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ﭑﭒﭓ
يَسرُّ َم ْو ِقعَ ِمريَاثِ األَنبِيَاءِ وضمن فعاليات دورة اإلمام حممد بن إبراهيم آل الشيخ
سجِيلًاحملاضرة
الشرعية أَن يُقَدِّمَ لَكُم َت ْ
يف األمن الفكري بعنوان:

ألقاها
-حفظه اهلل تعاىل-

جبامع األمرية حصة مبدينة جدة يوم األربعاء السادس من شهر شعبان عام
مخسة وثالثني وأربعمائة وألف هجرية.
جلمِيع.
نَس َألُ اهللَ سُبحَانَهُ وَ َتعَالَى َأنْ َينْ َفعَ ِبهَا اَ َ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم إن احلمد هلل نحمده ،و نستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال ُم ّ
ضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،وأشهد ّ
أن حممدا عبده ورسوله.
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ

آل عمران٢٠١ :

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

النساء٢ :

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﮊ

األحزاب٠٢ - ٠٠ :

أما بعد:
فإن أصدق الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-ورش األمور
حمدثاُتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار،وبعدُ :
ُ
فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،اهلل -جل وعال -خلق اخللق لغاية عظيمة ومهمة جليلة أبان
عنها ربنا -تبارك وتعاىل  -يف كتابه ،وبينها نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -يف سنته قال ربنا َّ -
جل
وعال :-ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ الذاريات،٦٥ :
فاهلل -تبارك وتعاىل -خلق اخللق لعبادته ،خلق عامل الثقلني اإلنس واجلن من أجل توحيده ،من
أجل إفراده -تبارك وتعاىل -بالعبادة وجاء يف الصحيحني أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال
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اد ،وما حق َا ْل ِعب ِ
ِ ِ
اد َع َىل َاهلل؟ ُق ْل ُت :اهلل َو َر ُسو ُل ُه
َ
ملعاذ ذات يوم « َيا ُم َعا ُذ َأتَدْ ِري َما َحق َاهللِ َع َىل َا ْلع َب َ َ َ
َأ ْع َلمَ ،ق َال :حق اهلل َع َىل َا ْل ِعب ِ
اد َأ ْن َي ْع ُبدُ و ُهَ ،و َال ُي ْ ِ
ْشكُوا بِ ِه»
َ
َ
ُ
وقد عاش نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -منذ أن بعثه ربه -تبارك وتعاىل -وحتى توفاه عاش يف
بيان هذا األصل العظيم وتوضيح هذا األصل الكبري وما مات –عليه الصالة والسالم -إال وقد
أكرم ُه ربه َّ -
جل وعال -بتلكم الكرامة العظيمة وتلكم املنة الكبرية أكرم ُه بأن أتم له هذا الدين ،أتم
له هذه الْشيعة التي أنزهلا عليه ،نزل قوله َّ -
جل وعال :-ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ المائدة ٣ :حتى حسدنا عليها أهل الكتاب.
جاء رجل كام يف الصحيح إىل أمري املؤمنني وثاين اخللفاء الراشدين إىل عمر -ريض اهلل عنه-
َان َع َلينَا مع َْش ا ْليه ِ
ِ
ود
وعن الصحابة أمجعني قال لهَ « :يا َأ ِم َري ا ُْمل ْؤ ِمن ِ َ
وَنَاَ ،ل ْو ك َ ْ َ ْ َ َ ُ
ني آ َية ِيف كتَابِك ُْم َت ْق َر ُء َ
ن ََز َل ْت َّ
الَّت َْذنَا َذل ِ َك ا ْل َي ْو َم ِعيداَ .ق َالَ " :و َأ َّي ُة آ َية ؟ " َق َال :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْْت َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم
يت َلك ُُم ِ
اإل ْسال َم ِدينا سورة املائدة آية َ . 3ف َق َال ُع َم ُر  " :إِ ِين ألَ ْع َل ُم ا َْملك َ
َان ا َّل ِذي ن ََز َل ْت
نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
فِ ِ
يهَ ،وا ْل َي ْوم ا َّل ِذي ُأن ِْز َل ْت ،ن ََز َل ْت َع َىل رس ِ
مج َعة» فام أعظم
ول ا ِ
هللَ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -بِ َع َر َفات َي ْو َم ُ ُ
َ ُ
َ
هذه املنة وما أجل هذه الكرامة من رب العزة واجلالل عىل نبيه -عليه الصالة والسالم -وعىل أمته
من بعده.
ومما جاء بيان ُه وذكره يف كتاب اهلل َّ -
جل وعال -أن اهلل -تبارك وتعاىل -خلق اخللق لعبادته
وأمرهم بذلك وأرسل إليهم الرسل مبْشين ومنذرين لئال يكون للناس عىل اهلل حجة وكانت
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هناك سنن من رب العزة واجلالل يبتيل هبا عباده حتى يعلم ربنا َّ -
جل وعال -الصادق من الكاذب
وربنا -تبارك وتعاىل -يعلم ذلك َّ -
جل وعال.-
فاالبتالء سنة ماضية كتبها ربنا َّ -
جل وعال -عىل عباده حتى يعلم الصادق من الكاذب قال ربنا
تبارك وتعاىل :-ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ العنكبوت،١ :تأمل يا رعاك اهلل إىل هذه اآلية العظيمة التي افتتحها ربنا -تبارك وتعاىل -بأداة االستفهام
ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ

العنكبوت١ :

فاالستفهام هنا لإلنكار ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ العنكبوت ،١ :قال ربنا -
تبارك وتعاىل :-ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ

العنكبوت٣ :

لاستفهام في قوله :ﮋ ﮣ ﮤ ﮊ لإلنكار
قال العالمة الشنقيطي -رمحه اهلل تبارك وتعاىل " :-ا
واملعنى أن الناس ال يتركون دون فتنة أي ابتالء واختبار ألجل قولهم آمنا بل إذا قالوا آمنا تأمل
لابتالء الصادق في قوله آمنا من غير
لابتالء حتى يتبين بذلك ا
فتن اوا أي امتحنوا واختبروا بأنواع ا
الصادق"،
ثم ذكر بعد ذلك نظائر هلذه اآلية العظيمة يف كتاب اهلل َّ -
جل وعال -تبني ما قرره ربنا -تبارك
ً
وتعاىل -يف سورة العنكبوت قال" :وهذا املعنى الذي دلت عليه هذه آلاية الكريمة جاء مبينا في
آياتا آخرمن كتاب هللا اكقوله –تعالى :-ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ

،١٢٢
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وقوله :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

آل عمران:

،٢٢١
وقوله :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ محمد،٣٢ :
وقوله-تبارك وتعالى :-ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﮊ

آل عمران:

،٢٠١
وقولها-تبارك وتعالى :-ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮊ آل عمران،٢٦٢ :
وقوله -تعالى :-ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﮊ ﮋ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ التوبة ٢٥ :قال إلى غير ذلك من آلايات"
فتأمل يف هذه اآليات العظيامت توضح لك سنة من سنن رب الربيات فاالبتالء سنة ماضية حتى
يميز ربنا َّ -
جل وعال -اخلبيث من الطيب كام قال ربنا -تبارك وتعاىل -فيام مىض معنا مما ذكر ُه
ُ
الشيخ -رمحه اهلل تبارك وتعاىل -فالفتنة وهي موضوع هذا اللقاء وموقف املسلم منها هو مدار
حديثنا بإذن اهللَّ -
جل وعال.-
والفتنة املراد بها :ما يعرض للعباد ،ما يعرض للمسلم ،ما يعرض للمؤمن ،يف مسريه إىل اهلل -
َّ
جل وعال -من باليا وحمن يف أمور يف دينه ودنياه.
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ِ
حياته ما ُه َو موقف ُه الْشعي؛ َّ
سلم
فهذه االبتالءت وهذه املحن التي يواجهها ا ُملسلِم يف
ألن ا ُمل َ
ِ
كغريه ،ا ُملسلِم ُملتِزم بام جاء يف كتاب اهلل َّ -
جل وعال -وبام جا َء يف ُسنة النبي-صىل اهلل عليه
ليس
َ
وسلم،-
تاب ِ
ا ُملسلِم يميش يف هذه احلياة عىل نور من ِ
ربه ،يميش عىل ُهدى من كِ ِ
ربه َ -
تبارك وتعاىل -ومن
نبيه ِ -
س ِنة ِ
عليه الصالة والسالم ،-ال َ ِ
ُ
يصدر عن
يتخبط يمنة ويرسة إنام ا ُملوفق الذي
َتدُ ا ُملسلِم
ُ
ُ
ِ
كتاب ربه -تبارك وتعاىل -وعن ُسنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فتجد هذا ا ُمل َو َفق ُ
يسأل دائام عن
ِ
املوقف الْشعي الذي يس ُلكُه والذي يقف ُه عند أي أمر ُيواجهه فإ َّن هذه الْشيعة التي ُأ ِنزلت عىل
النبي -صىل اهلل ِ
َ
كان فيها تفريط يف أي يشء كام َ
عليه وسلم -ما َ
تبارك وتعاىل -ﮋ ﮀ ﮁ
قال ر ُبنا -
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ األنعام،٣٣ :

ِ
كتاب اهللِ َّ -
جل وعال -ويف ُس ِنة النبي -صىل اهللُ
فاخلري والسعادة والعز والفالح والنجا ُة هي يف
ِ
يقول ربنا -ت َ
عليه وسلمُ -
َبارك وتعاىل :-ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﮊ طه٢١٦ - ٢١٣ :

تأمل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﮊ طه،٢١٥ :

