلميسلَياَء ورو كذَل نم  ـانـةُ  اإلميبح 
 أخـربين  جعفر، بن إمساعيل أخربنا اهلامشي، سليمان حدثنا: أمحد اإلمام وقال .)  خردلٍ
 النيب أن اليمان، بن حذيفة عن األشهلي، الرمحن عبد بن اهللا عبد عن عمرو، أيب بن عمرو
 أَو كَرِ،الْمن عنِ ولَتنهونَّ بِالْمعروف لَتأْمرنَّ بِيده نفِْسي والَّذي: "قال وسلم عليه اهللا صلى

كَنوشثَ أنْ اُهللا لَيعبي كُملَيا عقَابع نم ،هدنع ثُم هنعدفَال لَت جِيبتسي لَكُم."  
 حسـن : الترمذي وقال به عمرو، أيب بن عمرو حديث من ماجة، وابن الترمذي، ورواه

   )١٦( )).أماكنها يف تفسريها سيأيت كما الكرمية اآليات مع كثرية الباب هذا يف واألحاديث
  

وال خيفى أن مهمة اإلمام واخلطيب تعد من أوىل مهام الدعوة إىل اهللا تعاىل ، وهي سـبيل  
 هذه قُلْ{ : النيب صلى اهللا عليه وسلم كما أخرب تعاىل يف قوله، إمام الدعاة إىل اهللا تعاىل 

 أمر(( :  اهللا رمحه القيم ابن يقول  )١٧(} اتبعنِي ومنِ أَنا بصرية علَى اللَّه إِلَى أَدعو سبِيلي
 اهللا رسول سبيل على فهو تعاىل اهللا إىل دعا فمن اهللا إىل الدعوة سبيله أن خيرب بأن نبيه اهللا

 فلـيس  ذلك غري إىل دعا ومن ،  اتباعه من وهو بصرية على وهو ، وسلم عليه اهللا صلى
 علـى  فلـيس  ذلك غري إىل دعاء ومن ، اتباعه من هوو بصرية على هو وال ، سبيله على
 وظيفـة  هـي  تعـاىل  اهللا إىل فالدعوة ، أتباعه من هو وال ، بصرية على هو وال ، سبيل

 ألن ؛ العدو حنور إىل السهام تبليغ من أفضل األمة إىل سننه وتبليغ. .  ، واتباعهم املرسلني
 ، األنبيـاء  ورثـة  إال بـه  يقوم فال السنن تبليغ وأما ، الناس من كثري يفعله السهام تبليغ

  )١٨()) وكرمه مبنه منهم تعاىل اهللا جعلنا أممهم يف وخلفاؤهم
 الفسـاد  إىل جرا الناس بعض جتر واملغريات الفنت من لعواصف غالبا تتعرض واتمعات
 احملذر املذكرواخلطيب  اإلمام دور يأيت وهنا ، العباد رب طاعة عن وتصرفهم ، واإلفساد

                                                
  ٢/٩١: تفسري ابن كثري  - ١٦
  ١٠٨: سورة يوسف  - ١٧
، ٤١٥، ص اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن مد، حمل األنام خري حممد على الصالة فضل يف ماألفها جالء - ١٨
 ١٤٠٧ ، الثانية الطبعة،  الكويت – العروبة دار



 ٩

 من بذلك له فيكون ، مغاليقها يديه على اهللا ويفتح ، القلوب به فتحيا إخوانه على ملشفقا
 إىل دعـاء  من (:  بقوله وسلم عليه اهللا صلى النيب بينه ما اجلزيل والثواب ، العظيم األجر
 دعـا  ومن ، شيئا أجورهم من ذلك ينقص ال تبعه من أجور مثل األجر من له كان هدى
   )١٩() شيئا آثامهم من ذلك ينقص ال تبعه من آثام مثل اإلمث من عليه كان ضاللة إىل

 رجال بك اهللا يهدي ألن (:  عنه اهللا رضي لعلي وسلم عليه اهللا صلى النيب وصية يف وجاء
 العرب أموال أنفس وهي احلمر اإلبل هي النعم ومحر. )٢٠( ) النعم محر من لك خري واحدا

  . ءالشي نفاسة يف املثل ا يضرب. 
  
  

  : التحديات العقدية : املبحث األول 
  : اجلهل بالدين وغربته -١
ومن فعل شيئاً خبالف مـا  ، )٢٢(خالف علمته : وجهل الشيء  ،)٢١(ضد العلم  اجلهل  

، والدليل على هذا قول اهللا عز وجل يف قصة موسى مـع بـين    حقه أن يفعل فهو جاهل
،   )٢٣(} عوذ باهللا أن أكون مـن اجلـاهلني  تتخذنا هزوا قال أأقالوا {: إسرائيل والبقرة

فرائض واألحكام الشرعية ، املعرفة باليقصد به عدم : بالدين فاجلهل  ،فجعل اهلزو جهالً
احملظورات الشرعية ، أو يترك األوامر الشرعية ، بسـبب   مر الذي جيعل الفرد يقع يفاأل

علم واملعرفة وسـهولة نقـل   ، وهذا مما عمت به البلوى يف هذا الزمان مع انتشار الجهله 
  . املعلومة 

 العلماء، من كثري وسكوتوغربة الدين أي انتشار البدعة والبعد عن السنة أو اجلهل ا ، 
  .  البلدان غالب يف معروفا واملنكر منكرا املعروف أصبح حىت ، الواقع لألمر واستسالمهم

                                                
 )  ٦٩٨٠( أخرجه مسلم يف كتاب العلم باب سن سنة حسنة ، حديث  - ١٩
ومسلم كتـاب  )  ٣٠٠٩(، حديث  أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد باب فضل من أسلم على يديه رجل - ٢٠

 ) ٦٣٦٧( فضائل الصحابة باب من فضائل علي رضي اهللا عنه حديث رقم 
 ١١٥، ص) جهل ( خمتار الصحاح للرازي ، مادة  - ٢١
 ١٠١، ص) جهل ( املصباح املنري ، للفيومي ، مادة  - ٢٢
 ٦٧: سورة البقرة  - ٢٣



 ١٠

أن ذلـك   احلديثا جاء يف بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا وشهواا ، وكموهذا حيصل 
 فضـلوا  ، علم بغري فأفتوا فسئلوايكون بسبب قبض العلماء واختاذ الناس رؤوسا جهاال ، 

حيصل يف بعض القنوات الفضائية اليت تأيت ببعض اجلهال فيفتون الناس  هذا ماو.  وأضلوا
شية من ، فأهل اجلهل ليس لديهم خ اجلهل وما عصى اهللا عز وجل إال بسبب. بغري علم 

   .  )٢٤(}إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء{ اهللا تعاىل ومن حدوده قال تعاىل 
ولعلي التحديات اليت تواجه اإلمام واخلطيب يف واقعنا اجلهل بالدين وغربة الدين أهم فمن 

  :أن أذكر بعض صور اجلهل بالدين وغربته يف زماننا وال حول وال قوة إال باهللا تعاىل 
ريبية والتفجري و إخافة اتمع الضالة ، وهي الفئة اليت تقوم باألعمال التخ ظهور الفئة-١

السبب يف و. ، وتكفري احلكام والعلماء وعموم املسلمني  املسلم يف أرض احلرمني أو غريها
رؤساء جهال أفتوهم بغري علم فضلوا وأضلوا كثرياً وكانوا سبباً  هذه الفئة أن اختذتذلك 

  .  ألمةلفتنة كبرية يف ا
فعل مئـات مـن   : م ١٢/١٢/٢٠٠٨ما نشرته شبكة نيو نيوز على االنترنت ، يف -١

بالقرب من مدينة آسفي اليت تطل '' مناسك احلج''ل " سيدي شاشكال " مرتادي ضريح 
وترديـد  '' عرفـة ''على احمليط األطلسي، قبل عيد األضحى؛ من طواف وصعود جلبـل  

  .لتهاين املتبادلة حبج مربورعبارات التلبية وتقدمي القرابني وا
اكتـوبر   ٩هـ  ١٤٢٨رمضـان  ٢٨الثالثـاء األوسط يوم  قنشرت صحيفة الشر-٢

ظهور الفتوى اليت أصدرها الكاتب مجال البنا، واليت أفىت فيهـا    ١٠٥٤٢العدد  ٢٠٠٧
للمسلم الذي أدمن التدخني بالسماح له بالتدخني أثناء الصيام حبجة أن التدخني ليس من 

  . فطرات امل
أن الفتاة تأيت إىل املسجد وهي البسـة اللبـاس    :ما حيصل يف بعض البالد اإلسالمية -٣

ولكن هذه الفتاة اليت تـأتى ألداء  .  اإلفرجني ال فرق بني لباسها ولباس الفتاة غري املسلمة
ومخار وسجادة، فإذا دخلت املسجد وأخذت ) إزار(الصالة تكون حاملة كيساً فيه فوطة 

