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دعوة من العالمة 

عبدالرمحن بن 

معر بن مرعي 

 رمحه هللاالعدين 

ملقاطعة السلع 

 اليت فهيا صور

إىل كل مسلم عموماً وإىل كل سلفي 

على وجه اخلصوص نرجو أن تطلع 

وتشارك يف دعوة على هذه املطوية 

املقاطعة اليت دعا إليها الشيخ 

 رمحه اهلل
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هذا المقال عبارة عن سؤال وجه للعالمة عبدالرحمن بن 

عمر بن مرعي العدني رحمه هللا عن العطور التي تحتوي على 

مادة الكحول، ثم إن الشيخ رحمه هللا دعا بعده إلى مقاطعة 

 تحتوي على صور وذكر فوائد ومسائل مهمةالسلع التي 

 وهل  كحول به يوجد الذي للطيب بالنسبة الحكم ما: سؤال

 للحاج؟ به التطيب يجوز

 ومنهم عشرة الخمر في لعن ‘والنبي مسكرة مادة الكحول مادة: الجواب

 همبعض كحولية؛ مادة فيها التي العطور هذه منعوا الذين فالعلماء. حاملها

 طاهرة، أنها والراجح األكثر، قول وهذا نجسة، الخمر بكون المنع علل

 معنوية نجاسة فيها  حسية. نجاسة الخمر نجاسة على دليل هناك ليس

 سورة] {ٺ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [. 09:المائدة

 هو -بالحديث مستدال ¬ مقبل شيخنا قولنا مثل وهو منع من ومنهم

 هللاُ  َصلَّى هللاه  َرُسولُ  لَعَنَ »:  بالحديث يستدل لكن- الخمر طهارة يعتقد

َرَها ، َوَساقهيَهَا ، َشارهبَهَا:  َعَشَرة   الَْخْمره  فهي َوَسلَّمَ  َعلَيْهه   َوَمنْ  ، َوَعاصه

َرتْ  لَهَا ، لَهُ  ُعصه  . الخمر سيحمل هذا: قال ،«َوَحامه

 أخي   املسلم 

أخيت املسلمة أرجو 

 قراءة املقال كامل

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا
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 إنف فيها، التي الكحول نسبة إلى ينظر كحول فيها التي العطور فهذه

 تتالشى أنها الغالب النسبة هذه فأقل؛ %09 مثال قليلة النسبة كانت

 ،%09 ،%09،%09 كانت إذا وأما األخرى، المواد مع وتذهب

 اإلنسان يجتنبها فهذه ،%09 ، وبعضها%09 فيها العطور وبعض

 هايجعل ال الحمامات، في يرش أو البيت بها في يرش: ويستخدمها مثال

 . روائح فيها التي األماكن في يرش لكن مالبس، على

 مسلك فيسلك يتالش لم أو تالشى مما الكحول هذا هل عليه اشتبه وإذا

 َرََ اْستَبْ  الُْمَشبَّهَاته  اتَّقَى فََمنه »  «يَرهيبُكَ  َل  َما إهلَى يَرهيبُكَ  َما َدعْ »  الورع

ينههه  هه  لهده ْرضه   رجا  ف االستقامة ألهل ́ هللا يجعل إخواني، يا هللا وسبحان .«َوعه

 [. 0:الطالق سورة] {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ }: ´ هللا قال ومخرجا

 انتك -الكحول من مادة فيها التي-الكحولية العطور شأن في الفتوى هذه

 كوهنا يبالون ال الناس عامة فتجد الناس عند منتشرة ليست الفتوى

 تشرتان لما األخيرة اآلونة ففي تنتشر، لم لكن قديمة العلم ألهل فتاوى

 يعلمون وجعلوا مساجدهم في المعلمون أو الشباب تبناها الفتوى هذه

 العطور من النوع هذا استعمال يتحاشى الناس من كثير فصار الناس

 نم أقبل من عليها وأقبل الفتوى انتشرت ومخرجا ، فرجا لهم هللا وجعل

 يف وتنزل إال تشعر ما! هللا فسبحان يبالون، ال األكثر كان وإن الناس

 أنهك الخلف في األمام، في لك ويكتب الكحول، من خالية عطور األسواق

 شركة الشركات، وتنافست. الكحول من خالية هذه بضاعتي خذ: يقول

 . كحول فيها ما وعطور كحول فيها عطور عندها واحدة

 الزمن في تعرفون ،¬ الوادعي اإلمام لشيخنا بعبارة يذكرني هذا

 إلى ئناج حينما أذكر فمما للمجتمع بالنسبة قليلة االستقامة كانت الماضي

 كانت المناطق هذه تربية   نحن   الشيخ، على هللا رحمة دماج مركز

 نصحي وهو -الشيخ ذكره فمما غفلة، في الناس وأكثر ضعيفة االستقامة

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا
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 بكل  ف بالصور،  مملوءة والسلع المواد شيخ يا: له قيل -الصور باجتناب