َ
تكون ِممَن نَيس
احذر يا عبداهلل أن

بني أيدينا وهذه سنته ِ -
آيات ِ
ِ
َ
كتاب ربنا َّ -
عليه
ربه -
جل وعالَ -
ُ ُ
تبارك وتعاىل -يف هذه احلياة ،فهذا ُ
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ِ
ِ
وْتييز
األزمان والدهور قاموا بحفظها وصيانتها
الصالة والسالم -قا َم اإلئم ُة ال ُفحول عىل َم ّر
وهاهم علامؤنا وأشياخنا ُمتوافرون وهلل احلمد واملنة.
صحيحها من سقيمها ،ها هي بني أيدينا،
ُ
ِ
لنفسه ِ
ِ
فالواجب عىل املؤمن ِ
ِ
موقفه الْشعي ،يسأل َ
أهل
نجاُتا أن َيسأل عن
العام ِل عىل
الناصح
ِ ُ
ِ
أهل ِ
الذكر ،يسأل َ
العلم ،يسأل َ
يعرتض طريقه ،ومجي ِع
موقفه الْشعي من مجي ِع ما
أهل البصرية عن
ُ
ف أمام تل ُكم ِ
ما يأيت يف مسريه إىل اهللِ َّ -
الفتَن وأما َم تلكُم
جل وعال -والدار اآلخرة حتى َي ِق َ
َ
يقف ثابِتا ِ
راسخا ال ترض ُه فِتنة ،مادامت السموات واألرض ،متى
األعاصري ،وأما َم تلكُم األمواجُ ،
ُ
يكون هذا؟
بكتاب ِ
عندما ِ
ِ
ربه َّ -
وبسنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عىل تفاصيل
يعتصم املرء
جل وعالُ -
ِ
سوف تأيت معنا ِ
ِ
بإذن اهلل َّ -
وحلول
حدوث
َ
للمسلِم عندَ
جل وعال -عندما نذكُر املوقف الْشعي ُ
ِ
الفتن.
ِ
مر ِذكره مما جا َء يف كِتاب اهلل َّ -
جل وعال – َّ
أن النبي -صىل
مما ُيذكَر يف َأمر الفتن إضافة إىل ما َّ
اهلل عليه و سلم -أخرب عن هذه ِ
الفتن ،وكان كثريا ما ُيرب أصحابه الكِرام عنها ،وما هذا ِمنه -عليه
َ
الصالة السالم -إال نُصحا هلذه األُمة و ِحرصا عليها ،بأيب هو ِ
وأمي – صلوات اهلل وسالمه عليه-
.
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ِ
مما جاء يف هذا ،مما جاء من إخبار النبي –صىل اهللُ َعليه وسلم -عن ِ
وقوعها ما
الفتَن وعن
َ
َ
أخرجه ال ُبخاري و ُمسلِم يف حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن النبي – صىل اهلل عليه وسلم-
َ
الز َم ُ
ان َو ُي ْق َب ُض ا ْل ِع ْل ُم َو َت ْظ َه ُر ا ْل ِفت َُن َو ُي ْل َقى الشح َو َي ْك ُث ُر ْاهل َ ْر ُج»
قالَ « :ي َت َق َار ُب َّ
َ
الزمان َّ
خرب النبي -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
أن الزم َن
تأمل
أن ِمن عالمات آخر َّ
جعل أو أ َ
وأن ِ
يتقاربِ َّ ،
الفت ََن تظهر َّ
الشح ُيلقى يف الناس َّ
لم ين ُقص ،وأ َّن ُ
رج يك ُثرَ « ،قا ُلوا َو َما
وأن اهل َ َ
وأن الع َ
َ َ
ْاهل َ ْر ُج َق َال ا ْل َقت ُْل».
وجاء كذلك عندَ م ِ
َان َي ُق ُ
اخلَ ْو َال ِ َّين ك َ
يس ْ
سلم يف الصحيح َّ
ولَ « :ق َال ُح َذ ْي َف ُة ْب ُن ا ْل َي َام ِن
أن َأبا إِ ْد ِر َ
ُ
َ
َواهللِ إِ ِين َألَ ْع َل ُم الن ِ
َّاس بِك ُِل فِ ْتنَة »
صاحب رس رسول اهلل –صىل اهللُ ِ
ِ
عليه وسلمَ -س ِم َع من النبي -صىل
ُح َذ ْي َف ُة –ريض اهللُ عنه-
ُ ّ
ِ
خص ُه به النبي -صىل اهلل عليه
اهلل عليه وسلم -اليشء الكثري من ذلك أمر الفتَن ،وكذلك مما ّ
وسلم -خص ُه ِ
بذكر أسامء ا ُملنافقني.
َّاس بِك ُِل فِ ْتنَة ِهي ك ِ
يقولَ « :واهللِ إِ ِين َألَ ْع َل ُم الن ِ
ُهنا ُح َذ ْي َف ُة -ريض اهللُ عنه -تأمل ُ
َائنَة فِ َيام َب ْينِي
َ
ِ
ِ
ُون َر ُس ُ
اع ِة َو َما ِيب إِ َّال َأ ْن َيك َ
ُيدِ ْث ُه
ول ا ِ
الس َ
َو َب ْ َ
رس إِ َ ََّل ِيف َذل َك َش ْيئا َمل ْ ُ َ
ني َّ
هللَ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ -أ َ َّ
ث ََمْلِسا َأنَا فِ ِ
ِ
يه َع ْن ا ْل ِفت َِن َف َق َال َر ُس ُ
َغ ْ ِريي َو َلكِ ْن َر ُس ُ
ُيدِ ُ
ول
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ -ق َال َو ُه َو ُ َ
اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -و ُه َو َي ُعد ا ْل ِف َت َن ِمن ُْه َّن َث َالث َال َي َكدْ َن َي َذ ْر َن َش ْيئا َو ِمن ُْه َّن فِتَن ك َِر َي ِ
اح
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الر ْه ُط كُل ُه ْم َغ ْ ِريي».
الص ْيف من َْها ص َغار َومن َْها ك َبار َق َال ُح َذ ْي َف ُة َف َذ َه َ
َّ
ب ُأو َلئ َك َّ
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وجا َء َع ْن ُأ ِم َس َل َم َة زوج النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كام يف الصحيح َّ
أن النَّبِ َّي َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
اخل َز ِائ ِن وما َذا ُأن ِْز َل ِمن ِ
ِ
اس َت ْي َق َظ َل ْي َلة َف ِزعا َي ُق ُ
ولُ :س ْب َح َ
الفتَن!»
ْ
ان اهللَِ ،ما َذا َأن َْز َل اهللُ م ْن ْ َ
َ َ
َو َسلمْ « :-
ِ
ِ
ِ
ِ
ان اهللِ ،ما َذا َأن َْز َل اهللُ ِمن ْ ِ
ت ََأمل قالُ « :س ْب َح َ
ب
اخلَ َزائ ِن َو َما َذا ُأن ِْز َل م ْن الفتَن! َم ْن ُيوق ُظ َص َواح َ
ْ
َ
ني «رب ِ
ِ
ِ
كاسية يف الدنيا ِ
عار َية يف اآلخرة»
اج ُه لك َْي ُي َص ِل َ ُ َّ
احل ُج َرات؟ ُي ِريدُ َأ ْز َو َ
ُْ
ُ
واحلديث يف
وجا َء كذلك عند صاحب الصحيح عند ُمسلِم بن احلجاج -ريض اهلل عنه-
ِ
مح ِن ْب ِن َع ْب ِد َر ِب ا ْل َك ْع َب ِةَ ،ق َالَ « :د َخ ْل ُت ا َْمل ْس ِجدَ َ ،فإِ َذا َع ْبدُ اهللِ ْب ُن
الر ْ َ
الصحيحني من حديث َع ْبد َّ
ِ
ِ
ِ
َع ْمرو ْب ِن ا ْل َع ِ
َّاس َُمْت َِم ُع َ
ون َع َل ْي ِهَ ،ف َأ َت ْيت ُُه ْم َف َج َل ْس ُت إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َالُ " :كنَّا
اص َجالس ِيف ظ ِل ا ْل َك ْع َبةَ ،والن ُ
م َع رس ِ
ول اهللِ َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ -يف َس َفرَ ،فن ََز ْلنَا َمن ِْزال َف ِمنَّا َم ْن ُي ْصلِ ُح ِخ َبا َء ُهَ ،و ِمنَّا َم ْن َينْت َِض ُل
َ َ ُ
أمر ِ
ْش ِه  -أي يف ِ
نتضال الرمي بالسهامَ -و ِمنَّا َم ْن ُه َو ِيف َج َ ِ
ُ
هبائمه يقو ُم عىل مرعاها -إِ ْذ نَا َدى
واالِ
ِ
من ِ
اجتَم ْعنَا إِ َىل رس ِ
َادي رس ِ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَّ -
َ ُ
الص َالة َجام َعةَ ،ف ْ َ
َ ُ
ُ
ُن نَبِي َق ْب ِيل إِ َّال ك َ
َان َح ًّقا َع َل ْي ِه َأ ْن َيدُ َّل ُأ َّم َت ُه َع َىل َخ ْ ِري َما َي ْع َل ُم ُه َهل ُ ْمَ ،و ُين ِْذ َر ُه ْم
َو َس َّل َمَ ،-ف َق َال :إِ َّن ُه َمل ْ َيك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وَنَا،
رش َما َي ْع َل ُم ُه َهل ُ ْمَ ،وإِ َّن ُأ َّم َتك ُْم َهذه ُجع َل َعاف َيت َُها ِيف َأ َّوهلَاَ ،و َس ُيص ُ
يب آخ َر َها َب َالء َو ُأ ُمور ُتنْك ُر َ
َ َّ
َتي ُء فِ ْتنَة َف ُري ِق ُق َب ْع ُض َها َب ْعضاَ ،و َ ِ
قال َو َ ِ
َو َ ِ
َتي ُء فِ ْتنَة -ان ُظر إىل خرب النبي صىل اهلل عليه وسلمَ -
َتي ُء
َ
ف َو َ ِ
َتي ُء ا ْل ِف ْتنَ ُةَ ،ف َي ُق ُ
ا ْل ِف ْتنَ ُة َف َي ُق ُ
ول ا ُْمل ْؤ ِم ُنَ :ه ِذ ِه َه ِذ ِه  -ان ُظر إىل
ول ا ُْمل ْؤ ِم ُنَ :ه ِذ ِه ُم ْهلِكَتِيُ ،ث َّم َتنْك َِش ُ
ِ
كان وقعها عىل الناس فام تأيت ِ
ِ
الواحد منهم هذه هذه أي َّ
إن
الفتنة إال ويقول
شدة هذه الفتَن وكيف َ ُ
هذه ُمهلكتي وما ُ
يلبث قليال إال وتأيت فتنة أعظم منها -قال َوإِ َّن ُأ َّم َتك ُْم َه ِذ ِه ُج ِع َل َعافِ َيت َُها ِيف َأ َّو ِهلَا،
