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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  تقديم فضيلة الشيخ

  عبد الرزاق بن صالح النهمي

ًد هللا رب العاملني, وأشهد أن ال إله إال اهللا, وأشهد أن حممدا عبده احلم
 : ورسوله صىل اهللا عليه وسلم, أما بعد

أيب عبد / فقد قرأت رسالة أخينا الفاضل الداعي إىل اهللا السلفي الثبت
إنذار الدارس من فتن وخمالفات املدارس (الرمحن عبد اهللا بن فرحان العتمي 

ة نافعة جديرة بالنرش, لعل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع هبا فرأيتها رسالة جيد
 .ًفجز اهللا أخانا عبد اهللا خريا وبارك فيه

 .واحلمد هللا رب العاملني
 كتبه أبو بكر عبد الرزاق بن صالح بن عيل النهمي

  من هجرة النبي ١٤٣٣ربيع الثاين لعام /٥مساء االثنني 
 عليه الصالة والسالم
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  الرحيمبسم اهللا الرمحن

  المـقـدمـة

احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا 
ال ن وسيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أ

 .قًإله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
ُيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاَ﴿ َّ ُ َ َُّ َِ َّ َ ِ حق تقاتهَ ِ َ ُ َّ َ وال متوتن إال وأنتم مسلمونَ َُ ْ ُّ ُِ ُ ْ َُ َ َّ ََّ ِ﴾ 

 .]٢٠١:عمران آل[
َيا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ﴿ َ َ َّ ُ َْ َِّ ٍ ِ َِ َ َ ََّ ََ َّ ٍَّ ْ َ ُِّ ُ َ ُُّ ُ َ َ

ُزوجها وبث منهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاَ ا ََّّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ًْ َ َِ ِ ًِ َ ً ِ ْ ُلذي تساءلوَ ََّ َ َ َّن به واألرحام إن ِ َِ َ َْ ََ ِ ِ
ًاهللاَ كان عليكم رقيبا ِْ َ ْ ُ َ َ َ  .]١:النساء[﴾َ

ًيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاَ وقولوا قوال سديدا ﴿ َِّ َِ َ ًُّ ُ َّْ َ َ ََ ُ ُ ُ َ َ  ْيصلح لكم أعاملكم َ ُْ َُ َْ َ ْ ْ ُِ
ُويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاَ ورسوله َ ُ ْ َ َ َ ََ َُ َ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُُ ُ ْ فقد فاز فوْ َ َ َ ََ ًزا عظيامْ ِ َ − ٧٠:األحزاب[ ﴾ً

٧١[. 
   :أما بعد

ّورش األمور  ,قٍمد إن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلد هد حم
  .وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار, حمدثاهتا
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   :بعدو
 من الكثريإخواين يف اهللا إن الناظر إىل مدارس املسلمني اليوم جيد 

إنذار الدارس من فتن و  (: هذه الرسالة املسامةكتبتلذلك املخالفات الرشعية 
بعض املخالفات والرد عليها باألدلة من كتاب فيها ذكرت , )الفات املدارسخم

 نه جواد كريمإً املسلمني مجيعا  هبا من اهللا أن ينفعًا راجيقاهللا وسنة رسوله 
 .واحلمد هللا رب العاملني
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  جهود الكفار وأهل البدع 
   مدارس المسلمينفي إفساد

الكالم عىل بعض املخالفات املوجودة يف مدارس ودونك 
 . املسلمني , فأقول وباهللا استعني

ًمامية وداعيا إليها وملاذا ال توضع ً مشيدا بعقيدة الروافض اإل:قال الغزايل
ًأمام الطالب يف الصفوف العليا أو الدنيا صورة صادقة ًلتفكري األمامية يف  ً

 .ع والسنن املختلفةاألصول والفرو
هم أ إىليف تقديمه إلرشاد السائل  :وقال حممد بن بدرالدين احلوثي

احلمد هللا رب العاملني والصالة : بيه وهو ضال وأبوه ضال قالاملسائل أل
فلقد كانت اهلجمة الوهابية عىل بالدنا  :والسالم عىل حممد وآله الطاهرين وبعد
 الزيدية بوجه خاص وكثري من املبادئ والتي استهدفت القضاء عىل املعتقدات

هم أسباب النهضة أاإلسالمية بوجه عام كانت هذه اهلجمة الرشسة من 
العلمية التي تشهدها بالدنا اليوم فقد توافد كثري من الشباب لطلب العلم 
وافتتحت املدارس العلمية األهلية يف كثري من املناطق اليمنية وازدهرت 

ًب املدارس واملعاهد وكل ذلك طلبا للحقيقة إىل أن املساجد وتوافد إليها طال
ً وتسهيال لطلبة العلم وخاصة أصحاب املراحل االبتدائية واإلعدادية :قال
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أحببت أن أتقدم إىل الوالد العالمة بدر الدين بن أمري الدين حفظه اهللا بأربعني 
 إليها يف ًسؤاال يف خمتلف املواضيع التي جيب فهمها عىل كل طالب والتي حيتاج

مواجهة الغزو الفكري الغاشم وطلبت منه اإلجابة عليها رغم كثرة الشواغل 
ًالتي يعاين منها باستمرار من خدمة العلم تدريسا وتأليفا وفتو وقد جاءت  ً

 رب العاملني بحمد اهللا وافية شافية تتالءم مع مستو أي طالب واحلمد هللا
ة التي قدمها للجيل املسلم ونفعنا اهللا ًفجزاه اهللا خريا عىل هذه اجلهود العظيم

بعلومه ورزقنا العلم الرشيف والعمل به وصىل اهللا عىل حممد وآله 
 )١(.الطاهرين

ازة ويف هذه الرسالة نفي الرؤية ونفي بعض الصفات كالوجه واليد وإج
ستغاثة بغري اهللا وكذا التوسل بالصاحلني والنذر لغري اهللا وإجازة التامئم اإل

 وإجازة التمسح برتاب قبور األولياء والتربك بآثارهم وغري ذلك من الرشكية
 .العقائد الفاسدة

ن أً عندما كان رئيسا للجامعة حيث زعم :)٢(ما قاله عبدالعزيز املقالح
ا هبتان عظيم املطالبة بعزل الطالبات عن الطالب خمالف للرشيعة سبحانك هذ

 كانوا يؤدون ق عهد النبي ن املسلمني عىلأختالط بواستدل عىل جواز اال

                                                       
 .)هـ١٤١١صفر١٠(حممدبدرالدين احلوثي  )١ (
 .رئيس جامعة صنعاء سابقا ً )٢ (
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الصالة يف مسجد واحد الرجل واملرأة وقال والواقع أن املسلمني منذ عهد 
الرسول كانوا يؤدون الصالة يف مسجد واحد الرجل واملرأة ولذلك فان 

 .التعليم البد أن يكون يف مكان واحد 

**** 
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  نشر المدارس االستعمارية 

  :)١( ـ قال الشيخ بكر أبوزيدرمحه اهللا
م طرح املنرصهاملني عىل صديقه روشلد اليهودي إنشاء ١٨٦٣ويف عام 

ًلقد انشأ األتراك حصنا لفتح : (ًانوية بجوار قلعة الروميل قائالمدرسة ث
 وعزاه إىل كتاب املدارس التنصريية )ُاسطانبول وأنا سأنشئ هنا مدرسة هلدمهم

بنات يف بالد  إن مدارس ال)جسب(حد املبرشين أ يقول )٣١−٣٠ص (وقال 
نام هو إً عيني لقد شعرت دائام أن مستقبل األمر يف سوريا )٢( اإلسالم هي بؤبؤ

 .بمنهج تعليم بناهتا ونسائها
وكان مدرس يف املدرسة اليسوعية يف بريوت  :")٤١−٤٠ص(وقال 

  ?يسأل الطالب يف صباح كل يوم هل أنت بنعمة اهللا مسيحي
ًهم بذلك إال مسلام أجاب بقوله أنا ويف يوم أجابوا مجيع, فيجيبوا بنعم

