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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العاؼبني كالصالة كالسالـ على عبده كرسولو دمحم كعلى األنبياء كالرسل أصبعني ،رب اشرح يل صدرم
كيسر يل أمرم كاحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل ،كبعد:
فإف هللا تبارؾ كتعاىل حذر عباده من الفنت كأمرىم ابجتناهبا فإف الفنت تؤثر على سري العبد إىل هللا فتحرفو عن الصراط
اؼبستقيم أك تشغلو عن اؼبقصد العظيم الذم يسعى لو يف ىذا الزماف كىو ربقيق العبودية هلل كربكيم شريعتو.
فمن اجتباه هللا من بني عباده كأفهمو ىذا اؼبقصد العظيم كاستخدمو يف ىذا الزماف لتحقيقو ال ينشغل عن مقصده
العظيم كغايتو النبيلة دبا دكنو من مقاصد كغاايت ال تساعده يف ربقيق ىذا اؼبقصد العظيم كإف كانت يف أصلها مباحة
ً
ً
اج يك ٍم
آاب يؤيك ٍم ىكأىبٍػنىا يؤيك ٍم ىكإ ٍخ ىواني يك ٍم ىكأ ٍىزىك ي
فالوقت قصري كالواجب عظيم إنو نصرة دين رب العاؼبني قاؿ تعاىل{ :قي ٍل إ ٍف ىكا ىف ى
ً
كع ًشريتي يكم كأىمو هاؿ اقٍػتىػرفٍػتيم ً
اَّللً ىكىر يسولًًو ىكًج ىه واد ًيف ىسبًيلً ًو
ب إًلىٍي يك ٍم ًم ىن َّ
ىح َّ
اد ىىا ىكىم ىساك ين تىػ ٍر ى
وىا ىكذبى ىارةه ىزبٍ ىش ٍو ىف ىك ىس ى
ى ي ى
ض ٍونىػ ىها أ ى
ى ى ى ٍ ى ٍى
ًً
ً
ني}.
اَّللي ًِب ٍىم ًرهً ىك َّ
صوا ىح ََّّت ىَيًٌٍبى َّ
اَّللي ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىفاسق ى
فىػتىػىربَّ ي

فالسائر يف طريق نصرة الدين كربكيم الشريعة هبب أف هبتنب كل العوائق اليت تؤثر عليو يف طريقو لتحكيم كالشريعة
كمن أخطر ىذه العوائق (الفنت) فالفنت إذا استحكمت من العبد ال سبنعو من السري يف طريق ربكيم الشريعة فحسب بل
إهنا ذبعلو أداة ىدـ ؽبذا اؼبشركع العظيم كما ىو مشاىد اليوـ من حاؿ كثري فبن استحكمت منو الفنت نسأؿ هللا السداد
كالعافية كالثبات.
كلعظم دكر الفنت كخطرىا العظيم يف إبعاد الناس كإشغاؽبم عن الصراط اؼبستقيم كجدان معظم الكتب اعبامعة احتوت
على ابب أك أبواب تتحدث عن الفنت كما يتعلق هبا ككجدان من العلماء يف كل عصر كمصر من يفردىا دبصنف مستقل
فال بد للسائر يف ىذا الطريق القوًن كالقائم هبذا الواجب العظيم يف ىذا الزماف أف هبتنب الفنت كأسباهبا كأف وبذر
َّ ً
استى ًجيبيوا
ين ىآمنيوا ٍ
إخوانو السائرين معو من الفنت كأف يتواصوا بينهم الجتناب الفنت كالتحذير منها قاؿ تعاىل { :ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
ص َّ َّ ً
ً
ً
ً ً
ً
ًََّّللً كلً َّلرس ً
وؿ إًذىا ىد ىعا يك ٍم لً ىما يٍوبيًي يك ٍم ىك ٍاعلى يموا أ َّ
ين
اَّللى ىوبي ي
ىف َّ
وؿ بىػ ٍ ى
ني الٍ ىم ٍرء ىكقىػ ٍلبًو ىكأىنَّوي إًلىٍيو يربٍ ىش يرك ىف .ىكاتَّػ يقوا فٍتػنىةن ىال تي ى
ى ي
يَب الذ ى
يد الٍعً ىق ً
اصةن ىك ٍاعلى يموا أ َّ
اب}.
ىف َّ
ظىلى يموا ًمٍن يك ٍم ىخ َّ
اَّللى ىش ًد ي
اْلنٍسا ىف لىًفي خس ور * إًَّال الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
كقاؿ تعاىل{ :كالٍ ىع ٍ ً ً ً
لص ًٍب}.
اص ٍوا ًاب َّ
ى ى ىى
اص ٍوا ًاب ٍغبى ًٌق ىكتىػ ىو ى
الصاغبىات ىكتىػ ىو ى
ى
يٍ
صر * إ َّف ٍ ى

كركل اْلماـ مسلم عن األعمش عن زيد بن كىب عن عبدالرضبن بن عبد رب الكعبة قاؿ" :دخلت اؼبسجد فإذا
عبدهللا بن عمرك بن العاص جالس يف ظل الكعبة كالناس ؾبتمعوف عليو فأتيتهم فجلست إليو فقاؿ كنا مع رسوؿ هللا ﷺ
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يف سفر فنزلنا منزال فمنا من يصلح خباءه كمنا من ينتضل كمنا من ىو يف جشره إذ اندل منادم رسوؿ هللا ﷺ الصالة
جامعة فاجتمعنا إىل رسوؿ هللا ﷺ فقاؿ( :إنو مل يكن نيب قبلي إال كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خري ما يعلمو ؽبم
كينذرىم شر ما يعلمو ؽبم كإف أمتكم ىذه جعل عافيتها يف أكؽبا كسيصيب آخرىا بالء كأمور تنكركهنا كذبيء فتنة فريقق
بعضها بعضها كذبيء الفتنة فيقوؿ اؼبؤمن ىذه مهلكيت ٍب تنكشف كذبيء الفتنة فيقوؿ اؼبؤمن ىذه ىذه فمن أحب أف
يزحزح عن النار كيدخل اعبنة فلتأتو منيتو كىو يؤمن ابهلل كاليوـ اآلخر كليأت إىل الناس الذم وبب أف يؤتى إليو كمن ابيع
1
إماما فأعطاه صفقة يده كشبرة قلبو فليطعو إف استطاع فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر).
كعن زينب بنت جحش اهنع هللا يضر" :أف النيب ﷺ دخل عليها فزعا يقوؿ( :ال إلو إال هللا كيل للعرب من شر قد اقبرب فتح
اليوـ من ردـ َيجوج كمأجوج مثل ىذه) كحلق إبصبعو اْلهباـ كاليت تليها قالت زينب بنت جحش فقلت اي رسوؿ هللا
2
أهنلك كفينا الصاغبوف قاؿ( :نعم إذا كثر اػببث)".
كعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قاؿ" :أشرؼ النيب ﷺ على أطم من آطاـ اؼبدينة ٍب قاؿ( :ىل تركف ما أرل إين
3
أرل مواقع الفنت خالؿ بيوتكم كمواقع القطر).
كإذ كاف األمر كذلك فهذه ؾبموعة من النصائح كاػبواطر يف ىذا الباب أقدمها ألحبيت كإخواين الساعني ْلقامة الدين
كربكيم شرع رب العاؼبني يف ىذا الزماف.
تعريف الفتنة:
قاؿ األزىرم –رضبو هللا":-صباع معىن الفتنة يف كالـ العرب االبتالء كاالمتحاف كأصلها مأخوذ من قولك :فتنت
الفضة كالذىب إذا أذبتهما ابلنار ليتميز الردمء من اعبيد".4
كقاؿ ابن األعرايب" :الفتنة االختبار كالفتنة احملنة كالفتنة اؼباؿ كالفتنة األكالد كالفتنة الكفر كالفتنة اختالؼ الناس ابآلراء
5
كالفتنة اْلحراؽ ابلنار كقيل الفتنة يف التأكيل الظلم يقاؿ فالف مفتوف بطلب الدنيا قد غال يف طلبها".
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صحيح مسلم.)1844( :

2

صحيح البخارم ،)7559( :صحيح مسلم.)2885( :

3

صحيح البخارم ،)2467( :صحيح مسلم.)2885( :

 4هتذيب اللغة (.)211/14
 5انظر :لساف العرب البن منظور (.)317/13
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قلت :كالفتنة يف لساف الشرع تطلق على معاين متعددة تفهم من السياؽ الواردة فيو قاؿ ابن القيم –رضبو هللا" :-كأما
ً
ض يهم بًبىػ ٍع و
ض} كقوؿ موسى{ :إً ٍف
الفتنة اليت يضيفها هللا سبحانو إىل نفسو أك يضيفها رسولو إليو كقولو { :ىكىك َٰىذل ى
ك فىػتىػنَّا بىػ ٍع ى
ً
ً
ك تي ً
ض ُّل ًهبىا ىمن تى ىشاءي ىكتىػ ٍه ًدم ىمن تى ىشاءي} فتلك دبعىن آخر كىي دبعىن االمتحاف كاالختبار كاالبتالء من هللا
ى ىي إًَّال فٍتػنىػتي ى
لعباده ابػبري كالشر ابلنعم كاؼبصائب فهذه لوف كفتنة اؼبشركني لوف كفتنة اؼبؤمن يف مالو ككلده كجاره لوف آخر كالفتنة اليت
يوقعها بني أىل اْلسالـ كالفتنة اليت أكقعها بني أصحاب علي كمعاكية كبني أىل اعبمل كصفني كبني اؼبسلمني حَّت
يتقاتلوا كيتهاجركا لوف آخر كىى الفتنة اليت قاؿ فيها النيب ﷺ( :ستكوف فتنة القاعد فيها خري من القائم كالقائم فيها خري
من اؼباشي كاؼباشي فيها خري من الساعي) كأحاديث الفتنة اليت أمر رسوؿ هللا ﷺ فيها ابعتزاؿ الطائفتني ىي ىذه الفتنة
وؿ ٱئٍ ىذف ًٌيل ىكالى تىػ ٍفتًًٌن} يقولو اعبد بن قيس ؼبا ندبو
كقد أتٌب الفتنة مرادا هبا اؼبعصية كقولو تعاىل { :ىكًمٍنػ يه ٍم َّمن يىػ يق ي
رسوؿ هللا ﷺ إىل تبوؾ يقوؿ :ائذف يل يف القعود كال تفتن بتعرضي لبنات بىن األصفر فإين ال أصب عنهن قاؿ تعاىل:
6
{أىىال ًيف الٍ ًفٍتػنى ًة ىس ىقطيوا} أم :كقعوا يف فتنة النفاؽ كفركا إليها من فتنة بنات األصفر"
كقاؿ اغبافظ ابن حجر –رضبو هللا" :-كأصل الفتنة االمتحاف كاالختبار ،كاستعملت يف الشرع يف اختبار كشف ما
يكره ،كيقاؿ فتنت الذىب إذا اختبتو ابلنار لتنظر جودتو ،كيف الغفلة عن اؼبطلوب كقولو " إمبا أموالكم كأكالدكم فتنة "
كتستعمل يف اْلكراه على الرجوع عن الدين كقولو تعاىل " إف الذين فتنوا اؼبؤمنني كاؼبؤمنات " .قلت :كاستعملت أيضا يف

الضالؿ كاْلٍب كالكفر كالعذاب كالفضيحة ،ويعرف املراد حيثما ورد ابلسياق والقرائن".

7

كفبا ينبو إليو ىنا أف الفتنة اليت تكوف عند االختالؼ كالنزاع ىي اليت يلتبس اغبق فيها ابلباطل ،كال يظهر فيها اغبق بل
يبقى مشتبها على كثري من اؼبسلمني قاؿ حذيفة –هنع هللا يضر" :-ال تضرؾ الفتنة ما عرفت دينك إمبا الفتنة إذا اشتبو عليك
8
اغبق كالباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة"
التمسك ابلكتاب والسنة بفهم سلف األمة:
إف التمسك ابلكتاب كالسنة على ىدم القركف الفاضلة كمن تبعهم إبحساف من أعظم ما وبرص عليو اجملاىد يف زمن
الفنت فاالعتصاـ هبذا اغببل اؼبتني ىو سبيل النجاة يف كل كقت كحني فمن اعتصم حببل هللا اىتدل كقبا قاؿ هللا تعاىل:

 6زاد اؼبعاد (.)155/3
7

فتح البارم (.)153/18

8

مصنف ابن أيب شيبة (.)38/14

5

صبيعا كىال تىػ ىفَّرقيوا كاذٍ يكركا نًعمت ًَّ
صموا ًحبب ًل ًَّ ً
ً
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو ناان
اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىلَّ ى
ف بىػ ٍ ى
ى ي ٍى ى
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
{ ىك ٍاعتى ي ىٍ
اَّلل ى ن ى
ً
آايتًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف}.
ني َّ
ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النَّا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
اَّللي لى يك ٍم ى

كعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدنبا كتاب هللا كسنيت ك لن
9
يتفرقا حَّت يردا علي اغبوض).