وألقت مخارها علـى رأسـها وبسـطت    . ا للصالة لبست الفوطة أسفل جسمهامكا
فإذا انتهت من الصالة خلعت الفوطة واخلمار وطوما مع السـجادة  . سجادا وصلت

                                                
  ٢٨: سورة فاطر  - ٢٤



 ١١

ووضعتهما يف الكيس وخرجت يف الشارع بلباسها غري اإلسالمي وهكذا تكون يف املرتل 
 .واملدرسة

تعليم اجلاهل ، وتـذكري الناسـي ،   ب يف منربه ، بيف مسجده ، واخلطي اإلمام دورفيأيت 
وقلهم {وقال تعاىل  )٢٥(}وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني {وتنبيه الغافل كما قال تعاىل 

 يف خطبـة وذلك يكون بالكلمات الوعظية بني احلني واآلخر  )٢٦(}يف أنفسهم قوال بليغا 
كما هي العادة احلسـنة يف  ء ويف املناسبات مثل رمضان وعاشورابعد الصلوات اجلمعة و

ب ، وجتد هذه األيام واحلمد هللا يقوم إمام املسجد بتذكري الناس بعد صالة العصر أو املغر
  . قبوال واسعا واحلمد هللا

الـدروس  كتاب : والتذكري ميكن لإلمام أن يستعني ا يف التوجيه والتعليم من الكتب اليت
درساً تقرأ على املصلني يومياً علـى مـدار    ٣٣٠( اليومية من السنن واألحكام الشرعية

وكتاب األصول الثالثة للشيح حممد بـن  .  راشد بن حسني العبد الكرمي. د تأليف )السنة
املعرفة على عبدالوهاب ، وكتاب رياض الصاحلني للنووي ، وكتاب الواجبات احملتمات 

رمضـان بعـد    وكتاب جمالس رمضان للشيخ ابن عثيمني يف كل مسلم للشيخ ابن باز ،
  . وغريها كثري من الكتب السهلة اليت تناسب عوام الناس العصر 

تذكريهم ولكن البد من عمل خطة واضحة يسري عليها اإلمام واخلطيب يف تعليم الناس و
توحيد وحـق اهللا تعـاىل   كالعلم بال،على كل مسلم العلم ا  وخصوصا الواجبات احملتمة

  . وغري ذلك مما حيتاج إىل العلم بهوالواجبات  وأركان اإلميان الستة ، والفرائض
  
  :  و ضعف الوازع الديينلدى بعض الناس أو اإلميان املخدر ضعف اإلميان -٢

 وسـلم،  عليـه  اهللا صلى ورسوله اهللا مبوعود اليقني ضعف ((صد به يقضعف اإلميان     
 هـي  اليت الغيبياتب اإلميان ضعف كله ذلك وأساس والظواهر، باملاديات القلوب وتعلُّق
  )٢٧( )) اإلميان أصل

                                                
 ٥٥: سورة الذاريات  - ٢٥
 ٦٣: رة النساء سو - ٢٦
 سليمان بن اهللا عبد/ للشيخ " النصر بوابة"  :رسالةموسوعة اخلطب املنربية والدروس ، علي نايف الشحود ،  - ٢٧

 . موقع املوسوعة الشاملة على النت  .  ٣ص  اهللا العبد



 ١٢

 يف فيقـع  ظروفه تغلبه أو ، شهوته اإلنسان تغلب،  اإلرادة وضعف اإلميان ضعفو عند 
 ومعاجلة ، الشرعية بالنصوص الناس وربط والتفهيم بالتعليم هي اجلهل عاجلةمو.  احملظور
   . عليها والتأثري القلوب مبخاطبة هي اإلميان ضعف

عـن أصـحاب   املنحرفـة   األقوال واألفكاربعض انتشار من خالل  حديالتويظهر هذا 
أو . )٣٠(والعلمـاين   )٢٩(والشـيوعي   )٢٨(املذاهب واألفكار الضالة ، كاملذهب املاسـوين 

تلـك  ف. سفات املادية اهلدامـة  ، كالنظريات والفلوالشرقي املنقوالت عن الفكر الغريب 
،  )٣١(فكـر اإلحلـاد   بثى ، حيث تساعد علآثار سلبية عظيمة يف العقيدة هلا املنقوالت 

، واليوم اآلخر ، وما يتصل به من غيبيـات ،   والبعث واجلزاء بعد املوتالغيبيات وإنكار 
   .ان باحملسوس أو املادة فقط واإلمي

ال شك أن ذلك من التحديات اخلطرية اليت تواجه اإلمام واخلطيب حيث جند ظـاهرة  و  
أصبحت ظاهرة ملموسة ، األمر الـذي أدى إىل جتـرأ    ان يف عصرنا احلاضرميضعف اإل

دون خوف من اهللا عز وجل واالستخفاف باألحكام الشرعية البعض على احلدود الشرعية 
  . وعقابه 
بسبب الغرور املادي نتيجة التقدم احلضاري الذي وصل إليه اإلنسان يف هذا أيضا وذلك 

ولكن اهللا عز وجل يظهر بعـض   )٣٢(}وفرحوا مبا عندهم العلم {العصر كما قال تعاىل 
مبا يظهر للناس من اآليات ، اآليات الدالة على عظيم قدرته ومجيل صنعه وإبداعه سبحانه 

سـنريهم آياتنـا يف   {عاىل ، قال ت امبدع اعظيم ااملادية اليت تدل على أن هلذا الكون خالق
                                                

ود علـى العـامل ،   منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة حمكمة التنظيم دف إىل ضمان سيطرة اليه: املاسونية  - ٢٨
النـدوة   ٤٤٩انظر موسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصـرة ، ص . ( وتدعو إىل اإلحلاد واإلباحية والفساد 

   )هـ ١٤٠٩العاملية للشباب اإلسالمي ، الرياض ، الطبعة الثانية 
يخ بصـراع الطبقـات   مذهب فكري يقوم على اإلحلاد وأن املادة أساس كل شيء ويفسر التـار : الشيوعية  - ٢٩

   ) ٣٠٩انظر املرجع السابق ص. ( وبالعامل االقتصادي 
.   مذهب يدعو إىل فصل الدين عن احلياة ، وقيام احلياة على أساس العلم املطلق ، املادي النفعـي   : العلمانية  - ٣٠
   ) ٣٦٧انظر املرجع السابق ص( 
انظـر مـذاهب فكريـة    .( بيات وال يؤمن إال باحملسوس هو الذي ينكر وجود اهللا تعاىل وينكر الغي: امللحد  - ٣١

  هـ١٤٠٣، دار الشروق ، الطبعة األوىل  ٦٠٥معاصرة ، حممد قطب ، ص
 ٨٣: سورة غافر  - ٣٢



 ١٣

لـى كـل شـيء    أو مل يكف بربك أنـه ع  األفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق
   )٣٣(}شهيد

وهذا الغرور العلمي ، وتغليب اجلانـب  ،  الذي أصاب البعض يف عصرنافضعف اإلميان 
التركيـز  ديات اليت تواجه اإلمام واخلطيب ، وتتطلب منـهما  حيعترب من أهم التاملادي ، 

، لـم  احلقائق العلمية اليت أثبتها الععلى االطالع على تقوية وجتديد اإلميان يف النفوس ، و
وربطها بنصوص الكتاب والسنة ، واستثمارها يف تثبيت اإلميان يف القلـوب وتنميتـه يف   

مثـل  : من الكتب اليت تساعد يف هذا اجلانـب  . النفوس ، حىت تذعن خلالقها وتؤمن به 
كتب العقيدة السهلة مثل كتب الشيخ ابن باز وكتب الشيخ ابن عثيمني ، والكتب الـيت  

كتاب العلم يدعو ميان ، مثل كتاب اإلميان للشيخ عبد ايد الزنداين ، تربط بني العلم واإل
، وكتب اإلعجاز العلمـي  . إىل اإلميان لكريسي مورسون وترمجه حممود صاحل الفلكي 

  . وكتب الشيخ حممد راتب النابلسي يف اإلعجاز 
  
  : الفنت واحملن -٣

    )٣٤( االبتالء واالختبار : اللغة  الفنت
 اخلري من لإلنسان ما به يتبني ما الفتنة ((:  بقوله الفتنة اجلرجاين عرف: ح ويف االصطال

 ومنـه  ، مشـوب  أو خالص أنه لتعلم ا أحرقته إذا بالنار الذهب فتنت:  يقال ، والشر
  )٣٥( )) والفضة الذهب به جيرب الذي احلجر وهو الفتان

 اختربتـه  إذا الذهب نتفت ويقال ، يكره ما كشف اختبار يف((  الشرع يف واستعملت
 } فتنـةٌ  وأَولَادكُم أَموالُكُم إِنما{ :  كقوله املطلوب عن الغفلة ويف ، جودته لتنظر بالنار