 فناله من الغضب واألذ ماناله ومازال املدرس به حتى أجاب نعم.مسلم
 إن "الزحف إىل مكة"ود شلبي من كتابه فيام نقله عن عبد الود" :)٩ص(وقال 

ًمنرصا أمريكيا اسمه  لن تتوقف جهودنا وسعينا يف :  قال)روبرت ماكس(ً
 الصليب يف سامء مكة ويقام قداس األحد يف تنصري املسلمني حتى يرتفع

                                                       
 .)٢٧ص (املدارس العاملية  )١ (
 . القاموس–وسط عيني  )٢ (
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َّ ولن ترىض عنك اليهود وال النصار حتى ﴿ : قال اهللا سبحانه وتعاىل.املدينة ََ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َّْ ْْ ََ َ َ
 َتتبع ملتهم قل إن هد َ َّ َُ َّ ُِ ْ َّْ ُ َِ َ هو اهلد ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك اهللاِِ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َِ َِّ ََ َّ َُ ْ َُ َ ِ ُ ْ

ْمن ال َ َعلم ما لك من ِ ِ َِ َ َْ ٍ من ويل وال نصري اهللاِِ ِ َ َ َ ٍّْ ِ   .]١٢٠:البقرة[﴾ِ
ومن جهد املنرصين فتح العديد من املدارس كام ذكر الشيخ بكر أبو زيد 

 .ًعددا منها
 .م١٨٣٠مدرسة البنات يف اإلمرباطورية العثامنية سنة 

 عام الكلية الفرنسية باإلسكندرية واجلمعية اإلنجيلية الربوتستانتية
 .م١٨٤٠

ًطالبا ) ٧١٧(م بلغ عدد الطالب ١٨٨٠مدارس اآلباء اليسوعيني عام 
ًمسلام وكان انتشار املدارس األجنبية فيها مكثفا حتى إهنا اآلن تبلغ عرشات  ً

من %) ٥٢(اآلالف من املدارس ويبلغ نسبة الدارسني فيها من املسلمني 
م ١٩٠٩مريكية عام  وقد كان نصيب سوريا من املدارس األ.الطالب بمرص

)١٧٤ (ويف السودان كلية غوردن يف اخلرطوم عام .مدرسة يف املدن والقر
م وهناك أنواع املدارس والبعثات التنصريية اليشء الكثري بل إن عدد ١٩٠٣

البرصة مدرسة يف ويف العراق , الكنائس يف اخلرطوم يفوق عدد املساجد
 ويف .دارسهم يف أنحاء العراق ثم انترشت م,للبنات وهي أول مدرسة تبشريية
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ويف بالد احلكمة واإليامن حرسها اهللا من , موريتانيا املدارس الفرنسية
 .)١(الفتن
 .املعهد األمريكي للغات / ٢ .املدرسة األمريكية بصنعاء/١
 .املعهد الربيطاين / ٤ .املدرسة الفرنسية/٣

 .وغري هذه املدارس يف اليمن ال أذكرها اآلن
هنا خري أ هذه احلملة التنصريية املوسعة التي يظن الناس فانظر أخي إىل

 .ًوهي عكس ذلك متاما نسأل اهللا السالمة والعافية
 

                                                       
 .اليمن احلبيب )١ (
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  بعض ردود أهل السنة 
  على كتب الضالل التي في المدارس 

 :هناك ردود كثرية لكني سأذكر ما مر يب
اب أخطاء يف كت: (ما كتبه الشيخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض يف مقال له

ًوكان الشيخ رمحه اهللا قد كتب مقاال بعنوان أخطاء يف  )أصول العامل احلديث
  .)١(كتاب أصول العامل احلديث وذلك يف صحيفة البالد حيث نرشت

ثر بعض إهـ يقول فيه وتوقف نرش باقي احللقات عىل ١٤/٢/١٣٨٩يف 
بية التداخالت وكان هذا الكتاب يدرس يف املدارس الثانوية باململكة العر

السعودية حوايل عرش سنوات وطبع ثالث طبعات وفيه أخطاء شنيعة منافية 
لعقيدة املسلمني وفيه إثارة للفتن فاستاء بعض األشخاص من نقده هلذا 
الكتاب وحيكت الدسائس فانتهزوا الفرصة بعد نرش مقاله عن حريق املسجد 

 .األقىص فكان ما كان
قال يف تقديمه لرسالة القاعدة يف ,كالم شيخنا العالمة الوادعي رمحه اهللا

فإن مسؤولية التعليم عظيمة غفل عنها كثري من الناس ( :القراءة والكتابة
  :فاألب والولد مههام الشهادة واملدرس مهه املرتب ولقد أحسن من قال

                                                       
 هـ١٤/٢/١٣٨٩احللقة األوىل يف ) ١ (
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ــــــــوال ـــــــــرية األق ــــــــا خـ  وضـــــــــــعوك يف األغـــــــــــالل  ي
ــــــــال  ًلـــــــيس املـــــــدرس خملـــــــصا ــــــــري مب ــــــــل غ  والطف

ــــــــــــــال  هــــــــادةهــــــــذا لنيـــــــل شــ ــــــــــــــل امل  وذا لني

 من الطالب ٌقال رمحه اهللا ويف هذا الزمن بحمد اهللا فقد شعر كثري
 .بضياعهم يف املدارس النظامية وانسحبوا إىل املراكز العلمية

وقد وجدوا بحمد اهللا بغيتهم فاستفادوا يف القرآن واحلديث واللغة 
 ألطفال أصعب مراحلوالعقيدة والفضل يف هذا هللا عزوجل وملا كان تلقني ا

ً يف املدارس النظامية عمال طيبا لو خال من التعليم عىل املدرس وكان ما قرر ً
وأمحد .وقال أمحد, أرو :تصوير ذوات األرواح وبعض األمثلة مثل قالت
 .الخ..والنصار وأرو من الصليحيني الذين هم أكفر من اليهود

 .ن من هذه املدارسومنذ زمن قديم والعلامء يشكو :وقال رمحه اهللا
 −: وهو من علامء القرن السادس يقول :فجعفر بن تغلب يقول

ــــرصنا ــــرصنا يف م ــــدروس بع ـــاط  إن ال ـــرط عي ـــط وف ـــىل غل ـــت ع  بني
ـــيط واالخـــالط  ومــــدرس يبــــدي مباحــــث كلهــــا ـــشأت عـــن التخل   ن

ــــراط  حريــــر فــــيهم دأبــــهنوالعــــامل ال ــــطوطاليس أو بق ــــول أرس   ق
ــــرة ــــادت جه ــــن اهللا ن ــــوم دي   هـــذا زمـــان فيـــه طـــي بـــساطي  وعل
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 −: ويقول آخر
ــــد  تــــصدر للتــــدريس كــــل مهــــوس ــــه امل ــــسمى بالفقي ــــد ت  رسبلي
ـــديم شـــاع يف كـــل جملـــس   فحــــق ألهــــل العلــــم أن يتمثلــــوا ـــت ق  ببي
ــا ــن هزاهل ــدا م ــى ب ــت حت ــد هزل  كالهــا وحتــى ســامها كــل مفلــس  لق

 من قبل أعداء القصد إن هذه املدارس بالء جاءنا :إىل أن قال رمحه اهللا
سلمون جاهلون كام قلنا الوالد اإلسالم وهي تابعة للمنظامت اليونسكية وامل

 .يدري ما يدرس الولد واهللا املستعانال
ًإن الناظر إىل الطابور املدريس جيد فيه عددا من املخالفات ومن تلك 

 . وإليك بيان هذه املسألة,ًاملخالفات الوقوف تعظيام للعلم الوطني
  −: )١(شيخ السعدي رمحه اهللاكالم ال

قال من اجلهل املركب حال أئمة الكفر وزعامء امللحدين الذين مهروا يف 
علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غريهم وحرصوا املعلومات يف معارفهم 

ولقد  :الضئيلة ضيقة الدائرة واستكربوا عىل الرسل وأتباعهم إىل أن قال
ملشتغلني بالعلوم العرصية التي مل يصحبها انخدع هلؤالء امللحدين كثري من ا

والعهدة يف ذلك عىل املدارس التي مل هتتم بالتعاليم الدينية , دين صحيح
 .العاصمة من هذا اإلحلاد