كعن عبد هللا بن عبد الرضبن بن أبزل وبدث عن أبيو قاؿ :ؼبا كقع الناس يف أمر عثماف هنع هللا يضر قلت أليب بن كعب :أاب
اؼبنذر ما اؼبخرج من ىذا األمر قاؿ :كتاب هللا كسنة نبيو ما استباف لكم فاعملوا بو ك ما أشكل عليكم فكلوه إىل
10
عاؼبو".
كىذا االعتصاـ كالتمسك ابلكتاب كالسنة ينبغي أف يقبرف هبدم سلف األمة ابلفهم كالعمل فهم من زكاىم هللا كرضي
الرس ى ً ً
ً
ًً
ني نػي ىولًًٌو
ني لىوي ا ٍؽبيىدل ىكيىػتَّبً ٍع ىغٍيػىر ىسبً ًيل الٍ يم ٍؤمن ى
وؿ م ٍن بىػ ٍعد ىما تىػبىػ َّ ى
عنهم كأمران ابالقتداء هبم قاؿ هللا تعاىل { :ىكىم ٍن يي ىشاق ًق َّ ي
اج ًرين ك ٍاألىنٍ ً َّ ً
ً
ً
ما تىػوَّىل كني ً ً
تمً
وى ٍم
ص نريا} ،كقاؿ تعاىل { :ىك َّ
ين اتَّػبىػعي ي
ى ى ى ٍ
السابً يقو ىف ٍاأل َّىكليو ىف م ىن الٍ يم ىه ى ى ى
صلو ىج ىهن ىَّم ىك ىساءى ٍ ى
صار ىكالذ ى
ً
َّات ىذب ًرم ىربتػها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
و
ً
إبًًحس و
يم}.
اف ىر ًض ىي َّ
ين ف ىيها أىبى ندا ىذل ى
اَّللي ىعٍنػ يه ٍم ىكىر ي
ضوا ىعٍنوي ىكأ ى
ىع َّد ىؽبيٍم ىجن ٍ ٍى ى ى ي ى ى
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىعظ ي
ٍى

كقاؿ ﷺ( :ليأتني على أميت ما أتى على بن إسرائيل حذك النعل ابلنعل حَّت إف كاف منهم من أتى أمو عالنية لكاف
يف أميت من يصنع ذلك كإف بن إسرائيل تفرقت على ثنتني كسبعني ملة كتفبرؽ أميت على ثالث كسبعني ملة كلهم يف
11
النار إال ملة كاحدة قالوا كمن ىي اي رسوؿ هللا قاؿ ما أان عليو كأصحايب).
كعن العرابض بن سارية قاؿ :صلى بنا رسوؿ هللا -ﷺ-ذات يوـ ٍب أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها
العيوف ككجلت منها القلوب فقاؿ قائل اي رسوؿ هللا كأف ىذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقاؿ( :أكصيكم بتقول هللا
كالسمع كالطاعة كإف عبدا حبشيا فإنو من يعش منكم بعدل فسريل اختالفا كثريا فعليكم بسنيت كسنة اػبلفاء اؼبهديني
12
الراشدين سبسكوا هبا كعضوا عليها ابلنواجذ كإايكم كؿبداثت األمور فإف كل ؿبدثة بدعة ككل بدعة ضاللة).

9

صححوي األلباين يف صحيح اعبامع.)2937( :

10

ركاه اغباكم كصححو.

11

حسنوي األلباين يف صحيح البرمذم.)2641( :

12

صححوي األلباين يف صحيح أيب داكد.)4657( :

6

اللجوء إىل هللا ابلقرابت:
إف من أعظم ما يعصم العبد يف زمن الفنت ىو اللجوء إىل هللا كاالنشغاؿ بطاعتو كعبادتو كاألعماؿ الصاغبة فالعبد
الصاحل إذا اشتبهت عليو األمور عبأ إىل اغبي القيوـ ابلدعاء كاالستغفار كالعبادة فلزكـ الطاعات كاللجوء إىل هللا يف زمن
الفنت أعظم ما يعني العبد على اؽبداية كالثبات فبها يرفع البالء كتتنزؿ اؽبداية كيرزؽ العبد الثبات قاؿ هللا تعاىل { :ىكىم ٍن
ً
اَّللي لً يك ًٌل
اَّللى ىابلً يغ أ ٍىم ًرهً قى ٍد ىج ىع ىل َّ
اَّللً فىػ يه ىو ىح ٍسبيوي إً َّف َّ
ب ىكىم ٍن يىػتىػ ىوَّك ٍل ىعلىى َّ
يىػت ًَّق َّ
اَّللى ىٍهب ىع ٍل لىوي ـبىٍىر نجا * ىكيىػ ٍريزقٍوي ًم ٍن ىحٍي ي
ث ىال ىٍوبتىس ي
ىش ٍي وء قى ٍد نرا}.
ات ًَّ
و و
ً
ً
كقاؿ تعاىل{ :كمثىل الَّ ًذين يػٍن ًف يقو ىف أىموا ىؽبم ابتًغىاء مرض ً
ت
ٍ ى يي ٍ ى ى ٍ ى
ىصابىػ ىها ىكابً هل فىتتى ٍ
اَّلل ىكتىػثٍبًيتنا م ٍن أىنٍػ يفس ًه ٍم ىك ىمثى ًل ىجنَّة بًىربٍػ ىوة أ ى
ىى ي ى ي
صبػها كابًل فىطىلّّ كا ََّّلل ًدبىا تىػعمليو ىف ب ً
ً
ً ً ً
صريه}.
ى ي ٍى ى
أي يكلى ىها ض ٍع ىف ٍني فىإ ٍف ىملٍ يي ٍ ى ى ه
ىش َّد تىػثٍبًيتنا .كإًذنا ىآلتىػيػنى ً
ً
يما.
وعظيو ىف بًًو لى ىكا ىف ىخٍيػنرا ىؽبيٍم ىكأ ى
كقاؿ هللا تعاىل { :ىكلى ٍو أىنػَّ يه ٍم فىػ ىعليوا ىما يي ى
ٍ ي
اى ٍم م ٍن لى يد َّان أ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
ى
ً
كىؽب ىديػنى ً
يما}.
ىىٍ ي
اى ٍم صىراطنا يم ٍستىق ن
إيل) 13.ركاه مسلم
كقاؿ النيب -ﷺ-قاؿ( :العبادة يف اؽبرج كهجرة َّ

قاؿ اْلماـ النوكم" :اؼبراد ابؽبرج ىنا الفتنة كاختالط أمور الناس .كسبب كثرة فضل العبادة فيو أف الناس يغفلوف عنها،
14
كيشتغلوف عنها ،كال يتفرغ ؽبا إال أفراد".
كقاؿ ابن رجب" :كيف صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النيب ﷺ قاؿ( :العباد يف اؽبرج كاؽبجرة إيل)
كخرجو اْلماـ أضبد كلفظو( :العباد يف الفتنة كاؽبجرة إيل) كسبب ذلك أف الناس يف زمن الفنت يتبعوف أىواءىم كال
يرجعوف إىل دين فيكوف حاؽبم شبيها حباؿ اعباىلية فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينو كيعبد ربو كيتبع مراضيو كهبتنب
مساخطو كاف دبنزلة من ىاجر من بني أىل اعباىلية إىل رسوؿ هللا ﷺ مؤمنا بو متبعا ألكامره ؾبتنبا لنواىيو كمنها أف اؼبفرد
ابلطاعة من أىل اؼبعاصي كالغفلة قد يدفع البالء عن الناس كلهم فكأنو وبميهم كيدافع عنهم.....
قاؿ بعض السلف :ذاكر هللا يف الغافلني كمثل الذم وبمي الفئة اؼبنهزمة كلوال من يذكر هللا يف غفلة الناس ؽبلك
الناس رأل صباعة من اؼبتقدمني يف منامهم كأف مالئكة نزلت إىل بالد شَّت فقاؿ بعضهم لبعض :اخسفوا هبذه القرية
فقاؿ بعضهم :كيف لبسف هبا كفالف قائم يصلي كرأل بعض اؼبتقدمني يف منامو من ينشد كيقوؿ:

13

صحيح مسلم.)2948( :

14

شرح النوكم على مسلم (.)339/9

7

لوال الذين ؽبم كرد يصلوان ....كآخركف ؽبم سرد يصوموان
لدكدكت أرضكم من ربتكم سحرا ....ألنكم قوـ سوء ما تطيعوان".

15

كنذكر إليك أخي اغببيب يف هللا ببعض العبادات كالطاعات اليت وبرص عليها العبد يف زمن الفنت.

 .1الصالة:
الصالة صلة بني العبد الصاحل كربو تبارؾ كتعاىل يتقرب هبا إليو كهبد راحتو فيها فهي لو قرة عني كرفعة كسعادة كقرب
اَّلل مع َّ ً
لص ًٍب ك َّ ً ً
من هللا قاؿ هللا تعاىل { :ىاي أىيػُّ ىها الَّ ًذين ىآمنيوا ٍ ً ً
ين}.
الص ىالة إ َّف َّى ى ى
استىعينيوا اب َّ ى
الصاب ًر ى
ى
كاف رسوؿ هللا -ﷺ-يقوؿ( :اي بالؿ أقم الصالة أرحنا هبا).16

عن أنس قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :حبب إيل من الدنيا النساء كالطيب كجعل قرة عين يف الصالة ،كجعلت قرة عين
يف الصالة).17
كقاؿ ﷺ( :أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد فأكثركا الدعاء).18
كعن حذيفة قاؿ" :كاف النيب ﷺ إذا حزبو أمر صلى".19
 الدعاء والذكر:الدعاء كالذكر سالح اؼبؤمن يف كل كقت كحني كخاصة يف زمن الفنت كالبالء ففي زمن الفنت وبتاج اؼبسلم أف يكثر من
اؿ ىربُّ يك يم ٍادعي ًوين
{كقى ى
االستغاثة كالذكر كالدعاء فإنو ال يثبت يف الفنت إال من ثبتو هللا ككقاه شرىا فقد قاؿ هللا تعاىل :ى
15

لطائف اؼبعارؼ (ص .)138

16

صححوي األلباين يف صحيح أيب داكد.)4985( :

17

صححوي األلباين يف صحيح النسائي.)3949( :

18

صحيح مسلم.)482( :

19

حسنوي األلباين يف صحيح أيب داكد.)1319( :

8

أ ً
ً
ب لى يك ٍم إً َّف الَّ ًذين يىستى ٍكًبك ىف ىع ٍن ًعبى ىً
ين}.
ٍ
ىستىج ٍ
ادٌب ىسيى ٍد يخليو ىف ىج ىهن ىَّم ىداخ ًر ى
ى ٍ ي
كقاؿ تعاىل{ :فىاذٍ يكر ًكين أىذٍ يكريكم كا ٍش يكركا ًيل كىال تى ٍك يفر ً
كف}.
ٍٍى ي ى
ي
ي
اَّللً أى ٍكبىػ ير}.
كقاؿ تعاىل { :ىكلى ًذ ٍك ير َّ

وؾ ًِب ىايًٌب ىكىال تىنًيىا ًيف ًذ ٍك ًرم * ا ٍذ ىىبىا إً ىىل فًٍر ىع ٍو ىف إًنَّوي طىغىى}.
ىخ ى
ب أىنٍ ى
ت ىكأ ي
كقاؿ تعاىل{ :ا ٍذ ىى ٍ

ً
ً
السوءى ىكىٍهب ىعلي يك ٍم يخلى ىفاءى ٍاأل ٍىر ً
اَّللً قىلً نيال ىما تى ىذ َّك يركف}.
ض أىإًلىوه ىم ىع َّ
ف ُّ
يب الٍ يم ٍ
ضطىَّر إًذىا ىد ىعاهي ىكيى ٍكش ي
كقاؿ تعاىل{ :أ َّىم ٍن يهب ي

كقاؿ النيب ﷺ( :الدعاء ىو العبادة قاؿ ربكم{ :ادع ًوين أ ً
ب لى يك ٍم}).
ٍي ٍ
ىستىج ٍ

20

كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :يقوؿ هللا عز كجل أان عند ظن عبدم يب كأان معو حني يذكرين إف ذكرين يف نفسو ذكرتو يف
نفسي كإف ذكرين يف مإل ذكرتو يف مإل ىم خري منهم كإف تقرب مىن شبا تقربت إليو ذراعا كإف تقرب إىل ذراعا تقربت
21
منو ابعا كإف أأتىن يبشى أتيتو ىركلة).
كعن ابن عباس "أف رسوؿ هللا ﷺ ،كاف إذا حزبو أمر ،قاؿ( :ال إلو إال هللا اغبليم العظيم ،ال إلو إال هللا رب العرش
22
الكرًن ،ال إلو إال هللا رب العرش العظيم ،ال إلو إال هللا رب السماكات كرب األرض كرب العرش الكرًن) ٍب يدعو".
كقد أمران النيب ﷺ ابلتعوذ من الفنت فقاؿ( :تعوذكا ابهلل من الفنت ما ظهر منها كما بطن).

