بسم اهلل الرحمن الرحيم
واتقوا فتنة

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من ييده اهلل فبل مضل
لو ،ومن يضمل فبل ىادي لو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى

اهلل وسمم وبارك عميو ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:
فسبلم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

ِ
ِ
ظمَ ُموا ِم ْن ُك ْم
ين َ
يب َّن الَِّذ َ
حديثنا في ىذه الميمة -إن شاء اهلل -يدور مع قولو -تبارك وتعالىَ { :-واتَّقُوا فتْ َن ًة ال تُص َ
اص ًة} [األنفال ،]57:فيذا أمر من اهلل -جل جبللو -لعباده أن يتقوا الفتن ،تمك الفتن التي تعم الجميع ،ولربما
َخ َّ
أصابت الصالح والطالح ،ولم يسمم منيا رجل وال امرأة ،وال كبير وال صغير.

وىذا الحديث أحب أن يتسع النظر فيو؛ من أجل أن ندرك أن الفتن ال تختص بنوع لربما يكون فيو حروب ،وما

إلى ذلك من الشرور -القتال بين الناس ،-فيذا لون من ألوان الفتن العظيمة ،ولكن الفتن أوسع من ىذا معنى

ومفيوماً ،ومن ثم فإن العبد ينبغي أن يدرك أنو لربما ال ينفك من مبلبسة الفتن في يومو وليمتو ،فيحتاج إلى
الحذر الدائم والتوقي التام ،والصبر عمى طاعة اهلل وطاعة رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-والتقوى ،وما إلى

ذلك من األمور.

إذ أن الفتنة تعني االبتبلء واالختبار ،تعني ما يقع لئلنسان ،ويعتوره مما يبين بو حالو ،وينكشف عنو مصيره

ومآلو من الخير والشر ،وليذا جعمت الفتنة كالببلء حيث صارت بمفيوميا األوسع تعني ما يدفع إليو اإلنسان

من شدة ورخاء ،وان كان ذلك يستعمل في الشدة أكثر من استعمالو في الرخاء ،ولكن اهلل -تبارك وتعالى-
يقولَ { :وَن ْبمُو ُك ْم ِب َّ
ون} [األنبياء ،]57:فنحن نقمب في ىذا الببلء صباح مساء بين
الشِّر َوا ْل َخ ْي ِر ِفتْ َن ًة َوِالَ ْي َنا تُْر َج ُع َ
خير تحبو النفوس وتقبل عميو وتمتذ بو ،وتسر ،وبين أمور مكروىة لربما كان ذلك من المصائب واآلالم ،ولربما
كان في أمور أخرى ال يدركيا كثير من الناس؛ وليذا فإن الكثيرين لربما يتساءلون عن أنفسيم أو عن غيرىم
ولربما عن بعض أىل الفضل والصبلح سواء كان أولئك من الجيل األول من أصحاب رسول اهلل

-صمى

اهلل عميو وسمم -أو من غيرىم ،حيث ال يعرفون عن بعض ىؤالء أنو ابتمي وفتن ،والواقع أن االبتبلء بالمعنى
الذي أشرت إليو ال ينفك منو أحد ،فيذا جواب موجز يكفي طالب العمم لمخروج عن مثل ىذا السؤال واإلشكال

الذي يطرح بين حين وآخر.

فاالبتبلء كما دلت عميو ىذه اآلية يكون بالنعمة وبالغنى وبالمحاب ،كما أنو يكون بالشر واألمور التي تكرىيا
النفوس وتعافيا وتأباىا ،فيذا تنوع في الفتنة من جية كونيا دائرة بين الخير والشر ،بين المحبوب والمكروه ،كما

أنيا أيضاً تتنوع من حيث متعمق ىذه الفتنة من جية توصيفيا ،فقد تكون من قبيل الشبية ،وقد تكون من قبيل

الشيوة ،ونحن نعمم أن النوع األول -أعني فتنة الشبية -أخطر وأشد ،أنيا أعظم ضر اًر وأث اًر وفتكاً سواء كان
ذلك عمى مستوى األفراد الذين يبتمون بيا ،أو كان عمى سبيل المجتمعات ،ولذلك تجد الواحد من ىؤالء الذين

ابتموا بفتنة الشبيات سواء كان ذلك في البدع المشيورة المعروفة التي ليا جذورىا في التاريخ ،وبقيت عمى
أسمائيا المعروفة ،أو كان ذلك مما يتفرع عنيا أو بعضيا في زماننا ىذا مما قد يسمى أحياناً بفكر ،أو نحو ذلك
مما يخالف االعتقاد الصحيح ،ويناقض دين اإلسبلم من االنحرافات الفكرية التي تأخذ أسماء متنوعة كالمبرالية
وغيرىا ،لربما تجد الواحد من ىؤالء من أصحاب األىواء قديماً وحديثاً -بل ىذا حاليم -يفتخر بيذا االنتساب،

وذلك اليوى ،ويناظر فيو ،ويموت دونو ،ويسأل ربو أن يثبتو عمى ذلك إن كان ممن يعرف ربو.

ولذلك أقول :إن ىذا النوع من الفتن -فتن الشبيات -شديدة الخطر ،وىي أعمق بالقمب من الجرب ،وقد يجتمع
في العبد ىذا وىذا ،يجتمع فيو شبية ويجتمع فيو شيوة ،وقد كثر في ىذا الزمان أن يخمط كثير من أصحاب

الشيوات تمك الشيوات واالنحرافات السموكية التي كانوا يتوارون السيما أولئك المتراجعين أو المتنكسين ،فمربما
يخجل الواحد منيم أن يمقى الناس ،أو أن يمقى أحداً من أصحابو ومعارفو ،ورفقاء دربو ،وأما اليوم فقد تغيرت

الحال لدى كثير من ىؤالء فأصبح الواحد يبرر انحرافو ،ويغمفو بشبية ،ثم يخرج يتبجح ولربما خرج مناكفاً في

بعض الوسائل اإلعبلمية من القنوات ،أو غيرىا يتحدث عن فيم اإلسبلم الصحيح ،وعما كان فيو من الخمط بين
العادات والعبادات ،وما كان عميو من سوء فيم لدين اهلل -جل جبللو وتقدست أسماؤه ،-فصارت األمور إلى

حال ال يمكن أن تفسر فيو بغير االستحبلل ،مع أن منشأ ذلك عند الكثيرين إنما ىو شيوة ،ولكن من أجل أن
يبرر لنفسو ىذا االنحراف والتراجع أصبح يقول بأن ىذا ىو الحق ،وىذا ىو االعتدال ،وىذا ىو الفيم الصحيح

لئلسبلم ،فاجتمع فيو شبية وشيوة أدى بو إلى حال من االستحبلل لما حرم اهلل -عز وجل ،-وقد يكون ذلك من

قبيل االستحبلل لما ىو معموم التحريم في دين اهلل -عز وجل -بالضرورة كالربا ،فيخرج من ال عمم لو وال معرفة

بدين اهلل -جل جبللو -وال فقو في الدين ويتحدث عن ىذه القضايا الكبار ،ويستحميا عمى المؤل ،ويعمن ذلك ببل
خوف وال حياء ،ال من اهلل وال من الناس ،فيذا األمر خطير ،فقد يجتمع في الواحد ىذا وىذا ،وقد ينفرد أحدىما

وىذا ىو الغالب عمى أولئك الذين لم يبتموا بمثل ىذه الشبيات ،وتمك القراءات لقوم من المنحرفين الذين كانوا

شيعاً عمى مذاىب مرذولة بعيدة عن اإلسبلم ،ثم لبسوا ثوباً آخر واصطبغوا بصبغة أخرى وبدأوا يكتبون عن

اإلسبلم كتابة مشوبة بتمك االنحرافات القديمة التي نشأوا عمييا وتربوا عمييا ردحاً من الزمان ،فيأتي بعض من

قل بصره بدين اهلل -تبارك وتعالى -ويق أر مثل ىذه الكتابات ،ثم بعد ذلك يخرج بفيم سقيم ،مشوه عن اإلسبلم.

فينبغي لمعبد أن يقف مع نفسو وقفة صادقة ،وأن ينظر فيما يخمصو حينما يقف بين يدي اهلل -تبارك وتعالى،-
وأن مثل ىذه المقاالت ىل تنجيو وتكون عذ اًر لو بين يدي ربو وخالقو عند موقف الحساب.

ين ِم ْن قَ ْبمِ ُك ْم
لقد ذكر اهلل -تبارك وتعالى -الفتنتين ،فتنة الشيوة وفتنة الشبية في قولو -تبارك وتعالىَ { :-كالَِّذ َ
الق ِيم فَاستَمتَعتُم ِب َخ ِ
ِ
الق ُك ْم} [التوبة ،]8;:أي :تمتعوا
َكا ُنوا أَ َ
ش َّد ِم ْن ُك ْم قُ َّوةً َوأَ ْكثََر أ َْم َو ًاال َوأ َْو ً
الدا فَ ْ
ْ ْ ْ ْ
استَ ْمتَ ُعوا ِب َخ ْ
اضوا}
بنصيبيم من الدنيا وشيواتيا ،فيذه فتنة الشيوة ،فالخبلق ىو النصيب المقدر ،ثم قالَ { :و ُخ ْ
ضتُ ْم َكالَِّذي َخ ُ
[التوبة ،]8;:فيذا ىو الخوض بالباطل وىو الشبية ،ىذه ىي الشبيات التي يحصل بيا فساد القموب واألديان
وينتج عن ذلك ويتبعو فساد السموك واألخبلق بعد أن يحصل الفساد في التصورات؛ ألن الناس أسرى ألفكارىم،

ومعتقداتيم ،فيي تقودىم وتوجييم ويموتون في سبيل الذب عنيا ،وحمايتيا وحياطتيا.

ففساد الدين إما أن يكون باالعتقاد الباطل والتكمم بو كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل ،-أو بالعمل بخبلف
العمم الصحيح ،فاألول :ىو االنحرافات الفكرية ،البدع والضبلالت واألىواء.

والثاني :ىو االنحرافات السموكية االنحراف في العمل ،االنحراف في لزوم الصراط المستقيم ،من جية االستقامة
والصبلح ،وتحقيق العبودية هلل -جل جبللو وتقدست أسماؤه ،-فيذان فسادان :فساد الشبيات ،وفساد الشيوات.

واذا نظرت في فتنة الشيوات تجد أنيا تتنوع ،وىي كثيرة ًّ
جدا ،والناس يتفاوتون فييا ،وال بأس أن أشير إلى
بعض ىذه األنواع ،فمن ذلك:

فتنة الدنيا :ففي حديث أبي سعيد -رضي اهلل عنو -مرفوعاً(( :إن أكثر ما أخاف عميكم ما يخرج اهلل من بركات
األرض)) ،قيل :وما بركات األرض؟ قال(( :زىرة الدنيا)) ،فقال لو رجل :ىل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي
-صمى اهلل عميو وسمم -حتى ظننا أنو ينزل عميو ،ثم جعل يمسح جبينو فقال(( :أين السائل؟)) ،قال :أنا ،قال:

((ال يأتي الخير إال بالخير ،إن ىذا المال خضرة حموة ،وان كل ما أنبت الربيع يقتل حبطاً ،أو يمم)) ،يقتل

حبطاً :الحبط ىو انتفاخ بطن الدابة إذا أكمت كثي اًر(( ،أو يمم ،أو يقارب ،إال آكمة الخضرة أكمت حتى إذا امتدت
خاصرتاىا استقبمت الشمس فاجترت ،وثمطت وبالت ،ثم عادت فأكمت ،وان ىذا المال حموة ،من أخذه بحقو

ووضعو في حقو فنعم المعونة ىو ،ومن أخذه بغير حقو كان كالذي يأكل وال يشبع))( ،)1فالنبي -صمى اهلل عميو

وسمم -ذكر أن أكثر ما يتخوف عمى أمتو زىرة الدنيا ،ما ىي زىرة الدنيا؟ ،المال ،التنافس في األموال ،التكاثر،

{أَْل َيا ُك ُم التَّ َكاثُُر} [التكاثر ،]1:ومما يدخل في ىذا التكاثر دخوالً أوليًّا التكاثر في األموال ،التكاثر في جمع الدينار
والدرىم ،التكاثر في العقارات ،التكاثر في الدور والقصور والعمارات والمراكب واألثاث وما أشبو ذلك ،فتنشغل
القموب بو عن ربيا ومميكيا وخالقيا ،وتنشغل عن الدار اآلخرة ،وجاء في حديث كعب بن عياض -رضي اهلل

عنو -مرفوعاً(( :إن لكل أمة فتنة ،وفتنة أمتي المال))( ،)5سماه فتنة ،ولكل أمة فتنة ،فيذا المال يجعمو يأخذ