 الْمـؤمنِني  فَتنوا الَّذين إِنَّ{ :  تعاىل كقوله الدين عن الرجوع على اإلكراه يف وتستعمل
                                                

 ٥٣: سورة فصلت  - ٣٣
، ومعجم مقاييس اللغة ، البن فارس ، مادة  ٦١٧، ص ٤٩٠، ص) حمن) (فنت(خمتار الصحاح للرازي ، مادة  - ٣٤
   ٤/٤٧٢ )حمن(و ) فنت(

  ٢١٢التعريفات للجرجاين ، ص - ٣٥



 ١٤

اتنمؤالْماملـراد  ويعـرف  ، والعذاب والكفر واإلمث الضالل يف أيضا واستعملت. }  و 
  .)٣٦( )) والقرائن بالسياق ورد حيثما

يا اليت خيترب اهللا تعاىل ا عباده املؤمنني وميحص إميام كما قال تعاىل فالفنت واحملن هي البال
   ) ٣٧( }...أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون { 
 ومتييـزاً  لإلميـان،  متحيصاً احملن وجريان الفنت وقوع وتعاىل سبحانه اهللا سنة اقتضت وقد

 احلق عن وينصرف به ويفنت الكاذبون، به ويظهر الصادقون، به يصدق وابتالء للصفوف،
 ال وهـم  آمنـا  يقُولُوا أَنْ يتركُوا أَنْ الناس أَحِسب{ : وتعاىل سبحانه قال وقد املنافقون،
  )٣٨(} الْكَاذبِني ولَيعلَمن صدقُوا الَّذين اللَّه فَلَيعلَمن قَبلهِم من الَّذين فَتنا ولَقَد*  يفْتنونَ

من أهم التحديات املعاصرة اليت تواجه اإلمام واخلطيب ، الفنت واحملن الـيت  لذا كان 
مام اإلوقف شرعي ثابت ، يلزمه احلني واآلخر ، وهذه الفنت واحملن حتتاج إىل متظهر بني 

على اإلمام واخلطيب التمسك بالكتاب والسـنة وهـدي   ف. واخلطيب ويدل الناس عليه 
من اإلرجاف والدعوة صائب يف اتمع ، والبعد السلف الصاحل عند نزول الفنت واحملن وامل

ملنحرفة عـن  بالدعوات اهلدامة وا االغترارإىل اخلروج على مجاعة املسلمني وإمامهم ، أو 
  . هدي الكتاب والسنة والسلف الصاحل 

  
  : ظهور البدع -٤
ة اليت تواجه اإلمام واخلطيب ، ظهور البدع واملنكرات احملدثة يف اصرعمن التحديات امل   

 ومنه ، سابق مثال غري على االختراع وهو البدع من مأخوذة : اللغة يف البدعةو. الدين 
 قوله ، سابق مثال غري على خمترعها أي ، )٣٩(} والْأَرضِ ماواتالس بديع{ :  تعاىل قوله
 اهللا من بالرسالة جاء من أول كنت ما أي ، )٤٠(} الرسلِ من بِدعا كُنت ما قُلْ{ :  تعاىل

                                                
  ١١/١٧٦فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ، البن حجر العسقالين ،  - ٣٦
  ٢: سورة العنكبوت  - ٣٧
  ٣-٢: سورة العنكبوت  - ٣٨
  ١١٧:  البقرةسورة  - ٣٩
  ٩:  األحقافسورة  - ٤٠



 ١٥

 يسبق مل طريقة ابتدأ يعين بدعة فالن أبدع:  ويقال الرسل من كثري تقدمين بل ، العباد إىل
  )٤١( . إليها

  :)٤٢( قسمني على واالبتداع
 يف األصـل  ألن مبـاح  وهـذا  ، احلديثة املخترعات كابتداع:  العادات يف ابتداع - ١

  . اإلباحة العادات
(  وسلم عليه اهللا صلى قال ، التوقف فيه األصل ألن ، حمرم وهذا ، الدين يف وابتداع -٢
 عليه ليس عمال عمل من (:  رواية ويف )٤٣( ) رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من
  )٤٤( ) رد فهو أمرنا
  :)٤٥( نوعان الدين يف البدعة : البدع أنواع
 )٤٨(والرافضـة )٤٧( واملعتزلة)٤٦( اجلهمية كمقاالت : اعتقادية قولية بدعه:  األول النوع
  . واعتقادام الضالة الفرق وسائر

                                                
  ٤٢ص) بدع(ملنري للفيومي ، مادة ، واملصباح ا٤٣، ص) بدع(انظر خمتار الصحاح للرازي ، مادة  - ٤١
 وزارة هــ ، ١٤٢٣ الرابعة:  الطبعة،  ١٣٥، ص الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صاحل ، التوحيد كتابانظر  - ٤٢

  . السعودية العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون
، ومسـلم يف  )  ٢٦٩٧(ح جـور ، حـديث   أخرجه البخاري يف كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صل - ٤٣

  )٤٥٨٩(كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ، حديث 
  )٢٠(أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ ، حديث  - ٤٤
  ١٣٦انظر كتاب التوحيد ، صاحل الفوزان ، ص - ٤٥
يف باب األمساء والصفات ، وذلك بتعطيلها تعطيالً حمضاً ، حيث يقولـون  فرقة من الفرق املبتدعة : اجلهمية  - ٤٦

هـ ، فهو ١٢٨بنفي الصفات وخبلق القرآن ، ومسيت باجلهمية نسبة إىل جهم بن صفوان السمرقندي املقتول سنة 
  . rالنيب  الذي أشهر هذه املقولة يف األمساء والصفات وقد أخذها من اليهودي لبيد بن األعصم الساحر الذي سحر

   ) ٥٣٩، وشرح العقيدة الطحاوي ص ٨٦انظر امللل والنحل ص( 
الذي اعتزل جملس إمام السنة يف عصره احلسن البصـري  ) هـ٢٣١ت(مسوا بذلك نسبة إىل واصل بن عطاء  - ٤٧

أشـهر الفـرق   باملرتلة بني املرتلتني يف حكم مرتكب الكبرية فسمي هو وأتباعه املعتزلة ، وتعترب املعتزلة من : وقال 
الكالمية غلواً يف تقدمي العقل على النقل ، وهم فرق وطوائف كثرية تكفر بعضها بعضا ، وجيمعهم القول باألصول 

، والفرق بني الفـرق   ٤٣انظر امللل والنحل للشهرستاين ص.( اخلمسة اليت جعلوها أصل دينهم كما قال اجلاحظ 
 الطبعة الرابعة ، دار النفائس ،  ١٧٠أهل السنة ، عمر األشقر ، ص ، وأمساء اهللا وصفاته يف معتقد  ٩٣للبغدادي ص

  هـ ١٤١٩، 



 ١٦

  : أقسام وهي شرعهاي مل بعبادة للّه كالتعبد : العبادات يف بدعة:  الثاين النوع
.  الشـرع  يف أصل هلا ليس عبادة حيدث بأن:  العبادة أصل يف يكون ما : األول القسم
 كأعياد مشروعة غري أعيادا أو أصال مشروع غري صياما أو مشروعة غري صالة حيدث كأن
  . وغريها املوالد
 يف خامسـة  ركعة زاد لو كما ، املشروعة العبادة يف الزيادة من يكون ما : الثاين القسم
  . مثال العصر أو الظهر صالة
 غـري  صـفة  علـى  يؤديها بأن املشروعة العبادة أداء صفة يف يكون ما : الثالث القسم

 علـى  وكالتشـديد  ، مطربة مجاعية بأصوات املشروعة األذكار كأداء وذلك ، مشروعة
   . وسلم عليه اهللا صلى الرسول سنة عن خيرج حد إىل العبادات يف النفس

 كتخصيص الشرع خيصصه مل املشروعة للعبادة وقت بتخصيص يكون ما : الرابع لقسما
 ولكـن  مشـروع  والقيـام  الصيام أصل فإن ، وقيام بصيام وليله شعبان من النصف يوم

  . دليل إىل حيتاج األوقات من بوقت ختصيصه
  
  : أنواعها جبميع الدين يف البدعة حكم* 
 وإيـاكم  (:  وسـلم  عليـه  اهللا صلى لقوله ، لةوضال حمرمة فهي الدين يف بدعة كل  

 عليـه  اهللا صلى وقوله.  )٤٩( ) ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة كل فإن ، األمور وحمدثات
                                                                                                                                       

هم تلك الفرقة من املسلمني الذين متسكوا حبق علـي يف وراثـة   وعشرية  االشيعة اإلمامية االثنفرقة من فرق  - ٤٨
وجعلـوا  . امة خترج عنـهم  اخلالفة دون الشيخني وعثمان رضي اهللا عنهم أمجعني ، وقالوا باثين عشر إماماً ال اإلم

