نصائح للمجاهد
في زمن الفتن
للشيخ د.سامي العريدي

تقدمي
الشيخ أمين الظواهري

تقدمي

بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله
---

فقد اطلعت على رسالة (نصيحة للمجاهد يف زمن الفنت) لفضيلة الشيخ سامي العريدي ،فوجدهتا
على صغر حجمها ،رسالة مرشدة مفيدة -بتوفيق هللا -للمجاهد يف زمن الفنت.
واجملاهد من أحوج الناس ألن يتبصر طريقه يف زمن الفنت ،فإنه حيمل سالحه ،ويقاتل به ،وبه
عليه أن يسفك الدم حبق ،وأيخذ املال حبق ،ويضعه يف حق ،وقد أيسر أو يدمر أو يتلف.
وكل هذه األفعال عظيمة اخلطر كبرية العواقب ،فإن مل يلتزم فيها أبحكام الشرع ،أهلك نفسه،
وأفسد يف األرض.
جماهدا ،فقد رأينا يف التاريخ القدمي
واجملاهد ليس
معصوما من الذنوب واملعاصي والبدع جملرد كونه ً
ً
كيف ضل اخلوارج ،ومحلوا السيف على أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،ورأينا كيف كفر الرافضة أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ورأينا أئمة اجلور كيف عطلوا األحكام ،وأزهقوا األنفس ،بل وأحرقوا
الكعبة.
ويف التاريخ احلديث رأينا اجلهاد األفغاين ،وكيف حتول بعد خروج الروس من أفغانستان إىل حرب
على السلطة والسلب والنهب ،بل وانتشر الفساد بني من كانوا جماهدين ،إىل أن قيض هللا نشوء حركة
طالبان مث قيام اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان ،فجىن املسلمون -أبمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر
وحتكيمهم للشريعة وجهادهم للمفسدين -مثار اجلهاد ،اليت كادت أن تضيع على أيدي من فسد من
اجملاهدين.
ويف مغرب اإلسالم رأينا كيف تقهقر اجلهاد بعد أن اقرتب من النصر نتيجة إجرام الغالة اجلهال،
وكاد اجلهاد أن يضيع لوال ثبات أهل الصالح واالستقامة من اجملاهدين ،الذين أعادوا سفينة اجلهاد ملسارها
الصحيح بنعمة هللا وتوفيقه.
ورأينا يف البوسنة كيف هب اجملاهدون من كل داير اإلسالم للدفاع عن حرمات املسلمني ،مث
صاروا جمرمني مطاردين نتيجة لتنازالت الساسة العلمانيني.
ورأينا يف فلسطني كيف يضيع الساسة تضحيات الشباب املسلم يف متاهات الدساتري العلمانية
واالعرتاف بشرعية ابعة فلسطني.
ورأينا يف العراق بعد استشهاد الشيخني أيب مصعب وأيب محزة -رمحهما هللا -كيف تسلق لقيادة
اجملاهدين جمموعة من طالب السلطة ،من أجلها استحلوا التكفري والقتل والغدر والكذب.
جماهدا.
فاملقصد أن اجملاهد ليس
معصوما من الفنت وال حمميًا من الذنوب جملرد كونه ً
ً
فعليه أن حيذر أشد احلذر من الفنت واملعاصي.
وهذه الرسالة املختصرة أرجو أن تكون معينة له على ذلك.
وجزى هللا كاتبها وكل من نفع وانتفع هبا خري اجلزاء.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.

أمين الظواهري

بسم هللا الرمحن الرحيم
نصائح للمجاهد يف زمن الفنت

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وعلى األنبياء والرسل أمجعني ،رب اشرح يل صدري
ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل ،وبعد:
فإن هللا تبارك وتعاىل حذر عباده من الفنت وأمرهم ابجتناهبا فإن الفنت تؤثر على سري العبد إىل هللا فتحرفه عن الصراط
املستقيم أو تشغله عن املقصد العظيم الذي يسعى له يف هذا الزمان وهو حتقيق العبودية هلل وحتكيم شريعته.
فمن اجتباه هللا من بني عباده وأفهمه هذا املقصد العظيم واستخدمه يف هذا الزمان لتحقيقه ال ينشغل عن مقصده
العظيم وغايته النبيلة مبا دونه من مقاصد وغاايت ال تساعده يف حتقيق هذا املقصد العظيم وإن كانت يف أصلها مباحة
ِ
ِ
اج ُكم
آاب ُؤُكم َوأَب نَا ُؤُكم َوإخ َوانُ ُكم َوأَزَو ُ
فالوقت قصري والواجب عظيم إنه نصرة دين رب العاملني قال تعاىل" :قُل إن َكا َن َ
ِ
وع ِشريتُ ُكم وأَموال اق ت رف تم ِ
َحب إِلَي ُكم ِم َن اّللِ َوَر ُسولِِه َوِج َهاد ِيف َسبِيلِ ِه
وها َوِتَ َارة ََت َشو َن َك َس َاد َها َوَم َساك ُن تَر َ
َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ
ضونَ َها أ َ
ِِ
ِ
ني"
صوا َحّت َأيِتَ اّللُ ِأبَم ِرهِ َواّللُ َال يَهدي ال َقوَم ال َفاسق َ
فَتَ َرب ُ
فالسائر يف طريق نصرة الدين وحتكيم الشريعة جيب أن جيتنب كل العوائق اليت تؤثر عليه يف طريقه لتحكيم والشريعة
ومن أخطر هذه العوائق (الفنت) فالفنت إذا استحكمت من العبد ال متنعه من السري يف طريق حتكيم الشريعة فحسب بل
إهنا ِتعله أداة هدم هلذا املشروع العظيم كما هو مشاهد اليوم من حال كثري ممن استحكمت منه الفنت نسأل هللا
السداد والعافية والثبات.
ولعظم دور الفنت وخطرها العظيم يف إبعاد الناس وإشغاهلم عن الصراط املستقيم وجدان معظم الكتب اجلامعة احتوت
على ابب أو أبواب تتحدث عن الفنت وما يتعلق هبا ووجدان من العلماء يف كل عصر ومصر من يفردها مبصنف
مستقل
فال بد للسائر يف هذا الطريق القومي والقائم هبذا الواجب العظيم يف هذا الزمان أن جيتنب الفنت وأسباهبا وأن حيذر
ِ
ين َآمنُوا
إخوانه السائرين معه من الفنت وأن يتواصوا بينهم الجتناب الفنت والتحذير منها قال تعاىلَ " :اي أَيُّ َها الذ َ
استَ ِجيبوا ِّللِ ولِلرس ِ
ني ال َمرِء َوقَلبِ ِه َوأَنهُ إِلَي ِه ُحت َشُرو َنَ .وات ُقوا فِت نَةً َال
ول إِذَا َد َعا ُكم لِ َما ُحييِي ُكم َواعلَ ُموا أَن اّللَ َحيُ ُ
ول بَ َ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد الع َق ِ
اب"
ين ظَلَ ُموا من ُكم َخاصةً َواعلَ ُموا أَن اّللَ َشد ُ
تُص َيب الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اصوا ِابلص ِب"
اصوا ِابحلَِق َوتَ َو َ
ين َآمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات َوتَ َو َ
وقال تعاىلَ " :وال َعص ِر .إن اإلن َسا َن لَفي ُخسر .إال الذ َ
وروى اإلمام مسلم عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة قال" :دخلت املسجد فإذا
عبدهللا بن عمرو بن العاص جالس يف ظل الكعبة والناس جمتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يف سفر فنزلنا منزال فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو يف جشره إذ اندى منادي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة جامعة فاجتمعنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال " إنه مل يكن نيب قبلي
إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا
وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروهنا وِتيء فتنة فريقق بعضها بعضها وِتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه مهلكيت مث

تنكشف وِتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن ابهلل
واليوم اآلخر وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه ومن ابيع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر "
ويف الصحيحني عن زينب بنت جحش رضي هللا عنها" :أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول ال إله إال
هللا ويل للعرب من شر قد اقرتب فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذه وحلق إبصبعه اإلهبام واليت تليها قالت
زينب بنت جحش فقلت اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث"
ويف الصحيحني عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال" :أشرف النيب صلى هللا عليه وسلم على أطم من آطام املدينة
مث قال هل ترون ما أرى إين أرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع القطر"
وإذ كان األمر كذلك فهذه جمموعة من النصائح واخلواطر يف هذا الباب أقدمها ألحبيت وإخواين الساعني إلقامة الدين
وحتكيم شرع رب العاملني يف هذا الزمان.

