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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 
 ر يل أمرم كاحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل، كبعد:كيس

فإف هللا تبارؾ كتعاىل حذر عباده من الفنت كأمرىم ابجتناهبا فإف الفنت تؤثر على سري العبد إىل هللا فتحرفو عن الصراط 
 يعتو.اؼبستقيم أك تشغلو عن اؼبقصد العظيم الذم يسعى لو يف ىذا الزماف كىو ربقيق العبودية هلل كربكيم شر 

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 

ؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم }لعاؼبني قاؿ تعاىل: رب افالوقت قصري كالواجب عظيم إنو نصرة دين  قيٍل ًإٍف كىافى آابى
ًبيًلًو كىعىًشريىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىذًبىارىةه زبىٍشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاكً  ني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىبَّ إًلىٍيكيٍم ًمنى اَّللًَّ كىرىسيولًًو كىًجهىادو يف سى

 .{فػىتػىرىبَّصيوا حىَّتَّ َيىٌٍبى اَّللَّي ِبًىٍمرًًه كىاَّللَّي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقنيى 
فالسائر يف طريق نصرة الدين كربكيم الشريعة هبب أف هبتنب كل العوائق اليت تؤثر عليو يف طريقو لتحكيم كالشريعة 

ذا استحكمت من العبد ال سبنعو من السري يف طريق ربكيم الشريعة فحسب بل كمن أخطر ىذه العوائق )الفنت( فالفنت إ
إهنا ذبعلو أداة ىدـ ؽبذا اؼبشركع العظيم كما ىو مشاىد اليـو من حاؿ كثري فبن استحكمت منو الفنت نسأؿ هللا السداد 

 كالعافية كالثبات.
راط اؼبستقيم كجدان معظم الكتب اعبامعة احتوت كلعظم دكر الفنت كخطرىا العظيم يف إبعاد الناس كإشغاؽبم عن الص

 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 

ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍستىًجيبيوا }ىل: وانو السائرين معو من الفنت كأف يتواصوا بينهم الجتناب الفنت كالتحذير منها قاؿ تعاإخ
ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىنَّ  َّ الًَّذينى  وي َّللًَّ كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمىا وبيًٍييكيٍم كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى وبىيوؿي بػىنٍيى اٍلمى نىةن الى تيًصيَبى إًلىٍيًو ربيٍشىريكفى. كىاتػَّقيوا ًفتػٍ

  .{ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىابً 
ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو  * كىاٍلعىٍصرً كقاؿ تعاىل: }    .{تػىوىاصىٍوا اًبغبٍىقًٌ كىتػىوىاصىٍوا اًبلصٍَّبً ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغًبىاًت كى  * ًإفَّ اٍْلً

كركل اْلماـ مسلم عن األعمش عن زيد بن كىب عن عبدالرضبن بن عبد رب الكعبة قاؿ: "دخلت اؼبسجد فإذا 
 ملسو هيلع هللا ىلصعبدهللا بن عمرك بن العاص جالس يف ظل الكعبة كالناس ؾبتمعوف عليو فأتيتهم فجلست إليو فقاؿ كنا مع رسوؿ هللا 



 

 4 

الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصيف سفر فنزلنا منزال فمنا من يصلح خباءه كمنا من ينتضل كمنا من ىو يف جشره إذ اندل منادم رسوؿ هللا 
م إنو مل يكن نيب قبلي إال كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خري ما يعلمو ؽب) :فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصجامعة فاجتمعنا إىل رسوؿ هللا 

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 

ىو يؤمن ابهلل كاليـو اآلخر كليأت إىل الناس الذم وبب أف يؤتى إليو كمن ابيع يزحزح عن النار كيدخل اعبنة فلتأتو منيتو ك 
 1(.إماما فأعطاه صفقة يده كشبرة قلبو فليطعو إف استطاع فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر

 هللا كيل للعرب من شر قد اقبرب فتح ال إلو إال) :دخل عليها فزعا يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصعن زينب بنت جحش اهنع هللا يضر: "أف النيب ك 
كحلق إبصبعو اْلهباـ كاليت تليها قالت زينب بنت جحش فقلت اي رسوؿ هللا  (اليـو من ردـ َيجوج كمأجوج مثل ىذه

 2"(.نعم إذا كثر اػببث) :أهنلك كفينا الصاغبوف قاؿ
ىل تركف ما أرل إين ) :على أطم من آطاـ اؼبدينة ٍب قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قاؿ: "أشرؼ النيب ك 

 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:
:"صباع معىن الفتنة يف كالـ العرب االبتالء كاالمتحاف كأصلها مأخوذ من قولك: فتنت -رضبو هللا–قاؿ األزىرم 

 .4"ا ابلنار ليتميز الردمء من اعبيدالفضة كالذىب إذا أذبتهم
كالفتنة اختالؼ الناس ابآلراء كقاؿ ابن األعرايب: "الفتنة االختبار كالفتنة احملنة كالفتنة اؼباؿ كالفتنة األكالد كالفتنة الكفر 

 5.وف بطلب الدنيا قد غال يف طلبها"كالفتنة اْلحراؽ ابلنار كقيل الفتنة يف التأكيل الظلم يقاؿ فالف مفت

                                 

 (.1844صحيح مسلم: ) 1

 (.2885(، صحيح مسلم: )7559صحيح البخارم: ) 2

 (.2885(، صحيح مسلم: )2467صحيح البخارم: ) 3

 (.14/211هتذيب اللغة ) 4

 (.13/317انظر: لساف العرب البن منظور ) 5
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: "كأما -رضبو هللا–قلت: كالفتنة يف لساف الشرع تطلق على معاين متعددة تفهم من السياؽ الواردة فيو قاؿ ابن القيم 
ًلكى فػىتػىنَّا بػىٍعضىهيم بًبػىٍعضو } :هللا سبحانو إىل نفسو أك يضيفها رسولو إليو كقولوالفتنة اليت يضيفها  ًإٍف { كقوؿ موسى: }كىكىذىَٰ

نػىتيكى تيًضلُّ هًبىا مىن تىشىاءي كىتػىٍهًدم مىن تىشىاءي  { فتلك دبعىن آخر كىي دبعىن االمتحاف كاالختبار كاالبتالء من هللا ًىيى ًإالَّ ًفتػٍ
كالشر ابلنعم كاؼبصائب فهذه لوف كفتنة اؼبشركني لوف كفتنة اؼبؤمن يف مالو ككلده كجاره لوف آخر كالفتنة اليت لعباده ابػبري 

يوقعها بني أىل اْلسالـ كالفتنة اليت أكقعها بني أصحاب علي كمعاكية كبني أىل اعبمل كصفني كبني اؼبسلمني حَّت 
ستكوف فتنة القاعد فيها خري من القائم كالقائم فيها خري ): ملسو هيلع هللا ىلصيها النيب يتقاتلوا كيتهاجركا لوف آخر كىى الفتنة اليت قاؿ ف

 فيها ابعتزاؿ الطائفتني ىي ىذه الفتنة  ملسو هيلع هللا ىلصكأحاديث الفتنة اليت أمر رسوؿ هللا  (من اؼباشي كاؼباشي فيها خري من الساعي
{ يقولو اعبد بن قيس ؼبا ندبو يلًٌ كىالى تػىٍفًتنًٌ  ٍئذىفٱكىًمنػٍهيٍم مَّن يػىقيوؿي عاىل: }كقد أتٌب الفتنة مرادا هبا اؼبعصية كقولو ت 

إىل تبوؾ يقوؿ: ائذف يل يف القعود كال تفتن بتعرضي لبنات بىن األصفر فإين ال أصب عنهن قاؿ تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
نىًة سىقىطيوا}  6يف فتنة النفاؽ كفركا إليها من فتنة بنات األصفر"{ أم: كقعوا أىالى يف اٍلًفتػٍ

: "كأصل الفتنة االمتحاف كاالختبار، كاستعملت يف الشرع يف اختبار كشف ما -رضبو هللا–كقاؿ اغبافظ ابن حجر 
فتنة "  يكره، كيقاؿ فتنت الذىب إذا اختبتو ابلنار لتنظر جودتو، كيف الغفلة عن اؼبطلوب كقولو " إمبا أموالكم كأكالدكم

كتستعمل يف اْلكراه على الرجوع عن الدين كقولو تعاىل " إف الذين فتنوا اؼبؤمنني كاؼبؤمنات ". قلت: كاستعملت أيضا يف 
 7."ويعرف املراد حيثما ورد ابلسياق والقرائنالضالؿ كاْلٍب كالكفر كالعذاب كالفضيحة، 

لنزاع ىي اليت يلتبس اغبق فيها ابلباطل، كال يظهر فيها اغبق بل كفبا ينبو إليو ىنا أف الفتنة اليت تكوف عند االختالؼ كا
: "ال تضرؾ الفتنة ما عرفت دينك إمبا الفتنة إذا اشتبو عليك -هنع هللا يضر–يبقى مشتبها على كثري من اؼبسلمني قاؿ حذيفة 

 8فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة"اغبق كالباطل 
 

 مة:  التمسك ابلكتاب والسنة بفهم سلف األ
إف التمسك ابلكتاب كالسنة على ىدم القركف الفاضلة كمن تبعهم إبحساف من أعظم ما وبرص عليو اجملاىد يف زمن 

  اىتدل كقبا قاؿ هللا تعاىل:الفنت فاالعتصاـ هبذا اغببل اؼبتني ىو سبيل النجاة يف كل كقت كحني فمن اعتصم حببل هللا

                                 
  (.3/155زاد اؼبعاد ) 6

 (.18/153فتح البارم ) 7

 (.14/38مصنف ابن أيب شيبة ) 8
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ي} اءن فىأىلَّفى بػىنٍيى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىحٍ كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اَّللًَّ صبًى تيٍم أىٍعدى ًتًو ًإٍخوىاانن عنا كىالى تػىفىرَّقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللًَّ عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ تيٍم بًًنٍعمى
ي اَّللَّي لىكيمٍ  ًلكى يػيبػىنيًٌ تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى النَّاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذى تًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى  كىكينػٍ   .{آايى