                                                       
 .)سؤال وجواب يف اهم املهامت(كتاب ) ١ (
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فإن التلميذ إذا خرج منها مل يمهر يف العلوم الدينية والختلق باألخالق 
أهله وسهل عليه  احتقر الدين ونه يعرف ما اليعرفه غريهأالرشعية ورأ نفسه 

 .نقياد هلؤالء امللحدين املادينياإل
فالواجب قبل كل يشء عىل , كرب رضر رضب به الدين اإلسالميأوهذا 

, املسلمني نحو املدارس أن يكون اهتاممه بتعليم العلوم الدينية قبل كل يشء
رمحه  : قال.ًن يكون النجاح وعدمه متعلق هبا ال بغريها بل جيعل غريها تبعاأو
وعىل األساتذة ,  وهذا من أفرض الفرائض عىل من يتوالها ويبارش تدبريهااهللا

فليتقي اهللا من له والية أو كالم عليها وليحتسب األجر العظيم .واملعلمني فيها
, فان اخلطر كبري مع اإلمهال.هم من العلوم املدرسيةأعند اهللا يف جعل الدين 

 .هـ١١ .لدينوالصالح واخلري مضمون مع العناية يف علوم ا
  −: )١(قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهللا

ًفمن أدخل ولده راضيا خمتارا مدرسة وهو يعلم إهنا تسعى بمناهجها  ً
ونشاطاهتا إلخراج أوالد املسلمني وتشكيكهم يف عقيدهتم فهو مرتد عن 

 قلت فاحذر أخي الكريم أن ."اإلسالم كام نص عىل ذلك مجع من العلامء 
 . نسأل اهللا السالمة والعافية, مدرسة ال تدري ما حاهلاتدفع بولدك إىل

                                                       
 .)٧٧ص (املدارس العاملية  )١(
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الوطن .. اهللا (: بنا أن ننبه عليها اهلتاف بقولومن املخالفات التي جيدر * 
 . يف طابور املدرسة) الثورة.. 

وقد سئل شيخنا العالمة حييى بن عيل احلجوري حفظه اهللا عن هذا 
هذا كالم باطل جيب :  بقولهفأجاب حفظه اهللاهلتاف يف الطابور الصباحي 

ُولوال فضل ﴿: البعد عن هذا الترشيك اللفظي قال اهللا تعاىل َْ َ ْ ُ عليكم ورمحته اهللاَِ َ ُْ َ ْ ََ ْ ُ َ
َّما زكا منكم من أحد أبدا ولكن  َ َ َ ِْ ٍ ِ َِ ً َ َ ْ َُ ْ َ َ يزكي من يشاء واهللاََ َ ْ ُُ ََ ِّ ٌ سميع عليم اهللاَُ َِ َ ٌ ِ

 .]٢١:النور[﴾
ُ وما بك﴿: وقال سبحانه ِ َ ِم من نعمة فمن َ ِ ٍ ِ َِ َ ْْ ِ ثم إذا مسكم الرض فإليه اهللاِْ ْ َ ِ َِ َ ُُّ ُّ ُ َّ َ َُّ

َجتأرون  ُ َ ْ  .]٥٣:النحل[﴾َ
ُ احلمد ﴿: وقال عز وجل ْ َ َ رب العاملني هللاِْ ِ َ َ ِّْ  . ]٢:الفاحتة[﴾َ

ُ األمر من قبل ومن بعدهللاِ ﴿: وقال تبارك وتعاىل ْ َ ْ َ ْ ِْ ُِ َ ُ ْ  .]٤:الروم[﴾َ
فضل يف حصول نرص أو غريه له وحده ال للوطن, فاألمر هللا والنعمة وال

الكنز الثمني . [وال للثورة االنقالبية عىل بعض عصاة حكام املسلمني
٤/٤٠٩.[ 

 

**** 
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  بعض المخالفات في الطابور المدرسي

 −: ًحكم الوقوف تعظيام للعلم الوطني
ن ًاعلم وفقك اهللا أخي الكريم إن الوقوف تعظيام لغري اهللا الجيوز وذلك م

 −: عدة وجوه
ًإن اهللا قد أمر بإخالص القيام تعظيام وتذلال له سبحانه قال تعاىل ً :

ُوقوموا ﴿ ُ َ قانتني هللاَِ ِ ِ  .]٢٣٨:البقرة[﴾َ
 هذا أمر بالقيام وال إشكال فيه وهل " :قال العالمة العثيمني رمحه اهللا

ًان مجيعا  املعنيأواملراد بالقيام هنا املكث عىل اليشء أو القيام عىل القدمني 
 حال من الواو يف )قانتني(قوله تعاىل  , لإلخالص)هللا(والالم يف قوله تعاىل 

قوموا أي حال كونكم قانتني ومعنى القنوت هنا خشوع القلب فالقيام عىل 
ًهذه الصورة للعلم خطرية جدا وهو ذريعة إىل الرشك أما إن كان القيام للعلم 

 جاء يف . يكون هللا تعاىل فهو رشكًونحوه مقرونا بالتعظيم الذي ينبغي أن
مل يكن : نه قالأ انس أالبخاري يف األدب املفرد والرتمذي وغريه عن 

 وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ملا كانوا قشخص أحب إليهم من رسول اهللا 
يعلمون من كراهيته لذلك فدل هذا احلديث عىل كراهة القيام ألعظم خملوق 

 . عنه أوىل وأحرفكيف بالقيام للجامدات فالنهي
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اشتكى  : قالانه تشبه باألعاجم فقد جاء يف صحيح مسلم عن جابر أ
ً فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا قالنبي 

إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون عىل ملوكهم وهم " :فلام سلم قال
لقيام عىل امللوك من فعل األعاجم ثم إن ن اأففي هذا احلديث .قعود فال تفعلوا

األعاجم زادوا عىل القيام عىل ملوكهم القيام لشعاراهتم كاألعالم ونحو ذلك 
 عن قفأخذها عنهم بعض جهال املسلمني ومقلدوا الكفار وقد هنى النبي 

 .التشبه هبم
 )١( −: ُوقد سئلت اللجنة الدائمة

 ?لم وطنيًهل جيوز القيام تعظيام ألي سالم أو ع/ س
الجيوز للمسلم القيام إعظاما ألي علم أو سالم وطني بل هو من / ج

 وال يف عهد خلفائه الراشدين  ,قالبدع املنكرة التي مل تكن عىل عهد النبي 

وهي منافية لكامل التوحيد الواجب وإخالص التعظيم هللا وحده وذريعة ,  ي
م القبيحة وجماراة هلم يف إىل الرشك وفيها مشاهبة للكفار وتقليدهم يف عاداهت

 عن مشاهبتهم أو التشبه قغلوهم يف رؤسائهم ومراسيمهم وقد هنى النبي 
 .انتهى كالم اللجنة الدائمة."هبم وباهللا التوفيق 

                                                       
 .)٢١٢٣(فتوى رقم ) ١/٤٩( )١(
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فإذا كان هذا أول التعليم فكيف آخره فهم هييئون الطالب للطاعة العمياء 
 فأنتبه .ا أسهل وأيرسفهو إذا أطاعهم يف حتية اجلامدات فطاعته هلم يف غريه

 .وفقك اهللا هلذا األمر
 

**** 

   هل حب الوطن جائز 

 فهذا جيب أن حتبه ألنه بلد إسالمي وحينئذ ,ًن كان إسالمياإحب الوطن 
اليكون هناك فرق بني وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد عن 

 .بلدك اإلسالمي ألهنا كلها وطن إسالمي جيب أن نحبه ونحميه
ٌ أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللاََّ عىل نرصهم لقدير﴿ :ل تعاىلقا ْ ْ ُ ْ َِّ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ ََ ُ َِّ ِ َِ ََ َ ِ َ ُ َِ ُ َ ُ 

َالذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللاَُّ * ُّ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ُْ َّ َُّ ْ َ ُِ ٍِّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  .]٤٠−٣٩: احلج[﴾ ْ
 والفاجر واملؤمن والكافر أما حب الوطن الذي جيعلك ال تفرق بني الرب