اإلمامية وهـم  : اإلمامة من أركان الدين ، وهم فرق وطوائف صنفهم اإلمام أبو احلسن األشعري إىل ثالثة أصناف 
مخسة عشرة فرقة ، والرافضة وهم أربع وعشرون فرقة ، والزيدية وهم ست فرق ، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيميـة  

قوالت ، وأن عمدم يف ذلك على تواريخ منقطعة اإلسناد ، وكثري منـها مـن   أن الرافضة أجهل الناس مبعرفة املن
وضع املعروفني بالكذب بل باإلحلاد فال عقل وال نقل ، بل اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد أم من أكذب 

ميني واخـتالف  ، ومقاالت اإلسـال  ١/٥٨١، منهاج السنة  ١٤٦انظر امللل والنحل للشهرستاين ص. ( الطوائف 
حممد حمي الدين ، مكتبة النهضـة املصـرية ، القـاهرة ، الثانيـة ،     /، ت ١/٦٥املصلني أليب احلسن األشعري ، 

  )هـ ١٣٨٩
  ) صحيح ليس له علة ( قال الذهيب ) ٣٢٩(أخرجه احلاكم يف املستدرك يف كتاب العلم ، حديث رقم  - ٤٩



 ١٧

 عمـل  من (:  رواية ويف ، )٥٠( ) رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من «:  وسلم
 بدعة فهو الدين يف دثحم كل أن على احلديثان فدل )٥١( ) رد فهو أمرنا عليه ليس عمالَ

 ، حمرمـة  واالعتقادات العبادات يف البدع أن ذلك ومعىن ، مردودة ضاللة بدعة وكل. 
، فمنها ما هو كفر بواح ، ومنها ما هو فسق  البدعة نوعية حبسب يتفاوت التحرمي ولكن

 وخمالف خمطئ فهو سيئة وبدعة حسنة بدعة إىل البدعة قسمومن . ، ومنها ما هو معصية 
 حكم وسلم عليه اهللا صلى الرسول ألن ) ضاللة بدعة كل (:  وسلم عليه اهللا صلى قولهل

.  حسنة بدعة هناك بل ، ضاللة بدعة كل ليس يقول وهذا ، ضاللة بأا كلها البدع على
 بدعـة  كل( :  وسلم عليه اهللا صلى فقوله(( :  األربعني شرح يف رجب ابن احلافظ قال

 وهـو  ، الدين أصول من عظيم أصل وهو ، شيء عنه خيرج ال الكلم جوامع من ) ضاللة
 فكـل  ) رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من( :  وسلم عليه اهللا صلى بقوله شبيه
.  ضـاللة  فهـو  إليه يرجع الدين من أصل له يكن ومل الدين إىل ونسبه شيئا أحدث من

 الظـاهرة  األقـوال  أو األعمال أو االعتقادات مسائل ذلك يف وسواء ، منه بريء والدين
   )٥٢( )) والباطنة

لبدعة وحكمها وأنواعها ، نقول إنه البد أن يواجه اإلمام واخلطيـب  وبعد بيان معىن ا
البدع واحملدثات ببياا للناس ، وتوضيح حكم الشرع فيها ، حىت ال يغتر ا النـاس  

عة على الدين أشد من خطـر  وعليهما التحذير منها ، ألن خطر البد. ويظنوا من الدين 
أا معصية ، وأما البدعة  املعصية ، فاملعصية يرجى للعاصي أن يتوب منها ، وهي معلومة

يقع فيها يظنها من الدين ، ورمبا تقرب إىل اهللا ا ، لذلك يصعب تركها واإلقالع  فالذي
ذي خيرج الـدين  عنها ، وهناك تكمن اخلطورة عندما يزاد يف الدين ما ليس منه ، األمر ال

  . الثوب املرقع املشوه بصبح أشبه يشيئا فشيئا عن حقيقته ، ف
البدع واحملدثات ، أن يلزمـا   منأن يكونا عليه وقف الذي يلزم اإلمام واخلطيب املو

عقيدة السلف الصاحل يف التمسك بنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصـاحل ،  
                                                

  .سبق خترجه  - ٥٠
  .سبق خترجيه  - ٥١
  ١٤١٧،داراخلري ،بريوت ،٢وهبة الزحيلي ، ط. د/ ، ت ٢/٥٠لعلوم واحلكم ، البن رجب احلنبلي ، جامع ا - ٥٢



 ١٨

خطورة الوقوع يف البدعة ، وحتذير الناس من  ن واحلذر منوالبعد عن االبتداع يف الدي
  .، حىت ال تلتبس البدعة بالسنة االبتداع يف الدين ، وبيان البدعة وحكم الشرع فيها 

   
  : شعوذين وامل ةالسحر ظهور-٥

   )٥٣(  سببه وخفي لَطُف ما كل:  لغةالسحر 
 باملرض، أو بالقتل وراملسح بدن يف يؤثر وعقد ورقى عزائمهو عبارة عن  ((ويف الشرع 

 يسـتطيع  فـال  زوجتـه  عن الزوج يأخذ أو الزوجني، بني يفرق أو بعقله، باإلخالل أو
 ويسـتعني  ريقـه،  مـن  فيها ينفث مثّ باخليط العقد يعقد فالساحر )٥٤( )) إليها الوصول

ـ  تفريقاً وإما مرضاً، وإما قتالً، إما املسحور يف اهللا بإذن هذا ويؤثِّر بالشيطان،  وبـني  هبين
  .إليها الوصول يستطيع فال زوجته عن مينعه أن وإما حبيبه،

 يسـتعمل  من ، الشعوذة من فاعل اسم واالو وكسر الشني وفتح امليم بضم ((واملشعوذ 
 )٥٥( ))كـذلك  ليسـت  وهي حقيقة يراها من يظنها عجيبة أفعال يف اليد خفة أو احليلة

وحل مشكالم ورمبا ادعـى   لناسا الجعيدعي  الذي، وهو  الساحرقرين  املشعوذو
فكالمها ميارس عمل السحر  . واألعمال والتمائم األحجبة هلم ويضع بالقرآن العالج

  . س على الناس يواخلداع والتلب
ديات اخلطرية يف واقعنا ظهور السحرة واملشعوذين الذين يسـتغلون  حمن التلذا كان 

ان ، حيث يدعون قدرم على حتقيـق  الناس ، وضعفاء العلم والعقيدة واإلمي البسطاء من
من الناس يعزون كل خلل حيدث لديهم أو مشكلة يتعرضون هلـا   كثريأصبح ، فرغبام 

ىل السحر ويبحثون عمن يفك هلم ذلك السحر ويزيل عنهم ذلك العناء وهـذا الـوهم   إ
مشـقه  عناء وجيعلهم لقمة سائغة يتناوهلا السحرة واملشعوذون بدون ، والذي يعيشون فيه 

حاجة الناس للراحـة   نوالدجالوتهز أولئك السحرة واملشعوذون ينوينهبون أمواهلم حيث 
                                                

  ٣٢٦انظر خمتار الصحاح ، للرازي ، ص- ٥٣
 الثالثـة،  الطبعة،  الرسالة مؤسسة، ٢/١٢٠،  الفوزان فوزان بن صاحل،  التوحيد كتاب بشرح املستفيد إعانة- ٥٤

  م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣
، دار النفائس للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية  ٢/٢٤لفقهاء ، حممد رواس ، وحامد صادق ، انظر معجم لغة ا- ٥٥
  هـ١٤٠٨، 



 ١٩

فأومهوهم بأساليبهم اخلادعة بأم على صلة وثيقة باجلن وأن اجلن سيحقق هلـم  ، النفسية 
  . وسيوفر هلم السعادة الالزمة إليهما يسعون 

كل والبسطاء وضـعفاء النفـوس   وإقبال أصحاب احلاجات واملشا... وبني رواج الظاهرة
دون وعي أو تركيز تبذل اجلهات املختصة قصارى جهدها لضبط بؤر هؤالء املشـعوذين  

  . ذ الضعفاء والبسطاء من براثنهمواإلطاحة م وإنقا
عبداحملسن امليمـان أن   -ووفقاً ملا ذكره املتحدث الرمسي لشرطة العاصمة املقدسة الرائد 

 ثلة يف شعبة األمن الوقائي وإدارة املباحث اجلنائية قـد ألقـت  شرطة العاصمة املقدسة مم
، )٥٦(من جنسيات خمتلفـة  ) مشعوذا١٦٩ً( على  ـه١٤٢٧ القبض خالل العام اهلجري 

د على كثرة كان أولئك املشعوذون الدجالون يبيعون الوهم على ضعفاء النفوس ومما ساعو
املوهومني م وبقدرم على تقـدمي  وجود هؤالء املشعوذين وانتشارهم هو اعتقاد أولئك 