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

لناس يف أمر عثماف هنع هللا يضر قلت أليب بن كعب: أاب كعن عبد هللا بن عبد الرضبن بن أبزل وبدث عن أبيو قاؿ: ؼبا كقع ا
اؼبنذر ما اؼبخرج من ىذا األمر قاؿ: كتاب هللا كسنة نبيو ما استباف لكم فاعملوا بو ك ما أشكل عليكم فكلوه إىل 

 10.عاؼبو"
اىم هللا كرضي كىذا االعتصاـ كالتمسك ابلكتاب كالسنة ينبغي أف يقبرف هبدم سلف األمة ابلفهم كالعمل فهم من زك

ًبيًل اٍلميٍؤًمًننيى نػيوىلًًٌو }ابالقتداء هبم قاؿ هللا تعاىل:  عنهم كأمران رى سى ى لىوي اؽٍبيدىل كىيػىتًَّبٍع غىيػٍ كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىنيَّ
وفى اأٍلىكَّليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر كىالًَّذينى اتػَّبػىعيوىيٍم كىالسَّاًبقي } كقاؿ تعاىل:، {مىا تػىوىىلَّ كىنيٍصًلًو جىهىنَّمى كىسىاءىٍت مىًصرينا

ا ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي إبًًٍحسىافو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي كىأىعىدَّ ؽبىيٍم جىنَّاتو ذبىٍرًم ربىٍتػىهىا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهى     .{ا أىبىدن
ليأتني على أميت ما أتى على بن إسرائيل حذك النعل ابلنعل حَّت إف كاف منهم من أتى أمو عالنية لكاف ): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ 

يف أميت من يصنع ذلك كإف بن إسرائيل تفرقت على ثنتني كسبعني ملة كتفبرؽ أميت على ثالث كسبعني ملة كلهم يف 
  11(.هللا قاؿ ما أان عليو كأصحايب النار إال ملة كاحدة قالوا كمن ىي اي رسوؿ

ذات يـو ٍب أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها -ملسو هيلع هللا ىلص-كعن العرابض بن سارية قاؿ: صلى بنا رسوؿ هللا 
 أكصيكم بتقول هللا) :العيوف ككجلت منها القلوب فقاؿ قائل اي رسوؿ هللا كأف ىذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقاؿ

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

 
 

                                 
 (.2937صححوي األلباين يف صحيح اعبامع: ) 9
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 (.4657صححوي األلباين يف صحيح أيب داكد: ) 12



 

 7 

 اللجوء إىل هللا ابلقرابت:  
م العبد يف زمن الفنت ىو اللجوء إىل هللا كاالنشغاؿ بطاعتو كعبادتو كاألعماؿ الصاغبة فالعبد إف من أعظم ما يعص

الصاحل إذا اشتبهت عليو األمور عبأ إىل اغبي القيـو ابلدعاء كاالستغفار كالعبادة فلزـك الطاعات كاللجوء إىل هللا يف زمن 
كىمىٍن }ؽ العبد الثبات قاؿ هللا تعاىل: رفع البالء كتتنزؿ اؽبداية كيرز الفنت أعظم ما يعني العبد على اؽبداية كالثبات فبها ي

ًلغي أىٍمرًًه قىٍد  * يػىتًَّق اَّللَّى هبىٍعىٍل لىوي ـبىٍرىجنا  جىعىلى اَّللَّي ًلكيلًٌ كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى وبىٍتىًسبي كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اَّللًَّ فػىهيوى حىٍسبيوي ًإفَّ اَّللَّى ابى
  .{شىٍيءو قىٍدرنا

بٍػوىةو أىصىابػىهىا كىاًبله فىتتىٍت كىمىثىلي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيمي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت اَّللًَّ كىتػىٍثًبيتنا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىمىثىًل جىنَّةو ًبرى }كقاؿ تعاىل: 
  .{َّللَّي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصريه أيكيلىهىا ًضٍعفىنٍيً فىًإٍف ملٍى ييًصبػٍهىا كىاًبله فىطىلّّ كىا

نىاىيٍم ًمٍن لىديانَّ }كقاؿ هللا تعاىل:  تػىيػٍ يػٍرنا ؽبىيٍم كىأىشىدَّ تػىٍثًبيتنا. كىًإذنا آلى  أىٍجرنا عىًظيمنا. كىلىٍو أىنػَّهيٍم فػىعىليوا مىا ييوعىظيوفى بًًو لىكىافى خى
ا يٍػنىاىيٍم ًصرىاطنا ميٍستىًقيمن  .{كىؽبىىدى

  ركاه مسلم  13.(إيلَّ العبادة يف اؽبرج كهجرة )قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-كقاؿ النيب 
قاؿ اْلماـ النوكم: "اؼبراد ابؽبرج ىنا الفتنة كاختالط أمور الناس. كسبب كثرة فضل العبادة فيو أف الناس يغفلوف عنها، 

 14.عنها، كال يتفرغ ؽبا إال أفراد" كيشتغلوف
 (العباد يف اؽبرج كاؽبجرة إيل)قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصديث معقل بن يسار عن النيب "كيف صحيح مسلم من ح: كقاؿ ابن رجب 

كسبب ذلك أف الناس يف زمن الفنت يتبعوف أىواءىم كال  (إيل العباد يف الفتنة كاؽبجرة)كخرجو اْلماـ أضبد كلفظو: 
يتمسك بدينو كيعبد ربو كيتبع مراضيو كهبتنب يرجعوف إىل دين فيكوف حاؽبم شبيها حباؿ اعباىلية فإذا انفرد من بينهم من 

مؤمنا بو متبعا ألكامره ؾبتنبا لنواىيو كمنها أف اؼبفرد  ملسو هيلع هللا ىلصمساخطو كاف دبنزلة من ىاجر من بني أىل اعباىلية إىل رسوؿ هللا 
 .....نهمابلطاعة من أىل اؼبعاصي كالغفلة قد يدفع البالء عن الناس كلهم فكأنو وبميهم كيدافع ع

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 

 صلي كرأل بعض اؼبتقدمني يف منامو من ينشد كيقوؿ: فقاؿ بعضهم: كيف لبسف هبا كفالف قائم ي
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 ... كآخركف ؽبم سرد يصوموان.لوال الذين ؽبم كرد يصلوان
 15".... ألنكم قـو سوء ما تطيعوان.لدكدكت أرضكم من ربتكم سحرا

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

 

 ة: الصال .1

ة كقرب الصالة صلة بني العبد الصاحل كربو تبارؾ كتعاىل يتقرب هبا إليو كهبد راحتو فيها فهي لو قرة عني كرفعة كسعاد
ًة ًإفَّ اَّللَّى مىعى الصَّابًرًينى }من هللا قاؿ هللا تعاىل:   .{ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍستىًعينيوا اًبلصٍَّبً كىالصَّالى

 . 16(اي بالؿ أقم الصالة أرحنا هبا) :يقوؿ-ملسو هيلع هللا ىلص- رسوؿ هللا كاف
كجعلت قرة عين ، حبب إيل من الدنيا النساء كالطيب كجعل قرة عين يف الصالة): ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس قاؿ قاؿ رسوؿ هللا 

  .17(يف الصالة
 .18(أكثركا الدعاءأقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد ف): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ 

  .19"إذا حزبو أمر صلى ملسو هيلع هللا ىلصكاف النيب "كعن حذيفة قاؿ: 
 

 الدعاء والذكر:   -
الدعاء كالذكر سالح اؼبؤمن يف كل كقت كحني كخاصة يف زمن الفنت كالبالء ففي زمن الفنت وبتاج اؼبسلم أف يكثر من 

: }كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوين ككقاه شرىا فقد قاؿ هللا تعاىلإال من ثبتو هللا االستغاثة كالذكر كالدعاء فإنو ال يثبت يف الفنت 
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 .{أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكًبيكفى عىٍن ًعبىادىٌب سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى دىاًخرًينى 
  .{فىاذٍكيريكين أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكا يل كىالى تىٍكفيريكفً }اؿ تعاىل: كق

  .{كىلىذًٍكري اَّللًَّ أىٍكبػىري }كقاؿ تعاىل: 
ٌب كىالى تىًنيىا يف ذًٍكرًم}كقاؿ تعاىل:    .{اٍذىىبىا ًإىلى ًفٍرعىٍوفى إًنَّوي طىغىى * اٍذىىٍب أىٍنتى كىأىخيوؾى ًِبايى
يبي اٍلميٍضطىرَّ ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السُّوءى كىهبىٍعىليكيٍم خي }كقاؿ تعاىل:   .{لىفىاءى اأٍلىٍرًض أىإًلىوه مىعى اَّللًَّ قىًليالن مىا تىذىكَّريكفأىمٍَّن هبًي
  20.({اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيمٍ } :الدعاء ىو العبادة قاؿ ربكم): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النيب 

ذكرين يف نفسو ذكرتو يف  يقوؿ هللا عز كجل أان عند ظن عبدم يب كأان معو حني يذكرين إف): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ هللا 
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
اغبليم العظيم، ال إلو إال هللا رب العرش  ال إلو إال هللا)، كاف إذا حزبو أمر، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا "كعن ابن عباس 

 22.ٍب يدعو" (اكات كرب األرض كرب العرش الكرًنالكرًن، ال إلو إال هللا رب العرش العظيم، ال إلو إال هللا رب السم
 23.(تعوذكا ابهلل من الفنت ما ظهر منها كما بطن) ابلتعوذ من الفنت فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصكقد أمران النيب 

ال تسألوين اليـو عن شيء إال )حَّت أحفوه اؼبسألة فغضب فصعد اؼبنب فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأنس هنع هللا يضر سألوا رسوؿ هللا  كعن
. فجعلت أنظر يبينا كمشاال فإذا كل رجل الؼ رأسو يف ثوبو يبكي فإذا رجل كاف إذا الحى الرجاؿ يدعى لغري (بينتو لكم