فكلهم حتبهم ألهنم من وطنك وتبغض املسلمني اآلخرين الذين ليسوا من 
وحب الوطن الذي جيعلك تغلو يف تعظيم الرؤساء "وطنك فهذا حرام الجيوز 

ُ يا أهيا الذين آمنوا ال تتبعوا ﴿ :وأعالم البالد وما أشبه ذلك فهذا حرام قال اهللا َ َِ َّ َ ُ َ ُِّ َّ َ َ
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َخطو ُ ِات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكرُ َ ْ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ َ َّ ََّ َ َ ُ َْ ِ ُِ ُ َْ َّ َِّ ِ ِِ ُِ﴾ 
 .]٢١:النور[

حب الوطن من ": نه قالأ قوأما ما نسمع يف اإلذاعات عن رسول اهللا 
 وقد ذكره العالمة ق فهذا ليس بحديث بل هو كذب عىل النبي ,"اإليامن

  وحكم عليه بأنه موضوع .)١( ه اهللاأللباين رمح
ًن حب الوطن باعتبار كونه بلدا إسالميا فهذا واجب أ − :اخلالصة

وباعتبار حب األرض واجلبال , وباعتبار التعصب له والغلو فيه فهذا حمرم
 .واهلواء الطيب الذي فيه فهذا غريزي مباح واهللا اعلم

  )الطير الجمهوري(حكم الشعار الوطني 

ار اجلمهورية اليمنية من نرس يرمز إىل قوة الشعب الوطني يتكون شع
 فقد .وهذه عبارة عن صورة لنرس وهو من ذوات األرواح وهذا الفعل حرام

 قسمعت رسول اهللا  : قالاجاء يف البخاري ومسلم عن بن مسعود 
 وهذا الشعار يف " عند اهللا يوم القيامة املصورونًشد الناس عذاباأإن ": يقول
 .واملعدنية,  والكتاب املدريس والصحف واملجالت والعمالت الورقيةالتلفاز

                                                       
 .)٣٦(السلسلة الضعيفة برقم  )١(



@@Ša‰ãgpbÐÛb¬ë@´Ï@åß@‘Ša‡Ûa@‘Ša‡¾a@ @RS 

كام جاء يف مسلم :  يقولقفعىل هذا ما بقي بيت إال وفيه صورة والنبي 
 فكيف جتعل "ًالتدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة" :اعن أيب طلحة 

ًمثل هذه الصور املحرمة شعارا للبالد وهذا فيه جعل املعصية شعارا للبالد ً
 .وهذا من مفاسد الوطنية

**** 
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  حكم النشيد الوطني

كثرية أحيلك أخي الكريم إىل كتاب حتذير يف هذا النشيد خمالفات رشعية 
ن املجال ال يسمح  املدارس لألخ عبداهللا اجلحدري ألالدارس من خمالفات

 .لبسط املخالفات وقد بسطها هذا الكاتب جزاه اهللا خريا

**** 

  عيةاألعياد البد

 ?ما حكم هذه األعياد يف اإلسالم/ س
 −: هذه األعياد بدعة يف أصلها ومضموهنا أما يف أصلها فمن وجهني/ ج

إن " : قالق ن النبيأ  ك ما أخرجه البخاري عن عائشة −: الوجه األول
 . "ًلكل قوم عيدا وهذا عيدنا 

  قدم املدينة وهلم يومان يلعبون فيهامقن النبي أ :ا نسأوجاء عن 
 . "ًقد أبدلكام اهللا خريا منهام الفطر واألضحى": فقال

ن األعياد من مجلة الرشع فال جيوز إحداث رشع مل يأذن أدل احلديثان عىل 
  .به اهللا سبحانه وتعاىل



@@Ša‰ãgpbÐÛb¬ë@´Ï@åß@‘Ša‡Ûa@‘Ša‡¾a@ @RU 

نه يقتيض حرصعيدنا  وهذا عيدنا فإ:قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا
"يف هذا فليس لنا عيد سواه 

)١(. 
األعياد التي ختالف األعياد الرشعية كلها ":)٢(  رمحه اهللابن عثيمنياقال 

أعياد بدع حادثة مل تكن معروفة يف عهد السلف الصالح فيكون فيها من البدع 
واألعياد الرشعية معروفة عند أهل اإلسالم , مشاهبة أعداء اهللا سبحانه وتعاىل

 اإلسالم وهي عيد الفطر وعيد األضحى وعيد األسبوع يوم اجلمعة وليس يف
أعياد سو هذه األعياد الثالثة وكل أعياد أحدثت سو ذلك فإهنا مردودة 
  : عىل حمدثيها وباطلة يف رشيعة اهللا ملا جاء يف الصحيحني عن عائشة قالت

 . "حدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردأمن ": ققال رسول اهللا 
َالذين ال يشهدون َ و﴿ :وهلذا قال بعض املفرسين رمحه اهللا يف قول اهللا ُ َ َ َْ ِ َّ

َالزور  فكل عيد سو هذه . إن الزور هو أعياد املرشكني: قال]٧٢:الفرقان[﴾ُّ
والعامل , واألم, والثورة,عيد امليالد( :األعياد فهو من البدع املحدثة مثل

 .)والعيد الوطني إىل غري ذلك من األعياد املستحدثة

**** 

                                                       
 .)٢٠٦ص (اقتفاء الرصاط املستقيم  )١(
 .)١٧٥ص (كتاب فتاوي العقيدة  )٢(
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  حكم الديمقراطية 

ديمو / ١ هي كلمة يونانية تتكون من مقطعني − :اطيةمعنى كلمة ديمقر
 .قرط ومعناها السلطة/٢ .)١(ومعناها الشعب 

 ).لنكولن(االرئيس األمريكي هي حكم الشعب نفسه بنفسه كامعرفه
َومن مل حيكم بام أنزل ﴿ :قال اهللا . كفر والعياذ باهللاوهذا َ ََ َ ْ َِ ُ ْ ْ َ ْ ُفأولئك هم  اهللاَُ ُ َ ِ َ ْ ُ َ
َالكافرون ُ ِ َ ولذلك عندما جاءت الديمقراطية رصخ علامء أهل . ]٤٤:املائدة[ ﴾ْ

السنة بتحريمها ولكن بعض األحزاب التي تسمى إسالمية قبلت ذلك 
 .وغريت االسم شور إسالمية

 
 
 

**** 

  

                                                       
 .)٥٤ص(ت اجللية لبيان حقيقة الديمقراطية التوضيحا )١(
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  القيام للمعلمحكم 

عند االنتهاء من الطابور يتوجه الطالب إىل الفصول الدراسية ويقعد كل 
ون جميء املدرس فإذا دخل عليهم املدرس قاموا له ينتظر,واحد عىل مقعده

 . ًتبجيال
 −: ٤٢ويف ذلك قالوا يف كتاب الرتبية االجتامعية للصف الثالث ص 

ــــيال ــــه التبـج ــــلم وف ــــم للـمع ــــوال  ق ــــون رس ــــم أن يك ــــاد املعل  ك
ــــوال  أجــل مــن الــذي رشف أوأأعلمــت  ــــسا وعق ــــشئ أنف ــــي وين   يبن

وما معناها وما حكم القيام للمعلم , يات من قائل هذه األب− :السؤال
  ?وهل هذه األبيات صواب

املرصي وهذا الرجل من دعاة  .محد شوقيأ قائل األبيات هو − :اجلواب
 عامالوطنية أد به ذلك إىل دعوة الناس إىل عبادة وطنه مع اهللا سبحانه وتعاىل 

ًيقول الظاملون علوا كبريا لرجل ومن كان عىل  فكان الواجب علينا حتقري هذا ا.ً
ِال جتد قوما يؤمنون ب﴿ : قال اهللا.شاكلته َ َُ ِ ْ ُ ًْ ُ ِ َّ واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللاَِ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ  اهللاَْ
ُورسوله ََ ُ  .]٢٢:املجادلة[﴾َ