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ِ
ِ
ِ
َتي ُء فِ ْتنَة َف ُري ِق ُق َب ْع ُض َها َب ْعضاَ ،و َ ِ
وَناَ ،و َ ِ
َتي ُء ا ْل ِف ْتنَ ُة َف َي ُق ُ
ول
َو َس ُيص ُ
َ
يب آخ َر َها َبالءَ ،و ُأ ُمور ُتنْك ُر َ َ
ِ ِ ِِ
ِ
فَ ،و َ ِ
َتي ُء ا ْل ِف ْتنَ ُة َف َي ُق ُ
ب َأ ْن ُي َز ْح َز َح َع ِن
ا ُْمل ْؤ ِم ُن َه ِذ ِه ُم ْهلِكَتِي ُث َّم َتنْك َِش ُ
ول ا ُْمل ْؤم ُن َهذه َهذه َف َم ْن َأ َح َّ
َّاس ا َّل ِذي ُ ِ
اجلنَّ َةَ ،ف ْلت َْأتِ ِه منِي ُته و ُهو ي ْؤ ِمن بِاهللِ وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر ،و ْلي ْأ ِ
ت إِ َىل الن ِ
ُيب َأ ْن
َ َ
َ َْ
َ َّ ُ َ َ ُ ُ
الن َِّارَ ،و ُيدْ َخ َل ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اعَ ،فإِ ْن َجا َء َ
آخ ُر ُين َِاز ُع ُه
اس َت َط َ
ُي ْؤتَى إِ َل ْيه َو َم ْن َبا َي َع إِ َماما َف َأ ْع َطا ُه َص ْف َق َة َيده َو َث َم َر َة َق ْلبِهَ ،ف ْل ُيط ْع ُه إِن ْ
ِ
ْت س ِم ْع َت َه َذا ِم ْن رس ِ
َف ْ ِ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ
َ ُ
اْض ُبوا ُعن َُق ْاآل َخ ِر َفدَ ن َْو ُت منْ ُهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُهَ :أن ُْشدُ َك اهللَ آن َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاي َو َو َعا ُه َق ْلبِي »
َع َل ْيه َو َس َّل َم-؟َ ،ف َأ ْه َوى إِ َىل ُأ ُذ َن ْيه َو َق ْلبِه بِ َيدَ ْيهَ ،و َق َالَ :سم َع ْت ُه ُأ ُذن َ
تأمل يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه -وهو يذكر شيئا كبريا عن النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -من أمر الفتن وأن هذه الفتن يرقق بعضها بعضا ،وأن هذه الفتن تأيت ويقول
املؤمن :هذه مهلكتي ،ثم ما يلبث وتأيت فتنة بعدها فيقول :هذه هذه ،لشدة وقع تلك الفتن وعظيم
أمرها.
مما جاء كذلك يف خرب النبي -صىل اهلل عليه وسلم -بأمر الفتن وبيان ذلك ألمته ما جاء عند
مسلم يف الصحيح من حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالَ « :أ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل ُم ْؤ ِمنا َو ُي ْم ِيس كَافِرا َأ ْو ُي ْم ِيس
َو َس َّل َمَ -ق َال َباد ُروا بِ ْاألَ ْع َامل فتَنا كَق َط ِع ال َّل ْي ِل ا ُْمل ْظل ِم ُي ْصبِ ُح َّ
ِ
ِ
يع ِدينَ ُه بِ َع َرض ِم ْن الد ْن َيا».
ُم ْؤمنا َو ُي ْصبِ ُح كَافرا َيبِ ُ
انظر «ب ِ
اد ُروا بِ ْاألَ ْع َام ِل» توجيه من النبي -صىل اهلل عليه وسلم -إىل التزود من األعامل الصاحلة
َ
واإلكثار من فعل الطاعات والقربات،
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ثم قال« :فِتَنا ك َِق َط ِع ال َّل ْي ِل ا ُْمل ْظلِ ِم» تأيت عىل املرء من شدة هذه الفتن وعظيم وقعها وكبري أمرها
يع ِدينَ ُه
أن املؤمن يصبح مؤمنا ويميس كافرا -والعياذ باهلل ،أو يميس مؤمنا ويصبح كافرا ،قالَ « :يبِ ُ
بِ َع َرض ِم ْن الد ْن َيا».
ني َيدَ ْي
جاء عند اإلمام أمحد بسند حسن بمجموع طرقه ،قال -عليه الصالة والسالم« :-إِ َّن َب ْ َ
ِ
ِ
الس َ ِ ِ
ِ
يها ُم ْؤ ِمنا ُث َّم ُي ْم ِيس كَافِرا َو ُي ْم ِيس ُم ْؤ ِمنا ُث َّم ُي ْصبِ ُح
الر ُج ُل ف َ
اعة فتَنا ك ََأ ََّنَا ق َط ُع ال َّل ْي ِل ا ُْمل ْظل ِم ُي ْصبِ ُح َّ
َّ
ِ
يع َأ ْق َوام َخ َال َق ُه ْم بِ َع َرض ِم ْن الد ْن َيا َي ِسري َأ ْو بِ َع َر ِ
ض الد ْن َيا» خالقهم أي نصيبهم.
كَافرا َيبِ ُ
ََ
َ
هللاا لق
قال احلسن البرصي الراوي عن الصحايب ،قال -ريض اهلل عنه -التابع اجلليل" :و ه
َ
َ َ َ
َ ُ
َرَأي َن ُ
اهم ُ
ص َو ًرا َوال ُعقو َال ،أج َس ًاما َوال أحال َام" يذكر أناسا سقطوا يف الفتن،
َ َ َ َ َ ُ ُ َ ً َ َ ُ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
ان ط َمعاَ ،يغ ُ ون
هللا لق رأيناهم صورا وال عقو ال ،أجساما وال أحال ام ،فراش نار و هذب
يقولَ " :و ها
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َُ َ
َ َ ََُ ُ َ
َ
َ
ن ،ي هبيع أح هم دينه هبثم هن العن هاز" -والعياذ باهلل ،-كام أخرب النبي –صىل
وحون هب ه رهمي ه ا
هب ه رهمي هن وير
يع ِدينَ ُه بِ َع َرض ِم ْن الد ْن َيا»
اهلل عليه وسلم -يف ْتام احلديث ملا قالَ « :يبِ ُ
وكذلك مما جاء يف خرب النبي -صىل اهلل عليه وسلم -بأمر الفتن ما جاء يف الصحيحني واللفظ
ملسلم من حديث حذيفة -ريض اهلل عنه -قالُ « :كنَّا ِعنْدَ ُع َم َر َف َق َال َأيك ُْم َس ِم َع َر ُس َ
ول اهللَِ -ص َّىل
اهللُ َع َلي ِه وس َّلم -ي ْذكُر ا ْل ِفتَن َف َق َال َقوم نَحن س ِمعنَاه َف َق َال َلع َّلكُم َتعن َ ِ
الر ُج ِل ِيف َأ ْهلِ ِه َو َج ِ
ار ِه
َ ْ ْ
ْ ْ ُ َ ْ ُ
َ
ُون ف ْتنَ َة َّ
ْ َ َ َ َ ُ
ِ
الصدَ َق ُة َو َلكِ ْن َأيك ُْم َس ِم َع النَّبِ َّيَ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
الص َيا ُم َو َّ
الص َال ُة َو ِ
َقا ُلوا َأ َج ْل َق َال ت ْل َك ُت َك ِف ُر َها َّ
ِ
ِ
ْت هللِ َأ ُب َ
وك
َت ا ْل َق ْو ُم َف ُق ْل ُت َأنَا َق َال َأن َ
وج َم ْو َج ا ْل َب ْح ِر َق َال ُح َذ ْي َف ُة َف َأ ْسك َ
َو َس َّل َمَ -ي ْذك ُُر ا ْلفت ََن ا َّلتي َْت ُ ُ
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ولُ :ت ْع َر ُض ا ْل ِف َت ُن َع َىل ا ْل ُق ُل ِ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -ي ُق ُ
َق َال ُح َذ ْي َف ُة َس ِم ْع ُت َر ُس َ
َاحل ِص ِري
وب ك ْ َ
ُعودا ُعودا».
رشهبا نُكِ َت فِ ِ
يه ُن ْكتَة َس ْو َدا ُء َو َأي َق ْلب
ويف بعض روايات هذا احلديث :عوذا عوذا « َف َأي َق ْلب ُأ ْ ِ َ َ
ِ
َأ ْنكَر َها نُكِ َت فِ ِ
يه ُن ْكتَة َب ْي َضا ُء َحتَّى ت َِصري َع َىل َق ْل َب ْ ِ
الص َفا َف َال ت َُرض ُه فِ ْتنَة َما َدا َم ْت
ني َع َىل َأ ْب َي َض م ْث ِل َّ
َ
َ
ات َو ْاألَ ْر ُض َو ْاآل َخ ُر َأ ْس َو ُد ُم ْر َبا ًّدا كَا ْلك ِ
ف َم ْع ُروفا َو َال ُينْكِ ُر ُمنْ َكرا إِ َّال َما
ُوز َُم َ ِخيا َال َي ْع ِر ُ
الس َام َو ُ
َّ
ُأ ْ ِ
رش َب ِم ْن َه َوا ُه»
ِ
ْرس َق َال ُع َم ُر َأك َْرسا َال َأ َبا
قال حذيفةَ « :و َحدَّ ْث ُت ُه» أي عمر « َأ َّن َب ْين ََك َو َب ْين ََها َبابا ُم ْغ َلقا ُيوش ُك َأ ْن ُيك َ َ
ِ
َل َك َف َل ْو َأ َّن ُه ُفتِ َح َل َع َّل ُه ك َ
وت َح ِديثا
اب َر ُجل ُي ْق َت ُل َأ ْو َي ُم ُ
ْرس َو َحدَّ ْث ُت ُه َأ َّن َذل َك ا ْل َب َ
َان ُي َعا ُد ُق ْل ُت َال َب ْل ُيك َ ُ
َليس بِ ْاألَ َغالِ ِ
يط َق َال َأ ُبو َخالِد َف ُق ْل ُت ل ِ َس ْعد َيا َأ َبا َمالِك َما َأ ْس َو ُد ُم ْر َبا ًّدا َق َال ِشدَّ ُة ا ْل َب َي ِ
اض ِيف َس َواد
ْ َ
ُوز َُم َ ِخيا َق َال َمنْكُوسا» هذا لفظ مسلم الذي مىض،
َق َال ُق ْل ُت َف َام ا ْلك ُ
ِ
ِ ِ
وج ك ََم ْوجِ ا ْل َب ْح ِر ُق ْل ُت
ويف رواية يف الصحيحني يقول عمرَ « :ل ْي َس َه َذا ُأ ِريدُ َو َلك ْن ا ْلف ْتنَ ُة ا َّلتي َْت ُ ُ
َل ْي َس َع َل ْي َك ِمن َْها َب ْأس َيا َأ ِمري ا ُْمل ْؤ ِمنِ َ ِ
ْرس