 oتعريف الفتنة:
قال األزهري –رمحه هللا-يف هتذيب اللغة ":211/14مجاع معىن الفتنة يف كالم العرب االبتالء واالمتحان وأصلها
مأخوذ من قولك :فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما ابلنار ليتميز الرديء من اجليد".
وقال ابن األعرايب" :الفتنة االختبار والفتنة احملنة والفتنة املال والفتنة األوالد والفتنة الكفر والفتنة اختالف الناس ابآلراء
والفتنة اإلحراق ابلنار وقيل الفتنة يف التأويل الظلم يقال فالن مفتون بطلب الدنيا قد غال يف طلبها" لسان العرب البن
منظور 317/13
قلت :والفتنة يف لسان الشرع تطلق على معاين متعددة تفهم من السياق الواردة فيه قال ابن القيم –رمحه هللا -يف زاد
املعاد " : 150/3وأما الفتنة اليت يضيفها هللا سبحانه إىل نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله { :وكذلك فتنا بعضهم
ببعض} وقول موسى{ :إن هي إال فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء} فتلك مبعىن آخر وهي مبعىن االمتحان
واالختبار واالبتالء من هللا لعباده ابخلري والشر ابلنعم واملصائب فهذه لون وفتنة املشركني لون وفتنة املؤمن يف ماله وولده
وجاره لون آخر والفتنة اليت يوقعها بني أهل اإلسالم كالفتنة اليت أوقعها بني أصحاب علي ومعاوية وبني أهل اجلمل
وصفني وبني املسلمني حّت يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر وهى الفتنة اليت قال فيها النيب صلى هللا عليه وسلم" :ستكون
فتنة القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي" وأحاديث الفتنة اليت أمر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها ابعتزال الطائفتني هي هذه الفتنة
وقد أتت الفتنة مرادا هبا املعصية كقوله تعاىل{ :ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين} يقوله اجلد بن قيس ملا ندبه رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم إىل تبوك يقول :ائذن يل يف القعود وال تفتين بتعرضي لبنات بىن األصفر فإين ال أصب عنهن
قال تعاىل{ :أال يف الفتنة سقطوا} أي :وقعوا يف فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات األصفر"

وقال احلافظ ابن حجر –رمحه هللا" :153/18-وأصل الفتنة االمتحان واالختبار ،واستعملت يف الشرع يف اختبار
كشف ما يكره ،ويقال فتنت الذهب إذا اختبته ابلنار لتنظر جودته ،ويف الغفلة عن املطلوب كقوله " إمنا أموالكم
وأوالدكم فتنة " وتستعمل يف اإلكراه على الرجوع عن الدين كقوله تعاىل " إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات " .قلت:
واستعملت أيضا يف الضالل واإلمث والكفر والعذاب والفضيحة ،ويعرف املراد حيثما ورد ابلسياق والقرائن".
ومما ينبه إليه هنا أن الفتنة اليت تكون عند االختالف والنزاع هي اليت يلتبس احلق فيها ابلباطل ،وال يظهر فيها احلق بل
يبقى مشتبها على كثري من املسلمني قال حذيفة –رضي هللا عنه" :-ال تضرك الفتنة ما عرفت دينك إمنا الفتنة إذا
اشتبه عليك احلق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة" مصنف ابن أيب شيبة

 oالتمسك ابلكتاب والسنة بفهم سلف األمة:
إن التمسك ابلكتاب والسنة على هدي القرون الفاضلة ومن تبعهم إبحسان من أعظم ما حيرص عليه اجملاهد يف زمن
الفنت فاالعتصام هبذا احلبل املتني هو سبيل النجاة يف كل وقت وحني فمن اعتصم حببل هللا اهتدى وجنا قال هللا تعاىل:
مجيعا وَال تَ َفرقُوا واذ ُكروا نِعم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني قُلُوبِ ُكم فَأَصبَحتُم بِنِع َمتِ ِه
ت اّلل َعلَي ُكم إِذ ُكن تُم أَع َداءً فَأَل َ
ف بَ َ
َ ُ َ َ
" َواعتَص ُموا حبَب ِل اّلل َ ً َ
ِ
آايتِِه لَ َعل ُكم تَهتَ ُدو َن"
إِخ َو ًاان َوُكن تُم َعلَى َش َفا ُحفَرة ِم َن النا ِر فَأَن َق َذ ُكم ِمن َها َك َذل َ
ك يُبَ ِ ُ
ني اّللُ لَ ُكم َ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها
كتاب هللا وسنيت و لن يتفرقا حّت يردا علي احلوض" رواه احلاكم وحسنه األلباين
وعن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى حيدث عن أبيه قال :ملا وقع الناس يف أمر عثمان رضي هللا عنه قلت أليب بن
كعب :أاب املنذر ما املخرج من هذا األمر قال :كتاب هللا وسنة نبيه ما استبان لكم فاعملوا به و ما أشكل عليكم
فكلوه إىل عامله" رواه احلاكم وصححه
وهذا االعتصام والتمسك ابلكتاب والسنة ينبغي أن يقرتن هبدي سلف األمة ابلفهم والعمل فهم من زكاهم هللا ورضي
عنهم وأمران ابالقتداء هبم قال هللا تعاىل" :ومن يشاقِ ِق الرس َ ِ ِ
ِِ
ني نُ َولِِه
ََ ُ َ
ني لَهُ اهلَُدى َويَتبِع َغي َر َسبِ ِيل ال ُمؤمن َ
ول من بَعد َما تَبَ َ
ُ
ما تَوىل ونُصلِ ِه جهنم وساءت م ِ
ص ًريا"
ََ َ َ َ َ َ
َ َ َ
اج ِرين واألَن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضوا َعنهُ َوأ ََعد َهلُم
وهم إبِِح َسان َرض َي اّللُ َعن ُهم َوَر ُ
ين ات بَعُ ُ
وقال تعاىلَ ":والساب ُقو َن األَولُو َن م َن ال ُم َه َ َ َ
صار َوالذ َ
ِ
جنات َِت ِري َحتت ها األَن هار خالِ ِد ِ
ك ال َفوُز ال َع ِظ ُيم"
ين ف َيها أَبَ ًدا ذَل َ
َ
ََ َ ُ َ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل حذو النعل ابلنعل حّت إن كان منهم من أتى أمه
عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة وتفرتق أميت على ثالث وسبعني
ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة قالوا ومن هي اي رسول هللا قال ما أان عليه وأصحايب" رواه الرتمذي وحسنه األلباين
وعن العرابض بن سارية قال :صلى بنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-ذات يوم مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل اي رسول هللا كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال

«أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت
وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل
بدعة ضاللة» .رواه أبو داود صححه اإلمام األلباين

 oاللجوء إىل هللا ابلقرابت:
إن من أعظم ما يعصم العبد يف زمن الفنت هو اللجوء إىل هللا واالنشغال بطاعته وعبادته واألعمال الصاحلة فالعبد
الصاحل إذا اشتبهت عليه األمور جلأ إىل احلي القيوم ابلدعاء واالستغفار والعبادة فلزوم الطاعات واللجوء إىل هللا يف زمن
الفنت أعظم ما يعني العبد على اهلداية والثبات فبها يرفع البالء وتتنزل اهلداية ويرزق العبد الثبات قال هللا تعاىلَ " :وَمن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يَت ِق اّللَ َجي َعل لَهُ ََمَر ًجاَ .ويَرُزقهُ ِمن َحي ُ
ب َوَمن يَتَ َوكل َعلَى اّلل فَ ُه َو َحسبُهُ إن اّللَ َابل ُغ أَم ِره قَد َج َع َل اّللُ
ث َال َحيتَس ُ
لِ ُك ِل َشيء قَد ًرا"
وقال تعاىل" :ومثل ال ِذين ي ن ِف ُقو َن أَموا َهلم ابتِغاء مر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َصابَ َها َوابِل فَآتَت
َ ُُ َ َ َ َ
ضات اّلل َوتَثبِيتًا من أَن ُفس ِهم َك َمثَ ِل َجنة بَرب َوة أ َ
َ ََ ُ َ ُ
صب ها وابِل فَطَل واّلل ِمبَا تَعملُو َن ب ِ
ِ
ِ ِ ِ
صري"
َ َ
َ ُ
أُ ُكلَ َها ضع َفني فَإن َمل يُ َ َ
ِ
َشد تَثبِيتا .وإِ ًذا َآلتَي نَ ِ
ِِ
يما.
وقال هللا تعاىلَ " :ولَو أَن ُهم فَ َعلُوا َما يُ َ
ُ
اهم من لَ ُدان أَجًرا َعظ ً
وعظُو َن به لَ َكا َن َخي ًرا َهلُم َوأ َ ً َ
ِ
وَهل َدي نَ ِ
يما"
ََ ُ
اهم صَراطًا ُمستَق ً
وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم-قال« :العبادة يف اهلرج كهجرة إىل» .رواه مسلم
قال اإلمام النووي" :املراد ابهلرج هنا الفتنة واختالط أمور الناس .وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها،
ويشتغلون عنها ،وال يتفرغ هلا إال أفراد" شرح النووي على مسلم 339/9
وقال ابن رجب يف لطائف املعارف ص" 138 :ويف صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال" :العباد يف اهلرج كاهلجرة إيل" وخرجه اإلمام أمحد ولفظه " :العباد يف الفتنة كاهلجرة إيل" وسبب ذلك
أن الناس يف زمن الفنت يتبعون أهواءهم وال يرجعون إىل دين فيكون حاهلم شبيها حبال اجلاهلية فإذا انفرد من بينهم من
يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه وجيتنب مساخطه كان مبنزلة من هاجر من بني أهل اجلاهلية إىل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مؤمنا به متبعا ألوامره جمتنبا لنواهيه ومنها أن املفرد ابلطاعة من أهل املعاصي والغفلة قد يدفع البالء عن
الناس كلهم فكأنه حيميهم ويدافع عنهم .....
قال بعض السلف :ذاكر هللا يف الغافلني كمثل الذي حيمي الفئة املنهزمة ولوال من يذكر هللا يف غفلة الناس هللك الناس
رأى مجاعة من املتقدمني يف منامهم كأن مالئكة نزلت إىل بالد شّت فقال بعضهم لبعض :اخسفوا هبذه القرية فقال
بعضهم :كيف خنسف هبا وفالن قائم يصلي ورأى بعض املتقدمني يف منامه من ينشد ويقول:
لوال الذين هلم ورد يصلوان  ...وآخرون هلم سرد يصوموان