رسوال نعوذ  ملسو هيلع هللا ىلصمن أيب قاؿ حذافة ٍب أنشأ عمر فقاؿ: رضينا ابهلل راب كابْلسالـ دينا كدبحمد أبيو فقاؿ: اي رسوؿ هللا 
ما رأيت يف اػبري كالشر كاليـو قط إنو صورت يل اعبنة كالنار حَّت رأيتهما كراء ): ملسو هيلع هللا ىلصابهلل من الفنت. فقاؿ رسوؿ هللا 

  24{ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيمٍ ند ىذا اغبديث ىذه اآلية }ككاف قتادة يذكر ع، (اغبائط
دعوة ذم النوف إذا دعا كىو يف بطن اغبوت ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت ): ملسو هيلع هللا ىلصكعن سعد قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
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  25.(يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب هللا لومن الظاؼبني فإنو مل 
على ملتو كأعذين من مضالت  كتوفن ملسو هيلع هللا ىلصكعن ابن عمر أنو كاف يقوؿ عند الصفا: "اللهم أحين على سنة نبيك 

  26."الفنت
  27."ال الذم يدعو بدعاء كدعاء الغريقكعن حذيفة قاؿ: "ليأتني على الناس زماف ال ينجو فيو إ

 .كقد كردت يف السنة ؾبموعة من األدعية كالتعوذات كاألذكار النبوية يف الفنت ذكرىا العلماء يف مصنفاهتم تنظر ىناؾ
    

  التوبة واالستغفار:  -
زده قوة يف ذلك قاؿ هللا تعاىل: إف التوبة من الذنوب كمالزمة االستغفار فبا يعني العبد يف مواجهة الفنت كالكركب كي

 .{وًَّتكيٍم كىالى تػىتػىوىلٍَّوا ؾبيٍرًًمنيى قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىارنا كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإىلى قػي  كىايى }
 .{ٍوالى تىٍستػىٍغًفريكفى اَّللَّى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيوفى قىاؿى ايى قػىٍوـً ملى تىٍستػىٍعًجليوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى اغبٍىسىنىًة لى }كقاؿ تعاىل: 
. فػىغىفىٍرانى لىوي ذىًلكى كىًإفَّ لىوي عً }كقاؿ تعاىل:  ٍندىانى لىزيٍلفىى كىحيٍسنى كىظىنَّ دىاكيكدي أىمبَّىا فػىتػىنَّاهي فىاٍستػىٍغفىرى رىبَّوي كىخىرَّ رىاًكعنا كىأىانىبى

 .{مىتبو 
وي كىًإٍف ًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو يبيىتًٌٍعكيٍم مىتىاعنا حىسىننا ًإىلى أىجىلو ميسىمِّى كىيػيٍؤًت كيلَّ ًذم فىٍضلو فىٍضلى كىأىًف اٍستػىغٍ }كقاؿ تعاىل: 

 .{تػىوىلٍَّوا فىًإيٌنً أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو كىًبريو 
على أف االستغفار كالتوبة إىل هللا تعاىل من الذنوب سبب : "ىذه اآلية الكريبة تدؿ -رضبو هللا–قاؿ اْلماـ الشنقيطي 

 ألنو رتب ذلك على االستغفار كالتوبة ترتيب اعبزاء على شرطو. ؛مسمىألف يبتع هللا من فعل ذلك متاعا حسنا إىل أجل 
اؼبسمى: اؼبوت، كيدؿ سعة الرزؽ، كرغد العيش، كالعافية يف الدنيا، كأف اؼبراد ابألجل  :كالظاىر أف اؼبراد ابؼبتاع اغبسن

لذلك قولو تعاىل يف ىذه السورة الكريبة عن نبيو ىود عليو كعلى نبينا الصالة كالسالـ: كاي قـو استغفركا ربكم ٍب توبوا إليو 
فقلت استغفركا ربكم إنو كاف غفارا يرسل  :«نوح»كقولو تعاىل عن  ،يرسل السماء عليكم مدرارا كيزدكم قوة إىل قوتكم

من عمل صاغبا من ذكر  :كقولو تعاىل ،م مدرارا كيبددكم ِبمواؿ كبنني كهبعل لكم جنات كهبعل لكم أهناراالسماء عليك
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كلو أف أىل القرل آمنوا كاتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء  :كقولو ،أك أنثى كىو مؤمن فلنحيينو حياة طيبة اآلية
 :كقولو ،يل كما أنزؿ إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم كمن ربت أرجلهمكلو أهنم أقاموا التوراة كاْلقب :كاألرض اآلية، كقولو

 28كمن يتق هللا هبعل لو ـبرجا كيرزقو من حيث ال وبتسب، إىل غري ذلك من اآلايت......" 
  .{ٍستػىٍغًفريكفى كىمىا كىافى اَّللَّي لًيػيعىذًٌبػىهيٍم كىأىٍنتى ًفيًهٍم كىمىا كىافى اَّللَّي ميعىذًٌبػىهيٍم كىىيٍم يى }كقاؿ تعاىل: 

كركل الطبم يف تفسري ىذه اآلية عن أيب موسى قاؿ: إنو كاف قبلي أماانف، قولو: "كما كاف هللا ليعذهبم كأنت فيهم 
 29فقد مضى، كأما االستغفار فهو دائر فيكم إىل يـو القيامة."  ملسو هيلع هللا ىلصكما كاف هللا معذهبم كىم يستغفركف" قاؿ: أما النيب 

بػىهيٍم كىىيٍم ذًٌ كىمىا كىافى اَّللَّي لًيػيعىذًٌبػىهيٍم كىأىٍنتى ًفيًهٍم كىمىا كىافى اَّللَّي ميعى : "فصل: يف قولو تعاىل }-رضبو هللا–بن تيمية كقاؿ ا
 { كالكالـ عليها من كجهني:يىٍستػىٍغًفريكفى 

 " أحدنبا " يف االستغفار الدافع للعذاب.
 ك" الثاين " يف العذاب اؼبدفوع ابالستغفار.

ب فيندفع نوب كاالستغفار يوجب مغفرة الذنوب اليت ىي سبب العذاأما " األكؿ ": فإف العذاب إمبا يكوف على الذ
لىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خىًبريو }العذاب كما قاؿ تعاىل:  تيوي ٍبيَّ فيصًٌ أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ اَّللَّى إًنًَّن لىكيٍم ًمٍنوي  * الر ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آىايى

فبني  {فىٍضلىوي  ا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو يبيىتًٌٍعكيٍم مىتىاعنا حىسىننا ًإىلى أىجىلو ميسىمِّى كىيػيٍؤًت كيلَّ ًذم فىٍضلو كىأىًف اٍستػىٍغًفريك  * نىًذيره كىبىًشريه 
 سبحانو أهنم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إىل أجل مسمى ٍب إف كاف ؽبم فضل أكتوا الفضل.

رٍكيٍم  * أىًف اٍعبيديكا اَّللَّى كىاتػَّقيوهي كىأىًطيعيوفً  * كيٍم نىًذيره ميًبنيه ايى قػىٍوـً ًإيٌنً لى } :كقاؿ تعاىل عن نوح يػىٍغًفٍر لىكيٍم ًمٍن ذينيوًبكيٍم كىيػيؤىخًٌ
كىايى قػىٍوـً } :قاؿ تعاىلاآلية ك  {يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىارنا * اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم إًنَّوي كىافى غىفَّارنا} :إىل قولو {ًإىلى أىجىلو ميسىمِّى

كىمىا أىصىابىكيٍم } :{ كذلك أنو قد قاؿ تعاىلمٍ اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىارنا كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإىلى قػيوًَّتكي 
ًإفَّ الًَّذينى تػىوىلٍَّوا ًمٍنكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى اعبٍىٍمعىاًف ًإمبَّىا اٍستػىزىؽبَّيمي } :{ كقاؿ تعاىلًثريو ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كى 

ا قيٍل ىيوى مً } :{ كقاؿ تعاىلالشٍَّيطىافي بًبػىٍعًض مىا كىسىبيوا تيٍم ًمثٍػلىيػٍهىا قػيٍلتيٍم أىىنَّ ىىذى ٍن ًعٍنًد أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىبػٍ
مىا أىصىابىكى ًمٍن حىسىنىةو فىًمنى اَّللًَّ كىمىا أىصىابىكى } :{ كقاؿ تعاىلكىًإٍف تيًصبػٍهيٍم سىيًٌئىةه دبىا قىدَّمىٍت أىٍيًديًهمٍ } :{ كقاؿ تعاىلأىنٍػفيًسكيمٍ 

 .{ًمٍن سىيًٌئىةو فىًمٍن نػىٍفًسكى 
ن العباد كذلك أف اعبميع قد ظباه هللا عذااب كما قاؿ كأما العذاب اؼبدفوع فهو يعم العذاب السماكم كيعم ما يكوف م
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يوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءى تعاىل يف النوع الثاين: } اًب ييذىحبًٌ نىاكيٍم ًمٍن آىًؿ ًفٍرعىٍوفى يىسيوميونىكيٍم سيوءى اٍلعىذى { كقاؿ كيمٍ كىًإٍذ قبىَّيػٍ
قيٍل ىىٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل اغبٍيٍسنػىيػىنٍيً كىكبىٍني { ككذلك: }ٍيًديكيٍم كىىبيٍزًًىٍم كىيػىٍنصيرٍكيٍم عىلىٍيًهمٍ قىاتًليوىيٍم يػيعىذًٌبٍػهيمي اَّللَّي ِبًى تعاىل: }

ا كما قاؿ تعاىل: { إذ التقدير بعذاب من عنده أك بعذاب ِبيديننػىتػىرىبَّصي ًبكيٍم أىٍف ييًصيبىكيمي اَّللَّي ًبعىذىابو ًمٍن ًعٍنًدًه أىٍك ِبًىٍيًدينىا
 30...".{قىاتًليوىيٍم يػيعىذًٌبٍػهيمي اَّللَّي ِبًىٍيًديكيمٍ }