الرشى ،ويأكل الربا ،ويقتطع حقوق اآلخرين ،ويقطع الرحم ،ويفعل كل قبيح ،وال يقف عند حد وال شرع بسبب
غمبة الطمع ،واهلل يقول{ :وأ ْ ِ ِ
س ُّ
ش َّح َن ْف ِس ِو فَأ ُْولَ ِئ َك ُى ُم
وق ُ
الش َّح} [النساء ،]15::وقالَ { :و َم ْن ُي َ
ُحض َرت األَنفُ ُ
َ
ون} [الحشر ،];:عمق الفبلح بالوقاية من شح النفوس ،وأضاف الشح إلييا؛ لشدة مبلزمتو ليا ،فكان
ا ْل ُم ْفمِ ُح َ

الخبلص منو والوقاية سبباً لمفبلح ،بل إن اهلل عمق الفبلح بو ،وجاء بضمير الفصل بين طرفي الكبلم؛ لتقويتو
ون} وىذا يشبو الحصر ،كأنو ال مفمح إال -
وق ُ
{ َو َم ْن ُي َ
ش َّح َن ْف ِس ِو فَأ ُْولَ ِئ َك} [الحشر ،];:إشارة لمبعيد { ُى ُم ا ْل ُم ْفِم ُح َ
والفبلح ىو إدراك المطموب والنجاة من المرىوب -من يوق شح نفسو ،وىذا الشح بناء عمى التشبث والتمسك في

 - 1أخرجو البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة عمى اليتامى ،برقم ( ،)1687ومسمم ،كتاب الزكاة ،باب تخوف ما يخرج من زىرة
الدنيا ،برقم (.)1575
 - 5أخرجو الترمذي ،أبواب الزىد عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء أن فتنة ىذه األمة في المال ،برقم
( ،)5558والنسائي في الكبرى ( ،)119;7وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة (.)7;5

الدنيا والتعمق بيا ،وجاء في حديث ابن عباس

-رضي اهلل عنيما -مرفوعاً إلى النبي -صمى اهلل عميو

وسمم -أنو قال(( :من سكن البادية جفا ،ومن اتبع الصيد غفل ،ومن أتى أبواب السمطان افتتن))(.)5

فتنة النساء :وكمنا يعمم قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-ما تركت بعدي فتنة أضر عمى الرجال من
()6
{زِّي َن لِ َّمن ِ
ب
اس ُح ُّ
النساء))  ،الحظ ىناك ((فتنة أمتي المال)) ،الرجال والنساء جميع األمة ،واهلل يقولُ :
النس ِ
َّ ِ ِ
كثير
اء} [آل عمران ،]16:فقدميا "من النساء"؛ ألن شيوة النساء أعظم من شيوة المال ،وان ًا
الش َي َوات م َن ِّ َ
من الناس لربما يحرص عمى المال ويجمعو لشيوتيو ،لشيوة الفرج وشيوة البطن ،ولو نظر العاقل واعتبر لوجد

أن ذلك أدنى ما في اإلنسان ،وأحط ما في اإلنسان ،وتكفي اإلشارة عن كثير من العبارة ،وأول ما ينتن في

اإلنسان بطنو ،ىذا الشبر المعدة ،يسخر اإلنسان القدر واإلمكانات والذكاء والعقل والدراسة لربما عشرات السنين
حتى يحصل المراتب العالية والشيادات المتقدمة من أجل ىذا الشبر ،وأمو تمشطو وىو صغير يذىب إلى

الروضة ،وتمنيو وتذكره بالغاية العظمى واليدف األسمى ىذا الشبر أن يكون كذا ،وأن يكون كذا ،ال أن يتقي اهلل
-عز وجل -أو أن يكون عالماً من عمماء األمة ،أو أن يعمل ما فيو صبلح األمة ونفعيا في أي تخصص

كان ،ال ،من أجل أن يحصل حظو ،وأن يحصل المال الكثير ،فيكذا يربى الجيل ،الحافظ ابن حجر -رحمو

اهلل -يعمق عمى قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-ما تركت بعدي فتنة أضر عمى الرجال من النساء))،
يقول -بعدما استشيد لو باآلية التي أشرت إلييا" :-فجعمين من حب الشيوات -يعني في اآلية ،-وبدأ بين قبل

بقية األنواع إشارة إلى أنين األصل في ذلك"( ،)7ويقول اإلمام النووي -رحمو اهلل -معمقاً عمى ىذا الحديث وقول

النبي -صمى اهلل عميو وسمم -بعده(( :فاتقوا الدنيا واتقوا النساء))" :وتدخل في النساء الزوجات لدوام فتنتين
وابتبلء أكثر الناس بين"( ،)8قد تكون ىذه الزوجة جميمة فتسيطر عمى مجامع قمبو وتأخذ بمبو فتديره كما تشاء،

ويسمم قياده ليا ،فيكون تابعاً بدالً من أن يكون متبوعاً ،ويكون عبداً ذليبلً بدالً من أن يكون سيداً وقيماً ،ولربما
كان ذلك كما قال اهلل -تبارك وتعالى{ :-إِ َّن ِم ْن أ َْزوا ِج ُكم وأَو ِ
وى ْم} [التغابن ،]16:فجاء ىنا
اح َذ ُر ُ
الد ُك ْم َع ُد ِّوا لَ ُك ْم فَ ْ
َ ْ َْ
الد ُك ْم ِفتْ َن ٌة} [التغابن ،]17:فجعل جميع األموال واألوالد
بمن التي لمتبعيض ،في األموال قال{ :إِ َّن َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْو ُ

فتنة؛ ألن ذلك ال يخمو القمب منو ،بحيث يكون فيو نوع عموق بالقمب واشتغال ،فيذه فتنة ،ولكن في اآلية
اج ُكم وأَو ِ
ِ
وى ْم} [التغابن ،]16:فيذه العداوة كما قال الحافظ ابن القيم -
اح َذ ُر ُ
الد ُك ْم َع ُد ِّوا لَ ُك ْم فَ ْ
األخرى{ :إِ َّن م ْن أ َْزَو ِ ْ َ ْ
رحمو اهلل :-الجالب ليا الشفقة والمحبة( ،)9فإذا أراد أن يحصل الشيء من المطالب العالية أثنوه عنيا وأقعدوه،

 - 5أخرجو أبو داود ،كتاب الصيد ،باب في اتباع الصيد ،برقم (; ،)5:7والترمذي ،أبواب الفتن عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو
وسمم ،-برقم ( ،)5578والنسائي ،كتاب الصيد والذبائح ،باب اتباع الصيد ،برقم (; ،)655وصححو األلباني في صحيح الجامع،
برقم (.)85;8

 - 6أخرجو البخاري ،كتاب النكاح ،باب ما يتقى من شؤم المرأة ،برقم ( ،)75;8ومسمم ،كتاب الرقائق ،باب أكثر أىل الجنة
الفقراء وأكثر أىل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء ،برقم (.)5965
 - 7فتح الباري البن حجر (;.)15: /
 - 8شرح النووي عمى مسمم (.)77 /19
 - 9انظر :عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص.)86 :

إذا أراد أن يتصدق ثبطوه ،فأشفق عمييم ،واذا أراد أن يحج أو يطمب العمم ،أو أن يفعل فعبلً يحصل بو الدرجات

العمى عند اهلل -تبارك وتعالى -أقعدوه وثبطوه ،فالنتيجة في المآل أنيم يفعمون بو فعل عدوه الذي يقعده ويثنيو
عن تحصيل الرتب الرفيعة ،والمطالب العالية ،لكن الدافع لذلك ىو الشفقة والمحبة ،ليست عداوة بغض وكراىية،

ال ،إذا أراد أن يحج قالوا :نريد أن نكون في العيد سويًّا ،ال نصبر عمى فراقك ،إذا أراد أن يعتكف في رمضان

وىم في غنى عنو ،قالوا :ال ،نريد أن نأنس بك ،نريد كل يوم أن نكون عمى اإلفطار كما عودتنا من أول

رمضان ،فيقعدونو عن االعتكاف ،وىكذا إذا أراد أن يوقف بعض مالو ،وقد يممك المبليين أو المميارات ،لربما
أقاموا عميو دعوى في المحكمة ،ولربما اتيموه بأنو قد أصيب في عقمو ،وأنو يحتاج إلى حجر بحيث يمنع من
التصرف بمالو ،يقولون :نحن أحق بيذا المال فيقعدونو عن الصدقة والمعروف واإلحسان وما إلى ذلك{ ،إِ َّن ِم ْن
اج ُكم وأَو ِ
وى ْم} [التغابن.]16:
اح َذ ُر ُ
الد ُك ْم َع ُد ِّوا لَ ُك ْم فَ ْ
أ َْزَو ِ ْ َ ْ
ومن فتنة الدنيا ىذه الفتن التي فتن كثير من الناس وابتموا بيا واستعمموىا في وجو يضرىم وال ينفعيم ،وىي
كغيرىا من أمور الدنيا فييا خير وشر ،فمن ذلك ما نتج عن ثورة االتصاالت في ىذا العصر ،فيذه فييا من

الخير ويسرت كثي اًر من األسباب ،وأصبح الناس يتواصمون ،وأصبحوا بيذه الوسائط والوسائل يوصمون ما شاءوا

من الحق والخير والمعروف إلى اآلفاق وىم في بيوتيم ،دون أن يكمفيم ذلك شيئاً ،وصار العمم الشرعي يسي اًر

سيل المنال ،إلى غير ذلك مما نعرفو جميعاً ،ولكن من الناس من ال يوفق فيستعمل مثل ىذه الوسائل فيما
يضره ،سواء كان ذلك في أمور الشيوات ،أو كان في أمور الشبيات ،أما أمور الشيوات فنعرفيا جميعاً ،وأما ما

يتعمق بالشبيات فالقراءة لممنحرفين ،ما عادت األمور كما كانت من قبل ،الكتاب يمنع وال يستطيع اإلنسان غالباً

أن يدخمو من ببلد أخرى ،وانما صار ذلك ميسو اًر لكل أحد ،ما شاء من الكتب ،كتب اإللحاد ،كتب السحر،

كتب الشبيات ،كتب األفكار المنحرفة ،المذاىب الديانات بجميع أنواعيا ،يستطيع أن يطمع عمى ما شاء وىو

في بيتو ،ثم ماذا تكون النتيجة؟

فصادف قمباً خاوياً فتمكنا

من عرض نفسو لمفتنة أوالً لم ينج منيا آخ اًر ،وليذا كان السمف -رضي اهلل عنيم -يقولون :القمب ضعيف ،فما
كانوا يصغون لمشبيات ،وال يسمحون ألحد أن يعرض شبية بمحضرىم ،أئمة كبار الواحد منيم يضع أصبعيو

في أذنيو ،فيكممو صاحب اليوى والبدعة ،يقول :أكممك بكممة ،فيشير بأصبعو ،وقد ذىب وتركو ،يقول :وال

بنصف كممة( ،):وىذا يقول آلخر :اجمس معي ىنا أكممك ،قال :ال ،قال :لمو؟ ،قال" :ألن القمب ضعيف"(;)،
وآخر يقول" :اذىب إلى شاك مثمك فكممو"( ،)15وليذا جاء عن عمر بن عبد العزيز -رحمو اهلل -وغيره" :من
جعل دينو عرضة لمخصومات أكثر التنقل"( ،)11وفي بعض ألفاظو" :أكثر التحول" ،بمعنى كل يوم عمى فكر

 - :سيرة اإلمام أحمد بن حنبل (ص ،)155:وسير السمف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبياني (ص ،)8;;:وسير أعبلم
النببلء (.)555/8
;  -انظر :تاريخ دمشق البن عساكر (.)1:8 /58
 - 15انظر :حمية األولياء وطبقات األصفياء ( ،)556 /8وسير أعبلم النببلء (.);; /:
 - 11انظر :الطبقات الكبرى ( ،)5:: /7والقدر لمفريابي (ص.)51: :

جديد ،عمى انحراف جديد ،عمى اعتقاد جديد ،من جعل دينو عرضة لمخصومات ،وليذا لما جاء رجل إلى اإلمام
مالك -رحمو اهلل -ليناظره ،قال :فإن غمبتني؟ ،قال :تتبعني ،قال :فإن غمبتك؟ ،قال :أتبعك ،قال :فإن جاء ثالث

فغمبنا؟ ،قال :نتبعو ،قال" :أىكذا يكون المؤمن كل يوم عمى دين؟!"( ،)15فما كانوا يغامرون بأنفسيم ،وال
يسمحون ألحد أن يمقي بمحضرىم ضبللة وىوى وبدعة ،فكيف بالذي يطوف في المواقع السيما بعض المواقع

المعروفة بحرب اهلل ورسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-وكمنا يعرفيا ،بيوت الضرار في اإلنترنت ،ثم يقول :أق أر،