لدكدكت أرضكم من حتتكم سحرا  ...ألنكم قوم سوء ما تطيعوان "
ونذكر إليك أخي احلبيب يف هللا ببعض العبادات والطاعات اليت حيرص عليها العبد يف زمن الفنت

 الصالة:الصالة صلة بني العبد الصاحل وربه تبارك وتعاىل يتقرب هبا إليه وجيد راحته فيها فهي له قرة عني ورفعة وسعادة وقرب
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ين"
ين َآمنُوا استَعينُوا ابلصب َوالص َالة إن اّللَ َم َع الصاب ِر َ
من هللا قال هللا تعاىلَ " :اي أَيُّ َها الذ َ
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-يقول «اي بالل أقم الصالة أرحنا هبا» .رواه داود وصححه األلباين
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :حبب إيل من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة
وجعلت قرة عيين يف الصالة" رواه النسائي وصححه األلباين
وقال صلى هللا عليه وسلم" :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" رواه مسلم
وعن حذيفة قال" :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى" رواه أبو داود وحسنه األلباين

 الدعاء والذكر:الدعاء والذكر سالح املؤمن يف كل وقت وحني وخاصة يف زمن الفنت والبالء ففي زمن الفنت حيتاج املسلم أن يكثر من
ال َربُّ ُك ُم اد ُع ِوين
االستغاثة والذكر والدعاء فإنه ال يثبت يف الفنت إال من ثبته هللا ووقاه شرها فقد قال هللا تعاىلَ " :وقَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين"
ين يَستَك ُبو َن َعن عبَ َادت َسيَد ُخلُو َن َج َهن َم َداخ ِر َ
أَستَجب لَ ُكم إن الذ َ
وقال تعاىل" :فَاذ ُكر ِوين أَذ ُكرُكم واش ُكروا ِيل وَال تَك ُفر ِ
ون"
َ ُ َ
ُ
ُ
وقال تعاىلَ " :ولَ ِذكُر اّللِ أَكبَ ُر"

وك ِِب َايِت َوَال تَنِيَا ِيف ِذك ِري .اذ َهبَا إِ َىل فِر َعو َن إِنهُ طَغَى"
َخ َ
وقال تعاىل" :اذ َهب أَن َ
ت َوأ ُ
ِ
ِ
السوءَ َوَجي َعلُ ُكم ُخلَ َفاءَ األَر ِ
ض أَإِلَه َم َع اّللِ قَلِ ًيال َما تَ َذكُرون"
ف ُّ
يب ال ُمضطَر إِ َذا َد َعاهُ َويَكش ُ
وقال تعاىل" :أَمن ُجي ُ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم " :الدعاء هو العبادة قال ربكم {ادعوين أستجب لكم}" .رواه أبو داود والرتمذي
وصححه األلباين
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :يقول هللا عز وجل أان عند ظن عبدي يب وأان معه حني يذكرين إن ذكرين يف
نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل هم خري منهم وإن تقرب مىن شبا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب
إىل ذراعا تقربت منه ابعا وإن أأتىن ميشى أتيته هرولة" متفق عليه

وعن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كان إذا حزبه أمر ،قال " :ال إله إال هللا احلليم العظيم ،ال إله إال هللا
رب العرش الكرمي ،ال إله إال هللا رب العرش العظيم ،ال إله إال هللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي " مث
يدعو" رواه أمحد وصححه الشيخ شعيب األرنؤوط
وقد أمران النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتعوذ من الفنت فقال" :تعوذوا ابهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن" رواه مسلم
وعن أنس رضي هللا عنه سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حّت أحفوه املسألة فغضب فصعد املنب فقال :ال تسألوين
اليوم عن شيء إال بينته لكم .فجعلت أنظر ميينا ومشاال فإذا كل رجل الف رأسه يف ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا
الحى الرجال يدعى لغري أبيه فقال :اي رسول هللا من أيب قال حذافة مث أنشأ عمر فقال :رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا
ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال نعوذ ابهلل من الفنت .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما رأيت يف اخلري والشر
كاليوم قط إنه صورت يل اجلنة والنار حّت رأيتهما وراء احلائط.
وكان قتادة يذكر عند هذا احلديث هذه اآلية {اي أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} رواه
البخاري
وعن سعد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :دعوة ذي النون إذا دعا وهو يف بطن احلوت ال إله إال أنت
سبحانك إين كنت من الظاملني فإنه مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب هللا له" .رواه الرتمذي وصححه
األلباين
وعن ابن عمر أنه كان يقول عند الصفا" :اللهم أحيين على سنة نبيك صلى هللا عليه وسلم وتوفين على ملته وأعذين
من مضالت الفنت ".رواه البيهقي
وعن حذيفة قال" :ليأتني على الناس زمان ال ينجو فيه إال الذي يدعو بدعاء كدعاء الغريق ".مصنف ابن أيب شيبة
وقد وردت يف السنة جمموعة من األدعية والتعوذات واألذكار النبوية يف الفنت ذكرها العلماء يف مصنفاهتم تنظر هناك

 التوبة واالستغفار:إن التوبة من الذنوب ومالزمة االستغفار مما يعني العبد يف مواجهة الفنت والكروب ويزده قوة يف ذلك قال هللا تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ني"
" َوَاي قَوم استَغفُروا َرب ُكم ُمث تُوبُوا إِلَيه يُرس ِل الس َماءَ َعلَي ُكم مد َر ًارا َويَِزد ُكم قُوًة إِ َىل قُوت ُكم َوَال تَتَ َولوا ُجم ِرم َ
ال َاي قَوِم ِملَ تَستَع ِجلُو َن ِابلسيِئَ ِة قَب َل احلَ َسنَ ِة لَوَال تَستَغ ِفُرو َن اّللَ لَ َعل ُكم تُر َمحُو َن"
وقال تعاىل" :قَ َ

ِ
ِ
ك َوإِن لَهُ ِعن َد َان لَُزل َفى َو ُحس َن َمآب"
ب .فَغَ َفرَان لَهُ َذل َ
وقال تعاىلَ " :وظَن َد ُاو ُ
ود أَمنَا فَتَ ناهُ فَاستَ غ َفَر َربهُ َو َخر َراك ًعا َوأ ََان َ

وقال تعاىل" :وأ َِن است غ ِفروا رب ُكم ُمث تُوبوا إِلَي ِه ميَُتِع ُكم متاعا حسنًا إِ َىل أَجل مس ًّمى وي ؤ ِ
ت ُكل ِذي فَضل فَضلَهُ َوإِن تَ َولوا
َ ُ َ َُ
ُ
َ َ ُ َ
ََ ً َ َ
اب يَوم َكبِري" قال اإلمام الشنقيطي –رمحه هللا :-أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن
َخ ُ
فَِإِين أ َ
اف َعلَي ُكم َع َذ َ

" :169/2هذه اآلية الكرمية تدل على أن االستغفار والتوبة إىل هللا تعاىل من الذنوب سبب ألن ميتع هللا من فعل
ذلك متاعا حسنا إىل أجل مسمى ; ألنه رتب ذلك على االستغفار والتوبة ترتيب اجلزاء على شرطه.
والظاهر أن املراد ابملتاع احلسن  :سعة الرزق ،ورغد العيش ،والعافية يف الدنيا ،وأن املراد ابألجل املسمى :املوت ،ويدل
لذلك قوله تعاىل يف هذه السورة الكرمية عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصالة والسالم :واي قوم استغفروا ربكم مث توبوا
إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم  ،وقوله تعاىل عن «نوح»  :فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم أبموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا  ،وقوله تعاىل  :من عمل صاحلا
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اآلية  ،وقوله  :ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من
السماء واألرض اآلية ،وقوله  :ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم ومن حتت
أرجلهم  ،وقوله  :ومن يتق هللا جيعل له َمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ،إىل غري ذلك من اآلايت"......
ِ ِ
ت فِي ِهم َوَما َكا َن اّللُ ُم َع ِذبَ ُهم َوُهم يَستَ غ ِفُرو َن"
وقال تعاىلَ " :وَما َكا َن اّللُ ليُ َعذبَ ُهم َوأَن َ
قبل أماانن ،قوله" :وما كان هللا ليعذهبم
وروى الطبي  513/13يف تفسري هذه اآلية عن أيب موسى قال :إنه كان ُ

وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون" قال :أما النيب صلى هللا عليه وسلم فقد مضى ،وأما االستغفار فهو
دائر فيكم إىل يوم القيامة".
وقال ابن تيمية –رمحه هللا-يف جمموع الفتاوى " :41/15فصل :يف قوله تعاىل {وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما
كان هللا معذهبم وهم يستغفرون} والكالم عليها من وجهني:
" أحدمها " يف االستغفار الدافع للعذاب.