ًسيام الطالب للمعلم تبجيال له;  قم أهيا السامع وال−: معنى هذه األبيات
 .ً برشه أن يكون رسوالنهأ  ن املعلم يستحق هذا التبجيل إذأل
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ما حكم قيام الطالبات : بن باز رمحه اهللاالجيوز سئل العالمة  :حكم القيام
 ?ًللمدرسة احرتاما هلا

وقد بوب العالمة .قل ما فيه الكراهة الشديدةأالينبغي ذلك و :قال
نه أ,  ايكره القيام لألمري ثم ذكر حديث معاوية : الوادعي رمحه اهللا قال

ًل قياما فليتبوأ مقعده من أحب أن يمثل له الرجا":  يقولق سمع رسول اهللا
 ."من النار

 وأما ,وبعض أهل العلم قد حكم بتحريم القيام للقادم كابن بطة رمحه اهللا
 .األبيات فليس بصواب

َّ يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس إن اهللاُ﴿ :قال اهللا ً َِ ِ َّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ٌ سميع اهللاََْ ِ َ
ٌبصري ِ أي خيتار وجيتبي من املالئكة رسال " : قال السعدي رمحه اهللا,]٧٥:احلج[ ﴾َ

مجعه لصفات املجد وأحقه أومن الناس رسال يكون أزكي ذلك النوع و
صطفاء فالرسل اليكونون إال صفوة اخللق عىل اإلطالق والذي اختارهم باإل

صطفي ًواجتباهم ليس جاهال بحقائق األشياء أو يعلم شيئا دون يشء وأن امل
هلم السميع البصري الذي قد أحاط علمه وسمعه وبرصه بجميع األشياء 

:  قال اهللا.فاختياره إياهم عن علم منه إهنم أهل لذلك وأن الوحي يصلح فيهم
ُ أعلم حيث جيعل رسالتهاهللاُ ﴿ َ ْ ََ َ ُ ََ ُِ ْ َ ُْ  .]١٢٤:األنعام[﴾َ

الفالسفة تكاد تشبه مقالة  "كاد املعلم أن يكون رسوال" :وهذه املقولة
 ."النبوة العلم والعمل"
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  )النصراني( استعمال التاريخ الميالديحكم 

  : حكم استعامل التاريخ النرصاين عدم اجلواز الن اهللا يقول− :اجلواب
َإن عدة الشهور عند ﴿ َ َّْ ِ ِِ ُ ُّ َّ ِ اثنا عرش شهرا يف كتاب اهللاِِ َ ِ ِ ً ْ َ َ َ َ َ ِ يوم خلق السموات اهللاِْ َ ْ ََ َّ ََ َ َ

َواألرض ْ َ  . ]٣٦:التوبة[﴾َ
اعلموا انه جيب استعامل "قال الشيخ صالح الفوازن عضو اللجنة الدائمة 

التاريخ اهلجري وحيرم استعامل التاريخ امليالدي النرصاين وكذلك جيب اعتبار 
الشهور العربية القمرية وحيرم اعتبار الشهور اإلفرنجية وغريها الن اهللا جعل 

 .)١( "مالت والعبادات األهلة جلميع الناس مواقيت للمعا

 

 

**** 

                                                       
 .اجلزء األول) ٢٢٥ص(اخلطب املنربية  )١(
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  صور ذوات األرواححكم 

لقد ملئ الكتاب املدريس بصور ذوات األرواح واىل اهللا املشتكى وقد 
تقدم يف حكم الشعار الوطني بيان حتريم الصور وقد ألف الشيخ مقبل 
الوادعي رمحه اهللا رسالة بعنوان حكم تصوير ذوات األرواح ويل مطوية مباركة 

 فالصور حمرمة "نوير األبصار يف حتريم الصور وما فيها من أرضارت"بعنوان 
ًرشعا وهي تعني عىل نرش الرذيلة مثل التربج والسفور إىل غري ذلك نسأل اهللا 

 .العافية
 

  حكم تعليم النساء لألوالد 
  في المراحل األولى من التعليم

ة إىل أقول تعليم النساء لألوالد يف املراحل األوىل من التعليم وسيل
ِوال تتبعوا خطوات الشيطان﴿: قال عزوجل, االختالط املحرم َ ُْ َ ُ ََّ ِ ُ ِ َّ ُوال تتبعوا  َ َِ َّ َ
ِخطوات الشيطان َ ُْ ََّ ِ  . ]١٦٨:البقرة[﴾ُ

بن باز رمحه اهللا عن خطورة تعليم النساء يف املراحل اوقد سئل العالمة 
أر من واجبي التنبيه عىل ما يف هذا االقرتاح من األرضار " :فقال, االبتدائية

والعواقب الوخيمة وذلك أن تويل النساء للصبيان يف املرحلة االبتدائية يفيض 
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إىل االختالط ثم يمتد ذلك إىل املرحلة األخر فهو فتح لباب االختالط يف 
روا م" :نه قالأ قمجيع املراحل بال شك إىل أن قال وقد صح عن النبي 

"أوالدكم بالصالة لسبع وارضبوهم عليها لعرش وفرقوا بينهم يف املضاجع 
) ١( 

وهذا احلديث الرشيف يدل عىل ما ذكرناه من اخلطر العظيم يف اختالط البنني 
 .والبنات يف مجيع املراحل

هناك بعض املدارس يدرس الطالب  :وسئل العالمة بن عثيمني رمحه اهللا
 ?سن يسمح للمرأة أن تعلم الذكوروالطالبات نساء فإىل أي 

 .جيب منع كل ما حيول حول االختالط مهام كان أمره :فأجاب قائال

 

 

**** 

                                                       
 .عن سمرة بن معبد )١(
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  حكم اختالط المدرسين مع المدرسات 

جيوز االختالط بحجة التعليم أبدا فقد حيصل مع هذا االختالط ما ال  ال
 بالد املسلمني  أقول لقد حرك األعداء فتنة االختالط يف.حيمد عقباه عياذا باهللا

عن طريق مدارسهم وجامعاهتم ومعاهدهم التي انشؤها يف بالد املسلمني 
 .فتجد الرجل يتحدث مع املرأة وكأهنا زوجته أو أخته أو حمرم له بدون حياء

ولذا كانت هذه املدارس ": قال العالمة بكر أبو زيد رمحه اهللا. والعياذ باهللا)١(
ة االختالط بني اجلنسني ملا فيه من إشاعة االستعامرية هي أول من ادخل فتن

  )٢ (."الفساد واملنكرات وهدم العفة واالحتشام 
وإنام حصلت أول رشارة قدحت لالختالط عىل ارض " :وقال رمحه اهللا

اإلسالم من خالل املدارس االستعامرية األجنبية العاملية التي فتحت أول ما 
 )٣ (."فتحت يف بالد اإلسالم يف لبنان 

**** 

 
                                                       

  .عبدالرمحن الديلمي احلبييش عن احلياء فانصح بالرجوع إليها/هناك رسالة قيمة لألخ  )١(
 .)٦١ص(املدارس العاملية  )٢(
 .)٥٨ص(حراسة الفضيلة  )٣(
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  األمم المتحدة فرضت التعليم المختلط

م تنص عىل ١٩٧٩ففي املادة العارشة من اتفاقية سيداو العاملية لعام 
املناداة بمساواة الرجل واملرأة يف منهج التعليم وأنواعه والتدريس والتلمذة "

احلرفية وتشجيع التعليم املختلط وإزالة املفاهيم النمطية عن دور املرأة 
 األرسة واملشاركات الرياضية وإدخال معلومات تنظيم األرسة يف والرجل يف

 وعند االختالط حيصل الكالم واحلديث ونزع اخلامر )١ (."املناهج الدراسية 
والنظر ورقة احلديث إىل غري ذلك من املفاسد فاحرص أخي املعلم وكذلك 

 وراءه كل نهام باآلداب الرشعية وبغض البرص إلأنتي أختي املعلمة عىل االلتز
 : كام قال الشاعر.فتنة