23

كعن أنس هنع هللا يضر سألوا رسوؿ هللا ﷺ حَّت أحفوه اؼبسألة فغضب فصعد اؼبنب فقاؿ( :ال تسألوين اليوـ عن شيء إال
بينتو لكم) .فجعلت أنظر يبينا كمشاال فإذا كل رجل الؼ رأسو يف ثوبو يبكي فإذا رجل كاف إذا الحى الرجاؿ يدعى لغري
أبيو فقاؿ :اي رسوؿ هللا من أيب قاؿ حذافة ٍب أنشأ عمر فقاؿ :رضينا ابهلل راب كابْلسالـ دينا كدبحمد ﷺ رسوال نعوذ
ابهلل من الفنت .فقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :ما رأيت يف اػبري كالشر كاليوـ قط إنو صورت يل اعبنة كالنار حَّت رأيتهما كراء
24
َّ ً
ين ىآمنيوا ىال تى ٍسأىليوا ىع ٍن أى ٍشيىاءى إً ٍف تػيٍب ىد لى يك ٍم تى يس ٍؤيك ٍم}
اغبائط) ،ككاف قتادة يذكر عند ىذا اغبديث ىذه اآلية { ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
كعن سعد قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :دعوة ذم النوف إذا دعا كىو يف بطن اغبوت ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت

20

صححوي األلباين يف صحيح أيب داكد.)1479( :

21

صحيح البخارم ،)7455( :صحيح مسلم.)2675( :

22
ً
ربقيقو ؼبسند اْلماـ أضبد (.)132/4
صححوي الشيخ أضبد شاكر يف
23

صحيح مسلم.)2867( :

24

صحيح البخارم ،)6362( :صحيح مسلم.)2359( :

9

من الظاؼبني فإنو مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب هللا لو).

25

كعن ابن عمر أنو كاف يقوؿ عند الصفا" :اللهم أحين على سنة نبيك ﷺ كتوفن على ملتو كأعذين من مضالت
26
الفنت".
كعن حذيفة قاؿ" :ليأتني على الناس زماف ال ينجو فيو إال الذم يدعو بدعاء كدعاء الغريق".

27

كقد كردت يف السنة ؾبموعة من األدعية كالتعوذات كاألذكار النبوية يف الفنت ذكرىا العلماء يف مصنفاهتم تنظر ىناؾ.
 التوبة واالستغفار:إف التوبة من الذنوب كمالزمة االستغفار فبا يعني العبد يف مواجهة الفنت كالكركب كيزده قوة يف ذلك قاؿ هللا تعاىل:
ً
ً
ً
ً
ني}.
استىػ ٍغ ًف يركا ىربَّ يك ٍم يٍبَّ تيوبيوا إًلىٍي ًو يػيٍرًس ًل َّ
الس ىماءى ىعلىٍي يك ٍم م ٍد ىر نارا ىكيىًزٍد يك ٍم قيػ َّوةن إً ىىل قيػ َّوت يك ٍم ىكىال تىػتىػ ىولٍَّوا يٍؾب ًرم ى
{ ىكىاي قىػ ٍوـ ٍ
ً
اَّللى لى ىعلَّ يك ٍم تػي ٍر ىضبيو ىف}.
كقاؿ تعاىل{ :قى ى
لسيًٌئى ًة قىػٍب ىل ا ٍغبى ىسنى ًة لىٍوىال تى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف َّ
اؿ ىاي قىػ ٍوًـ ملى تى ٍستىػ ٍع ًجليو ىف ًاب َّ

ً
ً
ك ىكإً َّف لىوي ًعٍن ىد ىان لىيزلٍ ىفى ىك يح ٍس ىن
ب .فىػغى ىف ٍرىان لىوي ىذل ى
كقاؿ تعاىل { :ىكظى َّن ىد ياك ي
كد أىَّمبىا فىػتىػنَّاهي فى ٍ
استىػ ٍغ ىفىر ىربَّوي ىك ىخَّر ىراك نعا ىكأ ىىان ى
م و
تب}.
ى
ً
كقاؿ تعاىل{ :كأ ًىف استىػ ٍغ ًفركا ربَّ يكم يٍبَّ تيوبوا إًلىي ًو ييبىتًٌع يكم متىاعا حسننا إً ىىل أىج ول مس ِّمى كيػ ٍؤ ً
ضلىوي ىكإً ٍف
ض ول فى ٍ
ت يك َّل ذم فى ٍ
ى ي ى ىي
ى ٍ ي ى ٍ
ي ٍ ٍ ٍى ن ىى
اب يىػ ٍووـ ىكبً وري}.
ىخ ي
تىػ ىولٍَّوا فىًإًٌين أ ى
اؼ ىعلىٍي يك ٍم ىع ىذ ى
قاؿ اْلماـ الشنقيطي –رضبو هللا" :-ىذه اآلية الكريبة تدؿ على أف االستغفار كالتوبة إىل هللا تعاىل من الذنوب سبب
ألف يبتع هللا من فعل ذلك متاعا حسنا إىل أجل مسمى؛ ألنو رتب ذلك على االستغفار كالتوبة ترتيب اعبزاء على شرطو.
كالظاىر أف اؼبراد ابؼبتاع اغبسن :سعة الرزؽ ،كرغد العيش ،كالعافية يف الدنيا ،كأف اؼبراد ابألجل اؼبسمى :اؼبوت ،كيدؿ
لذلك قولو تعاىل يف ىذه السورة الكريبة عن نبيو ىود عليو كعلى نبينا الصالة كالسالـ :كاي قوـ استغفركا ربكم ٍب توبوا إليو
يرسل السماء عليكم مدرارا كيزدكم قوة إىل قوتكم ،كقولو تعاىل عن «نوح» :فقلت استغفركا ربكم إنو كاف غفارا يرسل
السماء عليكم مدرارا كيبددكم ِبمواؿ كبنني كهبعل لكم جنات كهبعل لكم أهنارا ،كقولو تعاىل :من عمل صاغبا من ذكر

25

صححوي األلباين يف صحيح البرمذم.)3555( :

26

ركاه البيهقي.

27

مصنف ابن أيب شيبة (.)38/14

15

أك أنثى كىو مؤمن فلنحيينو حياة طيبة اآلية ،كقولو :كلو أف أىل القرل آمنوا كاتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
كاألرض اآلية ،كقولو :كلو أهنم أقاموا التوراة كاْلقبيل كما أنزؿ إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم كمن ربت أرجلهم ،كقولو:
28
كمن يتق هللا هبعل لو ـبرجا كيرزقو من حيث ال وبتسب ،إىل غري ذلك من اآلايت"......
كقاؿ تعاىل{ :كما ىكا ىف َّ ً ً
اَّللي يم ىع ًٌذبىػ يه ٍم ىكيى ٍم يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف}.
ت فًي ًه ٍم ىكىما ىكا ىف َّ
اَّللي لييػ ىع ٌذبىػ يه ٍم ىكأىنٍ ى
ىى

قبل أماانف ،قولو" :كما كاف هللا ليعذهبم كأنت فيهم
كركل الطبم يف تفسري ىذه اآلية عن أيب موسى قاؿ :إنو كاف ي
29
كما كاف هللا معذهبم كىم يستغفركف" قاؿ :أما النيب ﷺ فقد مضى ،كأما االستغفار فهو دائر فيكم إىل يوـ القيامة".
كقاؿ ابن تيمية –رضبو هللا" :-فصل :يف قولو تعاىل {كما ىكا ىف َّ ً ً
اَّللي يم ىع ًٌذبىػ يه ٍم ىكيى ٍم
ت فًي ًه ٍم ىكىما ىكا ىف َّ
اَّللي لييػ ىع ٌذبػى يه ٍم ىكأىنٍ ى
ىى
يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف} كالكالـ عليها من كجهني:
" أحدنبا " يف االستغفار الدافع للعذاب.