يصبون إليـه مـن آمـال وطموحـات      يد املساعدة هلم وحتقيق مبتغاهم وطلبام وما
سـى  وتصديقهم فيما يقولون وتقدمي العطايا والقرابني واهلبات ودفع املال اجلزيل هلم، ون

خرين لنفعـوا  أولئك املوهومون أن هؤالء املشعوذين والدجالني لو مبقدورهم أن ينفعوا اآل
  . أنفسهم أوالً وأصبحوا من األثرياء الذين يشار هلم بالبنان

 يف شكل جديد ، حيث أصـبح السـحر  ن واملشعوذوظهر يف هذا العصر السحرة كما 
تدعي أا تدعوا إىل الدين قنوات فضائية  وهلم ،ظهرون أنفسهم يف ثوب العلم والسحرة ي
وهي يف . احلديثة ، والعالج بالطب النفسي  ، أو تدعي عالج الناس باألساليبالصحيح 

قناة شهرزاد ، وقنـاة   ،ومن هذه القنوات  .حقيقة األمر تريد أكل أموال الناس بالباطل 
 نقلـت صـحيفة الشـروق اليـومي اجلزائريـة لعـدد      قد و. اجلرس ، وقناة كنوز 

 بعد – ونرغم الفتوى حبرمة التعامل معها اجلزائري(( : ، مقاالً بعنوان 12/02/2007
السحر والشعوذة (( وهناك فتوى بعنوان  ))  األكثر إقباال على قنوات التنجيم:  اخلليجيني
))  وطرق و وسائل التصدي لتلك القنوات والتحصن مـن شـرها   الفضائية يف القنوات

عبد الرمحن بـن  / فضيلة الشيخ : عليها  املوقعونو اليوسف لدكتور مسلم حممد جودتل
                                                

   ١٤١١٥العدد  -م ٢٠٠٧فرباير ١٥ -هـ ١٤٢٨احملرم ٢٧اخلميس انظر جريدة الرياض - ٥٦
  



 ٢٠

عبد العزيز / فضيلة الشيخ  . بن عبد الرمحن اجلربين عبد اهللا/ يلة الشيخ فض .ناصر الرباك
  .بن عبد اهللا الراجحي

ظهـور  تواجه اإلمام واخلطيـب ،  من التحديات اخلطرية يف هذا العصر اليت هلذا كان 
،  وذين والدجالنيحتذير الناس من شر السحرة واملشعالسحرة واملشعوذون ، وعليهما 

السـحر و الشـعوذة يف   (( وهناك رسالة بعنـوان   .يف خداع الناس وفضح أساليبهم 
 بقلم. وطرق و وسائل التصدي لتلك القنوات والتحصن من شرها القنوات الفضائية

  . ميكن االستفادة منها يف هذا اجلانب )) احملامي الدكتور مسلم اليوسف
  

  : التحديات االجتماعية واألخالقية : املبحث الثاين 
من التحديات اليت تواجه اإلمام واخلطيب يف هـذا العصـر ،    :ت األسرية املشكال-١

ومشـكلة   املشكالت الزوجيـة ،  مشكلة الطالق ، و:  ومن أمهها، املشكالت األسرية 
   . وغريها  تعاطي اخلمور واملسكرات واملخدرات والدخان

مشكلة الطالق ، اليت  دث عن واحدة منها على سبيل املثال وهيأحتلعل من املناسب أن 
أصبحت ظاهرة خطرية يف واقعنا املعاصر ، األمر الذي يستلزم من اإلمام واخلطيب تركيز 

  . ناس من خطرها عليها ، والعمل على التوعية والتوجيه مبا يقلل منها ، وحيذر ال
 ( النكـاح  قيد حل((  :ويف الشرع  )٥٧( . التخلية و الترك على يدل :الطالق يف اللغة و
   )٥٨( )) خمصوص بلفظ املآل أو احلال يف)  بعضه أو

نسبة و أسباب وحىت ندرك مدى خطورة ظاهرة الطالق يف اتمع املسلم ، لعلنا أن نذكر 
 : بشكل خـاص ، حيـث تقـول اإلحصـائيات      السعودي ظاهرة الطالق يف اتمع

 %27 مث تبوك ،ةوهي األكثر بني مدن اململك%  ٣٣,٥يف الرياض   :نسبة الطالق:أوالً
 .اخللـيج  وهي يف اململكة أكثر مـن بـاقي دول  %. ٥واألقل الباحة  ،% ٢٥رقيةشوال

: ويعلق املستشار سعد بن محدان الوهييب رئيس املركز االستشاري للدورات القانونية قائالً
                                                

  ١٤٢ص) طلق ( ، واملصباح املنري ، مادة ٣٩٦ص ) طلق ( انظر خمتار الصحاح  ، مادة - ٥٧
  والغضبان املكره طالق: بعنوان  ، مقال واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة لة البحوث اإلسالمية ،جم - ٥٨

  ٤١/٤٢١،  اجلبري حممد بن اهللا عبد بن هاين:  للشيخ
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أحد الزوجني أو كالمهـا   إتباعارتفاع نسبة الطالق يف اململكة هلا عدة أسباب منها عدم 
هناك أمر آخر وهو األغلب كونه سبباً للطالق وهو املال بـني  : اب والسنة، وأضافللكت

الزوجني وهو احلافز الرئيسي من وجهة نظري يف ارتفاع نسبة الطالق فكما يعلم اجلميع 
أن املرأة السعودية مل يكن هلا جماالت كثرية يف سوق العمل، أمـا اآلن فهـي يف معظـم    

مصدر رزق تكون هناك استقاللية نسبية عن الزوج، وبالتـايل  ااالت فعندما يكون هلا 
ينشأ نوع من املنافسة بني الطرفني يف أن كل واحد منهما يرغب أن يسيطر على اآلخـر  
وأن يكون هو سيد املواقف، وبالتايل ينشأ الرتاع، مؤكداً أن اخلالفات املالية وراء زيـادة  

  .نسبة الطالق يف اململكة
املفزعة حول كثـرة حـاالت    اإلحصائيات أسباب الطالق ، أو يف وال أريد اخلوض يف

العريب وملـاذا   ماذا أصاب جمتمعناالطالق يف اتمعات العربية واإلسالمية ، ولكن أقول 
  تزايدت حاالت الطالق بني الشباب؟
الطب النفسي جبامعة األزهر، يوضح أن السبب األول  الدكتور حممود عبد الرمحن أستاذ

فكثري من شباب اجلنسني   العربية هو البعد عن الدين، د حاالت الطالق يف جمتمعاتناالزديا
صـلي اهللا عليـه     - بالضوابط اليت حثنا عليها رسـولنا  ال يلتزم عند اختيار شريك حياته

فاظفر . ملاهلا ، وحلسبها ، وجلماهلا ، ولدينها : ألربع  تنكح املرأة (   :حيث يقول  - وسلم
  )٥٩( )  يداك تربت بذات الدين

الذي أراده اإلسـالم بقـول     يعد لدين اخلاطب مقامهمل وكذلك بالنسبة ألولياء الزوجة
تفعلوه تكن فتنة يف  كم من ترضون دينه و خلقه فأنكحوه إن الءاجإذا (  الرسول الكرمي

   )٦٠( ) األرض و فساد كبري
ع من عدد املبتلني ـا،  هناك أسباب أخرى تزيد من سعار هذه املشكلة وترف قد تكونو

النهاية سنجد أن ثلث بناتنا أو نسائنا يوصفن بوصف املطلقات ويعـانني أشـد    ولكن يف
                                                

، ومسلم يف كتاب الرضاع بـاب  ) ٥٠٩٠(أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب األكفاء يف الدين حديث - ٥٩
  ) ٣٧٠٨( الدين ، حديث  استحباب نكاح ذات

: قال الترمـذي  )  ١٠٨٤( أخرجه الترمذي يف كتاب النكاح ، باب إذا جاءكم من ترضون دينه ، حديث  - ٦٠
  .حسن : هذا حديث حسن غريب ، وقال األلباين 
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صغر السن وصعوبة احلياة مما يوجب على كل غيور أن يبحث عن عالج شامل  املعاناة مع
 . مبعىن أدق هلذه الظاهرة هلذه املشكلة أو

الظاهرة وهي ، اليت حتطم كيان األسرة  ملشكالتأكرب ا لذا كانت مشكلة الطالق من
ظهر يف عصرنا احلاضر وحتتاج إىل حل سريع ، واهتمام كبري من األئمـة  تاليت أخذت 

ة ، وعالج املشكالت األسـرية  يواخلطباء يف دروسهم وخطبهم ، وبيان احلقوق الزوج
  . اليت تؤدي إىل الطالق 

  
  : األخالقية  الفواحش-٢
،  )٦٤(، والسـحاق )٦٣(، واللواط  )٦٢(الزنا :ويقصد ا  ،)٦١( هي احملرمات واملعاصيو 