ــرشر كـــل احلـــوادث مبـــدأها مـــن النظـــر ــصغر ال ــن مست ــار م ــم الن  ومعظ
ــاحبها ــب ص ــت يف قل ــرة بلغ ــم نظ   كمبلــغ الــسهم بــني القوســني والــوتر  ك
 يف أعـــني الغريموقـــوف عـــىل اخلطـــر والعبــــد مــــا دام ذا طــــرف يقلبــــه
 د بالــــرضرًالمرحبــــا بــــرسور عــــا يـــــرس مقلتـــــه مـــــا رض مهجتـــــه

**** 

 

                                                       
 .)٣٢ص(رش يف دمار األمم واألرس للشيخ اإلمام االختالط أصل ال )١(
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  ؟هل األرض كوكب

 قال .يف املناهج املدرسية أن األرض كوكب وهذا كالم غري صحيح
ورد هذا االدعاء ": )١(الشيخ العالمة حيي احلجوري حفظه اهللا يف كتابه

ودحض هذا االفرتاء الشيخ حممدبن يوسف يف الكايف فقال كذب وافرت عىل 
 تعاىل خلقها سامها أرضا والكوكب هو ًاهللا تعاىل من سامها كوكبا الن اهللا

 .النجم وحمله العلو ومن صفاته اإلضاءة واإلرشاق

**** 

  دعواهم أن األرض تدور

ففي املنهج املدريس أيضا هذا الكالم الباطل خيالف ما جاء يف كتاب اهللا 
َّ إن ﴿ :قال اهللا ْ يمسك السموات واألرض أن تزوال ولئن اهللاَِ َ َ َ ُِ ِ َِ ُ ََ ْ َ ْ َ َّ َْ َزالتا إن أمسكهام ُ َ ُْ َ َ ْ ِ َ َ َ

ًمن أحد من بعده إنه كان حليام غفورا  ًُ ََ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َْ َّ ِ ِ ِ ِ ٍ  .]٤١:فاطر[﴾َِ
 . خترجان عن أماكنها: أي"أن تزوال" :قال بن كثري رمحه اهللا

ً الذي جعل لكم األرض قرارااهللاُ ﴿ :وقوله تعاىل َ ْ َُ َ َ ُ َ َ ََّ َ  . ]٦٤:غافر[﴾ِ
                                                       

 .الصبح الشارق للشيخ حيي احلجوري )١(
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 وقال ابن كثري رمحه اهللا أي .أي قارة ساكنة :قال العالمة السعدي رمحه اهللا
ًجعلها مستقرا بساطا مهادا تعيشون عليها وتترصفون فيها ومتشون يف مناكبها  ً ً

  .وأرساها باجلبال لئال متيدبكم
ً أمل نجعل األرض مهادا﴿ :وقوله تعاىل َ َ ِْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ًواجلبال أوتادا  * َ ْ َ ََ َ َ ِ  .]٧−٦ :النبأ[﴾ْ

األوتاد مجع وتد أي جعلنا اجلبال أوتادا لألرض " :اهللاقال الشوكاين رمحه 
"لتسكن وال تتحرك كام يريس اخليام باألوتاد 

) ١( . 
ِ ومن آياته أن تقوم السامء واألرض بأمره﴿ :وقوله تعاىل ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ َّ ََ َِ ُ َ َ ْ َُ َْ  .]٢٦:الروم[﴾َ

معناه أن تقف وتثبت وال تتحرك  :قال الشيخ حيي احلجوري حفظه اهللا
 فثبت لدينا إخواين الفضالء إن . إن القيام بمعنى الوقوف والثباتوذكر

 .األرض ثابتة بالكتاب والسنة وفهم سلف األمة واإلمجاع واحلس واملشاهدة
 

**** 

                                                       
 .)٥/٥١٢(فتح القدير  )١(
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  ن الشمس ساكنةأدعواهم 

ففي املناهج املقررة إن الشمس هي النجم الذي تدور حوله أرضنا 
 .وجمموعة الكواكب واألقامر

ن لألرض حول الشمس سبب تعاقب الليل والنهار جعلوا الدورا
 – سئل العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا .والصواب هو العكس

 ?هل األرض تدور حول الشمس
ظاهر األدلة الرشعية تثبت أن الشمس هي التي تدور عىل  :فأجاب

 قال اهللا .األرض وبدورهتا حيصل تعاقب الليل والنهار عىل سطح األرض
َّفإن  ﴿ :يم يف حماجته ملن حاجه يف ربهتعاىل عن إبراه َ يأيت بالشمس من اهللاََِ َِ ِ ْ َّ ِ ِ ْ

ِاملرشق فأت هبا من املغرب ِ ْ َْ ََْ ِ َِ ِ ِْ َ ِ  . ]٢٥٨:البقرة[﴾ْ
فكون الشمس يؤتى هبا من املرشق دليل ظاهر عىل إهنا هي التي تدور عىل 

 . األرض
َوالشمس جتري ملستقر هل﴿ :وقال جل وعالء َ ٍّ ْ َْ َ ُِ ِ ْ َ ُ َا ذلك ََّ ِ ِتقدير العزيز العليمَ ِ َ َْ ِْ ِ ُ ِ ْ َ﴾ 

 .]٣٨:يس[
أتدري أين  , وقد غربت الشمسايب ذر  قال ألق ن النبيأوجاء 

قال فإهنا تذهب فتسجد حتت العرش فتستأذن  .قال اهللا ورسوله اعلم.تذهب
فيقال هلا ارجعي من حيث جئت .فيؤذن هلا فيوشك أن تستأذن فال يؤذن هلا
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ض وبدوراهنا حيصل الطلوع فدل عىل أهنا تدور عىل األر": فتطلع من مغرهبا
 . واألدلة يف هذا كثرية, "والغروب

   على فراش النبياقصة نوم علي 

وهذه القصة قدراوها "قال احلافظ بن كثري رمحه اهللا .هذه القصة مل تثبت
 وابن عباس وعيل ورساقة بن مالك ابن كالواقدي بأسانيده عن عائشة 

 .وهذه القصة تدرس يف املدارس اليمنية. )١( لواقدي كذابدغشم وغريهم وا

**** 

  نقوداًقولهم أن زكاة الفطر تخرج 

: وهذا ال دليل عليه وإنام ثبت يف البخاري ومسلم عن ابن عمر قال
زكاة الفطر صاع من متر أو من شعري عىل العبد واحلر ":  قفرض رسول اهللا "

:  وأمر بإخراجها قبل الصالة"سلمني والذكر واألنثى والصغري والكبري من امل
  .أي صالة العيد

 . خالف السنةًالفطر نقودا فإخراج زكاة 
                                                       

 .)٢٢٨ −١/٢٢٧(طبقات ابن سعد  )١(
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 .وال جيوز إخراج القيمة يف زكاة الفطر:  قال املاوردي رمحه اهللا

**** 

  مراحل التعليم وكالم الشيخ مقبل عنها 

قال , نه يسء احلفظأوهو يتكلم عن شهر بن حوشب و" :قال رمحه اهللا
األوقات التي  .حلفظ هبة من اهللا عزوجل ثم بعد ذلك أيضا هو بالتدرجفا

لو )دي−يس− يب–أي (ًارسم ديكا ويف , يرصفها أوالدنا يف ارسم دجاجة
 لرأيتهم شباب حيفظون قرصفوها يف حفظ القرآن وحفظ سنة رسول اهللا 
 محد ثم قال لسنا نحرم عليهأكتاب اهللا وصحيح البخاري ومسلم وربام مسند 

ًأن يكون طيارا وال أن يكون مهندسا وال أن يكون تاجرا فعلامؤنا منهم احلداد  ً ً
ومنهم البزاز ومنهم اجلزار ومنهم الزيات ومنهم السامن إىل غري ذلك من 

  .حرفهم التي كانوا ينسبون إليها
قال أما التخطيط اليونسكي الذي خطط ألبناء املسلمني أن يشغلوا يف 

قت املبكر يشغل بامذا بتكلم الرتهات وبعد الوقت املبكر أول أعامرهم يف الو
ة اماذا أخواين يف اهللا اجلامعة وبعد اجلامعة املاجستري وبعد املاجستري الدكتور

رفع ويتخرج أً يسمونه مساعدا أو حاجات ?ة ماذا يا إخواننااوبعد الدكتور
 وبيت صاحبنا وعمره مخسة وأربعون سنة أو مخسون سنة وهو يفكر يف زوجة
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 وال خيفى عليك . هكذا يا إخواننا ختطط,وسيارة وبعد ذلك عىل الدين السالم
ة بعض النساء بسبب مواصلة سأخي الكريم ما تسمع به وتشاهده من عنو

 ,الدراسة واجلامعة يأيت الشاب ذا الدين واخللق يريد الزواج فرتفض البنت
 واهللا جاوعة وليست  فهي. ألهنا تريد أن تكمل الدراسة يف اجلامعة?ملاذا

"ن جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه م":  يقولق النبي .جامعة
)١(. 