ْرس َأ ْو ُي ْفت َُح ُق ْل ُت َب ْل ُيك َ ُ
ني إ َّن َب ْين ََك َو َب ْين ََها َبابا ُم ْغ َلقا َق َال َأ ُيك َ ُ
َ
َق َال إِذا َال ُي ْغ َل ُق َأ َبدا ُق ْلنَا» اآلن يسألون حذيفة -ريض اهلل عنهَ « -أك َ
اب َق َال َن َع ْم
َان ُع َم ُر َي ْع َل ُم َم ْن ا ْل َب ُ
ِ ِ
ِ
ك ََام َي ْع َل ُم َأ َّن ُد َ
اب َف َأ َم ْرنَا
ون َغد َل ْي َلة إِ ِين َحدَّ ْث ُت ُه َحديثا َل ْي َس بِ ْاألَ َغاليط َف ِه ْبنَا ُح َذ ْي َف َة َأ ْن ن َْس َأ َل ُه َم ْن ا ْل َب ُ
اب ُع َم ُر» الباب الذي يكرس هو عمر -ريض اهلل عنه -ومعلوم قصته -ريض
رسوقا َف َس َأ َل ُه َف َق َال ا ْل َب ُ
َم ْ ُ
اهلل عنه -وعن الصحابة أمجعني ومعلوم ما حصل يف أهل اإلسالم منذ أن كرس ذلكم الباب إىل
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يومنا هذا ،قتل اخلليفة الراشد ثالثهم عثامن -ريض اهلل عنهُ -
وخرج عىل عيل وقتل كذلك –ريض
اهلل عنه -وحصل ما حصل يف أمة اإلسالم إىل يومنا هذا ،وهذا كله مما أخرب عنه النبي -صىل اهلل
عليه وسلم.-
مما يذكر كذلك يف أمر الفتن وما جاء فيها من خرب النبي -صىل اهلل عليه وسلم -ومما جاء عن
الصحابة الكرام ،مما يذكر هنا اهتامم أهل العلم هبذا الباب اهتامما عظيام فكتبوا فيه مؤلفات ،منها
املؤلفات املفردة كالفتن لنعيم بن محاد والسنن الواردة يف الفتن أليب عمرو الداين،
وهناك مؤلفات ُضمنت يف كتب احلديث ككتاب املالحم عند أيب داود وغريه ،وبعد تلكم
القرون املفضلة صنفت مصنفات يف هذه األبواب العظيمة وهي كثرية جد كثرية ،وما هذا إال لعناية
العلامء هبذا الباب لعظيم احلاجة إليه وشدة حاجة أهل اإلسالم إىل هذا األمر.
بعد هذا نذكر أقسام الفتن وأنواعها ،مما مىض يف نصوص الوحيني يتضح لنا كثرة الفتن ،ويكاد
يقول املرء أَنا ال حدّ هلا وال عدّ  ،لكن أئمة هذا الدين ارجعوا الفتن كلها إىل بابني:
الباب األول :فتن متعلقة بالشبهات
والباب اآلخر :فتنة متعلقة بالشهوات
فجميع الفتن وكلها يدخل إما يف باب الشبهات ،وإما يف باب الشهوات ،وهذان البابان من
اخلطورة بمكان أمرمها ،لكن األول أخطر وأعظم ،باب الشبهات أعظم وأخطر من باب
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الشهوات؛ ألن املرء ينفذ عليه الداخل من هذا الباب إىل أمر اعتقاده ،ويدخل عليه إىل أمر اتباعه،
فيحصل الرضر العظيم يف هذين البابني :أعني:
باب العلم
وباب العمل
والنبي -صىل اهلل عليه وسلم -قد أخرب بحدوث هذا ،أعني وقوع الضالل يف هذه األبواب،
جاء يف حديث العرباض بن سارية -ريض اهلل عنه -ملا وعظ النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
أصحابه تلكم املوعظة البليغة ،قال أحدهمَ » :يا َر ُس َ
ول اهللِ ك ََأ ََّنَا َم ْو ِع َظ ُة ُم َو ِدع َف َأ ْو ِصنَا َف َق َال:
ِ
اع ِةَ ،وإِ ْن ت ََأ َّم َر َع َل ْيك ُْم َع ْبدَ ،فإِ َّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َب ْع ِدي َف َس َ َريى
الس ْم ِع َوال َّط َ
ُأوصيك ُْم بِ َت ْق َوى اهللَِ ،و َّ
ْ
اختِ َالفا كَثِريا»...
هذا االختالف الواقع الذي أخرب عنه النبي -عليه الصالة والسالم -هو يف هذا الباب ألصق،
جراء هذا االختالف افرتق أهل اإلسالم إىل ثالث وسبعني فرقة كام
أعني بباب الشبهات ،ومن ّ
جاء يف حديث االفرتاق «كُلها ِيف الن َِّار إِال و ِ
احدَ ة» هذا الضالل حصل بسبب الشبهات ،وألجل
َ
َ
هذا املؤمن يكون حريصا عىل دينه ،حريصا عىل معتقده ،حريصا عىل اتباعه ،يكون سن ًّيا سلف ًّيا
متمسكا بكتاب ربه َّ -
عاضا بالنواجذ عليهام،
جل وعال -وبسنة نبيه -عليه الصالة والسالم-
ًّ
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سائرا عىل هدي اخللفاء الراشدين والصحابة املرضيني ،عىل هدي أيب بكر وعمر وعثامن وعيل
وبقية الصحابة الكرام -رضوان اهلل عليهم.-
والنبي -صىل اهلل عليه وسلم -ملا أخرب عن حدوث االختالف يف أمته أبان عن ما ُيصل هلم به
النجاة ،أبان عن الدواء الناجح والشفاء العظيم ،ملا قالَ « :فإِ َّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َب ْع ِدي َف َس َ َريى
اختِ َالفا كَثِرياَ ،فع َليكُم بِسنَّتِي وسن َِّة ْ ِ
ِ ِ
ين َْتسكُوا ِهبا َو َعضوا َع َل ْي َها بِالن ََّو ِ
ْ
اج ِذ
اخلُ َل َفاء ا َْمل ْه ِد ِي َ
َ
الراشد َ َ َّ
ني َّ
َ ُ
َ ْ ْ ُ
وإِياكُم و ُحم ْدَ َث ِ
ات ْاألُ ُم ِ
ور َفإِ َّن ك َُّل ُحم ْدَ َثة بِدْ َعة َوك َُّل بِدْ َعة َض َال َلة َوكُل َض َال َلة ِيف الن َِّار» كام جاء يف
َ َّ ْ َ
بعض الروايات.
واخلطب عظيم يف باب الشبهات؛ ّ
حق،
وأَنم عىل ّ
ألن هذا الباب أهله يظنّون ّأَنم عىل ُهدى ّ
وألجل هذا ال تكاد َتد من أهل هذا الباب من يرجع إال أن يشاء اهلل ،وقد جاء احلديث الذي
العالمة األلباين -رمحه اهلل وغفر له« :-إِ َّن اهللَ حجب التَّوب َة َعن ص ِ
اح ِ
حسنه ّ
ب ك ُِل بِدْ َعة»؛ قال
ْ َ
َ َ َ َْ
ّ
اإلمام أمحد يف بيان هذا :أنّه ال ُي َو ّفق للتّوبة .ملاذا؟
حق وأنّه عىل ُقر َبة ،وأنّه عىل طاعة ،بخالف من
يظن أنّه عىل خري ،وأنّه عىل ُهدى وأنّه عىل ّ
ألنّه ّ
األول؛ صاحب ّ
يقع يف باب ّ
الشهوة
الشهوات نعم باب الشهوات باب خطري جدّ خطري ،لكنّه دون ّ
إذا ما ذكّرته باهلل َّ -
جل وعال ،-إذا ما نصحته فإنّه ُيس ّلم لك باخلطإ الذي هو فيه ،وباملخالفة التي
هو عليها ،وباملعصية التي ارتكبها.
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فإَنم جيادلون ،بل قد ُيناظرك الواحد منهم ويورد لك الش َبه يظنّها ُح َجج
أ ّما أصحاب الشبهات ّ
وهي كثرية ،وكثرية جدًّ ا؛ والنّاظر يف التاريخ جيد فتنا عظيمة يف هذا الباب ال زالت إىل يومنا هذا؛
النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-وخرجت
رأسهم ّأول ما خرج يف زمن ّ
خرجت اخلوارج وخرج ُ
املتصوفة ،وخرجت اجلهم ّية ،وخرجت من بعد ذلك ا ُملعتزلة ،والزال األمر إىل
الرافضة ،وخرج
ّ
ّ
يومنا هذا؛ نسمع بأصحاب ّ
الشبهات ،بأصحاب األهواء والضالالت إىل يومنا هذا؛ فاخلطب يف
هذا الباب كبري ،فيحذر املرء أشدَّ احلذر منه.
وأ ّما ما جاء بالفتن املتع ّلقة ّ
النبي -صىل اهلل عليه
بالشهوات ،كذلك كثرية من ذلك مما أخرب به ّ
وسلم -ما جاء عند مسلم يف الصحيح من حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنهّ -ملا قال« :إِ َّن
ِ
الد ْنيا ح ْلوة َخ ِرضة ،وإِ َّن اهللَ مست ْ ِ
ف َت ْع َم ُل َ
ون؟ َفا َّت ُقوا الد ْن َياَ ،وا َّت ُقوا الن َِسا َء،
يهاَ ،ف َينْ ُظ ُر َك ْي َ
َخل ُفك ُْم ف َ
َ َ
َ ُ َ
ُ ْ
َفإِ َّن َأو َل فِ ْتن َِة بنِي إِرس ِائ َيل ،كَانَت ِيف النِس ِ
اء»،
ْ
َ
َّ
َ
َْ
وحسنه العالمة األلباين -رمحه اهللَّ « :-
إن لِك ُِل ُأ َّمة
خرج عند الرتمذي
ّ
وجاء يف احلديث اآلخر ا ُمل َّ
إن فِ ْتنَ ُة ُأ َّمتِي ُ
فِ َتنَة َو َّ
املال».
واهلل َّ -
جل وعال -مجع بني الفتنتني يف قوله -تبارك وتعاىل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﮊ التوبة٥١ :
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تأمل يف قوله -جل وعال :-ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ

وشهواُتا ثم قال -جل وعال:-

التوبة٥١ :

أي ْتتعوا بنصيبهم من الدنيا

ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﮊ التوبة،٥١ :

األول متعلق بالشهوات ملا قال ربنا :ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ

التوبة٥١ :

أي بنصيبهم املقدر،

لشهواُتم
واآلخر املتعلق بالشبهات يف قول -جل وعال :-ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﮊ التوبة ٥١ :فهذا
اخلوض بالباطل وهو الشبهات فربنا -جل وعال -ذكر يف هذه اآلية ما ُيصل به فساد القلوب
واألديان من االستمتاع باخلالق ،واخلوض بالباطل؛ ألن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل
والتكلم به ،أو بالعمل بخالف العلم الصحيح كام ذكره العالمة السعدي -رمحة اهلل تبارك وتعاىل
عليه.-
بعد هذا العرض والذي هو كالتوطئة ننتقل إىل موقف املسلم من الفتن ،ملا تنزل الفتن وحتل
بشتى أنواعها وكثرة قروهبا ،ما هو املوقف الْشعي للمسلم من هذه الفتن ؟
أولًا :االعتصام بكتاب اهلل -جل وعال -وبسنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وقد جاء األمر
بالتمسك وبالطاعة هلل -جل وعال -ولرسوله -صىل اهلل عليه وسلم -يف آيات كثرية يف كتاب اهلل -
جل وعال -وبسنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -من ذلك قوله -جل وعال :-ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ النساء٦١ :

وكذلك قوله -تبارك وتعاىل:-

ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ البقرة٣٣ :
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ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ طه٢١٣ :

وقوله -تبارك وتعاىل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ النور٦٢ :

وجاء عند احلاكم يف املستدرك من حديث أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ أن النبي -صىل اهلل عليه
ِ
وسنَّتِي» تأمل يا رعاك
لن ت ََّضلوا َب ْع ِدي أبدَ
وسلم -قالُ « :
َ
تركت فيكُم َما إِن َْت َ َّس ْكت ُْم بِه ْ
ا،كتاب اهلل ُ
اهلل يف هذا احلديث العظيم الذي أخرب به النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أخربنا بأنه ترك فينا ما إن
ْتسكنا به لن نضل أبدا ،ما مها ؟
كتاب اهلل -جل وعال -وسنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فام عىل الواحد منا الذي يريد
السالمة واألمن من الغواية والضالل إال أن يعتصم بالكتاب والسنة.
تركت فيكُم َما إِن َْت َ َس ْكت ُْم بِ ِه
وجاء عند مسلم من حديث جابر قوله -عليه الصالة والسالمُ « :-
ا،كتاب اهلل»
لن ت ََّضلوا َب ْع ِدي أبدَ
َ
ْ
وهذا احلديث يدل كذلك عىل السنة؛ ألن ما جاء يف كتاب اهلل -جل وعال -أو مما جاء يف كتاب
اهلل -تبارك وتعاىل -األمر بلزوم السنة ،سنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وذكره أَنا وحي من رب
العزة واجلالل

ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ النجم٢ - ٣ :
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كذلك مما يذكر يف هذا الباب ،باب موقف املسلم من الفتن لزوم مجاعة املسلمني ،يف حديث
ون َر ُس َ
َّاس َي ْس َأ ُل َ
حذيفة احلديث املشهور ،احلديث العظيم الذي قال فيه« :ك َ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ
َان الن ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -ع ِن ْ ِ
الْش ََمَا َف َة َأ ْن ُيدْ ِركَنِي»
اخلَ ْري َو ُكن ُْت َأ ْس َأ ُل ُه َع ِن َّ ِ
انظر إىل ما كان عليه هذا الصحايب اجلليل -ريض اهلل عنه -هو يذكر لنا حاله هنا مع النبي -عليه
الصالة والسالم -وأنه كان كثريا مايسأله عن الْش وأبان عن سبب هذا السؤال ،قالََ « :مَا َف َة َأ ْن
ُيدْ ِركَنِي» فسؤاله من باب معرفة الْش،
عرفت الشر ال للشر لكن ألتقيه *** ومن ال يعرف اخلري من الشر يقع فيه
وقد ذكر العالمة ابن القيم -رمحه اهلل -يف بعض كتبه "كالداء والدواء" وغريها أن الناس يف هذا
الباب عىل أقسام أربع:
منهم من ال يعرف اخلري وال الْش وهذا أدنى ،بل أصحاب هذا القسم عىل خطر عظيم.
ثم بعد ذلك من يعرف اخلري وال يعرف الْش فهذا يدخل عليه الباطل من أبواب الْش.
ومنهم من يعرف الْش وال يعرف اخلري هذا يدخل عليه الباطل من أبواب اخلري.
وأهل الدرجات العىل ،أفضل هذه األقسام من يعرف اخلري ويعرف الْش يعرفون اخلري
مفصال ويعرفون الْش مفصال.
لائمة في ال ين" اأئمة الدين إنام
ابن القيم ملا ذكر هذه األنواع األربع قال" :وفي هؤالء يكون ا
يكونون من أهل هذا الصنف ،من يعرف اخلري مفصال ويعرف الْش مفصال ،وهنا حذيفة -ريض
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اهلل عنه -يرب عن حاله مع النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وقد أشار قبل ذلك إىل ماكانوا فيه من
ِِ
ِ
ِ
رش َف َجا َءنَا اهللُ ِ َهب َذا ْ
اخلَ ْ ِري» معذرة أشار بعد ذلك،
اجلاهلية والْش «إنَّا ُكنَّا يف َجاهل َّية َو َ ر
َّاس َي ْس َأ ُلون َر ُس َ
نعم قال« :ك َ
ول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلمَ -ع ِن اخلَ ْ ِريَ ،و ُكن ُْت َأ ْس َأ ُل ُه َع ِن
َان الن ُ
ِِ
ِ
ِ
الْش ََمَا َف َة َأ ْن ُيدْ ِركَنِيَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
رشَ ،ف َجا َءنَا اهللُ ِ َهب َذا اخلَ ْ ِريَ ،ف َه ْل َب ْعدَ
ول اهللِ ،إنَّا ُكنَّا يف َجاهل َّية َو َ ر
َّ ِ
الْش ِمن َخري؟ َق َالَ {:نعم ،وفِ ِ
ِ
ِ ِ
يه َد َخن} ُق ْل ُت:
َ ْ َ
رش؟ َق َالَ {:ن َع ْم} َف ُق ْل ُتَ :ه ْل َب ْعدَ َذل َك َّ ِ ْ ْ
َه َذا اخلَ ْري م ْن َ ر
وما د َخنُه؟ َق َالَ {:قوم يستَن َ ِ ِ
وهيتَدُ ُ
ف ِمن ُْه ْم َو ُتنْكِ ُر} َف ُق ْل ُتَ :ه ْل
ون بِ َغ ْ ِري َهدْ ِييَ ،ت ْع ِر ُ
َ َ َ ُ
ْ َ ْ
ون بِ َغ ْري ُسنَّتيْ َ ،
ِ
ِ ِ
ِ
رش؟ َق َالَ {:ن َع ْم؛ ُد َعاة َع َىل َأ ْب َو ِ
يها} َف ُق ْل ُتَ :يا
اهب ْم إِ َل ْي َها َق َذ ُفو ُه ف َ
اب َج َهن َّْمَ ،م ْن َأ َج َ ُ
َب ْعدَ َذل َك اخلَ ْري م ْن َ ر
َر ُس َ
ول اهللِِ ،ص ْف ُه ْم َلنَا»...
انظر إىل السؤال يريد أن يعرف أدق التفاصيل عن أهل الْش وعن صفاُتم وعن أحواهلم،
« َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهللِِ ،ص ْف ُه ْم َلنَاَ ،ق َالَ :ن َع ْمَ ،ق ْوم ِم ْن ِج ْلدَ تِنَاَ ،و َي َت َك َّل ُم َ
ون بِأ ْل ِسنَتِنَا » ...إذا ليس
لساَنم لسان أهل الغرب الكافر ،وإنام هو يتكلم بلسان أهل اإلسالم بل حتى مظهره مظهر أهل
اإلسالم هم « ِم ْن ِج ْلدَ تِنَاَ ،و َي َت َك َّل ُم َ
ون بِأ ْل ِسنَتِنَا» ألجل هذا انظر إىل شدة هذا األمر عىل من مل
يتمسك بكتاب ربه -جل وعال -وسنة نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -عندما يتكلم أمثال هؤالء يف
أمور الناس العامة،
األمر من ويالت من جراء هذا!!،
جر ُ
وكم َّ
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كم حصل التَّخبط عند كثري من النَّاس ،بسبب أَنم يصغون بآذاَنم إىل أمثال هؤالء ،ممن هم من
بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا!!،
مرت بأهل اإلسالم ،ومع األسف الشديد َتد دعاة الباطل أو الذين يدعون عىل
كم من فتن َّ
فيحصل
أبواب جهنَّم ،هم الذين يتكلمون يف هذه املسائل العظام ،وَتد هؤالء يلتفتون إليهم
ُ
وُيصل الضالل ،نحن يف هذه البالد املباركة ما عرفنا
العطب ،وُيصل اخللل ،وُيصل االنحراف
ُ
منذ أن قامت يف أول أمرها ،ما عرفنا إال التَّوحيد والسنة ،هذه البالد ا ُملباركة قامت أول ما قامت،
ملا حصل ذلكم االتفاق بني ذلك اإلمام حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود عام سبع
ومخسني ومائة وألف يف أواخرها،
ونحن اآلن يف الدولة السعودية ال َّثالثة التي
مرت بمراحل
ُ
تنارصا عىل نرصة التوحيد والسنةُ ،ث ّم َّ
أئمة الدين ،قامت هذه البالد ُ
منذ َّأول يوم عىل
أقامها امللك عبد العزيز -رمح ُه اهلل-
ونارص ُه َّ
َ
التَّوحيد والسنة.
نسمع من ُيشك ُ
الضاللة
الزلنا إىل يومنا هذا
ينْش َّ
ُ
ِك يف معتقد أهل هذه البالد ،بل من يريد أن ُ َ
الضالة ،واملناهج املحدثة املبتدعة بني أهل هذه البالد ،والزالوا
واالنحراف ،وينْش األفكار َّ
الْشعي َتاه
ولكن هلل احلمدُ واملنَّة الزال أئمة الدين يف كل عرص ومرص ،يقومون بالواجب َّ
ُ
وأشياخنا موجودين و ُمتوافرين وهلل
هؤالءُ ،يب ِينون ضالهلم ويبينون انحرافهم ،والزال علامؤنا
احلمد واملنَّة تصدُ ُر منهم الكتابات ،وتصدُ ُر منهم التَّوجيهات ،كسامحة َّ
الشيخ ابن باز -رمحه اهلل-
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والعالمة حممد الصالح العثيمني -رمحه اهلل ،-واآلن سامحة املفتي ،والشيخ صالح الفوزان،
الشيخ ربيع بن هادي ،وغريهم من أئمة هذا الدينِ ،
والشيخ صالح اللحيدان ،وشيخنا َّ
حفظ اهللُ
ِ
ورحم األموات ،هنا يقول ُحذيفة –ريض اهلل عنهِ « :-ص ْف ُه ْم َلنَا» قالُ « :ه ْم ِم ْن َبني
األحياء
ون بِ َأ ْل ِسنَتِنَاَ ،ق َالَ :فام ت َْأ ُم ُرين ْ
ِج ْلدَ تِنا َ َي َت َك َّل ُم َ
ني
مجا َع َة ا ُمل ْسلِ ِم َ
إن َأ ْد َركَنِي َذل ِ َك» انظر ،قالَ « :ت ْل َز ْم َ َ
وإ َم ِام ِهم ،قالَ :ف ْ
اعة َوالَ إمام؟»
مج َ
إن َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم َ َ
الصالة
لو ُقدِ ر يف زمن من األزمان لرجل أ َّن ُه ما كان هناك إمام وال مجاعة ماذا يفعل؟ قال -عليه َّ
فاعت َِز ْل تِ ْل َك ِ
الف ِرق ُك َّل َها» ال تدخل يف مجاعة من اجلامعات ،وال ُ
تدخل يف حزب من
والسالمْ « :-
َّ
األحزاب ،وال تدخل يف منهج من هذه املناهج املبتدعة ،وإنَّام تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ،فإن مل
بأص ِل َش َج َرة َحتَّى ُيدْ ِرك َ
َك
يكن هلم مجاعة وال إمام ،تعتزل تلك الفرق كلها ،قالَ « :و َل ْو َأ ْن َت َع َّض ْ
ْت َع َىل َذل ِ َك» العربة باخلواتيم ،العربة بام ُيتم لك يا عبد اهلل،
ا َْمل ْو َت َوأن َ
انظر هنا النبي -عليه الصالة والسالم -ماذا يقول هلذا الصحايب ،قال « :فا ْعت َِز ْل تِ ْل َك ِ
الف ِرق
َّ
َّ
بأص ِل َش َج َرة َحتَّى َ ُيدْ ِرك َ
دخلت يف يشء من أمور
ْت َع َىل َذلِ َك» ما
َ
َك ا َْمل ْو َت َوأن َ
ُك َّل َهاَ ،و َل ْو َأ ْن َت َع َّض ْ
اجلاهلية ،ما دخلت يف يشء مما ُيالف ما جاء يف كتاب اهلل َّ -
جل وعال -وما جاء يف سنة النبي -
الْشعي للمسلم عند الفتن ،لزوم
صىل اهلل عليه وسلم -كذلك مما ُيذك ُُر هنا يف هذا الباب ،املوقف َّ
العلامء ،لزوم غرزهم ،والصدور عن قوهلم « ،ا ْلع َلامء هم ور َث ُة األَنْبِي ِ
اء ،إِ َّن األَنْبِ َيا َء َمل ْ ُي َو ِر ُثوا ِدينَارا
َ
َّ
ُ َ َ ُ ْ ََ
ِ
حلديث عند أمحد يف املسند «إِن ََّام َو َّر ُثوا ا ْل ِع ْل َم َف َم ْن َأ َخ َذ بِ ِه َأ َخ َذ بِ َح رظ َوافِر»
َوالَ د ْر َمها» كام جا َء يف ا َ
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ِ
ِ
والفتن ملا تأيت ال َي ِ
مرت ََتد أول من َيتكلم فيها ال ُعلامء ،ملا َحصل ما
عرفها إال ال ُعلامء كم من فتن َّ
أزمة اخلليج إىل ي ِ
عد ِ
حصل ِعندَ نا من ب ِ
ومنا هذا تَظهر فتْنة وإذ بال ُعلامء ُُي ِذرون منها من أول يوم
َ
َ
َ
و ُيب ِي َ
نون ضالهلا و ُيب ِينون ما فيها من األباطيل.
َ
َ
َّ
كل عالم وإذا َ
َ
َي ُ
أدبرت
الفتنة إذا أقبلت عرفها ُّ ه
قول احلسن البرصي -رمحه اهلل" :-إن هذه ه
عرفها ُ
كل جاهل"