من لـز االستغفار جعل هللا لو من كل ضيق ـبرجا كمن كل ىم فرجا كرزقو من حيث ال ): ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 
 .ركاه أبو داكد كضعف سنده الشيخ األلباين كلكن معناه صحيح 31( وبتسب

   

 ألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والتواصي ابحلق:  ا -
إف من سبل النجاة من الفنت اليت بينتها النصوص الشرعية النصح كالتواصي ابغبق كاألمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر 

ًمٍن قػىٍبًلكيٍم أيكليو بىًقيَّةو  فػىلىٍوالى كىافى ًمنى اٍلقيريكفً }هم من الفنت كالبالء قاؿ تعاىل: فهي من أسباب حفظ الفرد كاجملتمع كسالمت
نىا ًمنػٍهيٍم كىاتػَّبىعى الًَّذينى ظىلىميوا مىا أيٍترً   .{فيوا ًفيًو كىكىانيوا ؾبيٍرًًمنيى يػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلفىسىاًد يف اأٍلىٍرًض ًإالَّ قىًليالن فبٍَّن أىقٍبىيػٍ

ةى كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهي }كقاؿ هللا تعاىل:  ٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الصَّالى ٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو َيى
كالعمل فرضبة هللا تتنزؿ على أىل اْليباف  {كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىييًطيعيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سىيػىٍرضبىيهيمي اَّللَّي ًإفَّ اَّللَّى عىزًيزه حىًكيمه 

 .الصاحل كاليت منها األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر
ٍتًيًهٍم ًحيتىانػيهيمٍ }كقاؿ هللا تعاىل:  ٍبًتًهٍم  كىاٍسأىؽٍبيٍم عىًن اٍلقىٍريىًة الَّيًت كىانىٍت حىاًضرىةى اٍلبىٍحًر ًإٍذ يػىٍعديكفى يف السٍَّبًت ًإٍذ أتى يػىٍوـى سى

ًلكى نػىبػٍليوىيٍم دبىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى شيرَّعنا كىيػىٍوـى الى يىٍسًبتيوفى الى  ٍتًيًهٍم كىذى كىًإٍذ قىالىٍت أيمَّةه ًمنػٍهيٍم ملى تىًعظيوفى قػىٍومنا اَّللَّي ميٍهًلكيهيٍم أىٍك  *  أتى
ا قىاليوا مىٍعًذرىةن ًإىلى رىبًٌكيٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى  اابن شىًديدن نىا الًَّذينى يػىنػٍهىٍوفى عىًن السُّوًء كىأىخىٍذانى فػىلىمَّا نىسيوا مى  * ميعىذًٌبػيهيٍم عىذى ا ذيكًٌريكا بًًو أىقٍبىيػٍ

 .{فػىلىمَّا عىتػىٍوا عىٍن مىا نػيهيوا عىٍنوي قػيٍلنىا ؽبىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئنيى  * الًَّذينى ظىلىميوا ًبعىذىابو بىًئيسو دبىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى 
 ىذه اآلايت: "فهو كاجب هلل نؤديو: كاجب األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، يف تفسري-رضبو هللا–قاؿ سيد قطب 

كالتخويف من انتهاؾ اغبرمات، لنبلغ إىل هللا عذران، كيعلم أف قد أدينا كاجبنا. ٍب لعل النصح يؤثر يف تلك القلوب 
 العاصية فيثري فيها كجداف التقول.

. فاألمة يف التعريف اْلسالمي ىي ؾبموعة الناس اليت .ثالث أمم . أك.كىكذا انقسم سكاف اغباضرة إىل ثالث فرؽ
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تدين بعقيدة كاحدة كتصور كاحد كتدين لقيادة كاحدة، كليست كما ىي يف اؼبفهـو اعباىلي القدًن أك اغبديث، ؾبموعة 
ا ىي من الناس اليت تسكن يف إقليم كاحد من األرض كربكمها دكلة كاحدة! فهذا مفهـو ال يعرفو اْلسالـ، إمب

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 

ىي طرائق متعددة من التصور كاغبركة، ذبعل الفرؽ الثالث أفبا ثالاث! فلما مل هبد . ك .السليب كال تدفعو بعمل إهبايب
 النصح، كمل تنفع العظة، كسدر السادركف يف غيهم، حقت كلمة هللا، كربققت نذره.

نو. فإذا الذين كانوا ينهوف عن السوء يف قبوة من السوء. كإذا األمة العاصية وبل هبا العذاب الشديد الذم سيأٌب بيا
إذ أهنا -كإف كانت مل تؤخذ ابلعذاب -. ردبا هتوينا لشأهنا .فقد سكت النص عنها-أك األمة الثالثة -فأما الفرقة الثالثة 

 قعدت عن اْلنكار اْلهبايب، ككقفت عند حدكد اْلنكار السليب. فاستحقت اْلنباؿ كإف مل تستحق العذاب:
السوء، كأخذان الذين ظلموا بعذاب بئيس دبا كانوا يفسقوف. فلما عتوا فلما نسوا ما ذكركا بو أقبينا الذين ينهوف عن »

 « عن ما هنوا عنو قلنا ؽبم: كونوا قردة خاسئني
اليت يعتبىا النص ىي -الذم حل ابلعصاة احملتالني، جزاء إمعاهنم يف اؼبعصية -أم الشديد -لقد كاف العذاب البئيس 

مرة كما ىو الغالب يف التعبري القرآين عن الكفر كالشرؾ ابلظلم كالفسق كىو  الكفر، الذم يعب عنو ابلظلم مرة كابلفسق
تعبري ىبتلف عن اؼبصطلح الفقهي اؼبتأخر عن ىذه األلفاظ إذ أف مدلوؽبا القرآين ليس ىو اؼبدلوؿ الذم جعل يشيع يف 

الصورة القردية! لقد تنازلوا ىم عن كاف ذلك العذاب البئيس ىو اؼبسخ عن الصورة اآلدمية إىل -التعبري الفقهي اؼبتأخر 
حني « اغبيواف»كانتكسوا إىل عامل -كىو اْلرادة اليت تسيطر على الرغبة -آدميتهم، حني تنازلوا عن أخص خصائصها 

فقيل ؽبم أف يكونوا حيث أرادكا ألنفسهم من االنتكاس كاؽبواف! أما كيف صاركا قردة؟ «. اْلنساف»زبلوا عن خصائص 
.. إىل .بعد أف صاركا قردة؟ ىل انقرضوا كما ينقرض كل فبسوخ ىبرج عن جنسو؟ أـ تناسلوا كىم قردة؟ككيف حدث ؽبم 

.. فهذا كلو مسكوت عنو يف القرآف الكرًن كليس كراءه عن رسوؿ هللا .آخر ىذه اؼبسائل اليت تتعدد فيها ركاايت التفسري
 32. يو"ال حاجة بنا كبن إىل اػبوض ف. ف.شيء- ملسو هيلع هللا ىلص-

: كبن ظبعناه. فقاؿ: لعلكم -ملسو هيلع هللا ىلص-كعن حذيفة قاؿ: كنا عند عمر فقاؿ أيكم ظبع رسوؿ هللا  يذكر الفنت فقاؿ قـو
 -ملسو هيلع هللا ىلص-تعنوف فتنة الرجل يف أىلو كجاره قالوا: أجل. قاؿ: تلك تكفرىا الصالة كالصياـ كالصدقة كلكن أيكم ظبع النيب 

اليت سبوج موج البحر قاؿ حذيفة: فأسكت القـو فقلت: أان. قاؿ: أنت هلل أبوؾ. قاؿ حذيفة: ظبعت رسوؿ  يذكر الفنت
تعرض الفنت على القلوب كاغبصري عودا عودا فأم قلب أشرهبا نكت فيو نكتة سوداء كأم قلب )يقوؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 
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لى أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السموات كاألرض أنكرىا نكت فيو نكتة بيضاء حَّت تصري على قلبني ع
. قاؿ حذيفة كحدثتو أف بينك (ينكر منكرا إال ما أشرب من ىواهكاآلخر أسود مرابدا كالكوز ؾبخيا ال يعرؼ معركفا كال 

يكسر. كحدثتو  كبينها اباب مغلقا يوشك أف يكسر. قاؿ عمر أكسرا ال أاب لك فلو أنو فتح لعلو كاف يعاد. قلت ال بل
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"
م على حدكد هللا كالواقع فيها كمثل قـو استهموا مثل القائ)قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكعن نعماف بن بشري رضي هللا عنهما عن النيب 

على سفينة فأصاب بعضهم أعالىا كبعضهم أسفلها فكاف الذين يف أسفلها إذا استقوا من اؼباء مركا على من فوقهم 
قبوا كقبوا فقالوا لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقا كمل نؤذ من فوقنا فإف يبركوىم كما أرادكا ىلكوا صبيعا كإف أخذكا على أيديهم 

 34(. صبيعا
  .فاألمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر من السفن النجاة عندما تضطرب الفنت كاؼبنكرات كسبوج يف اجملتمعات

 

 والبعد عن االبتداع واهلوى: ملسو هيلع هللا ىلصمتابعة الرسول  -
ا تبارؾ كتعاىل يف كتابو فقاؿ: ما بني ذلك ربنكعدـ اتباعو من أعظم أسباب الفتنة ك ملسو هيلع هللا ىلصإف ـبالفة أمر الرسوؿ 

ًر الًَّذينى ىبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍنىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه }  .{فػىٍليىٍحذى
ٍف تػىوىلٍَّوا فىًإمبَّىا عىلىٍيًو مىا ضبيًٌلى كىعىلىٍيكيٍم قيٍل أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى فىإً }كدخوؿ اعبنة بطاعة رسولو الكرًن كقد قػىرىف اؽبداية 

غي اٍلميًبنيي  ٍلتيٍم كىًإٍف تيًطيعيوهي تػىٍهتىديكا كىمىا عىلىى الرَّسيوًؿ ًإالَّ اٍلبىالى  .{مىا ضبيًٌ
صى فقد أطاعن كمن عمن أطاعن فقد أطاع هللا كمن عصاين فقد عصى هللا كمن أطاع أمريم ): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ هللا 
 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 