ك" الثاين " يف العذاب اؼبدفوع ابالستغفار.
أما " األكؿ " :فإف العذاب إمبا يكوف على الذنوب كاالستغفار يوجب مغفرة الذنوب اليت ىي سبب العذاب فيندفع
ً
العذاب كما قاؿ تعاىل{ :الر كًتىاب أ ً
ً
ت ًم ٍن لى يد ٍف ىح ًكي وم ىخبً وري * أَّىال تىػ ٍعبي يدكا إًَّال َّ
صلى ٍ
يحك ىم ٍ
اَّللى إًنًَّن لى يك ٍم مٍنوي
ت آى ىايتيوي يٍبَّ في ٌ
ه ٍ
ً
نى ًذير كب ًشري * كأ ًىف استىػغٍ ًفركا ربَّ يكم يٍبَّ تيوبوا إًلىي ًو ييبىتًٌع يكم متىاعا حسننا إً ىىل أىج ول مس ِّمى كيػ ٍؤ ً
ضلىوي} فبني
ض ول فى ٍ
ت يك َّل ذم فى ٍ
ى ي ى ىي
ه ىى ه ى ٍ ي ى ٍ
ي ٍ ٍ ٍ ى ن ىى
سبحانو أهنم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إىل أجل مسمى ٍب إف كاف ؽبم فضل أكتوا الفضل.
ً
ً
ً
ىطيع ً
وف * يىػ ٍغ ًف ٍر لى يك ٍم ًم ٍن ذينيوبً يك ٍم ىكيػي ىؤ ًٌخ ٍريك ٍم
ني *أ ًىف ٍاعبي يدكا َّ
كقاؿ تعاىل عن نوح { :ىاي قىػ ٍوـ إًًٌين لى يك ٍم نىذ هير يمبً ه
اَّللى ىكاتَّػ يقوهي ىكأ ي
إً ىىل أىج ول مس ِّمى} إىل قولوً { :
ً
الس ىماءى ىعلىٍي يك ٍم ًم ٍد ىر نارا} اآلية كقاؿ تعاىل { :ىكىاي قىػ ٍوًـ
َّارا * يػيٍرًس ًل َّ
ٍ
استىػ ٍغف يركا ىربَّ يك ٍم إنَّوي ىكا ىف ىغف ن
ى يى
ً
ً
ً
ً
ىصابى يك ٍم
استىػ ٍغ ًف يركا ىربَّ يك ٍم يٍبَّ تيوبيوا إًلىٍيو يػيٍرس ًل َّ
ٍ
الس ىماءى ىعلىٍي يك ٍم م ٍد ىر نارا ىكيىًزٍد يك ٍم قيػ َّوةن إً ىىل قيػ َّوت يك ٍم} كذلك أنو قد قاؿ تعاىل { :ىكىما أ ى
ً َّ ً
ً
ً
ً ً و
ً
ًو
استىػىزَّؽبييم
م ٍن يمصيبىة فىبً ىما ىك ىسبى ٍ
ين تىػ ىولٍَّوا مٍن يك ٍم يىػ ٍوىـ الٍتىػ ىقى ا ٍعبى ٍم ىعاف إًَّمبىا ٍ
ت أىيٍدي يك ٍم ىكيىػ ٍع يفو ىع ٍن ىكثري} كقاؿ تعاىل{ :إ َّف الذ ى
ً
الشٍَّيطىا يف بًبىػ ٍع ً
ىىن ىى ىذا قي ٍل يى ىو ًم ٍن ًعٍن ًد
ىصٍبػتي ٍم ًمثٍػلىٍيػ ىها قيػ ٍلتي ٍم أ َّ
ىصابىػٍت يك ٍم يمصيبىةه قى ٍد أ ى
ض ىما ىك ىسبيوا} كقاؿ تعاىل{ :أ ىىكلى َّما أ ى
صبػهم سيًئةه ًدبا قىدَّمت أىي ًدي ًهم} كقاؿ تعاىل{ :ما أىصابك ًمن حسن وة فى ًمن ًَّ
ً
ً ً
ك
ىصابى ى
اَّلل ىكىما أ ى
أىنٍػ يفس يك ٍم} كقاؿ تعاىل { :ىكإ ٍف تي ٍ ي ٍ ى ٌى ى ى ٍ ٍ ٍ
ى ى ى ى ٍ ى ىى ى
ك}.
ًم ٍن ىسيًٌئى وة فى ًم ٍن نىػ ٍف ًس ى
كأما العذاب اؼبدفوع فهو يعم العذاب السماكم كيعم ما يكوف من العباد كذلك أف اعبميع قد ظباه هللا عذااب كما قاؿ
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تعاىل يف النوع الثاين{ :كإً ٍذ ىقبٍَّيػنىا يكم ًمن آى ًؿ فًر ىعو ىف يسومونى يكم سوء الٍع ىذ ً
اب يي ىذًٌحبيو ىف أىبٍػنىاءى يك ٍم ىكيى ٍستى ٍحييو ىف نً ىساءى يك ٍم} كقاؿ
ٍ ٍ ىي ي ٍ ي ى ى
ٍ ٍ
ى
ً
تعاىل{ :قىاتًليوىم يػع ًٌذبػهم َّ ً
صو ىف بًنىا إًَّال إً ٍح ىدل ا ٍغبيسنىػيىػ ٍ ً
ني ىكىٍكب ين
ص ٍريك ٍم ىعلىٍي ًه ٍم} ككذلك{ :قي ٍل ىى ٍل تىػىربَّ ي
اَّللي ًِبىيٍدي يك ٍم ىكيىبٍ ًزى ٍم ىكيىػٍن ي
ٍ
ي ٍ يى ٍ ي ي
ً
اَّلل بًع ىذ و
اب ًم ٍن ًعٍن ًدهً أ ٍىك ًِبىيٍ ًدينىا} إذ التقدير بعذاب من عنده أك بعذاب ِبيدينا كما قاؿ تعاىل:
ص بً يك ٍم أى ٍف ييصيبى يك يم َّي ى
نىػتىػىربَّ ي
30
ً
اَّللي ًِبىيٍ ًدي يك ٍم}"....
وى ٍم يػي ىع ًٌذبٍػ يه يم َّ
{قىاتلي ي
قاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :من لزـ االستغفار جعل هللا لو من كل ضيق ـبرجا كمن كل ىم فرجا كرزقو من حيث ال
وبتسب)  31ركاه أبو داكد كضعف سنده الشيخ األلباين كلكن معناه صحيح.
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والتواصي ابحلق:إف من سبل النجاة من الفنت اليت بينتها النصوص الشرعية النصح كالتواصي ابغبق كاألمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر
فهي من أسباب حفظ الفرد كاجملتمع كسالمتهم من الفنت كالبالء قاؿ تعاىل{ :فىػلىوىال ىكا ىف ًمن الٍ يقر ً
كف ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم أيكليو بىًقيَّ وة
ٍ
ى ي
يػنػهو ىف ع ًن الٍفس ًاد ًيف ٍاألىر ً ًَّ ً ً
َّ ً
ً
ًً
ً
ني}.
ين ظىلى يموا ىما أيتٍ ًرفيوا فيو ىكىكانيوا يٍؾب ًرم ى
ٍ
ض إال قىل نيال فب ٍَّن أ ٍىقبىٍيػنىا مٍنػ يه ٍم ىكاتػَّبى ىع الذ ى
ىٍ ى ٍ ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاءي بػى ٍع و
الص ىال ىة
يمو ىف َّ
ات بىػ ٍع ي
كقاؿ هللا تعاىل { :ىكالٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
ض ىَيٍ يم يرك ىف ابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكييق ي
ً
ىكيػي ٍؤتيو ىف َّ
يم} فرضبة هللا تتنزؿ على أىل اْليباف كالعمل
اَّللي إً َّف َّ
ك ىسيىػ ٍر ىضبي يه يم َّ
الزىكا ىة ىكيي ًطيعيو ىف َّ
اَّللى ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
اَّللى ىع ًز هيز ىحك ه
الصاحل كاليت منها األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر.

ً
السب ً
ً
ت إً ٍذ ىأتٍتًي ًه ٍم ًحيتىانػي يه ٍم يػى ٍوىـ ىسٍبتً ًه ٍم
اسأى ٍؽبيٍم ىع ًن الٍ ىق ٍريىة الًَّيت ىكانى ٍ
ت ىحاضىرةى الٍبى ٍح ًر إً ٍذ يىػ ٍع يدك ىف ًيف َّ ٍ
كقاؿ هللا تعاىل { :ىك ٍ
ً
ً
ك نىػبػلي ً
اَّللي يم ٍهلً يك يه ٍم أ ٍىك
ت أ َّيمةه ًمٍنػ يه ٍم ًملى تىعًظيو ىف قىػ ٍونما َّ
وى ٍم دبىا ىكانيوا يىػ ٍف يس يقو ىف * ىكإً ٍذ قىالى ٍ
يشَّر نعا ىكيػى ٍوىـ ىال يى ٍسبًتيو ىف ىال ىأتٍتي ًه ٍم ىك ىذل ى ٍ ي
مع ًٌذبػهم ع ىذااب ش ًديدا قىاليوا مع ًذرنة إً ىىل ربً يكم كلىعلَّهم يػتَّػ يقو ىف * فىػلى َّما نىسوا ما ذي ٌكًركا بًًو أ ٍىقبيػنا الَّ ًذين يػٍنػهو ىف ع ًن ُّ ً
ىخ ٍذ ىان
يى يي ٍ ى ن ى ن
ىٍ ى
ى ى ىٍ ى
السوء ىكأ ى
ى ٍ ى ىٌ ٍ ى ى ي ٍ ى
ي ى ي
ً
َّ ً
ًً
اب بئً و ً
ً و
ني}.
يس دبىا ىكانيوا يىػ ٍف يس يقو ىف * فىػلى َّما ىعتىػ ٍوا ىع ٍن ىما نػي يهوا ىعٍنوي قػي ٍلنىا ىؽبيٍم يكونيوا قىرىدةن ىخاسئ ى
ين ظىلى يموا ب ىع ىذ ى
ا لذ ى
قاؿ سيد قطب –رضبو هللا-يف تفسري ىذه اآلايت" :فهو كاجب هلل نؤديو :كاجب األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر،
كالتخويف من انتهاؾ اغبرمات ،لنبلغ إىل هللا عذران ،كيعلم أف قد أدينا كاجبناٍ .ب لعل النصح يؤثر يف تلك القلوب
العاصية فيثري فيها كجداف التقول.
كىكذا انقسم سكاف اغباضرة إىل ثالث فرؽ ..أك ثالث أمم ..فاألمة يف التعريف اْلسالمي ىي ؾبموعة الناس اليت
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ؾبموع الفتاكل (.)41/15
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ضعفوي األلباين يف ضعيف أيب داكد.)1518( :
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تدين بعقيدة كاحدة كتصور كاحد كتدين لقيادة كاحدة ،كليست كما ىي يف اؼبفهوـ اعباىلي القدًن أك اغبديث ،ؾبموعة
الناس اليت تسكن يف إقليم كاحد من األرض كربكمها دكلة كاحدة! فهذا مفهوـ ال يعرفو اْلسالـ ،إمبا ىي من
مصطلحات اعباىلية القديبة أك اغبديثة! كقد انقسم سكاف القرية الواحدة إىل ثالث أمم :أمة عاصية ؿبتالة .كأمة تقف
يف كجو اؼبعصية كاالحتياؿ كقفة إهبابية ابْلنكار كالتوجيو كالنصيحة .كأمة تدع اؼبنكر كأىلو ،كتقف موقف اْلنكار
السليب كال تدفعو بعمل إهبايب ..كىي طرائق متعددة من التصور كاغبركة ،ذبعل الفرؽ الثالث أفبا ثالاث! فلما مل هبد
النصح ،كمل تنفع العظة ،كسدر السادركف يف غيهم ،حقت كلمة هللا ،كربققت نذره.
فإذا الذين كانوا ينهوف عن السوء يف قبوة من السوء .كإذا األمة العاصية وبل هبا العذاب الشديد الذم سيأٌب بيانو.
فأما الفرقة الثالثة -أك األمة الثالثة -فقد سكت النص عنها ..ردبا هتوينا لشأهنا -كإف كانت مل تؤخذ ابلعذاب -إذ أهنا
قعدت عن اْلنكار اْلهبايب ،ككقفت عند حدكد اْلنكار السليب .فاستحقت اْلنباؿ كإف مل تستحق العذاب:
«فلما نسوا ما ذكركا بو أقبينا الذين ينهوف عن السوء ،كأخذان الذين ظلموا بعذاب بئيس دبا كانوا يفسقوف .فلما عتوا
عن ما هنوا عنو قلنا ؽبم :كونوا قردة خاسئني»
لقد كاف العذاب البئيس -أم الشديد -الذم حل ابلعصاة احملتالني ،جزاء إمعاهنم يف اؼبعصية -اليت يعتبىا النص ىي
الكفر ،الذم يعب عنو ابلظلم مرة كابلفسق مرة كما ىو الغالب يف التعبري القرآين عن الكفر كالشرؾ ابلظلم كالفسق كىو
تعبري ىبتلف عن اؼبصطلح الفقهي اؼبتأخر عن ىذه األلفاظ إذ أف مدلوؽبا القرآين ليس ىو اؼبدلوؿ الذم جعل يشيع يف
التعبري الفقهي اؼبتأخر -كاف ذلك العذاب البئيس ىو اؼبسخ عن الصورة اآلدمية إىل الصورة القردية! لقد تنازلوا ىم عن
آدميتهم ،حني تنازلوا عن أخص خصائصها -كىو اْلرادة اليت تسيطر على الرغبة -كانتكسوا إىل عامل «اغبيواف» حني
زبلوا عن خصائص «اْلنساف» .فقيل ؽبم أف يكونوا حيث أرادكا ألنفسهم من االنتكاس كاؽبواف! أما كيف صاركا قردة؟
ككيف حدث ؽبم بعد أف صاركا قردة؟ ىل انقرضوا كما ينقرض كل فبسوخ ىبرج عن جنسو؟ أـ تناسلوا كىم قردة؟ ...إىل
آخر ىذه اؼبسائل اليت تتعدد فيها ركاايت التفسري ...فهذا كلو مسكوت عنو يف القرآف الكرًن كليس كراءه عن رسوؿ هللا
32
ﷺ -شيء ..فال حاجة بنا كبن إىل اػبوض فيو".كعن حذيفة قاؿ :كنا عند عمر فقاؿ أيكم ظبع رسوؿ هللا -ﷺ-يذكر الفنت فقاؿ قوـ :كبن ظبعناه .فقاؿ :لعلكم
تعنوف فتنة الرجل يف أىلو كجاره قالوا :أجل .قاؿ :تلك تكفرىا الصالة كالصياـ كالصدقة كلكن أيكم ظبع النيب -ﷺ-
يذكر الفنت اليت سبوج موج البحر قاؿ حذيفة :فأسكت القوـ فقلت :أان .قاؿ :أنت هلل أبوؾ .قاؿ حذيفة :ظبعت رسوؿ
هللا -ﷺ -يقوؿ( :تعرض الفنت على القلوب كاغبصري عودا عودا فأم قلب أشرهبا نكت فيو نكتة سوداء كأم قلب
32
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أنكرىا نكت فيو نكتة بيضاء حَّت تصري على قلبني على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السموات كاألرض
كاآلخر أسود مرابدا كالكوز ؾبخيا ال يعرؼ معركفا كال ينكر منكرا إال ما أشرب من ىواه) .قاؿ حذيفة كحدثتو أف بينك
كبينها اباب مغلقا يوشك أف يكسر .قاؿ عمر أكسرا ال أاب لك فلو أنو فتح لعلو كاف يعاد .قلت ال بل يكسر .كحدثتو
أف ذلك الباب رجل يقتل أك يبوت .حديثا ليس ابألغاليط .قاؿ أبو خالد فقلت لسعد اي أاب مالك ما أسود مرابدا قاؿ
33
شدة البياض يف سواد .قاؿ قلت فما الكوز ؾبخيا قاؿ منكوسا".
كعن نعماف بن بشري رضي هللا عنهما عن النيب ﷺ قاؿ( :مثل القائم على حدكد هللا كالواقع فيها كمثل قوـ استهموا
على سفينة فأصاب بعضهم أعالىا كبعضهم أسفلها فكاف الذين يف أسفلها إذا استقوا من اؼباء مركا على من فوقهم
فقالوا لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقا كمل نؤذ من فوقنا فإف يبركوىم كما أرادكا ىلكوا صبيعا كإف أخذكا على أيديهم قبوا كقبوا
34
صبيعا).
فاألمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر من السفن النجاة عندما تضطرب الفنت كاؼبنكرات كسبوج يف اجملتمعات.
 متابعة الرسول ﷺ والبعد عن االبتداع واهلوى:إف ـبالفة أمر الرسوؿ ﷺ كعدـ اتباعو من أعظم أسباب الفتنة كما بني ذلك ربنا تبارؾ كتعاىل يف كتابو فقاؿ:
صيبػهم ع ىذ ً
ً ً
ً
ً َّ ً
ً
يم}.
ين يىبىال يفو ىف ىع ٍن أ ٍىم ًرهً أى ٍف تيصيبىػ يه ٍم فٍتػنىةه أ ٍىك يي ى ي ٍ ى ه
اب أىل ه
{فىػ ٍليى ٍح ىذر الذ ى
اَّلل كأ ً
ً
وؿ فىإً ٍف تىػولَّوا فىإًَّمبىا علىي ًو ما يً
ضبٌ ىل ىك ىعلىٍي يك ٍم
الر يس ى
ىطيعيوا َّ
ىٍ ى
ىٍ
كقد قىػىرف اؽبداية كدخوؿ اعبنة بطاعة رسولو الكرًن {قي ٍل أىطيعيوا َّى ى
ً ً ً
الرس ً
ني}.
وؿ إًَّال الٍبى ىالغي الٍ يمبً ي
ىما يضبٌٍلتي ٍم ىكإ ٍف تيطيعيوهي تىػ ٍهتى يدكا ىكىما ىعلىى َّ ي

كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :من أطاعن فقد أطاع هللا كمن عصاين فقد عصى هللا كمن أطاع أمريم فقد أطاعن كمن عصى
35
أمريم فقد عصاين)

كركل الدارمي عن عمر بن وبىي قاؿ ظبعت أيب وبدث عن أبيو قاؿ :كنا قبلس على ابب عبد هللا بن مسعود قبل
صالة الغداة فإذا خرج مشينا معو إىل اؼبسجد فجاءان أبو موسى األشعرم فقاؿ أخرج إليكم أبو عبد الرضبن بعد قلنا ال
فجلس معنا حَّت خرج فلما خرج قمنا إليو صبيعا فقاؿ لو أبو موسى اي أاب عبد الرضبن اين رأيت يف اؼبسجد أنفا أمرا
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34

صحيح البخارم ،)7137( :صحيح مسلم.)1835( :

35

ظالؿ القرآف

14

أنكرتو كمل أر كاغبمد هلل اال خريا قاؿ فما ىو فقاؿ اف عشت فسبراه قاؿ رأيت يف اؼبسجد قوما حلقا جلوسا ينتظركف
الصالة يف كل حلقة رجل كيف أيديهم حصى فيقوؿ كبكا مائة فيكبكف مائة فيقوؿ ىللوا مائة فيهللوف مائة كيقوؿ سبحوا
مائة فيسبحوف مائة قاؿ فماذا قلت ؽبم قاؿ ما قلت ؽبم شيئا انتظار رأيك أك انتظار أمرؾ قاؿ أفال أمرهتم اف يعدكا
سيئاهتم كضمنت ؽبم اف ال يضيع من حسناهتم ٍب مضى كمضينا معو حَّت أتى حلقة من تلك اغبلق فوقف عليهم فقاؿ
ما ىذا الذم أراكم تصنعوف قالوا اي أاب عبد هللا حصى نعد بو التكبري كالتهليل كالتسبيح قاؿ فعدكا سيئاتكم فأان ضامن
اف ال يضيع من حسناتكم شيء كوبكم اي أمة دمحم ما أسرع ىلكتكم ىؤالء صحابة نبيكم ﷺ متوافركف كىذه ثيابو مل تبل
كأنيتو مل تكسر كالذم نفسي بيده انكم لعلي ملة ىي أىدم من ملة دمحم أك مفتتحوا ابب ضاللة قالوا كهللا اي أاب عبد
الرضبن ما أردان اال اػبري قاؿ ككم من مريد للخري لن يصيبو اف رسوؿ هللا ﷺ حدثنا أف قوما يقرؤكف القرآف ال هباكز
تراقيهم كأًن هللا ما أدرم لعل أكثرىم منكم ٍب توىل عنهم فقاؿ عمرك بن سلمة رأينا عامة أكلئك اغبلق يطاعنوان يوـ
36
النهركاف مع اػبوارج".
وؿ بػيػنى يكم ىك يدع ًاء بػع ً
فالفتنة كل الفتنة دبخالفة ما جاء بو الرسوؿ الكرًن ﷺ قاؿ هللا تعاىل{ :ىال ىٍذبعليوا يد ىعاء َّ ً
ض يك ٍم
الر يس ىٍ ٍ ى ى ٍ
ى
ى
صيبػهم ع ىذ ً
ً ً
ً
ً َّ ً
َّ ً ً
بػعضا قى ٍد يػعلىم َّ َّ ً
ً
يم}.
ين يىبىال يفو ىف ىع ٍن أ ٍىم ًرهً أى ٍف تيصيبىػ يه ٍم فٍتػنىةه أ ٍىك يي ى ي ٍ ى ه
اب أىل ه
ين يىػتى ىسلليو ىف مٍن يك ٍم ل ىواذنا فىػ ٍليى ٍح ىذر الذ ى
اَّللي الذ ى
ىٍ ن ىٍ ي
 العلم والرجوع ألىل العلم الرابنيني:إف اعبهل كاػبوض يف اؼبسائل كاألحداث دكف العلم سبب من أسباب الوقوع يف الفنت كالضالؿ
ً
ً
ً
ًً
ً
الرس ً
ً
ً
وؿ ىكإً ىىل أ ً
يكيل ٍاأل ٍىم ًر مٍنػ يه ٍم لى ىعل ىموي
قاؿ هللا تعاىل { :ىكإذىا ىجاءى يى ٍم أ ٍىمهر م ىن ٍاأل ٍىم ًن أى ًك ا ٍػبىٍوؼ أىذىاعيوا بو ىكلى ٍو ىرُّدكهي إ ىىل َّ ي
َّ ً
اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍضبىتيوي ىالتَّػبىػ ٍعتي يم الشٍَّيطىا ىف إًَّال قىلً نيال}.
ضلي َّ
ين يى ٍستىػٍنبًطيونىوي ًمٍنػ يه ٍم ىكلى ٍوىال فى ٍ
ا لذ ى
ً
اسأىليوا أ ٍىى ىل ال ًٌذ ٍك ًر إً ٍف يكٍنػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف}.
كقاؿ تعاىل { :ىكىما أ ٍىر ىس ٍلنىا قىػٍبػلى ى
ك إًَّال ًر ىج ناال نيوحي إًلىٍي ًه ٍم فى ٍ

كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :إف هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من العباد كلكن يقبض العلم بقبض العلماء حَّت إذا مل يبق
37
عاؼبا ازبذ الناس رؤسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا كأضلوا).
كقاؿ رسوؿ هللا -ﷺ( :-يتقارب الزماف كيقبض العلم كتظهر الفنت كيلقى الشح كيكثر اؽبرج) .قالوا كما اؽبرج قاؿ
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(القتل).

38

ك إًَّال ًرج ناال ني ً
وحي
فالعاقل من يسأؿ كيبحث كيقرأ قبل أف يقدـ على أم مشركع أك انزلة قاؿ تعاىل { :ىكىما أ ٍىر ىس ٍلنىا قىػٍبػلى ى
ى
اسأىليوا أ ٍىى ىل ال ًٌذ ٍك ًر إً ٍف يكٍنػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف}.
إًلىٍي ًه ٍم فى ٍ

قاؿ رسوؿ هللا -ﷺ( :-يرث ىذا العلم من كل خلف عدكلو ينفوف عنو أتكيل اعباىلني كانتحاؿ اؼببطلني كربريف
39
الغالني)
كعن جابر قاؿ :خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشده يف رأسو ٍب احتلم فسأؿ أصحابو فقاؿ ىل ذبدكف يل
رخصة يف التيمم؟ فقالوا ما قبد لك رخصة كأنت تقدر على اؼباء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النيب ﷺ أخب بذلك
40
فقاؿ( :قتلوه قتلهم هللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمبا شفاء العي السؤاؿ).

كقد كاف من ىدم السلف -رضبهم هللا-السؤاؿ عما يشتبو من أحداث كمسائل قبل اػبوض فيها صحيح مسلم قاؿ
حذيفة بن اليماف" :كاف الناس يسألوف رسوؿ هللا -ﷺ-عن اػبري ككنت أسألو عن الشر ـبافة أف يدركن فقلت اي
رسوؿ هللا إان كنا يف جاىلية كشر فجاءان هللا هبذا اػبري فهل بعد ىذا اػبري شر قاؿ (نعم) فقلت ىل بعد ذلك الشر من
خري قاؿ (نعم كفيو دخن) .قلت كما دخنو قاؿ (قوـ يستنوف بغري سنيت كيهدكف بغري ىدم تعرؼ منهم كتنكر) .فقلت
ىل بعد ذلك اػبري من شر قاؿ (نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها) .فقلت اي رسوؿ هللا صفهم
لنا .قاؿ (نعم قوـ من جلدتنا كيتكلموف ِبلسنتنا) .قلت اي رسوؿ هللا فما ترل إف أدركن ذلك قاؿ (تلزـ صباعة اؼبسلمني
كإمامهم) .فقلت فإف مل تكن ؽبم صباعة كال إماـ قاؿ (فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض على أصل شجرة حَّت
41
يدركك اؼبوت كأنت على ذلك).
كعن ابن بريدة عن وبىي بن يعمر قاؿ كاف أكؿ من قاؿ يف القدر ابلبصرة معبد اعبهن فانطلقت أان كضبيد بن عبد
الرضبن اغبمريم حاجني أك معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسوؿ هللا -ﷺ -فسألناه عما يقوؿ ىؤالء يف
القدر فوفق لنا عبد هللا بن عمر بن اػبطاب داخال اؼبسجد فاكتنفتو أان كصاحيب أحدان عن يبينو كاآلخر عن مشالو
فظننت أف صاحيب سيكل الكالـ إىل فقلت أاب عبد الرضبن إنو قد ظهر قبلنا انس يقرءكف القرآف كيتقفركف العلم  -كذكر
من شأهنم  -كأهنم يزعموف أف ال قدر كأف األمر أنف .قاؿ فإذا لقيت أكلئك فأخبىم أىن برئ منهم كأهنم برآء مىن
38
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كالذل وبلف بو عبد هللا بن عمر لو أف ألحدىم مثل أحد ذىبا فأنفقو ما قبل هللا منو حَّت يؤمن ابلقدر."...