بني أهل ِ
العلم وبني َغ ِريهم يقول احلسن البرصي كام ِعند ابن سعد يف ال َّطبقات:
ان ُظر إىل ال َّفرق َ

َ
َ
َّ
كل عالم وإذا َ
َ
أدبرت عرفها ُ
كل جاهل" حينذاك ال مزية؛ ألن
الفتنة إذا أقبلت عرفها ُّ ه
"إن هذه ه
ال ُعلامء ال ُيساوون بِ ْ ِ
غريهم

ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﮊ الزمر١ :

واهلل َّ -
جل وعال -أ َّدب ِعباد ُه بِأدب عظيم فقال -تبارك وتعاىل :-ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
حال من؟ ُ
ﮐ ﮑ ﮒﮓﮊ النساء ٣٣ :هذا ُ
حال أهل النِفاق ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
يتلف وطريقهم ُمغاير يقول ربنا َّ -
ﮑ ﮒﮓﮊ أما ُ
أهل اإليامن َف ُ
جل وعال :-ﮋﮊ ﮋ
حاهلم َ ْ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ النساء٣٣ :

قال العالمة السعدي عند ِ
هذه اآلية تأمل" :هذا َت ٌ
علهم هذا غير الالئق
َّ
أديب من هللا هل ه
عباده عن هف ه
َّ
َ َّ
َّ
أمر من لامور املهمة واملصالح َّ
وأنه ين َبغي ُلهم إذا َ
جاءهم ٌ
مايتعلق باألمن وشرور املؤمنين أو
العامة
ه
ه ه
َ
الخبر بل َي ُ
َ
َ
َ ُ
ُ
ردونه إلى
تعجلوا بإشاعة ذلك
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا وال يس ه
َ
ُّ
والنصح َ
ُ
والعقل َّ
َّ
والرزانة الذين َهيعرفون لامور
أهل الرأي وال هعلم
الرسول وإلى أولي
لامر منهم ه
ه
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ً
َ
َ ً
ويعرفون
وض ها فإن رأوا في إذاع هته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرو ًرا لهم وتحرزا من
ه
املصالح ه
ه
َ
َ
َّ َ
ُ
مضرتهم تزي على
ا
ولكن
فيه مصلحة أو فيه مصلحة ه
أع هائهم فعلوا هذلك وإن رأوا أنه ليس ه
َ
مصلح هته لم يذيعوه هولهذا قال ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮊ أي يستخرجونه هبذكرهم وآر هائهم
الس ي ة ُ
َّ
وعلومهم َّ
الرشي ة"اا
ٌ
الشيخ" :وفي هذا دليل لقاع ة أدبية وهي أنه إذا َ
يقول ِ
حصل َبحث في أمر من لامور َي َنبغي أن
ه
َ
َّ
َ
أقرب إلى َّ
ُ
ُيولى من هو ٌ
الصواب وأحرى
ذلك ُويجعل إلى أهله وال يتق م بين أي هيهم فإنه
أهل هل ه
للس االمة من الخطإ"اا
كذلِك مما ُيذكر يف هذا الباب مما يدل عىل عظيم هذا الباب أعني لزوم ال ُعلامء والصدور عن
ِ
ِ
ِ
وأسالفنا عام َ
كان عل ْيه احلال يف ذلِكم القرن والذي يليه تلكم
قوهلم
ورأهيم ما نَقل ُه لنا أئمتنا ْ
ِ
ِ
القرون املفضلة « َخ ْ ُري الن ِ
وَنُ ْم» كام يف الصحيحني.
وَنُ ْم ُث َّم ا َّلذ َ
َّاس َق ْر ِين ُث َّم ا َّلذ َ
ين َي ُل َ
ين َي ُل َ
اسمع إىل ما جاء عند مسلم يف الصحيح أخرج مسلم عن يزيد الفقيه قال« :ك َ
َان َقدْ َش َغ َفنِي َر ْأ ُي
ْ
اخلَ َو ِار ِج »
اخلَ َو ِار ِجَ ،ف ُكن ُْت َر َّ
َان َقدْ َش َغ َفنِي َر ْأ ُي ْ
يقول يزيد «ك َ
جل َشا ًّباَ ،ق َالَ :ف َخ َر ْجنَا ِيف ِع َصا َبة َذ ِوي عَدَ د
احل َّج» يريدون احلج وبعد احلج يريدون اخلروج عىل أهل اإلسالم قالَ « :فإِ َذا َجابِ ُر ْب ُن َع ْب ِد
ن ُِريدُ ْ َ
اهللِ» الصحايب اجلليل جابر بن عبداهلل بن حرام الصحايب ابن الصحايب ابن الصحايب -ريض اهلل
ِ
ث ا ْل َق ْوم َع ْن رس ِ
ُيدِ ُ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم-
َ ُ
َ
عنهم مجيعا -قالَ « :فإِ َذا َجابِ ُر ْب ُن َع ْبد اهللِ ُ َ
َجالِسا إِ َىل َس ِ
ني» الذين يرجون من النار بعد دخوهلا حديث مشهور
اجل َهن َِّم ِي َ
ار َيةَ ،وإِ َذا ُه َو َي ْذك ُُر ْ َ
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ِ
ب رس ِ
ون َواهللُ َي ُق ُ
ول اهللَِ ،ما َه َذا ا َّل ِذي ُحتَدِ ُث َ
ول :إِن ََّك َم ْن تُدْ ِخ ِل الن ََّار َف َقدْ
قالَ « :ف ُق ْل ُت َل ُهَ :يا َصاح َ َ ُ
َأ ْخ َز ْي َت ُه سورة آل عمران آية  291؟»
تأمل وهذا لعله مما فاتني ذكر أسباب الوقوع يف الفتنة:
منها اتباع املتشابه وترك املحكم
ومنها عدم مجع النصوص الواردة يف الباب الواحد
ومنها اجلهل.
نعم هذا مما فاتنا ذكر أسباب الوقوع يف الفتنة هذه منها ،هنا يقول هذا يقول يزيد يريد أن ُيتج
عىل صاحب رسول اهلل ملا ذكر حديث اجلهنميني وأَنم يرجون من النار قالَ « :واهللُ َي ُق ُ
ول :إِن ََّك
ِ
ِ
ِ
ِ
يها
َم ْن تُدْ خ ِل الن ََّار َف َقدْ َأ ْخ َز ْي َت ُه سورة آل عمران آية  291؟ و ُك َّل َام َأ َرا ُدوا َأ ْن َي ُْر ُجوا من َْها ُأعيدُ وا ف َ
ون ؟ َق َالَ :ف َق َالَ :أ ْي ُبن ََّيَ ،أ َت ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
سورة السجدة آية َ ،12ف َام َه َذا ا َّل ِذي َت ُقو ُل َ
آن ؟»
انظر إىل أمهية الرجوع إىل أهل العلم والصدور عنهم وعدم االعتداد بالرأي ومع األسف
الشديد أصبح هذا الباب منخرقا إال ما رحم ريب ،أصبح كل من ُيسن الكالم وكل من ُيسن
العبارة يتكلم وليته يتكلم يف أمر يصه هو بل َتده يتكلم يف أمر يص أهل اإلسالم بأمجعهم هنا
ون ؟ َق َالَ :ف َق َالَ :أ ْي ُبن ََّيَ ،أ َت ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
يقولَ « :ف َام َه َذا ا َّل ِذي ت َُقو ُل َ
آن ؟ ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :ف َه ْل َس ِم ْع َت
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ام ُحم َ َّمدَ -ص َّىل اهللُ
السال ُم َ -ي ْعني ا َّلذي َي ْب َع ُث ُه اهللُ فيه ؟ُ ،ق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :فإِ َّن ُه َم َق ُ
بِ َم َقا ِم ُحم َ َّمدَ -ع َل ْيه َّ
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ود ا َّل ِذي ُي ِْرج اهللُ بِ ِه من ُي ِْرج ؟ َق َالُ :ثم َنع َت و ْضع الرص ِ
َع َلي ِه وس َّلم -ا َْملحم ِ
اطَ ،و َمم َ َّر الن ِ
َّاس َع َل ْي ِه،
ُ
َ ْ
ُ
ْ ُ
ْ َ َ َ
َّ َ َ َ ِ َ
ِ
ُون ح ِف ْظ ُتَ ،غري َأ َّنه َقدْ َز َعم َأ َّن َقوما َيْرج َ ِ
يهاَ ،ق َال:
َق َالَ :ف َأ َخ ُ
ون م َن الن َِّار َب ْعدَ إِ ْذ كَانُوا ف َ
ُ ُ
ْ
َْ ُ
اف َأ ْن ال َأك َ َ
َ
ون فِ ِ
ِ
ون ََنرا ِم ْن َأ َْن ِ
يهَ ،ق َالَ :ف َي ْخ ُر ُج َ
اجلن َِّة َف ُي ْغ َس ُل َ
ون ك ََأ ََّنُ ْم ِعيدَ ُ
َف َي ْخ ُر ُج َ
ون
ار ْ َ
ان َّ
َ
الس َامس ِمَ ،ق َالَ :ف َيدْ ُخ ُل َ ْ
يض "َ ،ق َالَ :فرجعنَا ما َخرج ِمنَّا َغري و ِ
ِ
احد»
يس ا ْلبِ ُ