أطمع ،أنظر ما يقولون وما يكتبون ،ثم ما يمبث أن تعمق بقمبو شبيات ال يستطيع الخبلص منيا ،وكما قد قيل:
الشبو خطافة ،قد تعمق بالقمب وال يمكن إخراجيا منو ،كما قال اإلمام أحمد

-رحمو اهلل -معمبلً االمتناع من

عرض الشبيات ،ثم بعد ذلك قد ال يقتنع بالردود واإلجابات حينما يسأل ،وقد رأينا من ىذا صو اًر وألو ًانا تدرك
معيا أن اهلل -تبارك وتعالى -قد فاوت في ىذا الخمق ،كما فاوت في أشكاليم وصورىم وأرزاقيم فاوت في

فيوميم وعقوليم ،أشياء تتعجب كيف يقتنع بيا ،وابن الجوزي -رحمو اهلل -في كتاب المنتظم ذكر كبلماً عن

الباطنية القراطمة ،وذكر شيئاً من خزعببلتيم وضبلالتيم التي ال تقبميا البيائم ،وذكر جممة من األسباب التي

جعمت كثيرين في ذلك الوقت يتبعونيا لربما مئات اآلالف في بعض القرون ،بل القتمى في بعض المعارك من

كل فريق كما يذكر بعض المؤرخين يصل عددىم إلى مميون قتيل ،من أين ىذا؟ ،وكيف حصل مثل ىذا
االنتشار؟ ،وكيف حصمت ىذه التحوالت ليؤالء الناس؟ ،وبعض ىؤالء الذين يتمقفون ىذا من المموك وعمية القوم،
ما الذي جعل ىذا اإلنسان ينحرف؟ ،الشبية خطافة ،واإلنسان ينبغي أن يحذر ،ثم عميو ىو أيضاً أن ينظر في

حالو وما يكتبو فضبلً عما يتابعو ،ويقرؤه ،ىي القضية مجرد تغريدات كما يقال أو تعميقات أو إثبات حضور،

ومرور ،وشك اًر عمى مرورك ،باعتبار أنو موجود وحاضر وكل قضية البد أن يعمق عمييا حتى قضايا خاصة
تتعمق بالناس ،أو مصائب تجد تعميقات أحياناً يندى ليا الجبين ،واهلل -تبارك وتعالى -سيسأليم عما خطت

أيدييم ،يكتبون في أمور ال بصر ليم بيا وال معرفة ،وال خمفية ،ولربما كان الواحد منيم كالحكم يحكم بين

الناس ،ويحكم عمييم بمجرد خبر يقرؤه في بعض المنتديات ،خبر! ،ىذا فضبلً عما يروج عبر ىذه الوسائل من
معمومات غير صحيحة ،ومفاىيم ،وضبلالت ،لربما يريد أن يتميز بعض الشبيبة عن زمبلئو فبل يكون عمى

الطريقة كما يقولون التقميدية فيو يريد أن يبدو أنو مثقف ،وأنو يستخدم بعض العبارات ،ولو بعض االىتمامات

في القضايا المجتمعية فيتحدث عن قضايا ال يحسنيا ،ويقرر أمو اًر لو عرف أبعادىا ومضامينيا وما تنطوي
عميو لربما كان ذلك أحياناً يخرجو من اإلسبلم ،لكنو قد يعذر بجيمو؛ ألنو ال يعرف ما تنطوي عميو مثل ىذه

الكممات التي كتبيا ،وخذ من العبارات الكبار التي تنشر ىنا وىناك وليست بخافية عمى أمثالكم ،ىذا فضبلً عما
يتصل بقضايا الشيرة ،فيذه فتنة ،لربما كان اإلنسان مغمو اًر لم يحصل كثي اًر من العمم وال العمل ،وذلك يتطمب

ألوان المجاىدة والصبر ،وقد ال يحصل؛ ألن اإلنسان قد يطمب العمم وال يحصل لو منو كبير طائل ،وقد يكون
بيامش الناس كما يقال ،فيو يريد أن يكون مقدماً وأن يعرف ،فمربما تشبث بقضية في أصميا باطمة ،وروجيا في

المجتمع ،وأكثر من طرحيا وطردىا ،وتردادىا بعبارات مختمفة وأصل القضية مخالف لمشرع ،عرف بذلك ،واذا

 - 15انظر :اإلبانة الكبرى البن بطة ( ،)75: /5برقم (.)7:5

نظرت إلى األتباع أو إلى المعجبين أو إلى المغردين معو تجد عشرات اآلالف ،واذا نظرت إلى البضاعة فيي
ال تسعف ،ولكن اإلنسان ال يبصر عيوبو ،وىذه قضية يصعب تصويرىا أحياناً ،ولكن أحاول أن أقربيا أحياناً

ببعض األمثمة ،أنا أقول لبعض الشباب :اق أر ما كتبتو مما تعجب بمثمو قديماً في المرحمة االبتدائية ،أو

المتوسطة اقرأه في المرحمة الجامعية ،واذا كنت كتبت شيئاً في المرحمة الجامعية اقرأه بعد عشر سنوات ،ستجد
أن التنور أولى بو ،وأن الناس ينبغي أن ال يطمعوا عميو؛ ألنو نوع من الخزي في األسموب والمضمون ،وعند

نفسو حينما كتبو كان شعوره أنو المحرر المدقق ،وأنو قد خاط ىذه المسألة خياطة بحيث ال يرد عمييا وارد ،ىذا
موجود ،واإلنسان ال يزال ينمو عقمو وعممو إذا كان يواصل االطبلع والقراءة ،لكن من يبصره بعيوبو حينما كان
في تمك المرحمة ،ىو يقول :ىذا ال يستحق النشر مثبلً ،وقل مثل ذلك حينما يذىب اإلنسان كما يقول بعض أىل

العمم -أعزكم اهلل -يقول :كمن ىو في مدبغة ،دباغة الجمود فييا روائح ال تطاق ،لكن الذي يعمل في الجمود ىو
يعيش ىذا الجو وىو ال يشعر ،لكن إذا دخل اإلنسان من الخارج لم يطق ،الناس قد يوجدون في مكان ضيق

ويزدحمون فيو فإذا دخل عمييم أحد من الخارج لم يطق البقاء لحظة؛ لتغير اليواء ،أليس كذلك؟ لكن ىؤالء

الذين في ذلك المكان ال يشعرون ،فيكذا اإلنسان من حيث الفكر والنظر والتصور تتحول بصيرتو تماماً ،كما
يغير اإلنسان نظارتو فيرى األشياء بحسب لون الزجاج ثم قد يجادل في ذلك ،ويرى أنو يرى األشياء عمى

حقائقيا وأنو عمى حق ،ىذا التحول في البصائر يصير بسببين اثنين في األصل يرجع إلييما ما عداىما:

األول :قضية االنحرافات الفكرية -االعتقاد -تطمس البصيرة طمساً كميًّا أو جزئيًّا.

والثاني :ىو المعاصي والذنوب ومواقعة ما حرم اهلل -عز وجل ،-فينطفئ نور البصيرة في القمب ،ويضعف فبل
يبقى لمقمب شفافية ،فبل يبصر ،وال يرى األشياء كما ىي ،فتزين لو أعمالو السيئة.

فيذه الفتن فتنة اإلعبلم فتنة الشيرة ،ولربما يجد من يستقبمو ويرحب بو ويدفعو دفعاً إلى اإلقدام في ىذا المجال،

فيحاول أن يخرج شيئاً أو أن يتكمم في أمور ال يحسنيا ،فيكون ذلك نقصاً في حقو لو أنو عقل ،حينما تسمع
كبلم بعض من لم يتأىل في بعض القضايا وتحدث عنيا تقول :ليتو سكت ،ىذا يضر نفسو ،ويزري بيا أمام

اآلخرين ،فيكون شماتة ،ثم يستيدف ،ولكن من الناس من يريد أن يعرف ولو بالبول -أعزكم اهلل -ببئر زمزم،
وكما قال بعضيم :ىل ذكرني الخطيب في كتابو؟ فقيل :ال ،قال :وال في الضعفاء؟ قيل :وال في الضعفاء ،قال:

ف َما
{وال تَ ْق ُ
ليتو ذكرني ولو في الضعفاء ،ىو يريد أن يدخل التاريخ ،لكن يدخل التاريخ بماذا؟! ،واهلل يقولَ :
س ُئوًال} [اإلسراء.]58:
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم إِ َّن َّ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
لَ ْي َ
اإلنسان الذي لو رسوخ في العمم قد يفتن بسبب ىذا اإلعبلم ،فإذا خرج أمام القنوات صور لو الشيطان أنو يجمس
أمام أطياف كما يقال ومشارب فينبغي أن يزين كبلمو ،فيكون مقبوالً من جميع الطوائف أيًّا كانت ىذه الطوائف

فيو ال يريد أن يسخط أحداً ،فتأتي األحكام بصورة مشوىة ،وال يكون ذلك كطريق األنبياء -عمييم الصبلة
والسبلم -في بيان الحق والدعوة إليو ،وانما بأسموب مموه ،ال تأخذ منو حقًّا وال باطبلً ،ليست ىذه دعوة األنبياء،
وانما الذي يحدو أحياناً لمثل ىذا ىو الشعور أحياناً بالعالمية ،أنو عالمي ،أو أنو يخاطب العالم فيو لما يتكمم
يستشعر أن الذين يتابعونو اآلن من مشارب شتى ،وفييم من أىل الرتب والمقامات في مجتمعاتيم وببلدىم ،فيو

يريد أن يكون مقبوالً عند ىؤالء ،فتأتي أحكامو وفتاواه بطريقة تضيع الحق ،ىذا إذا لم ينطق بالباطل ،ويستحل

ما حرم اهلل -عز وجل -بشبيات وأمور تتعجب كيف يخفى مثل ىذا عمى مثل ىذا؟! ،ىل يمكن وىي قضايا قد
ال تخفى عمى صغار طمبة العمم؟! فيزين الباطل ،فالسبب أحياناً فتنة اإلعبلم والشيرة ،ولربما تحول ذلك إلى

لون من التجارة ،والكسب ،ومعموم أن القنوات المرموقة -كما يقال -ذائعة الصيت واالنتشار التي يتابعيا لربما
مئات المبليين ىذه ال تستقطب أي أحد ،ال تريد أن تأتي بشخص لربما في نظر الناس أو في نظرىم ىم أنو

متشدد ،يريدون االنفتاح ،فيو يريد أن يدخل في ىذا اإلعبلم ،وفي ىذه القنوات فيخرج من قناة إلى قناة ،وينتقل
وىكذا ،فتتمقفو ىذه القنوات؛ ألنو ال يصادم أىواء الناس وشيواتيم ،ال يعرف كممة حرام ،ال يجوز ،ال يعرف ىذا

ضبلل ،ىذه بدعة ،فمثل ىذا فتنة ،ىذه فتنة ال تقل :أنا لم أصل إلى ىذه المستويات ،أنت قد تكتب في بيتك

في اإلنترنت وقد يصفق لك كثيرون ،ويكثر المتابعون فقد يغتر اإلنسان ،ويمعن في أمور ال يجوز لو اإلمعان
فييا ليستكثر وذلك داخل في قولو تعالى{ :أَْل َيا ُك ُم التَّ َكاثُُر} [التكاثر ،]1:كثرة المتابعين وذلك ال يدل عمى حق.
ىذا اإلنترنت ىو امتحان كبير لئليمان واألخبلق والعقول ،أبواب الشر مشرعة ،وأبواب الخير مترعة ،فبل ينبغي

لئلنسان أن يفرط الثقة بنفسو ،ال في مجال الشبيات ،وال في مجال الشيوات ،وأذكر من عرض نفسو لمفتنة أوالً

آخرا ،ال تقل :أجرب ،ال تفتح باباً من أبواب جينم فقد ال تستطيع الرجوع ،وقد سمعت من كثيرين
لم ينج منيا ً
دخموا في مواقع إباحية لبلطبلع ثم تحولت الحال إلى نوع من اإلدمان ،وكثير من ىؤالء حتى ال يمني نفسو أنو
يتزوج فيفارق مثل ىذه المقارفات ،كثير من ىؤالء من المتزوجين ،وممن جاوزوا األربعين ،ويقولون :ال نستطيع،
َن المَّ َو َي ُحو ُل َب ْي َن ا ْل َم ْرِء َوَق ْم ِب ِو} [األنفال ،]56:ومما يدخل في ىذا المعنى أن يحول بينو
اعمَ ُموا أ َّ
واهلل يقولَ { :و ْ
وبين التوبة ،فبل يستطيع التوبة ،يحاول لكن ال يستطيع ،فيذه الثقة يقول :أنا أق أر أي شيء ،أنا أعرف نفسي ،أنا
واثق من نفسي ،أو يقول لو بعض الناس :نتحاور ،نتجادل ،ألست تثق بنفسك؟ ،فيستفز ،وقد دخل في
المجادالت رجال من أذكياء العالم من عمماء الكبلم في القرون السابقة ،فكيف تحولت حاليم؟ ،بعض رءوس

الخوارج لم يكن كذلك ،لكن بمجمس ،بقعدة كما قال بعض السمف ،حولو بقعدة ،حاور شابًّا جاء من عمان فقمبو
بقعدة من رءوس الخوارج ،صار من رءوسيم ،من قادتيم ،وىو بزعمو يريد أن يحاور وأن يناقش وأن يقنع

اآلخرين بمذىب أىل السنة والحق ،بقعدة يعني بمجمس واحد حولو ،فكيف بمن قل عممو وقل بصره وال زال في

مقتبل العمر؟! ،فيذا أمر خطير.