42

كقاؿ ابن القيم –رضبو هللا" :-كعلم هللا ما رأيت أحدا أطيب عيشا منو –يعن شيخ اْلسالـ ابن تيمية-قط مع ما
كاف فيو من ضيق العيش كخالؼ الرفاىية كالنعيم بل ضدىا كمع ما كاف فيو من اغببس كالتهديد كاْلرىاؽ كىو مع ذلك
من أطيب الناس عيشا كأشرحهم صدرا كأقواىم قلبا كأسرىم نفسا تلوح نضرة النعيم على كجهو ككنا إذا اشتد بنا اػبوؼ
كساءت منا الظنوف كضاقت بنا األرض أتيناه فما ىو إال أف نراه كنسمع كالمو فيذىب ذلك كلو كينقلب انشراحا كقوة
43
كيقينا كطمأنينة".
 دراسة التاريخ والنظر يف عواقب األحداث وما ينتج عنها من مفاسد ومصاحل:كفبا يساعد العبد على الرشد كالسداد يف زمن الفنت إبذف هللا النظر فيما يتشابو من أحداث ككقائع ككيف تعامل معها
السابقوف ككذلك دراسة عواقب كمتالت األحداث كعواقبها دراسة صحيحة مبنية على العلم كربط األسباب ابؼبسببات
ال على الوىم كاػبياالت كالظنوف قاؿ هللا تعاىل{ :لىىق ٍد ىكا ىف ًيف قى ً ً ً
يكيل ٍاألىلٍب ً
اب ىما ىكا ىف ىح ًديثنا يػي ٍفتىػىرل ىكلى ًك ٍن
ى
صص ًه ٍم عٍبػىرةه أل ً ى
تىص ًد ً
ً ً
يل يك ًٌل ىش ٍي وء ىكيى ندل ىكىر ٍضبىةن لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف}.
يق الَّذم بىػ ٍ ى
ٍ ى
ني يى ىديٍو ىكتىػ ٍفص ى
ً
ًً
ً ً ً ًً
الرس ًل ما نػيثىػبً ً
ص علىي ى ً
ني}.
ت بًو فيػ ىؤ ىاد ىؾ ىك ىجاءى ىؾ ًيف ىىذه ا ٍغبى ُّق ىكىم ٍوعظىةه ىكذ ٍكىرل ل ٍل يم ٍؤمن ى
ك م ٍن أىنٍػبىاء ُّ ي ى ٌ ي
كقاؿ تعاىل { :ىكيك ِّال نىػ يق ُّ ى ٍ

كقاؿ ْلماـ الشاطيب –رضبو هللا" :-النظر يف متالت األفعاؿ معتب مقصود شرعا كانت األفعاؿ موافقة أك ـبالفة كذلك
أف اجملتهد ال وبكم على فعل من األفعاؿ الصادرة عن اؼبكلفني ابْلقداـ أك ابْلحجاـ إال بعد نظره إىل ما يؤكؿ إليو ذلك
الفعل مشركعا ؼبصلحة فيو تستجلب أك ؼبفسدة تدرأ كلكن لو متؿ على خالؼ ما قصد فيو كقد يكوف غري مشركع
ؼبفسدة تنشأ عنو أك مصلحة تندفع بو كلكن لو متؿ على خالؼ ذلك فإذا أطلق القوؿ يف األكؿ ابؼبشركعية فردبا أدل
استجالب اؼبصلحة فيو إىل اؼبفسدة تساكل اؼبصلحة أك تزيد عليها فيكوف ىذا مانعا من إطالؽ القوؿ ابؼبشركعية ككذلك
إذا أطلق القوؿ يف الثاين بعدـ مشركعية ردبا أدل استدفاع اؼبفسدة إىل مفسدة تساكم أك تزيد فال يصح إطالؽ القوؿ
44
بعدـ اؼبشركعية كىو ؾباؿ للمجتهد صعب اؼبورد إال أنو عذب اؼبذاؽ ؿبمود الغب جار على مقاصد الشريعة".
كقاؿ اْلماـ ابن القيم –رضبو هللا" :-فصل يف تغري الفتول كاختالفها وبسب تغري األزمنة كاألمكنة كاألحواؿ كالنيات
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كالعوائد "بناء الشريعة على مصاحل العباد يف اؼبعاش كاؼبعاد".
ىذا فصل عظيم النفع جدا كقع بسبب اعبهل بو غلط عظيم على الشريعة أكجب من اغبرج كاؼبشقة كتكليف ما ال
سبيل إليو ما يعلم أف الشريعة الباىرة اليت يف أعلى رتب اؼبصاحل ال أتٌب بو فإف الشريعة مبناىا كأساسها على اغبكم
كمصاحل العباد يف اؼبعاش كاؼبعاد كىي عدؿ كلها كرضبة كلها كمصاحل كلها كحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدؿ
إىل اعبور كعن الرضبة إىل ضدىا كعن اؼبصلحة إىل اؼبفسدة كعن اغبكمة إىل العبث فليست من الشريعة........
فإنكار اؼبنكر أربع درجات:
 .1األكىل :أف يزكؿ كىبلفو ضده.
 .2الثانية :أف يقل كإف مل يزؿ جبملتو
 .3الثالثة أف ىبلفو ما ىو مثلو
 .4الرابعة :أف ىبلفو ما ىو شر منو
فالدرجتاف األكلياف مشركعتاف كالثالثة موضع اجتهاد كالرابعة ؿبرمة".

45

كقاؿ شيخ اْلسالـ –رضبو هللا""-فإف األمر كالنهي كإف كاف متضمنا لتحصيل مصلحة كدفع مفسدة فينظر يف
اؼبعارض لو فإف كاف الذم يفوت من اؼبصاحل أك وبصل من اؼبفاسد أكثر مل يكن مأمورا بو؛ بل يكوف ؿبرما إذا كانت
مفسدتو أكثر من مصلحتو؛ لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد ىو مبيزان الشريعة فمىت قدر اإلنسان على اتباع

النصوص مل يعدل عنها كإال اجتهد برأيو ؼبعرفة األشباه كالنظائر كقل إف تعوز النصوص من يكوف خبريا هبا كبداللتها
على األحكاـ .كعلى ىذا إذا كاف الشخص أك الطائفة جامعني بني معركؼ كمنكر حبيث ال يفرقوف بينهما؛ بل إما أف
يفعلونبا صبيعا؛ أك يبركوىا صبيعا :مل هبز أف يؤمركا دبعركؼ كال أف ينهوا من منكر؛ ينظر :فإف كاف اؼبعركؼ أكثر أمر بو؛
كإف استلزـ ما ىو دكنو من اؼبنكر .كمل ينو عن منكر يستلزـ تفويت معركؼ أعظم منو؛ بل يكوف النهي حينئذ من ابب
الصد عن سبيل هللا كالسعي يف زكاؿ طاعتو كطاعة رسولو كزكاؿ فعل اغبسنات كإف كاف اؼبنكر أغلب هنى عنو؛ كإف
استلزـ فوات ما ىو دكنو من اؼبعركؼ .كيكوف األمر بذلك اؼبعركؼ اؼبستلزـ للمنكر الزائد عليو أمرا دبنكر كسعيا يف
معصية هللا كرسولو .كإف تكافأ اؼبعركؼ كاؼبنكر اؼبتالزماف مل يؤمر هبما كمل ينو عنهما .فتارة يصلح األمر؛ كاترة يصلح
46
النهي؛ كاترة ال يصلح ال أمر كال هني حيث كاف اؼبعركؼ كاؼبنكر متالزمني؛ كذلك يف األمور اؼبعينة الواقعة".

45
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كىنا نشري إىل ما نبو إليو شيخ اْلسالـ بقولو" :لكن اعتبار مقادير اؼبصاحل كاؼبفاسد ىو دبيزاف الشريعة فمَّت قدر
اْلنساف على اتباع النصوص مل يعدؿ عنها كإال اجتهد برأيو ؼبعرفة األشباه كالنظائر كقل إف تعوز النصوص من يكوف خبريا
هبا كبداللتها على األحكاـ كإال اجتهد برأيو ؼبعرفة األشباه كالنظائر"....
ككذلك ال بد أف ننبو ىنا إىل أنو إذا تعارضت اؼبصاحل قدمنا أعظمها على ما دكهنا كإذا تعارضت اؼبفاسد دفعنا
استىطى ٍعتي ٍم} اؼبفسر لقولو:
أعظمها قاؿ شيخ اْلسالـ –رضبو هللا" :-فإف مدار الشريعة على قولو تعاىل{ :فىاتَّػ يقوا َّ
اَّللى ىما ٍ
اَّللى ىح َّق تيػ ىقاتًًو} كعلى قوؿ النيب ﷺ) :إذا أمرتكم ِبمر فأتوا منو ما استطعتم( أخرجاه يف الصحيحني .47كعلى
{اتَّػ يقوا َّ
أف الواجب ربصيل اؼبصاحل كتكميلها؛ كتعطيل اؼبفاسد كتقليلها فإذا تعارضت كاف ربصيل أعظم اؼبصلحتني بتفويت
أداننبا كدفع أعظم اؼبفسدتني مع احتماؿ أدانىا :ىو اؼبشركع .كاؼبعني على اْلٍب كالعدكاف من أعاف الظامل على ظلمو أما
من أعاف اؼبظلوـ على زبفيف الظلم عنو أك على أداء اؼبظلمة :فهو ككيل اؼبظلوـ؛ ال ككيل الظامل؛ دبنزلة الذم يقرضو أك
الذم يتوكل يف ضبل اؼباؿ لو إىل الظامل .مثاؿ ذلك كيل اليتيم كالوقف إذا طلب ظامل منو ماال فاجتهد يف دفع ذلك دباؿ
48
أقل منو إليو أك إىل غريه بعد االجتهاد التاـ يف الدفع؛ فهو ؿبسن كما على احملسنني من سبيل".
 التثبت من التبني من األخبار والوقائع:إف األخبار كالركاايت كالقيل كالقاؿ تكثر يف أايـ الفنت فينبغي على العبد التثبت كالتبني فقد قيل قديبا كما آفة األخبار
إال ركاهتا فبعض األخبار كالركاايت تكوف غري صحيحة كبعضها نقلت لك حسب فهم الناقل للحدث ال كما ىو الواقع
َّ ً
ً و
ً
ً
صبً يحوا ىعلىى ىما
ين ىآمنيوا إً ٍف ىجاءى يك ٍم فىاس هق بًنىػبىوإ فىػتىػبىػيَّػنيوا أى ٍف تيصيبيوا قىػ ٍونما جبى ىهالىة فىػتي ٍ
كاغبادثة كقد قاؿ هللا تعاىل :ى
{اي أىيػُّ ىها الذ ى
ًً
ني}.
فىػ ىع ٍلتي ٍم ىاندم ى

ً َّ ً
ً
صبىةه ًمٍن يك ٍم ىال ىٍرب ىسبيوهي ىشِّرا لى يك ٍم بى ٍل يى ىو ىخٍيػهر لى يك ٍم لً يك ًٌل ٍام ًر وئ ًمٍنػ يه ٍم ىما
ين ىجاءيكا ًاب ًٍْلفٍك عي ٍ
كقاؿ هللا تعاىل{ :إ َّف الذ ى
ا ٍكتسب ًمن ًٍ ً
ً
ً
ً
ً ً
ً
ات ًِبىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىخٍيػنرا ىكقىاليوا
يم * لىٍوىال إً ٍذ ىظب ٍعتي يموهي ظى َّن الٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
اْل ًٍٍب ىكالَّذم تىػ ىوَّىل كٍبػىرهي مٍنػ يه ٍم لىوي ىع ىذ ه
اب ىعظ ه
ىى ى ى
ى ىذا إًفٍك مبًني * لىوىال جاءكا علىي ًو ًِبىربػع ًة شهداء فىإً ٍذ ىمل َيٍتيوا ًاب ُّ ً
اَّللً
ض يل َّ
ك ًعٍن ىد َّ
اَّللً يى يم الٍ ىك ًاذبيو ىف * ىكلى ٍوىال فى ٍ
لش ىه ىداء فىأيكلىئً ى
ى
ٍى
ه ي ه ٍ ى ي ى ٍ ٍى ى ي ى ى ى
ً ً
ً ًً
الدنٍػيا ك ٍاآل ًخرةً لىم َّس يكم ًيف ما أىفى ٍ ً ً
اب ىع ًظ ً
س
ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍضبىتيوي ًيف ُّ ى ى ى ى ٍ ى
ضتي ٍم فيو ىع ىذ ه ه
يم * إ ٍذ تىػلىق ٍَّونىوي ِبىلٍسنىت يك ٍم ىكتىػ يقوليو ىف ِبىفٍػ ىواى يك ٍم ىما لىٍي ى
ً
لى يكم بًًو ًعلٍم كىٍربسبونىو ىيًننا كىو ًعٍن ىد ًَّ ً
ك ىى ىذا بػي ٍهتىا هف
يم * ىكلىٍوىال إً ٍذ ىًظب ٍعتي يموهي قػي ٍلتي ٍم ىما يى يكو يف لىنىا أى ٍف نػىتى ىكلَّ ىم هبى ىذا يسٍب ىحانى ى
اَّلل ىعظ ه
ٍ
ه ى ىي ي ىٌ ى ي ى
اَّلل علًيم ح ًك ً َّ ً
ً
ًً
اَّلل أى ٍف تىػع ً ً ً ً
ً
ً
ين يًوببُّو ىف أى ٍف
ني َّ
يم * يىعظي يك يم َّي ي ي
ني * ىكيػيبىػًٌ ي
ودكا لمثٍلو أىبى ندا إً ٍف يكٍنػتي ٍم يم ٍؤمن ى
اَّللي لى يك يم ٍاآل ىايت ىك َّي ى ه ى ه
ىعظ ه
يم * إ َّف الذ ى
47