و" الثاين " يف العذاب املدفوع ابالستغفار.
أما " األول " :فإن العذاب إمنا يكون على الذنوب واالستغفار يوجب مغفرة الذنوب اليت هي سبب العذاب فيندفع
العذاب كما قال تعاىل{ :الر كتاب أحكمت آايته مث فصلت من لدن حكيم خبري} {أال تعبدوا إال هللا إنين لكم منه
نذير وبشري} {وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله} فبني
سبحانه أهنم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إىل أجل مسمى مث إن كان هلم فضل أوتوا الفضل.
وقال تعاىل عن نوح  { :اي قوم إين لكم نذير مبني } { أن اعبدوا هللا واتقوه وأطيعون } { يغفر لكم من ذنوبكم
ويؤخركم إىل أجل مسمى } إىل قوله  { :استغفروا ربكم إنه كان غفارا } { يرسل السماء عليكم مدرارا } اآلية وقال
تعاىل  { :واي قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم } وذلك أنه قد قال
تعاىل  { :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري } وقال تعاىل { إن الذين تولوا منكم يوم التقى
اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا } وقال تعاىل  { :أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا
قل هو من عند أنفسكم } وقال تعاىل  { :وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم } وقال تعاىل  { :ما أصابك من
حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك } .

وأما العذاب املدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن اجلميع قد مساه هللا عذااب كما قال
تعاىل يف النوع الثاين{ :وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذحبون أبناءكم ويستحيون نساءكم} وقال
تعاىل{ :قاتلوهم يعذهبم هللا أبيديكم وخيزهم وينصركم عليهم} وكذلك{ :قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنن
نرتبص بكم أن يصيبكم هللا بعذاب من عنده أو أبيدينا} إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب أبيدينا كما قال تعاىل:
{قاتلوهم يعذهبم هللا أبيديكم} "....
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من لزم االستغفار جعل هللا له من كل ضيق َمرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من
حيث ال حيتسب" رواه أبو داود وضعف سنده الشيخ األلباين ولكن معناه صحيح

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والتواصي ابحلق:إن من سبل النجاة من الفنت اليت بينتها النصوص الشرعية النصح والتواصي ابحلق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
فهي من أسباب حفظ الفرد واجملتمع وسالمتهم من الفنت والبالء قال تعاىل" :فَلَوَال َكا َن ِمن ال ُقر ِ
ون ِمن قَبلِ ُكم أُولُو بَِقية
َ ُ
ي ن هون ع ِن الفس ِاد ِيف األَر ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني"
ين ظَلَ ُموا َما أُت ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُجم ِرم َ
ض إال قَل ًيال ممن أَجنَي نَا من ُهم َوات بَ َع الذ َ
ََ َ َ ََ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمو َن الص َال َة
ات بَع ُ
وقال هللا تعاىلَ " :وال ُمؤمنُو َن َوال ُمؤمنَ ُ
ض ُهم أَوليَاءُ بَعض َأي ُمُرو َن ابل َمعُروف َويَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َويُق ُ
ك َسيَ ر َمحُ ُه ُم اّللُ إِن اّللَ َع ِزيز َح ِكيم" فرمحة هللا تتنزل على أهل اإلميان والعمل
َويُؤتُو َن الزَكا َة َويُ ِط ُيعو َن اّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
الصاحل واليت منها األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

ِ
اضرةَ البح ِر إِذ ي ع ُدو َن ِيف السب ِ
ِ
ت إِذ َأتتِي ِهم ِحيتَانُ ُهم يَوَم َسبتِ ِهم ُشر ًعا
َ
وقال هللا تعاىلَ " :واسأَهلُم َع ِن ال َقريَة ال ِيت َكانَت َح َ َ
ِ
وهم ِمبَا َكانُوا يَف ُس ُقو َنَ .وإِذ قَالَت أُمة ِمن ُهم ِملَ تَعِظُو َن قَوًما اّللُ ُمهلِ ُك ُهم أَو ُم َع ِذبُ ُهم
َويَوَم َال يَسبِتُو َن َال َأتتِي ِهم َك َذل َ
ك نَب لُ ُ
ع َذااب ش ِديدا قَالُوا مع ِذرةً إِ َىل ربِ ُكم ولَعلهم ي ت قو َن .فَلَما نسوا ما ذُكِروا بِِه أَجني نا ال ِذين ي ن هو َن ع ِن ُّ ِ
ِ
ين
َ َ َ ََُ َُ
َ ً َ ً
ََ َ َ َ َ
السوء َوأ َ
َخذ َان الذ َ
َُ َ ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ني" قال سيد قطب –رمحه
ظَلَ ُموا بِ َع َذاب بَئيس مبَا َكانُوا يَف ُس ُقو َن .فَلَما َعتَ وا َعن َما نُ ُهوا َعنهُ قُلنَا َهلُم ُكونُوا قَرَدةً َخاسئ َ

هللا-يف تفسري هذه اآلايت" :فهو واجب هلل نؤديه :واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،والتخويف من انتهاك

احلرمات ،لنبلغ إىل هللا عذران ،ويعلم أن قد أدينا واجبنا .مث لعل النصح يؤثر يف تلك القلوب العاصية فيثري فيها وجدان
التقوى.
وهكذا انقسم سكان احلاضرة إىل ثالث فرق  ..أو ثالث أمم  ..فاألمة يف التعريف اإلسالمي هي جمموعة الناس اليت
تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة ،وليست كما هي يف املفهوم اجلاهلي القدمي أو احلديث،
جمموعة الناس اليت تسكن يف إقليم واحد من األرض وحتكمها دولة واحدة! فهذا مفهوم ال يعرفه اإلسالم ،إمنا هي من
مصطلحات اجلاهلية القدمية أو احلديثة! وقد انقسم سكان القرية الواحدة إىل ثالث أمم :أمة عاصية حمتالة .وأمة تقف
يف وجه املعصية واالحتيال وقفة إجيابية ابإلنكار والتوجيه والنصيحة .وأمة تدع املنكر وأهله ،وتقف موقف اإلنكار
السليب وال تدفعه بعمل إجيايب  ..وهي طرائق متعددة من التصور واحلركةِ ،تعل الفرق الثالث أمما ثالاث! فلما مل جيد
النصح ،ومل تنفع العظة ،وسدر السادرون يف غيهم ،حقت كلمة هللا ،وحتققت نذره.

فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء يف جنوة من السوء .وإذا األمة العاصية حيل هبا العذاب الشديد الذي سيأت بيانه.
فأما الفرقة الثالثة -أو األمة الثالثة -فقد سكت النص عنها  ..رمبا هتوينا لشأهنا -وإن كانت مل تؤخذ ابلعذاب -إذ أهنا
قعدت عن اإلنكار اإلجيايب ،ووقفت عند حدود اإلنكار السليب .فاستحقت اإلمهال وإن مل تستحق العذاب:
«فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء ،وأخذان الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون .فلما عتوا
عن ما هنوا عنه قلنا هلم :كونوا قردة خاسئني»
لقد كان العذاب البئيس -أي الشديد -الذي حل ابلعصاة احملتالني ،جزاء إمعاهنم يف املعصية -اليت يعتبها النص هي
الكفر ،الذي يعب عنه ابلظلم مرة وابلفسق مرة كما هو الغالب يف التعبري القرآين عن الكفر والشرك ابلظلم والفسق وهو
تعبري خيتلف عن املصطلح الفقهي املتأخر عن هذه األلفاظ إذ أن مدلوهلا القرآين ليس هو املدلول الذي جعل يشيع يف
التعبري الفقهي املتأخر -كان ذلك العذاب البئيس هو املسخ عن الصورة اآلدمية إىل الصورة القردية! لقد تنازلوا هم عن
آدميتهم ،حني تنازلوا عن أخص خصائصها -وهو اإلرادة اليت تسيطر على الرغبة -وانتكسوا إىل عامل «احليوان» حني
َتلوا عن خصائص «اإلنسان» .فقيل هلم أن يكونوا حيث أرادوا ألنفسهم من االنتكاس واهلوان! أما كيف صاروا قردة؟
وكيف حدث هلم بعد أن صاروا قردة؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسوخ خيرج عن جنسه؟ أم تناسلوا وهم قردة؟ ...
إىل آخر هذه املسائل اليت تتعدد فيها رواايت التفسري  ...فهذا كله مسكوت عنه يف القرآن الكرمي وليس وراءه عن
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -شيء  ..فال حاجة بنا حنن إىل اخلوض فيه ".يف ظالل القرآن 1384/3
وعن حذيفة قال :كنا عند عمر فقال أيكم مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-يذكر الفنت فقال قوم :حنن مسعناه.
فقال :لعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله وجاره قالوا :أجل .قال :تلك تكفرها الصالة والصيام والصدقة ولكن أيكم مسع
النيب -صلى هللا عليه وسلم -يذكر الفنت اليت متوج موج البحر قال حذيفة :فأسكت القوم فقلت :أان .قال :أنت هلل
أبوك .قال حذيفة :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا
فأي قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حّت تصري على قلبني على أبيض مثل
الصفا فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض واآلخر أسود مرابدا كالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال
ما أشرب من هواه » .قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها اباب مغلقا يوشك أن يكسر .قال عمر أكسرا ال أاب لك فلو
أنه فتح لعله كان يعاد .قلت ال بل يكسر .وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو ميوت .حديثا ليس ابألغاليط .قال
أبو خالد فقلت لسعد اي أاب مالك ما أسود مرابدا قال شدة البياض يف سواد .قال قلت فما الكوز جمخيا قال منكوسا"
رواه مسلم
وعن نعمان بن بشري رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء
مروا على من فوقهم فقالوا لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا
على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا" رواه البخاري
فاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من السفن النجاة عندما تضطرب الفنت واملنكرات ومتوج يف اجملتمعات

 oمتابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم والبعد عن االبتداع واهلوى:
إن َمالفة أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم وعدم اتباعه من أعظم أسباب الفتنة كما بني ذلك ربنا تبارك وتعاىل يف
ِ
ِ ِ
صيب هم فِت نَة أَو ي ِ
ِ
صيبَ ُهم َع َذاب أَلِيم"
ين ُخيَال ُفو َن َعن أَم ِرهِ أَن تُ َ ُ
ُ
كتابه فقال" :فَليَح َذر الذ َ
َطيعوا اّلل وأ ِ
ِ
ول فَإِن تَولوا فَإِمنَا علَي ِه ما ُِ
مح َل َو َعلَي ُكم
َط ُيعوا الر ُس َ
َ َ
وقد قَ َرن اهلداية ودخول اجلنة بطاعة رسوله الكرمي "قُل أ ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ني"
َما ُمحلتُم َوإِن تُطيعُوهُ تَهتَ ُدوا َوَما َعلَى الر ُسول إِال البَ َالغُ ال ُمبِ ُ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا ومن أطاع أمريي فقد
أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين"
وروى الدارمي عن عمر بن حيىي قال مسعت أيب حيدث عن أبيه قال :كنا جنلس على ابب عبد هللا بن مسعود قبل
صالة الغداة فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد فجاءان أبو موسى األشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد قلنا ال
فجلس معنا حّت خرج فلما خرج قمنا إليه مجيعا فقال له أبو موسى اي أاب عبد الرمحن اين رأيت يف املسجد أنفا أمرا
أنكرته ومل أر واحلمد هلل اال خريا قال فما هو فقال ان عشت فسرتاه قال رأيت يف املسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون
الصالة يف كل حلقة رجل ويف أيديهم حصى فيقول كبوا مائة فيكبون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول
سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت هلم قال ما قلت هلم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفال أمرهتم ان
يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم ان ال يضيع من حسناهتم مث مضى ومضينا معه حّت أتى حلقة من تلك احللق فوقف عليهم
فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا اي أاب عبد هللا حصى نعد به التكبري والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأان
ضامن ان ال يضيع من حسناتكم شيء وحيكم اي أمة حممد ما أسرع هلكتكم هؤالء صحابة نبيكم صلى هللا عليه وسلم
متوافرون وهذه ثيابه مل تبل وأنيته مل تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة حممد أو مفتتحوا ابب
ضاللة قالوا وهللا اي أاب عبد الرمحن ما أردان اال اخلري قال وكم من مريد للخري لن يصيبه ان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم وأمي هللا ما أدري لعل أكثرهم منكم مث توىل عنهم فقال عمرو بن
سلمة رأينا عامة أولئك احللق يطاعنوان يوم النهروان مع اخلوارج"
فالفتنة كل الفتنة مبخالفة ما جاء به الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم قال هللا تعاىلَ" :ال َِتعلُوا ُد َعاء الرس ِ
ول بَي نَ ُكم
َ
َ ُ
ض ُكم ب عضا قَد ي علَم اّلل ال ِذين ي تَسللُو َن ِمن ُكم لِواذًا فَليح َذ ِر ال ِذين ُخيَالُِفو َن عن أَم ِرهِ أَن تُ ِ
َك ُدع ِاء ب ع ِ
صيبَ ُهم فِت نَة أَو
َ
َ َ
َ َ
َ
َ ً َ ُ ُ ََ َ
ِ
يِ
صيبَ ُهم َع َذاب أَليم"
ُ

 oالعلم والرجوع ألهل العلم الرابنيني:
إن اجلهل واخلوض يف املسائل واألحداث دون العلم سبب من أسباب الوقوع يف الفنت والضالل

ِ ِ
قال هللا تعاىل" :وإِ َذا جاءهم أَمر ِمن األَم ِن أَ ِو اخلو ِ
ِ
ف أَ َذاعُوا بِِه ولَو رُّدوه إِ َىل الرس ِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ين
َ
َ َ َُ
َ َ ُ
ُ
ُويل األَم ِر من ُهم لَ َعل َمهُ الذ َ
َ
يَستَ نبِطُونَهُ ِمن ُهم َولَوَال فَض ُل اّللِ َعلَي ُكم َوَرمحَتُهُ َالت بَعتُ ُم الشيطَا َن إِال قَلِ ًيال"
وحي إِلَي ِهم فَاسأَلُوا أَهل ِ
ك إِال ِرج ًاال نُ ِ
الذك ِر إِن ُكن تُم َال تَعلَ ُمو َن"
وقال تعاىلَ " :وَما أَر َسلنَا قَب لَ َ
َ
َ

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
حّت إذا مل يبق عاملا اَتذ الناس رؤسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا" متفق عليه
وقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفنت ويلقى الشح ويكثر اهلرج» .قالوا
وما اهلرج قال «القتل».
ك إِال ِرج ًاال نُ ِ
وحي
فالعاقل من يسأل ويبحث ويقرأ قبل أن يقدم على أي مشروع أو انزلة قال تعاىلَ " :وَما أَر َسلنَا قَب لَ َ
َ
إِلَي ِهم فَاسأَلُوا أَهل ِ
الذك ِر إِن ُكن تُم َال تَعلَ ُمو َن"
َ
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه أتويل اجلاهلني وانتحال
املبطلني وحتريف الغالني" رواه البيهقي وصححه األلباين
وعن جابر قال :خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشده يف رأسه مث احتلم فسأل أصحابه فقال هل ِتدون يل
رخصة يف التيمم؟ فقالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النيب صلى هللا عليه
وسلم أخب بذلك فقال " قتلوه قتلهم هللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال" رواه أبو داود وصححه األلباين
وقد كان من هدي السلف -رمحهم هللا-السؤال عما يشتبه من أحداث ومسائل قبل اخلوض فيها صحيح مسلم قال
حذيفة بن اليمان" :كان الناس يسألون رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-عن اخلري وكنت أسأله عن الشر َمافة أن
يدركين فقلت اي رسول هللا إان كنا يف جاهلية وشر فجاءان هللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري شر قال «نعم» فقلت هل
بعد ذلك الشر من خري قال «نعم وفيه دخن» .قلت وما دخنه قال «قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هدي تعرف
منهم وتنكر» .فقلت هل بعد ذلك اخلري من شر قال «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها».
فقلت اي رسول هللا صفهم لنا .قال «نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا» .قلت اي رسول هللا فما ترى إن أدركين
ذلك قال «تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم» .فقلت فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام قال «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن
تعض على أصل شجرة حّت يدركك املوت وأنت على ذلك» .متفق عليه
وعن ابن بريدة عن حيىي بن يعمر قال كان أول من قال يف القدر ابلبصرة معبد اجلهين فانطلقت أان ومحيد بن عبد
الرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فسألناه عما
يقول هؤالء يف القدر فوفق لنا عبد هللا بن عمر بن اخلطاب داخال املسجد فاكتنفته أان وصاحيب أحدان عن ميينه
واآلخر عن مشاله فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إىل فقلت أاب عبد الرمحن إنه قد ظهر قبلنا انس يقرءون القرآن
ويتقفرون العلم  -وذكر من شأهنم  -وأهنم يزعمون أن ال قدر وأن األمر أنف .قال فإذا لقيت أولئك فأخبهم أىن برئ

منهم وأهنم برآء مىن والذى حيلف به عبد هللا بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل هللا منه حّت يؤمن
ابلقدر "...رواه مسلم
وروى الدارمي عن عمر بن حيىي قال مسعت أيب حيدث عن أبيه قال  :كنا جنلس على ابب عبد هللا بن مسعود قبل
صالة الغداة فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد فجاءان أبو موسى األشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد قلنا ال
فجلس معنا حّت خرج فلما خرج قمنا إليه مجيعا فقال له أبو موسى اي أاب عبد الرمحن اين رأيت يف املسجد أنفا أمرا
أنكرته ومل أر واحلمد هلل اال خريا قال فما هو فقال ان عشت فسرتاه قال رأيت يف املسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون
الصالة يف كل حلقة رجل ويف أيديهم حصى فيقول كبوا مائة فيكبون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول
سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت هلم قال ما قلت هلم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفال أمرهتم ان
يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم ان ال يضيع من حسناهتم مث مضى ومضينا معه حّت أتى حلقة من تلك احللق فوقف عليهم
فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا اي أاب عبد هللا حصى نعد به التكبري والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأان
ضامن ان ال يضيع من حسناتكم شيء وحيكم اي أمة حممد ما أسرع هلكتكم هؤالء صحابة نبيكم صلى هللا عليه وسلم
متوافرون وهذه ثيابه مل تبل وأنيته مل تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة حممد أو مفتتحوا ابب
ضاللة قالوا وهللا اي أاب عبد الرمحن ما أردان اال اخلري قال وكم من مريد للخري لن يصيبه ان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم وأمي هللا ما أدري لعل أكثرهم منكم مث توىل عنهم فقال عمرو بن
سلمة رأينا عامة أولئك احللق يطاعنوان يوم النهروان مع اخلوارج"
وقال ابن القيم –رمحه هللا" :-وعلم هللا ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه –يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية-قط مع ما كان
فيه من ضيق العيش وخالف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من احلبس والتهديد واإلرهاق وهو مع ذلك
من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نضرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا اخلوف
وساءت منا الظنون وضاقت بنا األرض أتيناه فما هو إال أن نراه ونسمع كالمه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة
ويقينا وطمأنينة" الوابل الصيب ص67