ِ
ِ ِ
يد}
يب َع ِت ٌ
{ما َي ْمفظُ م ْن قَ ْو ٍل إَِّال لَ َد ْيو َرِق ٌ
فالمقصود أن اإلنسان إذا كتب ينبغي أن يستحضر أنو يممي عمى الممك َ
[ق ،]1::وابن عباس -رضي اهلل تعالى عنيما -وتابعو عمى ذلك جماعة كالحافظ ابن القيم -رحمو اهلل -يقول:

"الممك يكتب كل شيء حتى ما ال يتعمق بو الجزاء ثم يمحى ،إال ما يتصل بو الحساب والعقاب والثواب"(،)15
{ما َي ْم ِفظُ ِم ْن قَ ْو ٍل} ،نكرة في سياق النفي ومسبوقة بمن
أخذاً من العموم في قولو" :ما" ،فيي دالة عمى العمومَ ،
ِ
ِ ِ
يد}،
يب َع ِت ٌ
{ما َي ْمفظُ م ْن قَ ْو ٍل إَِّال لَ َد ْيو َرِق ٌ
التي تنقميا من الظيور في العموم إلى التنصيص الصريح في العمومَ ،
والنكرة في سياق الشرط والنيي والنفي واالستفيام كل ذلك لمعموم ،وىكذا تظل النفس ساكنة وغرائزىا كامنة فإن

حركت تحركت نوازعيا إلى الشر سواء كان ذلك في مسموع أو مقروء أو مشاىد ،فتثور كوامنيا ،فيمتيب القمب
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ويتبعو الجسد ،فيجد حر النار في الدنيا قبل اآلخرة ،يجد نا اًر تمظى في قمبو وجوارحو حتى يقضي نيمتو ،ثم بعد

ذلك يرجع إليو صوابو ،ثم بعد ذلك يوقدىا حتى تضطرم من جديد ،ىذه النوازع قوية ال تحتاج إلى تحريك،

فكيف إذا أوقدت النار من تحتيا؟ ،ومنشأ كل فتنة تقديم الرأي عمى الشرع كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمو

اهلل ،)16(-واليوى عمى العقل ،فتقديم الرأي عمى الشرع ىو فتنة الشبية ،وتقديم اليوى عمى العقل ىو أصل فتنة
الشيوة ،لو أن إنساناً سمم لمنصوص ولم يعرض قمبو لمشبيات فإنو يسمم ،وانما إذا قال :أنا أرى ،وبدأ يتكمم بيذه

الطريقة فإن ذلك ىو الباب ،واذا جعل ذلك أصبلً كما يقول بعضيم لبعض من يحاول إضبللو :ال تسمم عقمك

لآلخرين ،لك عقل ال تعره ليؤالء ،يقصد الشيوخ ،فيثبطو عن حضور مجالس العمم ،ويقول :إن عقمك ىو الذي

ينبغي أن تحكمو في كل شيء ،يعني :أن يحكم في نصوص القرآن وفي نصوص السنة ،وما ىذا العقل وما

مقداره؟ ،وما حال أولئك الذين حكموا العقول من كبار النظار حيث اختمفوا ،وصار الواحد يكفر صاحبو ،واألب
يكفر ابنو -نسأل اهلل العافية -والعكس ،واقرءوا في تراجم ىؤالء من المعتزلة وغيرىم ،اقرءوا في ترجمة أبي عمي

الجبائي شيخ المعتزلة ،وترجمة ىاشم الجبائي ،االبن واألب كل واحد يكفر اآلخر ،وىم يرجعون إلى مرجع واحد
وىو العقل ،ثم أدى بكبارىم ىذا االتباع واالبتداع -اتباع الرأي والعقل المزعوم -إلى الحيرة ،فصاروا يعبرون عن

ونثرا:
ىذا شع اًر ً

نياية إقدام العقول عقال ***

إلى أن قال:

ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا *** سوى أن جمعنا فيو قيل وقالوا

واآلخر الذي يقول" :أضع الممحفة عمى وجيي ،وأصابح الصبح ،وأقمب بين أقوال ىؤالء وىؤالء فبل يترجح لي

شيء"(.)17

وآخر عند الموت يسأل صاحبو ويقول" :ما تعتقد؟ ،ىل أنت مطمئن؟ يقول :نعم ،فيقول :واهلل ال أدري ما أعتقد،

واهلل ال أدري ما أعتقد ،واهلل ال أدري ما أعتقد"(.)18

وآخر يقول" :أموت عمى عقيدة عجائز نيسابور"( ،)19ىؤالء الكبار الذين يقول الواحد منيم" :لقد خضت البحر

الخضم ،وتركت أىل اإلسبلم"( ،)1:ثم بعد ذلك يذكر النتيجة التي خرج فييا الحيرة والضبلل ،ىؤالء أصحاب

عقول ،وكما قال شيخ اإلسبلم" :ىم من أذكياء العالم"(; ،)1فكيف يغر اإلنسان بنفسو ولربما ما ق أر كتاباً وال

كتابين؟ ،كيف يكون ىذا؟ ىل صارت العقائد واألديان ىي أرخص شيء في نفوسنا حيث نعرضيا لمثل ىذه
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم إِ َّن
{وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
األىواء والشرور واآلفات التي تفتك بيا؟! ،تأمموا في قولو -تبارك تعالىَ :-
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 - 18مجموع الفتاوى (;.)55: /
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اد} [اإلسراء ،]58:فالسمع والبصر ميزابان يصبان في قالب القمب فيمتمئ بحسب ما يصب
َّ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
يقينا في بعض األحيان،
فيو من المشاىدات ،والمسموعات ،فيفرح تارة ،ويحزن تارة ،ويكتئب أحياناً ،ويمتمئ ً
ويمتمئ ًّ
شكا وريباً في أحايين أخر ،فمماذا يغرر اإلنسان بنفسو؟!.
إن فتنة الشبيات ترجع إلى ضعف البصيرة وىي بصر القمب ،ترجع إلى قمة العمم ،فإذا اقترن مع ىذا فساد

القصد وحصول اليوى فيذه الفتنة العظمى ،كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل" :-ىي المصيبة الكبرى ،فقل
ما شئت في ضبلل سيئ القصد الحاكم عميو اليوى ال اليدى مع ضعف بصيرتو

ون إَِّال
رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-فيو من الذين قال اهلل فييم{ :إِ ْن َيتَِّب ُع َ
[النجم ،)55("]55:فيذه الفتنة -فتنة الشبيات -تارة تنشأ من فيم فاسد ،وتارة من نقل

وقمة عممو بما بعث اهلل بو
َّ
س}
الظ َّن َو َما تَ ْي َوى األَ ْنفُ ُ
كاذب ،وتارة من حق ثابت

خفي عمى الرجل فمم يظفر بو ،وتارة من غرض فاسد وىوى متبع ،فيي من عمى في البصيرة وفساد في اإلرادة،
وانظروا إلى حال ىؤالء الذين يناكفون أىل اإليمان ،يناكفون أىل العمم والدعاة إلى اهلل -عز وجل -وجعموا من

أنفسيم حربة تطعن بيا خاصرة الدين في كتاباتيم في صحفيم ،في مقاالتيم ،في مواقعيم ،ىؤالء لماذا ال
يرجعون ،مع كثرة ما يرد عمييم ويبين ليم من حقائق الدين ،وال يكاد أحد منيم يرجع عما ىو عميو من الغي

والضبللة؟! ،إن اإلنسان أحياناً يصل إلى حال من طمس البصيرة فقد يختم عمى قمبو ،فإذا طبع عميو فعند ذلك
ت أَم َلم تَ ُك ْن ِم َن ا ْلو ِ
ين}
اع ِظ َ
َ
{س َو ٌ
ال يصل إليو تذكير المذكرين ،وال وعظ الواعظين ،ولسان حالوَ :
اء َعمَ ْي َنا أ ََو َع ْظ َ ْ ْ
[الشعراء.]158:

ومآل ىذه الفتنة -فتنة الشبيات -الكفر والنفاق ،ليست كالسابق الواحد لربما يعافس بعض الشيوات ،ويرجي
نفسو بالتوبة ويقول :أتوب إلى اهلل ،أسأل اهلل أن يغفر لي ،ولربما إذا جاء رمضان تأثر وأناب ،وظير عميو

بوادر اإلقبال والعبادة ورق قمبو والن ،اآلن أصحبت تعرض عمى الناس فتن وشبيات تجتاليم من دينيم أصبلً

في أمور يقرؤىا أو يسمعيا أو يجالس أصحابيا فيعمق ذلك بقمبو ،ىذه فتنة المنافقين كما قال الحافظ ابن القيم
-رحمو اهلل(.)51

فتنة أىل البدع واألىواء عمى حسب مراتب بدعيم وأىوائيم ،والبصر في ىذا الباب يتطمب أمو اًر عدة :يحتاج
إلى عمم راسخ ،ويحتاج إلى عقل راجح ،ويحتاج إلى دين متين ،ويحتاج إلى معرفة األمور عمى حقائقيا عمى ما

ىي بو ،فعند ذلك إذا تكمم اإلنسان ،وأبدى رأياً في األمور الواقعة فإنو يرجى لو أن يتكمم بطريقة مرضية ،وأن

يصل إلى الرشد ،وأن يكون مسدداً ،وان أخطأ فيو معذور ،أعني من استجمع ىذه األوصاف ،قد يكون اإلنسان

من أوعية العمم ولكن ال عقل لو ،والعقل غير الذكاء ،والعقل غير العمم ،فقد يكون من أوعية العمم ولكنو أىوج

فمثل ىذا ال يصمح أن يتكمم في ىذه القضايا ،وال أن يتخذه الناس مرجعاً وال مشي اًر؛ ألنو ال يوصميم إلى

صواب ،وقد يكون لئلنسان عقل راجح ولكن ال بصر لو بما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-فيو

أعمى يقود العمي ،فكيف يوصميم إلى محل السبلمة؟! ،وانما اجتماع العمم والعقل بمنزلة اجتماع نور العين مع
ضوء الشمس ،فإذا حصل ذلك واجتمع أبصر اإلنسان األشياء بوضوح عمى ما ىي عميو ،والدين والورع وتقوى
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اهلل -تبارك وتعالى -تنجمي معيا البصيرة فيوفق ،وليذا قال بعض العمماء لما نظر في أحكام بعض أىل
القضاء ،ورأى السداد في ىذه األحكام :إنو يعان بقيام الميل ،يعان عمى الصواب والحكم الصحيح السديد بقيام
الميل ،وىذا ليس بغريب؛ ألن اهلل يقول{ :إِ ْن تَتَّقُوا المَّ َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقَا ًنا} [األنفال ،]5;:فتنجمي البصيرة ،فيرى
اإلنسان األشياء عمى حقائقيا ،فتأتي أحكامو مسددة صائبة ،فالدين البد منو ،ورقيق الدين ال يصمح أن يكون

مرجعاً لمناس ،والبد من معرفة األشياء عمى ما ىي عميو ،عمى حقائقيا ،واال فإن اإلنسان إذا تكمم في أمور ال
يدرك أبعادىا ومرامييا ،أو أنيا ما استتمت فصوليا فإنو قد يخطئ ،ولذلك فإن الكثيرين لربما ينشغمون في ىذه

األيام باألحداث الواقعة ىنا وىناك في ببلد اهلل الواسعة ،ولربما يمحون ويطالبون أىل العمم أن يبينوا ليم موقفاً
في كل قضية تقع مع أن ىذه القضايا لربما ما استتمت فصوليا وأبعادىا وجوانبيا ،الزالت تمر في أطوارىا

األولى ،وقد يكون ىذا العالم لم يتصور ىذه األشياء بحسب ما ىي عميو ،فبل يطالب بأكثر مما يطيق ،وقد
يصدر عنو ما قد يندم عميو أو يندم أولئك الذين أغروه واضطروه إلى الكبلم ،قد يندمون ،واهلل ال يكمف نفساً إال

وسعيا ،إال ما آتاىا ،وقد يتوقف اإلنسان في بعض األشياء وقد يسكت والسكوت موقف ،فميس من واجبات

العالم ومقتضيات عممو أن يتكمم في كل قضية واقعة سواء كان قد استجمع شروط الكبلم فييا أو لم يستجمع،
يكفي أن يتكمم بعضيم فبل يكون الحق خافياً.