 
 

**** 

                                                       
 .رواه الرتمذي من حديث أيب هريرة وصححه األلباين  )١(
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  نصيحة الشيخ عبداهللا السليمان بن حميد 

ين انصح لكل مسلم أن ال يدخل ابنته أو أخته يف هذه املدارس أي إو :قال
فور والفجور املختلطة التي ظاهرها الرمحة وباطنها البالء والفتنة وهنايتها الس

وسقوط األخالق والفضيلة ومن مل يتعظ ويعترب بام ير ويسمع يف البالد 
ِومن مل جيعل  ﴿ : قال اهللا تعاىل.املجاورة فلن يعظه يشء َ ْ َْ َ ْ َ ْ له نورا فام له من اهللاَُ ُ ُِ َ ََ ًَ ُ

ٍنور   . ]٤٠:النور[﴾ُ
 ?ُسئلت اللجنة الدائمة عن تعلم املرأة الطب مع وجود اختالط

إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختالط بالرجال يف التعليم  :قالت
ن حفظها دث منه فتنة فال جيوز هلا ذلك ألأو يف ركوب املواصالت اختالط حت

لعرضها فرض عني وتعلمها للطب فرض كفاية وفرض العني مقدم عىل 
 وسئلت اللجنة الدائمة حفظها اهللا عن رجل له ابنة تركت .فرض الكفاية

امعة بحجة إن التعليم خمتلط وهو يريدها أن تدخل كلية خاصة بالبنات اجل
لدراسة الطب يف نفس البلد فرفضت بحجة أن قد يكون من أعضاء التدريس 

 ?رجال وهذا دخول عىل النساء
الجيوز للفتاة الدراسة املختلطة وال يف مدرسة غري  :فأجابت اللجنة

يض إليه ذلك من الفتنة والعواقب غري خمتلطة يتوىل التدريس فيها رجال ملا يف
 .احلميدة وباهللا التوفيق
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  لع البدر قصة نشيد ط

هذا النشيد يدرس يف كتب املدارس اليمنية وهذا النشيد غري صحيح فقد 
 وقال احلافظ هو .هذا إسناد ضعيف: قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الضعيفة
 فينبغي عىل وزارة .)١( قصة ال تثبتًمن طريق عبيد اهللا بن عائشة منقطعا فال

ًالرتبية والتعليم مراجعة هذا املنهج وتصحيحه حرصا عىل صحة ما ينقل وما 
يتعلمه األبناء يف هذه املدارس وكذلك قصة بيض احلامم عىل باب الغار وقول 

يا عم لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل عىل أن اترك :  قالنبي 
  . هذا مل يصح عن النبي عليه الصالة والسالم" الخ...هذا األمر

 
 

**** 

                                                       
 .)٩/٣٢٦(الفتح للحافظ  )١(
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  بيان حال أروى الصليحية 

?بنت  أتدرون إخواين الكرام من هي أرو محد بن جعفر بن أهي أرو
 .)٢( ًباليمن اختذت هلا حصنا بذي جبلة, )١( موسى الصليحي ولدت يف حراز
خاصة الصف الثالث  يف املنهج الدرايس و.ًكانت تقيم به شهورا من كل سنة

 " : قال العالمة الوادعي رمحه اهللا."أرو وامحد يف القرية "من كتاب القراءة 
ًوكان ما قرر يف املدارس النظامية عمال طيبا لو خال من تصوير ذوات األرواح  ً

كفر من أمحد من الصليحيني الذين هم أقال  ,مثل قالت أرو ,وبعض األمثلة
 مقدمة كتاب القاعدة يف القراءة والكتابة لألخ كام يف. "اليهود والنصار 

محد فهام أمحد باطنية إسامعيلية هذه هي عقيدة أرو وأ فأرو و.معمر القديس
فرقة سموا باطنية حلكمهم إن لكل ظاهر  : واإلسامعيلية.من زعامء اإلسامعيلية

ق  انتسبت إىل اإلمام إسامعيل بن جعفر الصاد.ًولكل تنزيل تأويال ,ًباطنا
وحقيقتها هدم عقائد اإلسالم تشعبت فرقها .ظاهرها التشيع آلل البيت

ًوامتدت عرب الزمان حتى وقتنا احلارض من عقائدهم إن اهللا مل خيلق العامل خلقا 
  .ًمبارشا

                                                       
 . صنعاء–حراز جوار مناحة  )١(
 . إب–جبلة  )٢(
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بل كان ذلك عن طريق العقل الكيل الذي هو حمل جلميع الصفات اإلهلية 
 وهذه قطرة .مني إىل غري ذلكومن عقائدهم اليقيمون الصالة يف مساجد املسل

 .من مطره

  الزي المدرسي 

, لبسوه البنطالأيف املدارس اليمنية ألزموا الطالب بالتشبه بالكفار ف
والبنطال من مالبس الكفار وإذا كان كذلك فلبسه حرام والدليل قول النبي 

ًنه لبس ثوبا أعليه الصالة والسالم كام يف حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 
 ق فقرن النبي ." اخلعها فإهنا من ثياب الكفار " قًعصفرا فقال له النبي م

 ولقد جاءت .مع علته فثياب الكفار ال جيوز لبسها وهذا يؤدي إىل مواالهتم
األدلة الكثرية من الكتاب والسنة عىل وجوب بغضهم فليتقي اهللا مدراء 

ديث الذي يقول فيه املدارس وأال يضيقوا عىل أبناء املسلمني وليحذروا من احل
حديث من مل هيتم بأمر " : فائدة."من تشبه بقوم فهو منهم":  قالنبي 

 )١( "املسلمني فليس منهم

**** 

                                                       
 .)٣١٢ −٣١١ −٣١٠ – ٣٠٩(حديث ضعيف انظر السلسلة لأللباين رقم  )١(
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  بعض منكرات االختالط في المدارس

نظر الرجال والنساء األجانب بعضهم إىل بعض وربنا جل وعال /١
ِ قل للمؤمنني يغضوا من أبصار﴿: يقول َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ُِّ َ ُْ ُ ْ ْ ْهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم ُ ْ ُ ُْ َ َ ْ ََ َ ِ َ ُ ُ َُ َ َْ ِ

َّإن  َ خبري بام يصنعوناهللاَِ ُ ْ ََ َ ِ ٌِ َوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن  * َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُْ َ ْ ُ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ
َفروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليرضبن بخمرهن ع َّْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َِ ِ ُ َ َ ُُ ِ ِ ْ َّْ َِ َِ ُِ َ َّىل جيوهبن ِ ُ ُِ ِ َ

َّوال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َّ ِ َ َ  .]٣١−٣٠ :النور[﴾...ِ
َ يا أهيا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني ﴿ :وقال سبحانه وتعاىل ْ ِْ ِ ِ ِ ُِْ ِ َ ُّ َُّ َ َ َ ََ ََ َِّ َ ْ ُ ِ َ َ
َّيدنني عليهن من جالبيبهن َ ْ َّ ْ ُِ ِِ ِ ِ َِ َ َ  .]٥٩:األحزاب[﴾ْ

,  عن نظرة الفجأةقسألت رسول اهللا :  قالارير عبداهللا وجاء عن ج
"ارصف برصك":  قفقال رسول اهللا 

)١( . 
 :ققال النبي ,  اوجاء يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري 