صحيح البخارم ،)7288( :صحيح مسلم.)1337( :
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ؾبموع الفتاكل (.)285-284/28
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احشةي ًيف الَّ ًذين آمنوا ىؽبم ع ىذ ً
ً
يم ًيف ُّ
اَّللً ىعلىٍي يك ٍم
ضلي َّ
الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرةً ىك َّ
اَّللي يىػ ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف * ىكلى ٍوىال فى ٍ
يع الٍ ىف ً ى
ى ى ي يٍ ى ه
تىش ى
اب أىل ه
اَّلل رء ه ً
ىكىر ٍضبىتيوي ىكأ َّ
يم}.
كؼ ىرح ه
ىف َّى ى ي
قاؿ شيخ اْلسالـ –رضبو هللا" :-فليس ألحد أف وبمل كالـ أحد من الناس إال على ما عيرؼ أنو أراده ،ال على ما
49
وبتملو ذلك اللفظ يف كالـ كل أحد".
كقاؿ شيخ اْلسالـ ابن تيمية -رضبو هللا " :-ككثري من الناقلني ليس قصده الكذب ،لكن اؼبعرفة حبقيقة أقواؿ الناس
50
من غري نقل ألفاظهم ،كسائر ما بو يعرؼ مرادىم قد يتعسر على بعض الناس ،كيتعذر على بعضهم".
كقاؿ ابن القيم -رضبو هللا" :-ما أكثر ما ينقل الناس اؼبذاىب الباطلة عن العلماء ابألفهاـ القاصرة"

51

 موقع الكلمة يف الفنت:إف العبد مأمور حبفظ لسانو يف كل كقت كلكن ىذا األمر يتأكد بشكل أكب يف زمن الفنت فإف للكلمة يف زمن الفتنة
أثرا كبريا كما ىو مشاىد كؾبرب عب التاريخ فالعاقل الفطن من حفظ لسانو يف الفتنة كغريىا كمل يتكلم إال خبري قاؿ هللا
اْلنٍسا ىف كنىػعلىم ما تيػوس ًوس بًًو نىػ ٍفسو كىكبن أىقٍػرب إًلىي ًو ًمن حب ًل الٍوًر ً
يد .إً ٍذ يػتىػلىقَّى الٍمتىػلى ًٌقي ً
اف ىع ًن الٍيى ًم ً
ً
ني
ي ى
ى
تعاىل :ى
ي ي ى ٍ ي ى ي ٍ ٍ ىٍ ى
"كلىىق ٍد ىخلى ٍقنىا ٍ ى ى ٍ ي ى ى ٍ ي
الشم ًاؿ قىعًي هد .ما يػ ٍل ًف ي ً و ً ً ً
ً
يب ىعتًي هد"
ى ى
ظ م ٍن قىػ ٍوؿ إَّال لى ىديٍو ىرق ه
ىك ىع ًن ٌ ى

كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :من كاف يؤمن ابهلل كاليوـ اآلخر فال يؤذ جاره كمن كاف يؤمن ابهلل كاليوـ اآلخر فليكرـ ضيفو
53
كمن كاف يؤمن ابهلل كاليوـ اآلخر فليقل خريا أك ليصمت)  52كقاؿ ﷺ( :من صمت قبا).
كقاؿ ابن عبد الب" :قاؿ حذيفة بن اليماف هنع هللا يضر« :الفتنة تيػ ٍل ىقح ابلنجول ،كتيػٍنػتىج ابلشكول» .أخذ نصر بن سيار قوؿ
اَّلل أعلم ،حني قاؿ :إف اغبرب ٌأكؽبا الكالـ كىي أبيات كتبها إىل مركاف بن دمحم:
حذيفة ىذا ،ك ٌ

49

ؾبموع الفتاكل (.)36/7

50

منهاج السنة النبوية (.)193/6

51

مدارج السالكني (.)431/2

52

صحيح البخارم ،)6518( :صحيح مسلم.)47( :

53

صححوي األلباين يف صحيح اعبامع.)6367( :

25

الرماد كميض انر ...كيوشك أف يكوف ؽبا ضراـ
أرل خلل ٌ
فإف النٌار ابلعودين تذكى ...كإ ٌف اغبرب ٌأكؽبا الكالـ

فقلت من التٌعجب ليت شعرم ...أأيقا هظ أميٌة أـ نياـ".
كقاؿ عمر هنع هللا يضر" :إف هلل عبادان يبيتوف الباطل هبجره ،كوبيوف اغبق بذكره".

54

55

الصرب والثبات وحسن الظن ابهلل
إف الصب كالثبات كحسن الظن ابهلل فبا ينبغي أف يتمسك بو العبد يف زمن الفنت كاحملن أشد التمسك فمن مل يتمسك
هبما ال يستطيع مقاكمة الفنت كتوابعها فكثري فبن انتكس كالعياذ ابهلل يف الفتنة إمبا أكٌب من عدـ الصب كسوء الظن ابهلل
اَّلل مع َّ ً
لص ًٍب ك َّ ً ً
قاؿ هللا تعاىل { :ىاي أىيػُّ ىها الَّ ًذين ىآمنيوا ٍ ً ً
ين}.
الص ىالة إ َّف َّى ى ى
استىعينيوا اب َّ ى
الصاب ًر ى
ى

َّ ً
كقاؿ هللا تعاىل{ :كلىنػبػليونَّ يكم بًشي وء ًمن ا ٍػبو ً
ً
ات كب ًٌش ًر َّ ً
ص ًم ىن ٍاأل ٍىم ىو ًاؿ ىك ٍاألىنٍػ يف ً
وع ىكنىػ ٍق و
ين
ؼ ىكا ٍعبي ً
س ىكالثَّ ىمىر ى ى
ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى ىٍ
ين * الذ ى
الصاب ًر ى
ً
ًً
إً ىذا أىصابػٍتػهم م ً
ك يى يم الٍ يم ٍهتى يدك ىف}.
ات ًم ٍن ىرٌهبًً ٍم ىكىر ٍضبىةه ىكأيكلىئً ى
صيبىةه قىاليوا إً َّان ََّّلل ىكإً َّان إًلىٍي ًو ىراجعيو ىف * أيكلىئً ى
صلى ىو ه
ك ىعلىٍي ًه ٍم ى
ى ى يٍ ي
كقاؿ هللا تعاىل{ :فىًإ َّف ىم ىع الٍعي ٍس ًر يي ٍسنرا * إً َّف ىم ىع الٍعي ٍس ًر يي ٍسنرا}.
كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :كأف النصر مع الصب ،كأف الفرج مع الكرب ،كأف مع العسر يسرا)

56

كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :إف من كرائكم أايـ الصب ،للمتمسك فيهن يومئذ دبا أنتم عليو أجر طبسني منكم) قالوا :اي نيب
57
هللا أك منهم؟ قاؿ( :بل منكم).
قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو( :إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت كؼبن
58
ابتلى فصب فواىا)
كقاؿ النيب ﷺ :يقوؿ هللا تعاىل( :أان عند ظن عبدم يب كأان معو إذا ذكرين فإف ذكرين يف نفسو ذكرتو يف نفسي كإف
54

هبجة اعبالس  -ص.152

55

حلية األكلياء (.)55/1

56

صححوي األلباين يف السلسلة الصحيحة.)2382( :

57

صححوي األلباين يف السلسلة الصحيحة.)494( :

58

صححوي األلباين يف صحيح أيب داكد.)4263( :
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ذكرين يف مإل ذكرتو يف مإل خري منهم كإف تقرب إيل بشب تقربت إليو ذراعا كإف تقرب إيل ذراعا تقربت إليو ابعا كإف
59
أاتين يبشي أتيتو ىركلة).
كركل البرمذم شهر بن حوشب قاؿ قلت ألـ سلمة :اي أـ اؼبؤمنني ما كاف أكثر دعاء رسوؿ هللا ﷺ إذا كاف عندؾ؟
قالت كاف أكثر دعائو (اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك) قالت قلت اي رسوؿ هللا ما أكثر دعاءؾ اي مقلب
القلوب ثبت قليب على دينك؟ قاؿ( :اي أـ سلمة إنو ليس آدمي إال كقلبو بني أصبعني من أصابع هللا فمن شاء أقاـ كمن
60
شاء أزاغ).
فال بد من الصب كحسن الظن يف الفنت فالفتنة تزكؿ كال تدكـ كالسعيد فيها من صب كأخذ ِبسباب النجاة كفوض
أمره هلل
احللم واألانة والرفق:
إف اغبلم كاألانة من اػبصاؿ اليت وببها هللا كيبدح العبد الذم يتصف هبما ؼبا فيهما من خري كإعانة لصاحبها على
ازباذ القرارات كاآلراء السديدة فقد قاؿ رسوؿ هللا -ﷺ-لألشج أشج عبد القيس( :إف فيك خصلتني وببهما هللا اغبلم
61
كاألانة).
كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :التأين من هللا كالعجلة من الشيطاف).

62

كقاؿ النيب ﷺ( :إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو كال ينزع من شيء إال شانو).

63

اجتناب الفنت واالبتعاد عنها:
إف فبا ينصح بو العبد يف زمن الفنت أف يبتعد عن الفتنة فإف يف البعد عن الفنت السالمة كالنجاة فكم من عبد سعى

59

صحيح البخارم ،)7455( :صحيح مسلم.)2675( :

60

صححوي األلباين يف صحيح البرمذم.)3522( :

61

صحيح مسلم.)4559( :
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حسنوي األلباين يف صحيح البرغيب.)1572( :

63

صحيح مسلم.)2594( :
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َّ ً
ين
يف الفتنة كاستشرفها فكاف يف ذلك ىالكو فالسعيد يف زمن الفتنة من اجتنبها كابتعد عنها قاؿ هللا تعاىل { :ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
آمنيوا استى ًجيبوا ًََّّللً كلً َّلرس ً
وؿ إًذىا ىد ىعا يك ٍم لً ىما يٍوبيًي يك ٍم ىك ٍاعلى يموا أ َّ
ني الٍ ىم ٍرًء ىكقىػلٍبً ًو ىكأىنَّوي إًلىٍي ًو يٍرب ىش يرك ىف .ىكاتَّػ يقوا فًٍتػنىةن ىال
اَّللى ىوبي ي
ىف َّ
وؿ بىػ ٍ ى
ى ٍ ي
ى ي
ص َّ َّ ً
ً
يد الٍعً ىق ً
اصةن ىك ٍاعلى يموا أ َّ
اب}.
ىف َّ
ين ظىلى يموا ًمٍن يك ٍم ىخ َّ
اَّللى ىش ًد ي
تي ى
يَب الذ ى

كقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو( :إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت
64
كؼبن ابتلى فصب فواىا).
كقاؿ النيب -ﷺ( :-تكوف فتنة النائم فيها خري من اليقظاف كاليقظاف فيها خري من القائم كالقائم فيها خري من
الساعي فمن كجد ملجأ أك معاذا فليستعذ) 65.ركاه مسلم

كرب نظرةو مل
كقاؿ ابن اعبوزم -رضبو هللا" :-من قارب الفتنة بعدت عنو السالمة ،كمن ادعى الصب ككل إىل نفسوَّ ،
66
ً
تناظر".