الحديث عن الفتن ينبغي أن يبلمس قموبنا؛ ألننا نقمب فييا ،وأن ال يذىب فكر اإلنسان إلى اآلخرين حينما يسمع
ىذا الكبلم ،ويتصور أن فبلناً من الناس قد افتتن ،وأن اآلخر قد بمي ،ثم ينسى نفسو ،ال ،نحن نطمب الخبلص
ألنفسنا ،نحن نتحدث عن أنفسنا ،ولسنا نتحدث عن اآلخرين ،نحن نطمب المخرج والسبلمة ،والنبي -صمى اهلل

عميو وسمم -كما في حديث حذيفة -رضي اهلل تعالى عنو -يقول(( :تعرض الفتن عمى القموب كالحصير عوداً

عودا))( ،)55كيف تكون أعواد الحصير متتابعة متعاقبة عمى ىذا الذي ينسجو فيكون ىذا العود بعد ىذا العود،
ً

فالفتن تعرض ىكذا عمى القموب ،فكيف يكون المخرج؟ ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -يذكر آثارىا(( ،فأي قمب
أشربيا نكت فيو نكتة سوداء ،وأي قمب أنكرىا نكت فيو نكتة بيضاء ،حتى تصير القموب عمى قمبين عمى أبيض

مثل الصفا فبل تضره فتنة ما دامت السموات واألرض)) ،متى نصل إلى ىذ المستوى؟ ،ىذه الفتن التي تعرض

متتابعة إذا كان بعضيا قد يعمق بقمبو فمعنى ذلك أن في ىذا القمب من النكت السوداء بحسب ما يعمق في قمبو
من تمك الفتن ،قد يكثر ذلك أو يقل ،فكيف ترفض قموبنا ىذه الفتن أييا األحبة؟ ،كيف نصل إلى ىذا المستوى

أن يكون القمب بحيث ال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض ،وال يكون بالصفة األخرى ((كالكوز مجخًيا))،

األسود المرباد ،بعضيم يقول :سواد عمى حمرة ،وبعضيم يقول :سواد فيو لون بياض قميل كمون النعام،

((كالكوز مجخًيا)) ،يعني :مثل ىذا الكأس اآلن ،مجخًيا يعني منكوساً مقموباً ،إذا كان بيذه الطريقة ىل يمكن
أن يستوعب بداخمو الماء؟ أبداً ،فإذا وصل اإلنسان إلى حال من تشرب الشبيات التي تتابع عميو فإنو يصير
منكر إال ما أشرب من ىواه)) ،إذا قيل لو :ىذا قول العالم الفبلني سخر
إلى حال ((ال يعرف معروفاً ،وال ينكر ًا
وأنف وكأنما قيل لو شيء منكر ،إذا قيل لو :ىذه فتوى لئلمام الفبلني سخر منو ،وقال :ىذا إمامك أنت ،أما أنا

 - 55أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أن اإلسبلم بدأ غريبا وسيعود غريبا ،وأنو يأرز بين المسجدين ،برقم (.)166

فمي إمام ،ومن إمامك؟ قال :اهلل أعطاني عقبل ال يمكن أن أؤجره لشيوخك وأئمتك ،ىذه مصيبة ،بل وصل األمر
ببعضيم أنو يصرح بسب أصحاب النبي

-صمى اهلل عميو وسمم -وذميم وتجييميم ،وىذا ليس بجديد ،وقع

فيو الطوائف قبل ،وال تذىبوا بعيداً دعك من الرافضة وموقفيم ،المعتزلة في وقت مبكر عمرو بن عبيد الذي كان
معروفاً بالزىد والعبادة ،وىو عمى رأي المعتزلة وىو من شيوخيم ،ماذا كان يقول عن عبد اهلل بن عمر بن
الخطاب من عمماء الصحابة وكبارىم مرشح لمخبلفة؟ يقول :حشوي ،ماذا كانوا يقولون عن مثل ابن مسعود
وغيره من عمماء الصحابة؟ ،أحدىم كان يذكر لو سمعت اإلسناد من فبلن ما قبمتو ،ولو سمعتو من فبلن
لرددتو ،ولو سمعتو من فبلن لكذبتو ،ولو سمعتو من النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لما قبمتو ،ولو سمعتو من

رب العالمين لقمت :ما عمى ىذا أخذت عمينا الميثاق ،ىذا واحد من شيوخ المعتزلة متدين يتبع العقل ،واذا قرأت
في كتبيم كأنما تق أر في كتب أرسطو وأفبلطون ،ما كأنك تق أر في كتب قوم عرفوا الرسالة أصبلً ،ما الذي أوقعيم

في ىذا؟ وتستغرب اليوم ممن يزدري بعض العمماء المعاصرين أو المتقدمين! ال تستغرب ،ىي األىواء قديماً

وحديثاً ،وىي أعمق بالقمب من الجرب.

المسألة خطيرة ،فيصير القمب كالكوز مجخًيا ،تأتي لو باآليات والنصوص ،بمغ ببعض المعاصرين من أىل
البدع أنو ذكر لو آية في التوحيد ،قال :يا عمي ىذه آية وىابية ،آية وىابية! ،انظر اليوى ،ىذا شيخ من شيوخ
أىل البدع من القبوريين لما أنكر عميو بعض األعمال الشركية ،وذكرت لو آية قال :ىذه آية وىابية ،فيؤالء

منكر إال ما أشرب من ىواه)).
صارت قموبيم بيذه المثابة ((كالكوز مجخًيا ،ال يعرف معروفاً ،وال ينكر ًا
فواهلل لوال اهلل يسعد عبده *** بتوفيقو واهلل بالعبد أرحم
لما ثبت اإليمان يوماً بقمبو *** عمى ىذه العبلت واألمر أعظم

وال طاوعتو النفس في ترك شيوة *** مخافة نار جمرىا يتضرم

وال خاف يوماً من مقام إليو *** عميو بحكم القسط إذ ليس يظمم

جاء في حديث المقداد -رضي اهلل تعالى عنو -قال" :أيم اهلل لقد سمعت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
يقول(( :إن السعيد لمن جنب الفتن ،إن السعيد لمن جنب الفتن ،إن السعيد لمن جنب الفتن ،ولمن ابتمي فصبر

اىا))( ،)55السعيد من جنب الفتن ،يرددىا النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-كيف يجنب الفتن -فتن الشبيات
فو ً

وفتن الشيوات -إذا كان جريج الراىب لما دعت عميو أمو أن ال يموت حتى يرى وجوه المومسات حصل لو ما

حصل ،فكيف بالذي يقمب بصره في المواقع اإلباحية؟! كيف تكون حالو؟ وكيف يكون قمبو؟ ،رؤية فقط وجو
مومس ىذه عقوبة ،ودعوة أصابتو حينما دعت عميو أمو ،فالذي يذىب إلى ذلك بطوعو واختياره كيف تكون

حالو؟ ،وىكذا أولئك الذين ينظرون في األىواء والضبلالت والشبيات ،األمر ليس بالسيل.

 - 55أخرجو أبو داود ،كتاب الفتن والمبلحم ،باب في النيي عن السعي في الفتنة ،برقم ( ،)6585والطبراني في المعجم الكبير،
برقم ( ،)7;9وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم (.)1859

يقول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-أمتي ىذه أمة مرحومة ليس عمييا عذاب في اآلخرة ،عذابيا في الدنيا

الفتن والزالزل والقتل))( ،)56وفي حديث عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل تعالى عنيما -مرفوعاً(( :وان أمتكم ىذه

بعضا ،وتجيء الفتنة
جعل عافيتيا في أوليا ،وسيصيب آخرىا ببلء وأمور تنكرونيا ،وتجيء فتنة فيرقق بعضيا
ً
فيقول المؤمن :ىذه ميمكتي ،ثم تنكشف ،وتجيء الفتنة ،فيقول المؤمن :ىذه ،ىذه))( ،)57يعني :ميمكتي ،ىذا في

تتابع ىذه الفتن ،يرقق بعضيا :ييون بعضيا بعضاً ،كمما وقعت فتنة قال الناس ىذا ،والفتنة إذا جاءت تنسي

التي قبميا ،فكيف يحصل لنا مثل ىذا التوقي؟ كيف نستطيع أن نتخمص من ىذا الببلء؛ لئبل يصيب قموبنا؟.
ِ
ِ
ين ظَمَ ُموا ِم ْن ُك ْم
يب َّن الَِّذ َ
{واتَّقُوا فتْ َن ًة ال تُص َ
فأعظم ذلك وأول ذلك وبو نكون ممتثمين لقولو -تبارك وتعالىَ :-
اص ًة} [األنفال ،]57:أن نعتصم بالكتاب والسنة ،وأن نجرد المتابعة لمنبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-إذا كان اهلل
َخ َّ
ت فَِإ َّنما أ ِ
َض ُّل َعمَى
ضمَ ْم ُ
تبارك وتعالى -يقول لنبيو -صمى اهلل عميو وسمم -وىو إمام الميتدينُ { :-ق ْل إِ ْن ََ
ت فَِبما ي ِ
وحي إِلَ َّي َرِّبي} [سبأ" ،]75:فبما يوحي" تقديم المعمول ،أو تقديم الجار والمجرور يفيد
َن ْف ِسي َوِا ِن ْ
اىتَ َد ْي ُ َ ُ
أو يشعر بالحصر {فَِبما ي ِ
وحي إِلَ َّي َرِّبي} ،فاالىتداء إنما يكون بما يوحي إليو ،ما قال :بعقمك ،بمداركك ،بفيمك
َ ُ
لؤلمور ،وتحميبلت األمور الواقعة ،واألخبار وما إلى ذلك{ ،فَ ِبما ي ِ
وحي إِلَ َّي َرِّبي} ،فحصر االىتداء بالوحي،
َ ُ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ستَ ِق ٍيم} [آل عمران ،]151:و"قد" ىنا تفيد التحقيق" ،ومن
ي إِلَى ص َراط ُم ْ
واهلل يقولَ { :و َم ْن َي ْعتَص ْم ِبالمَّو فَقَ ْد ُىد َ
يعتصم باهلل" ،ما قال :يعتصم بعقمو" ،يعتصم باهلل" ،كيف نعتصم باهلل؟ أن نرجع إلى الوحي المنزل أن نتمسك
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ستَ ِق ٍيم} [الزخرف ،]65:وفي حديث أبي ىريرة -رضي اهلل
استَ ْمس ْك ِبالَّذي أُوح َي إِلَ ْي َك إِ َّن َك َعمَى ص َراط ُم ْ
بو {فَ ْ
تعالى عنو -المشيور قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-تركت فيكم شيئين لن تضموا بعدىما)) ،وذكر كتاب
اهلل وسنتو -صمى اهلل عميو وسمم ،-وقال(( :ولن يتفرقا حتى يردا عمي الحوض))( ،)58اليوم تسمع بعض
المبراليين والعممانيين يتكمم فيظن بعض من ال دراية لو أنو قد تغير وتاب ،واستقامت حالو ،يقول :القرآن فيو

اليدى ،وكل ما تحتاج إليو البشرية موجود في القرآن ،وبدأ ىذا الرجل الذي ال يعرف القرآن ،بدأ يتكمم ويمدح
القرآن ،فتعجب وأنت تسمع في ىذا المجمس كبلم ىذا اآلدمي ،أو من كان في مسبلخ آدمي ،ثم بعد ذلك يبدأ

يممز ويتكمم ويشكك في السنة ،يريد أن يقول :نقتصر عمى القرآن ،يكفينا القرآن ،واذا قال اإلنسان مثل ىذا
الكبلم فيو ضال يريد أن يفصل بين القرآن وبين السنة ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :ولن يتفرقا حتى

يردا عمي الحوض))" ،وكتاب اهلل وسنتي" ،البد من ىذا وىذا ،والحديث المشيور حديث العرباض -رضي اهلل

كثيرا)) ،ىذا االختبلف الذي نشاىده ،فما المخرج؟ ((فعميكم
تعالى عنو(( :-وانو من سيعش منكم فسيرى اختبلفاً ً
بسنتي وسنة الخمفاء الراشدين الميديين عضوا عمييا بالنواجذ ،واياكم ومحدثات األمور ،فإن كل بدعة

 - 56أخرجو أبو داود ،كتاب الفتن والمبلحم ،باب ما يرجى في القتل ،برقم ( ،)659:وصححو األلباني في صحيح الجامع،
(.)15;8
 - 57أخرجو مسمم ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بالوفاء ببيعة الخمفاء ،األول فاألول ،برقم (.)1:66
 - 58أخرجو الحاكم في المستدرك (; ،)51وصححو األلباني في صحيح الجامع (.)5555

ضبللة))( ، )59ما سنتو؟ ما سنة الخمفاء الراشدين؟ ىل ىي في اتباع العقول واألىواء واألذواق واألمزجة التي
تفرقت بسببيا الطوائف؟ ىؤالء يقولون :أنتم تروون عن ميت ،تأخذون عمومكم عن الموتى ،ونحن عمى اتصال

مباشر بالحي الذي ال يموت ،ىؤالء كيف تناقشيم؟ كيف تورد عمييم النصوص وقد استغنوا عنيا أصبلً،

وآخرون جاءىم الشيطان وقال ليم :إن ىؤالء النقمة لؤلخبار من أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فضبلً

عمن بعدىم ىم ضبلل وكفار ،ال يوثق بخبرىم ،فتركوا سنة رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -واتبعوا األكاذيب
كثيرا ،وجاء الشيطان إلى قوم وقال ليم :العقل مقدم والنقل تابع لو ،بل قال
واألباطيل والخرافات فضموا وأضموا ً
بعض شيوخ المعتزلة :النقل تيمة ،والحجة في المقاييس العقمية ،ىذا كيف تقول لو :قال اهلل وقال رسولو ،فيأتي
لك بالقوادح العشرة التي ذكرىا الرازي ،جرأة عمى اهلل -عز وجل ،-أبواب إلى جينم ،دعاة عمى أبواب جنيم ،فبل
ينجي من ىذه الفتنة -فتنة الشبيات -إال تجريد اتباع النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-أن نحكمو في دقيق الدين

وعظيمو ،في ظاىره وباطنو ،في عقائده ،وأعمالو ،وحقائقو ،وشرائعو ،فنتمقى عنو حقائق الدين ،واإليمان ،وشرائع
اإلسبلم كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل.