غض البرص  : قال?وما حق الطريق يا رسول اهللا :قالوا , أعطوا الطريق حقه"
 . "هي عن املنكر وكف األذ ورد السالم واألمر باملعروف والن

من اطلع عىل ":  ققال النبي :  قالاويف الصحيحني عن أيب هريرة 
  ."بيت قوم بغري إذهنم فقد حل هلم أن يفقؤوا عينه 

                                                       
 .صحيح مسلم )١(
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:  ققال النبي  : قالاورو البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
  ."جل البرصأإنام جعل االستئذان من "

صحيح مسلم من حديث أيب وإنام رشع النظر إىل املخطوبة ملا جاء يف 
تاه رجل فاخربه انه تزوج امرأة من أ فقكنت عند النبي  : قالا هريرة

فاذهب فانظر : ال قال:  قال? أنظرت إليها":  قاألنصار فقال له رسول اهللا 
 . "ًن يف أعني األنصار شيئاإف

:  قالق إن النبي امحد من حديث جابر بن عبداهللا أوثبت يف مسند 
يدعوه إىل نكاحها دكم املرأة فقدر أن ير منها بعض ما إذا خطب أح"

 ."فليفعل
نه يرشع حماولة النظر لقصد الزواج أيف هذاين احلديثني داللة عىل 

انة بإطالق النظر فيام حرم اهللا بام ياخلببصارهم أوأصحاب االختالط يمتعون 
  .ال مربر له يف الرشع

تهم فقد ثبت يف صحيح مسلم نه تشبه ببني إرسائيل وهو أول فتنأ ويف /٢
 إن الدنيا حلوة خرضة ":  قالق إن النبي ايد اخلدري عمن حديث أيب س

ن اهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان إو
:  قالقأول فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء وجاء عن ابن عمر إن النبي 

  ."فهو منهم خالف أمري ومن تشبه بقوم وجعلت الذلة والصغار عىل من"
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ًوإذا سألتموهن متاعا  ﴿ :وكام قال اهللا ,نه سبب لفساد القلوبأ وفيه /٣ َ َُ ُ ََّ َُ ْ َ َ ِ
ٍفاسألوهن من وراء حجاب َ َ ْ َِّ ِِ َ ُْ ُ َ   .]٥٣:األحزاب[﴾َ

 وإذا فسد القلب فسد اجلسد كله كام جاء يف الصحيحني من حديث
إال وان يف اجلسد مضغة إذا صلحت ": قال ق إن النبي ا النعامن بن بشري

 ."إال وهي القلب ,صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله
 وفيه تعويد النساء عىل قلة احلياء وقد كان النساء يف عهد سلفنا /٤

ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أيب  , يف غاية احلشمة واحلياءيالصالح 
 .ًحياء من العذراء يف خدرهاشد أ كان ق إن النبي اسعيد اخلدري 

:  ق وفيه ذهاب احلياء وإذا ذهب احلياء ذهب اإليامن يقول النبي /٥
 .)١( "ًيعا فإذا رفع احدمها رفع اآلخراحلياء واإليامن قرنا مج"

 جاء يف الصحيحني عن املغرية −: ُ وفيه انه يذهب الغرية عىل املحارم/٦
ًال مع امرأيت لرضبته بالسيف سعد بن عبادة لو رأيت رج : قالابن شعبة 

 واهللا النا ?أتعجبون من غرية سعد":  فقالقغري مصفح فبلغ رسول اهللا 
 ق إن النبي ك وجاء يف الصحيحني عن عائشة "أغري منه واهللا أغري مني

حد أغري من اهللا عزوجل أن يزين عبده أو تزين أمته أ يا امة حممد ما من ": قال
". 

                                                       
 .رواه احلاكم عن ابن عمر بسند صحيح  )١(
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 إن ا عن أيب هريرة ,ا جاء يف البخاري ومسلم وفيه انه ذريعة للزن/٧
زنى العني النظر وزنى اللسان النطق والنفس متني وتشتهي ":  قالقالنبي 

  ."والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 
ال " ققال النبي , وفيه تعرض بعض الطالبات للخلوة مع املدرسني/٨

"خيلون أحدكم بامرأة إال مع ذي حمرم 
إياكم "  :قوقال رسول اهللا  )١(

احلمو " :يارسول اهللا أرأيت احلمو قال :ا قالو"والدخول عىل النساء
"املوت

)٢(. 
عن حكم  )٣(وقد سئل شيخنا ووالدنا العالمة حيي احلجوري حفظه اهللا

ختالطية فأجاب ال جيوز ملسلم أن يدرس فيها أبناءه الدراسة يف املدارس اال
ًرا فان ذلك ترويض عىل الفساد ًوال بناته وال من ييل أمره صغارا كانوا كبا

ونرش ألفكار الكفار الداعني بأمواهلم وأنفسهم إىل إبعاد املسلمني عن دينهم 
 ."احلق

 .ًوأسأل اهللا العظيم أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
عبد الرزاق النهمي / وال أنسى أن أتقدم بالشكر اجلزيل للشيخ الفاضل

 .ًالة فجزاه اهللا خرياالذي تكرم بتقديمه هلذه الرس
                                                       

 .متفق عليه )١(
 .متفق عليه )٢(
 .فتوى يف حكم الدراسة االختالطية  )٣(
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 حممد مجيل املليكي واألخ زكريا  أيب/ًتقدم أيضا بالشكر لألخوينأكام 
 .ً فقد نبهاين بتنبيهات طيبة, جزاهم اهللا خريا,الصالحي

**** 

  الخـــاتمــة

تــم اإلنتهــاء من كتـابة هـذه الرسـالة يف مـسجـد السنة بمدينــة 
 هـ١٤٣٣حمرم١٦الرشق ــ آنس يوم األحـد بتاريخ 

 

**** 

 
 حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

 ملن أرآد طباعة هذه الرسالة يرجى التواصل باملؤلف
 )٠٠٩٦٧٧٧٧٠٢٢٤٧٧(عىل الرقم 



@@Ša‰ãgpbÐÛb¬ë@´Ï@åß@‘Ša‡Ûa@‘Ša‡¾a@ @TY 

  الفهرس

  ٥.......................عبد الرزاق بن صالح النهمي تقديم فضيلة الشيخ

  ٦................................................................املـقـدمـة

  ٨....................جهود الكفار وأهل البدع  يف إفساد مدارس املسلمني

  ١١................................................نرش املدارس االستعامرية

  ١٤...............بعض ردود أهل السنة  عىل كتب الضالل التي يف املدارس

  ١٩.....................................بعض املخالفات يف الطابور املدريس

  ٢١...................................................هل حب الوطن جائز

  ٢٢................................)الطري اجلمهوري(حكم الشعار الوطني 

  ٢٤....................................................حكم النشيد الوطني

  ٢٤..........................................................األعياد البدعية

  ٢٦.......................................................حكم الديمقراطية

  ٢٧.....................................................حكم القيام للمعلم

  ٢٩...............................)النرصاين(حكم استعامل التاريخ امليالدي 

  ٣٠..............................................حكم صور ذوات األرواح

  ٣٠.................حكم تعليم النساء لألوالد  يف املراحل األوىل من التعليم

  ٣٢...................................حكم اختالط املدرسني مع املدرسات

  ٣٣...................................األمم املتحدة فرضت التعليم املختلط

  ٣٤....................................................هل األرض كوكب?

  ٣٤................................................دعواهم أن األرض تدور

  ٣٦..............................................دعواهم أن الشمس ساكنة
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  ٣٧..................................... عىل فراش النبياقصة نوم عيل 

  ٣٧.........................................ًقوهلم أن زكاة الفطر خترج نقودا

  ٣٨..................................مراحل التعليم وكالم الشيخ مقبل عنها

  ٤٠..................................د محينصيحة الشيخ عبداهللا السليامن بن

  ٤١....................................................قصة نشيد طلع البدر

  ٤٢...............................................بيان حال أروى الصليحية

  ٤٣...........................................................الزي املدريس

  ٤٤....................................بعض منكرات االختالط يف املدارس

  ٤٨................................................................اخلـــامتــة

  ٤٩................................................................الفهرس

 
 