 oدراسة التاريخ والنظر يف عواقب األحداث وما ينتج عنها من مفاسد ومصاحل:
ومما يساعد العبد على الرشد والسداد يف زمن الفنت إبذن هللا النظر فيما يتشابه من أحداث ووقائع وكيف تعامل معها
السابقون وكذلك دراسة عواقب ومآالت األحداث وعواقبها دراسة صحيحة مبنية على العلم وربط األسباب ابملسببات
ال على الوهم واخلياالت والظنون قال هللا تعاىل" :لَ َقد َكا َن ِيف قَ ِ ِ ِ ِ
ُويل األَلب ِ
اب َما َكا َن َح ِديثًا يُفتَ َرى َولَ ِكن
َ
صصهم عب َرة أل ِ َ
تَص ِد ِ
ِ ِ
يل ُك ِل َشيء َوُه ًدى َوَرمحَةً لَِقوم يُؤِمنُو َن"
يق الذي بَ َ
َ
ني يَ َديه َوتَفص َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
الرس ِل ما نُثَبِ ِ
ص علَي َ ِ
ني"
وقال تعاىلَ " :وُك ًّال نَ ُق ُّ َ
ت بِه فُ َؤ َاد َك َو َجاءَ َك ِيف َهذه احلَ ُّق َوَموعظَة َوذكَرى لل ُمؤمن َ
ُ
ك من أَن بَاء ُّ ُ َ

وقال إلمام الشاطيب –رمحه هللا" :-النظر يف مآالت األفعال معتب مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو َمالفة وذلك
أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو ابإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه

ذلك الفعل مشروعا ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه وقد يكون غري
مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خالف ذلك فإذا أطلق القول يف األول ابملشروعية
فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل املفسدة تساوى املصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطالق القول
ابملشروعية وكذلك إذا أطلق القول يف الثاين بعدم مشروعية رمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد فال
يصح إطالق القول بعدم املشروعية وهو جمال للمجتهد صعب املورد إال أنه عذب املذاق حممود الغب جار على
مقاصد الشريعة" املوافقات 194/4
وقال اإلمام ابن القيم –رمحه هللا-يف كتابه إعالم املوقعني " :4/3فصل يف تغري الفتوى واختالفها حيسب تغري األزمنة
واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد "بناء الشريعة على مصاحل العباد يف املعاش واملعاد"
هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال
سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال أتت به فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم
ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل
إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة........
فإنكار املنكر أربع درجات:
األوىل :أن يزول وخيلفه ضده.
الثانية :أن يقل وإن مل يزل جبملته
الثالثة أن خيلفه ما هو مثله
الرابعة :أن خيلفه ما هو شر منه
فالدرجتان األوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة حمرمة" اه كالمه _رمحه هللا_
وقال شيخ اإلسالم –رمحه هللا""-فإن األمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر يف املعارض
له فإن كان الذي يفوت من املصاحل أو حيصل من املفاسد أكثر مل يكن مأمورا به؛ بل يكون حمرما إذا كانت مفسدته
أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة فمىت قدر اإلنسان على اتباع
النصوص مل يعدل عنها وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبريا هبا وبداللتها
على األحكام .وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعني بني معروف ومنكر حبيث ال يفرقون بينهما؛ بل إما أن
يفعلومها مجيعا؛ أو يرتكوها مجيعا :مل جيز أن يؤمروا مبعروف وال أن ينهوا من منكر؛ ينظر :فإن كان املعروف أكثر أمر
به؛ وإن استلزم ما هو دونه من املنكر .ومل ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من
ابب الصد عن سبيل هللا والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل احلسنات وإن كان املنكر أغلب هنى عنه؛
وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف .ويكون األمر بذلك املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا مبنكر وسعيا
يف معصية هللا ورسوله .وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان مل يؤمر هبما ومل ينه عنهما .فتارة يصلح األمر؛ واترة يصلح

النهي؛ واترة ال يصلح ال أمر وال هني حيث كان املعروف واملنكر متالزمني؛ وذلك يف األمور املعينة الواقعة" جمموع
الفتاوى 130-129/28
وهنا نشري إىل ما نبه إليه شيخ اإلسالم بقوله" :لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة فمّت قدر
اإلنسان على اتباع النصوص مل يعدل عنها وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون
خبريا هبا وبداللتها على األحكام وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر"....
وكذلك ال بد أن ننبه هنا إىل أنه إذا تعارضت املصاحل قدمنا أعظمها على ما دوهنا وإذا تعارضت املفاسد دفعنا
أعظمها قال شيخ اإلسالم –رمحه هللا" :-فإن مدار الشريعة على قوله تعاىل" :فَات ُقوا اّللَ َما استَطَعتُم" املفسر لقوله:
"ات ُقوا اّللَ َحق تُ َقاتِِه" وعلى قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجاه يف
الصحيحني .وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها؛ وتعطيل املفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان حتصيل أعظم
املصلحتني بتفويت أدانمها ودفع أعظم املفسدتني مع احتمال أدانها :هو املشروع .واملعني على اإلمث والعدوان من أعان
الظامل على ظلمه أما من أعان املظلوم على َتفيف الظلم عنه أو على أداء املظلمة :فهو وكيل املظلوم؛ ال وكيل الظامل؛
مبنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل يف محل املال له إىل الظامل .مثال ذلك ويل اليتيم والوقف إذا طلب ظامل منه ماال
فاجتهد يف دفع ذلك مبال أقل منه إليه أو إىل غريه بعد االجتهاد التام يف الدفع؛ فهو حمسن وما على احملسنني من
سبيل" جمموع الفتاوى .285-284/28

 oالتثبت من التبني من األخبار والوقائع:
إن األخبار والرواايت والقيل والقال تكثر يف أايم الفنت فينبغي على العبد التثبت والتبني فقد قيل قدميا وما آفة األخبار
إال رواهتا 1فبعض األخبار والرواايت تكون غري صحيحة وبعضها نقلت لك حسب فهم الناقل للحدث ال كما هو
الواقع واحلادثة وقد قال هللا تعاىل" :اي أَيُّها ال ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَ بإ فَتَ ب ي نُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَوًما ِجبَ َهالَة فَتُصبِ ُحوا
َ َ
َ َ
َ َ
ََ
ِِ
ني"
َعلَى َما فَ َعلتُم َاندم َ
وقال هللا تعاىل" :إِن ال ِذين جاءوا ِاب ِإلف ِ
ك عُصبَة ِمن ُكم َال َحت َسبُوهُ َشًّرا لَ ُكم بَل ُه َو َخي ر لَ ُكم لِ ُك ِل ام ِرئ ِمن ُهم َما
َ َُ
اكتسب ِمن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ِأبَن ُفس ِهم َخي ًرا
اإل ِمث َوالذي تَ َوىل كب َرهُ من ُهم لَهُ َع َذاب َعظيم .لَوَال إِذ َمسعتُ ُموهُ ظَن ال ُمؤمنُو َن َوال ُمؤمنَ ُ
ََ َ َ
وقَالُوا ه َذا إِفك مبِني .لَوَال جاءوا علَي ِه ِأبَرب ع ِة شهداء فَِإذ َمل أيتوا ِابلش ِ
ك ِعن َد اّللِ ُه ُم ال َك ِاذبُو َنَ .ولَوَال فَض ُل
َُ
ُّه َداء فَأُولَئِ َ
َُ َ
َ َ
َ
ُ
ََ ُ َ َ َ
ِ
ِ
اّللِ َعلَي ُكم َوَرمحَتُهُ ِيف الدُّن يَا َواآل ِخَرةِ لَ َمس ُكم ِيف َما أَفَضتُم ف ِيه َع َذاب َع ِظيم .إِذ تَلَقونَهُ ِأبَل ِسنَتِ ُكم َوتَ ُقولُو َن ِأبَف َواه ُكم َما
ِ
ِ
ك َه َذا
س لَ ُكم بِِه ِعلم َوَحت َسبُونَهُ َهيِنًا َوُه َو ِعن َد اّلل َع ِظيم َ .ولَوَال إِذ َِمسعتُ ُموهُ قُلتُم َما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نَتَ َكل َم هبَ َذا ُسب َحانَ َ
لَي َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ب هتان ع ِظيم .يعِظُ ُكم اّلل أَن تَع ِ ِ ِ ِ
ين
َ ُ ُ ُُ
َُ َ
نيَ .ويُبَ ِ ُ
ودوا لمثله أَبَ ًدا إِن ُكن تُم ُمؤمن َ
ني اّللُ لَ ُك ُم اآل َايت َواّللُ َعليم َحكيم .إن الذ َ
احشةُ ِيف ال ِذين آمنوا َهلم ع َذاب أَلِيم ِيف الدُّن يا واآل ِخرةِ واّلل ي علَم وأَن تم َال تَعلَمو َن .ولَوَال فَضل اّللِ
ِ
ِ
ِ
يع ال َف َ
َ َ َ َ َُ َُ ُ
َ َُ ُ َ
ُحيبُّو َن أَن تَش َ
ُ َ
ُ
َعلَي ُكم َوَرمحَتُهُ َوأَن اّللَ َرءُوف َرِحيم"
 . 1انظر ما كتبناه في رسالة "وما آفة األخبار إال رواتها"