ُْ َ
َ َ ْ َ َ َ
ك ََأ ََّنُ ُم ا ْل َق َراط ُ
انظر أراد اهلل  -جل وعال -هبم اخلري ملا أورد هلم هذا احلديث الذي سمعه من النبي -عليه
الصالة والسالم -حديث الشفاعة رجع هذا ثم قال هلم وُيكم أترون الشيخ يقصد جابر يكذب
عىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -؟ « َق َالَ :فرجعنَا ما َخرج ِمنَّا َغري و ِ
احد»
ُْ َ
َ َ ْ َ َ َ
مما يذكر يف هذا األمر وهو لزوم العلامء والصدور عن قوهلم ورأهيم إضافة إىل ما مىض ما
أخرجه مسلم يف صحيحه بل هو أول حديث أخرجه ويف تلكم القصة العظيمة التي حدثت مع
الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -وعن أبيه وعن الصحابة أمجعني.
َان َأو َل من َت َك َّلم ِيف ا ْل َقدَ ِر بِا ْلب ِ
مح ْيدُ
اجل َهنِي َفا ْن َط َل ْق ُت َأنَا َو ُ َ
جاءنا ُييى بن يعمر قال« :ك َ َّ َ ْ
رصة َم ْع َبد ْ ُ
َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
مح ِن ِْ
ِ
اب رس ِ
اج ْ ِ
هللَ -ص َّىل اهللُ
ول ا ِ
الر ْ َ
احل ْم َ ِريي َح َّ
ني َأ ْو ُم ْعتَم َر ْي ِن َف ُق ْلنَا َل ْو َلقينَا َأ َحدا م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ْب ُن َع ْبد َّ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم.»-
انظر إىل ما كانوا عليه عندما تنزل هبم النوازل خرج عندهم هذا القول بالبرصة ما ذهبوا يمنة
ويرسة تقصدوا أن يأتوا إىل املدينة وأن يأتوا إىل بعض أصحاب رسول اهلل كام جاء يف القصة التي
اج ْ ِ
ني َأ ْو ُم ْعت َِم َر ْي ِن َف ُق ْلنَا َل ْو َل ِقينَا
قبلها مع جابر بن عبد اهلل –ريض اهلل عنه -هنا جاءا إىل املدينةَ « :ح َّ
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ِ
اب رس ِ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -ف َس َأ ْلنَا ُه َع َّام َي ُق ُ
ول َه ُؤ َال ِء ِيف ا ْل َقدَ ِر َف َو َّف َق اهللُ َلنَا
َأ َحدا م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
احبِي َف َظنَن ُْت َأ َّن ص ِ
اخال ِيف ا َْملس ِج ِد َفا ْك َتنَ ْف ُته َأنَا وص ِ
َعبدَ اهللِ بن ُعمر د ِ
احبِي َس َيكِ ُل ا ْلك ََال َم إِ َ ََّل َف ُق ْل ُت
َ
ُ َ َ
ْ َ ََ َ
ْ
ْ
ِ
ون ا ْل ِع ْل َم َي ْز ُع ُم َ
آن َو َي َت َف َّق ُر َ
ون ا ْل ُق ْر َ
مح ِن إِ َّن ُه َقدْ َظ َه َر ِق َب َلنَا نَاس َي ْق َر ُء َ
ون َأ ْن َال َقدَ َر َو ْاألَ ْم َر
الر ْ َ
َأ َبا َع ْبد َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف بِ ِه َع ْبدُ اهللِ ْب ُن ُع َم َر
ُيلِ ُ
ُأنُف َف َق َال إِ َذا َل ِق َ
رب ُه ْم َأ ِين َب ِريء من ُْه ْم َو ُه ْم ُب َرآ ُء منِي َوا َّلذي َ ْ
يت ُأو َلئ َك َف َأ ْخ ِ ْ
َل ْو َأ َّن ِألَ َح ِد ِه ْم ِم ْث َل ُأ ُحد َذ َهبا َف َأ ْن َف َق ُه َما َقبِ َل ُه اهللُ ِمنْ ُه َحتَّى ُي ْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر ُث َّم َق َال َحدَّ َثنِي ُع َم ُر ْب ُن
اخلَ َّط ِ
ْ
اب » ....واملأثور يف هذا الباب كثري وكثري جدا.
ابن عباس ملا ذهب يناظر اخلوارج ،ماذا قال هلم؟ جئتكم من عند أصحاب رسول اهلل وليس
فيكم أحد ،انظر ،أراد أن يغرس هذا األمر يف قلوهبم وأن ينبههم عليه ،جئتكم من أصحاب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وليس فيكم أحد ،فاألمر ليس بأمر سهل ،فالذي ُيرص عىل
اجتناب الفتن ُيرص عىل أال يصدر إال عن أهل العلم املقتدى هبم ،الراسخني الذين عرف عنهم
بالؤهم وجهادهم ونصحهم لألمة ،كمن سميت بعضهم قبل قليل ،يعني اآلن كسامحة املفتي
والشيخ صالح الفوزان وغريهم من أشياخنا وعلامئنا الكبار.
كذلك مما يذكر يف هذا الباب لزوم العلم والثبات عىل طلبه فإن من أراد اهلل -جل وعال -به
اخلري وفقه لسلوك العلم ورزقه الفقه فيه ،كام جاء يف حديث معاوية -ريض اهلل عنه َ « :-م ْن ُي ِر ْد اهللُ
بِ ِه َخ ْريا » يقول النبي -عليه الصالة والسالمُ « :-ي َف ِق ْه ُه ِيف الدِ ِ
ين» عالمة عظيمة تدل عىل إرادة اهلل
جل وعال -بعبده اخلري أن يفقهه يف دين اهلل -جل وعال -وال يستوي أهل العلم مع غريهم،~ ~ 28
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والعلم من أعظم املنن التي يمن هبا ربنا -جل وعال -عىل العبد ،قد قال العالمة السعدي -رمحه
اهلل -يف منظومته التي يف الفقه:
اعلم هديـت أن أفضـل املنـن *** علم يزيل الشـك عنـك والـدرن
تأمل العلم يزيل مرض الشبهات فتكون عىل يقني ،ويزيل مرض الشهوات هذه األوساخ تزيلها
التقوى ،ملا حتصل العلم النافع حترص عىل العمل ،هذا العلم يزيل عنك هذا الشك فتكون حمم ًّيا
بإذن اهلل -جل وعال -من أمراض الشبهات ،وكذلك يزيل عنك الوسخ فتكون حمم ًّيا بإذن اهلل -
جل وعال -من أمراض الشهوات.
اعلم هديـت أن أفضـل املنـن *** علم يزيل الشـك عنـك والـدرن
حتى ال يدركنا الوقت لعلنا نخترص ،مما جيب عىل املرء أن يسلكه عند حدوث الفتن أن جيتنبها
وجيتنب مواطنها وجيتنب أهلها ،جيتنب الفتنة وجيتنب موطنها وجيتنب أهلها ،جاء يف قوله -جل
وعال :-ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ األنعام ٥٣ :انظر ماذا سامهم اهلل -جل وعال -أو وصفهم ،وصفهم
بالظاملني.
فإياك إياك أن َتلس مع من كان هذا حاله من أهل الفتن من أهل الشبهات من أهل الشهوات
ابتعد عنه وفر منه،
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وجاء عند أيب داود يف سننه من حديث عمران بن حصني -ريض اهلل عنه -وهو حديث حسن،
أن النبي -عليه الصالة والسالم -قال« :م ْن س ِم َع بِالدَّ َّج ِ
ال َف ْل َي َنأ َعنْ ُه»
َ َ
ِ
ِ
الر ُج َل» يقول النبي -
انظر إىل هذا األصل العظيم « َم ْن َسم َع بِالدَّ َّجال َف ْل َين َْأ َعنْ ُه» قالَ « :واهللِ إِ َّن َّ
ِ ِ
ب َأ َّن ُه ُم ْؤ ِمن» اسمع يا عبد اهلل ،خاصة من يعني يقول أنا
ُي َس ُ
عليه الصالة والسالمَ « :-ل َي ْأتيه َو ُه َو َ ْ
أثق يف نفيس وأثق يف علمي وما أنا عليه من اخلري وما أنا عليه من احلق ،وهذا باب من أبواب
يفتح لك تسعة وتسعني بابا
الشيطان ،الشيطان له أبواب وأبواب كثرية كام قال بعض التَّابعني :قد ُ
من أبواب اخلري حتى يوقعك يف باب واحد من أبواب الْش.
ِ ِ
ب َأ َّن ُه ُم ْؤ ِمن َف َي ْت َب ُع ُه
ُي َس ُ
الر ُج َل َل َي ْأتيه َو ُه َو َ ْ