حَّت خرج فلما خرج قمنا إليو صبيعا فقاؿ لو أبو موسى اي أاب عبد الرضبن اين رأيت يف اؼبسجد أنفا أمرا فجلس معنا 
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أنكرتو كمل أر كاغبمد هلل اال خريا قاؿ فما ىو فقاؿ اف عشت فسبراه قاؿ رأيت يف اؼبسجد قوما حلقا جلوسا ينتظركف 
مائة كيقوؿ سبحوا  ة فيكبكف مائة فيقوؿ ىللوا مائة فيهللوفالصالة يف كل حلقة رجل كيف أيديهم حصى فيقوؿ كبكا مائ

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 

اي أاب عبد هللا حصى نعد بو التكبري كالتهليل كالتسبيح قاؿ فعدكا سيئاتكم فأان ضامن  ما ىذا الذم أراكم تصنعوف قالوا
متوافركف كىذه ثيابو مل تبل  ملسو هيلع هللا ىلصاف ال يضيع من حسناتكم شيء كوبكم اي أمة دمحم ما أسرع ىلكتكم ىؤالء صحابة نبيكم 

م من ملة دمحم أك مفتتحوا ابب ضاللة قالوا كهللا اي أاب عبد كأنيتو مل تكسر كالذم نفسي بيده انكم لعلي ملة ىي أىد
حدثنا أف قوما يقرؤكف القرآف ال هباكز  ملسو هيلع هللا ىلصالرضبن ما أردان اال اػبري قاؿ ككم من مريد للخري لن يصيبو اف رسوؿ هللا 

رأينا عامة أكلئك اغبلق يطاعنوان يـو  تراقيهم كأًن هللا ما أدرم لعل أكثرىم منكم ٍب توىل عنهم فقاؿ عمرك بن سلمة
 36.النهركاف مع اػبوارج"

نىكيٍم كىديعىاًء بػىٍعًضكيٍم }قاؿ هللا تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصفالفتنة كل الفتنة دبخالفة ما جاء بو الرسوؿ الكرًن  الى ذبىٍعىليوا ديعىاءى الرَّسيوًؿ بػىيػٍ
نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذى بػىٍعضنا قىٍد يػىٍعلىمي اَّللَّي الًَّذينى يػىتى  ًر الًَّذينى ىبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ   .{ابه أىلًيمه سىلَّليوفى ًمٍنكيٍم ًلوىاذنا فػىٍليىٍحذى

 

 العلم والرجوع ألىل العلم الرابنيني: -
 الضالؿإف اعبهل كاػبوض يف اؼبسائل كاألحداث دكف العلم سبب من أسباب الوقوع يف الفنت ك 

ًر ًمنػٍهيٍم لىعىًلمىوي كىًإذىا جىاءىىيٍم أىٍمره ًمنى اأٍلىٍمًن أىًك اػبٍىٍوًؼ أىذىاعيوا بًًو كىلىٍو رىدُّكهي ًإىلى الرَّسيوًؿ كىًإىلى أيكيل اأٍلىمٍ }قاؿ هللا تعاىل: 
تػَّبػىٍعتيمي الشٍَّيطىافى ًإالَّ قىًليالن  الًَّذينى يىٍستػىٍنًبطيونىوي ًمنػٍهيٍم كىلىٍوالى فىٍضلي اَّللًَّ عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىتيوي   .{الى

تيٍم الى تػىٍعلىميوفى }كقاؿ تعاىل:    .{كىمىا أىٍرسىٍلنىا قػىبػٍلىكى ًإالَّ رًجىاالن نيوًحي إًلىٍيًهٍم فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ
من العباد كلكن يقبض العلم بقبض العلماء حَّت إذا مل يبق  إف هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو): ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  كقاؿ

 37(. عاؼبا ازبذ الناس رؤسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا كأضلوا
. قالوا كما اؽبرج قاؿ (يتقارب الزماف كيقبض العلم كتظهر الفنت كيلقى الشح كيكثر اؽبرج): -ملسو هيلع هللا ىلص-كقاؿ رسوؿ هللا 

                                 
 (.215سنن الدارمي ) 36
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 38 .(القتل)
كىمىا أىٍرسىٍلنىا قػىبػٍلىكى ًإالَّ رًجىاالن نيوًحي }ى أم مشركع أك انزلة قاؿ تعاىل: العاقل من يسأؿ كيبحث كيقرأ قبل أف يقدـ علف

تيٍم الى تػىٍعلىميوفى   .{إًلىٍيًهٍم فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ
عدكلو ينفوف عنو أتكيل اعباىلني كانتحاؿ اؼببطلني كربريف يرث ىذا العلم من كل خلف ): -ملسو هيلع هللا ىلص-سوؿ هللا قاؿ ر 

  39 (الغالني
كعن جابر قاؿ: خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشده يف رأسو ٍب احتلم فسأؿ أصحابو فقاؿ ىل ذبدكف يل  

أخب بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصرخصة يف التيمم؟ فقالوا ما قبد لك رخصة كأنت تقدر على اؼباء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النيب 
  40(. قتلوه قتلهم هللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمبا شفاء العي السؤاؿ) :فقاؿ

السؤاؿ عما يشتبو من أحداث كمسائل قبل اػبوض فيها صحيح مسلم قاؿ -رضبهم هللا-كقد كاف من ىدم السلف 
عن اػبري ككنت أسألو عن الشر ـبافة أف يدركن فقلت اي -ملسو هيلع هللا ىلص-حذيفة بن اليماف: "كاف الناس يسألوف رسوؿ هللا 

فقلت ىل بعد ذلك الشر من  (نعم)رسوؿ هللا إان كنا يف جاىلية كشر فجاءان هللا هبذا اػبري فهل بعد ىذا اػبري شر قاؿ 
. فقلت (هم كتنكرقـو يستنوف بغري سنيت كيهدكف بغري ىدم تعرؼ من). قلت كما دخنو قاؿ (نعم كفيو دخن)خري قاؿ 

. فقلت اي رسوؿ هللا صفهم (نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها)ىل بعد ذلك اػبري من شر قاؿ 
تلـز صباعة اؼبسلمني ). قلت اي رسوؿ هللا فما ترل إف أدركن ذلك قاؿ (نعم قـو من جلدتنا كيتكلموف ِبلسنتنا)لنا. قاؿ 
فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض على أصل شجرة حَّت )ن ؽبم صباعة كال إماـ قاؿ . فقلت فإف مل تك(كإمامهم

  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 

فسألناه عما يقوؿ ىؤالء يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدا من أصحاب رسوؿ هللا الرضبن اغبمريم حاجني أك معتمرين فقلنا لو لقينا 
القدر فوفق لنا عبد هللا بن عمر بن اػبطاب داخال اؼبسجد فاكتنفتو أان كصاحيب أحدان عن يبينو كاآلخر عن مشالو 

كذكر  -لقرآف كيتقفركف العلم فظننت أف صاحيب سيكل الكالـ إىل فقلت أاب عبد الرضبن إنو قد ظهر قبلنا انس يقرءكف ا
كأهنم يزعموف أف ال قدر كأف األمر أنف. قاؿ فإذا لقيت أكلئك فأخبىم أىن برئ منهم كأهنم برآء مىن  -من شأهنم 

                                 
  (.157(، صحيح مسلم: )7561صحيح البخارم: ) 38

 من الصحابة، كصحح بعض طرقو اغبافظ العالئي(.قاؿ األلباين يف زبريج مشكاة اؼبصابيح: )مرسل، لكن ركم موصوال من طريق صباعة  39

 (.336حسنوي األلباين يف صحيح أيب داكد: ) 40
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 42. بل هللا منو حَّت يؤمن ابلقدر..."كالذل وبلف بو عبد هللا بن عمر لو أف ألحدىم مثل أحد ذىبا فأنفقو ما ق
قط مع ما  -يعن شيخ اْلسالـ ابن تيمية–: "كعلم هللا ما رأيت أحدا أطيب عيشا منو -هللارضبو –كقاؿ ابن القيم 

كاف فيو من ضيق العيش كخالؼ الرفاىية كالنعيم بل ضدىا كمع ما كاف فيو من اغببس كالتهديد كاْلرىاؽ كىو مع ذلك 
نعيم على كجهو ككنا إذا اشتد بنا اػبوؼ من أطيب الناس عيشا كأشرحهم صدرا كأقواىم قلبا كأسرىم نفسا تلوح نضرة ال

نشراحا كقوة كساءت منا الظنوف كضاقت بنا األرض أتيناه فما ىو إال أف نراه كنسمع كالمو فيذىب ذلك كلو كينقلب ا
 43. كيقينا كطمأنينة"

 

 دراسة التاريخ والنظر يف عواقب األحداث وما ينتج عنها من مفاسد ومصاحل:   -
ى الرشد كالسداد يف زمن الفنت إبذف هللا النظر فيما يتشابو من أحداث ككقائع ككيف تعامل معها كفبا يساعد العبد عل

السابقوف ككذلك دراسة عواقب كمتالت األحداث كعواقبها دراسة صحيحة مبنية على العلم كربط األسباب ابؼبسببات 
رىةه أًليكيل اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حىًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن لىقىٍد كىافى يف } ياالت كالظنوف قاؿ هللا تعاىل:ال على الوىم كاػب قىصىًصًهٍم ًعبػٍ

ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى    .{تىٍصًديقى الًَّذم بػىنٍيى يىدى
 .{تي بًًو فػيؤىادىؾى كىجىاءىؾى يف ىىًذًه اغبٍىقُّ كىمىٍوًعظىةه كىًذٍكرىل لًٍلميٍؤًمًننيى كىكيالِّ نػىقيصُّ عىلىٍيكى ًمٍن أىنٍػبىاًء الرُّسيًل مىا نػيثػىبًٌ }كقاؿ تعاىل: 