قال شيخ اإلسالم –رمحه هللا" :-فليس ألحد أن حيمل كالم أحد من الناس إال على ما ُعرف أنه أراده ،ال على ما

حيتمله ذلك اللفظ يف كالم كل أحد" .جمموع الفتاوى "."36/7

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا " :-وكثري من الناقلني ليس قصده الكذب ،لكن املعرفة حبقيقة أقوال الناس
من غري نقل ألفاظهم ،وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ،ويتعذر على بعضهم" .منهاج السنة
النبوية "."193/6
وقال ابن القيم -رمحه هللا" :-ما أكثر ما ينقل الناس املذاهب الباطلة عن العلماء ابألفهام القاصرة" مدارج السالكني
"."431/2

 oموقع الكلمة يف الفنت:
إن العبد مأمور حبفظ لسانه يف كل وقت ولكن هذا األمر يتأكد بشكل أكب يف زمن الفنت فإن للكلمة يف زمن الفتنة
أثرا كبريا كما هو مشاهد وجمرب عب التاريخ فالعاقل الفطن من حفظ لسانه يف الفتنة وغريها ومل يتكلم إال خبري قال هللا
اإلنسا َن ونَعلَم ما تُوس ِوس بِِه نَفسه وَحنن أَق رب إِلَي ِه ِمن حب ِل الوِر ِ
يد .إِذ ي تَلَقى المتَلَ ِقي ِ
ِ
ان َع ِن
ُُ َ ُ َ ُ
ُ َ
َ
َ َ
تعاىلَ " :ولَ َقد َخلَقنَا َ َ ُ َ َ ُ
ني وع ِن ِ
ِ
ظ ِمن قَول إِال لَ َدي ِه َرقِيب َعتِيد"
الش َم ِال قَعِيدَ .ما يَل ِف ُ
اليَم ِ َ َ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت" متفق عليه وقال صلى هللا عليه وسلم" :من
صمت جنا"
وقال ابن عبد الب" :قال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه« :الفتنة تُل َقح ابلنجوى ،وتُن تَج ابلشكوى» .أخذ نصر بن
سيار قول حذيفة هذا ،واّلل أعلم ،حني قال :إن احلرب أوهلا الكالم وهي أبيات كتبها إىل مروان بن حممد:
أرى خلل الرماد وميض انر  ...ويوشك أن يكون هلا ضرام
فإن النار ابلعودين تذكى  ...وإن احلرب أوهلا الكالم
فقلت من التعجب ليت شعري  ...أأيقاظ أمية أم نيام" هبجة اجلالس ص102
وقال عمر رضي هللا عنه " :إن هلل عباداً مييتون الباطل هبجره ،وحييون احلق بذكره" حلية األولياء 55/1

 oالصرب والثبات وحسن الظن ابهلل
إن الصب والثبات وحسن الظن ابهلل مما ينبغي أن يتمسك به العبد يف زمن الفنت واحملن أشد التمسك فمن مل يتمسك
هبما ال يستطيع مقاومة الفنت وتوابعها فكثري ممن انتكس والعياذ ابهلل يف الفتنة إمنا أوت من عدم الصب وسوء الظن ابهلل

ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ين"
ين َآمنُوا استَعينُوا ابلصب َوالص َالة إن اّللَ َم َع الصاب ِر َ
قال هللا تعاىلَ " :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
وقال هللا تعاىل" :ولَن ب لُون ُكم بِشيء ِمن اخلو ِ
ِ ِ
ِ
وع َونَقص ِم َن األَم َو ِال َواألَن ُف ِ
ين إِ َذا
ف َواجلُ ِ
َ
َ َ
ين .الذ َ
س َوالث َمَرات َوبَش ِر الصاب ِر َ
ََ َ
ِ
ِِ
ِِ
أَصاب ت هم م ِ
ك ُه ُم ال ُمهتَ ُدو َن"
صلَ َوات ِمن َرهبم َوَرمحَة َوأُولَئِ َ
صيبَة قَالُوا إِان ّلل َوإِان إِلَي ِه َراج ُعو َن .أُولَئِ َ
ك َعلَي ِهم َ
ََُ ُ
وقال هللا تعاىل" :فَِإن َم َع ال ُعس ِر يُسًرا .إِن َم َع ال ُعس ِر يُسًرا"
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :وأن النصر مع الصب ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا" رواه أمحد
وصححه األلباين
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن من ورائكم أايم الصب ،للمتمسك فيهن يومئذ مبا أنتم عليه أجر مخسني
منكم قالوا :اي نيب هللا أو منهم؟ قال :بل منكم" رواه الطباين وصححه األلباين
قال رسول هللا صلى هللا عليه" :إن السعيد ملن جنب الفنت إن السعيد ملن جنب الفنت إن السعيد ملن جنب الفنت وملن
ابتلى فصب فواها" رواه أبو داود وصححه األلباين
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم يقول هللا تعاىل( :أان عند ظن عبدي يب وأان معه إذا ذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته
يف نفسي وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل خري منهم وإن تقرب إيل بشب تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إيل ذراعا تقربت
إليه ابعا وإن أاتين ميشي أتيته هرولة ).متفق عليه
وروى الرتمذي شهر بن حوشب قال قلت ألم سلمة :اي أم املؤمنني ما كان أكثر دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك قالت قلت اي رسول هللا ما أكثر دعاءك
اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك؟ قال اي أم سلمة إنه ليس آدمي إال وقلبه بني أصبعني من أصابع هللا فمن شاء
أقام ومن شاء أزاغ" صححه األلباين
فال بد من الصب وحسن الظن يف الفنت فالفتنة تزول وال تدوم والسعيد فيها من صب وأخذ أبسباب النجاة وفوض أمره
هلل
 oاحللم واألانة والرفق:
إن احللم واألانة من اخلصال اليت حيبها هللا وميدح العبد الذي يتصف هبما ملا فيهما من خري وإعانة لصاحبها على اَتاذ
القرارات واآلراء السديدة فقد قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-لألشج أشج عبد القيس« :إن فيك خصلتني
حيبهما هللا احللم واألانة» .رواه مسلم
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :التأين من هللا والعجلة من الشيطان" رواه البيهقي وصححه األلباين
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم« :إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه» رواه مسلم

 oاجتناب الفنت واالبتعاد عنها:
إن مما ينصح به العبد يف زمن الفنت أن يبتعد عن الفتنة فإن يف البعد عن الفنت السالمة والنجاة فكم من عبد سعى يف
ِ
ين
الفتنة واستشرفها فكان يف ذلك هالكه فالسعيد يف زمن الفتنة من اجتنبها وابتعد عنها قال هللا تعاىلَ " :اي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا استَ ِجيبوا ِّللِ ولِلرس ِ
ني ال َمرِء َوقَلبِ ِه َوأَنهُ إِلَي ِه ُحت َشُرو َنَ .وات ُقوا فِت نَةً َال
ول إِذَا َد َعا ُكم لِ َما ُحييِي ُكم َواعلَ ُموا أَن اّللَ َحيُ ُ
ول بَ َ
ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد الع َقاب"
ين ظَلَ ُموا من ُكم َخاصةً َواعلَ ُموا أَن اّللَ َشد ُ
تُص َيب الذ َ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه" :إن السعيد ملن جنب الفنت إن السعيد ملن جنب الفنت إن السعيد ملن جنب الفنت
وملن ابتلى فصب فواها" رواه أبو داود وصححه األلباين
وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-تكون فتنة النائم فيها خري من اليقظان واليقظان فيها خري من القائم والقائم فيها
خري من الساعي فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ» .رواه مسلم
وقال ابن اجلوزي -رمحه هللا" :-من قارب الفتنة بعدت عنه السالمة ،ومن ادعى الصب وكل إىل نفسه ،ورب نظرة مل
ِ
تناظر" صيد اخلاطر ص3

 oلزوم اجلماعة والبعد عن الفرقة واالختالف مع التعاون على الرب والتقوى:
إذا قامت الفتنة وكان للمسلمني مجاعة أو كان هناك طائفة املسلمني اجتمعوا على حق ومعروف فإن لزوم اجلماعة
والتعاون على الب والتقوى والبعد عن الفرقة يف زمن الفتنة مما يساعد العبد على النجاة من الفتنة قال هللا تعاىل:
مجيعا وَال تَ َفرقُوا واذ ُكروا نِعم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني قُلُوبِ ُكم فَأَصبَحتُم بِنِع َمتِ ِه
ت اّلل َعلَي ُكم إِذ ُكن تُم أَع َداءً فَأَل َ
ف بَ َ
َ ُ َ َ
" َواعتَص ُموا حبَب ِل اّلل َ ً َ
ِ
آايتِِه لَ َعل ُكم تَهتَ ُدو َن"
إِخ َو ًاان َوُكن تُم َعلَى َش َفا ُحفَرة ِم َن النا ِر فَأَن َق َذ ُكم ِمن َها َك َذل َ
ك يُبَ ِ ُ
ني اّللُ لَ ُكم َ
ِ
يد العِ َق ِ
وقال هللا تعاىل" :وتَ َعاونُوا َعلَى الِ ِب والت قوى وَال تَ َعاونُوا َعلَى ِ
اب"
اإل ِمث َوالعُد َو ِان َوات ُقوا اّللَ إِن اّللَ َشد ُ
َ َ َ َ
َ َ