لزوم اجلماعة والبعد عن الفرقة واالختالف مع التعاون على الرب والتقوى:
إذ ا قامت الفتنة ككاف للمسلمني صباعة أك كاف ىناؾ طائفة اؼبسلمني اجتمعوا على حق كمعركؼ فإف لزكـ اعبماعة
كالتعاكف على الب كالتقول كالبعد عن الفرقة يف زمن الفتنة فبا يساعد العبد على النجاة من الفتنة قاؿ هللا تعاىل:
صبيعا كىال تىػ ىفَّرقيوا كاذٍ يكركا نًعمت ًَّ
صموا ًحبب ًل ًَّ ً
ً
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو ناان
اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىلَّ ى
ف بىػ ٍ ى
ى ي ٍى ى
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
{ ىك ٍاعتى ي ىٍ
اَّلل ى ن ى
ً
آايتًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف}.
ني َّ
ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النَّا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
اَّللي لى يك ٍم ى
يد الٍعً ىق ً
كقاؿ هللا تعاىل{ :كتىػ ىعاكنيوا ىعلىى الًٍ ًبٌ كالتَّػ ٍقول كىال تىػ ىعاكنيوا ىعلىى ًٍ
اب}.
اَّللى إً َّف َّ
اْل ًٍٍب ىكالٍعي ٍد ىك ًاف ىكاتَّػ يقوا َّ
اَّللى ىش ًد ي
ى ى ى ى
ى ى

ب ًروبي يك ٍم}.
كقاؿ تعاىل { :ىكىال تىػنى ىازعيوا فىػتىػ ٍف ىشليوا ىكتى ٍذ ىى ى

كقاؿ رسوؿ هللا عليو كسلم( :اعبماعة رضبة كالفرقة عذاب).
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صححوي األلباين يف صحيح أيب داكد.)4263( :
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صحيح مسلم.)2886( :
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صيد اػباطر – ص.3

67

حسنوي األلباين يف صحيح اعبامع.)3159( :

23

67

كقاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :نضر هللا امرأ ظبع مقاليت فوعاىا كحفظها كبلغها فرب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو ثالث ال
68
يغل عليهن قلب مسلم :إخالص العلم هلل كمناصحة أئمة اؼبسلمني كلزكـ صباعتهم فإف الدعوة ربيط من كرائهم).
كقاؿ حذيفة بن اليماف " :كاف الناس يسألوف رسوؿ هللا -ﷺ-عن اػبري ككنت أسألو عن الشر ـبافة أف يدركن
فقلت اي رسوؿ هللا إان كنا يف جاىلية كشر فجاءان هللا هبذا اػبري فهل بعد ىذا اػبري شر قاؿ( :نعم) فقلت ىل بعد ذلك
الشر من خري قاؿ (نعم كفيو دخن) .قلت كما دخنو قاؿ( :قوـ يستنوف بغري سنيت كيهدكف بغري ىدٌن تعرؼ منهم
كتنكر) .فقلت ىل بعد ذلك اػبري من شر قاؿ( :نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها) .فقلت اي
رسوؿ هللا صفهم لنا .قاؿ( :نعم قوـ من جلدتنا كيتكلموف ِبلسنتنا) .قلت اي رسوؿ هللا فما ترل إف أدركن ذلك قاؿ:
(تلزـ صباعة اؼبسلمني كإمامهم) .فقلت فإف مل تكن ؽبم صباعة كال إماـ قاؿ( :فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض على
69
أصل شجرة حَّت يدركك اؼبوت كأنت على ذلك) ".
قاؿ شيخ اْلسالـ ابن تيمية -رضبو هللا " :-كالبدعة مقركنة ابلفرقة كما اف السنة مقركنة ابعبماعة فيقاؿ أىل السنة
70
كاعبماعة كما يقاؿ أىل البدعة كالفرقة".
السمع والطاعة يف املعروف:
كيتفرع عن كجوب لزكـ اعبماعة كجوب السمع كالطاعة يف اؼبعركؼ يف حدكد طبيعة اعبماعة اؼبوجودة سواء كانت
إمامة عظمى أك طائفة كصباعة اجتمعت على حق أك معركؼ فإف السمع كالطاعة يف اؼبعركؼ يوحد صف اعبماعة
كاألفراد يف مواجهة الفتنة كاػبركج منها قاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :من أطاعن فقد أطاع هللا كمن عصاين فقد عصى هللا كمن
71
أطاع أمريم فقد أطاعن كمن عصى أمريم فقد عصاين).
كىذه الطاعة تكوف يف اؼبعركؼ كما أشران غبديث اْلماـ مسلم عن أىب عبد الرضبن عن على قاؿ" بعث رسوؿ هللا -
ﷺ-سرية كاستعمل عليهم رجال من األنصار كأمرىم أف يسمعوا لو كيطيعوا فأغضبوه يف شيء فقاؿ اصبعوا يل حطبا.
فجمعوا لو ٍب قاؿ أكقدكا انرا .فأكقدكا ٍب قاؿ أمل َيمركم رسوؿ هللا -ﷺ-أف تسمعوا يل كتطيعوا قالوا بلى .قاؿ فادخلوىا.
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قاؿ فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا إمبا فرران إىل رسوؿ هللا -ﷺ-من النار .فكانوا كذلك كسكن غضبو كطفئت النار
72
فلما رجعوا ذكركا ذلك للنيب -ﷺ-فقاؿ (لو دخلوىا ما خرجوا منها إمبا الطاعة يف اؼبعركؼ).
رد املتشابو إىل احملكم والرجوع للمتفق عليو من احلق قبل الفتنة:
إف من القواعد اليت ينبغي أف تراعى يف زمن الفنت لزكـ احملكم من األقواؿ كاألفعاؿ كاألحكاـ كرد ما أشكل كتشابو
من أقواؿ كأفعاؿ كأحكاـ إليو ككذلك الرجوع ابألمور ؼبا كانت عليو من اغبق اؼبتفق عليو قبل الفتنة.
عن عبد هللا بن عمرك بن العاص أف رسوؿ هللا -ﷺ-قاؿ( :يوشك أف َيٌب زماف يغربل الناس فيو غربلة تبقى حثالة
من الناس قد مرجت عهودىم كأماانهتم كاختلفوا فكانوا ىكذا) .كشبك بني أصابعو فقالوا ككيف بنا اي رسوؿ هللا قاؿ:
73
(أتخذكف ما تعرفوف كتذركف ما تنكركف كتقبلوف على أمر خاصتكم كتذركف أمر عامتكم).
كعن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنو قاؿ" :إمبا كاف مثلنا يف ىذه الفتنة كمثل قوـ كانوا يسريكف على جادة
يعرفوهنا فبينما ىم كذلك إذ غشيتهم سحابة كظلمة فأخذ بعضهم يبينا كمشاال فأخطأ الطريق كأقمنا حيث أدركنا ذلك
حَّت جلى هللا ذلك عنا فأبصران طريقنا األكؿ فعرفناه كأخذان فيو كإمبا ىؤالء فتياف قريش يقتتلوف على ىذا السلطاف كعلى
74
ىذه الدنيا ما أابيل أف يكوف يل ما يقتل بعضهم بعضا بنعلي ىاتني اعبرداكين".
قاؿ حذيفة :إف الفتنة لتعرض على القلوب ،فأم قلب أشرهبا نقط على قلبو نقط سود ،كأم قلب أنكرىا نقط على
قلبو نقطة بيضاء ،فمن أحب منكم أف يعلم أصابتو الفتنة أـ ال ،فلينظر ،فإف رأل حراما ما كاف يراه حالال أك يرل
حالال ما كاف يراه حراما فقد أصابتو.
كقاؿ أبو اؼبقداـ ىشاـ بن زايد عن دمحم بن كعب القرظي أنو سئل ما عالمة اػبذالف قاؿ إف يستقبح الرجل ما كاف
75
يستحسن كيستحسن ما كاف قبيحا".
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غياب حاكمية الشريعة أعظم ما حل ابملسلمني يف ىذا الزمان:
كننهي ىذا البحث ابْلشارة إىل أف غياب حاكمية الشريعة عن بالد اؼبسلمني ىي أعظم ما حل ِبىل اْلسالـ يف ىذا
الزماف كأف تقصري اؼبسلمني يف الوقوؼ يف كجو الطواغيت اؼببدلني لشرع رب العاؼبني ساىم يف انتشار كثري من الفنت
كاؼبصائب فقضية ربكيم شرع هللا مسألة كاضحة بينة ال ىبفى كجو اغبق فيها فقد نقل اغبافظ ابن كثري اْلصباع على كفر
اغباكم اؼبستبدؿ لشرع هللا بغريه من القوانني فقاؿ –رضبو هللا" : -كيف ذلك كلو ـبالفة لشرائع هللا اؼبنزلة على عباده
االنبياء عليهم الصالة كالسالـ ،فمن ترك الشرع احملكم املنزل على دمحم بن عبد هللا خامت االنبياء وحتاكم إىل غريه من

الشرائع املنسوخة كفر ،فكيف مبن حتاكم إىل الياسا وقدمها عليو ؟ من فعل ذلك كفر إبمجاع املسلمني.

ً و ً
اىلًيَّ ًة يػبػغيو ىف كمن أىحسن ًمن ًَّ
ً
ك ال يػي ٍؤًمنيو ىف
اَّلل يح ٍك نما لٌىق ٍوـ ييوقنيو ىف} ،كقاؿ تعاىل{ :فىال ىكىربًٌ ى
قاؿ هللا تعاىل{ :أىفى يح ٍك ىم ا ٍعبى ىٍ ى ى ٍ ٍ ى ي ى
76
ً
ً
ً
ح ََّّت يوب ٌكًم ى ً
ً
يما}"
يما ىش ىجىر بىػٍيػنىػ يه ٍم يٍبَّ ال ىًهب يدكا ًيف أىنٍػ يفس ًه ٍم ىحىر نجا فبَّا قى ى
ضٍي ى
ت ىكيي ىسلٌ يموا تى ٍسل ن
وؾ ف ى
ى ى ي

كقاؿ دمحم بن إبراىيم –رضبو هللا " :-إ ّن من الكفر األكرب املستبني ،تنزيل القانون اللعني ،منزلة ما نزل بو الروح
الرًٌد إليو عند تنازع
األمني ،على قلب دمحم ﷺ ،ليكون من املنذرين ،بلساف عريب مبني ،يف اغبكم بو بني العاؼبني ،ك ٌ
اؼبتنازعني ،مناقضة كمعاندة لقوؿ هللا عز كجل{ :فىًإف تىػنازعتم ًيف شي وء فىػرُّدكه إً ىىل ًَّ
الرس ً
وؿ إًف يكنتي ٍم تػي ٍؤًمنيو ىف ًاب ََّّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ
ى ى ٍي ٍ ى ٍ ي ي
اَّلل ىك َّ ي
ٌ ٌ
ً
ىح ىس ين ىأتٍ ًك نيال}.
ٍاآل ًخ ًر ۚ َٰىذل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
كقد نفى هللا سبحانو كتعاىل اْليباف عمن مل يوبى ًٌكموا النيب ﷺ ،فيما شجر بينهم ،نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي
ً
كابلقسم ،قاؿ تعاىل{ :فىال كربًك ال يػؤًمنو ىف ح ََّّت يوب ٌكًم ى ً
ً
ت
يما ىش ىجىر بىػٍيػنىػ يه ٍم يٍبَّ ال ىًهب يدكا ًيف أىنٍػ يفس ًه ٍم ىحىر نجا فبَّا قى ى
ضٍي ى
وؾ ف ى
ى ىٌ ى ي ٍ ي ى ى ي
ً
ً
يما}.
ىكيي ىسلٌ يموا تى ٍسل ن
كمل يكتف تعاىل كتقدس منهم دبجرد التحكيم للرسوؿ ﷺ ،حَّت يضيفوا إىل ذلك عدـ كجود شيء من اغبرج يف
ً
ً
ت} .كاغبرج :الضيق .بل ال ب ٌد من اتساع صدكرىم
نفوسهم ،بقولو جل شأنو { :يٍبَّ ال ىًهب يدكا ًيف أىنٍػ يفس ًه ٍم ىحىر نجا فبَّا قى ى
ضٍي ى
لذلك كسالمتها من القلق كاالضطراب.
كمل يكتف تعاىل أيضا ىنا هبذين األمرين ،حَّت يضموا إليهما التسليم :كىو كماؿ االنقياد غبكمو ﷺ ،حبيث يتخلٌوف
ىا ىنا من أم تعلق للنفس هبذا الشيء ،كيسلموا ذلك إىل اغبكم اغبق أًبٌ تسليم ،كؽبذا أ ٌكد ذلك ابؼبصدر اؼبؤٌكد ،كىو
77
ً
اؼببني أنو ال ييكتفى ىا ىنا ابلتسليم ..بل ال ب ٌد من التسليم اؼبطلق".
يما} ٌ
جل شأنو{ :تى ٍسل ن
قولو ٌ
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فاؼبسألة كاضحة جلية كؿبل إصباع عند أىل العلم السابقني كليست من مسائل اػبالؼ حَّت يلبس علماء السوء على
اؼبسلمني دينهم فيها فتعرية ىؤالء الطواغيت كبياف ضالؽبم كالوقوؼ يف كجههم من أعظم القرابت كليست من الفنت فإف
الفتنة اليوـ ىي يف السكوت عن ىؤالء الطواغيت اؼببدلني لشرع رب العاؼبني اغباكمني فيها بني اؼبسلمني فيجب على
العلماء كالدعاة اليوـ اظهار ىذه اؼبسألة كالدعوة إليها فقد عمل الطواغيت كأنصارىم على كتشويهها كصد الناس عنها
ألهنم يعلموف أف يف سيادة الشريعة هناية لباطلهم كضالؽبم.

كتبو /د .سامي العريدي
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