هنا ماذا يقول النبي -عليه الصالة والسالمَ «:-واهللِ إِ َّن َّ
ات» أو « َملِا يبع ُث بِ ِه ِمن الشبه ِ
ِممَّا معه ِمن الشبه ِ
ات» هكذا قال ،يعني اختالف عند بعض الرواة.
َ َُ
ََْ
ََُ َ َُ
ُ
ُ
يعدهلا يشء األمر عظيم وخطري
يعدهلا يشء ،السالمة ال
فاألمر ليس باألمر السهل ،السالم ُة ال
لحمك ُ
دينُك يا عبد اهلل ،كام قال مالك" :إنما هو ُ
ودمك ،فانظر عمن تأخذ" ،ال َتلس إىل أهل
الفتن ال َتتمع مع أهل الفتن ،ال ِ
تأت إىل مواطن الفتن ،فر منها وابتعد عنها «م ْن س ِم َع بِالدَّ َّج ِ
ال
َ َ
َف ْل َين َْأ َعنْ ُه»
يقول العالَّمة العثيمني -رمحه اهلل -شيخنا -غفر اهلل له -قال عند هذا احلديث "لابتعاد عن
واجب" قال عند هذا احلديث أورده يف رشحه عىل اللمعة؛ ملعة االعتقاد ،ثم ذكر
ٌا
مواطن الضالل
واجب"ا
ٌا
هذا" :لابتعاد عن مواطن الضالل
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والسعيد هو الذي ُجينب الفتن كام قال النبي -عليه الصالة والسالم -عند أيب داود وغريه من
حديث أيب املقداد قال« :إِ َّن الس ِعيدَ َملن جنِب ا ْل ِفتَن إِ َّن الس ِعيدَ َملن جنِب ا ْل ِفت َِن إِ َّن ِ
ِب
السعيدَ َمل ْن ُجن َ
ْ ُ َ
َ
ْ ُ َ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
رب» لو ُقدِ ر عليك وابتُليت بيشء فاصرب يا عبد اهلل كام سيأيت معنا
ُيل َف َص َ َ
ا ْلف َت ُن» ثم قالَ « :و َمل ْن ا ْبت َ
ِ
رب َف َواها».
ُيل َف َص َ َ
« َو َمل ْن ا ْبت َ
كذلك مما ُيذكر عند حدوث الفتن التَّقوى ولزوم العبادة ،التقوى ولزوم العبادة ،جاء عنه -عليه
الصالة والسالم -ملا ذكر أو وعظ أصحابه تلكم املوعظة البليغة يف حديث العرباض بن سارية،
فطلب منه أحدهم النَّصيحة «ك ََأَنا مو ِع َظ ُة مودع َف َأ ِ
وصنَاَ ،ق َالُ :أ ْو ِص ْيك ُْم بِ َت ْق َوى اهللِ» ،لزوم
َُ ِ
َّ َ َ ْ
التَّقوى.
وجاء يف حديث معقل بن يسار عند مسلم يف الصحيح َّ
النبي -عليه الصالة والسالم -قال:
أن َّ
ِ
إَل» اهلرج أوقات الفتن ،عند اختالط األمور ،شوف تأمل ،النبي ُيرشدُ ك
«الع َبا َد ُة يف اهل َ ْر ِج ك َِه ْج َرة َّ
إىل ماذا عند حدوث الفتن؟ أن ال تدخل فيها ،طيب ماذا تفعل؟
انرصف إىل العبادة ،انرصف إىل العبادة ومقام العبادة ماذا؟ عظيم ،قالِ « :ع َبا َدة يف اهل َ ْر ِج ك َِه ْج َرة
النبي -عليه الصالة والسالم ،-هذا فيه ماذا؟ أنك ال تدخل يف الفتن ابتعد عنها،
إ ََّل» هجرة إىل ِ
واحذر منها ،طيب ماذا تفعل؟
أقبل عىل طاعة ربك أكثر من نوافل العبادات ِ
صل صم اذهب أ ِد العمرة قم بفعل احلج إىل غري
ذلك من مفردات العبادة ،قال :قال النبي -عليه الصالة والسالمِ « :-
الع َبا َد ُة يف اهل َ ْر ِج ك َِه ْج َرة إ ََّل».
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كذلك مما ُيذكر عند حدوث الفتن ونزوهلا ووقوعها الدعاء ،أن يلجأ اإلنسان إىل ربه َّ -
جل
وعال ،-والدعا ُء هو العبادة وهو سالح املؤمنني و ُق َّرة عني املوحدين ،الدعا ُء أمر ُه عظيم جدُ
عظيم ،ومن أراد أن يستجيب اهلل له َّ -
الرب -تبارك وتعاىل-
جل وعال -من أراد أن يستجيب له َّ
رس ُه َأ ْن
عند الشدائد واملحن فل ُيكثر الدعاء حال َّ
الرخاء جاء احلديث عند الرتمذي وغريهَ « :م ْن َ َّ
ب َف ْليكْثِر الدعاء ِيف الر َخ ِ
َجيب اهللُ َله ِعنْدَ َّ ِ ِ
اء»
ُ
َي ْست ِ َ
َّ
َ َ
الشدَ ائد َوا ْلك َْر ِ ُ ْ
ف إِ َلي ِه ِيف الر َخ ِ
اء َي ْع ِر ْف َك ِيف ِ
الشدَّ ِة» هنا يف هذا الباب قال النبي -عليه
حديث ابن عباسَ « :ت َع َّر ْ ْ
َّ
الصالة والسالم -كام عند مسلمَ « :ت َع َّو ُذوا بِاهللِ ِم َن ا ْل ِفت َِن َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َنَ ،قا ُلواَ :ن ُعو ُذ بِاهللِ ِم َن
ا ْل ِفت َِن َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن».
نختم به هذا الباب وهو باب كبري أعني موقف املسلم عند حدوث الفتن أقول باب
كذلك مما
ُ
كبري وعظيم وإنام ذكرنا شيئا يسري مما ذكره أئمتنا وأعالمنا ،مما ُيذكر هنا لزوم الصرب ،الصرب نصف
اإليامن.
اإليامن نصفان:
شكر
وصرب.
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وحقيقة الصرب احلبس ،حبس القلب واللسان واجلوارح عىل طاعة اهلل َّ -
وحبس
جل وعال،-
ُ
القلب واللسان واجلوارح عن معصية اهلل -تبارك وتعاىل ،-فعند حدوث الفتن ونزوهلا الواجب
ِ
رب َف َواها».
ُيل َف َص َ َ
عىل املرء أن يصرب وقد جاء معنا يف احلديث ؛ حديث املقدادَ « :و َمل ْن ا ْبت َ
رب عبادة
قوله -عليه الصالة والسالمَ « :-ف َواها» ،هذه الكلمة يقوهلا املتأسف عىل اليشء ،فالص ُ
عظيمة.
قال عمر -ريض اهلل عنه -كام عند البخاري معلقا" :وج نا ألذ عيشنا في الصبر"اا
ربك ماذا؟ أنك تثبت عىل
اصرب يا عبد اهلل إذا ما نزلت بك الفتن ،ونزلت بك املحن اصرب ،وص ُ
حبس القلب واللسان واجلوارح عىل طاعة اهلل تثبت عىل احلق هذا املعتقد احلق الذي
احلق ،قلنا هو ُ
عقدت قلبك عليه فاصرب عليه ،هذا اخلري الذي تنطق به بلسانك من ذكر اهلل َّ -
جل وعال -تصرب
عليه هذه العبادات التي تؤدهيا بجوارحك اصرب عليها هذا الصرب عىل طاعة اهلل َّ -
جل وعال،-
وتصرب عن معصية اهلل حتبس قلبك عن مجيع العقائد الفاسدة ال يدخل فيها يشء من تلكم
العقائد الباطلة ،حتبس لسانك ال تتكلم بأي أمر ُيغضب اهلل َّ -
جل وعال ،-حتبس جوارحك عن
جل وعال -ما تفعل أي أمر ُيغضب اهلل َّ -
كل ما ُيغضب اهلل َّ -
جل وعال ،-والصابر ثوابه عظيم
وأجره كبري ،والصابرون هم أهل مع َّية اهلل َّ -
جل وعال -تكون يف مع َّية اهلل اخلاصة ،معية احلفظ
والنرصة والتأييد ،وكذلك لك أجر عظيم عند ربك َّ -
جل وعال -ليس حمصورا يقول ربنا -تبارك
وتعاىل:-

ﮋ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ الزمر٢٠ :

~ ~ 33

للشيخ فؤاد بن سعود العمري

موقف املسلم من الفنت

انظر إىل ِعظم هذا العطاء من رب العزة واجلالل ،فام عىل الواحد منَّا إال أن يصرب عىل طاعة اهلل
 َّجل وعال -ويصرب عن معصية اهلل -تبارك وتعاىل.-
وأقف عند هذا ،واهلل أعلم ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
تسليام كثريا إىل يوم الدين ،وجزاكم اهلل خريا.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا.
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