ب ِرحيُ ُكم"
وقال تعاىلَ ":وَال تَنَ َاز ُعوا فَتَ ف َشلُوا َوتَذ َه َ
وقال رسول هللا عليه وسلم ":اجلماعة رمحة والفرقة عذاب" رواه أمحد وصححه األلباين
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :قال :نضر هللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إىل من
هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم :إخالص العلم هلل ومناصحة أئمة املسلمني ولزوم مجاعتهم فإن الدعوة
حتيط من ورائهم " رواه الرتمذي وابن ماجة وصححه األلباين
وقال حذيفة بن اليمان " :كان الناس يسألون رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-عن اخلري وكنت أسأله عن الشر َمافة
أن يدركين فقلت اي رسول هللا إان كنا يف جاهلية وشر فجاءان هللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري شر قال «نعم» فقلت
هل بعد ذلك الشر من خري قال «نعم وفيه دخن» .قلت وما دخنه قال «قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هدىي
تعرف منهم وتنكر» .فقلت هل بعد ذلك اخلري من شر قال «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه

فيها» .فقلت اي رسول هللا صفهم لنا .قال «نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا» .قلت اي رسول هللا فما ترى إن
أدركين ذلك قال «تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم» .فقلت فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام قال «فاعتزل تلك الفرق كلها
ولو أن تعض على أصل شجرة حّت يدركك املوت وأنت على ذلك ".
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا " :-والبدعة مقرونة ابلفرقة كما ان السنة مقرونة ابجلماعة فيقال أهل السنة
واجلماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة ".االستقامة ص42

 oالسمع والطاعة يف املعروف:
ويتفرع عن وجوب لزوم اجلماعة وجوب السمع والطاعة يف املعروف يف حدود طبيعة اجلماعة املوجودة سواء كانت
إمامة عظمى أو طائفة ومجاعة اجتمعت على حق أو معروف فإن السمع والطاعة يف املعروف يوحد صف اجلماعة
واألفراد يف مواجهة الفتنة واخلروج منها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد
عصى هللا ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين"
وهذه الطاعة تكون يف املعروف كما أشران حلديث اإلمام مسلم عن أىب عبد الرمحن عن على قال" بعث رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم-سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه يف شيء فقال
امجعوا يل حطبا .فجمعوا له مث قال أوقدوا انرا .فأوقدوا مث قال أمل أيمركم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-أن تسمعوا
يل وتطيعوا قالوا بلى .قال فادخلوها .قال فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا إمنا فرران إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
من النار .فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب -صلى هللا عليه وسلم-فقال «لو
دخلوها ما خرجوا منها إمنا الطاعة يف املعروف"

 oرد املتشابه إىل احملكم والرجوع للمتفق عليه من احلق قبل الفتنة:
إن من القواعد اليت ينبغي أن تراعى يف زمن الفنت لزوم احملكم من األقوال واألفعال واألحكام ورد ما أشكل وتشابه من
أقوال وأفعال وأحكام إليه وكذلك الرجوع ابألمور ملا كانت عليه من احلق املتفق عليه قبل الفتنة
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-قال «كيف بكم وبزمان» .أو «يوشك أن أيت
زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماانهتم واختلفوا فكانوا هكذا» .وشبك بني
أصابعه فقالوا وكيف بنا اي رسول هللا قال «أتخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون
أمر عامتكم» .رواه أبوداود وابن ماجة وصححه األلباين
وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنه قال :إمنا كان مثلنا يف هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسريون على جادة
يعرفوهنا فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم ميينا ومشاال فأخطأ الطريق وأقمنا حيث أدركنا ذلك

حّت جلى هللا ذلك عنا فأبصران طريقنا األول فعرفناه وأخذان فيه وإمنا هؤالء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان
وعلى هذه الدنيا ما أابيل أن يكون يل ما يقتل بعضهم بعضا بنعلي هاتني اجلرداوين حلية األولياء ""309 /1
قال حذيفة :إن الفتنة لتعرض على القلوب ،فأي قلب أشرهبا نقط على قلبه نقط سود ،وأي قلب أنكرها نقط على
قلبه نقطة بيضاء ،فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم ال ،فلينظر ،فإن رأى حراما ما كان يراه حالال أو يرى
حالال ما كان يراه حراما فقد أصابته.
وقال أبو املقدام هشام بن زايد عن حممد بن كعب القرظي أنه سئل ما عالمة اخلذالن قال إن يستقبح الرجل ما كان
يستحسن ويستحسن ما كان قبيحا" حلية األولياء 214/3

 oغياب حاكمية الشريعة أعظم ما حل ابملسلمني يف هذا الزمان:
وننهي هذا البحث ابإلشارة إىل أن غياب حاكمية الشريعة عن بالد املسلمني هي أعظم ما حل أبهل اإلسالم يف هذا
الزمان وأن تقصري املسلمني يف الوقوف يف وجه الطواغيت املبدلني لشرع رب العاملني ساهم يف انتشار كثري من الفنت
واملصائب فقضية حتكيم شرع هللا مسألة واضحة بينة ال خيفى وجه احلق فيها فقد نقل احلافظ ابن كثري اإلمجاع على
كفر احلاكم املستبدل لشرع هللا بغريه من القوانني فقال –رمحه هللا -يف البداية والنهاية(" : )139/13ويف ذلك كله
َمالفة لشرائع هللا املنزلة على عباده االنبياء عليهم الصالة والسالم ،فمن ترك الشرع احملكم املنزل على حممد بن عبد
هللا خامت االنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر ،فكيف مبن حتاكم إىل الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل
ذلك كفر إبمجاع املسلمني.
قال هللا تعاىل (أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون) وقال تعاىل (فال وربك ال يؤمنون حّت
حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)"
وقال حممد بن إبراهيم –رمحه هللا -يف رسالة حتكيم القوانني (ص " :)1 :إن من الكفر األكرب املستبني ،تنزيل القانون
اللعني ،منزلة ما نزل به الروح األمني ،على قلب حممد صلى هللا عليه وسلم ،ليكون من املنذرين ،بلسان عريب
مبني ،يف احلكم به بني العاملني ،والرِد إليه عند تنازع املتنازعني ،مناقضة ومعاندة لقول هللا عز وجل{ :فإن تنازعتُم يف
ِ
ِ
أحسن أتويالً}.
شيء ُفردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري و ُ
وقد نفى هللا سبحانه وتعاىل اإلميان عمن مل ُحيَ ِكموا النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيما شجر بينهم ،نفيا مؤكدا بتكرار أداة
ِ
ِ
حرجا مما
النفي وابلقسم ،قال تعاىل{ :فال وربك ال يؤمنون حّت ُحيكموك فيما َش َجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم ً
ِ
تسليما}.
َ
قضيت ويُ َسلموا ً
ومل يكتف تعاىل وتقدس منهم مبجرد التحكيم للرسول صلى هللا عليه وسلم ،حّت يضيفوا إىل ذلك عدم وجود شيء من
احلرج يف نفوسهم ،بقوله جل شأنه{ :مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت} .واحلرج :الضيق .بل ال بد من اتساع
صدورهم لذلك وسالمتها من القلق واالضطراب.

ومل يكتف تعاىل أيضا هنا هبذين األمرين ،حّت يضموا إليهما التسليم :وهو كمال االنقياد حلكمه صلى هللا عليه وسلم،
حبيث يتخلون ها هنا من أي تعلق للنفس هبذا الشيء ،ويسلموا ذلك إىل احلكم احلق أت تسليم ،وهلذا أكد ذلك
تسليما} املبني أنه ال يُكتفى ها هنا ابلتسليم  ..بل ال بد من التسليم املطلق".
ابملصدر املؤكد ،وهو قوله جل شأنهً { :
فاملسألة واضحة جلية وحمل إمجاع عند أهل العلم السابقني وليست من مسائل اخلالف حّت يلبس علماء السوء على
املسلمني دينهم فيها فتعرية هؤالء الطواغيت وبيان ضالهلم والوقوف يف وجههم من أعظم القرابت وليست من الفنت
فإن الفتنة اليوم هي يف السكوت عن هؤالء الطواغيت املبدلني لشرع رب العاملني احلاكمني فيها بني املسلمني فيجب
على العلماء والدعاة اليوم اظهار هذه املسألة والدعوة إليها فقد عمل الطواغيت وأنصارهم على وتشويهها وصد الناس
عنها ألهنم يعلمون أن يف سيادة الشريعة هناية لباطلهم وضالهلم.
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