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فيقول اهلل تبارك وتعاىل ﴿ َذلِ َك َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َع ِائ َر اهللهِ َفإِ هَّنَا ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
وب﴾
ِ
إجاللا ،وأدا ِئها بعلم ويقني ،ورغبة وحمبة،
أوامره ونواهيه ،وتعظ ُيمها ب
وشعائر اهلل؛
ُ
ُ
وتسليم وانقياد ،وصدق واتباع ،وإخالص وقبول.
ِ
أسامئه ،عظيم يف
تعظيم اهلل جل وعال ،فهو سبحانه عظيم يف
ومن أعظم الشعائر:
ُ
صفاتِه  ،عظيم يف أفعالِه  ،وعظيم يف ِ
وحيه وتنزيلِه ،فلقد كان رسول اهلل صىل اهلل
ُوت ،وا ْلكِ َِبي ِ
وت واْلَْ َلك ِ
اْلَب ِ
عليه وسلم يقول يف ركوعه وسجوده «سبح َ ِ
اء
َ ْ َ
َ
ُ ْ َ
ان ذى ْ َ َ ُ
ِ
شكر
َوا ْل َع َظ َمة» ومن تعظيمه سبحانه؛ أن ُي َ
ذكر فال ُينسى ،وأن ُي َ
طاع فال ُيعىص ،وأن ُي َ
فال ُيكفر ،ومن تعظيمه  :معرف ُة معنى ال إله إال اهلل ،وأنه ال معبو َد بحق إال اهلل ،فهل
وتَبأت من كل ما ُيعبد سواه َ ،
وخ َض ْع َت
أ ْفردتهه سبحانه بالعبادة ،ورص ْفتَها ك هلها له ،
َ
ِ
رتضت عىل يشء من رشعه ،و َعبدتهه كام ُيريدُ ال كام ُتريد ،هل استقر
ألوام ِره ،وما ا ْع
َ
ِ
وسائر شؤونِك؟ هل َو َص َل
توحيد اهلل يف قلبك؟ وظهر عىل عباداتِك ومعامالتِ َك
ُ
اخلوف من اهلل يف
إجالل اهللِ إىل عينيك؟ فكففتها عن النظر إىل احلرام ،هل متكن
ُ
أذنيك؟ فانرصفت عن سامع الغناء والغيبة والنميمة ،والفحش والقيل والقال.
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ِ
ِ
تعظيم كتابِه ﴿ َو َل َقدْ آ َت ْين َ
َاك َس ْبع ًا ِم ْن اْلَْ َث ِاِن َوا ْل ُق ْر َ
يم﴾
شعائر اهلل:
من تعظي ِم
آن ا ْل َعظ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
حدوده
بمتشابِه  ،قفوا عند
بمحكمه ،وآمنوا
كتاب اهللِ حق تعظيمه ،اعملوا
فع ِّظموا َ
حق تالوته  ،وال حترفوه عن مواضعه،
وحرموا حرامه  ،واتلوه ه
َ ،أحلوا حالله ِّ ،
وردوا ما أشكل عليكم إىل عاْله.
تعظيم نب ِّيه صىل اهلل عليه وسلم  ،فال طاعة هلل إال بطاعته ﴿ هم ْن
من تعظيم شعائر اهلل :
ُ
ُيطِ ِع ٱ هلر ُس َ
ُ
اإليامن إال بتحقيق حمبته «ال يؤمن أحدكم حتى
اع ٱهللهَ﴾ وال يتم
ول َف َقدْ َأ َط َ
ِ
أكون أحب إليه من ِ
ِ
والناس أمجعني» من تعظيمه صىل اهلل عليه وسلم؛
وولد ِه
والد ِه
ِ
يم ما جاء
اإلكثار من الصالة والسال ِم عليه  ،و َتعدا ُد فضائله ،والتأيس بشامئله ،وتعظ ُ
ُ
به من الرشيعة  ،أطيعوه فيام أمر  ،وصدقوه فيام أخَب  ،وانتهوا عام َّنى عنه وزجر ،
ِ
والزيادة يف رشيعته ،وال بإنزاله منزلة الربوبية،
وال يكون تعظيمه باالبتدا ِع يف دينه،
التعظيم والتوقري،
فهو صىل اهلل عليه وسلم عبد ال يعبد ،ورسول ال يكذب ،ح ُقه
ُ
واْلحب ُة واإلجالل ،من غري غلو وال جفاء ،وابتعدوا عن انحرافات الزنادقة الذين
يردون سنته ،وخزعبالت الصوفية ،الذين يده عون ُح هبه ،وخيالفون هديه.
ِ
ِ
ِ
أفضل
صحبة
اختصهم اهللُ ب
الصحابة الكرام ،الذين
تعظيم
ومن تعظيم شعائر اهلل :
ه
ُ
ِ
ون األَ هو ُل َ
السابِ ُق َ
ون ِم َن
ُر ُسله ،فحملوا الرشيعة وب هلغوها ،فنالوا رضوان اهلل تعاىل ﴿ َو ه
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ار وا هل ِذين ا هتبعوهم بِإِحسان ر ِ
اْلُ َه ِ
ِض اهللُ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه﴾ فع ِّظموا
اج ِري َن َواألَن َْص ِ َ
َ َُ ُ ْ ْ َ َ َ
صحاب َة نب ِّيكم والزموا غرزهم  ،واقتفوا آثارهم ،فقد أرشدكم رسول اهلل صىل اهلل
ُ
وستفرتق هذه األمة عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار
عليه وسلم إىل ذلك فقال «
إال واحدة ،قيل :من هي يا رسول اهلل؟ قال :من كان عىل مثل ما أنا عليه وأصحايب»
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن س ِّبهم فقال «ال تسبوا أحدً ا من أصحايب»
وَّنانا
فهل عظمهم من سب أبا بكر وعمر ،وعثامن وعيل  ،أمن قدح يف أيب هريرة ومعاوية.