العربية واإلسـالمية   الفواحش يف اتمعات تظهورقد فمن التحديات املعاصرة ، وهي 
  .سائل اإلعالم وغريها يف و، و بنسب خمتلفة 

ل مع أنه من اتمعات اليت رمبا تكون أق -على سبيل املثال  –لو أخذنا اتمع السعودي 
اتمعات العربية يف وقوع الفواحش ، نظرا لتطبيق الشـريعة اإلسـالمية ، والتمسـك    

                                                
  ٤/٥٩٥انظر تفسري ابن كثري ، - ٦١
 كَـانَ  إنـه  الزنا تقْربوا ولَا{ :  تعالَى لِقا ، )) العظام الكبائر من وهو دبر أو قبل يف الفاحشة فعل وهو (( - ٦٢

 قَـالَ  أَعظَم الذَّنبِ أَي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سأَلْت{ :  قَالَ مسعود ابن روى و  } سبِيلًا وساَء فَاحشةً
 حليلَةَ تزانِي أَنْ قَالَ أَي ثُم قَالَ معك يطْعم أَنْ مخافَةَ ولَدك تقْتلَ أَنْ:  قَالَ أَي ثُم الَقَ خلَقَك وهو نِدا للَّه تجعلَ أَنْ

ارِكج  {فَقته ملَي٢/٤١٨انظر كشف القناع عن منت اإلقناع  ، . (  ع  (  
 مث السماء إىل فرفعهم -لوط قوم وهم- فعلها من لوج عز اهللا عاقب وقد ،))  الرجل الرجل إتيان(( : وهي - ٦٣

 التفسـري  أئمة بعض وذكر العقوبة، من يكون ما أبلغ وهذا سجيل، من حبجارة أتبعهم مث سافلها، القرية عايل جعل
 اهللا نسأل عقوبة يكون ما وأشد أبلغ من وهذا الدواب، ويق الديكة صياح السماء أهل مسع حىت القرية رفعت أنه

{ : قـال  وبالسـوء  بالفسق ووصفها باخلبث، ووصفها الفاحشة، هذه وجل عز اهللا شنع ولذلك! والعافية مةالسال
اهنيجنو نالشـبكة  موقـع  بتفريغهـا  قام صوتية دروس حممد حممد املختار ،زاد املستقنع ، انظر شرح ( } .... م 

  )  اإلسالمية
 أو هو   ٨/٣٧٥جع السابق ، باب حد الزنا ، املر(  )) باملرأة املرأة استمتاع(( هو و - ٦٤

 رمحهـم  العلماء بإمجاع حمرم وهو ، الرجل ا يفعل ما صورة مثل باملرأة املرأة تفعل أن(( 
  )  ٢/٨٥٥٨املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف الكويتية ، (  )) اهللا
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الناس واحلمد هللا ، فقد جاء يف إحصائية لباحثة سـعودية   بالتعاليم اإلسالمية عند كثري من
من خالل الدراسـة   ظهرلبغاء يف اتمع السعودي ، حيث حول جرائم الزنا والسفاح وا

حجم ظاهرة اجلرائم وزارة الداخلية ، ازدياد  اجلنائية عند اإلحصائيات اليت مت رصدها يف
جرميـة أخالقيـة    ٤٠٢٠هـ إىل ١٤٢٤لتصل يف عام األخالقية يف اتمع السعودي ، 

مع األخذ يف االعتبار أن كثرياً من جرائم النسـاء  ). الكتاب اإلحصائي لوزارة الداخلية(
على السمعة والشرف والستر، أي أا ال تصـل   األخالقية يتم تسويتها يف مهدها حرصاً

   .إىل علم اجلهات الرمسية ومل يتم تسجيلها وبالتايل ال تدخل ضمن اإلحصاءات الرمسية
جرائم الزنا سبب كبري يف التفكك األسـري  ((اض حتقيقا بعنوان يوقد نشرت صحيفة الر

ه تصاعد جـرائم  وأظهرت في)) الزواج وتقود للمخدرات والرشوة وعزوف الشباب عن
  )٦٥( .الزنا يف اآلونة األخرية 

يف  اإلجهـاض حـاالت   ، أن كشفت إحصائية صادرة من وزارة الصحة السعوديةكما 
السـعوديات   حالـة إجهـاض بـني    ٤٧٥٨٦بلغت يف العام املاضي  املستشفيات احمللية

  )٦٦( .واملقيمات يف البالد، وألسباب خمتلفة
ن يكون هلما موقف حازم وقوي جتاه هذا التحـدي  ولذلك كان على اإلمام واخلطيب أ

ـ  اوخطبـهم  ايف دروسـهم  ر اإلمام واخلطيبلعلي أن أحدد دوو اخلطري ،  اوكلمام
  : مبا يلي الوعظية ، 

  . التذكري حبرمة الفواحش يف اإلسالم -١
  . منها  االقترابالتحذير من -٢
  . التحذير من غشياا -٣
  . فها التحذير من التساهل يف اقترا-٤
٥-تمع خطورة انتشارها بني أفراد ا .  
  
  

                                                
  هـ ٨/١٠/١٤٢٦يف ) ١٣٦٥٨(انظر جريدة الرياض العدد - ٦٥
  ٨٠٠٢٤٩٤٤٤٤ظر مركز املعلومات لوزارة الصحة السعودية رقم اهلاتف ان- ٦٦
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  : وسائل اإلعالم الفاسدة -٣
اليت تبث الفسـق  ومواقع االنترنت اإلعالنات ويقصد ا القنوات واالت والصحف و

فهذا اإلعالم الفاسد من أكرب التحـديات  . والفجور ، وتدعو إىل الرذيلة وفعل الفاحشة 
فسد اإلعالم أخالق أفراد اتمع مبا يبثه من ، حيث ي واخلطيباحلديثة اليت تواجه اإلمام 

  . مواد فاسدة وإباحية
قناة فضائية إباحية على األقمـار األوروبيـة    ٣٢٠إن أكثر من : يف تقرير خطري يؤكد 

، وبذلك أصبح أثريـاء  "مليون يورو ٤٦٠باستثمارات تفوق  مملوكة لرجال أعمال عرب
يف جتارة اإلعالم اإلباحي، حيث يبلغ جممـوع القنـوات    ئيلالعرب ينافسون أثرياء إسرا

   .قناة أغلبها موجهة إىل العرب ٣٠اإلباحية اإلسرائيلية أكثر من 
 كشفت دراسة حديثة ألستاذ الرأي العام ووكيل كلية اإلعالم جبامعـة القـاهرة،  قد و

  يف عـدد عاطف العبد، عن ارتفاع كـبري . والرئيس األسبق ملركز حبوث الرأي العام د
 قناة غري مشفرة مـن  ٣٢١٢القنوات الفضائية عرب العامل جتاوز اخلمسة آالف قناة منها 

  )٦٧(.  قناة تبث باللغة العربية ٥٢٠بينها 
ماذا نصنع أمام هذا الكم اهلائل واملنتشر من املواد اإلعالمية الفاسدة ، اليت سهل الوصول ف

حلديثة يف نقـل املعلومـات ، وبسـبب    تقنية ابسبب الوبثها يف القنوات الفضائية ، إليها 
  . تسهيل أهل الفساد والشر للناس احلصول عليها ، وتداوهلا 

جهدا كبريا ، مـن  حكومتنا بالد احلرمني بشكل خاص اليت تبذل وحنمد اهللا حنن سكان 
د خالل وزارة اإلعالم السعودية ، ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف حماربة املـوا 

كما توجد يف بعض البلـدان العربيـة   . اإلعالمية الفاسدة واملاجنة اليت تدعو إىل الرذيلة 
 )٦٨(. واإلسالمية احملاربة اليسرية على تلك املواد 

هذا باإلضافة إىل الكم اهلائل من املواد اإلعالمية من مسلسالت ومتثيليات وبرامج ـدم  
  . األخالق وتدمر األفكار 

                                                
فضائية إباحية ، مصـطفى  قناة  ٣٢٠رجال األعمال املصريني والعرب ميتلكون أكثر من (( انظر مقال بعنوان - ٦٧

  )) على شبكة االنترنت الدولية  احلقيقةموقع  م ، على١٠/٦/٢٠٠٩عمارة ، تاريخ 
علـى   Oz Forum منتدى أوز))  !اليت تستهدف العرب تزايد عدد القنوات اإلباحية( (انظر مقال بعنوان - ٦٨

  . شبكة االنترنت 
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رير لإلعالم يف البالد العربية واإلسالمية ، يستدعي وقفة جادة وواعيـة  فهذا الواقع امل
الـذي يريـد    ومؤثرة من كل إمام وخطيب يف مواجهة هذا التيار التغرييب والتخرييب

ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس {قال تعاىل إهالك احلرث والنسل ، 
  )٦٩(}ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

اتمع املسلم وعالج ذلك من خـالل  ذلك برصد أهم اآلثار والسموم اليت يبثها يف و
التعليم والتوعية واخلطب ، عمل الربامج اليت تساعد على توعية األسر من خطـورة  

   .اإلعالم والتحذير من مسومه 
  
  : وسائل االتصال احلديثة سوء استخدام -٤
وإن تعدوا نعمـة  { ، قال تعاىل  ىم كثرية ال تعد وال حتصلقد أنعم اهللا تعاىل علينا بنع   

ومن هذه النعمة نعمة تسهيل وسائل االتصاالت  ، حيث ظهـرت   )٧٠(}اهللا ال حتصوها 
اهلواتف بأنواعها الثابتة واجلوالة ، فاإلنسان بإمكانه أن يتصل بأي شخص يكـون يف أي  

كالقرية الصغرية اليت ال خيفى أي  مكان يف األرض ، ويف حلظات ، األمر الذي جعل العامل
حدث حيصل فيها ، كما أن املرء بإمكانه االتصال مبن شاء يف أي وقت ويف أي مكان ، 

من التحديات اخلطرية اليت تواجـه  لكن مع ذلك أصبح  من اهللا تعاىل ، وهذه نعمة عظيمة
ام هذه التقنية أساء البعض استخداإلمام واخلطيب ، سوء استخدام التقنية احلديثة ، حيث 

مـن  ، عرب الصحف سمعه بني الفينة واألخرى يف الشر والفساد ، وال خيفى ما ن احلديثة
بصور ومقاطع يريـد نشـرها يف    وأديد شخص ما آلخر بصور ومقاطع يف اجلوال ، 

  . الشبكة العاملية االنترنت ، ليفضحه وينتقم منه 
واشكروا { اهللا تعاىل عليها قال تعاىل  يشكرسلم من هذه النعمة العظيمة ، أن موقف املو

   )٧١(}نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون 
                                                

  ٤١: سورة الروم - ٦٩
  ٣٤: سورة إبراهيم - ٧٠
  ١١٤:النحل  - ٧١
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، كاستخدامها يف قضـاء حوائجـه   وشكر هذه النعمة العظيمة، هي استخدامها يف اخلري
، وكذلك صلة األرحام ومعرفـة أحـوال األهـل     واالتصال مبن له جاجة لالتصال به

  . سؤال عنهم هم والواألقارب واملسلمني يف أي مكان ، وتفقد
 من أخطر وأبرز القضايا اليت بدأت تنتشر مؤخراً قضية ابتزاز الفتيات بصورهن الشخصيةو
وقد سجلت مراكز اهليئات املنتشرة داخل اململكة عدداً كبرياً من هذه القضـايا الـيت    ،

يدة تكون الفتاة هي الضحية ويف الوقت نفسه هي املسئولة الوحيدة عن وقوعها ذه املص
بسبب التهاون يف حفظها يف أجهزة الكمبيوتر أو إرساهلا لشخص غريب ارتبطت معـه  

  . بعالقة حمرمة أو غري ذلك
لقد سجلت هيئة تبوك واهليئات األخرى إحصائية كبرية يف ضبط حاالت ابتزاز للفتيات و

ج حىت أصبحت هذه الظاهرة من أهم وأبرز القضايا خصوصاً يف هذا الوقت ولعل هذا نتا
  )٧٢( .التحويالت اليت طرأت يف اتمع

من قبـل  هلا واالستخدام السيئ وتقنية نقل املعلومات ، تطور وسائل االتصاالت  بسببو
فتيات يف أيدي ذئاب بشرية ال ترحم تقـوم بـابتزازهن وديـدهن    الفتيات ، وقعت 

علـى كيفيـة    مل تدرب دوامة كبريةفتبدأ الفتاة يف .. بالفضيحة إن مل يستجنب لطلبام
التعامل معها، فتبدأ املتاهة والتعثر يف اخلطوات إىل أن تصل للوعد املكذوب بزعمه أـا  

فمسلسل التهديد والطلبات لـن  ، ه نت تستمر إىل طريق غري ماملرة األخرية ولن تكون حىت
  . نتهيي

بيت عن إضافة إىل عدم وجود الرقابة الذاتية وضعف الوازع الديين لدى الطرفني وختلي ال
الصلة بينهم حيث اسـتغل   التربية الصحيحة وانشغال الوالدين عن أبنائهم وبنام وانعدام

  .  ضعف الفتيات وخوفهن من انتشار الفضيحةهذه التقنية احلديثة ، و هؤالء الشباب
عن طريق ، سيئة ومقاطع ومن األمور املؤسفة ما انتشر بني بعض الشباب من تبادل صور 

ويظهر فيه سـجود   )٧٣(ومنها على سبيل املثال املقطع الذي انتشر مؤخرا ) البلوتوث ( 
                                                

، حتقيـق  ١٤٨٩٩العدد  -م ٢٠٠٩ابريل  ٩ -هـ ١٤٣٠ربيع اآلخر  ١٣اخلميس انظر جريدة الرياض ،  - ٧٢
نـورة  ، تبـوك  ،  سجيل املكاملات والتهديد والوعيد مدعاة إىل الوقوع يف عالقـة حمرمـة  نشر الصور وت((بعنوان 
 ))العطوي

  



 ٢٧

شاب آلخر يرقص والعياذ باهللا تعاىل ، وهذا من سوء استخدام هذه التقنية احلديثة ، ملـا  
فيها من نشر صور الشرك والكفر باهللا تعاىل فإن السجود لغري اهللا تعاىل شرك أكرب خمرج 

من آيتـه الليـل   { وال تكون العبادة إال هللا تعاىل قال تعاىل  من امللة ، ألن السجود عبادة
لذي خلقهـن إن  والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا ا

  )٧٤(}كنتم إياه تعبدون 
استخدام التقنية احلديثة فيما يغضـب  فالبد لإلمام واخلطيب من حتذير الناس من سوء 

حانه من الكفر بالنعم عموما ، ومن هذه النعم نعمة سـهولة  فقد حذرنا سباهللا تعاىل ، 
، وتوعية أولياء األمور بضرورة االنتباه وعدم ترك احلبل على وتوفرها  لوسائل االتصا

سوء استخدام التقنيـة   ، وتوضيح هذه السلبيات اخلطرية منالغارب ألبنائهم وبنام 
  .احلديثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
عة يف تعميم من وزارة الشؤون اإلسالمية توجيه بضرورة التحذير منه يف خطيب اجلمالير منه ، وجاء التحذ- ٧٣

   . باململكة 
  ٣٧: فصلت  - ٧٤
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  اخلامتة

هذا البحث ، الذي أسأل اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت يف املسامهة يف هذا فهذه خامتة    
اجلانب املهم يف ملتقى األئمة واخلطباء األول ، فما كان من صواب فهو من توفيـق اهللا  

، وما كان من خطأ فمين ومن الشيطان ، وأستغفر اهللا تعاىل ، وألـتمس مـن    يل تعاىل
برصـد أهـم النتـائج    النصح ، ولعلي أن أختم حبثي الكرمي العذر واملساحمة  و ئالقار

  : والتوصيات وهي كاآليت 
اإلمام يف هذا البحث هو اإلمام الراتب  ، الدائم الثابت ، الذي يؤم املصلني يف املسجد -١

، وهو املعني من اجلهات املسؤولة يف البلد ، وتقع عليه مسؤولية القيام ـذا الواجـب ،   
  . دهوهو إمام الناس يف مسج

  
  . اخلطيب من يقوم باخلطابة إلقناع الناس بفكرة معينة أو رأي واستمالتهم والتأثري فيهم-٢

واملقصود باخلطيب يف هذا البحث هو القائم بعملية اخلطابة الدينية يف املسجد املعني فيـه  
قـد  ف. من اجلهة املسؤولة يف البلد سواء كان إماما راتبا أو كان خطيبا وليس إماما راتبا 

فاخلطيب الذي نعنيه هو اخلطيب يف .  يكون اخلطيب خطيبا وليس إماما راتبا يف مسجد 
  . احملافل الشرعية 

  .  الوقت الراهن أي اخلمس أو العشر سنوات املاضية : يقصد بالعصر-٣
 هلـذه  ما خيفى وال ، منكر عن وي مبعروف وأمر ، وتذكري ، تعليمواخلطابة  اإلمامة-٤

 اإلقبـال  وحيل ، الغفلة تذهب وبالتذكري ، اجلهل يزول فبالعلم ، عظيمة لةمرت من األمور
 يف اهللا طاعـة  تسود املنكر عن والنهي باملعروف وباألمر ، عنه اإلعراض حمل الدين على