: "النظر يف متالت األفعاؿ معتب مقصود شرعا كانت األفعاؿ موافقة أك ـبالفة كذلك -رضبو هللا–كقاؿ ْلماـ الشاطيب 
ابْلقداـ أك ابْلحجاـ إال بعد نظره إىل ما يؤكؿ إليو ذلك أف اجملتهد ال وبكم على فعل من األفعاؿ الصادرة عن اؼبكلفني 

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. مود الغب جار على مقاصد الشريعة"رد إال أنو عذب اؼبذاؽ ؿببعدـ اؼبشركعية كىو ؾباؿ للمجتهد صعب اؼبو 
: "فصل يف تغري الفتول كاختالفها وبسب تغري األزمنة كاألمكنة كاألحواؿ كالنيات -رضبو هللا–كقاؿ اْلماـ ابن القيم 

                                 
 (.8صحيح مسلم: ) 42
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 .كالعوائد "بناء الشريعة على مصاحل العباد يف اؼبعاش كاؼبعاد"
بسبب اعبهل بو غلط عظيم على الشريعة أكجب من اغبرج كاؼبشقة كتكليف ما ال ىذا فصل عظيم النفع جدا كقع  

سبيل إليو ما يعلم أف الشريعة الباىرة اليت يف أعلى رتب اؼبصاحل ال أتٌب بو فإف الشريعة مبناىا كأساسها على اغبكم 
ها فكل مسألة خرجت عن العدؿ كمصاحل العباد يف اؼبعاش كاؼبعاد كىي عدؿ كلها كرضبة كلها كمصاحل كلها كحكمة كل

 إىل اعبور كعن الرضبة إىل ضدىا كعن اؼبصلحة إىل اؼبفسدة كعن اغبكمة إىل العبث فليست من الشريعة........
 فإنكار اؼبنكر أربع درجات:  

 األكىل: أف يزكؿ كىبلفو ضده.  .1
 الثانية: أف يقل كإف مل يزؿ جبملتو  .2
  الثالثة أف ىبلفو ما ىو مثلو .3
 أف ىبلفو ما ىو شر منو  الرابعة: .4

 45. ؿبرمة" فالدرجتاف األكلياف مشركعتاف كالثالثة موضع اجتهاد كالرابعة
""فإف األمر كالنهي كإف كاف متضمنا لتحصيل مصلحة كدفع مفسدة فينظر يف -رضبو هللا–كقاؿ شيخ اْلسالـ 

ن مأمورا بو؛ بل يكوف ؿبرما إذا كانت اؼبعارض لو فإف كاف الذم يفوت من اؼبصاحل أك وبصل من اؼبفاسد أكثر مل يك
لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد ىو مبيزان الشريعة فمىت قدر اإلنسان على اتباع مفسدتو أكثر من مصلحتو؛ 

كإال اجتهد برأيو ؼبعرفة األشباه كالنظائر كقل إف تعوز النصوص من يكوف خبريا هبا كبداللتها  النصوص مل يعدل عنها
اـ. كعلى ىذا إذا كاف الشخص أك الطائفة جامعني بني معركؼ كمنكر حبيث ال يفرقوف بينهما؛ بل إما أف على األحك

يفعلونبا صبيعا؛ أك يبركوىا صبيعا: مل هبز أف يؤمركا دبعركؼ كال أف ينهوا من منكر؛ ينظر: فإف كاف اؼبعركؼ أكثر أمر بو؛ 
ر يستلـز تفويت معركؼ أعظم منو؛ بل يكوف النهي حينئذ من ابب كإف استلـز ما ىو دكنو من اؼبنكر. كمل ينو عن منك

الصد عن سبيل هللا كالسعي يف زكاؿ طاعتو كطاعة رسولو كزكاؿ فعل اغبسنات كإف كاف اؼبنكر أغلب هنى عنو؛ كإف 
كر كسعيا يف استلـز فوات ما ىو دكنو من اؼبعركؼ. كيكوف األمر بذلك اؼبعركؼ اؼبستلـز للمنكر الزائد عليو أمرا دبن

معصية هللا كرسولو. كإف تكافأ اؼبعركؼ كاؼبنكر اؼبتالزماف مل يؤمر هبما كمل ينو عنهما. فتارة يصلح األمر؛ كاترة يصلح 
 46. كذلك يف األمور اؼبعينة الواقعة"النهي؛ كاترة ال يصلح ال أمر كال هني حيث كاف اؼبعركؼ كاؼبنكر متالزمني؛ 
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لكن اعتبار مقادير اؼبصاحل كاؼبفاسد ىو دبيزاف الشريعة فمَّت قدر شيخ اْلسالـ بقولو: "كىنا نشري إىل ما نبو إليو 
اْلنساف على اتباع النصوص مل يعدؿ عنها كإال اجتهد برأيو ؼبعرفة األشباه كالنظائر كقل إف تعوز النصوص من يكوف خبريا 

 ...." ظائرهبا كبداللتها على األحكاـ كإال اجتهد برأيو ؼبعرفة األشباه كالن
ككذلك ال بد أف ننبو ىنا إىل أنو إذا تعارضت اؼبصاحل قدمنا أعظمها على ما دكهنا كإذا تعارضت اؼبفاسد دفعنا 

اؼبفسر لقولو:  {فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ }ف مدار الشريعة على قولو تعاىل: : "فإ-رضبو هللا–أعظمها قاؿ شيخ اْلسالـ 
. كعلى 47أخرجاه يف الصحيحني )إذا أمرتكم ِبمر فأتوا منو ما استطعتم(: ملسو هيلع هللا ىلصكعلى قوؿ النيب  {قَّ تػيقىاتًوً اتػَّقيوا اَّللَّى حى }

أف الواجب ربصيل اؼبصاحل كتكميلها؛ كتعطيل اؼبفاسد كتقليلها فإذا تعارضت كاف ربصيل أعظم اؼبصلحتني بتفويت 
أدانىا: ىو اؼبشركع. كاؼبعني على اْلٍب كالعدكاف من أعاف الظامل على ظلمو أما أداننبا كدفع أعظم اؼبفسدتني مع احتماؿ 

؛ ال ككيل الظامل؛ دبنزلة الذم يقرضو أك  من أعاف اؼبظلـو على زبفيف الظلم عنو أك على أداء اؼبظلمة: فهو ككيل اؼبظلـو
طلب ظامل منو ماال فاجتهد يف دفع ذلك دباؿ  الذم يتوكل يف ضبل اؼباؿ لو إىل الظامل. مثاؿ ذلك كيل اليتيم كالوقف إذا

 48. ؿبسن كما على احملسنني من سبيل" أقل منو إليو أك إىل غريه بعد االجتهاد التاـ يف الدفع؛ فهو
  

 التثبت من التبني من األخبار والوقائع:     -
ت كالتبني فقد قيل قديبا كما آفة األخبار إف األخبار كالركاايت كالقيل كالقاؿ تكثر يف أايـ الفنت فينبغي على العبد التثب

ع إال ركاهتا  فبعض األخبار كالركاايت تكوف غري صحيحة كبعضها نقلت لك حسب فهم الناقل للحدث ال كما ىو الواق
ًصيبيوا قػىٍومنا جًبىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا }ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىإو فػىتػىبػىيػَّنيوا أىٍف تي كاغبادثة كقد قاؿ هللا تعاىل: 

ًدًمنيى{  .فػىعىٍلتيٍم انى
ره لىكيٍم ًلكيلًٌ اٍمرًئو مً } كقاؿ هللا تعاىل: يػٍ ٍفًك عيٍصبىةه ًمٍنكيٍم الى ربىٍسىبيوهي شىرِّا لىكيٍم بىٍل ىيوى خى نػٍهيٍم مىا ًإفَّ الًَّذينى جىاءيكا اًبٍْلً
ٍبًٍ  رىهي ًمنػٍهيٍم لىوي عىذىابه عىًظيمه اٍكتىسىبى ًمنى اٍْلً رنا كىقىاليوا  * كىالًَّذم تػىوىىلَّ ًكبػٍ ٍعتيميوهي ظىنَّ اٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي ِبًىنٍػفيًسًهٍم خىيػٍ لىٍوالى ًإٍذ ظبًى

ا ًإٍفكه ميًبنيه  ٍتيوا اًبلشُّ  * ىىذى اءى فىًإٍذ ملٍى َيى اًء فىأيكلىًئكى ًعٍندى اَّللًَّ ىيمي اٍلكىاًذبيوفى لىٍوالى جىاءيكا عىلىٍيًو ِبًىٍربػىعىًة شيهىدى كىلىٍوالى فىٍضلي اَّللًَّ  * هىدى
نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة لىمىسَّكيٍم يف مىا أىفىٍضتيٍم ًفيًو عىذىابه عىًظيمه  ا لىٍيسى ًإٍذ تػىلىقٍَّونىوي ِبًىٍلًسنىًتكيٍم كىتػىقيوليوفى ِبًىفٍػوىاًىكيٍم مى  * عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىتيوي يف الدُّ

ا بػيٍهتىافه  * لىكيٍم بًًو ًعٍلمه كىربىٍسىبيونىوي ىىيًٌننا كىىيوى ًعٍندى اَّللًَّ عىًظيمه  ا سيٍبحىانىكى ىىذى ٍعتيميوهي قػيٍلتيٍم مىا يىكيوفي لىنىا أىٍف نػىتىكىلَّمى هًبىذى كىلىٍوالى ًإٍذ ظبًى
ا * عىًظيمه  تيٍم ميٍؤًمًننيى  يىًعظيكيمي اَّللَّي أىٍف تػىعيوديكا ًلًمٍثًلًو أىبىدن ًت كىاَّللَّي عىًليمه حىًكيمه  * ًإٍف كينػٍ ي اَّللَّي لىكيمي اآٍلايى بُّوفى أىٍف  * كىيػيبػىنيًٌ ًإفَّ الًَّذينى وبًي
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نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىاَّللَّي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى  كىلىٍوالى فىٍضلي اَّللًَّ عىلىٍيكيٍم  * ٍعلىميوفى  تػى تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي يف الًَّذينى آمىنيوا ؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه يف الدُّ
 .{كىرىضٍبىتيوي كىأىفَّ اَّللَّى رىءيكؼه رىًحيمه 

: "فليس ألحد أف وبمل كالـ أحد من الناس إال على ما عيرؼ أنو أراده، ال على ما -رضبو هللا–قاؿ شيخ اْلسالـ 
 49 ملو ذلك اللفظ يف كالـ كل أحد".وبت

: "ككثري من الناقلني ليس قصده الكذب، لكن اؼبعرفة حبقيقة أقواؿ الناس -رضبو هللا -يمية كقاؿ شيخ اْلسالـ ابن ت
  50 من غري نقل ألفاظهم، كسائر ما بو يعرؼ مرادىم قد يتعسر على بعض الناس، كيتعذر على بعضهم".