ومن تعظيم شعائر اهلل :طاع ُة ِ
ِ
األمر يف غري معصية اهلل ،فبطاعتهم تقا ُم الشعائر،
والة
وتُطب ُق احلدود ،ويعم األم ُن والرخاء ،إن رأيتم منهم خريا فانرشوه ،وإن رأيتم عيبا
فاسرتوه ،وإن رأيتم باطال فبالنصح واحلسنى ردوه ،وإن جاروا وظلموا فاصَبوا ،
وال تنزعوا يدا من طاعة  ،حتى تلقوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل احلوض.
ومن تعظيم شعائر اهلل :تعظيم ب ِ
يوت اهلل ﴿ ِيف ُب ُيوت َأ ِذ َن اهللهُ َأ ْن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر فِ َيها
ُ ُ
أظلم ممن
وأعظمها احلر ُم اْلكي ،ثم احلر ُم اْلدِن ،ثم اْلسجدُ األقىص ،فمن
اس ُم ُه﴾
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
واْلامحكات
للضغوط الدولية،
وسائل
وج ََع َلا
َمنَ َع
الناس من عبادة اهلل فيهاَ ،
َ
ِ
البالد إىل اهلل
السياسية ،فهي أحب البقاع إىل اهلل لقوله صىل اهلل عليه وسلم « َأ َحب
مساجدُ ها» رواه مسلم.
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ِ
ِ
وآكد الفروض ،أقيموها مع مجاعة اْلسلمني،
أظهر الشعائر،
الصال ُة -عباد اهلل -من
يف اْلساجد يف أوقاهتا  ،واحذروا قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم «العهد الذي بيننا
وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر» .فاللهم ...................
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احلمد هلل
حق الوالدين ،فعن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:
ومن تعظيم شعائر اهلل :
تعظيم ِّ
ُ
ِ
سخط الوالد» والداك تعبا عليك
الرب من
وس َخ ُط
ِّ
«رضا الرب من رضا الوالدَ ،
وربياك ،وعلامك وأدباك ،كم حزنا لتفرح ،كم جاعا لتشبع ،وبكيا لتضحك ،وسهرا
شكرا ،فلام أَّنكتهام األمراض،
أجرا ،ويبذالن وال يأمالن ً
لتنام ،يعطيان وال يطلبان ً
ِ
َ
الزوجة
تفضيل
دار الرعاية؟ و
وزارهتام األسقام ،واحتاجا إىل برك ،كان جزاؤمها َ
ِ
الصوت والعصيان؟ بل ورفع اليد يف
ورفع
واألوالد؟ أحقهام الصدو ُد والجران؟
ُ
ترفع بام رأسا ،وال
بعض األحيان؟ ُأف لك ما أقسى قلبك؟ ال ترى لام معروفا ،وال ُ
وتتضجر من مؤانستِهام ،أنسيت قول اهلل
تعرض عن جمالستِهام،
تقيم لام وزنا،
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
مها َأ ْو
َب َأ َحدُ ُ َ
﴿ َو َق ََض َرب َك َأاله َت ْعبُدُ وا إِاله إِ هيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا إِ هما َي ْب ُل َغ هن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
ِ
مها َو ُق ْل َل ُ َام َق ْوالً ك َِري ًام﴾.
المها َفال َت ُق ْل َل ُ َام ُأف َوال َتن َْه ْر ُ َ
ك َُ
حق اْلرأة ،فلقد وعد اهلل من رعاها بنت ًا باْلنة ،فقال
ومن تعظي ِم شعائر اهلل :
تعظيم ِّ
ُ
عليه الصالة والسالم «من َع َال جاريتني حتى تب ُلغا جاء يو ُم القيامة أنا وهو كهاتني»
كمل ًة نِصف الدِّ ين زوج ًة  ،فقال عليه الصالة والسالم «إذا تزوج العبد فقد
وجعلها ُم ِّ
استكمل نصف الدين فليتق اهلل يف النصف الباقي» حسنه األلباِن ،وع هظم ح هقها أم ًا ،
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فقال صىل اهلل عليه وسلم «الزم رجلها فثم اْلنة» فقوموا بام أوجب اهلل عليكم جتاه
ِ
وهن عن اْلنكر ،فأنتم مسؤولون عن تَبجهن
وأَّن ُ
نسائكم ُ ،م ُروهن باْلعروفْ ،
لكل صائد ،وال ألعوب ًة يف ِ
يد ِّ
وسفورهن واختالطهن ،ال َتدَ عوهن فريس ًة ِّ
كل مارق،
وال دمي ًة يف ِ
يد ه
كل زنديق.
ُ
ِ
شعائر اهلل ،قال عز وجل ﴿فصل لربك وانحر﴾
وذبح األضاحي والدايا من
ُ
فضحوا تقبل اهلل ضحاياكم ،واذكروا اسم عليها ،وكلوا منها وأطعموا  ،وال ُتو ِّكلوا
من يضحي عنكم خارج البالد ،فإن هذا خمالف لقول اهلل تعاىل ﴿ َف ُك ُلوا ِمن َْها﴾ كام هبني
عىل ذلك اب ُن عثيمني والفوزان.