  . الشر ويقل اخلري ويكثر ، الرذيلة وتنحسر الفضيلة وتنتشر ، املعصية وتضمحل اتمع
  
نة الدعوة إىل اهللا تعاىل كل مسلم ، واإلمام واخلطيب من بـاب  لقد محل اهللا تعاىل أما-٥

 بِـالْمعروف  ويـأْمرونَ  الْخيرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن{أوىل وأحرى يف قوله تعاىل 
  )٧٥(} الْمفْلحونَ هم وأُولَئك الْمنكَرِ عنِ وينهونَ

                                                
 ١٠٤: سورة آل عمران  - ٧٥
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يم الناس دينهم وخيطب يف اجلماهري بكلمة اهللا وآثار رسوله صلى ال بد ملن ميارس تعل-٦

أن يقدروا خطورة مقامهم من حيث هو مقام رسول اهللا صـلى عليـه    ،اهللا عليه وسلم 
، يبين للناس بقوله وعمله بل  وسلم، فاإلمام واخلطيب والداعية قائم مقام صاحب الشرع

  . وتقريره
 ه اإلمام واخلطيب يف واقعنا اجلهل بالدين وغربـة الـدين  من أهم التحديات اليت تواج-٧

ولكن البد من عمل خطة واضحة يسري عليها اإلمام واخلطيب يف تعليم الناس وتذكريهم 
وخصوصا الواجبات احملتمة على كل مسلم العلم ا ،كالعلم بالتوحيد وحـق اهللا تعـاىل   

  . ك مما حيتاج إىل العلم بهوأركان اإلميان الستة ، والفرائض والواجبات وغري ذل
  
ضعف اإلميان الذي أصاب البعض يف عصرنا ، وهذا الغرور العلمي ، وتغليب اجلانب -٨

املادي ، يعترب من أهم التحديات اليت تواجه اإلمام واخلطيب ، وتتطلب منـهما التركيـز   
ثبتها العلـم ،  على تقوية وجتديد اإلميان يف النفوس ، واالطالع على احلقائق العلمية اليت أ

وربطها بنصوص الكتاب والسنة ، واستثمارها يف تثبيت اإلميان يف القلـوب وتنميتـه يف   
  .النفوس ، حىت تذعن خلالقها وتؤمن به 

  
من أهم التحديات املعاصرة اليت تواجه اإلمام واخلطيب ، الفنت واحملن اليت تظهر بـني  -٩

وقف شرعي ثابت ، يلزمه اإلمام واخلطيب احلني واآلخر ، وهذه الفنت واحملن حتتاج إىل م
وعلى اإلمام واخلطيب التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل . ويدل الناس عليه 

عند نزول الفنت واحملن واملصائب يف اتمع ، والبعد من اإلرجاف والدعوة إىل اخلـروج  
ملنحرفة عن هدي الكتاب على مجاعة املسلمني وإمامهم ، أو االغترار بالدعوات اهلدامة وا

  . والسنة والسلف الصاحل 
  

املوقف الذي ينبغي على اإلمام واخلطيب عند البدع واحملدثات ، أن يلزمـا عقيـدة   -١٠
السلف الصاحل يف التمسك بنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل ، والبعد عـن  



 ٣٠

س من خطورة االبتـداع يف  االبتداع يف الدين واحلذر من الوقوع يف البدعة ، وحتذير النا
  .الدين ، وبيان البدعة وحكم الشرع فيها ، حىت ال تلتبس البدعة بالسنة 

هلذا كان من التحديات اخلطرية يف هذا العصر اليت تواجه اإلمام واخلطيب ، وذلك بتحذير 
  .الناس من شر السحرة واملشعوذين والدجالني ، وفضح أساليبهم يف خداع الناس 

يات اليت تواجه اإلمام واخلطيب يف هذا العصر ، املشكالت األسرية ، ومن من التحد-١١
مشكلة الطالق ، و املشكالت الزوجية ، ومشكلة تعاطي اخلمـور واملسـكرات   : أمهها 

  .  واملخدرات والدخان وغريها 
لذا كانت مشكلة الطالق من أكرب املشكالت اليت حتطم كيان األسرة ، مشكلة الطالق ، 

اهرة اليت أخذت تظهر يف عصرنا احلاضر وحتتاج إىل حل سريع ، واهتمام كـبري  وهي الظ
من األئمة واخلطباء يف دروسهم وخطبهم ، وبيان احلقوق الزوجية ، وعالج املشـكالت  

  . األسرية اليت تؤدي إىل الطالق 
  

ت ، وهي من التحديا الزنا ، واللواط ، والسحاق: احملرمات واملعاصي ، ويقصد ا -١٢
املعاصرة ، فقد ظهور الفواحش يف اتمعات العربية واإلسالمية بنسـب خمتلفـة  ، و يف   

  .وسائل اإلعالم وغريها 
لذلك كان على اإلمام واخلطيب أن يكون هلما موقف حازم وقوي جتاه هـذا التحـدي   
اخلطري ، لعلي أن أحدد دور اإلمام واخلطيب يف دروسهم وخطبهم وكلمام الوعظيـة  

والتحـذير مـن   . والتحذير من االقتراب منـها  . ذكري حبرمة الفواحش يف اإلسالم بالت
  . وخطورة انتشارها بني أفراد اتمع . والتحذير من التساهل يف اقترافها . غشياا

  
  

الواقع املرير لإلعالم يف البالد العربية واإلسالمية ، يستدعي وقفة جـادة وواعيـة   -١٣
ب يف مواجهة هذا التيار التغرييب والتخرييب الذي يريد إهـالك  ومؤثرة من كل إمام وخطي

ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم {احلرث والنسل ، قال تعاىل 
  )٧٦(}بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

                                                
  ٤١: سورة الروم - ٧٦
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وذلك برصد أهم اآلثار والسموم اليت يبثها يف اتمع املسلم وعالج ذلك مـن خـالل   
والتوعية واخلطب ، عمل الربامج اليت تساعد على توعية األسر من خطورة اإلعالم التعليم 

  . والتحذير من مسومه 
  
  

البد لإلمام واخلطيب من حتذير الناس من سوء استخدام التقنية احلديثة فيما يغضب -١٤
اهللا تعاىل ، فقد حذرنا سبحانه من الكفر بالنعم عموما ، ومن هذه النعم نعمـة سـهولة   

وتوفرها ، وتوعية أولياء األمور بضرورة االنتباه وعدم ترك احلبل علـى   لسائل االتصاو
يف سـوء اسـتخدام التقنيـة     الغارب ألبنائهم وبنام ، وتوضيح هذه السلبيات اخلطرية

  .احلديثة
لعل من األمهية مبكان أن حيرص اإلمام واخلطيب على أن يوليـا هـذه التحـديات    -١٥

  . هما يف التوجيه واإلرشاد والتذكري وعنايتهما يف خطب املعاصرة اهتمامهما
  

املعهد العـايل لألئمـة و   وويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد وأشكر جامعة طيبة 
اخلطباء إلقامة هذا امللتقى املبارك وحث الباحثني على املسامهة فيما خيدم األئمة واخلطبـاء  

املعهد أيضا على جهوده الواضحة يف خدمة الـدعوة إىل  والدعوة إىل اهللا تعاىل ، ويشكر 
  ....وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآخر دعوانا إن احلمد هللا رب العاملني . اهللا تعاىل 

  
  

  سلطان بن علي شاهني .د: إعداد                                
  ام وخطيب مسجد عثمان بن عفان باألزهري باملدينة املنورة إم

  
  
  
  
  



 ٣٢

  فهرس املوضوعات
  الصفحة   املوضوع   الرقم

  ٢  . تعريف باملوضوع وأمهيته وأهدافه : املقدمة -  ١
  ٤  . تعريف مبصطلحات املوضوع   ٢
  ٥  . أمهية املوضوع   ٣
  ٦  . أهداف البحث   ٤
  ٦  . أمهية اإلمامة واخلطابة    ٥
  ٧  .واجب اإلمام واخلطيب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل  ٦
اجلهـل  -١: التحديات العقديـة  : األول  املبحث  ٧

  .بالدين وغربته  
٩  

ضعف اإلميان أو اإلميان املخدر لـدى بعـض   -٢  ٨
  .الناس و ضعف الوازع الديين 

١١  

  ١٣  .الفنت واحملن -٣  ٩
  ١٤  .ظهور البدع -٤  ١٠
  ١٨  .ظهور السحرة واملشعوذين -٥  ١١
  : ية التحديات االجتماعية واألخالق: املبحث الثاين   ١٢

  .املشكالت األسرية -١
٢٠  

  ٢٢  .الفواحش األخالقية -٢  ١٣
  ٢٤  .وسائل اإلعالم الفاسدة -٣  ١٤
  ٢٥  .سوء استخدام وسائل االتصال احلديثة -٤  ١٥
  ٢٨  . اخلامتة وتشمل أهم النتائج والتوصيات -  ١٦

  