  51 فهاـ القاصرة": "ما أكثر ما ينقل الناس اؼبذاىب الباطلة عن العلماء ابأل-رضبو هللا-كقاؿ ابن القيم 
 

 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 

هللا  أثرا كبريا كما ىو مشاىد كؾبرب عب التاريخ فالعاقل الفطن من حفظ لسانو يف الفتنة كغريىا كمل يتكلم إال خبري قاؿ
ٍبًل اٍلوىرً  ٍنسىافى كىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىكبىٍني أىقٍػرىبي إًلىٍيًو ًمٍن حى يًد. ًإٍذ يػىتػىلىقَّى اٍلميتػىلىقًٌيىاًف عىًن اٍليىًمنًي تعاىل: "كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اٍْلً

ٍيًو رى  اًؿ قىًعيده. مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى مى  ًقيبه عىًتيده" كىعىًن الشًٌ
من كاف يؤمن ابهلل كاليـو اآلخر فال يؤذ جاره كمن كاف يؤمن ابهلل كاليـو اآلخر فليكـر ضيفو ): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ هللا 

 53 .(من صمت قبا): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ  52 (كمن كاف يؤمن ابهلل كاليـو اآلخر فليقل خريا أك ليصمت
تىج ابلشكول»د الب: "قاؿ حذيفة بن اليماف هنع هللا يضر: كقاؿ ابن عب أخذ نصر بن سيار قوؿ «. الفتنة تػيٍلقىح ابلنجول، كتػينػٍ

 حذيفة ىذا، كاَّلٌل أعلم، حني قاؿ: إف اغبرب أٌكؽبا الكالـ كىي أبيات كتبها إىل مركاف بن دمحم:
 

                                 
 (.7/36ؾبموع الفتاكل ) 49

 (.6/193منهاج السنة النبوية ) 50

 (.2/431مدارج السالكني ) 51

 (.47(، صحيح مسلم: )6518صحيح البخارم: ) 52

 (.6367صححوي األلباين يف صحيح اعبامع: ) 53
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 .. كيوشك أف يكوف ؽبا ضراـ.أرل خلل الٌرماد كميض انر
 .. كإٌف اغبرب أٌكؽبا الكالـ.ار ابلعودين تذكىفإف النٌ 

 54 ... أأيقاظه أمٌية أـ نياـ".فقلت من الٌتعجب ليت شعرم
 55. لباطل هبجره، كوبيوف اغبق بذكره": "إف هلل عبادان يبيتوف اهنع هللا يضركقاؿ عمر 

 

 الصرب والثبات وحسن الظن ابهلل
الثبات كحسن الظن ابهلل فبا ينبغي أف يتمسك بو العبد يف زمن الفنت كاحملن أشد التمسك فمن مل يتمسك إف الصب ك 

 هبما ال يستطيع مقاكمة الفنت كتوابعها فكثري فبن انتكس كالعياذ ابهلل يف الفتنة إمبا أكٌب من عدـ الصب كسوء الظن ابهلل
ًة ًإفَّ اَّللَّى مىعى الصَّاًبرًينى ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىني }قاؿ هللا تعاىل:   .{وا اٍستىًعينيوا اًبلصٍَّبً كىالصَّالى

ًر الصَّاًبرًينى كىلىنػىبػٍليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اػبٍىٍوًؼ كىاعبٍيوًع كىنػىٍقصو ًمنى اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىنٍػفيًس كىالثَّ }كقاؿ هللا تعاىل:  الًَّذينى  * مىرىاًت كىبىشًٌ
  {.أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىهبًًٌٍم كىرىضٍبىةه كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍهتىديكفى  *  كىًإانَّ إًلىٍيًو رىاًجعيوفى هيٍم ميًصيبىةه قىاليوا ًإانَّ َّللًَّ ًإذىا أىصىابػىتػٍ 

 .{ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا * فىًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرناكقاؿ هللا تعاىل: }
  56(كأف النصر مع الصب، كأف الفرج مع الكرب، كأف مع العسر يسرا): ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ رسوؿ هللا

قالوا: اي نيب  (إف من كرائكم أايـ الصب، للمتمسك فيهن يومئذ دبا أنتم عليو أجر طبسني منكم): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ هللا 
  57(. بل منكم)هللا أك منهم؟ قاؿ: 

إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت كؼبن )لى هللا عليو: قاؿ رسوؿ هللا ص
  58( ابتلى فصب فواىا

أان عند ظن عبدم يب كأان معو إذا ذكرين فإف ذكرين يف نفسو ذكرتو يف نفسي كإف يقوؿ هللا تعاىل: ): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النيب 

                                 
 .152ص -هبجة اعبالس  54

 (.1/55حلية األكلياء ) 55

  (.2382صححوي األلباين يف السلسلة الصحيحة: ) 56

  (.494صححوي األلباين يف السلسلة الصحيحة: ) 57
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 مإل خري منهم كإف تقرب إيل بشب تقربت إليو ذراعا كإف تقرب إيل ذراعا تقربت إليو ابعا كإف ذكرين يف مإل ذكرتو يف
  59. (أاتين يبشي أتيتو ىركلة

إذا كاف عندؾ؟  ملسو هيلع هللا ىلصكركل البرمذم شهر بن حوشب قاؿ قلت ألـ سلمة: اي أـ اؼبؤمنني ما كاف أكثر دعاء رسوؿ هللا 
قالت قلت اي رسوؿ هللا ما أكثر دعاءؾ اي مقلب  (اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك)قالت كاف أكثر دعائو 

اي أـ سلمة إنو ليس آدمي إال كقلبو بني أصبعني من أصابع هللا فمن شاء أقاـ كمن ) :القلوب ثبت قليب على دينك؟ قاؿ
  60. (شاء أزاغ

كالسعيد فيها من صب كأخذ ِبسباب النجاة كفوض  فال بد من الصب كحسن الظن يف الفنت فالفتنة تزكؿ كال تدـك
 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 

 إف فيك خصلتني وببهما هللا اغبلم)لألشج أشج عبد القيس: -ملسو هيلع هللا ىلص-ازباذ القرارات كاآلراء السديدة فقد قاؿ رسوؿ هللا 
  61.(كاألانة

  62(.التأين من هللا كالعجلة من الشيطاف): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ هللا 
  63(. إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو كال ينزع من شيء إال شانو): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النيب 

 

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

                                 
 (.2675(، صحيح مسلم: )7455صحيح البخارم: ) 59

 (.3522صححوي األلباين يف صحيح البرمذم: ) 60

 (.4559صحيح مسلم: ) 61

 (.1572حسنوي األلباين يف صحيح البرغيب: ) 62

 (.2594صحيح مسلم: ) 63
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ايى أىيػُّهىا الًَّذينى }ها كابتعد عنها قاؿ هللا تعاىل: يف الفتنة كاستشرفها فكاف يف ذلك ىالكو فالسعيد يف زمن الفتنة من اجتنب
ٍرًء كىقػىٍلًبًو كى آمىنيوا اٍستىجً  نىةن الى يبيوا َّللًَّ كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمىا وبيًٍييكيٍم كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى وبىيوؿي بػىنٍيى اٍلمى أىنَّوي إًلىٍيًو ربيٍشىريكفى. كىاتػَّقيوا ًفتػٍ

َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى شى    .{ًديدي اٍلًعقىابً تيًصيَبى
إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت إف السعيد ؼبن جنب الفنت )كقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو:  

  64(. كؼبن ابتلى فصب فواىا
م فيها خري من تكوف فتنة النائم فيها خري من اليقظاف كاليقظاف فيها خري من القائم كالقائ): -ملسو هيلع هللا ىلص-كقاؿ النيب 

 ركاه مسلم 65.(الساعي فمن كجد ملجأ أك معاذا فليستعذ
: "من قارب الفتنة بعدت عنو السالمة، كمن ادعى الصب ككل إىل نفسو، كربَّ نظرةو مل -رضبو هللا-كقاؿ ابن اعبوزم 

  66. تناًظر"
 
 

 لزوم اجلماعة والبعد عن الفرقة واالختالف مع التعاون على الرب والتقوى:
ا قامت الفتنة ككاف للمسلمني صباعة أك كاف ىناؾ طائفة اؼبسلمني اجتمعوا على حق كمعركؼ فإف لزـك اعبماعة إذ

نجاة من الفتنة قاؿ هللا تعاىل: كالتعاكف على الب كالتقول كالبعد عن الفرقة يف زمن الفتنة فبا يساعد العبد على ال
يعنا كىالى } اءن فىأىلَّفى بػىنٍيى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنعٍ  كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اَّللًَّ صبًى تيٍم أىٍعدى ًتًو ًإٍخوىاانن تػىفىرَّقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللًَّ عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ مى

تًوً  ي اَّللَّي لىكيٍم آايى ًلكى يػيبػىنيًٌ تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى النَّاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذى   .{لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى  كىكينػٍ
 .{ًديدي اٍلًعقىابً كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلًبًٌ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اٍْلًٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شى }كقاؿ هللا تعاىل: 

  .{كىالى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىىبى روبيكيمٍ } كقاؿ تعاىل:
  67(. اعبماعة رضبة كالفرقة عذاب) كقاؿ رسوؿ هللا عليو كسلم:
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نضر هللا امرأ ظبع مقاليت فوعاىا كحفظها كبلغها فرب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو ثالث ال ): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ هللا 
  68(. إف الدعوة ربيط من كرائهميغل عليهن قلب مسلم: إخالص العلم هلل كمناصحة أئمة اؼبسلمني كلزـك صباعتهم ف