 صحابأ لهم لوفر صور فيها التي السلع المسلمون قاطع لو: يقول ثبات

-الحد هذا إلى هل: قلت! استغربت أنا-صور فيها ليس سلع المصانع

 الذين قليلة االستقامة كانت فعال   ألنه– مجموعة قاطع لو أنه-يعني

ذه، ه قاطعوا المسلمين أن لو: الشيخ فقال-مباشرة الوحدة بعد-يحرصون

 ل؛تحص األشياء هذه مثل -هللا الربح، فسبحان يريدون ماديُّون هؤالء ألن

 وأمريكا؛ أوربا من يأتي الذي المجمد الدجاج عن ابتعدوا الناس لو أن

 وىمست على حتى نحن اللحوم، وهذه والبلجيكي والبرازيلي الفرنسي

 هايأكل انتشارا   الخفيفة الوجبات أكثر من هو الذي البفك هذا البفك؛

 من لنوعا هذا قاطعنا أننا لو -البفك يأكلون الكبار حتى-والكبير الصغير

 وأ والفنانين الكرة أصحاب من الضائعين هؤالء صور فيه الذي البفك

 الممثلين.

 كالبف مثل ألن الصور، من خالي بشيء إال يأتوا ال الدكاكين أصحاب 

 بعضها نأ الشديد ولألسف المسجد، وفي البيوت وفي الشوارع في ينتشر

 صور فيه وأ الشباب، بالنظر: يتأثر لفتيات؛ صور فيه إما لالنتباه، مثير

 الإ رأينهم ما لفنانين صور فيه أو الشابات، بالنظر: يتأثر لشباب؛

ماع  هو هذا البفك، من إال عرفناهم ما-قالوا زمبقة! الناس من بالسَّ

 النساءو البنات يعرف ما دورنا، علينا اقتحموا يعني -هللا سبحان-زنبقة!

 هفي البفك أنواع رأيتم األخيرة اآلونة في البفك، عبر إال االمور هذه

 ذهه يقاطعوا-أهل االستقامة-الدكاكين أصحاب أن فلو أشياء، وفيه صور

 وةواإلخ قاطعنا، أنّا فلو شركة، كل تتفنن فتنة، فيه هذا ألن األشياء

 نواعأ خليعة، صور فيه الذي الشامبو أنواع مثال المقاطعة، على تعاونوا

 ومخرجا جافر هللا يجعل تشعر؛ فما والصوابين، والشكالتات البسكويتات

 بالد من وهي-المصانع أصحاب إلى رغبتنا أو صوتنا يصل لم وإن

 . ومخرجا فرجا عنده من هللا فيجعل-خارجية

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا
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 اللحم يريد الذي -هلل الحمد -المجمدة اللحوم مستوى  على انظروا

 في يباع الذي الحي هذا إال عندنا ما قبل من كنا يعجز، ال يجد الطازج

 حتى -السعودي، وجاءنا اليمني وجاءنا األيام دارت المحلية، األسواق

 نناأ أعترف أنا فهكذا -األسواق في ونشرته الدجاج جمدت يمنية شركات

 بدأن نتعاون أننا لو لكن صور، وفيها السلع نشتري جميعا ، مقصرون

 قبل من كنا قبل، من كنا ما مثل لسنا اآلن انتشارا، أكثر هو الذي بالشيء

 في دخلوا الشباب اآلونة هذه في األن الناس، بعض آخذها التجارات

 - أنك هللا، فضل من وهذا تاجر، أصغر إلى تاجر أكبر من التجارات

 ال فلماذا. أمامك االستقامة أهل وتجد إال مكان  إلى تمشي ما - هلل الحمد

 يحقب شيء يعني المانع؟ أيش الفيوش، في هنا نحن خاصة! يختارون؟

 مكان كل في موجودة واألشياء الصور الب ف ك مستوى على مثال   تكون

 تأن مأجور أنت حاولنا أننا لو األنواع، بهذه المساجد إلى األطفال ويأتي

 في لو لكن للضرورة الصور فيها التي السلع وتأخذ الصور حرمة تعتقد

  .المستعان وهللا جيد، هذا كان عنها يغني ما

 فرغه ونسقه: سعد بن عبداهلل السعدي

 مقتبس من شرح كتاب احلج من منهج السالكني

 للشيخ عبدالرمحن بن عمر بن مرعي العدني رمحه اهلل

 دار احلديث بالفيوش

 

 

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا

 مقاطعة

السلع 

اليت فيها 

 صور

 ا
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