األمر الثاني :حسن الصمة باهلل -عز وجل ،-ىذا أمر البد منو ،حسن الصمة باهلل ،بأنواع ىذه الصمة ،فأول

ذلك :الدعاء ،أن يكثر اإلنسان من الميج بالدعاء ،تأمموا قول يوسف -صمى اهلل عميو وسمم -لما امتحن بامرأة
ف ع ِّني َك ْي َد ُى َّن أَصب إِلَ ْي ِي َّن وأَ ُك ْن ِم َن ا ْلج ِ
اب
اىمِ َ
استَ َج َ
َ
ْ ُ
ص ِر ْ َ
ين * فَ ْ
العزيز والنساء البلتي تماألن معيا قالَ { :وِاَّال تَ ْ
َ
ِ
ف ع ْن ُو َك ْي َد ُى َّن إِ َّن ُو ُىو َّ ِ
يم} [يوسف ،]56:ىذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم،
لَ ُو َرب ُ
ص َر َ َ
َ
ُّو فَ َ
السميعُ ا ْل َعم ُ
ف َع ِّني َك ْي َد ُى َّن} ،إنو ال حول لمعبد
ص ِر ْ
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم -عميو السبلم ،-يقولَ { :وِاَّال تَ ْ
وال قوة إال بأن يسأل ربو أن يخمصو وأن ينجيو من الفتن ما ظير منيا وما بطن ،وجاء عن حذيفة -رضي اهلل

تعالى عنو(( :-ليأتين عمى الناس زمان ال ينجو فيو إال من دعا بدعاء كدعاء الغريق))( ،)5:الضراعة إلى اهلل،
ىل نحن نفعل ىذا ونحن نشاىد ىذه الفتن تتخطف من حولنا؟ ،كل يوم يتساقط أناس من المنتسبين إلى العمم

{رَّب َنا
ومن غيرىم ،يتساقطون في فتن شبيات ،وفتن شيوات ،وفتن مخموطة من ىذا وىذا ،واهلل عممنا أن نقولَ :
ين َكفَُروا} [الممتحنة" ،]7:فتنة" ىنا مصدر ،والمصدر ىنا بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول،
ال تَ ْج َع ْم َنا ِفتْ َن ًة لِمَِّذ َ
كما قال أىل العمم من المفسرين كالقرطبي وغيره{ ،ال تَ ْج َع ْم َنا ِفتْ َن ًة} ،أي :ال تجعمنا فاتنين لغيرنا ،ومن المعاني

التي يذكرونيا في ىذا :أن ال تسمط عمينا عدونا فيتغمب عمينا ثم يفتن بسبب ذلك ،ويقول :لو كانوا عمى حق لما
ين َكفَُروا} ال تجعمنا فاتنين ،ومن ذلك أيضاً تمثيل اإلسبلم بسوء أمام
{رَّب َنا ال تَ ْج َع ْم َنا ِفتْ َن ًة لِمَِّذ َ
غمبناىم وقيرناىمَ ،
الناس ،فيقال :ىؤالء يدعون إلى ىذا الدين وىم أبعد الناس عنو ،وانظر إلى أحوال األمة اليوم من الضعف

والتفرق والحروب ،العالم الثالث ىو ما بين العالم الغربي والعالم الشرقي ،الدول الصناعية عنا غرباً وعنا شرقاً
ونحن بينيا ،العالم الثالث الذي يحتل الثروات والموقع اإلستراتيجي ،وأولئك في أقاصي الدنيا غرباً ،وأقاصييا

 - 59أخرجو أبو داود ،كتاب السنة ،باب في لزوم السنة ،برقم ( ،)6859والترمذي ،أبواب العمم عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو
وسمم ،-باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع ،برقم ( ،)5898وابن ماجو ،أبواب السنة ،باب اجتناب البدع والجدل ،برقم
( ،)68وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم (;.)576
 - 5:أخرجو أبو نعيم في الحمية ( ،)596/1وابن أبي شيبة في المصنف ،برقم (.)59168

شرقاً ونحن بينيم في حال من التردي والضعة ،الدول النامية ،العالم الرجعي المتخمف ،العالم الثالث ،الواحد

{رَّب َنا ال
يعرق جبينو حينما يسمع مثل ىذا الكبلم ،عالة عمى العالم في كل شيء حتى في لباسنا الذي نمبسوَ ،
ين َكفَُروا} ،سيقولون :ىؤالء عمى الحق ،فيفتنون ،والمعنى اآلخر :ال تجعمنا مفتونين لمذين كفروا،
تَ ْج َع ْم َنا ِفتْ َن ًة لِمَِّذ َ
فتسمط الكفار عمينا فيفتنونا عن ديننا.

وىكذا من الدعاء أن اإلنسان يستعيذ باهلل -تبارك وتعالى -من الفتن ،وفي حديث زيد بن ثابت -رضي اهلل

تعالى عنو -مرفوعاً(( :تعوذوا باهلل من الفتن ما ظير منيا وما بطن))(; ،)5وفي حديث أيضاً أبي ىريرة(( :إذا
تشيد أحدكم فميستعذ باهلل من أربع- ،وذكر منيا -ومن فتنة المحيا والممات))( ،)55ما ىي فتنة المحيا؟ يدخل
فييا ىذه الفتن التي تعتور اإلنسان في حياتو ،وفي حديث آخر :كان رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -إذا

أمسى قال(( :أمسينا وأمسى الممك هلل ،وفيو :الميم إني أعوذ بك من الكسل ،واليرم ،وسوء الكبر ،وفتنة الدنيا،
وعذاب القبر))( ،)51وفي الحديث اآلخر :كان يدعو في الصبلة(( :الميم إني أعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ

بك من فتنة المسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة المحيا ،وفتنة الممات))( ،)55وفي الحديث اآلخر :أن رسول اهلل

-صمى اهلل عميو وسمم -كان يعمميم ىذا الدعاء كما يعمميم السورة من القرآن قولوا(( :الميم إنا نعوذ بك من

عذاب جينم ،إلى أن قال :ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات))( ،)55كما يعمميم السورة من القرآن ،فيل نحن

أييا األحبة نستعيذ كثي اًر ونستحضر بعد التشيد حينما نستعيذ باهلل من الفتن فتنة المحيا والممات نستحضر ىذه

المعاني؟.

وىكذا يدخل في الدعاء طمب اليداية من اهلل -تبارك وتعالى ،-اهلل يقول(( :كمكم ضال إال من ىديتو،

فاستيدوني أىدكم))( ،)56وفي الحديث اآلخر :أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وىو إمام الميتدين -كان يقول
إذا قام يصمي من الميل(( :الميم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ،فاطر السموات واألرض ،أنت تحكم بين عبادك

فيما كانوا فيو يختمفون ،اىدني لما اختمف فيو من الحق بإذنك ،إنك تيدي من تشاء إلى صراط مستقيم))(،)57
ىل نحن نردد مثل ىذا؟ ،إذا رفع اإلنسان يديو يدعو يقول مثل ىذا؟ ،إذا سجد مع كثرة ما نحن فيو في ىذه

األوقات من الفتن؟.

; - 5أخرجو مسمم ،كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا ،باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عميو ،واثبات عذاب القبر

والتعوذ منو ،برقم (.)5:89

 - 55أخرجو مسمم ،كتاب المساجد ومواضع الصبلة ،باب ما يستعاذ منو في الصبلة ،برقم (.)7::
 - 51أخرجو البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من المأثم والمغرم ،برقم ( ،)858:ومسمم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة
واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ،برقم (.)5955

 - 55أخرجو البخاري ،كتاب األذان ،باب الدعاء قبل السبلم ،برقم ( ،):55ومسمم ،كتاب المساجد ومواضع الصبلة ،باب ما

يستعاذ منو في الصبلة ،برقم (;.)7:
 - 55أخرجو مسمم ،كتاب المساجد ومواضع الصبلة ،باب ما يستعاذ منو في الصبلة ،برقم (.)7;5
 - 56أخرجو مسمم ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب تحريم الظمم ،برقم (.)5799
 - 57أخرجو مسمم ،كتاب صبلة المسافرين وقصرىا ،باب الدعاء في صبلة الميل وقيامو ،برقم (.)995

ومن الصمة باهلل العبادة ،التقرب إلى اهلل -عز وجل -بالعبادات ،تأمل قول اهلل عن يوسف -عميو الصبلة
ِ ِ
اء} [يوسف ،]56:ما التعميل؟ "إن" ىنا تفيد التعميل{ ،إِ َّن ُو ِم ْن ِع َب ِاد َنا
ف َع ْن ُو ُّ
وء َوا ْلفَ ْح َ
ص ِر َ
والسبلمَ { :-ك َذل َك ل َن ْ
ش َ
الس َ
ين} ،قراءة متواترة ،وفي القراءة األخرى المتواترة {إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ا ْلم ْخمِ ِ
ين} ،وبين القراءتين مبلزمة في
ص َ
ص َ
َ
ُ
ُ
المعنى ،فاإلخبلص ىو طريق الخبلص ،اإلخبلص هلل -عز وجل ،-وكيف يتحقق ىذا اإلخبلص؟ ومن وجد

فيو اإلخبلص كيف تكون حالو مع ربو -تبارك وتعالى-؟ وىكذا حديث معقل بن يسار كمنا نعرفو في قول النبي

-صمى اهلل عميو وسمم(( :-العبادة في اليرج كيجرة إلي))( ،)58وىو مخرج في صحيح مسمم ،وعبارات العمماء -

رحميم اهلل -تنوعت في تفسير ذلك ،فبعضيم كابن رجب يقول " :وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون

أىواءىم وال يرجعون إلى دين؛ فيكون حاليم شبييًا بحال الجاىمية"( ،)59وبعضيم كالطحاوي يقول :لكون اليرج
يشغل الناس عن األىم وىو العبادة ،فكان من اشتغل بالعبادة مستحقاً ليذا الثواب( ،)5:وبنحوه قال النووي ،الناس

مشغولون فكيف اآلن أييا األحبة بوسائل اإلعبلم ومتابعة القنوات والمواقع اإللكترونية؟ ،فما الذي يبقى لمعمم

والعمل؟ ما الذي يبقى لمتحصيل؟ واذا جاء اإلنسان لمعبادة فقمبو مشوش مشتت ،ينبغي لئلنسان أن يضع لنفسو

أىدافاً ،ىذه الفتن قد تتطاول ،قد تبقى عقوداً ،فيمضى العمر ،ضع لك ىدفاً ومنياجاً واضحاً في العمم والعمل،
ثم اجعل لمتابعة ما يجري وقتاً محدداً ال يصرفك عما أنت بصدده ،يمكن أن يتابع اإلنسان األخبار لمدة معينة

نصف ساعة في اليوم لممواقع التي تجمع األخبار مثبلً المتفرقة ،وتنقح بطريقة مأمونة بإذن اهلل -عز وجل ،-وال