عن اػبري ككنت أسألو عن الشر ـبافة أف يدركن -ملسو هيلع هللا ىلص-كقاؿ حذيفة بن اليماف: " كاف الناس يسألوف رسوؿ هللا 
فقلت ىل بعد ذلك  (نعم) :فقلت اي رسوؿ هللا إان كنا يف جاىلية كشر فجاءان هللا هبذا اػبري فهل بعد ىذا اػبري شر قاؿ

قـو يستنوف بغري سنيت كيهدكف بغري ىدٌن تعرؼ منهم ) :. قلت كما دخنو قاؿ(نعم كفيو دخن)الشر من خري قاؿ 
. فقلت اي (نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها) :. فقلت ىل بعد ذلك اػبري من شر قاؿ(كتنكر

 :. قلت اي رسوؿ هللا فما ترل إف أدركن ذلك قاؿ(لسنتنانعم قـو من جلدتنا كيتكلموف ِب) :رسوؿ هللا صفهم لنا. قاؿ
فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض على ) :. فقلت فإف مل تكن ؽبم صباعة كال إماـ قاؿ(تلـز صباعة اؼبسلمني كإمامهم)

 69 ". (أصل شجرة حَّت يدركك اؼبوت كأنت على ذلك
مقركنة ابلفرقة كما اف السنة مقركنة ابعبماعة فيقاؿ أىل السنة : "كالبدعة -رضبو هللا -قاؿ شيخ اْلسالـ ابن تيمية 

  70 كاعبماعة كما يقاؿ أىل البدعة كالفرقة."
 

 السمع والطاعة يف املعروف:  
كيتفرع عن كجوب لزـك اعبماعة كجوب السمع كالطاعة يف اؼبعركؼ يف حدكد طبيعة اعبماعة اؼبوجودة سواء كانت 

اجتمعت على حق أك معركؼ فإف السمع كالطاعة يف اؼبعركؼ يوحد صف اعبماعة  إمامة عظمى أك طائفة كصباعة
من أطاعن فقد أطاع هللا كمن عصاين فقد عصى هللا كمن ): ملسو هيلع هللا ىلصكاألفراد يف مواجهة الفتنة كاػبركج منها قاؿ رسوؿ هللا 

 71(. أطاعن كمن عصى أمريم فقد عصاين أطاع أمريم فقد
-تكوف يف اؼبعركؼ كما أشران غبديث اْلماـ مسلم عن أىب عبد الرضبن عن على قاؿ" بعث رسوؿ هللا كىذه الطاعة 

سرية كاستعمل عليهم رجال من األنصار كأمرىم أف يسمعوا لو كيطيعوا فأغضبوه يف شيء فقاؿ اصبعوا يل حطبا. -ملسو هيلع هللا ىلص
أف تسمعوا يل كتطيعوا قالوا بلى. قاؿ فادخلوىا. -ملسو هيلع هللا ىلص-َيمركم رسوؿ هللا فجمعوا لو ٍب قاؿ أكقدكا انرا. فأكقدكا ٍب قاؿ أمل 
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من النار. فكانوا كذلك كسكن غضبو كطفئت النار -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا إمبا فرران إىل رسوؿ هللا 
 72(. جوا منها إمبا الطاعة يف اؼبعركؼو دخلوىا ما خر ل)فقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-فلما رجعوا ذكركا ذلك للنيب 

  

 رد املتشابو إىل احملكم والرجوع للمتفق عليو من احلق قبل الفتنة: 
إف من القواعد اليت ينبغي أف تراعى يف زمن الفنت لزـك احملكم من األقواؿ كاألفعاؿ كاألحكاـ كرد ما أشكل كتشابو  

 .ك الرجوع ابألمور ؼبا كانت عليو من اغبق اؼبتفق عليو قبل الفتنةمن أقواؿ كأفعاؿ كأحكاـ إليو ككذل
يوشك أف َيٌب زماف يغربل الناس فيو غربلة تبقى حثالة ) :قاؿ-ملسو هيلع هللا ىلص-وؿ هللا عن عبد هللا بن عمرك بن العاص أف رس

 :قالوا ككيف بنا اي رسوؿ هللا قاؿ. كشبك بني أصابعو ف(من الناس قد مرجت عهودىم كأماانهتم كاختلفوا فكانوا ىكذا
 73 .(أتخذكف ما تعرفوف كتذركف ما تنكركف كتقبلوف على أمر خاصتكم كتذركف أمر عامتكم)

إمبا كاف مثلنا يف ىذه الفتنة كمثل قـو كانوا يسريكف على جادة "كعن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنو قاؿ:  
بة كظلمة فأخذ بعضهم يبينا كمشاال فأخطأ الطريق كأقمنا حيث أدركنا ذلك يعرفوهنا فبينما ىم كذلك إذ غشيتهم سحا

حَّت جلى هللا ذلك عنا فأبصران طريقنا األكؿ فعرفناه كأخذان فيو كإمبا ىؤالء فتياف قريش يقتتلوف على ىذا السلطاف كعلى 
 74". عضهم بعضا بنعلي ىاتني اعبرداكينىذه الدنيا ما أابيل أف يكوف يل ما يقتل ب

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.
اـ ىشاـ بن زايد عن دمحم بن كعب القرظي أنو سئل ما عالمة اػبذالف قاؿ إف يستقبح الرجل ما كاف كقاؿ أبو اؼبقد

  75. يستحسن كيستحسن ما كاف قبيحا"
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 غياب حاكمية الشريعة أعظم ما حل ابملسلمني يف ىذا الزمان:
ظم ما حل ِبىل اْلسالـ يف ىذا كننهي ىذا البحث ابْلشارة إىل أف غياب حاكمية الشريعة عن بالد اؼبسلمني ىي أع

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 

"كيف ذلك كلو ـبالفة لشرائع هللا اؼبنزلة على عباده :  -رضبو هللا–ستبدؿ لشرع هللا بغريه من القوانني فقاؿ اغباكم اؼب
فمن ترك الشرع احملكم املنزل على دمحم بن عبد هللا خامت االنبياء وحتاكم إىل غريه من االنبياء عليهم الصالة كالسالـ، 

 .الياسا وقدمها عليو ؟ من فعل ذلك كفر إبمجاع املسلمني الشرائع املنسوخة كفر، فكيف مبن حتاكم إىل
ا لًٌقىٍوـو ييوًقنيوفى } :ىلقاؿ هللا تعا فىال كىرىبًٌكى ال يػيٍؤًمنيوفى } :كقاؿ تعاىل ،{أىفىحيٍكمى اعبٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللًَّ حيٍكمن

نػىهيٍم  ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا فبَّا قىضىٍيتى كىييسىلًٌميوا تىٍسًليمناحىَّتَّ وبيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ  76" {ٍبيَّ ال هبًى

إّن من الكفر األكرب املستبني، تنزيل القانون اللعني، منزلة ما نزل بو الروح : " -هللارضبو –كقاؿ دمحم بن إبراىيم 
، بلساف عريب مبني، يف اغبكم بو بني العاؼبني، كالٌردًٌ إليو عند تنازع ، ليكون من املنذرينملسو هيلع هللا ىلصاألمني، على قلب دمحم 

فىًإف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًَّ كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اؼبتنازعني، مناقضة كمعاندة لقوؿ هللا عٌز كجٌل: }
 {.كىأىٍحسىني أتىًٍكيالن  اآٍلًخًر ۚ ذىًَٰلكى خىيػٍره 

، فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي ملسو هيلع هللا ىلصكقد نفى هللا سبحانو كتعاىل اْليباف عمن مل وبيىكًٌموا النيب 
نػىهيٍم ٍبيَّ ال هبىً كابلقسم، قاؿ تعاىل: } ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا فبَّا قىضىٍيتى فىال كىرىبًٌكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىَّتَّ وبيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

 {.كىييسىلًٌميوا تىٍسًليمنا
، حَّت يضيفوا إىل ذلك عدـ كجود شيء من اغبرج يف ملسو هيلع هللا ىلصكمل يكتف تعاىل كتقدس منهم دبجرد التحكيم للرسوؿ 

ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا فبَّ نفوسهم، بقولو جل شأنو: } {. كاغبرج: الضيق. بل ال بٌد من اتساع صدكرىم ا قىضىٍيتى ٍبيَّ ال هبًى
 لذلك كسالمتها من القلق كاالضطراب.

، حبيث يتخٌلوف ملسو هيلع هللا ىلصكمل يكتف تعاىل أيضا ىنا هبذين األمرين، حَّت يضموا إليهما التسليم: كىو كماؿ االنقياد غبكمو 
ذلك إىل اغبكم اغبق أًٌب تسليم، كؽبذا أٌكد ذلك ابؼبصدر اؼبؤٌكد، كىو  ىا ىنا من أم تعلق للنفس هبذا الشيء، كيسلموا

 77. بل ال بٌد من التسليم اؼبطلق." .{ اؼببنٌي أنو ال ييكتفى ىا ىنا ابلتسليمتىٍسًليمناقولو جٌل شأنو: }
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اء السوء على فاؼبسألة كاضحة جلية كؿبل إصباع عند أىل العلم السابقني كليست من مسائل اػبالؼ حَّت يلبس علم
اؼبسلمني دينهم فيها فتعرية ىؤالء الطواغيت كبياف ضالؽبم كالوقوؼ يف كجههم من أعظم القرابت كليست من الفنت فإف 
الفتنة اليـو ىي يف السكوت عن ىؤالء الطواغيت اؼببدلني لشرع رب العاؼبني اغباكمني فيها بني اؼبسلمني فيجب على 

ه اؼبسألة كالدعوة إليها فقد عمل الطواغيت كأنصارىم على كتشويهها كصد الناس عنها العلماء كالدعاة اليـو اظهار ىذ
 ألهنم يعلموف أف يف سيادة الشريعة هناية لباطلهم كضالؽبم.
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