داعي لمتتبع؛ ألن ىذا التتبع كالذي يعد أمواج البحر ،ىذا فضبلً عن أولئك الذين يكتبون في مواقع منتديات أو
يكتبون في وسائل أخرى مثل الواتس آب ،أو يكتبون في حساب في تويتر أو يكتبون في الفيس بوك ،ثم يفتح

بين دقيقة وأخرى ينظر ماذا عمقوا عمى شريف كبلمو ،ومتين تحقيقو وتدقيقو ،ثم ال يزيده ذلك إال تيياً واعجاباً،
ماذا عمقوا؟ ،كم دخل؟ كم قرئ؟{ ،أَْل َيا ُك ُم التَّ َكاثُُر * َحتَّى ُزْرتُ ُم ا ْل َمقَا ِب َر} [التكاثر ،]5-1:إلى متى ىذه الحال؟ ىذه
مثل أمواج البحر ،الذي يريد أن يعد أمواج البحر ،ال تنتيي ،ال تنتيي أبداً ،وبعضيم يفسر الحديث بقريب من
ىذا كما يقول ابن الجوزي" :بحيث إن القموب تشتغل إذا عمت الفتن ،فإذا تعبد متعبد دل ذلك عمى قوة اشتغال

قمبو باهلل -تبارك وتعالى ،)5;("-وبعضيم كالقرطبي يقول" :المتمسك آنذاك المعتزل ليا وألىميا قد فر من الناس
والفتنة بدينو ،واعتصم بالعبادة ،فيو كالمياجر الذي فر بدينو"( ،)65وبعضيم كالمناوي يقول :إن ذلك باعتبار

كثرة الثواب()61؛ ألن الصوارف إذا كانت قوية األجر يكون أعظم ،وىذا نظر صحيح ،الصوارف كثيرة فإذا أقبل
العبد عمى العبادة فمو من األجر أعظم مما يكون لغيره ،أو ألن ًّ
كبل من ىؤالء قميل في الناس ،فكما أن األبدان
تياجر فكذلك القموب تياجر إلى ربيا وبارييا وخالقيا السيما إذا عمت الفتن ،فيياجر باألحوال واألعمال
 - 58أخرجو مسمم ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب فضل العبادة في اليرج ،برقم (.)5;6:
 - 59انظر :لطائف المعارف (ص.)155 :

 - 5:انظر :شرح مشكل اآلثار (.)571 /17
; - 5كشف المشكل من حديث الصحيحين (.)65 /5
 - 65انظر :تطريز رياض الصالحين (ص.)969 :
 - 61انظر :فيض القدير (.)595 /6

الصالحة ،وفي الحديث(( :بادروا باألعمال فتناً كقطع الميل المظمم))( ،)65بادروىا ،اعمموا قبل أن يأتي ذلك

فتنشغموا بو عن العبادة(( ،يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كاف اًر ،أو يمسي مؤمناً ويصبح كاف اًر ،يبيع دينو بعرض
من الدنيا)) ،بإغراء بصفقة ،بشيرة ،بتطبيل بعض المواقع لو ،ثم بعد ينحرف ،ولربما وصل بو الحال إلى حال
يمحد فييا تماماً ((يبيع دينو بعرض من الدنيا)) ،واذا أراد مثل ىذا أن يراجع أو وعظ أو نحو ذلك يبدأ يفكر

باألعداد واألتباع سيخسرىم ،كما قال المعممي -رحمو اهلل" :-ومنيم من يكون لو في الباطل شيرة ومعيشة"(،)65

فإذا تذكر أن الشيرة ىذه ستذىب وأن المعيشة ىذه ستذىب فعند ذلك يفكر كثي اًر قبل أن يرجع ،فالنبي -صمى

اهلل عميو وسمم -يقول(( :بادروا باألعمال)) ،ففيو حث عمى المبادرة باألعمال الصالحة قبل تعذرىا كما يقول

اإلمام النووي -رحمو اهلل ،)66(-واالشتغال عنيا بما يحدث من الفتن الشاغمة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظبلم
الميل المظمم ال المقمر ((كقطع الميل المظمم)) ،ثم وصف -صمى اهلل عميو وسمم -نوعاً من شدائد تمك الفتن أنو
يمسي الرجل مؤمناً ثم يصبح كاف اًر والعكس ،فيذا يدل عمى شدة ىذه الفتن ،فيتحول الناس تحوالت في اليوم

الواحد ،لربما يخرج من الدين بكممة يكتبيا ،بتغريدة واحدة ينسمخ من الدين ،ويظن أن األمر سيل ،وفي الحديث
اآلخر :لما استيقظ النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ذات ليمة فقال(( :سبحان اهلل! ماذا أنزل الميمة من الفتن ،وماذا

فتح من الخزائن ،أيقظوا صواحبات الحجر ،فرب كاسية في الدنيا عارية في اآلخرة))(" ،)67أيقظوا صواحبات
الحجر" ،لماذا يوقظن ؟ من أجل قيام الميل ،من أجل العبادة ،فدل ذلك عمى أن العبادة ليا أثر كبير في وقاية
العبد من الفتن ،فكيف إذا خف جرمو ووزنو في ىذا الباب ،ال عبادة وال عمم ،ال عمم وال عمل ،ويطوف في تمك

المواقع ،ويسرح نظره في ألوان الفتن من الشبيات والشيوات ،ال عمم وال عمل.

َص َاب ُك ْم
{و َما أ َ
أمر ثالث :وىو الرجوع إلى اهلل -تبارك وتعالى -والتوبة وكثرة االستغفار ،واهلل -عز وجل -يقولَ :
ص ٍ
ِ
ِ
س َب ْت أ َْي ِدي ُك ْم َوَي ْعفُو َع ْن َك ِث ٍ
اء ُى ْم
م ْن ُم َ
ير} [الشورى ،]55:ىذا بما كسبت أيدينا ،وقالَ { :فمَ ْوال إِ ْذ َج َ
يبة فَ ِب َما َك َ
ِ
ان المَّ ُو ُم َع ِّذ َب ُي ْم
ان المَّ ُو لِ ُي َع ِّذ َب ُي ْم َوأَ ْن َ
ت ِفي ِي ْم َو َما َك َ
{و َما َك َ
ْس َنا تَ َ
س ْت قُمُ ُ
وب ُي ْم} [األنعام ،]65:وقالَ :
ض َّر ُعوا َولَك ْن قَ َ
َبأ ُ
ون} [األنفال ،]55:فيذه الفتن عذاب وشقاء.
ستَ ْغ ِف ُر َ
َو ُى ْم َي ْ
وأمر رابع :وىو الصبر واليقين ،ففتنة الشبيات تدفع باليقين ،وفتنة الشيوات تدفع بالصبر ،وليذا جعل اهلل
آي ِات َنا
{و َج َع ْم َنا ِم ْن ُي ْم أ َِئ َّم ًة َي ْي ُد َ
ص َب ُروا َو َكانُوا ِب َ
ون ِبأ َْم ِرَنا لَ َّما َ
اإلمامة في الدين منوطة باألمرين :الصبر واليقين َ
ون} [السجدة ،]56:فأولئك الذين يرتابون وليس ليم يقين ثابت ال يكون الواحد منيم إماماً في الدين ،والذي ال
ُيوِق ُن َ

صبر لو عمى طاعة اهلل ،أو عن معصيتو ال يكون إماماً في الدين ،وابراىيم -صمى اهلل عميو وسمم -لما قال اهلل
لو{ :إِ ِّني ج ِ
اعمُ َك لِ َّمن ِ ِ
اما} [البقرة ،]156:أخذتو الشفقة عمى ذريتو ،فقالَ { :و ِم ْن ُذِّري َِّتي} ،يعني :اجعل أئمة،
َ
اس إ َم ً
ين} ،ىنا اإلمامة ليست اإلمامة في الرياسة في الدنيا ،ال ،اإلمامة في الدين ،ال
قال اهلل{ :ال َي َنا ُل َع ْي ِدي الظَّالِ ِم َ

ينال عيدي باإلمامة في الدين الظالمين ،فالظالم ال يكون إماماً أبداً ،فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشيوة،

 - 65أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب الحث عمى المبادرة باألعمال قبل تظاىر الفتن ،برقم (.)11:
 - 65انظر :القائد إلى تصحيح العقائد (ص.)15 :
 - 66شرح النووي عمى مسمم (.)155 /5
 - 67أخرجو البخاري ،كتاب العمم ،باب العمم والعظة بالميل ،برقم (.)117

وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبية ،ذكر ىذا الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل ،-واهلل -عز وجل -يقول:
ِ
ِ
ِ
ِ
ير َوِا ْن
ش َرُكوا أَ ًذى َك ِث ًا
ين أَ ْ
اب ِم ْن قَ ْبمِ ُك ْم َو ِم َن الَِّذ َ
س َم ُع َّن ِم َن الَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
{لَتُْبمَ ُو َّن في أ َْم َوال ُك ْم َوأَ ْنفُس ُك ْم َولَتَ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ُم ِ
ور} [آل عمران" ،]1:8:تصبروا وتتقوا" ،وقال في اآلية األخرى{ :إِ ْن
تَ ْ
ص ِب ُروا َوتَتَّقُوا فَإ َّن َذل َك م ْن َع ْزم األ ُ
ِ
ش ْي ًئا إِ َّن المَّ َو ِب َما
ض ُّرُك ْم َك ْي ُد ُى ْم َ
ص ِب ُروا َوتَتَّقُوا ال َي ُ
س ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا ِب َيا َوِا ْن تَ ْ
سْ
س ْؤ ُى ْم َوِا ْن تُص ْب ُك ْم َ
س َن ٌة تَ ُ
س ُك ْم َح َ
تَ ْم َ
ون ُم ِحيطٌ} [آل عمران ،]155:فيكذا بالصبر واليقين يكون الخبلص ،وفي الحديث(( :الصبر ضياء))(،)68
َي ْع َممُ َ

النووي -رحمو اهلل -في شرحو ليذا الحديث يقول" :إن المراد أن الصبر المحمود ال يزال صاحبو مستضيئاً
مستمر عمى الصواب"(.)69
ًّا
ميتدياً

األمر الخامس :ىو التوكل عمى اهلل -تبارك وتعالى -والثقة بو ،وحسن الظن بالرب -تبارك وتعالى ،-ونبذ

اليأس والتشاؤم واشاعة روح التفاؤل ،فإن العاقبة لمتقوى ،العاقبة لممتقين ،واهلل وعد بأن يظير ىذا الدين ،وأن
يبمغ ما بمغ الميل والنيار ،فيو متم نوره ال محالة ،ولو كره المشركون ،ولو كره الكافرون ،فيذا وعد ثابت ولكنيا

سحب تمر ،وانظروا إلى ما يجري فإن فيو معتب اًر ،أمور ما كان الناس يتصورونيا أبداً ،وال تخطر ليم عمى بال
وال تدور في خيال ،ثم انظر كيف تحول أولئك من االستضعاف إلى حال من الظيور والتمكين ،وتجد حال

أولئك الذين كانوا يستضعفونيم في مرأى أمام العالم عمييم سربال الذل والميانة ،وأولئك الذين كانوا يستضعفون

يكونون في حال من العز والفرح والحبور والسرور وما إلى ذلك ،ىذه عبر نراىا ونشاىدىا ما كنا نتصورىا أبداً،
اولُ َيا َب ْي َن َّ
الن ِ
وال يتصورونيا وال خطرت ليم عمى بال ،ولكن كما قال اهلل -عز وجلَ { :-وِت ْم َك األَيَّام ُن َد ِ
اس} [آل
ُ
عمران ،]165:واإلنسان أحياناً ييأس حينما يعيش حالو ويرى بعض الغمبة المؤقتة ألعداء اهلل -عز وجل ،-ولكنيا

سحب وتنقشع ،ويبقى الظيور لمحق والدين الصحيح الذي جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم.

األمر السادس :خذ ما تعرف ودع ما تنكر ،ولست مطالباً أن تحكم في كل قضية واقعة ،وأن تحكم عمى كل ما
يكتب وما يقال ،أرح نفسك ،فاهلل لن يسألك عن ىذا كمو ،في القبر ستسأل عن ثبلث :ما ربك؟ وما دينك؟ ومن

ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لكن ما رأيك فيما حصل في ذلك البمد الفبلني؟ وما تقول فيما قال فبلن؟ ،وما تقول

فيما رد عميو فبلن؟ ،فيا أخي قد ال تدرك ىذه األمور ،وقد ال تعرف ما تنطوي عميو ،قد ال تتوصل فييا إلى
شيء فبل داعي إلجياد الذىن؛ ليكون لئلنسان في كل قضية امتحان ،أبداً أرح نفسك ،لست مطالباً بيذا وال

يكون ذلك نقصاً في دينك إطبلقاً ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -كما في حديث عبد اهلل بن عمرو

-رضي

اهلل عنيما -قال :بينما نحن حول النبي -صمى اهلل عميو وسمم -إذ ذكر الفتنة فقال(( :إذا رأيتم الناس قد مرجت

عيودىم ،وخفت أماناتيم ،وكانوا ىكذا وشبك بين أصابعو)) ،فقال لو عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنيما:-

"كيف أفعل عند ذلك -جعمني اهلل فداك-؟ قال(( :الزم بيتك ،واممك عميك لسانك ،وخذ بما تعرف ،ودع ما تنكر،

 - 68أخرجو مسمم ،كتاب الطيارة ،باب فضل الوضوء ،برقم (.)555
 - 69انظر :شرح النووي عمى مسمم (.)151/5

وعميك بأمر خاصة نفسك ،وادع عنك أمر العامة))( ،)6:فالشاىد ىنا :خذ ما تعرف ودع ما تنكر ،ال تقبل عمى
أمر لم تتبينو ،وال تقف ما ليس لك بو عمم.

سابعاً :ال تكن إمعة ،تتبع الناس عمى أي حال ،تفكر بعقول الناس ،ىذا خطأ ،ال تجعل عقمك محكماً عمى
الشرع أو عمى الوحي ،وأيضاً ال تفكر بعقول اآلخرين ،بالعقل الجمعي كما يقال ،الناس يقولون ىكذا ،جاء عن

ابن مسعود -رضي اهلل عنو" :-اغد عالماً أو متعمماً ،وال تغد إمعة فيما بين ذلك"(; ،)6وقال" :كنا ندعو اإلمعة

في الجاىمية الذي يدعى إلى الطعام فيذىب معو بغيره ،وىو فيكم اليوم المحقب دينو الرجال"( ،)75يعني :المقمد
َى َل ِّ
ون}
اسأَلُوا أ ْ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
دينو الرجال ،ىذا ليس الذي يقمد العمماء من العامة ،اهلل يقول{ :فَ ْ
[النحل ،]65:لكن الذي يقمد الذين ال يستحقون التقميد ،وليسوا بأىل بصر وال عمم ،فيو يقول :الناس ىكذا ،كل
الناس ىكذا ،وجاء عنو أنو قال لما قيل لو وما اإلمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال :يقول :أنا مع الناس ،إن اىتدوا

اىتديت ،وان ضموا ضممت ،أال ليوطنن أحدكم نفسو عمى إن كفر الناس أن ال يكفر"( ،)71فيذا أمر يحتاج

اإلنسان أن يقف عنده ،خذ ما تعرف ودع ما تنكر.

ِ
ِ
اعوا ِب ِو َولَ ْو
اء ُى ْم أَ ْمٌر م َن األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
{وِا َذا َج َ
الثامن :التريث والتثبت وترك العجمة ،واهلل يقولَ :
س ِ
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم
َّ
ستَْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم َولَ ْوال فَ ْ
ول َوِالَى أ ُْولِي األ َْم ِر ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
الر ُ
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} [اإلسراء ،]58:يقول مطرف -رحمو اهلل" :-إن الفتنة إذا
إَِّال َقمِ ً
{وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
يال} [النساءَ ،]:5:
أقبمت تشبيت ،واذا أدبرت تبينت"( ،)75فالذين كانوا قحماء ليذه الفتن إذا أدبرت تبين ما الفائدة ،وعبارات العمماء

َردُّوهُ إِلَى
َّ
ان
الش ْي َ
ط َ

والحكماء كثيرة في مثل ىذا كما في كبلم البن حبان في "روضة العقبلء ونزىة الفضبلء" وغيره ،يقولون" :من

سكت ال يكاد يندم ،كذلك من نطق ال يكاد يسمم ،يقول قبل أن يعمم ،ويجيب قبل أن يفيم ،ويحمد قبل أن
يجرب ،ويذم بعدما يحمد ،ويعزم قبل أن يفكر ،ويمضي قبل أن يعزم ،والعجل تصحبو الندامة ،وتعتزلو السبلمة،

وكانت العرب تكني عن العجمة بأم الندامات"( ،)75وجاء عن بعضيم" :ال يوجد العجول محموداً ،وال الغضوب

مسرو اًر ،وال الحر حريصاً ،وال الكريم حسوداً ،وال الشريو غنيًّا ،وال الممول ذا إخوان"( ،)76وفي عبارات ابن

الجوزي" :ما اعتمد أحد أم اًر إذا ىم بشيء مثل التثبت ،فإنو متى عمل بواقعة من غير تأمل لمعواقب كان الغالب

 - 6:أخرجو أبو داود ،كتاب المبلحم ،باب األمر والنيي ،برقم ( ،)6565وأحمد في المسند ،برقم ( ،)8;:9وقال محققوه:
"إسناده صحيح" ،والحاكم في المستدرك ،برقم ( ،)997:وقال" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه" ،وحسنو األلباني في
السمسمة الصحيحة ،برقم ( ،)557وصححو في صحيح الجامع ،برقم (.)795

; - 6أخرجو الطحاوي في مشكل اآلثار ( ،)659/17والبييقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص ،)58: :رقم ( ،)59:وابن
عبد البر في جامع بيان العمم وفضمو (.)167
 - 75أخرجو الحاكم في المستدرك وصححو ( ،)919:وابن عبد البر في جامع بيان العمم وفضمو (.)1:96

 - 71أخرجو الطبراني في المعجم الكبير ( ،):987وأبو نعيم في الحمية ( ،)158/1والييثمي في مجمع الزوائد ( ،):71وقال:
"رواه الطبراني في الكبير ،وفيو المسعودي ،وقد اختمط ،وبقية رجالو ثقات".
 - 75أخرجو عثمان الداني في السنن الواردة في الفتن ( ،)556/1رقم (.)55
 - 75روضة العقبلء ونزىة الفضبلء (ص.)518:
 - 76المصدر السابق (ص.)519 :

عميو الندم ،وقد قيل :خمير الرأي خير من فطيره"( ،)77الرأي الذي بعد تريث وتأمل ونظر ،وقد قيل" :الخطأ زاد

العجول"( ،)78وكما قال بعض المتقدمين :إنما حمدت العمماء بحسن التثبت في أوائل األمور ،واستشفافيم بعقوليم
ما تجيء بو العواقب ،فيعممون عند استقباليا ما تئول بو الحاالت عند استدبارىا ،وبقدر تفاوتيم في ذلك تستبين

فضائميم ،فأما معرفة األمور عند تكشفيا فذلك أمر يعتدل فيو الفاضل والمفضول ،والعالم والجاىل.

وليذا فإن األمر التاسع :الزم غرز العمماء الراسخين الربانيين ،فيم أعرف الناس بالطريق إلى اهلل -عز وجل،-
شابت مفارقيم في العمم ،وقضوا فيو أعمارىم ،فيعرفون من تفاصيل الطريق ما ال تعرف ،فارجع إلييم تكن

بمأمن ،وأما من أعرض عنيم فقد أعرض أقوام قبل ذلك فضموا وىمكوا ،الخوارج تركوا أصحاب النبي -صمى اهلل

عميو وسمم -ورموىم بما يتبرءون أو بما يبرءون منو ،ثم اتخذوا شيوخاً من أقرانيم وأصحابيم ،فإلى أي شيء

قادوىم؟ ،وىكذا قد يأتي من يثني عزمك عن حضور مجالس العمم ،أو عن سؤال أىل العمم ،ولكنك لو فكرت

في عاقبة األمر ومنتياه أو وجيت إليو سؤاالً :إذاً آخذ الدين ممن؟ أتمقى عمن؟ أتعمم عمن؟ عنك؟ ،انظر إلى

حال ىذا اإلنسان ال يستيويك بحسن كبلمو ومقالو ،انظر من أعمى ،اخرج من الحفرة وانظر من أعمى ،وليكن
لك نظر كاشف في األمور ،إذا أردت أن تعرف حقيقة ىذا وأن لسان ىذا قد يغويك ،أو يستيويك انظر إلى
حجمو في األمة وببلئو ،وعممو وما حصل وما عنده ،قد يكون نكرة من النكرات ،فإلى أي شيء سيقودك؟ ما قاد
نفسو إلى فضيمة حتى يقودك إلييا ،فكثير من الناس قد يستوعب بكبلم قد يغريو ،أو يستيويو ،لكن انظر إلى

أعمى ،ىذا الذي يكممك ويستيويك ما حجمو؟ ما مقداره؟ ما ببلؤه؟ ما وزنو؟ ما عممو؟ أحياناً نكرة ،فيل مثل ىذا
يستحق أن يتبع؟!.

عاش اًر :تذكر ما لمؤثر الحق عند اهلل -عز وجل ،-الحق شريف ،وجاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنو -حينما

خطب معاوية -رضي اهلل عنو -وقال في بيعة يزيد التي أخذىا" :من كان يريد أن يتكمم في ىذا األمر فميطمع
لنا قرنو ،فمنحن أحق بو منو ومن أبيو" ،يقول حبيب بن مسممة لعبد اهلل بن عمر -وكان حاض اًر في المسجد،-
فيبل أجبتو ،قال عبد اهلل :فحممت حبوتي ،وىممت أن أقول :أحق بيذا األمر منك من قاتمك وأباك عمى اإلسبلم،

فخشيت أن أقول كممة تفرق بين الجمع ،وتسفك الدم ،ويحمل عني غير ذلك ،فذكرت ما أعد اهلل تعالى في

الجنان ،قال حبيب" :حفظت وعصمت"( ،)79تذكر ما عند اهلل -عز وجل.

الحادي عشر :أن نعتبر بالتاريخ ،كل ما يجري لو في التاريخ نظائر ،وىؤالء الذين يتكممون ليم نظائر في

التاريخ القريب والبعيد ،ولقد ىممت م ار ًار أن آتي من التاريخ القريب قبل مائة سنة ونحوىا من الكاتبين ما ينطبق
تماماً مع حال بعض الكاتبين المنحرفين اليوم ،إال أن األسماء تغيرت ،فيي ضبلالت وأىواء تزوق وتزين
ويعرضيا شياطين اإلنس والجن عمى الناس.

 - 77صيد الخاطر (ص.)5:7 :
 - 78انظر :األمثال ألبي عبيد( ،ص ،)155:وأدب الموعظة (ص.)7: :
 - 79انظر :اإلصابة في تمييز الصحابة ( ،)57/5وتاريخ دمشق (.)1:6/51

ِ ِ
الثاني عشر :جمع القموب عمى الحق ،ونبذ التفرق واالختبلف ،واهلل يقول{ :و ْ ِ
يعا َوال
اعتَص ُموا ِب َح ْب ِل المَّو َجم ً
َ
يح ُك ْم} [األنفال ،]68:والفاء تدل عمى التعقيب
تَفََّرقُوا} [آل عمران ،]155:ويقولَ { :وال تََن َاز ُعوا فَتَ ْف َ
شمُوا َوتَذ َ
ب ِر ُ
ْى َ

المباشر" ،فتفشموا وتذىب ريحكم".

الثالث عشر :أن ينأى اإلنسان عن الفتن ،ال تقترب منيا ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -كما في الحديث الذي

سمعتم(( :إن السعيد لمن جنب الفتن))( ،)7:فمن قارب الفتنة بعدت عنو السبلمة ،ومن ادعى الصبر وكل إلى
نفسو كما يقول ابن الجوزي(; ،)7وكان يقول" :إياك أن تغتر بعزمك عمى ترك اليوى مع مقاربة الفتنة ،فإن اليوى

مكايد ،وكم من شجاع في الحرب اغتيل ،فأتاه ما لم يحتسب"( ،)85وكان يقول" :ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة
الفتنة ،وقل أن يقاربيا إال من يقع فييا ،ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيو"( ،)81والبن حزم:
ال تمم من عرض النفس لما *** ليس يرضي غيره عند المحن
وقد قيل:

فجا من ليب *** ومتى قربتو ثارت دخن
ال تقرب عر ً
ال تتبع النفس اليوى *** ودع التعرض لممحن
إبميس حي لم يمت *** والعين باب لمفتن

يقول :أنا أريد أن أنظر ،أن أجرب ،أن أعرف ،أطمع ،ثم بعد ذلك يبتمى.

والرابع عشر :كما قمت :ال تتعب نفسك ،أرح نفسك ،ال يمزم أن تكون حاض اًر بكل قضية تقع.

ىذا ،وأسأل اهلل -عز وجل -أن ينفعني واياكم بما سمعنا ،وأن يجعمنا واياكم ىداة ميتدين ،وأن يرينا الحق حقًّا
ويرزقنا اتباعو ،وأن يرينا الباطل باطبلً ويرزقنا اجتنابو ،وال يجعمو ممتبساً عمينا فنضل.

 - 7:سبق تخريجو.
; - 7صيد الخاطر (.)58
 - 85المصدر السابق (ص.)59-58:
 - 81المصدر السابق (ص.)519 :

